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П р о ф.  д р  Ђ ОР  Ђ Е  Б У  Б А  ЛО
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Чи ка Љу би на 18–20, Бе о град, Ср би ја
Е-адре са: djbu ba lo@f.bg.ac.rs

(НЕ)ПО ЗНА ТИ ПРЕ ПИС ДУ ША НО ВА ЗА КО НИ КА  
У МУ ЗЕ ЈУ СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ  

У БЕ О ГРА ДУ*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се пред ста вља не за па же ни пре пис Ду ша но ва за ко но-
дав ства из сре ди не XVI II ве ка, што га је про на шао Ти хо мир Осто јић у би бли-
о те ци ма на сти ра Хо по во 1906. го ди не при ку пља ју ћи гра ђу за сво ју сту ди ју о 
бо рав ку До си те ја Об ра до ви ћа у том ма на сти ру. То је ко декс од пре ко 500 
ли сто ва, ра зно род не са др жи не, на чи јем кра ју су пре пи са ни са ста ви мла ђе ре-
дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства – За кон Кон стан ти на Ју сти ни ја на и Ду ша нов 
за ко ник. Пре пи сао га је хо пов ски је ро мо нах Спи ри дон Јо ва но вић око 1750. го-
ди не. Ру ко пис смо на зва ли Хо пов ски, због пи са ра и ме ста чу ва ња до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та. Да нас се на ла зи у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве, у 
Збир ци Ра до сла ва Гру ји ћа, под бро јем 127. По ре ђе њем са оста лим ру ко пи си-
ма мла ђе ре дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства уста но ви ли смо да је не по сред-
ни пред ло жак са ко јег је Спи ри дон Хо по вац пре пи сао тек сто ве Ду ша но ва 
за ко но дав ства Сан ди ћев (Стра ти ми ро ви ћев) ру ко пис, на стао око 1724. Хо пов-
ски пре пис не до но си са др жин ски ни шта но во, али је је ди ни по зна ти при мер 
да тек сто ви Ду ша но ва за ко но дав ства ни су при мар ни или је ди ни у ру ко пи су. 
Дру га осо бе на од ли ка овог пре пи са је сте сра змер но ве лик удео на род ног го-
во ра и ино ви ра них је зич ких об ли ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду ша нов за ко ник, За кон Кон стан ти на Ју сти ни ја на, 
ма на стир Хо по во, Спи ри дон Јо ва но вић, Сан ди ћев пре пис Ду ша но ва за ко но-
дав ства, Ти хо мир Осто јић, Му зеј СПЦ

* Чла нак са др жи део ре зул та та на ста лих на про јек ту „Срп ско сред њо ве ков но дру штво 
у пи са ним из во ри ма” (бр. 177025), ко ји по др жа ва Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Са ста вља ју ћи 1959. го ди не по пис та да по зна тих пре пи са Ду ша но ва за-
ко ни ка, Ни ко ла Ра дој чић, је дан од на ших нај бо љих по зна ва ла ца тог прав ног 
спо ме ни ка, мо гао их је на бро ја ти 24, не ра чу на ју ћи Бе о град ски (Руд нич ки), 
из го рео у не мач ком бом бар до ва њу На род не би бли о те ке у Бе о гра ду. Тај по-
пис, с основ ним по да ци ма о ру ко пи си ма, об ја вљен је на ред не го ди не у окви-
ру увод не сту ди је уз из да ње и пре вод Ду ша но ва за ко ни ка.1 По што се, на 
сре ћу, текст Ду ша но ва за ко ни ка из из го ре лог Бе о град ског ру ко пи са са чу вао 
у пре пи су Јан ка Ша фа ри ка, од вре ме на Ра дој чи ће ва из да ња мо же се го во-
ри ти о 25 по зна тих и до ступ них пре пи са. У на ред них шест де це ни ја тај се 
број пре ћут но уста лио као ко на чан и без ма ло сви пре гле ди ру ко пи сне тра-
ди ци је Ду ша но ва за ко ни ка на во де 25 пре пи са, на ста лих од кра ја XIV до 
сре ди не XIX ве ка.2 Тек по след њих го ди на њи ма је с пра вом, и с нео прав да-
ним за доц ње њем, при кљу чен ру мун ски пре вод Ду ша но ва за ко ни ка из 1776. 
го ди не,3 иа ко по знат, опи си ван и ис пи ти ван у ру мун ској исто ри о гра фи ји 
го то во чи та во прет ход но сто ле ће.4

Про у ча ва о ци ма Ду ша но ва за ко ни ка ва зда су рас па љи ва ли ма шту на-
го ве шта ји по сто ја ња но вих, не по зна тих пре пи са, али та кви тра го ви ни су до 
са да до ве ли до но вих от кри ћа – во ди ли су или у по гре шном сме ру или ка 
већ по зна тим ру ко пи си ма. Још је Но ва ко вић, у из да њу За ко ни ка из 1898, 
на вео по да так за ко ји ни сам ни је знао от ку да му, да је на вод но 1853. у скрив-
ни ци ма на сти ра Тав на код Би је љи не ви ђен при ме рак За ко ни ка.5 Во ђен тим 
тра гом, Алек сан дар Со ло вјев два пу та је по хо дио ма на стир, 1927. и 1948, 
али ни је на шао ни шта осим уве ра ва ња да су Тур ци до те ме ља спа ли ли Тав-
ну 1875. и да у ма на сти ру не по сто ји скрив ни ца.6 У при ка зу Но ва ко ви ће ва 
из да ња За ко ни ка из 1898, Ти хо мир Ђор ђе вић пре нео је усме но са оп ште ње 
про те Сте ва на Ди ми три је ви ћа да је у Би бли о те ци Св. Си но да у Санкт Пе-
тер бур гу ви део ру ко пис За ко ни ка.7 Со ло вјев је сле дио и тај траг, али је од 

1 За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на 1349 и 1354, прир. Н. Ра дој чић, Бе о град 1960, 14–24. 
2 На во дим са мо не ко ли ко нај у ти цај ни јих пу бли ка ци ја: М. Бар тош, „Збор ник ру ко пи са 

За ко ни ка ца ра Сте фа на Ду ша на (1349. и 1354. го ди не). Увод не на по ме не”, За ко ник ца ра Сте
фа на Ду ша на, књ. I, Стру шки и Атон ски ру ко пис, Оде ље ње дру штве них на у ка СА НУ, Из вори 
срп ског пра ва IV, Бе о град 1975, 2, 10–15; А. Со ло вјев, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на 1349. 
и 1354. го ди не, Оде ље ње дру штве них на у ка СА НУ, Из во ри срп ског пра ва VI, Бе о град 1980, 
37–99 (из не ког раз ло га ни је на вео Кар ло вач ки ру ко пис, иа ко на по чет ку из ла га ња го во ри 
о 25 пре пи са); Ду ша нов за ко ник, прир. Б. Мар ко вић, Ста ра срп ска књи жев ност у 24 књи ге, 
Бе о град 1986, 101–108; Г. Ра дој чић-Ко стић, Би бли о гра фи ја о за ко но дав ству ца ра Сте фа на 
Ду ша на, Оде ље ње дру штве них на у ка СА НУ, Из во ри срп ског пра ва XII, Бе о град 2006, 13–22. 

3 Пр ва о ње му до но си по дат ке Би ља на Мар ко вић 2007. го ди не (Ју сти ни ја нов за кон. 
Сред њо ве ков на ви зан тиј скосрп ска прав на ком пи ла ци ја, прир. Б. Мар ко вић, Оде ље ње дру-
штве них на у ка СА НУ, Из во ри срп ског пра ва XV, Бе о град 2007, 7, 47 нап. 36). Упор. и по пис 
ру ко пи са Ду ша но ва за ко ни ка у мо ме из да њу: Ду ша нов за ко ник, прир. Ђ. Бу ба ло, Бе о град 
2010, 25–63.

4 Ли ви ју Тем пеа про дао га је 24. ок то бра 1905. Би бли о те ци Ру мун ске ака де ми је, а пр-
ви је о ру ко пи су пи сао Јон Пе рец 1928. го ди не (I. Pe retz, Curs de is to ria drep tu lui romăn, II–2, 
Bu cu reşti  1928, 14–28).

5 За ко ник Сте фа на Ду ша на ца ра срп ског 1349. и 1354, прир. Ст. Но ва ко вић, Бе о град 1898, 
LXXXVII.

6 А. Со ло вјев, За ко ник, 101.
7 Т. Ђор ђе вић, „При каз За ко ни ка Ст. Ду ша на од Сто ја на Но ва ко ви ћа”, Бо сан ска ви ла, 

23–24 (1899) 359. 
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пе тер бур шког про фе со ра Вла ди ми ра Ни ко ла је ви ча Бе не ше ви ча до био уве-
ра ва ња да је реч о ру ко пи су Син таг ме Ма ти је Вла ста ра.8

Ни ко ла Ра дој чић са оп штио је 1960. по да так из јед ног пи сма упу ће ног 
Алек си Иви ћу 1935. о ру ко пи су Ду ша но ва за ко ни ка ко ји се на ла зио у остав-
шти ни књи жев ни ка Све ти сла ва Ву ло ви ћа, пи та ју ћи се: „Где је тај ру ко пис?”.9 
Ни је ни слу тио да је реч о Кар ло вач ком ру ко пи су из 1764, ко ји је упра во он 
пред ста вио на уч ној јав но сти 1951,10 на кон што га је На род на би бли о те ка 
Ср би је от ку пи ла од Срп ске књи жев не за дру ге.11 За го нет ку Ву ло ви ће вог 
ру ко пи са ус пео је да раз ре ши Бо ри во је Ма рин ко вић, го то во по ла сто ле ћа 
доц ни је.12 Он је про на шао по дат ке нео п ход не за по и сто ве ћи ва ње Ву ло ви ће-
вог и Кар ло вач ког ру ко пи са у пи сму Ву ло ви ћа Ила ри о ну Ру вар цу, на пи са ном 
по чет ком 1888. го ди не, а об ја вље ном у Бран ко вом ко лу још 1909.13 Тим пи-
смом вла сник је оба ве стио Ру вар ца о ста рој књи зи ко ју је на ба вио и опи сао 
ју је с по је ди но сти ма ко је не оста вља ју ме ста сум њи да је реч упра во о Кар-
ло вач ком ру ко пи су.14 У ли те ра ту ри, раз у ме се, има још пу то ка за ка на вод но 
не по зна тим ру ко пи си ма, ко је ов де не ћу по себ но на во ди ти,15 али све их об-
је ди њу ју, и по ред то га што до са да ни су до ве ли до но вих от кри ћа, охра бру-
ју ће ре чи Ни ко ле Ра дој чи ћа, „да у та ми за бо ра ва по чи ва још ру ко пи са За ко-
ни ка” и да се „на спи сак ру ко пи са Ду ша но ва за ко но дав ства не сме ста вља ти 
за вр шна тач ка”.16

И за и ста, са да мо же мо ре ћи да је ње гов оп ти ми зам био оправ дан. За-
пра во, по тра га за но вим пре пи си ма би ло ког са ста ва ста ре пи сме но сти или 
от кри ва ње пот пу но не по зна тих де ла не сме по чи ва ти са мо на ма гло ви тим 

8 А. Со ло вјев, За ко но дав ство Сте фа на Ду ша на ца ра Ср ба и Гр ка, Ско пље 1928, 36; Бе о-
град 19982, 344–345; В. Н. Бе не ше вич, „Два спи ска славянско го пе ре во да Син тагмы Мат фея 
Вла старя хранящиеся в СПб. Си но дально й би бли о те ке”, ИзвестияОтделениярусского
языкаисловесностиИмператорской ака де мии на ук, том VI, кн. 4 (1901) 150–174. Ру ко пис 
се да нас чу ва у Ру ском др жав ном исто риј ском ар хи ву: Рос сийски й го су дар ственный исто-
ри че ский ар хив, Санкт-Пе тер бург, Си но дальна я би бли о те ка, № 302 (V. Ale xan drov, The 
Syntag ma of Mat thew Bla sta res: The De stiny of a Byzan ti ne Le gal Co de among the Ort ho dox Slavs 
and Ro ma ni ans 14–17 Cen tu ri es. For schun gen zur byzan ti nischen Rec htgeschic hte, Bd. 29, Frank furt 
am Main 2012, 190). 

9 Н. Ра дој чић, За ко ник, 24. 
10 Н. Ра дој чић, „Кар ло вач ки ру ко пис Ју сти ни ја но ва за ко на и Ду ша но ва за ко ни ка”, 

Го ди шњак Ис то ри ског дру штва Вој во ди не, 1 (1951) 7–12. 
11 О ру ко пи су вид.: Ђ. Бу ба ло, „Исто ри ја и исто ри о гра фи ја ру ко пи са”, За ко ник ца ра 

Сте фа на Ду ша на, књи га IV, том 1, Па три јар шиј ски, Бор ђо шких, По пи нач ки, Те ке ли јин, Сан
ди ћев, Ко виљ ски, Бе о град ски, Ре же вић ки, Кар ло вач ки, Вр шач ки, Гр баљ ски, Бо ги ши ћев и 
Ја ги ћев ру ко пис, ур. К. Ча во шки и Ђ. Бу ба ло, СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, Из во ри 
срп ског пра ва IV, Бе о град 2015, 50–51. 

12 Б. Ма рин ко вић, Скри ве ни свет Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, Би ле ћа –Гац ко 2006, 539–542. 
13 Д. Ру ва рац, „Пи сма Све ти сла ва Ву ло ви ћа Ил. Ру вар цу”, Бран ко во ко ло, год. XV, св. 28 

(1909) 445а. 
14 Не во ља је што је та кво от кри ће са оп ште но та мо где би га ма ло ко оче ки вао – у пу-

бли ка ци ји о на ме ра ва ним, нео бја вље ним или уни ште ним ра до ви ма Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, 
за ко јег је по зна то да се, и по ред све стра ног на уч ног ин те ре со ва ња, ни је по себ но ба вио Ду-
ша но вим за ко но дав ством. Из те пер спек ти ве по сма тра но, има не у мо љи ве сим бо ли ке у по чет-
ним ре чи ма на сло ва Ма рин ко ви ће ве књи ге – „Скри ве ни свет”.

15 Н. Ра дој чић, За ко ник, 24; А. Со ло вјев, За ко ник, 99–102; Б. Ма рин ко вић, Скри ве ни 
свет, 543. 

16 Н. Ра дој чић, нав. ме сто. 
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на го ве шта ји ма и не си гур ним тра го ви ма, што се по чу ве њу или пре да њу, без 
ма те ри јал них до ка за, раз ме њу ју ме ђу струч ња ци ма и ла и ци ма. Нео п ход но 
је си сте мат ско ис тра жи ва ње ру ко пи сних збир ки, од ко јих ве ћи на оних у ко-
ји ма се чу ва и срп ско ру ко пи сно на сле ђе још ни је струч но и де таљ но ар хео-
граф ски опи са на, че сто има ју са мо ин вен та ре или су опи си су мар ни, за ста-
ре ли и не пот пу ни. Шта ви ше, и у слу ча је ви ма ка да рас по ла же мо ин фор ма тив-
ним сред стви ма о ру ко пи сним збир ка ма, ни су та ко рет ке ома шке, по гре шне 
атри бу ци је и иден ти фи ка ци је.17

Го ди не 2017, по сле де це ни ја ра да и од ла га ња, об ја вљен је пр ви том ар хео-
граф ског опи са збир ке ру ко пи са Ра до сла ва Гру ји ћа, ко ја се чу ва у Му зе ју 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду.18 Па жљи во пре гле да ју ћи са др жи ну 
по је ди них ру ко пи са, пре ма ори ги нал ним на сло ви ма са ста ва, па жњу ми је 
при ву као збор ник ве о ма ра зно вр сне са др жи не, за ве ден у збир ци под бро јем 
127, на пи сан на пре ко хи ља ду стра на сре ди ном XVI II ве ка. На са мом кра ју 
ко дек са, на ли сто ви ма 526–548, пре пи са на су два са ста ва чи ји су на сло ви од-
го ва ра ли они ма ко ји чи не мла ђу ре дак ци ју Ду ша но ва за ко но дав ства – За кон 
Кон стан ти на Ју сти ни ја на и Ду ша нов за ко ник.19 Љу ба зним по сре до ва њем 
го спо ди на Ми ро сла ва Ла зи ћа, ар хе о гра фа у Оде ље њу за ар хе о гра фи ју На род-
не би бли о те ке Ср би је, и пред у сре тљи во шћу и раз у ме ва њем ђа ко на Вла ди-
ми ра Ра до ва но ви ћа, управ ни ка Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве, до био сам 
при ли ку да пре гле дам ру ко пис и уве рим се да је за и ста реч о пре пи су мла ђе 
ре дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства. Са да мо же мо са си гур но шћу го во ри ти 
о 27 по зна тих пре пи са Ду ша но ва за ко ни ка, а мо же мо му без те шко ћа на де-
ну ти и име – ХО ПОВ СКИ – јер га је, ка ко све до че за пи си пи са ра и чи та ла ца, 
пре пи сао је дан хо пов ски по стри жник и у ма на сти ру Хо по во чу вао се нај ка-
сни је до 1941. го ди не. 

Овај пре пис не по ми ње се ниг де у обим ној ли те ра ту ри о Ду ша но ву за-
ко но дав ном ра ду, не ма га ни у јед ном по пи су пре пи са Ду ша но ва за ко ни ка,20 
а су де ћи пре ма по да ци ма у пу бли ко ва ном опи су Гру ји ће ве збир ке, о ру ко-
пи су у ко јем је пре пи сан не ма ни ли те ра ту ре. Све то на ве ло ме је на по ми сао 
да је реч о пот пу но не по зна том ру ко пи су и пре пи су Ду ша но ва за ко но дав ства. 
Ме ђу тим, већ по сле пр вих ко ра ка у по тра зи за ли те ра ту ром о пи са ру и ме-
сту чу ва ња ру ко пи са и о де ли ма ко ја су у ње му пре пи са на21 по ста ло је ја сно 
да је ла кон ска тврд ња из опи са ру ко пи са – „Ли те ра ту ре не ма” – да ле ко од 
исти не. Шта ви ше, по ка за ло се да ни пре пис Ду ша но ва за ко ни ка у ње му није 

17 Из сво га ис ку ства мо гу на ве сти при мер по гре шне иден ти фи ка ци је ру ко пи са бр. 1 
из збир ке са бор не цр кве Св. Ни ко ле у Вр шцу, ко ји је за бе ле жен ме ђу пре пи си ма Скра ће не 
син таг ме Ма ти је Вла ста ра у не за ста ри вом и мно го ко ри шће ном при руч ни ку Ди ми три ја Бог-
да но ви ћа, Ин вен тар ћи рил ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји (XI–X VII век), СА НУ, Бе о град 1982, 
бр. 1430. Љу ба зно шћу про те Ог ње на Ве љан чи ћа, ста ре ши не хра ма, до био сам ру ко пис на 
увид и уве рио се да је реч о пре пи су епи ти миј ног но мо ка но на, тзв. Псе у до-Зо на ре. 

18 В. Мо шин, Љ. Ва си љев, Д. Бог да но вић, М. Гро зда но вић-Па јић, Ру ко пи си Му зе ја 
Срп ске пра во слав не цр кве: Збир ка Ра до сла ва М. Гру ји ћа, I-1, Бе о град 2017. 

19 Исто, 193–197. 
20 Вид. нап. 2. 
21 Да по ме нем са мо: из вод из Хро ни ка Ђор ђа Бран ко ви ћа, Епи том и Про пе ди ја Ди о ни-

си ја Но ва ко ви ћа, Ка ти хи зис Ва си ли ја Кри жа нов ског, од лом ци из исто ри је Це за ра Ба ро ни ја, 
Апоф тег ма та Бе ња ша Буд ни ја, Езо по ве ба сне, од лом ци из Тра е до ко ме ди је Ма ну и ла Ко за-
чин ског, при ви ле ги је Срп ске цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји, срп ски Хро но граф итд.
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био остао не за па жен. Сто га се мо же ре ћи да ру ко пис бр. 127 Гру ји ће ве збир-
ке ипак ни је по чи вао у та ми за бо ра ва, ка ко се на чел но био из ра зио Ни ко ла 
Ра дој чић, не го је чуд ним сти ца јем окол но сти све до да на шњих да на из ми цао 
па жњи про у ча ва ла ца Ду ша но ва за ко но дав ства. Из те пер спек ти ве по сма-
тра но – са да је по но во от кри вен!

Пре ма мо јим са зна њи ма, ру ко пис је у ма на сти ру Хо по во про на шао 
Ти хо мир Осто јић 1906. го ди не, при ку пља ју ћи гра ђу за сту ди ју о ма на стир-
ским го ди на ма До си те ја Об ра до ви ћа,22 и пр ви га је и је ди ни де таљ но про у-
чио. Осто јић је на сто јао да, у ме ри у ко јој су то до пу шта ли из во ри, пре не се 
чи та о цу ат мос фе ру у ма на сти ру Хо по во по чет ком дру ге по ло ви не XVI II 
ве ка, сва ко дне ви цу ма на стир ског жи во та и зби ва ња ко ја су је ре ме ти ла. На-
ро чи то се ста рао да про у чи До си те је во ду хов но са зре ва ње у ма на сти ру, кроз 
ути ца је игу ма на и бра ти је, као и књи га ко је су му у ма на стир ској би бли о-
те ци би ле до ступ не. Ти ће се ути ца ји од ра зи ти на ње го во по то ње де ло ва ње 
и ства ра ла штво, те је Осто јић по ку шао да утвр ди ко јим је де ли ма До си теј 
на па јао сво ју жеђ за зна њем. Из из ве шта ја о ви зи та ци ји ма на сти ра 1753. го-
ди не мо гао је с ве ли ком ве ро ват но ћом ре кон стру и са ти фон до ве ма на стир ске 
и лич них мо на шких би бли о те ка, тј. оно што је До си те ју би ло на рас по ла га-
њу за чи та ње, а са си гур но шћу је мо гао утвр ди ти бар део ли те ра ту ре ко ја је 
кроз ње го ве ру ке про шла на осно ву До си те је вих се ћа ња и ње го вих за пи са 
на са мим књи га ма. Упра во ово по след ње да ло је Осто ји ћу по во да да се де-
таљ но по за ба ви збор ни ком у ко јем је би ло пре пи са но и Ду ша но во за ко но-
дав ство, јер је на под став ном ли сту пред ње ко ри це До си теј оста вио бе ле шку: 
читахьовꙋкнигꙋаꙁгрешнїидосиѳейдїаконвамесецꙋноембрꙋ1759летоБогьдапомилꙋе
писавшагоюимененедостоинаго.23 По што је у ис тра жи ва њи ма ко ри стио бо га ту 
ар хив ску гра ђу из хо пов ског ар хи ва, Осто јић је ус пео, по ре ђе њем гра фи је 
ру ко пи са и ма на стир ских про то ко ла, да иден ти фи ку је пи са ра – хо пов ског 
је ро мо на ха Спи ри до на Јо ва но ви ћа – и за ду жи нас сра змер ним бо гат ством 
би о граф ских по да та ка о ње му, о че му ће доц ни је би ти ви ше ре чи. 

Осто јић је сво ју обим ну сту ди ју об ја вио 1907. г. у из да њу Ма ти це срп-
ске. У по гла вљу о До си те је вој лек ти ри он је у по је ди но сти ма опи сао са држи-
ну Спи ри до но ва збор ни ка, ка ко га је име но вао, што је остао ње гов уо би ча јен 
на зив у ли те ра ту ри.24 На кра ју опи са са оп ште ни су и по да ци о Ду ша но ву 
за ко но дав ству: „На кра ју Збор ни ка упи сао је Спи ри дон За ко ник ца ра Ју сти-
ни ја на и ца ра Ду ша на. Текст овог пре пи са се сла же са мла ђим ру ко пи си ма 
ових за ко ни ка ко јих је ре пре зен тант т. зв. Со фи ски пре пис”. У на по ме ни се 
по зи ва на из да ња Но ва ко ви ћа из 1898. и Фло рин ско га из 1888, а по том да је 
крат ка за па жа ња о слич но сти ма и раз ли ка ма у оби му и струк ту ри у од но су 
на Со фиј ски и ука зу је на ку ри о зи тет Спи ри до но ва пре пи са ко ји је сред њо-
ве ков ни по јам се бар, раз у мео као серб, тј. Ср бин.25 Из ово га крат ког освр та 

22 Оста вио је да ти ра ни пот пис на пред њој стра ни ли ста 509. 
23 Збир ка Ра до сла ва М. Гру ји ћа, 196. За пис је пр ви из дао Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски 

за пи си и нат пи си, II, Бе о град 1903, бр. 3150. 
24 Т. Осто јић, До си теј Об ра до вић у Хо по ву. Сту ди ја из кул тур не и књи жев не исто ри

је, Књи ге Ма ти це срп ске бр. 19 и 20, Но ви Сад 1907, 20022, 359–366; за пи се на ру ко пи су 
из дао је на стр. 377, укљу чу ју ћи и онај До си те јев (вид. прет ход ну нап.). 

25 Исто, 366 нап. 51. 
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ви ди се да је Осто јић не дво сми сле но пре по знао текст мла ђе ре дак ци је 
Ду ша но ва за ко но дав ства и ни је оста вио ме ста сум њи да се ра ди о но вом 
пре пи су.26

Осто јић је дао да се пре ве де на не мач ки скра ће на вер зи ја ње го вог де ла о 
До си те ју, на Ја ги ћев под сти цај при ја вио ју је као док тор ску ди сер та ци ју, од-
бра нио на Беч ком уни вер зи те ту исте го ди не, а об ја вио 1909. у Ја ги ће ву Ар хи
ву за сло вен ску фи ло ло ги ју. И у тој скра ће ној вер зи ји оста вио је ме ста за де та-
љан опис Спи ри до но ва збор ни ка и от кри ће пре пи са Ду ша но ва за ко но дав ства: 
„Am En de der Handschrift ist das Ge set zbuch des Ka i sers Ju sti nian und des Za ren 
Du šan ein ge tra gen. Der Text di e ser Abschrift stim nat mit den jünge ren Handschrif ten 
di e ses Ko dex übe rein, de ren Repräsentant die sog. So fi a er Abschrift ist”.27

Ме ђу про у ча ва о ци ма Ду ша но ва за ко но дав ства ове ве сти про шле су 
не за па же но, а та ко је би ло и с но вин ском цр ти цом ко ја је 1954, у раз до бљу 
ка да је због обе ле жа ва ња ше сте сто го ди шњи це до но ше ња За ко ни ка ца ра 
Ду ша на би ло по ве ћа но ин те ре со ва ње за ње га, об ја вље на у днев ном ли сту 
По ли ти ка.28 У не пот пи са ном тек сту, из пе ра Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа, об ја вље-
ном као од го вор на пи та ње „Кад је До си теј имао при ли ке да се упо зна с 

26 Оче ки ва ло би се да је Осто јић о сво ме от кри ћу оба ве стио Сто ја на Но ва ко ви ћа, 
обра ћа ју ћи му се пи сми ма по во дом сво јих ис тра жи ва ња у хо пов ској би бли о те ци и пи са ња 
сту ди је о До си те ју. У пи сму пи са ном 28. апри ла/8. ма ја 1906., не де љу да на по што је „под нео 
Ма ти ци по ве ћи рад ко је му је нат пис ‘До си теј Об ра до вић у Хо по ву’”, Осто јић се рас пи ту је 
о ма на стир ским уста ви ма ко ји ма су ре гу ли са ни ор га ни за ци ја и ли тур гиј ски жи вот фру шко-
гор ских ма на сти ра пре до но ше ња Мо на шких пра ви ла ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа 
1733 (Др жав ни ар хив Ср би је, СН 1909; Но ва ко ви ћев од го вор, 3. ма ја 1906: Р. Ди ми три је вић, 
„Пи сма Сто ја на Но ва ко ви ћа Ти хо ми ру Осто ји ћу”, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто рију 
и фол клор (ПКЈИФ), 41, св. 3–4 (1975) 240–241 бр. 9). Пи смо пи са но 22. ав гу ста/4. сеп тем бра 
1906. још је за ни мљи ви је јер њи ме, по ред оста лог, Осто јић оба ве шта ва Но ва ко ви ћа о не ким 
сво јим от кри ћи ма у хо пов ској би бли о те ци – ру ко пи сним пе сма ри ца ма, До си те је вој Бу квици 
и Тра е до ко ме ди ји Ма ну и ла Ко за чин ског. За ово по след ње ве ли: „На шао сам ру ко пис ори-
ги нал но га тек ста, са мо је рђав и ис ква рен”. О Спи ри до но ву збор ни ку, у ко јем су пре пи са ни 
и из во ди из Ко за чин ско ве дра ме, не ма ни ре чи, а ка мо ли о пре пи су Ду ша но ва за ко но дав ства 
(Др жав ни ар хив Ср би је, СН 1910; Но ва ко ви ћев од го вор, 28. ав гу ста 1906: Р. Ди ми три је вић, 
н. д., 242 бр. 12). Чуд но је ово Осто ји ће во ћу та ње, тим пре што је 1897, у вре ме ка да је Но-
ва ко вић уве ли ко при пре мао кри тич ко из да ње Ду ша но ва за ко ни ка, ово ме по ну дио рукописe 
Бор ђо шких и Ко виљ ски и по том му по слао њи хо ве опи се (Ст. Но ва ко вић, За ко ник, LXXXV–
LXXXVI № 19, 20). Мо жда ни је сма трао ва жним да 1906. го ди не (осам го ди на по сле об ја вљи-
ва ња кри тич ког из да ња За ко ни ка) оба ве шта ва Но ва ко ви ћа о от кри ћу још јед ног у ни зу пред-
став ни ка мла ђе ре дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства, јер му је би ло по зна то да овај ни је 
пре ви ше ма рио за ру ко пи се XVI II ве ка. Шта ви ше, Но ва ко вић је, у од го во ру на сво је вре ме ну 
Осто ји ће ву по ну ду два не по зна та ру ко пи са, на вео да би по сла те опи се ру ко писâ „увр стио на 
сво је ме сто, а од тек ста ми не тре ба ни шта” (Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, бр. 2446, 
Бе о град, 24. сеп тем бар 1897). 

27 T. Osto jić, „Do sit he us Ob ra do vić‘s Klo ster ja hre”, Ar chiv für Sla vische Phi lo lo gie, 30 
(1909) 384–389. У срп ском пре во ду Стра хи ње Ко сти ћа де ло је об ја вље но 1965: Т. Осто јић, 
„Ма на стир ске го ди не До си те ја Об ра до ви ћа”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и 
је зик (ЗМСКЈ), 13-1 (1965) 44–46.

28 За це ло је оста ла не при ме ће на јер је об ја вље на у ру бри ци „Да ли зна те?”, ко ја је у то 
вре ме штам па на у По ли ти ки ном До дат ку и то та ко што су у јед ном бро ју по ста вља на пи-
та ња, а у на ред ном да ва ни од го во ри на њих. У По ли ти ци од сре де, 10. фе бру а ра 1954 (бр. 
14737) као пр во пи та ње на ве де но је: „Кад је До си теј имао при ли ке да се упо зна с Ду ша но вим 
за ко ни ком? ”, на стра ни 131 По ли ти ки ног До дат ка, а у на ред ном бро ју (По ли ти ка, че твр так, 
11. фе бру ар 1954, бр. 14738), на стра ни 135 До дат ка, на ла зи се од го вор.
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Ду ша но вим за ко ни ком?”, на ла зи се и су мар ни опис са др жи не Спи ри до но ва 
збор ни ка, пре ма по да ци ма што их до но си Осто јић, и упо зо ре ње да је на ње-
го вом кра ју пре пи сан Ду ша нов за ко ник.29 И на ред них го ди на по да так о 
Ду ша но ву за ко ни ку по ми ње се уз гред, обич но у ра до ви ма ко ји су се ба ви ли 
Спи ри до ном Јо ва но ви ћем и ње го вим збор ни ком или До си те јем Об ра до ви-
ћем. Не ма по тре бе све их на во ди ти ни ти би бли о граф ски по да ци ко је сам 
ус пео при ку пи ти пре тен ду ју на це ло куп ност. Бо ри во је Ма рин ко вић у би о-
гра фи ји Спи ри до на Јо ва но ви ћа, на пи са ној за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, 
на кра ју опи са са др жа ја Спи ри до но ва збор ни ка на во ди да се ту на ла зе и „два 
прав на сред њо ве ков на спо ме ни ка Ју сти ни ја нов Ко декс и Ду ша нов за ко ник.” 
Ве ро вао је да Спи ри до нов збор ник „да нас ни је при сту па чан и по знат”.30 У 
Исто ри ји срп ске књи жев но сти кла си ци зма и пред ро ман ти зма, об ја вље ној 
исте го ди не, Ми ло рад Па вић по ми ње да је До си теј у Хо по ву чи тао збор ник 
у ко ме се по ред дру гих де ла на ла зио и Ду ша нов за ко ник.31 Ла зар Чур чић у 
сту ди ји о Ва си ли ју Кри жа нов ском (2002), чи ји је Ка ти хи зис пре пи сан у Спи
ри до но ву збор ни ку, да је су ма ран опис ње го ве са др жи не, по ме нув ши и Душа-
нов за ко ник.32 Бо ри во је Ма рин ко вић (2006), на истом ме сту на ком је ре шио 
за гон те ку Ву ло ви ће ва (Кар ло вач ког) ру ко пи са, до но си, пре ма Осто ји ћу и 
Ра до ји чи ћу, основ не по дат ке о Спи ри до но ву пре пи су Ду ша но ва за ко ни ка, 
уз уве ре ње да ру ко пис „да нас ни је ни ко ме [...] при сту па чан”.33 Жар ко Вој но вић 
(2018) у рас пра ви о пре пи си вач кој де лат но сти у ма на сти ри ма Кар ло вач ке 
ми тро по ли је у XVI II ве ку пред ста вља ње Спи ри до но ва збор ни ка, пре ма по-
да ци ма ко је је био са оп штио Осто јић, за вр ша ва за па жа њем: „Збор ник се 
окон ча ва Ју сти ни ја но вим и Ду ша но вим за ко ни ци ма”.34

„По не кој чуд ној слу чај но сти Спи ри до нов пре пис, ко ји је пре ли ста вао 
и чи тао мла ди До си теј, не по ми ње се у на у ци кад се на бра ја ју ру ко пи си Ду
ша но вог за ко ни ка”,35 ис прав но при ме ћу је Ђор ђе Ра до ји чић. Или, да се по слу-
жим ре чи ма Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, „Алек сан дар В. Со ло вјев ни је, за чу до, 
уо чио је дан по зни пре пис Ду ша но вог за ко ни ка из сре ди не XVI II сто ле ћа, 
ко ји је, та ко ђе, про ма као ис тра жи ва чи ма ста рог срп ског пра ва!”36 За ни мљи-

29 О Ра до ји чи ће вом ау тор ству вид. Б. Ма рин ко вић, Б. Га ври лов, „До да так ‘Би бли о гра-
фи ји ра до ва ака де ми ка Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа’”, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду (Го ди шњак ФФНС), 14/2 (1971) 765, бр. 33. Текст је пре штам пан у књи зи: Ђ. Сп. Ра до-
ји чић, Кул тур но бла го. Да ли зна те?, прир. С. То мин, Но ви Сад 2006, 113.

30 B. Ma rin ko vić, „Jo va no vić Spi ri don”, Lek si kon pi sa ca Ju go sla vi je, II, No vi Sad 1979, 
623b. И у би о граф ском огле ду о Ди о ни си ју Но ва ко ви ћу твр дио је да се ру ко пис на ла зио 
„сво је вре ме но у ма на сти ру Хо по ву” (Б. Ма рин ко вић, „Ски ца за три пор тре та”, Го ди шњак 
ФФНС, 11/1 (1968), 227, 228). 

31 М. Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти кла си ци зма и пред ро ман ти зма : кла си
ци зам, Бе о град 1979, 505. И у ка сни јим из да њи ма: Ра ђа ње но ве срп ске књи жев но сти : 
исто ри ја срп ске књи жев но сти ба ро ка, кла си ци зма и пред ро ман ти зма, Бе о град 1983; Пред
ро ман ти зам, Исто ри ја срп ске књи жев но сти 4, Бе о град 1991, 167. 

32 Л. Чур чић, „Тра го ви ма ло по зна тог про фе со ра но во сад ске Сло вен ско-ла тин ске шко ле 
Ва си ли ја Кри жа нов ског”, Све ске Ма ти це срп ске, Се ри ја књи жев но сти и је зи ка, 38 (10) (2002), 
27–28 (= Ис хо ди и ста зе срп ских књи га 18. ве ка, прир. Д. Гр бић, Но ви Сад 2006, 31–32). 

33 Б. Ма рин ко вић, Скри ве ни свет, 537–538. 
34 Ж. Вој но вић, „Пре пи си вач ка де лат ност у ма на сти ри ма Кар ло вач ке ми тро по ли је у 

18. ве ку”, Чи та ли ште, 33 (2018) 59. 
35 Вид. нап. 28 и 29. 
36 Б. Ма рин ко вић, Скри ве ни свет, 537. 
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во је да је чак и Ни ко ла Ра дој чић имао ру ко пис у ру ка ма, али очи глед но 
ни је тра жио да ље од из во да из Хро ни ка Ђор ђа Бран ко ви ћа, чи ји је пред го вор 
об ја вио упра во пре ма Спи ри до но вом пре пи су.37 Ка ко то да је ду же од јед ног 
сто ле ћа овај пре пис из ми цао па жњи про у ча ва ла ца Ду ша но ва за ко но дав ства?

Је дан од раз ло га за та кав пре вид мо же де лом по чи ва ти на чи ње ни ци да 
се по да ци о Спи ри до но ву ру ко пи су на ла зе по гла ви то у де ли ма ко ја се не 
ба ве исто ри јом пра ва, би ло да по ми њу Ду ша нов за ко ник или не, као у сле де ћим 
при ме ри ма. Ре ци мо, у сту ди ја ма Вла сти ми ра Ер чи ћа о Ма ну и лу Ко за чин ском, 
чи ји се фраг мен ти делâ на ла зе у пре пи су у Спи ри до но ву збор ни ку,38 или Вла-
ди ми ра Ву ка ши но ви ћа о де ли ма Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа и Ва си ли ја Кри жа-
нов ског.39 Дру ги раз лог би се мо гао на ћи у (по гре шном) уве ре њу да је ру ко пис 
у вре ме Дру гог свет ског ра та уни штен или бар да се ни је мо гло утвр ди ти 
ка ква је би ла ње го ва суд би на. Ме ђу тим, још 1961. Алек сан дар Мла де но вић 
је, ба ве ћи се гра фи јом ра них До си те је вих за пи са, иден ти фи ко вао ру ко пис и 
са оп штио по дат ке о ме сту ње го ва чу ва ња и сиг на ту ру,40 али и тај по да так је 
ве ћи ни ис тра жи ва ча ко ји су се освр та ли на Спи ри до нов збор ник про ма као, 
тим из ве сни је што су се, по пра ви лу, осла ња ли на Осто ји ће ву сту ди ју.41

За раз ли ку од пре пи са Ду ша но ва за ко но дав ства у Спи ри до но ву збор ни ку, 
о че му се рет ко пи са ло, о пре пи си ва чу Спи ри до ну Јо ва но ви ћу по сто ји сра-
змер но оби ље из вор них ве сти, а ве ћи ну их је пр ви са оп штио упра во Ти хо мир 
Осто јић. За пра во, од свих по зна тих пре пи си ва ча Ду ша но ва за ко ни ка, по гла-
ви то оних из XVI II ве ка, о Спи ри до ну се нај ви ше зна. Ро ђен је у Бе о гра ду 
1719,42 а шко лу је из у ча вао код по зна тог бе о град ског учи те ља да ска ла Сте-
фа на, што се, још од Осто ји ће ве сту ди је, по гре шно иден ти фи ку је са Сте фа-
ном Стој ко ви ћем, ар хи е пи скоп ским ег зар хом, од ко јег су оста ла два пре пи-
са Ду ша но ва за ко но дав ства – Ко виљ ски и Со фиј ски.43 Хо пов ски ис ку ше ник 

37 Н. Ра дој чић, „О Хро ни ка ма гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа”, ПКЈИФ, 6 (1926) 13–15.
38 В. Ер чић, Ма ну ил (Ми ха ил) Ко за чин скиј и ње го ва Тра е до ко ме ди ја, Но ви Сад – Бе о град 

1980, 399 нап. 17, 414 нап 233, 430–432; М. Ра до њић, „Ко за чин ски Ма ну ил/Ема ну ил”, Ен ци
кло пе ди ја СНП, https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=6395 (при сту пље но 14. сеп тем бра 2021).

39 Ву ка ши но вић ре дов но на во ди где се чу ва Спи ри до нов збор ник и ње го ву сиг на ту ру: 
В. Ву ка ши но вић, „Но во сад ски бо го слов ски ру ко пи си: Ва си ли је Кри жа нов ски и Ди о ни си је 
Но ва ко вић”, Гла сник: слу жбе ни лист СПЦ, 10 (2006) 277–279 (пре штам па но у: Ка ти хет ски 
при руч ни ци, прир. Д. Гр бић, Р. Стан ко вић, Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, Књ. XVI, Но ви Сад 2014, 146 нап. 14). Ту се, због штам пар ске гре шке, да је по гре шна 
сигна ту ра – 27 уме сто 127. Тач ни по да ци у мо но гра фи ји Срп ска ба рок на те о ло ги ја : би блиј
ско и све то та јин ско бо го сло вље у Кар ло вач кој ми тро по ли ји XVI II ве ка, Бе о град – Кра ље во 
– Но ви Сад 2008, 150 нап. 213; и у из да њи ма из 2010. и 2017.

40 А. Мла де но вић, „Ана ли за гра фи је пр вих ру ко пи са (за пи са) До си те ја Об ра до ви ћа из 
ма на сти ра Хо по ва, Кр ке и Дра го ви ћа”, Го ди шњак ФФНС, 6 (1961) 243, 246; исти, Из ве штај 
о на уч но и стра жи вач ком ра ду, на истом ме сту, 409. 

41 Осим ра до ва на ве де них у нап. 30–34, вид. М. Ти шма, „Јо ва но вић Спи ри дон”, Срп ски 
би о граф ски реч ник (СБР), 4, Но ви Сад 2009, 632–633; Ж. Вој но вић, Срсп ке ма на стир ске 
би бли о те ке до кра ја XVI II ве ка, Пан че во 2019, 20202, 124 нап. 297. 

42 При ли ком ви зи та ци је фру шко гор ских ма на сти ра 1753. за бе ле же но је да Спи ри дон 
има 34 го ди не (Д. Ру ва рац, Опис срп ских фру шко гор ских ма на сти ра 1753. год., Срем ски 
Кар лов ци 1903, 226), а при ли ком ви зи та ци је 1771. 52 го ди не. Исти, „Опис фру шко гор ских 
ма на сти ра од 1771. го ди не”, Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во слав не Ми тро по ли је кар ло вач ке, 
год. III, св. 2 (1913), 104. 

43 Иден ти фи ка ци ја ни је мо гу ћа из ви ше раз ло га: 1) Сте фан Стој ко вић био је мо нах и 
имао чин син ђе ла, а да скал Сте фан био је све тов но ли це; 2) у вре ме ка да је Сте фан учи тељ 
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по стао је 1735, по стри гао се на Бо жић 1738, а на ред не го ди не ру ко по ло жен 
је за је ро мо на ха.44 Због бли ских ве за с епи ско пом па крач ким Со фро ни јем 
Јо ва но ви ћем, та ко ђе хо пов ским по стри жни ком, јед но вре ме то ком пе те де-
це ни је XVI II ве ка био је учи тељ у Па кра цу и Осе ку.45 У вре ме ви зи та ци је 
фру шко гор ских ма на сти ра ју ла 1753. по но во је био у Хо по ву, до био је ка рак-
те ри сти ку, рет ку за та да шње нео бра зо ва но мо на штво: „В пи са ни ји ис ку сан, 
чи та ти, по ја ти и пи са ти изр јад но зна јет”. Због то га је по ста вљен за ти пи ка-
ра и ма ги стра ма на стир ског, с оба ве зом да во ди ма на стир ске про то ко ле, да 
под у ча ва бра ти ју и пр ња вор ску де цу чи та ти и пи са ти као и да под у ча ва 
де цу и слу ге ма на стир ске ве ри не де љом, пра зни ци ма, пре ли тур ги је и пре 
ве чер ње.46 Бу ду ћи да су на ред не го ди не Хо пов ци пред ња чи ли у от по ру фру-
шко гор ских ма на сти ра на сто ја њи ма ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа да 
ис ко ре ни „осоп шти ну”, Спи ри дон је у тим зби ва њи ма од и грао за па же ну 
уло гу.47 Не ма по да та ка о то ме да је тр пео по сле ди це на кон што је ми тро по-
лит скр шио от пор не по слу шних игу ма на, али ре кло би се да ни је слу чај ност 
што га у но вем бру на ла зи мо у Па кра цу, на дво ру сво га за штит ни ка епи ско-
па Со фро ни ја Јо ва но ви ћа, са зва њем „епи скоп ски слу жи тељ ни ефи ме риј 
про то но та ри јус”.48 Та да је до био од епи ско па ру ски штам па ни треб ник.49 
Из гле да да се вра тио у Хо по во тек по сле смр ти епи ско па Со фро ни ја (25. де-
цем бра 1757), ко ји је те ста мен том на ме нио 100 фо рин ти „Спи ри до ну ефи-
ме ри ју”,50 а не по ми ње се у за пи сни ку с ма на стир ског са бо ра, одр жа ног 22. 
ју ла 1757. у при су ству ми тро по ли та, на ко јем је за про то ко ли сту ма на стир-
ског име но ван је ро мо нах Ва си ли је Не дељ ко вић.51 

Прем да учен, ра до знао, ви со ко пи смен, до бар по зна ва лац те о ло ги је и 
та да шње на у ке и обра зо ва но сти, бри жљив пре пи си вач, Спи ри дон је био 
не стал не, лу та лач ке и не у кро ти ве при ро де – „не ста шни Бе о гра ђа нин”, ка ко 

(ме штер, да скал) у Бе о гра ду, Сте фан Стој ко вић је пр во ег зарх ва љев ског вла ди ке, а по том и 
ар хи е пи скоп ско-ми тро по лит ски ег зарх; 3) кра јем ав гу ста 1733. бе ле жи се да је да скал Сте фан 
имао осам уче ни ка, а Сте фан Стој ко вић та да се на ла зио у Кар лов ци ма итд. О да ска лу Сте фа ну 
вид. Исто ри ја Бе о гра да, књ. I, Бе о град 1974, 552–553, а о Сте фа ну Стој ко ви ћу вид. Ђ. Бу ба ло, 
„Исто ри ја и исто ри о гра фи ја ру ко пи са”, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 31–33. 

44 Д. Ру ва рац, Опис 1753, 226; исти, Опис 1771, 104; Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 265. 
45 Д. Ру ва рац, Опис 1753, 232; Т. Осто јић, нав. ме сто. Упор. А. Ку че ко вић, „Епи скоп 

Со фро ни је Јо ва но вић (1743–1757) и ба рок ни кул тур ни мо дел у Па крач ко-сла вон ској епар-
хи ји”, Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је, 1713–2013, Но ви Сад 2014, 604. 

46 Д. Ру ва рац, Опис 1753, 55, 238. 
47 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 48–51, 54, 59. 
48 Ефи ме ри је је био ви со ко ран ги ра ни двор ски слу жбе ник на па три ја ра шком и вла ди-

чан ским дво ро ви ма; био је лич ни ка пе лан и са вет ник ар хи је ре ја и ста рао се о двор ском 
про то ко лу. Уз то, оба вљао је и ду жност про то но та ра. Пре ма то ме, Спи ри дон је мо рао би ти 
осо ба од на ро чи тог вла ди чи ног по ве ре ња. О ду жно сти ефи ме ри ја вид. Д. Ру ва рац, „Ду жно-
сти и пра ва двор ја на и двор ских слу жи те ља за вре ме ми тро по ли са ња Мој се ја Пе тро ви ћа”, 
Срп ски Си он, год. XVII, бр. 27 (1907) 418, 420–421; исти, „Ду жно сти и пра ва двор ја на и 
двор ских слу жи те ља за вре ме па три јар хо ва ња Ар се ни ја Јо ва но ви ћа Ша ка бен те”, Срп ски 
Си он, год. XVII, бр. 33 (1907) 504; М. Ти мо ти је вић, „Бо го ро ди ца Без дин ска и вер ско-по ли-
тич ки про грам па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа”, Bal ca ni ca, 32–33 (2003) 327–333.

49 Љ. Сто ја но вић, За пи си и нат пи си, II, бр. 3067. B. Ma rin ko vić, Jo va no vić Spi ri don, 
623b, по гре шно убра ја ову штам па ну књи гу ме ђу Спи ри до но ва пре пи си вач ка де ла. 

50 А. Ку че ко вић, Умет ност Па крач косла вон ске епар хи је у XVI II ве ку, Бе о град 2014, 
51, 92. 

51 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 204–205. 
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га ду хо ви то на зи ва Вла сти мир Ер чић.52 Че сто је бе жао из ма на сти ра, а на-
кон по кај нич ких по вра та ка сва ки пут је пот пи си вао ре вер се ко ји ма се не ис-
кре но оба ве зи вао да за жи во та ви ше не ће на пу шта ти по стриг.53 И по ред 
по вре ме них ис па да, ње го ва зна ња и ве шти не би ли су по треб ни ма на сти ру 
па је у ле то 1759. по но во по ста вљен за про то ко ли сту и ма ги сте ра, а по чет ком 
1760. до био је овла шће ње да учи по ја њу мла ђе је ро мо на хе и ђа ко не.54 У ју ну 
1760. по бе гао је сед ми пут и ски тао се по Тур ској до по врат ка у апри лу на-
ред не го ди не. Та да се за ње га код ми тро по ли та за у зео, као и 1759. при ли ком 
јед не од бе жа ни ја, пот пу ков ник Алек сан дар Ра шко вић из Пе тро ва ра дин ског 
пу ка,55 па је ус пео да се про ву че без озбиљ ни је епи ти ми је уз обе ћа ње да му 
је то по след њи пут. За ка зну је го ди ну да на мо рао да по ма же у ку хи њи, да 
до но си во ду и др ва, ни је смео да уче ству је у ра ду брат ског са бо ра ни у бо-
го слу же њу, да на пу шта ма на стир ни ти да ко ме пи ше. Ако би по но вио грех 
трај но му се за бра њи вао по вра так у ма на стир.56 Шта ви ше, 18. ју на 1762. по 
ка зни је пре ме штен у ма на стир Фе нек.57 До 1766. вра тио се у ма тич ни мана-
стир, а 8. сеп тем бра 1770, ми тро по лит Јо ван Ге ор ги је вић име но вао га је за 
игу ма на Врд ни ка.58 У том ма на сти ру по диг ну та је че сма 1772. при игу ма ну 
кир Спи ри до ну.59 У Хо по во се вра тио 1773, јер је 24. ок то бра те го ди не за 
но вог врд нич ког игу ма на иза бран је ро мо нах Ва си ли је.60 Умро је 22. апри ла 
1782, по што је прет ход но ду го по бо ље вао.61

Осим обим ног ру ко пи са с пре пи сом Ду ша но ва за ко но дав ства, Спи ри-
дон је оста вио иза се бе број не бе ле шке и пре пи се ака та у про то ко ли ма ма-
на сти ра Хо по во, по гла ви то из ше сте де це ни је XVI II ве ка. Њи ма се слу жио 
Осто јић пи шу ћи сту ди ју о До си те ју Об ра до ви ћу, али су стра да ли с ма на-
стир ском ар хи вом у Дру гом свет ском ра ту. Осим то га, по од ли ка ма гра фи-
је и за пи су о пре пи си ва њу, са си гур но шћу му се при пи су је ру ко пис Срп ског 
ле то пи са, ко ји се да нас чу ва у Ша фа ри ко вој збир ци у На род ном му зе ју у 
Пра гу (сигн. IX H 4 [Š 27]).62 Пре ма за пи су, гре шни и зло по луч ни Спи ри дон 
Хо по вац пре пи сао је ру ко пис за игу ма на Ве ли ке Ре ме те Ата на си ја Иса и је-
ви ћа, 2. ју ла 1762. у ма на сти ру Фе не ку.63 

52 В. Ер чић, н. д., 430. 
53 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 264. 
54 Исто, 277, 294, 295. 
55 О ње му вид. П. Штра сер, Кти то ри и при ло жни ци ма на сти ра Бе ше но ва у XVI II ве ку, 

Срем ски Кар лов ци 1996, 16, 24. Ра шко вић је мо рао има ти не ки раз лог да код ми тро по ли та 
оправ да ва не по слу шног хо пов ског мо на ха. Спи ри дон је, ка ко сто ји у из ве шта ју о ви зи та ци ји 
1753. год., имао се стру у Но вом Са ду. Мо жда је упра во то Ана, су пру га Алек сан дра Ра шко-
ви ћа. Уко ли ко је сте, он да је Спи ри дон мо рао по ти ца ти из до бро сто је ће по ро ди це.

56 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 306. 
57 Исто, 265, нап. 12. 
58 С. По пић, Опис Ма на сти ра Врд ни каРа ва ни це у Сре му, Срем ски Кар лов ци 1898, 47; 

Д. Ру ва рац, Опис 1771, 104, 106. 
59 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, књ. 1, Но ви Сад 1993, 

бр. 1687. 
60 С. По пић, нав. ме сто. 
61 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 266. 
62 И. Шпа ди јер, В. Три јић, З. Ра кић, З. Ран ко вић, Срп ске ру ко пи сне књи ге у Че шкој, 

Бе о град 2015, 78–79, бр. 21 и сни мак на стр. 222.
63 Љ. Сто ја но вић, За пи си и нат пи си, II, бр. 3196; J. Va ši ca, J. Vajs, So u pis sta ro slo vanských 

ru ko pi su Národního mu sea v Pra ze, Pra ha 1957, 294.
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Ири неј Ра дић, игу ман хо пов ски, у сво јој исто ри ји ма на сти ра Хо по ва 
об ја вље ној 1847, по ми ње „ру ко пи сну по вест, ми неј ску ве сма оп шир ну” о св. 
Те о до ру Ти ро ну, ко ју је на пи сао 1780. Спи ри дон Јо ва но вић.64 На осно ву ово-
га по да тка уста ли ло се уве ре ње да је реч о још јед ном ру ко пи су пи са ном 
Спи ри до но вом ру ком.65 Тек 1997, у пост хум но штам па ној збир ци за пи са и 
нат пи са Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, об ја вљен је и за пис са ово га ру ко пи са из ко-
јег се ви ди да је „ста рац Спи ри дон” за и ста на пи сао По вест о св. Те о до ру Тиро-
ну, бу ду ћи „при во љен бист” од ар хи ман дри та Јо ва на Јо ва но ви ћа и игу ма на 
Ва си ли ја Не дељ ко ви ћа, али да је у том ру ко пи су пре пис је ро ђа ко на хо пов ског 
Пор фи ри ја из 1780.66 Ру ко пис се да нас чу ва у Би бли о те ци Срп ске па три јар-
ши је (бр. 285). До бро том ње ног управ ни ка др Зо ра на Не дељ ко ви ћа имао сам 
при ли ку да пре гле дам ту књи жи цу и уве рим се да ни је пи са на ру ком Спи-
ри до но вом и да је Ћо ро вић без гре шке про чи тао за пис. По што је за јед нич ко 
ста ре шин ство ар хи ман дри та Јо ва на и игу ма на Ва си ли ја у Хо по ву по че ло 
1776,67 Спи ри до но во де ло на ста ло је у раз до бљу 1776–1780, али ау то граф до 
да нас ни је про на ђен.68

Ње гов нај ве ћи по ду хват ипак је ру ко пи сна књи га Гру ји ће ве збир ке, бр. 127, 
оби ма 562 ли ста, не сва ки да шња по ра зно вр сно сти са др жи не, по рет ким или 
је дин стве ним пре пи си ма и из во ди ма и, на рав но, по це ло ви том пре пи су Ду ша-
но ва за ко но дав ства мла ђе ре дак ци је. У њој не ма Спи ри до но ва за пи са о то ме 
ка да је и где окон чао пре пи си ва ње сво га обим ног збор ни ка, али се од го во ри 
на та пи та ња, пре ма не ким Спи ри до но вим ин тер вен ци ја ма у тек сту и да та ци-
ји во де них зна ко ва, мо гу до би ти. На ли сто ви ма 49б–50б Спи ри дон је пре пи сао 
про лог и три по зо ри шне пе сме из пр ве срп ске по зо ри шне пред ста ве – Тра е до
ко ме ди је Ма ну и ла Ко за чин ског (пр ви пут из ве де не 1736).69 Јед ну од њих – Пре
слав на Сер би је – пре и ме но вао је у Пре слав на Сла во ни је (с над на сло вом Кант 

64 И. Ра дић, По вјест крат ка о фру шко гор ском об ште жи тел ном ма на сти ру Хо по ву, 
Бу дим 1847, 29.

65 Вид. нпр. Д. Ру ва рац, „Жи ти је Св. Те о до ра Ти ро на”, Срп ски Си он, год. XIV, св. 20 
(1904) 605; B. Ma rin ko vić, Jo va no vić Spi ri don, 623b; B. Gu golj, „The St. The o do re Tyron cult in 
the No vo Ho po vo Mo na stery”, Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, 49/3 
(2019) 172.

66 В. Ћо ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, прир. Р. Ми хаљ чић, Бе о град 1997, 67 
бр. 131. 

67 Д. Ко ва че вић, И. Јо кић, Н. Ко ва че вић, „На сто ја те љи ма на сти ра Хо по ва у XVI II ве ку”, 
Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва „Срем”, 2 (2003), 42–43. 

68 Са чу ван је још је дан ру ко пис са тек стом По ве сти о св. Те о до ру Ти ро ну, пи сан у 
по след њој че твр ти XVI II ве ка, не ма за пи са, а пре ма од ли ка ма гра фи је ја сно је да то ни је 
Спи ри до но ва ру ка. Ру ко пис се чу ва у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. Инв. бр. 113456; ста ра 
сиг на ту ра РР 190; И. Ве се ли нов, „По вест о Те о до ру Ти ро ну”, ЗМСКЈ, 16/2 (1968), 216–231; 
пре штам па но у: Тра гом срп ске про шло сти, Но ви Сад 1991, 79–97; Иста, „Срп ске ћи рил ске 
ру ко пи сне књи ге XVI II ве ка у Би бли о те ци Ма ти це срп ске (3). II Не да ти ра не”, Го ди шњак 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 6 (1981), 120–121, бр. 46. 

69 М. Ра до њић, „Ко за чин ски Ма ну ил/Ема ну ил”, Ен ци кло пе ди ја СНП, https://www.snp.
org.rs/en ci klo pe di ja/?p=6395 (при сту пље но 14. сеп тем бра 2021); Ђ. Пе рић, „Пр ва по зо ри шна 
пе сма – Плач мај ке ца ра Уро ша”, Ен ци кло пе ди ја СНП, https://www.snp.org.rs/en ci klo pe di ja/?p=14753 
(при сту пље но 14. сеп тем бра 2021); Р. Гру јић, Срп ске шко ле (од 1718–1739г.). При лог кул тур ној 
исто ри ји срп ско га на ро да, Но ви Сад – Бе о град 2013, 144–147. У кри тич ком из да њу Тра е до
ко ме ди је Ко за чин ског да та су и ра зно чте ни ја из Спи ри до но ва пре пи са та че ти ри фраг мен та 
(В. Ер чић, н. д., 430, 440–441, 496–499, 548–551, 558–563). 



Сла во ни ји), а уме сто име на кар ло вач ког ми тро по ли та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа 
унео је име сво га за штит ни ка, епи ско па па крач ког Со фро ни ја Јо ва но ви ћа.70 У 
на став ку, на ли сто ви ма 50б–56б пре пи са на су два При вет стви ја Ко за чин ског 
(оде у три на е стер цу, по хвал не пе сме, ен тра те) – пр во ми тро по ли ту Ви ћен ти ју 
Јо ва но ви ћу,71 по во дом ње го ва по врат ка из Бе ча у је сен 1735, и дру го епи ско пу 
ко стај нич ком Сте фа ну Љу би бра ти ћу. Иа ко су пи са не у акро сти ху та ко да по-
чет на сло ва сва ко га дру го га сти ха от кри ва ју иден ти тет сла вље ни ка – Викентїй
ІѡановичБожїеюмилостиюправославнииархепскѡпмитрополитбелградскививат и Стефану
Любобратичу(sic) епископуправославнѡмукоста ничкомувдолгиꙗднирадоватисꙗжелаю 
– то ни је сме та ло Спи ри до ну да у пр вом При вет стви ју убе ле жи Па крац као 
ар хи је реј ско се ди ште, у сти хо ви ма: Лѣтосеєстьшестокакотырадиши // Напрестолѣ
пакрачкомь,правилносѣдиши,72 и да из о ста ви име Ма ну и ла Ко за чин ског као 
ау то ра, а у дру гом да уне се име Со фро ни је уме сто Сте фан и Па крац уме сто 
Ко ста(ј)ни ца.73 Бу ду ћи да је у тре нут ку пи сања При вестстви ја би ла ше ста 
го ди на Со фро ни је ва на ме сни штва у Па кра цу,74 ка ко сто ји у го ре на ве де ним 
сти хо ви ма, то зна чи да је Спи ри дон пре ра ђи вао и пре пи си вао ове по хвал не 
пе сме 1749, упра во у вре ме ка да је учи те ље вао у Па кра цу. 

Исте го ди не пре пи сао је и Епи том Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, на лл. 197а–
218а, ста вив ши и ово де ло под бла го слов епи ско па „па крач ко-сла вон ског и 
осеч ко пољ ског” Со фро ни ја Јо ва но ви ћа уме сто ори ги нал ног по кро ви те ља, 
епи ско па бач ког, се ге дин ског и је гар ског Ви са ри о на Па вло ви ћа, а го ди ну 
на стан ка де ла – 1741 – за ме нив ши го ди ном пре пи си ва ња. На лл. 340а–363б 
Спи ри дон је пре пи сао из вод из Хро ни ка гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа, а од мах 
на кон пред го во ра унео за пис о пре пи си ва њу (л. 341а). У ње му чи та мо да је 
Хро ни ку Сла ве но срб ску пре пи сао Спи ри дон Хо пов ски у вре ме ка да је био 
учи тељ у осеч кој шко ли, при епи ско пу па крач ком Со фро ни ју и ар хи е пи ско-
пу сла ве но срп ском Па влу Не на до ви ћу, ЛѣтаГосподня1750гѡ,МѣсецаІан:26гѡ
вдолнейосечкоивароши..75 Да кле, са ста вља ју ћи овај збор ник Спи ри дон је већ 
за га зио у 1750. го ди ну и, ако ни је пра вио ве ће за сто је, сва је при ли ка да је 
те го ди не пре пи си ва ње и окон чао. Т. Осто јић се чак но сио ми шљу „да су 
по је ди ни члан ци пр во пи са ни на за себ ним све сци ма ко ји су по сле уко ри че-
ни ујед но и ску па па ги ни ра ни”.76 Ме ђу тим, не мо же мо зна ти да ли је ру ко-
пис био до вр шен у Осе ку или Па кра цу или пак ка да се Спи ри дон вра тио у 
Хо по во, где га сре ће мо нај ка сни је по чет ком ју ла 1753, у вре ме ви зи та ци је 

70 Упор. В. Ер чић, н. д., 560–563, 668–669. 
71 О тој пе сми упор. Р. Гру јић, Срп ске шко ле, 142–144; В. Ер чић, н. д., 202–210; из да ње 

ори ги нал но га тек ста: Р. Гру јић, „При ло зи за исто ри ју срп ских шко ла у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка”, Спо ме ник СКА, 49 (1910), 132–134. 

72 У ори ги на лу пи ше, пре ма из да њу Р. Гру ји ћа, исто, 134: „Лѣто се єсть пятое, какѡ 
ты ра ди ши // На пре столѣ бѣлград‘скомъ пра вил но сѣди ши”. 

73 Шта ви ше, ни је му сме та ло ни то што у При вет стви ју вла ди ци Сте фа ну до ми ни ра 
мо тив про го на, там но ва ња и бли ске смр ти, сва ка ко као алу зи ја на ње го во про те ри ва ње с 
те ри то ри је Мле тач ке ре пу бли ке 1722. 

74 По ста вљен је за па крач ког епи ско па у мар ту 1743. О ње му вид. Б. Цин цар-Ко стић, 
„Јо ва но вић, Со фро ни је”, СБР, 4, Но ви Сад 2009, 631–632. 

75 Из да ње за пи са: Збир ка Ра до сла ва М. Гру ји ћа, I-1, 195. У осеч кој До њој ва ро ши епи-
скоп Со фро ни је имао је ре зи ден ци јал ну ку ћу (А. Ку че ко вић, Умет ност Па крач косла вон ске 
епар хи је, 50). 

76 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 377. 
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ма на сти ра.77 Ре кло би се да је већ то ком дру ге по ло ви не те го ди не по слу жио 
као пред ло жак за пре пи се по је ди них де ла из ње го ва са ста ва. На и ме, у ја ну-
а ру 1754. г. до вр ше но је пре пи си ва ње збор ни ка (МСПЦ 13) у ко ји су пре пи-
са ни не ки са ста ви из Спи ри до но ва ру ко пи са, по ред дру гих – Сто глав па-
три јар ха Ге на ди ја, Ми тар ства св. Ва си ли ја Ве ли ког и Епи том Ди о ни си ја 
Но ва ко ви ћа, са исто вет ним на сло вом у ко јем се на во ди по кро ви тељ ство 
епи ско па Со фро ни ја и го ди на 1749. Име пре пи си ва ча ни је упи са но, али је 
доц ни је књи га при па да ла је ро мо на ху Ћи ри лу, хо пов ском по стри жни ку.78

Спи ри до нов збор ник ра до се чи тао ме ђу хо пов ском бра ти јом. Кра јем 
апри ла 1759. хо пов ски је ро мо нах Сте фан оста вио је за пис на 196. ли сту – до
ꙁдѣпрочтохъ – а у но вем бру је чи та ње при вео кра ју ђа кон До си теј (Об ра до-
вић). Гре шни је ро ђа кон Ата на си је за бе ле жио је 1777. да чи та ју ћи књи гу 
многованейполꙁовахся. Ру ко пи сна књи га ни је би ла увр ште на у ма на стир ску 
би бли о те ку већ је, по свој при ли ци, за Спи ри до но ва жи во та оста ла у ње го ву 
по се ду. На по ле ђи ни 1. ли ста не ко је 1. де цем бра 1766. за бе ле жио: Сїакнига
СпиридонаЇеромонахаипострижникахоповскагѡ, ве ро ват но у вре ме док је био по 
ка зни у Фе не ку. Спи ри дон ју је по зајм љи вао и све тов ња ци ма – но во сад ски 
тр го вац Ла зар Иса ко вич за вр шио је чи та ње 12. фе бру а ра 1782, два ме се ца пре 
Спи ри до но ве смр ти, за хвал но ус клик нув ши: тьцьСпѷрїдоне,вечнатїрадость. 
По след њи по да так о из но ше њу књи ге из ма на сти ра на стао је 10. апри ла 1795, 
ка да је из ве сни Јо[ван] вра тио књи гу Сте фа ну Ко ла ре ви чу.79

Спи ри до нов збор ник на ла зио се до по чет ка Дру гог свет ског ра та у 
фон ду ма на стир ске би бли о те ке, под бро јем 125. Та мо га је на шао Ти хо мир 
Осто јић 1906, по том Ни ко ла Ра дој чић две де це ни је доц ни је. Ма на стир Хопо-
во, са сво јом бо га том ри зни цом, ар хи вом, би бли о те ком и збир ком ру ко пи са, 
био је пре пу штен си сте мат ском уни шта ва њу на кон хр ват ске оку па ци је Сре ма 
1941. Ко ми си ја с Вла ди ми ром Ткал чи ћем на че лу, ко ја је бо ра ви ла у ма на сти-
ру сеп тем бра 1941, пре у зе ла је и пре не ла у Му зеј за умјет ност и обрт у За гре-
бу са мо бо го слу жбе не и умет нич ке пред ме те. У за пи сни ци ма о пре у зи ма њу 
ма на стир ских дра го це но сти и оним о њи хо вом по вра ћа ју 1946. не по ми њу 
се хо пов ски ру ко пи си, већ са мо по је ди нач на до ку мен та и књи ге.80 Уче сни ци 
и све до ци оти ма ња и вра ћа ња кул тур ног бла га фру шко гор ских ма на сти ра 
сло жно ис ти чу да ни је би ло ор га ни зо ва ног пре но са ма на стир ске ар хи ве и 
би бли о те ке, те да ни је по зна та суд би на ру ко пи сне збир ке ма на сти ра Хо по во.81 
Ми лан Ко стић, пред сед ник По кра јин ске ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на 
оку па то ра у Вој во ди ни, у ела бо ра ту „Зло чи ни на кул тур но и сто риј ским спо-
ме ни ци ма и пред ме ти ма у Сре му”, са ста вље ном 1946. го ди не, твр ди да је из 

77 Ру ко пис, ме ђу тим, ни је еви ден ти ран ни ме ђу Спи ри до но вим књи га ма ни у фон ду 
ма на стир ске књи жни це (Д. Ру ва рац, Опис 1753, 226, 249–250). 

78 С. Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла, Срем ски Кар лов ци 1914, 194–197 
бр. 74. 

79 Т. Осто јић, До си теј у Хо по ву, 377; Збир ка Ра до сла ва М. Гру ји ћа, I-1, 194, 196–197.
80 Д. Ву ле тић, Суд би на кул тур не ба шти не Сре ма у то ку II свет ског ра та, Но ви Сад 

1992, 46–48, 206, 214, 257–258, 260–261. 
81 Ј. По пов, „Би бли о те ке и књи жни це у Вој во ди ни за вре ме Дру гог свет ског ра та”, Збор

ник за исто ри ју Ма ти це срп ске, 25 (1982) 62; Зло де ла и гре си. Уни шта ва ње срп ских ма на
сти ра и цр ка ва. Срем ска епар хи ја 1941–1945–1950, пре ди сло ви је Д. Да ви дов, Бе о град 1990, 
31, 132, 214; Д. Ву ле тић, н. д., 270, 281.
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Хо по ва са чу ва но „са мо 15 ко ма да ста рих ру ко пи сних књи га, што су не по-
сред но пред рат ове књи ге пре не те у па три јар шиј ску би бли о те ку”.82 То би 
мо гао би ти је дан од на чи на ко јим је ру ко пис евен ту ал но до спео у Гру ји ће ве 
ру ке и у ње го ву се по се ду за де сио у тре нут ку смр ти 1955. Ни је ипак ис кљу-
че на мо гућ ност да се Спи ри до нов збор ник об рео у За гре бу то ком ра та и да 
је с дру гим дра го це но сти ма вра ћен Срп ској па три јар ши ји 1946. У Ко ми си ји 
ко ја је ор га ни зо ва ла и над гле да ла по вра ћај срп ских цр кве них дра го це но сти 
из За гре ба пред став ник Све тог ар хи је реј ског си но да био је упра во Гру јић,83 
па се и тим пу тем, уко ли ко га је узео ра ди про у ча ва ња, ру ко пис из не ка да-
шње хо пов ске би бли о те ке мо гао обре сти у ње го вој Оста ви ни у Му зе ју СПЦ.

По са др жи ни, Хо пов ски пре пис не до но си ни шта но во. То је ти пи чан 
пред став ник кар ло вач ке гра не мла ђе ре дак ци је Ду ша но ва за ко но дав ства, 
ко ји иде у исту ску пи ну с Па три јар шиј ским, Бор ђо шких, Те ке ли ји ним, Сан-
ди ће вим, Ко виљ ским, Со фиј ским, Бе о град ским, Кар ло вач ким и Вр шач ким 
ру ко пи сом. Као и на ве де ни ру ко пи си, са др жи тек сто ве За ко на Кон стан ти на 
Ју сти ни ја на и Ду ша но ва за ко ни ка у уо би ча је ном оби му и рас по ре ду гра ђе, 
укљу чу ју ћи и осо бе ни ре до след чла но ва Ду ша но ва за ко ни ка по те као од из-
гу бље ног про то гра фа кар ло вач ке вер зи је по ре ме ће ног ре до сле да ли сто ва. 
Пре ли ми нар но тек сто ло шко по ре ђе ње Хо пов ског пре пи са с дру гим пре пи-
си ма кар ло вач ке вер зи је по ка зу је да се ње гов не по сред ни (или по сред ни) 
пред ло жак мо же иден ти фи ко ва ти ме ђу са чу ва ним пре пи си ма. 

Пре ма си сте ма ти за ци ји и ну ме ра ци ји са др жин ских це ли на Ду ша но ва 
за ко ни ка – ко јих има 97 – Хо пов ски иде у исту гру пу с ру ко пи си ма Бор ђо шких, 
Сан ди ће вим, Ко виљ ским и Со фиј ским.84 За кон Кон стан ти на Ју сти ни ја на, прем-
да је истог оби ма и са ста ва као и у по ме ну та че ти ри ру ко пи са, има 91 члан 
на пра ма 87, и то као ре зул тат дру га чи јег ну ме ри са ња це ли на (гру пи са ње 
два чла на под јед ним бро јем или по де ла јед ног чла на на два ну ме ри са на).85

Пре ма оста лим тек сто ло шким од ли ка ма, Хо пов ски по ка зу је нај ве ћу 
бли скост са Сан ди ће вим, Ко виљ ским и Со фиј ским ру ко пи сом, а у оним ва-
ри јан та ма, укљу чу ју ћи гре шке и ис пу шта ња тек ста, у ко ји ма Сан ди ћев од-
сту па од Ко виљ ског и Со фиј ског (ко ји су, као што је на ве де но, де ло истог 
пи са ра) Хо пов ски пра ти Сан ди ћев.86 Ра ди илу стра ци је ов де пру жам са мо 
не ко ли ко при ме ра, пр во из ЗКЈ:87

82 Зло де ла и гре си, 146. 
83 Упор. Н. Идри зо вић, „Па три јар шиј ска би бли о те ка за вре ме Дру гог свет ског ра та и 

не по сред но по сле ње га”, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, 18 (2016) 183–206. У за пи сни-
ку о пре у зи ма њу цр кве них дра го це но сти, са чи ње ном 8. ју на 1946. у За гре бу, на во ди се и 
„Сан дук с књи га ма ма на сти ра Хо по во”, али да ли су у ње му би ле са мо штам па не књи ге или 
и ру ко пи си не мо же се зна ти (Д. Ву ле тић, н. д., 247, бр. 292). 

84 За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Kњ. IV, T. I, 593–596. 
85 Исти ни за во љу, и у Кар ло вач ком ру ко пи су пре пис За ко на Кон стан ти на Ју сти ни ја-

на има 91 ну ме ри са ни члан, али је рас по де ла, гру пи са ње и ну ме ра ци ја гра ђе дру га чи је 
спро ве де на (Б. Мар ко вић, Ју сти ни ја нов за кон, 138–141, 247–276). 

86 Та тек сто ло шка по ду да ра ња мо гу се ла ко пра ти ти у тек сту За ко на Кон стан ти на Ју-
сти ни ја на и без уви да у ру ко пис, по сред ством ње го ва из да ња у ко јем су ме ђу ра зно чте ни ји ма 
на ве де на и она из Сан ди ће вог (та мо име но ва ног Стра ти ми ро ви ћев), Ко виљ ског и Со фиј ског 
ру ко пи са.

87 У на во ђе њу тек сто ло шких раз ли ка ко ри сти ће се сле де ће скра ће ни це: Хоп – Хо пов-
ски ру ко пис; Сан – Сан ди ћев ру ко пис; ДЗ – Ду ша нов за ко ник; ЗКЈ – За кон Кон стан ти на 
Ју сти ни ја на; МСПЦ – Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве; БМС – Би бли о те ка Ма ти це срп ске. 
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чл. 988 – Хоп и Сан из о ста вља ју дру ги део про пи са од ре чи: Аелиоу
ноибереть...; 

чл. 13 – Хоп и Сан гре шком првратить уме стоповратыть;
чл. 31 – Сан гре шком црьковскомꙋ, по ње му Хоп црьковномꙋуме сто царьскомꙋ; 
чл. 39 – Хоп и Сан ѡсꙋжденїе уме стосꙋжденїе; 
чл. 50 (52 Хоп) – пр ви оде љак исто вет но фор му ли сан у Хоп и Сан; 
чл. 66 (69 Хоп) – Хоп и Сан из о ста вља ју прет по след њу ре че ни цу: Ае

ѡттогарода...иоумонастиредастсе.89

Слич на по кла па ња мо гу се иден ти фи ко ва ти и у тек сту ДЗ:
чл. 5290 – пред ло шко-па де жну кон струк ци ју ꙁаневерꙋ Сан пре и на ча ва у 

ве зник и име ни цу ꙁаневерꙋ, а по ње му и Хоп: ꙁаневѣрꙋ; 
чл. 107 – Хоп и Сан гре шком срамоволань уме стосамоволань; 
чл. 118 – Хоп и Сан гре шком нипо-силницеꙁаградити уме сто нипо-силице

ꙁаграбити; 
чл. 151 – Хоп и Сан гре шком ꙁапоминаніе уме сто ꙁапоманѥ.91

Пред ло жак Хоп још се убе дљи ви је по ка зу је по ре ме ћа јем у ре до сле ду 
чла но ва ЗКЈ ко ји је по сле ди ца по гре шног сла га ња не ко ли ко ли сто ва при ли-
ком по ве зи ва ња или пре по ве зи ва ња Сан. На и ме, ли сто ви 19 и 20 уве за ни су 
пре ли сто ва 17 и 18, та ко да се ли сто ви ни жу овим ре до сле дом: 16, 19, 20, 17, 
18, 21, 22 итд.92 Дру гим ре чи ма, за ме ни ли су ме ста 6. и 7. лист и 4. и 5. лист 
тре ће све шчи це, ве ро ват но и за то што су у тре нут ку по ве зи ва ња би ли во-
лант ни. Уз то, по ве зи ва ње је учи ње но на кон што су ли сто ви и про пи си би ли 
ну ме ри са ни. Но ви ре до след ли сто ва Сан оза ко њен је но вом фо ли ја ци јом, 
гра фит ном олов ком ин до а рап ским ци фра ма на гор њој мар ги ни, те је л. 19 
до био број 17, 20→18, 17→19 и 18→20. Упра во на ме сту где по чи ње текст на 
по гре шно уве за ном ли сту 19 (са да 17) Сан, до ла зи и до пре ки да тек ста у 
Хоп. На по ла чла на 52 (пре ма ну ме ра ци ји у из да њу; у Хоп је то чл. 54), текст 
се на ста вља дру гим де лом чла на 57,93 а сле де му чла но ви 58, 59, 60, 61 и пр-
ви део чл. 62,94 баш као на ли сто ви ма 19 и 20 Сан (тј. 17 и 18, пре ма но вој 
фо ли ја ци ји). За тим у Хоп сле ди текст ко ји се на ла зи на ли сто ви ма 17 и 18 
Сан (тј. 19 и 20, пре ма но вој фо ли ја ци ји) и то, дру ги део пре ки ну тог чла на 
52, по том чла но ви 53, 54, 55, 56 и пр ви део чл. 57. На ли сту 21 Сан на ста вља 
се 62. члан, баш као и у Хоп, где пр вом де лу чл. 57 сле ди дру ги део чл. 62,95 
с тим што је у Хоп из о ста вљен текст ко ји је ис пи сан у пр вом ре ду л. 21 Сан: 

88 Ну ме ра ци ја чла но ва у из да њу. 
89 МСПЦ, Гру јић бр. 127, лл. 526б, 527а, 528б, 530а, 531б; Б. Мар ко вић, Ју сти ни ја нов 

за кон, 76, 78, 85, 89, 96.
90 Пре ма Но ва ко ви ће вој ну ме ра ци ји. 
91 МСПЦ, Гру јић бр. 127, лл. 539б, 543а, 543б, 545б; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 

Књ. IV, Т. I, 282, 290, 291, 294. 
92 Д. Гр бић, К. Шко рић, Љ. Ва си љев, Ду ша нов за ко ник. Бор ђо шког, Ни ко ла је ви ћев, 

Те ке ли јин, Стра ти ми ро ви ћев и Ко виљ ски ру ко пис, Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, књ. XI II, Но ви Сад 2008, 63–64; Љ. Ва си љев, „Опис Сан ди ће вог ру ко пи са”, 
За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 301. Сним ци Сан до ступ ни су у Ди ги тал ној 
ко лек ци ји Би бли о те ке Ма ти це срп ске

93 Бро је ви чла но ва ЗКЈ да ти су пре ма ну ме ра ци ји у из да њу, осим на ме сти ма где је 
дру га чи је упо зо ре но.

94 МСПЦ, Гру јић бр, 127, лл. 530а–530б. 
95 МСПЦ, Гру јић бр. 127, лл. 530б–531а. 
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илиинимъприемнїкомего:. Но ви ре до след чла но ва по твр ђен је у Хоп кон ти-
ну и ра ном ну ме ра ци јом, та ко да чл. 54 Хоп са др жи текст пр вог де ла чл. 52 
Сан и дру ги део чл. 57. Од нос ну ме ра ци је у на став ку је: 

55 (Хоп) : 58 (Сан)
56 : 59
57 : 60
58 : 61/62.1/52.2
59 : 53
60 : 54
61 : 55.1
62 : 55.2
63 : 56
64 : 57.1/62.2
65 : 63 итд. 

Не ма ни ка кве сум ње да по ре ме ћај у ре до сле ду про пи са ко ји од ли ку је 
текст ЗКЈ у Хоп има сво је ис хо ди ште у по гре шно уве за ним ли сто ви ма Сан. 
Тај ру ко пис на стао је око 1724, а у сле де ћој че твр ти 18. сто ле ћа мо рао је бити 
пре по ве зан или пр ви пут по ве зан, тј. до би ти ре до след ли сто ва ка кав се одсли-
ка ва у ре до сле ду чла но ва ЗКЈ у Хоп, пре пи са ном око 1750. Уз го ре на ве де на 
тек сто ло шка по ду да ра ња, то би тре ба ло да бу ду чвр сти ар гу мен ти у при лог 
уве ре њу да је пред ло жак Хоп био упра во Сан.

Ме ђу тим, тре ба скре ну ти па жњу и на ра зи ла же ња из ме ђу два ру ко пи са,96 
а раз ли ка у укуп ном бро ју чла но ва ЗКЈ, сход но си сте ма ти за ци ји гра ђе, ни је 
је ди на из ме ђу два тек ста. Че сте су ва ри јан те ин те гри те та, по гла ви то ис пу-
шта ња тек ста: 

– тип ски на сло ви или увод не фор му ле про пи са у ЗКЈ, ма да не до след но: 
речеблагочьстивицарь и ꙁаконцарьски, док су у ДЗ по твр ђе на са мо два слу ча ја;

– це ли чла но ви: са мо је дан слу чај у ДЗ; из о ста вљен је чл. 18 (пре ма нуме-
ра ци ји Бор, Сан, Ков и Соф; од го ва ра чл. 49 Но ва ко ви ће ве ну ме ра ци је);97

– де ло ви ре че ни ца: осим на ве де ног при ме ра с по чет ка л. 21 Сан, у чл. 14 
ЗКЈ: ...вьсеитакоуплидарасиплетсе, или у чл. 70 (74 Хоп) ЗКЈ: виденїибꙋдꙋтьсие
смевшеесътворити;98

– по је ди нач не ре чи: на мно го ме ста, углав ном у ЗКЈ.99

Ре кло би се да су из о ста вља ња ре чи или де ло ва тек ста ре зул тат ре дак-
тор ских за хва та пре пи си ва ча, јер су из о ста вље не углав ном су ви шне ре чи, 
по на вља ња, ре тор ски укра си. Ни јед на од ових ин тер вен ци ја ни је про ме ни ла 
или за ма гли ла сми сао про пи са. У слу ча ју чл. 18 ДЗ, тај про пис је пи сар ским 
по гре шка ма у Сан то ли ко ис ква рен да је по стао те шко ра зу мљив те га је 
мо жда за то Спи ри дон и пре ско чио. 

Ре ђи су слу ча је ви до пу на тек ста, и то са мо у ДЗ: 

96 У на став ку су на ве де ни са мо ода бра ни при ме ри. 
97 МСПЦ, Гру јић бр. 127, л. 539б; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 282. 
98 БМС, РР I 34, лл. 4б, 28а; МСПЦ, Гру јић бр. 127, лл. 527а, 533а.
99 За илу стра ци ју вид. ра зно чте ни ја у из да њу ЗКЈ (Б. Мар ко вић, Ју сти ни ја нов за кон, 

73–109).



25

чл. 150 – иꙁгнягоряееголоюрꙋкою уме сто ѡтьѡгна;100

за вр шна фор му ла – Втовремедржалъстьперперъвсрбско,иболгарскоцарьство
15,аспри.автꙋрецкомьцарьствѣаспраидеть:равно,каѡвнемецкомьновацъситны.
сподкрайцараменьшій. уме сто Вьтовремедржалестьперьперьвьсрбскоиблгарско
царьствоеи҇аспри.101

Чак и у пи сар ским гре шка ма, ко ји ма се Хоп из два ја од свих оста лих 
ру ко пи са, мо же се пре по зна ти ути цај пред ло шка, у ко јем су ре чи би ле не ја-
сно на пи са не: 

чл. 6 ЗКЈ – деламꙋжевауме сто ѡтдѣламꙋжева(у Сан је је два ви дљи ва 
ти тла из над ѡ, ко је је на пи са но спо је но с име ни цом ко ја му сле ди, та ко да је 
Спи ри дон ту пред ло шко-па де жну кон струк ци ју про чи тао као име ни цу); 

чл. 7 ЗКЈ – Акоткоправдꙋꙁавржетьуме сто Аектовраждꙋꙁаврьжеть(у Сан 
в из гле да као п, а ж би се услед не ја сних обри са пр вог сло ва у ре чи мо гло 
учи ни ти и про чи та ти и као в); 

чл. 63 ЗКЈ (65 Хоп) – данеиуме сто даннеи(у Сан из ме ђу а и н ис пи са но 
још јед но сло во па за мр ља но; мо гло се про чи та ти и као ѡ); 

чл. 45 ДЗ – неподигнеуме сто неподгоне(у Сан иза над мет ну тог д на пи са но 
па пре бри са но сло во и из над ње га до пи са но г).102

Има слу ча је ва у ко ји ма се Хоп ра зи ла зи од Сан (и дру гих ркп.) као по-
сле ди ца на у ма пре пи си ва ча да учи ни ја сни јим про пи се или као из раз ње го ва 
ту ма че ња про пи са, као и у две, ра ни је на ве де не до пу не. Ево не ких при ме ра: 

на слов ЗКЈ – СІѦКНИГАГЛАГОЛМАЯСДИСКАЯуме сто СЇАКНИГАГЛАГОЛѤМА
СДАЦЬ

чл. 16 ЗКЈ – подстарешиномьуме сто подстареишїмь; 
чл. 32 ДЗ – подданикеуме сто посаднїке; 
чл. 132 ДЗ – дагакриветь уме сто дагаѡправеть, јер је Спи ри дон про ту-

ма чио од ред бу та ко да оно га ко ји ку пу је опљач ка ну ствар сва ка ко тре ба 
окри ви ти, а не оправ да ти пред по ро том.103

У Сан, у на сло ву ЗКЈ, име ца ра Ју сти ни ја на по гре шно је на пи са но Иоу-
стиана.104 Спи ри дон је ис пра вио ту гре шку – Іꙋстинїана105 – сва ка ко јер је по 
сво јој уче но сти мо рао зна ти пра во име тог ви зан тиј ског ца ра. Осим то га, у 
ру ко пи су га на дру гим ме сти ма не ко ли ко пу та пи ше пра вил но – у из во ди ма 
из Ба ро ни ја и у опи су Пе тог ва се љен ског са бо ра.106

Нај за ни мљи ви ји је ипак слу чај ње го ва ту ма че ња сред њо ве ков не име-
ни це себарь. Ње но зна че ње ни је му би ло по зна то па је на сто јао да је ту ма чи 
пре ма кон тек сту про пи са. При пр вом су сре ту ми слио је да је по сре ди пи сар-
ска гре шка у пред ло шку и „се бра” је пре и на чио у „сер ба/сер би на” (Ср би на): 

100 МСПЦ, Гру јић бр. 127, л. 545б; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 294. 
101 МСПЦ, Гру јић бр. 127, л. 548а; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 299. 
102 МСПЦ, Гру јић бр. 127, лл. 526б, 531а, 539а; Б. Мар ко вић, Ју сти ни ја нов за кон, 75, 

94; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 281. 
103 МСПЦ, Гру јић бр. 127, лл. 526а, 527а, 541б, 544б; Б. Мар ко вић, Ју сти ни ја нов за кон, 

73, 79; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Књ. IV, Т. I, 287, 292. 
104 БМС, РР I 34, л. 1а. Иста гре шка и у Ко виљ ском и Со фиј ском ру ко пи су. 
105 МСПЦ, Гру јић бр. 127, л. 526а.
106 Исто, лл. 272а, 273б, 473а, 473б.
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чл. 55 – иакоивластелинъ,иливластеличићьпсꙋsicсерба,даплатить100,
перперъ.иакосербинь:беꙁчаститъвластелина,иливластеличића,даплатить100
перперъидасесмꙋдить;107

чл. 69–ѠСАБОРЕСЕРБСКОМЬ.Саборасербоваданестъ,тколисебреетъусаборꙋ
сербовꙋдамꙋсешиѡтьсекꙋть:идасесмꙋдеть.108

Ме ђу тим, у чл. 85 при бли жио се из вор ном зна че њу пре и на чив ши „се бра” 
у „си ро ма ха”, тј. при пад ни ка не по вла шће них ста ле жа: 

ꙀАНЕПОЕНРЕЧЬ.АКОткоречетьꙁлꙋибеꙁчестнꙋречь:Акоевластелинъ,даплатить
100.перперъ,аколибꙋдетьсиромахьдаплатить:12.перперъ,идасебіеть.109 

У чл. 94 и 98 про ту ма чио је се бра као се ља ка, зе мљо рад ни ка и упо тре био 
име ни цу пахорь (па ор < нем. Ba u er),110 ра ши ре ну у го во ру Ср ба у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. У чл. 98 ипак је до пи сао на мар ги ни сиромах: 

чл. 94–АКОбіетъвластелинъсебратоестьпахорауградꙋ,илиужꙋпи,аконасмрть
убіеть,себеръдаплатить ҃перперь.аколибіетъсебаръвластелина,дамꙋсерꙋке
ѡтьсекꙋть:идаплатитъ300,перперь; 

чл. 98–аколисепочꙋпаюдвапахора,даплатить:12.перперь:сваки.111

Ре кло би се да је са истом на ме ром Спи ри дон ин тер ве ни сао у је зи ку, 
на сто је ћи да из ме на ма у скла ду с на род ним го во ром учи ни про пи се ра зу-
мљи вим. Мо гу се иден ти фи ко ва ти број ни при ме ри ино ви ра ња и то је јед на 
од осо бе них од ли ка Ду ша но ва за ко но дав ства у пре пи су Спи ри до на Хо пов-
ца, ко јим се ја сно одва ја од свих дру гих пре пи са: 

ино ви ра ни об ли ци
ако–ае;тко–кто;кои–иже;кадь–вънѥгда/егда;каѡ–ꙗко/ꙗкоже;ѡваи,ва,

вꙋ,ѡво–сїи,сїа,сїю,сеже;свимь–всемъ;врло–велми;више–веће;после–потомь;
прво–прѣжде;натрагъ–въспет;стало–инно;сведокь–свѣдѣтель;сведоцисведочеть
–свѣдѣтелисвѣдокꙋють;слободны/слободне–свободни/свободьнеитд. 

пра во пи сне ино ва ци је
Упо тре ба сло ва /ј/ спо ра дич но, за умек ша ва ње, ини ци јал но и ин тер во-

кал ски: 
својѡмь–свѡиомь;које–кѡие;сасвојѡмькꙋплјѡмь–сасвоѡмькꙋпломь.
Упо тре ба сло ва /у/, са мо стал но и ини ци јал но, при че му вь> у: 
усвакомꙋградꙋ–въвсакомградѣ (ов де и ино ви ра ни па де жни на ста вак); и

уселитсе–ивьселїтьсеитд.

лек сич ке ино ва ци је
илюдисваћаютсе–илюдикрамолѣтсе;доклесвршить–дондежескончает;плаћа

–маꙁда;роћакъꙁароћака–родимьꙁародима;скоримьтркомь–скоримьеꙁдомь;да
преноћеуселꙋ–даѡблегꙋꙋселꙋ;кривица–вина;чекати–ждатиитд.

107 Исто, л. 539б.
108 Исто, л. 540а.
109 Исто, л. 542а.
110 Упор. В. Ми хај ло вић, Гра ђа за реч ник стра них ре чи у пред ву ков ском пе ри о ду, II том 

(М–Ш), Но ви Сад 1974, 449, 465. 
111 МСПЦ, Гру јић 127, лл. 542а, 542б.
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упо тре ба тур ци за ма и гер ма ни за ма из го вор ног је зи ка
коншіамь,коншіе(< тур. komşu, konşu)–сꙋседомь,сꙋседа;древоконшіиско–дрѣво

сꙋседнѥе;ꙁеитина(< тур. zeytin) –елеи/оулꙗ;поклисаръилитихелчіа(ел чи ја < тур. elçi)112 
–поклисаръ;ꙁапꙋстахїеитате(пуст + ахи ја, пре ма тур ци зми ма ти па спа хи ја, 
да хи ја и сл.)113 –ꙁагꙋсаре;дватала(< нем. Teil) –двадѣла;кадсꙋупроцессꙋ(< нем. 
Pro zess; лат. pro ces sus)дваѡтьвластель–кадасеꙋспрꙋкоиѡтьвластель;коичетꙋ
ребелію(< нем. Re bel lion; лат. re bel lio)собираетьнацаря–ижечетꙋсьбираеинацара;
пахора(< нем. Ba u er) –себра.

син так сич ке ино ва ци је
несамо:вцрькви,ноивмонастыри–нижевъцрьквииливъмонастирѣитд.

Без об зи ра на раз ли ке из ме ђу два пре пи са – Сан и Хоп – што без из у зет-
ка иду у за слу ге ре дак тор ских ин тер вен ци ја пре пи си ва ча Спи ри до на Јо ва-
но ви ћа, не сум њи во је да је пред ло жак с ко јег је пре пи сао Ду ша но во за ко но-
дав ство мла ђе ре дак ци је био упра во Сан. О ње го вом на стан ку и суд би ни не 
зна се ни шта до сре ди не XIX ве ка, ка да се по ја вљу је у сво ји ни Па вла Ка ра но-
-Тврт ко ви ћа, али не ма по да та ка о то ме ка ко је и где до спео у ње го ве ру ке.114 
Чи ње ни ца да је са ње га пре пи сан текст са чу ван у Спи ри до но ву збор ни ку 
го во рио би у при лог то ме да се, у за ви сно сти од то га где је Спи ри дон при вео 
кра ју сво ју пре пи си вач ку ра бо ту, сре ди ном XVI II ве ка на ла зио или у Па кра-
цу, на дво ру сла вон ског епи ско па, или у ма на сти ру Хо по ву. Ис тра жи ва ња 
но вих из во ра за исто ри ју цр кве них би бли о те ка у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
мо гла би до ве сти до ре ше ња овог пи та ња.

Иа ко Хоп не са др жи еле мен те тек ста ко ји већ ни су по зна ти, ни ти су штин-
ски до при но си на по ри ма за ре кон струк ци ју ње го ве исто ри је, он се, ипак, по 
не ким од ли ка ма из два ја у на из глед мо но то ном ни зу пре пи са Ду ша но ва за-
ко но дав ства из XVI II ве ка. То је је ди ни по зна ти при мер да тек сто ви Ду ша-
но ва за ко но дав ства ни су при мар ни или је ди ни у ру ко пи су. На про тив, реч је 
о обим ном збор ни ку ра зно род ног са ста ва, у ко ји су ЗКЈ и ДЗ пре пи са ни на 
кра ју, без ика кве ве зе, пре ма по ре клу и пред ме ту, са оста лим са ста ви ма пре-
пи са ним ме ђу истим ко ри ца ма. То је збор ник не зва нич ног, при ват ног ка рак-
те ра, ко јим су, су де ћи пре ма за пи си ма чи та ла ца, мо на си, али и све тов ња ци 
за до во ља ва ли сво ју ра до зна лост у раз ли чи тим обла сти ма зна ња и обра зо ва ња. 
Дру га је осо бе на од ли ка Хоп ње гов је зик. Иа ко су еле мен ти срп ско сло вен-
ског и при ме се ру ско сло вен ског115 при сут ни дуж чи та вог тек ста, из ра зи та 
је, ма да не до след но спро ве де на, Спи ри до но ва на ме ра да по јед но ста ви је зич-
ки из раз, да га при бли жи чи та о цу еле мен ти ма ње му са вре ме ног на род ног 
го во ра. Та квом од ли ком мо же се, и то у још ве ћој ме ри, по хва ли ти са мо 
Ре же вић ки пре пис, али са са свим дру гог кра ја срп ског је зич ког про сто ра. 

112 Спи ри дон ко ри сти лик с по чет ним х; та ко и на л. 254б: „татарьскехелчіе”. Упор. В. 
Ми хај ло вић, н. д., 719. 

113 Исто, 529. 
114 Ђ. Бу ба ло, „Исто ри ја и исто ри о гра фи ја ру ко пи са”, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 

Књ. IV, Т. I, 28–31. 
115 Илу стра ци је ра ди на во дим де се ти ну при ме ра из ру ско сло вен ског: княꙁы,ся,искꙋсенъ,

мечь,воꙁнесеніе,воꙁметь,соборь,совѣсть,сотворить,токмо,долгъ,пред ло зи коисоитд.
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Нај зад, из ла зак на све тло да на но вог, 27. пре пи са Ду ша но ва за ко ни ка, по сле 
ви ше од шест де це ни ја пре ћут ног ми ре ња с ве ро ва њем да је број от кри ве них 
ру ко пи са тог прав ног спо ме ни ка ко на чан, да је на ду да ће се оп ти ми стич не 
ре чи Ни ко ле Ра дој чи ћа, ци ти ра не на по чет ку овог при ло га, по но во по твр-
ди ти но вим от кри ћи ма. 

И овај пре пис ће, као што су и сви оста ли по зна ти пре пи си Ду ша но ва 
за ко ни ка, би ти до сту пан за на уч на ис тра жи ва ња у еди ци ји Из во ри срп ског 
пра ва, Од бо ра за из во ре срп ског пра ва Оде ље ња дру штве них на у ка СА НУ. 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

Prof. ĐOR ĐE BU BA LO, PhD
Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of Phi lo sophy
Čika Ljubina 18–20
Bel gra de, Ser bia
E-mail: djbu ba lo@f.bg.ac.rs 

AN (UN)KNOWN COPY OF DU ŠAN’S CO DE IN THE MU SE UM OF  
THE SER BIAN ORT HO DOX CHURCH IN BEL GRA DE 

SUM MARY: The pa per pre sents an over lo o ked copy of Du šan’s le gal co de from the 
mid-18th cen tury. It was di sco ve red by Ti ho mir Osto jić in the li brary of the Ho po vo mo na stery 
in 1906 whi le he was col lec ting ma te rial for his study abo ut Do si tej Ob ra do vić’s stay at that 
mo na stery. The copy esca ped the at ten tion of re se ar chers of Du šan’s co de for mo re than a 
cen tury be ca u se the re was no in for ma tion abo ut it in le gal-hi sto ri cal li te ra tu re. The co dex 
in clu des over 500 le a ves of di ver se con tents, with the youn ger re dac ti ons of Du šan’s le gi sla ti ve 
do cu ments ap pen ded at its end – the Co de of Em pe ror Con stan ti ne Ju sti nian and Du šan’s Co de. 
It was co pied by Ho po vo hi e ro monk Spi ri don Jo va no vić aro und 1750, and it re ma i ned at that 
mo na stery, on the Fruš ka Go ra mo un ta ins, un til the be gin ning of the Se cond World War. 
The re fo re, we ha ve na med it the “Ho po vo” ma nu script. It is now kept in the Mu se um of the 
Ser bian Ort ho dox Church in Bel gra de, in the Col lec tion of Ra do slav Gru jić, un der ca ta log 
num ber 127. Com pa ring it with ot her youn ger-re dac tion ma nu scripts of Du šan’s le gi sla tion, 
we ha ve esta blis hed that the di rect so ur ce from which Spi ri don Jo va no vić co pied Du šan’s 
le gi sla ti ve do cu ments was the so-cal led San dić’s (Stra ti mi ro vić’s) ma nu script, cre a ted aro und 
1724 and now in the Li brary of Ma ti ca Srp ska in No vi Sad. The Ho po vo copy do es not bring 
any new con tent, but it is the only known exam ple of Du šan’s le gi sla ti ve do cu ments not be ing 
the pri mary or only texts in a ma nu script. Anot her dis tin cti ve cha rac te ri stic of this copy is 
the pro por ti o nally lar ge sha re of ver na cu lar lan gu a ge and no vel lin gu i stic forms. With the 
re di sco very of this ma nu script, the num ber of known co pi es of Du šan’s Co de has re ac hed 27.

KEYWORDS: Du šan’s Co de, the Co de of Em pe ror Con stan ti ne Ju sti nian, the mo na stery 
of Ho po vo, Spi ri don Jo va no vić, San dić’s copy of Du šan’s le gi sla tion, Ti ho mir Osto jić, the 
Mu se um of the Ser bian Ort ho dox Church in Bel gra de
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М с р  Ж Е Љ КО  М А  Л Е  Ш Е  ВИ Ћ
Хауптштра се 1–5, Линц 4041, Ау стри ја
Е-адре са: zelj ko.ma le se vic @mag.linz.at

МО ТИ ВИ ВЛА ДИ КЕ СИ МЕ О НА ВРА ТА ЊЕ  
ЗА СКЛА ПА ЊЕ МАР ЧАН СКЕ УНИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Текст пред ста вља део јед ног ве ћег на уч ног ис тра жи ва ња ко је 
ау тор тре нут но спро во ди на те му гр ко ка то лич ке кон фе си о на ли за ци је на про-
сто ру Вој не Кра ји не од но сно Кар ло вач ког и Ва ра ждин ског ге не ра ла та. Чла нак 
се ба ви пре све га мо ти ви ма мар чан ског вла ди ке Си ме о на Вра та ње за при хва-
та ње цр кве не уни је са Ва ти ка ном 1611. го ди не. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма 
Мар чан ске уни је исто ри о гра фи ја је мо ти ве за цр кве ну уни ју нај че шће тра жи ла 
у ши рем ма кро-исто риј ском кон тек сту, за по ста вља ју ћи при то ме че сто ре ги-
о нал ни ми кро-кон текст од но сно лич не осо би не и ме ђу соб не од но се глав них 
ак те ра, ло кал не со цио-дру штве не окол но сти по чет ком XVII ве ка, а по не кад 
су се ис тра жи ва ња ко ри сти ла и у по ле мич ке свр хе „са дру гом стра ном” од у-
зи ма ју ћи на тај на чин ис тра жи ва њи ма нео по ход ну на уч ну објек тив ност. При 
то ме, не рет ко је са мо скла па ње Мар чан ске уни је гле да но кроз при зму де ша ва-
ња ко ја су у Ва ра ждин ском ге не ра ла ту на сту пи ла на кон 1670. го ди не, а по-
себ но то ком вла да ви не Ма ри је Те ре зи је, ка да је уни ја у од ре ђе ним де ло ви ма 
Вој не Кра ји не спро во ђе на на сил ним ме то да ма. Све ово је до ве ло да то га да се 
сâм по че так уни је ин тер пре ти ра у јед ном кри вом све тлу од но сно да се ка сни ји 
до га ђа ји ре флек ту ју на чин скла па ња цр кве не уни је. Ми шље ња су се кре та ла 
од про из вољ не оце не да је Мар чан ска уни ја би ла плод сло бод ног вер ског увере-
ња вла ди ке Си ме о на и ње го вих на след ни ка до ин тер пре та ци ја да је иста на ста-
ла под при ти ском вој них вла сти и Ка то лич ке цр кве. Кон фе си о нал на ис тра-
жи ва ња Ре фор ма ци је и тзв. ка то лич ке „Кон тра-ре фор ма ци је” на не мач ком 
го вор ном под руч ју ука за ла су ипак да су ло кал ни ак те ри има ли да ле ко ве ћи 
ути цај на про цес фор ми ра ња од ре ђе не кон фе си је тј. на кон фе си о на ли за ци ју, 
не го што се то ра ни је ве ро ва ло. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мар ча, Си ме он Вра та ња, Пе тар До ми тро вић, Мар тин 
Ду бра вић, Вој на Кра ји на, Срп ска пра во слав на цр ква, Ва ти кан, Ау стри ја, Хаб-
збур шка мо нар хи ја

Као по че так про це са кон фе си о на ли за ци је у Евро пи узи ма се по че так Лу-
те ро ве ре фор ма ци је, ко ја је сво јим де ло ва њем зна чај но про ме ни ла ре ли гиј ску 
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кар ту Евро пе. Кон фе си о на ли за ци о ни про цес, ка ко у Ју го и сточ ној та ко и у 
За пад ној Евро пи, ока рак те ри сан је пре све га ње го вом све стра но шћу и раз-
ли чи тим мо ти ви ма ка ко по је дин ца, та ко и це ле за јед ни це за при сту па ње 
од ре ђе ној ре ли ги ји. Са ма ре ли ги ја игра ла је при то ме зна чај ну уло гу, али 
не рет ко су ве ћи ути цај на фор ми ра ње кон фе си о нал не при пад но сти има ли 
фак то ри по пут по ли ти ке, др жав них ин те ре са или од ре ђе них еко ном ско-дру-
штве них при ви ле ги ја.1 

Већ пр ва зна чај ни ја уни ја (Бре стов ска уни ја, прим. аут.) по ка за ла је 
све стра ност јед ног та квог про це са и огле да ла се у уској по ве за но сти црк ве-
них и др жав них ин те ре са у чи јем цен тру су се на ла зи ле од ре ђе не еко ном ске 
и дру штве но-по ли тич ке при ви ле ги је. Иа ко је јав ни дис курс Ру ске пра во-
слав не цр кве Бре стов ску уни ју увек кри ти ко вао као ре зу лат не хри шћан ског 
де ло ва ња Ва ти ка на, на уч на ис тра жи ва ња по след њих го ди на по ка за ла су да 
је ини ци ја ти ва за скла па ње уни је у ства ри по те кла од ло кал них пра во слав-
них вла ди ка и маг на та, ко ји су вр ши ли ве лик при ти сак на ло кал ну пра во слав-
ну цр кву у ци љу скла па ња уни је са Ва ти ка ном ра ди оси гу ра ња сво јих дру-
штве них по зи ци ја у пре те жно ка то лич ком и лу те ран ском Пољ ско-ли тван ском 
кра љев ству.2 Чи тав ток пре го во ра био је та ко ђе ре флек си ја Фло рен тин ског 
са бо ра и во ђен је од стра не пред став ни ка пра во слав не цр кве на осно ва ма 
Фло рен тин ске уни је и под ути ца јем де ло ва ња ки јев ског ми тро по ли та Иси-
до ра, ко ји је, на кон про те ри ва ња из Мо скве, сво је де ло ва ње и за го ва ра ње 
уни је на ста вио на про сто ру Ки јев ске ми тро по ли је то ком XV ве ка.3 

При ли ком Бре стов ске уни је по ка за ло се пре све га ко ли ки ути цај су 
има ли дру штве ни ин те ре си пра во слав ног ру син ско-ру ског плем ства на Ки-
јев ску ми тро по ли ју, те да су вла ди ке Ки јев ске ми тро по ли је сво ју од лу ку за 
по кре та ње ини ци ја ти ве за скла па ње уни је до не ле нај ви ше под ути ца јем 
пра во слав них маг на та по пут Кон стан ти на Острож ског (Костянтин Ва силь 
Острозький).4

Сли чан про цес ви део се и на при ме ру цр кве не уни је у Тран сил ва ни ји, 
где су са јед не стра не при ти сак ре фор ма ци је (пре све га кал ви ни зма), а са дру-
ге стра не ини ци ја ти ва Беч ког дво ра и угар ског при ма са Ле о пол да Ко ло ни ћа 
(Le o pold Karl von Kol lo nitsch) до ве ли до то га да се је дан део обес пра вље ног 
тран сил ва ниј ског пра во слав ног све штен ства и вер ни ка од лу чи за уни ју са 
ци љем до би ја ња од ре ђе них дру штве них пра ва, сло бо да и по вла сти ца.5 

1 Вид.: Wol fgang, Re in hard, He inz Schil ling, „Die kat ho lische Kon fes si o na li si e rung”, Wis sen-
scha ftlic hes Sympo si um der Ge sellschaft zur He ra us ga be des Cor pus Cat ho li co rum und des Ve re ins 
für Re for ma ti on sgeschic hte 1993. (Schrif ten des Ve re ins für Re for ma ti on sgeschic hte, Bd. 198), 
He i del berg 19952. 

2 Вид.: Ernst Chri stoph Sut tner, „Ein he it der Kir che in Vi el falt gemäß dem Flo ren ti ner Kon-
zil, gemäß den Vätern der Kir che nu nion von Brest und Si e benbürgen und gemäß der Kir chen le hre 
des 2. Va ti kan. Kon zils”. До ступ но на: https://www.uni fr.ch/ort ho do xia/de/as sets/pu blic/fi les/
Do ku men ta tion/Sut tner/Go ri zia%20No v.%202007.pd f (при сту пље но: 13. мар та 2021). 

3 Jo han nes Pre i ser-Ka pel ler, „Zwischen Union, Kon ver sion und Kon fron ta tion: Po len, Li ta-
uen und die byzan ti nische Kir che im 14 und 15. Ja hr hun dert”, Ja hr buch des Wis sen scha ftlic hen 
Zen trums der Pol nischen Aka de mie der Wis sen schaf ten in Wi en, Band 3 (2012), 93–114.

4 „Die Bre ster Union”, Das Östliche Chri sten tum, Band 58, 2010, 27–31. 
5 Упор.: „Do ku men te der Si e benbürger Kir che nu nion”. До ступ но на: https://www.oki-re-

gen sburg.de /si e benb.pd f . При сту пље но: 13. апри ла 2021.
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По ме ну ти про це си на под руч ју Тран сил ва ни је и да на шње укра јин ске 
Га ли ци је и Бе ло ру си је не мо гу на рав но иден тич но да се пре не су на уни јат-
ски гр ко ка то лич ки кон фе си о на ли за ци о ни про цес на про сто ру Вој не Кра ји не, 
али сва ка ко омо гу ћа ва ју спо зна ју да ре ли ги ја у овим про це си ма ни је че сто 
ста ја ла на пр вом ме сту. Главну улогу при ли ком ова квих про це са играли су 
најчешће лич ни од но си локалних актера, а мање сами религиозни мотиви, 
што ће мо и при ка за ти на осно ву до ступ не ар хив ске гра ђе и об ја вље не на уч не 
ли те ра ту ре. 

МО ТИ ВИ ВЛА ДИ КЕ СИ МЕ О НА ВРА ТА ЊЕ ЗА СКЛА ПА ЊЕ  
МАР ЧАН СКЕ УНИ ЈЕ

Ка да го во ри мо о цр кве ној уни ји тре ба зна ти да се иста у на у ци де фи-
ни ше као ди ја лог две рав но прав не цр кве не за јед ни це, ко је кроз по ме ну ти 
ди ја лог пре ва зи ла зе по сто је ће не спо ра зу ме ко ји су во ди ли ка ши зми и пре-
ва зи ла зе ћи на тај на чин ши зму об на вља ју сво је цр кве но је дин ство.6 Ова кве 
уни је би ле су ти пич не за ка сно ан тич ке ши зме од но сно ка сно ан тич ке са бо ре 
цр кве ног је дин ства. Уни је на осно ву ко јих су на ста ле да нас по сто је ће Гр ко-
ка то лич ке цр кве у нај ве ћој ме ри ни су по чи ва ле на ова квом ди ја ло гу, него 
су углав ном би ле усло вље не мо но по лом и дик та том Рим ске цр кве, ко ји сам 
по се би ни ка да ни је во дио ка пре ва зи ла же њу ши зме и цр кве ном је дин ству, 
него је одва јао је дан део пра во слав не за јед ни це од сво је ма тич не цр кве при-
па ја ју ћи га Ва ти ка ну. Ова кав вид „цр кве ног је дин ства“ на по слет ку је зва нич-
но осу ди ла и од ба ци ла и сáма Ри мо ка то лич ка цр ква у зва нич ном до ку менту 
ка то лич ко-пра во слав ног ди ја ло га у Бал мон ду.7

Уни јат ска Мар чан ска епар хи ја на ста ла је зва нич но 21. но вем бра 1611. 
пап ским бре ве ом Di vi nae Maјestatis Ar bi trio, ко јим су вла ди ци Си ме о ну Вра-
та њи до де ље ни ти ту ла епи ско па, цр кве ни по ло жај и ју рис дик ци ја над „ка то-
лич ким Раш а ни ма грч ког об ре да на про сто ру Угар ске, Сла во ни је и Хр ват ске.”8 
Не ко ли ко ау то ра се у сво јим ра до ви ма пи та ло ка ко је уоп ште до шло до 
то га да вла ди ка Си ме он кре не пут Ри ма.9

До ступ не исто риј ске ар хи ве ука зу ју на то да је до ове од лу ке вла ди ке 
Си ме о на до шло пре све га за хва љу ју ћи ње го вим до брим лич ним од но си ма 
са за гре бач ким би ску пом Пе тром До ми тро ви ћем и још ви ше са ива нић ким 

6 Вид.: E. C. Sut tner, Das Do ku ment der kath.-orth. Di a log kom mis sion von Ba la mand mit 
der Überschrift: „Der Uni a ti smus – ei ne über hol te Uni on smet ho de – und die der ze i ti ge Suc he nach 
der vol lem Ge me in schaft”. До ступ но на: https://www.uni fr.ch/ort ho do xia/de/as sets/pu blic/fi les/
Do ku men ta tion/Sut tner/Pro %20Ori en te%20-%2014.Ju ni.pd f. (при сту пље но: 2. ав гу ста 2021).

7 Исто. 
8 „Di vi nae Maјestatis Ar bi trio”, у: Ni co lao S. J. Nil les, Symbo lae ad il lu stran dam Hi sto ri am 

Ec cle si ae Ori en ta lis in Ter ris Co ro nae S. Step ha ni, Innsbruck 1885, 1058–1059. 
9 Вид.: Ма ној ло Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство. Пр ва књи га, Кар ло вац 1891, 194–202; 

Јо ван Ра до нић, Рим ска Ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, Бе о град 1950, 
43–58; Jan ko Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 
ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 2 (1924), 163–190; Злат ко Ку де-
лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни при ло зи 23 
(2002), 145–192.
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ка то лич ким све ште ни ком Мар ти ном Ду бра ви ћем. Ини ци ја ти ва за скла па ње 
уни је у Ва ра ждин ском ге не ра ла ту ни у ком слу ча ју ни је мо гла до ћи „из на-
ро да” или од стра не плем ства ка ко је то био слу чај у Пољ ско-ли тван ском 
кра љев ству јер пра во слав ни Кра ји шни ци у том тре нут ку прак тич но ни су 
има ли ни ка кво плем ство. Исти на, има ли су у сво јим се ли ма кне зо ве и су-
ди је али ови би у нај бо љем слу ча ју мо гли да по не су на зив „се о ског плем ства” 
и не мо гу ни ка ко да се ста ве у ка те го ри ју ути цај ног плем ства ка ко се оно у 
том тре нут ку под ра зу ме ва ло на про сто ру Ау стриј ске или Пољ ско-ли тван ске 
мо нар хи је. Из овог раз ло га, гра ни ча ри су до брим де лом би ли усме ре ни ка 
сво јој цр кви ко ја их је за сту па ла ка ко у ре ли ги о зним, та ко и у пи та њи ма од 
дру штве но-по ли тич ког ин те ре са.10

Ва жност цр кве них пред став ни ка за пра во слав не граничаре огле да ла се и 
у то ме што су упра во цр кве ни пред став ни ци во ди ли пре го во ре са ау стриј ским 
вла сти ма око пре се ље ња уско ка из Осман лиј ског цар ства у Ау стри ју. Та ко 
нпр. вла ди ка Ра ји слав пред во ди де ле га ци ју из Бо сне ко ја 1596. пре го ва ра 
око пре се ље ња у Ау стри ју.11 Го ди ну да на ра ни је ау стриј ски ге не рал Хер бер-
штајн ин фор ми ше над вој во ду Фер ди нан да II да је пре крат ког вре ме на „по-
ни зно при мио вла шког би ску па (вла ди ку, прим. аут.), ко ји је на ње га оста вио 
ути сак фи ног и ра зум ног чо ве ка, ко јег ће до ве сти над вој во ди у Грац ра ди 
раз го во ра о пре се ље њу још 40 „Вла ха”12 из Тур ске.13 Име по ме ну тог вла ди-
ке ни је на ве де но, али Ма ној ло Гр бић је сма трао да се ов де ра ди ло о ми тро-
по ли ту Ва си ли ју, чи ја се ре зи ден ци ја на ла зи ла у сла вон ском ма на сти ру 
Ора хо ви ца.14 Исто га је сма трао за осни ва ча ма на сти ра Мар ча и прет ход ни-
ка вла ди ке Си ме о на. Не ки срп ски исто ри ча ри пре у зе ли су ово ми шље ње, 
ма да тре ба до да ти да исто не мо же да се пот кре пи до ступ ним ар хив ским 
ма те ри ја лом, те ће ова тврд ња за са да оста ти у до ме ну прет по став ке. 

Оно што је ипак ја сни је и мо же да се про на ђе у раз ли чи тим исто риј ским 
ар хи ва ма је су рад и де ло ва ње вла ди ке Си ме о на, чи ја се ре зи ден ци ја на ла-
зи ла у ма на сти ру Све тог ар хан ђе ла Ми ха и ла у се лу Ста ра Мар ча. О са мом 
вла ди ци као исто риј ској лич но сти не ма много са зна ња. Пр ве пи са не ин фор-
ма ци је о ње му ну ди ка то лич ки те о лог и исто ри чар Бал та зар Адам Кр че лић 
у свом де лу De Reg nis Da lma ti ae, Cro a ti ae, Scla vo ni ae no ti ti ae pra e li mi na res 
ко је об ја вљу је 1770.15 У по ме ну том де лу вла ди ку при ка зу је у до ста ло шем 
све тлу, што је и ра зу мљи во, с обзиром да сво ју књи гу пи ше за сту па ју ћи 

10 Günther E. Rot hen berg, Die österreichische Militärgrenze in Kro a tien 1522 bis 1881, Wi en 
1970, 76–80.

11 Va ni cek, Franz, Spe ci al geschic hte der Militärgrenze aus Ori gi nal qu el len und Qu el len werk 
geschöpft, Wi en 1875, 76–77; Ау стриј ски др жав ни ар хив (AT-ÖStA/HHStA), Cro a ti ca 1594/
Jan-1596/Sept (5. 7. 1596), Пи смо вла ди ке Ра ји сла ва, 30 све ште ни ка и за ступ ни ка ун ских 
Вла ха ге не ра лу Хер бер штај ну о пре се ље њу у Ау стри ју. 

12 Тер мин „Влах” у овом пе ри о ду ни је под ра зу ме вао ет нич ку при пад ност уско ка и грани-
ча ра, не го ис кљу чи во њи хов со ци јал ни и дру штве ни по ло жај у Ау стриј ској мо на р хи ји, ко ји 
се огле дао у од ре ђе ним дру штве ним и по ре ским при ви ле ги ја ма у за ме ни за вој но шти ће ње 
ау стриј ских гра ни ца пре ма Тур ској. Искључиво у том кон тек сту се ко ри сти и у овом тек сту. 

13 AT-ÖStA/HHStA, Cro a ti ca 1594/Jan-1596/Sept, Fasc. 41, Nr. 6–7 (30. 10. 1595), Пи смо ге-
не ра ла Хер бер штај на над вој во ди Фер ди нан ду II о до ла ску вла шког вла ди ке у Вој ну кра ји ну. 

14 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство. Пр ва књи га, Кар ло вац 1891, 188. 
15 З. Ку де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни 

при ло зи 23 (2002), 147.
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ста во ве за гре бач ке би ску пи је и хр ват ске вла сте ле у је ку су ко ба истих са 
пра во слав ним гра ни ча ри ма и њи хо вом цр квом, чи је се се ди ште у том тре-
нут ку на ла зи у Срем ским Кар лов ци ма.16 

За хва љу ју ћи до ступ ној ар хив ској гра ђи мо гу ће је ипак до не кле ре кон-
стру и са ти мо ти ве вла ди ке Си ме о на ко ји су до ве ли до уни је са Рим ском 
цр квом. Исто риј ски је по зна то да је Си ме он за пра во слав ног вла ди ку Ма-
ђар ске, Хр ват ске и Сла во ни је про гла шен 1607. у ма ђар ском Ђе ру (Győr) од 
стра не ко ринт ског ар хи е пи ско па Ко зме, о ко јем не ма бли жих по да та ка. Посве-
ће ње је ар гу мен то ва но чи ње ни цом да је у том тре нут ку у по ме ну тим зе мља-
ма упражњена владичанска столица,17 што ука зу је на то да је сâм Си ме он 
очи глед но жи вео на по ме ну том про сто ру и био упо знат са ло кал ном си туа-
ци јом, те да је ци ља но оти шао у Ђер да би био уве ден у трон вла ди ке. Уко ли-
ко је тач на Гр би ће ва прет по став ка да је „вла шки вла ди ка” ко јег Хер бер штајн 
по ми ње у свом пи сму ми тро по лит Ва си ли је, он да је вр ло мо гу ће да је Си ме он 
био је дан од мо на ха ко ји су из ма на сти ра Ора хо ви ца за јед но са Ва си ли јем 
пре шли у ау стриј ски део Сла во ни је.18 

Сле де ћу ин фо р ма ци ју о вла ди ци Си ме о ну до би ја мо у го ди ни 1609, када 
од ла зи у Пећ ку па три јар ши ју код па три јар ха Јо ва на (Кан тул) по по твр ду 
свог вла ди чан ства. Очи глед но да му san ctus ко ринт ског ар хи е пи ско па ни је био 
до во љан, него је мо рао да по ђе и по по твр ду срп ског па три јар ха да би мо гао 
да оба вља вла ди чан ску функ ци ју без по те шко ћа. Мо гу ће је и да је вла ди ка 
имао кон ку рен та ко ји је пре тен до вао на ње го во ме сто, па је био при ну ђен 
да по ђе у Пећ да би и та мо до био по твр ду за сво ју по зи ци ју. По зна то је да у 
том тре нут ку ни је би ло много вла ди чан ских сто ли ца у окви ру Пећ ке па три-
јар ши је, те да је че сто до ла зи ло до су ко ба око на след ни ка вла ди чан ског 
тро на. С об зи ром да су по чет ком XVII ве ка ве ћи део гра ни чар ских је ди ни-
ца чи ни ли пра во слав ни Ср би, Пећ ка па три јар ши ја се сма тра ла над ле жном 
и за пра во слав не у Ау стриј ској мо нар хи ји, што по себ но до ла зи до из ра жа ја 
на кон 1690. и до ла ска па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа у Ау стри ју.

У овом кон тек сту и па три јарх Јо ван на Ви дов дан 1609. го ди не из да је 
вла ди ци Си ме о ну син ђе ли ју ко јом га име ну је за вла ди ку „за пад них зе ма ља, 
ко је се на зи ва ју Вра та ни ја (Vrat ta nia)“.19 Ве ро ват но је ка сни је то ком вре ме на 
из овог на зи ва из ве де но пре зи ме Вра та ња, ко је је при до да то вла ди ци Си ме-
о ну. С об зи ром да је син ђе ли ја из да та на Ви дов дан, то та ко ђе тре ба узе ти 
као сим бо лич ни гест по др шке вла ди ци Си ме о ну, Ср би ма и свим пра во слав-
ни ма у Ва ра ждин ском ге не ра ла ту. На кон по твр де у Пећ кој па три јар ши ји 
Си ме он се вра ћа у Мар чу и сле де ће ње го во по ми ња ње има мо у суд бо но сној 
1611. го ди ни. 

Као што је већ по ме ну то, мо ти ве од ла ска епи ско па Си ме о на у Рим не тре-
ба тра жи ти у не ка квом при ти ску пра во слав них вој во да и кне зо ва на вла ди ку 

16 Ј. Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 
ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 3 (1924), 290–291.

17 Ј. Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 
ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 2 (1924), 181.

18 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство. Пр ва књи га, Кар ло вац 1891, 195. 
19 Ви ше о пој му „Vrat ta nia” ви де ти код: З. Ку де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки 

би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни при ло зи 23 (2002), 172.
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са ци љем да се евен ту ал ном уни јом по бо шља њи хов по ло жај у Вој ној кра-
ји ни, као што је то био слу чај у Пољ ско-ли тван ском кра љев ству. Мо ти ве за 
та кву од лу ку не тре ба тра жи ти ни у при ти ску ло кал не хр ват ске и ма ђар ске 
вла сте ле или вој них вла сти јер о то ме до 1611. не по сто је бит ни је ин фор ма-
ци је у ар хи ва ма. Исти на и пре од ла ска Си ме о на у Рим, тра жи ли су хр ват ски 
ста ле жи од Беч ког дво ра и цар ске кан це ла ри је у Гра цу да се гра ни ча ри ма 
уки ну или бар ума ње по вла сти це и да се исти ста ве у кме тов ски по ло жај у 
ко јем се на ла зи ла ве ћи на ка то лич ког ста нов ни штва. Хаб збур зи и ау стриј ски 
ста ле жи ме ђу тим ни су иза шли у су срет овим зах те ви ма јер су сма тра ли да 
би ти ме угро зи ли без бед ност ка ко цар ства, та ко и тзв. уну тра шњих ау стриј-
ских зе ма ља (Ко ру шке, Шта јер ске и Гор ње Ау стри је). Са мим тим ови зах-
те ви и же ље хр ват ске и ма ђар ске вла сте ле, ко је је по др жа ва ла и за гре бач ка 
би ску пи ја, ни су мо гле да има ју пре су дан ути цај на од лу ку о сје ди ње њу 
ма на сти ра Мар ча са Ва ти ка ном. 

Да ле ко озбиљ ни ји при ти сак За гре бач ке би ску пи је да се гра ни ча ри при-
си ле на пла ћа ње де се ти не би ску пи ји и да им се уки ну гра ни чар ске при ви-
ле ги је по чи ње тек на кон скла па ња уни је. Прав но-фор мал но гле да но, ово је 
у та да шњим за ко ни ма Ау стриј ске мо нар хи је чак има ло и из ве сног осно ва 
јер је, уз рет ке из у зет ке, прак тич но целокупно ка то лич ко ста нов ни штво 
мо нар хи је има ло за оба ве зу пла ћа ња де се ти не Рим ској цр кви и про пи са ног 
по ре за ло кал ној вла сте ли. С дру ге стра не, на рав но, оправ да но је пи та ње да 
ли је дан фор мал ни акт по је дин ца мо же да се сма тра пре во ђе њем свих ње-
го вих вер ни ка у но ву ве ру тј. сје ди ње њем са од ре ђе ном цр квом. Ис ку ства 
Мар чан ске уни је по ка зу ју да то ипак ни је мо гу ће. 

Мо ти ве вла ди ке Си ме о на Вра та ње за при хва та ње уни је тре ба тра жи ти 
у јед ном спе ци фич ном исто риј ском кон тек сту и при то ме по ку ша ти са гле-
да ти сва ки угао ње го ве суд бо но сне од лу ке. Пр ва ди мен зи ја ње го ве мо гу ће 
мо ти ва ци је је чи ње ни ца да је XVII век био ‚век уни је и уни ја ће ња‘. Чи тав 
XVII век, по чев од уни је у Бре сту (1595), па пре ко Мар чан ске (1611) и Ужго-
род ске уни је (1646), у ко јој је бит ну уло гу играо срп ски мо нах и ка сни ји 
гр ко ка то лич ки му ха чев ски вла ди ка Пар те ни је Пе тро вић20 (Pe ter Part he ni us 
Pe tro vič), до Тран сил ва ниј ске уни је (1697), био је обе ле жен по ку ша ји ма Ва-
ти ка на да се кроз стра те ги ју „сит них ко ра ка“ до ђе до цр кве ног је дин ства у 
ко јем су ло кал не пра во слав не цр кве или њи хо ви де ло ви при зна ва ли па пу за 
свог вер ског по гла ва ра и ка то лич ку екле си о ло ги ју, а за др жа ва ле свој ис точ-
ни (‚грч ки’) об ред, ју ли јан ски ка лен дар и све спољ не ка ра те ри сти ке пра во-
слав них цр ка ва. 

Ва ти кан на ово пи та ње ни је гле дао са мо као на вер ско, него је исто по-
сма тра но и у јед ном ши рем др жав нич ком кон тек сту осло бо ђе ња Евро пе од 
Ту ра ка. Пра вље ни су ра зни пла но ви за по кре та ње ве ли ког кр ста шког ра та 

20 Гр ко ка то лич ки епи скоп Пар те ни је Пе тро вић био је срп ског по ре кла. Ро ђен је на 
те ри то ри ји да на шње Сло вач ке. Од и грао је вр ло бит ну уло гу у скла па њу Ужго род ске уни је 
1646. го ди не. Хи ро то ни сан je 1651. у чин епи ско па од стра не пра во слав ног вла ди ке Симeoна 
Сте фа на, ко ји је био упо знат са чи ње ни цом да је Пар те ни је Пе тро вић при хва тио уни ју. 
Епи скоп Си ме он при хва тио је да хи ро то ни ше Пар те ни ја јер је у то вре ме у под руч ју Му ха-
че ва и Ужго ро да још увек по сто ја ла ве за из ме ђу пра во слав не и гр ко ка то лич ке епар хи је, а 
обе су при хва та ле ме ђу соб ну до де лу са кра ме на та и де ље ње све тих тај ни.
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про тив Осман ли ја и у сва ком од њих је дин стве на цр ква је би ла прак тич но 
пред у слов за по кре та ње кр ста шког по хо да.21 У сми слу ове иде је и мно ги 
пра во слав ни ве ли ко до стој ни ци ни су пре за ли од ус по ста вља ња кон та ка та 
са За па дом.

Та ко је нпр. пећ ки па три јарх Јо ван Кан тул био по знат по сво јим кон-
так ти ма са Ва ти ка ном и дру гим лич но сти ма са За па да, због че га је на кра ју 
и по гу бљен од стра не Ту ра ка 1614. го ди не. Па три јарх Јо ван одр жа вао је 
кон так те ка ко са Хаб збур зи ма, та ко и са са вој ским вој во дом Ема ну е лом I и 
па пом Кли мен том VI II, а у сво јим пи сми ма по ка зао је спрем ност да сво је 
вер ни ке ста ви на рас по ла га ње јед ном ве ћем хри шћан ском са ве зу за бор бу 
про тив Ту ра ка. Ње го ва пи сма па пи Кли мен ту VI II ни су са чу ва на (или ни су 
до са да на ђе на у ва ти кан ским ар хи ва ма), али су са чу ва на два од го во ра по-
ме ну тог па пе Кли мен та.22 У пр вом од го во ру од 10. апри ла 1598. па па се 
ра ду је због ис ка за не спрем но сти па три јар ха Јо ва на да до ђе до цр кве ног 
ује ди ње ња, без ко јег не ма спа се ња, и на да се да ће па три јарх оста ти при свом 
ми шље њу и др жа ти се исти ни те ве ре. На кра ју од го во ра па па да је свој апо-
стол ски бла го слов па три јар ху, ње го вом све штен ству и вер ни ци ма.23 Сле де-
ће го ди не у Ри му се по но во по ја вљу ју два пра во слав на мо на ха, ко ја па пи 
пре да ју за јед нич ко пи смо па три јар ха Јо ва на и хер це го вач ког ми тро по ли та 
Ви са ри о на. Па три јарх и ми тро по лит тра же од па пе по моћ за хер це го вач ки 
уста нак про тив Ту ра ка и по ка зу ју же љу за уни ју са Ва ти ка ном. Па па Кли-
мент VI II у свом од го ва ру од 24. апри ла 1599, не ула зе ћи у пи та ње по мо ћи 
уста ни ци ма, ис ка зу је спрем ност да па три јар ха и ми тро по ли та при ми у цр кву 
као „бра ћу и де ло ве те ла Хри сто ва”.24 Исто вре ме но их оба ве шта ва да мо рају 
да од ба це све ши зме и сва кри ва уче ња, да при зна ју ис прав ност ка то лич ке 
ве ре и да у исту ве ру ју свим ср цем.

Ова пи са на ко ре спон ден ци ја на ста вља се и 1601. го ди не ка да се у Ри му 
по ја вљу је мо нах Да мјан са па три јар хо вим пи смом за па пу. Исти мо нах у име 
па три јар ха Јо ва на из ра жа ва спрем ност па три јар ха да при зна па пу као цр кве-
ног по гла ва ра и исто вре ме но мо ли за по моћ за хри шћан ску цр кву у Тур ској. 
Па па од го ва ра да ће пи та ње по мо ћи раз мо три ти и о то ме што ско ри је до не-
ти од лу ку.25 Очи глед но је да је па па Кли мент VI II оче ки вао да па три јарх 
Јо ван и ње го ва Пећ ка па три јар ши ја пр во и зва нич но при хва те уни ју и ис по-
ве де ве ру у ду ху Три ден ти ну ма, пре не го што се од лу чи да упу ти би ло 
ка кву по моћ Пећ кој па три јар ши ји. Ка ко су оче ки ва ња у Пећ кој па три јар ши-
ји би ла упра во су прот на, до ре а ли за ци је уни је ни је ни до шло али ова епи-
зо да од но са из ме ђу Пећ ке па три јар ши је и Ва ти ка на до бро осли ка ва та да шње 
раз у ме ва ње цр кве ног је дин ства и ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју глав них ак те ра. 

21 J. Pre i ser-Ka pel ler, „Zwischen Union, Kon ver sion und Kon fron ta tion: Po len, Li ta uen und 
die byzan ti nische Kir che im 14 und 15. Ja hr hun dert”, Ja hr buch des Wis sen scha ftlic hen Zen trums 
der Pol nischen Aka de mie der Wis sen schaf ten in Wi en, Band 3 (2012), 93–114.

22 Аugustin The i ner, Ve te ra Mo nu men ta Sla vo rum Me ri di o na li um. Buch II, Za greb 1875, 
XCIX, 90–93.

23 Исто, 90–91.
24 Исто, 92–93. 
25 Ј. Ра до нић, Рим ска Ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, Бе о град 1950, 

9–11.
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Ве ро ват но су ова ква не плод на ко му ни ка ци ја са Ри мом и пап ска усло-
вља ва ња ути ца ла на па три јар ха да до не кле про ме ни сво је др жа ње пре ма 
уни ји. У пи сму ко је 1608. ша ље са вој ском вој во ди Ема ну е лу I, па три јарх 
Јо ван ну ди вој во ди срп ску кру ну, а за уз врат тра жи га ран ци ју да ње го ва 
цр ква не ће би ти из ло же на уни ји и да ће је зу и ти ма би ти за бра ње но де ло ва ње 
у Ср би ји.26 Очи глед но је да се па три јарх Јо ван у сво јим по ку ша ји ма да на 
За па ду на ђе са ве зни ка за осло бо ђе ње од Ту ра ка слу жио раз ли чи тим стра-
те ги ја ма и са др жа је сво јих пи са ма по де ша вао пре ма при ма о цу и ак ту ел ним 
по тре ба ма па три јар ши је. 

То ком 1609. вла ди ка Си ме он Вра та ња је про вео из ве сно вре ме у Пећ кој 
па три јар ши ји код па три јар ха Јо ва на и не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да је 
упра во па три јарх Јо ван био тај ко ји је вла ди ку охра брио да на пра ви озбиљ-
ни је кон так те са пред став ни ци ма ка то лич ке цр кве у Ва ра ждин ском ге не ра-
ла ту. С об зи ром да ову тврд њу не мо же мо да пот кре пи мо ја сним исто риј ским 
до ка зи ма, она оста је са мо јед на од мно гих прет по став ки ка да је у пи та њу 
Мар чан ска уни ја. 

Оно за шта ипак има мо ја сне исто риј ске до ка зе су од лич ни од но си вла-
ди ке Си ме о на са пред став ни ци ма ка то лич ке цр кве у Ва ра ждин ском ге не-
ра ла ту. Из исто ри је Мар чан ске епар хи је, ко ју за гре бач ки би скуп Пе тар Пе-
тре тић 1662. ша ље ца ру Ле о пол ду I под на сло вом In for ma tio de Va lac ho rum 
in con fi nijs Reg ni Scla vo nia, са зна је мо за до бре од но се пра во слав ног вла ди ке 
и ка то лич ког жуп ни ка Мар ти на Ду бра ви ћа. Та ко је, по Пе тре ти ћу, Ду бра вић 
нај за слу жни ји за од лу ку вла ди ке Си ме о на да се за пу ти у Рим, при ста не на 
уни ју и ста ви се под ју рис дик ци ју за гре бач ког би ску па.27 

Из овог до пи са са зна је мо и да је сâм Ду бра вић срп ског по ре кла и да по-
ти че из пра во слав не по ро ди це, те да је пре ко ње га епи скоп Вра та ња ус по-
ста вио кон такт са за гре бач ким би ску пом До ми тро ви ћем. Ду бра вић је имао 
до бро те о ло шко обра зо ва ње јер се као мла дић, за хва љу ју ћи љу бљан ском 
би ску пу То ма жу Хре ну (To maž Hren; Tho mas Chrön), шко ло вао на је зу ит ском 
ко ле џу у Гра цу. То спо ми ње и сâм би скуп Хрен у пи сму ко је ша ље пап ском 
нун ци ју Кар лу Ка ра фи и ца ру Фер ди нан ду II у Беч и за ла же се том при ли-
ком за ре гру та ци ју и шко ло ва ње мла дих Вла ха, ко ји би по том тре ба ло да се 
вра те сво јим зе мља ци ма и ра де на то ме да ис ко ре не „ре ли гиј ске за блу де 
ши зма ти ка”.28 

26 Lázsló Ha dro vics, Srp ski na rod i nje go va cr kva pod tur skom vlaš ću, Za greb 2000, 106–107.
27 Pe tar Pe tre tić, „In for ma tio de Va lac ho rum in con fi nijs Reg ni Scla vo nia de gen ti um Epi-

sco pa tus ori gi ne, Po gres su et Ef fec ti bus”, у: AT-ÖStA/HHStA StAbt Illyri co-Ser bi ca 1, Fol. 1–147, 
(1662). На вод Пе тре ти ћа у по ме ну том до ку мен ту да је епи скоп Си ме он при стао да се под-
ре ди ју рис дик ци ји за гре бач ког би ску па не од го ва ра исти ни јер о то ме не ма ни ка квих по да-
та ка ни у пап ском бре веу, ни у ар хи ва ма тог до ба. Го ди не 1618. би скуп До ми тро вић да ру је 
Мар чан ском ма на сти ру по се де и том при ли ком од ре ђу је да су мар чан ске вла ди ке оба ве зне 
да му на дан Св. Мар ти на да ју 12 ме ри ца во ска. На осно ву ове од ред бе за гре бач ки би скуп 
Фра њо Ергелски Хасано вић ће ка сни је из ве сти тврд њу да мар чан ски вла ди ка ни је са мо ста-
лан у свом де ло ва њу, не го да је ду жан да бу де ви кар за гре бач ког би ску па. Ову тврд њу ће 
ка сни је пре у зети и Хасано виће ви на след ни ци Винковић, Пе тре тић и Бор ко вић у својој 
бор би да им се мар чан ске вла ди ке пот чи не.

28 Мар ко Ја чов, Les do cu ments de la Sac re Con gre ga ton de Pro pa gan da Fi de a Ro me Con cer
nant les Ser bes (1622–1644). Бе о град 1986, 55–57; Ар хив Хр ват ске ака де ми је зна но сти (АХА ЗУ), 
Ра до слав Ло па шић, Mo nu men ta ec cle si ae gra e co-ori en ta lis in Cro a tia et Sla vo nia, XV – 25/I 23 
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Из жал бе ко ју за гре бач ки би скуп Бе не дикт Вин ко вић из но си на би скуп-
ској ко фе рен ци ји у ча зман ском кап то лу 25. ја ну а ра 1642. са зна је мо та ко ђе 
да је од лу ка Си ме о на Вра та ње о ње го вом од ла ску у Рим уско ве за на за ње-
го ве до бре при ват не од но се са по ме ну тим Ду бра ви ћем. Овај до ку мент је 
за пи сао и пот пи сао све ште ник ча зман ског кап то ла Гре го ри је Го ри јан ски и 
исти се на ла зи у ар хи ви За гре бач ке над би ску пи је.29

Исту тврд њу у ве зи са пре суд ном уло гом Ду бра ви ћа по пи та њу од лу ке 
вла ди ке Си ме о на Вра та ње на ла зи мо и у пи сму пап ског нун ци ја Пе тра Ан-
то ни ја (Pe trus An to ni us), ко јег Ду бра вић и Вра та ња за јед но по се ћу ју у Гра цу 
у сеп тем бру 1611. Нун циј им да је пре по ру че но пи смо за кар ди на ла Бор ге зеа 
(Sci pi o ne Caf fa rel li Borg he se) у ко јем Ду бра ви ћа на зи ва Мар ти но Ду хо вио и 
на во ди да је овај из у зет но до бар ка то лик, ко ји је до при нео од лу ци вла ди ке 
да по ђе у Рим.30

Ва жну уло гу у скла па њу Мар чан ске уни је имао је и би скуп Пе тар До-
ми тро вић. До ми тро вић се на по ло жа ју за гре бач ког би ску па на ла зио од ју ла 
1611. па све до сво је смр ти 1628. 

Пре ма ше ма ти зму За гре бач ке над би ску пи је ро ђен је у се лу Оштрц у 
Жум бер ку и по ти цао је из пра во слав не по ро ди це.31 Не ки хр ват ски исто ри-
ча ри до во де тач ност ше ма ти зма у пи та ње и као род но ме сто би ску па До ми-
тро ви ћа ви де би скуп ско до бро у бли зи ни Ива нић Гра да.32 Шта год би ло 
тач но, не сме се из гу би ти из ви да мо гућ ност да је и сâм До ми тро вић мо жда 
био срп ског по ре кла, те да вла ди ка Си ме он и ка то лич ки ду хов ни ци Ду бра-
вић и До ми тро вић има ју заједничкo етничкo по ре кло. С об зи ром да су и 
Ду бра вић и До ми тро вић ро ђе ни и од ра сли на про сто ру Хр ват ске вој не кра-
ји не тј. Ва ра ждин ског и Кар ло вач ког ге не ра ла та, за си гур но су мо гли да 
бу ду од ве ли ке по мо ћи вла ди ци Си ме о ну, ко ји је у по зни јој жи вот ној до би 
до шао у ге не ра лат, нај ве ро ват ни је из тур ског де ла Сла во ни је, не ма ју ћи при 
то ме из гра ђе ну со ци јал ну мре жу дру штве них кон та ка та са ути цај ним осо-
ба ма у са мом ге не ра ла ту. У скла ду са тим и те шким по ло жа јем ње го ве за јед-
ни це, по знан ство и по моћ Ду бра ви ћа и До ми тро ви ћа мо гли су за вла ди ку 
Си ме о на би ти од ве ли ког зна ча ја. 

Си ме он је упра во за хва љу ју ћи До ми тро ви ћу и Ду бра ви ћу ус по ста вио 
кон так те са пред став ни ци ма Ва ти ка на и са Беч ким дво ром. Ре зул та ти су 
би ли уско ро ви дљи ви.33 Већ у мар ту 1611. по твр дио је над вој во да и ка сни ји 

(10. 10. 1626), Пи смо љу бљан ског би ску па То ма ша Хре на за ца ра Фер ди нан да II o ис ко рењи-
ва њу ши зме у Жум бер ку. 

29 Ар хив За гре бач ке над би ску пи је (НАЗ), Ac ta Ec cle si a sti ca, 8/77 (25. 1. 1642). Жал ба 
би ску па Вин ко ви ћа у ве зи са Ма р чан ском епар хи јом и де ло ва њем мо на ха ва си ли ја на ца ко-
ји су из тур ског де ла кра љев ства Сла во ни је до шли у За гре бач ку би ску пи ју. У овом до ку-
мен ту Вин ко вић пра во слав не мо на хе на зи ва „грч ким ши зма ти ци ма”, „вла шким ши зма ти-
ци ма”, те на во ди да по ти чу од „ра шке од но сно вла шке на ци је”. Та ко ђе, про те сту је про тив 
град ње ма на сти ра Ле па ви на јер је иста на ште ту ка то лич ке цр кве.

30 А. The i ner, Ve te ra Mo nu men ta Sla vo rum Me ri di o na li um. Buch II, Za greb 1875, XCIX, 116.
31 Ј. Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 

ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 2 (1924), 177.
32 Вид.: З. Ку де лић, „Ча пло ви ће ва по ви јест Мар чан ске би ску пи је”, По ви је сни при ло зи 

29 (2010), 146.
33 Вид.: Ј. Ра до нић, Рим ска Ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, Бе о град 

1950, 50.



цар Фер ди нанд II Си ме о на Вра та њу као вла ди ку Вла ха и Ра ша на и дао му мо-
гућ ност да ка жња ва сво је вер ни ке ко ји по вре де од ред бе ка то лич ког уче ња.34 
Овај па тент је гр ко ка то лич ки би скуп и исто ри чар Јан ко Ши мрак сма трао 
по твр дом сво је те зе, пре ма ко јој је вла ди ка Си ме он при хва тио уни ју и пре 
не го што је кре нуо за Рим. Ипак, у са мом па тен ту над вој во де Фер ди нан да 
II не мо же да се про чи та ни шта ве за но за уни ју. Ра ди се мно го ви ше о то ме 
да је над вој во да овај па тент ис ко ри стио да ис ка же сво ју же љу да се вла ди ка 
по све ти бор би про тив „су је вер ја и за блу да” вер ни ка грч ког об ре да, ко је су 
про тив не хри шћан ству и уче њу Ка то лич ке цр кве. 

Нео п ход но је та ко ђе са гле да ти ста ње Пећ ке па три јар ши је и Мар чан ске 
епар хи је по чет ком XVII ве ка. Гра ни ча ри и њи хо ва пра во слав на цр ква на-
ла зи ли су се пер ма нент но у те шком со ци јал ном и при вред ном по ло жа ју. При 
то ме се њи хо ва ма тич на Пећ ка па три јар ши ја на ла зи ла у дру гој др жа ви и ве зе 
су се одр жа ва ле те шко и уз ве ли ке на по ре. Сâм по ло жај пра во слав них црка ва 
у Осман ском цар ству ни је био јед но ста ван. Хри шћан ство је од стра не сул-
та на и др жа ве би ло то ле ри са но, али је у по тпу но сти за ви си ло од са мо во ље 
ло кал них тур ских вла сто др жа ца и че сто је би ло из ло же но на си љу ло кал них 
па ша, бе го ва, итд. Упра во кра јем XVI и по чет ком XVII по гор ша ва се си туа-
ци ја пра во слав ног ста нов ни штва у бал кан ском де лу Осман ског цар ства. 1594. 
го ди не из би ја у Ба на ту, у вре ме тзв. „Ду гог ра та” из ме ђу Тур ске и Ау стри је, 
уста нак про тив Ту ра ка. Про паст срп ског устан ка до но си са со бом и дра кон-
ске ка зне за пра во слав но ста нов ни штво Ба на та и Ср би је. По што се на че лу 
уста ни ка на шао срп ски епи скоп Те о дор Не сто ро вић, бес Ту ра ка се нај ви ше 
окре нуо про тив Пећ ке па три јар ши је и срп ске цр кве. Епи скоп Те о дор жив је 
одран, а Тур ци па ле и уни шта ва ју многоброј не цр кве и ма на сти ре. Вр ху нац 
тур ске осве те пред ста вља па ље ње мо шти ју Св. Са ве на Вра ча ру.35

Ду го го ди шње на си ље, про го ни и при ти сци оне мо гу ћа ва ли су на сто ја ња 
и рад Пећ ке па три јар ши је да се бри не о сво јим вер ни ци ма и у са мом Тур ском 
цар ству, а о озбиљ ни јем ра ду са вер ни ци ма ван Тур ске те шко да је мо гло 
би ти го во ра. Из овог раз ло га је срп ско пра во слав но ста нов ни штво у Хаб збур-
шкој мо нар хи ји у вер ском по гле ду би ло пре пу ште но се би и мо ра ло је да се 
при ла го ђа ва вер ским и дру штве ним окол но сти ма ре ги је у ко јој је жи ве ло. 
На по др шку Пећ ке па три јар ши је у ма те ри јал ном, ду хов ном или обра зов ном 
по гле ду ни је мо гло да се ра чу на. Штави ше, и по ред ло ше ма те ри јал не си ту-
а ци је кра ји шког ста нов ни штва, па три јар ши ја је би ла усме ре на на ма те ри-
јал ну по моћ срп ских гра ни ча ра и Мар чан ског вла ди чан ства.36 

34 Упор.: „Ze itschrift des königlichen kro a tisch-sla wo nisch-dal ma ti nischen Ar chiv XVI II”, 
Za greb 1916, 105–106. До ступ но на: https://li brary.hun ga ri ca na.hu/en/vi ew/Cro a ti an Sta te Ar chi-
ves_AV_I_18_1916/?pg=116&layout=s (При сту пље но: 20. мар та 2021).

35 Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве. Од по кр шта ва ња Ср ба до 
кра ја XVI II ве ка, Бе о град 1962, 320–372. 

36 P. Pe tre tić, „In for ma tio de Va lac ho rum in con fi nijs Reg ni Scla vo nia de gen ti um Epi sco pa tus 
ori gi ne, Po gres su et Ef fec ti bus”, у: AT-ÖStA/HHStA StAbt Illyri co-Ser bi ca 1, Fol. 1–147 (1662). 
Пе тре тић се у свом до пи су на стра ни 11 жа ли да мар чан ске вла ди ке ша љу нов ча ну по моћ 
Пећ кој па три јар ши ји, а да ова он да тај но вац да је сул та ну за из др жа ва ње ње го вог ха ре ма и 
сл. Исти на је пак да је Пећ ка па три јар ши ја мо ра ла да пла ти ви сок го ди шњи по рез Пор ти, те 
је и од мар чан ских вла ди ка тра жи ла да јој упла ћу ју од ре ђе не су ме нов ца јер је Мар чан ско 
вла ди чан ство сма тра ла де лом сво је па три јар ши је, а исто је рев но сно ис пу ња ва ло сво ју оба-
ве зу пре ма па три јар ши ји.
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Иа ко су Осман ли је омо гу ћа ва ле од ре ђе ну ау то но ми ју Пећ кој па три јар-
ши ји, иста је би ла при лич но оне мо гу ће на да осни ва и во ди ве ће обра зов не 
ин сти ту ци је. 

Не ма ли број ка то лич ких и ре фор ма тор ских из во ра ука зу је на ло ше те-
о ло шко зна ње пра во слав ног кли ра и по себ но на ве лик број анал фа бе та ме ђу 
пра во слав ним мо на си ма и све ште ни ци ма, че му је узрок био пре све га не до-
ста так од го ва ра ју ћих шко ла.37 

Ка то лич ки ду хов ни ци има ли су мно го ве ће мо гућ но сти да стек ну до бро 
те о ло шко обра зо ва ње, док са дру ге стра не не зна мо мно го о мо гућ но сти ма 
пра во слав них ду хов ни ка да се шко лу ју и уса вр ша ва ју. Та ко је нпр. за гре-
бач ки би скуп Пе тар До ми тро вић био у при ли ци да се обра зу је на је зу ит ском 
ко ле џу у Бо ло њи и ва жио је у свом вре ме ну за те о ло шки обра зо ва ног чо ве-
ка, ко ји је по себ но под сти цао и по др жа вао штам па ње вер ских књи га и отва-
ра ње шко ла. И он је, као и ње гов са вре ме ник Ду бра вић, био обра зо ван у 
је зу ит ском ду ху под три ден тин ском док три ном о нео п ход но сти спа се ња 
ду ша бли жњих (ми сли се на це ло чо ве чан ство, опас. аут.) и под ге слом si ne 
ec cle si am, nu la sa lus. По ла зе ћи од то га, мо же се узе ти да су и До ми тро вић и 
Ду бра вић до бро по зна ва ли и при лич но убе дљи во мо гли да ар гу мен ту ју те-
о ло ги ју и дог ме Ка то лич ке цр кве. Је зу ит ски ред био је већ у оно вре ме пре-
по зна тљив по сво јој убе дљи вој ар гу мен та ци ји и до бром про по ве да њу ко је 
је уса вр ша ва но у ра зним ми си ја ма по це лом све ту.38

С дру ге стра не, о обра зо ва њу вла ди ке Си ме о на ни је по зна то ни шта. 
Ар хив ски спи си све до че да је знао да пи ше и чи та али о ње го вом те о ло шком 
зна њу не по сто је ско ро ни ка ква све до чан ства. Је ди но се у из ве шта ју гр ко-
ка то лич ког мо на ха и ми си о на ра Ме то ди ја Тер лец ког (Ме тóдій Тер лéцький) 
мо же про чи та ти да је је дан од узро ка не у спе ха уни је и нео бра зо ва ност вла-
ди ке Си ме о на.39 Из ово га се дâ за кљу чи ти да су До ми тро вић и Ду бра вић 
нај ве ро ват ни је те о ло шки би ли да ле ко пот ко ва ни ји у од но су на пра во слав ног 
вла ди ку, те да су на тај на чин евен ту ал но мо гли и да им пре си о ни ра ју и убе-
де Си ме о на у „не по гре ши вост” дог ми и уче ња Ка то лич ке цр кве. 

На све ово тре ба до да ти и ре ли ги о зност и су је вер је та да шњег про сеч ног 
Евро пља ни на о нео п ход но сти цр кве ног жи во та и при ма ња све тих тај ни по-
пут кр ш те ња, ми ро по ма за ња, при че шћа и др. Умре ти не кр штен или без 
ис по ве сти сма тра но је смрт ним гре хом и осу дом на веч ни па као, док је са 
дру ге стра не од ла зак у цр кву и при су ство ли тур ги ји сма тра но нео п ход ним 
да би се ума њи ли гре си и на тај на чин из бе гло веч но про клет ство.40 Са мим 
тим ста нов ни штво је сва ко днев но осе ћа ло по тре бу за при су ством цр кве, а 
та мо где ни је мо гло да про на ђе сво ју ма тич ну цр кву, окре та ло се оној ко ја 

37 Упор.: L. Ha dro vics, Srp ski na rod i nje go va cr kva pod tur skom vlaš ću, Za greb 2000; 
Bar tol Ka šić, Pu to va nja, Šid 1987; Stra hi nja Ko stić, „Ec ho und Aus stra hlung der Urac her Re for-
ma ti on sdruc ke und der Re for ma tion bei den Ser ben vom 16. bis zum 18. Ja hr hun dert”, Ein Le ben 
zwischen La i bach und Tübin gen. Pri mus Tru ber und se i ne Ze it, München, Rolf-Di e ter Klu ge, 1995; 
The o dor Ul ze, Die Su per in ten den ten der evan ge lischen Kir che in Krain während des 16. Ja hr
hun derts, Wi en 1863. 

38 Mar kus Fri e drich, Die Je su i ten: Auf sti eg, Ni e der gang, Ne u be ginn, München 2016, 179–247.
39 Мар ко Ја чов, Спи си Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, Бе о град 1986, 154–157.
40 Wer ner Fre i tag, Die Re for ma tion in West fal len. Re gi o na le Vi el falt. Be ken ntni skon flikt 

und Ko e xi stenz, Münster 2017, 26.
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је би ла до ступ на. Ре зул тат то га је нај че шће би ло бр зо кон фе си о нал но пре-
та па ње у но ву цр кве ну за јед ни цу, за шта нај бо љи при мер ну ди ускоч ка за јед-
ни ца у Се њу, ко ја је, услед не до стат ка пра во слав не цр кве, не ко ли ко го ди на 
по до ла ску у Сењ пре шла у ка то ли чан ство, о че му пи ше и сâм би скуп Бе не-
дикт Вин ко вић у јед ном пи сму беч ком нун ци ју Га спа ру Ма те ију (Ga spa re 
Mat tei).41 Ова кве пре ла ске олак ша ва ла је и та да шња вер ска си ту а ци ја у Евро-
пи: „Ако ни је би ло по па грч ко га об ре да, по ла зио је пук у ка то лич ке цр кве, 
и у оп ће ни је би ло у на ро ду сбог вје ре то ли ко га ан та го ни зма, ко ли ко по сли-
је. Би ску пи ка то лич ки др жа ху у сво јих ди е це зах до шља ке сво ји ми вјер ни ци 
и по ста вља ху и по твр ђи ва ху им по по ве њи хо ва пле ме на и из точ ног об ре да. 
Раз ли ку ме ђу по по ви и у бо го слу же њу тим је ма ње на род опа жао и осеј ћао, 
што су све ће ни ци оби ју цр ка ва у сво јој вањ шти ни, док су ка то лич ки све ће-
ни ци но си ли бра де, те се оди е ва ли у ха љи не по на род ном кро ју, ме ђу соб но 
мно го на ли чи ли, а ка то лич ки гла го ља ши осо би то у сењ ској би ску пи ји сло-
вин ски гла го ља ли.”42

Све ове по је ди но сти, ко је са зна је мо из до ступ не ар хив ске гра ђе, за јед-
но ства ра ју јед ну це ло ви ту сли ку, ко ја ука зу је да су пре све га до бри лич ни 
од но си вла ди ке Си ме о на са ива нић ким жуп ни ком Ду бра ви ћем и за гре бач-
ким би ску пом До ми тро ви ћем од и гра ли пре суд ну уло гу у ње го вој од лу ци 
да по ђе у Рим и при хва ти уни ју са Ва ти ка ном. 

Не до ста так ма те ри јал них сред ста ва, као и не по сто ја ње чвр сте дру штве-
не и со ци јал не мре же по знан ста ва, ко ја омо гу ћа ва лак ше функ ци о ни са ње и 
сна ла же ње у но вој сре ди ни, би ли су, ка ко он да та ко и да нас, кла сич не нус-
по ја ве еми гра ци је у стра ну зе мљу.43 Та ко су и кра ји шки гра ни ча ри и њи хо-
ве ду хов не во ђе би ли при ну ђе ни да се би тра же дру штве ну по др шку у оним 
ли ци ма ко ја су би ла спрем на на ди ја лог. За јед нич ки ма тер њи је зик, за јед-
нич ко ет нич ко по ре кло са Ду бра ви ћем, а мо жда и са До ми тро ви ћем, „не жни 
при ти сак” кроз до бру те о ло шку ар гу мен та ци ју и мно ги ди пло мат ски раз-
го во ри, ко ји су мар чан ском брат ству пред ста вља ли мо гућ ност евен ту ал не 
ма те ри јал не по др шке ко ју би За гре бач ка би ску пи ја мо гла да пру жи вла ди ци 
Си ме о ну и ње го вом ма на сти ру (ко ји је и ина че био из гра ђен на оста ци ма од 
Ту ра ка уни ште не ка то лич ке цр кве), ве ро ват но су би ли до вољ ни да се Си-
ме он Вра та ња убе ди о нео п ход но сти и пред но сти ма цр кве не уни је за ње га 
и ње го ве вер ни ке. 

Опре мље ни по твр дом над вој во де Фер ди нан да II и пи смом пре по ру ке 
гра дач ког пап ског нун ци ја Пе тра Ан то ни ја кре ну ли су вла ди ка Си ме он и 
ње гов пра ти лац Мар тин Ду бра вић у но вем бру 1611. за Рим. Чим су при сти гли 
у Рим, Ва ти кан је по тег нуо пи та ње хи ро то ни са ња вла ди ке Си ме о на. Рим ска 
цр ква је у осно ви при зна ва ла по све ће ње од стра не пра во слав не цр кве али 

41 Be ne dikt Vin ko vic, „Re la tio et In for ma tio de Va lac his et Epi sco pa tu Va lac ho rum seu 
Ras ci a no rum Le ga to apo sto li co ad au lam Ca e sa re am Vi en nen sem an no 1640. da ta”, у: AT-ÖStA/
HHStA StAbt Illyri co-Ser bi ca 1, Fol. 1–147, Nr. 47 (14. 6. 1640). Из ве штај би ску па Бе не дик та 
Вин ко ви ћа о Мар чан ској епар хи ји и ње ној исто ри ји, ко ји овај упу ћу је пап ском нун ци ју у 
Беч 1640. го ди не. 

42 Ra do slav Lo pa šić, Kar lo vac: po vi est i mje sto pis gra da i oko li ce, Za greb 1879, 150.
43 Nic ho las J. Mil ler, „Žum be rak: A Se ix te enth-Cen tury Re fu gee Set tle ment Zo ne”, Im mi

grants & Mi no ri ti es, Hi sto ri cal Stu di es in Et hni city, Mi gra tion and Di a spo ra, 35(2) (2017), 87–107. 
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је за тра же но да се ис пи та да ли је све оба вље но по про пи си ма.44 У уло зи 
ис пи ти ва ча на шао се по зна ти је зу и та кар ди нал Ро бер то Бе лар мин (Ro ber tus 
Fran ci scus Ro mu lus Bel lar mi nus), ко ји је 19. но вем бра 1611. из дао ис пра ву, 
ко јом је по твр ђе но да је вла ди ка Си ме он Вра та ња пред све до ци ма ис по ве дио 
ка то лич ку ве ру на на чин на ко ји је то про пи са но вер ни ци ма „грч ког об ре да”, 
да је осло бо ђен из оп ште ња из цр кве, те да је од стра не па пе Па вла V при знат 
за гр ко ка то лич ког епи ско па Ра ша на грч ког об ре да, али не и за епи ско па 
пра во слав них рас кол ни ка у Угар ској, Сла во ни ји и Жум бер ку.45

Већ 21. но вем бра 1611. па па Па вле V је из дао бре ве Di vi nae Maјestatis 
Ar bi trio ко јим је па па иза шао у су срет вла ди ци Си ме о ну и по зи тив но од го-
во рио на ње го ву мол бу о по ди за њу ма на сти ра на ру ше ви на ма не ка да шње 
ка то лич ке цр кве Свих Све тих, те да се ма на сти ру до де ле окол на опу сто ше на 
има ња. С об зи ром да је ма на стир у ово вре ме већ по сто јао и функ ци о ни сао, 
ов де се ви ше ра ди ло о фор мал ном чи ну да ce и па па Па вле сло жи са по сто-
ја њем и ра дом ма на сти ра, те је па пи на са гла сност ис ко ри шће на да се по сто-
је ћи објек ти и има ње про ши ре. У са мом пап ском бре веу вла ди ка Си ме он је 
на зван „епи ско пом ка то лич ких Ра ша на грч ког об ре да у Угар ској, Сла во ни-
ји и у хр ват ској Кра ји ни, као и у уда ље ним де ло ви ма Крањ ске (ми сли се на 
Жум бе рак и Бе лу Кра ји ну, прим. аут.)”46, чи ме је прак тич но по твр ђе на ње-
го ва ју рис дик ци ја, ко ја је већ ра ни је би ла на ве де на у син ђе ли ји па три јар ха 
Јо ва на Кан ту ла 1609, као и у по твр ди ко ринт ског епи ско па Ко зме, ко ји је 
1607. хи ро то ни сао Си ме о на Вра та њу у чин епи ско па. 

По по вр та ку у Кра ји ну вла ди ка Си ме он и жуп ник Ду бра вић су све ча но 
при мље ни у За гре бу од стра не би ску па Пе тра До ми тро ви ћа, а већ ја ну а ра 
1612. над вој во да Фер ди нанд је из дао за по ве сти крај ишким вој ним вла сти ма 
да по мог ну вла ди ци у вр ше њу ње го вих вер ских ду жно сти.47

Иа ко се у са мом бре веу ниг де не спо ми ње да је мар чан ски вла ди ка под-
ло жан за гре бач ком би ску пу, ова ква оче ки ва ња по ка зао је би скуп До ми тро-
вић већ ок то бра и но вем бра 1613. у сво јим зах те ви ма, ка да је ви ше пу та од 
Беч ког дво ра тра жио да му се кра ји шки гра ни ча ри пот чи не и да ју де се ти ну.48 
У ка сни јем пе ри о ду, то ком би ску по ва ња Бе не дик та Вин ко ви ћа и Пе тра Пе-
тре ти ћа, овај при ти сак на Мар чан ску епар хи ју и пра во слав не гра ни ча ре ће 
се све ви ше по ја ча вати и иза зи вати све ве ћи кон фликт из ме ђу пра во слав них 
кра ји шни ка и За гре бач ке би ску пи је као гла сно го вор ни ка хр ват ског и ма-
ђар ског плем ства.

44 вид. Ј. Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 
ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 3 (1924), 287–288. 

45 З. Ку де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни 
при ло зи 23 (2002), 174.

46 Орг.: „...fra tris Si me o nis, epi sco pi Ras ci a no rum cat ho li co rum, ri tus gra e ci, in tra Hun ga ri ae, 
Scla vo nia et Cro a ti ae fi nes et in ex tre mis Car no li ae par ti bus con si sten ti um”, у: “Di vi nae Maјestatis 
Ar bi trio”, А. The i ner, Ve te ra Mo nu men ta Sla vo rum Me ri di o na li um, Buch II, Za greb 1875, XCIX, 
1058–1059.

47 З. Ку де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни 
при ло зи 23 (2002), 174.

48 R. Lo pa šić, Spo me ni ci Hr vat ske Kra ji ne, Knji ga II, За греб 1885, 58–61; Пи сма би ску па 
До ми тро ви ћа мо гу да се по гле да ју и у Ау стриј ском др жав ном ар хи ву у збир ци Cro a ti ca (прим. 
аут.).
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Као што је већ на по чет ку на пи са но, на ста нак уни јат ске цр кве у Пољ-
ско-ли тван ском кра љев ству или у Тран сил ва ни ји био је уско по ве зан са 
по ли тич ким и дру штве ним при ви ле ги ја ма ко је су се од но си ле на све уче-
сни ке тог про це са. Бо га ти пра во слав ни маг на ти у Пољ ској ини ци ра ли су 
цр кве ну уни ју у же љи да кроз исту оси гу ра ју се би по ли тич ки ути цај у Пољ-
ско-ли тван ском кра љев ству, док су у Тран сил ва ни ји и пра во слав ци и ка то-
ли ци по сту па ли по ди рек ти ви из Бе ча да би се Ка то лич кој цр кви и ка то лич ком 
плем ству осна жи ла по зи ци ја у де лу зе мље ко ји је био ап со лут но кон тро ли-
сан од стра не про те стант ског плем ства, ко је је вр ши ло си сте мат ско угње-
та ва ње ве ћин ског пра во слав ног ста нов ни штва али и по ли тич ко на си ље над 
да ле ко ма ло број ни јим ка то ли ци ма.49 

Ме ђу тим, ка да је Мар чан ска уни ја у пи та њу не мо гу да се по ву ку пара-
ле ле са го ре по ме ну тим цр кве ним уни ја ма. Др жав на по ли ти ка, дру штве на 
по зи ци ја и ло ше еко ном ско и при вред но ста ње пра во слав них ду хов ни ка и 
вер ни ка у до ми нант ном ка то лич ком др жав ном си сте му, за си гур но су игра-
ли од ре ђе ну уло гу при ли ком скла па ња Мар чан ске уни је, али глав ни мо тив 
за Мар чан ску уни ју не ле жи у при ви ле ги ја ма, не го у до брим лич ним од но-
си ма та да шњег мар чан ског епи ско па Си ме о на Вра та ње са пред став ни ци ма 
За гре бач ке би ску пи је. И До ми тро вић и ње гов прет ход ник Ши мун Бра ту лић 
во ди ли су пре ма пра во слав ним до се ље ни ци ма ре ла тив но ми ро љу би ву поли-
ти ку ди ја ло га. Ова кав на чин ко му ни ка ци је би ску па До ми тро ви ћа са пра во-
слав ни ма био је очи глед но по знат на да ле ко јер му 1618. хи лан дар ски мо на си 
ша љу де ле га ци ју и обра ћа ју му се за по моћ, осло вља ва ју ћи га као „учи те ља 
и па сти ра Хри сто вог ста да пре слав но га гра да За гре ба”50, те му из ла жу му-
ке и про бле ме у ко ји ма се ма на стир на ла зи. 

Спрем ност на ди ја лог и отво ре ност у ко му ни ка ци ји са пред став ни ци-
ма Пећ ке па три јар ши је тј. Вре та ниј ске (Мар чан ске) епар хи је очи глед но су 
би ли до вољ ни да би скуп До ми тро вић за до би је по ве ре ње вла ди ке Си ме о на. 
Вр ху нац овог ди ја ло га били су по ме ну ти пап ски бре ве Di vi nae Maјestatis 
Ar bi trio и осни ва ње гр ко ка то лич ке Мар чан ске епар хи је у Ва ра ждин ском и 
Кар ло вач ком ге не ра ла ту ау стриј ске Вој не кра ји не. Овај слу чај по ка зу је и 
ко ли ко су цр кве не уни је то ком XVII ве ка ком плек сне и да се до тич на те ма 
не мо же све сти на јед но став ну цр но-бе лу ше му пра во слав ног ис то ка и ка-
то лич ког за па да. 

Док се у слу ча ју Бре стов ске или Тран сил ва ниј ске уни је ра ди ло о си сте-
ма ти зо ва ним про це си ма, ко ји су би ли ру ко во ђе ни од стра не ло кал ног плем-
ства и Беч ког дво ра са ја сним ци љем за до би ја ња од ре ђе них дру штве них, 
по ли тич ких и еко ном ских при ви ле ги ја за уче сни ке про це са, до тле је про цес 

49 Упор.: E. C. Sut tner, „Das Abrücken von der Ek kle si o lo gie des Flo ren ti ner Kon zils bei der 
rut he nischen Union von 1595/96 und bei der rumänischen Union von 1701”, у: An na les Uni ver si
ta tis Apu len sis, Se ri es Hi sto ri ca 9/II, Al ba Iu lia 2005, 135–145; Paul Bru sa now ski, „Maßnah men 
zur Stärkung des Kat ho li zi smus im hab sbur gischen Obe run garn ab der Mit te des 17. Ja hr hun derts”, 
у: Jo hann Mar te, Die Union der Rumänen Si e benbürgens mit der Kir che von Rom. Band I von den 
Anfängen bis 1701, Bu cu re sti 2010,73–95; Ke ith Hitchins, “The So cial-Po li ti cal Pro mi ses Lin ked 
to a Pos si ble Ac hi e ve ment of the Union”, у: Исто, 140–151.

50 Franz Mi kloschich, Mo nu men ta ser bi ca spec tan tia hi sto ri am Ser bi ae, Bo snae, Ra gu sii., 
Beč 1858, 559–560. До ступ но на: https://di gi tal.on b.ac .at /On bVi e wer/vi e wer.fa ces?do c=AB O_%-
2BZ 223747203 (При сту пље но: 21. 5. 2021).
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уни ја ће ња у Вој ној кра ји ни за по чео игром слу ча ја јер су се на истом ме сту 
у исто вре ме на шле осо бе ко је су раз ви ле до бре лич не од но се и ко је су сма-
тра ле да би цр кве на уни ја очи глед но сви ма мо гла да до не се бо љи так, иа ко 
је она у ствар но сти угро зи ла при ви ле ги је пра во слав них Крајиш ни ка, ко ји 
су за раз ли ку од ве ћи не ка то лич ког ста нов ни штва би ли осло бо ђе ни пла ћа-
ња по ре за. Исти на, већ и пре скла па ња уни је ја вља ју се пр ви гла со ви за 
сма ње ње кра ји шких при ви ле ги ја, али онај пра ви при ти сак на пра во слав но 
ста нов ни штво са ци љем уки да ња при ви ле ги ја и пот чи ње ње пра во слав них 
гра ни ча ра плем ству и За гре бач кој би ску пи ји усле ди ће тек по сле 1611. Шта-
ви ше, у пе ри о ду по чет ком XVII ве ка ни зва нич ни ау стриј ски двор ни је по-
ка зи вао пре ви ше ин те ре со ва ња за ус по ста вља ње и ши ре ње цр кве не уни је 
јер му је при о ри тет био очу ва ње ре да и ми ра у Вој ној кра ји ни са ци љем 
за шти те ца ре ви не од тур ских упа да. 

У од но су на Бре стов ску и Тран сил ва ниј ску уни ју, ко је су ус пе ле да за-
хва те од ре ђе не де ло ве пра во слав ног ста нов ни штва да на шње Ру му ни је, Пољ-
ске, Бе ло ру си је и Укра ји не, Мар чан ска уни ја има ла је при лич но слаб успех 
ме ђу пра во слав ни ма о че му из ве шта ва и гр ко ка то лич ки ми си о нар Ме то ди-
је Тер лец ки.51 С дру ге стра не, Тер лец ки вр ло по хвал но пи ше о епи ско пу 
Си ме о ну, ко ји је и у по след њим го ди на ма жи во та остао при вр жен уни ји.52 
Ипак, већ при ли ком бо рав ка Ме то ди ја Тер лец ког у Мар чи, епи скоп Си ме он 
је био те шко бо ле стан и ни је ви ше прак тич но ру ко во дио епар хи јом, него је 
на ме сто ад ми ни стра то ра име но вао ар хи ман дри та ма на сти ра Мар ча Мак-
си ма Пре до је ви ћа. До ла ском вла ди ке Мак си ма на че ло Мар чан ске епар хи је 
1630. и до ла ском Бе не дикта Вин ко ви ћа на че ло За гре бач ке би ску пи је 1637. 
до ла зи и до озбиљ ни јих кон фли ка та из ме ђу пра во слав ног ста нов ни штва и 
За гре бач ке би ску пи је. 

Вин ко вић је у сво јим пи сми ма и жал ба ма ко је је опу ћи вао Беч ком дво ру 
и Кон гре га ци ји оп ту жи вао Пре до је ви ћа као „ши зма ти ка и је ре ти ка”,53 као 
не зна ли цу, те је зах те вао од Беч ког дво ра да се Мак сим укло ни са вла ди чан-
ске сто ли це и на ње го во ме сто по ста ви ка то лик.54 Овим је прак тич но За гре-
бач ка би ску пи ја за по че ла је дан про цес, ко ји ће све до па ље ња ма на сти ра 
Мар ча бити обе ле жен ре ли ги о зним кон флик ти ма и кра ји шким не ми ри ма.

Тре ба на гла си ти да овај су коб не сме да се гле да кроз при зму ет нич ког 
срп ско-хр ват ског кон флик та јер он то ни је ни био, него као део јед ног ши рег 
вер ског кон флик та у Евро пи из ме ђу Ка то лич ке цр кве и не ка то ли ка. Са мо 
ка то лич ко ста нов ни штво у Вој ној Кра ји ни прак тич но ни је ни узи ма ло уче-
шћа у том су ко бу, ко ји се нај ви ше од ви јао пре пи ска ма и по ку ша ји ма јед не 
или дру ге стра не да учвр сти сво ју по зи ци ју на Беч ком дво ру и при до би је 
исти за сво је пла но ве. 

51 Мар ко Ја чов, Спи си Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, Бе о град 1986, 154–157.
52 Ј. Ра до нић, Рим ска Ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, Бе о град 1950, 

64–65.
53 Benedict Vinkovic, „Relatio et Informatio de Valachis et Episcopatu Valachorum seu 

Rascianorum Legato apostolico ad aulam Caesaream Viennensem anno 1640. data”, у: AT-ÖStA/
HHStA StAbt Illirico-Serbica 1, Fol. 1–147, Nr. 47 (14. 6. 1640).

54 Упор.: Ј. Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 
ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 4 (1924), 418–430. 
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При вр же ност епи ско па Си ме о на уни ји ви дљи ва је и из пи сма би ску па 
До ми тро ви ћа ко је је овај 1626. упу тио Кар лу Ка ра фи (Car lo Ca ra fa), пап ском 
нун ци ју у Бе чу. У овом пи сму До ми тро вић опи су је епи ско па Си ме о на као 
„епи ско па вла шког на ро да, ко ји се бе и сво је све ште ни ке др жи у по кор но сти 
(је дин ству, прим. аут.) са Све том Рим ском цр квом, a од кон стан ти но пољ ског 
па три јар ха не при ма иза слан ства (или пи сма, прим. аут.), ни ти му иста ша ље.”55 
И ов де се при ме ћу је да је лич ни од нос би ску па и епи ско па остао до бар и ду го 
на кон скла па ња уни је. То по твр ђу је и већ спо ми ња ни из ве штај гр ко ка то лич-
ког мо на ха Ме то ди ја Тер лец ког, ко ји ће 1628. од стра не Кон гре га ци је за про-
па ган ду ве ре би ти по слат у Вој ну Кра ји ну да из ви ди вер ско ста ње и са ста ви 
из ве штај за Кон гре га ци ју јер иста очи глед но ни је има ла увид у ствар но ста ње 
на те ре ну, као ни о успе ху тј. не у спе ху уни је ме ђу Кра ји шни ци ма.

Тер лец ки у два на вра та бо ра ви у Кра ји ни, о че му по сто је и ње го ва два 
оп шир на из ве шта ја. У свом из ве шта ју Кон гре га ци ји Тер лец ки на во ди да је 
по се тио љу де ко ји се бе на зи ва ју ду плим име ном Вла си или Вла хи и чи је су 
илир ско кра љев ство Тур ци осво ји ли. Вла си по ти чу из Ва ла хи је, а жи ве у 
кра љев ству срп ском, бу гар ском, бо сан ском, дал ма тин ском, ра шком или хер-
це го вач ком и у дру гим су сед ним обла сти ма. На кон што су Тур ци за у зе ли 
њи хо ве ре ги је, по ву кли су се у хри шћан ски део (Ау стри ју, прим. аут.), где 
се још зо ву и дру гим име ном Уско ци. Пр во бит но су на се ље ни у Жум бе рач-
кој ка пе та ни ји, а на кон то га у Сла вон ској кра ље ви ни, по себ но у Ко прив нич-
кој, Кри же вач кој и Ива нић кој ка пе та ни ји.56

У да љем из ве шта ју гр ко ка то лич ки мо нах на во ди да је по се тио Ро ви шће, 
у том тре нут ку нај ве ће срп ско на се ље у Кра ји ни, где је при су ство вао јед ној 
свад би. Имао је при ли ку да се срет не и са вла шким епи ско пом Си ме о ном, 
ко ји са 10 мо на ха жи ви у ма на сти ру Мар ча. Тро ји ца мо на ха су све ште ни ци, 
а оста ли су ла и ци, при лич но јед но став ни и нео бра зо ва ни љу ди ко ји се не 
раз у ме ју у ду хов на пи та ња и за ре чи ве ре има ју са мо ми ни мал но раз у ме ва-
ње. За епи ско па Си ме о на ка же да је остао ве ран рим ском па пи, али због 
ве ли ког не зна ња ни је имао успе ха у ши ре њу уни је, а сво јим љу ди ма (Кра-
ји шни ци ма, прим. aут.) до пу штао је пре ви ше вер ске сло бо де.57 

Тер лец ки је из ве штај Кон гре га ци ји под нео и усме но у Ри му, а овај је 
очи глед но био до ста по во љан по епи ско па Си ме о на, јер је па па Ур бан VI II 
20. апри ла 1629. пре ко Ме то ди ја Тер лец ког по слао крат ко пи смо епи ско пу 
Си ме о ну у ко јем га то пло по здра вља и ис ка зу је му сво ју по др шку.58 

55 Орг.: „Hic epi sco pus to ti hu ic gen ti Va lac hi cae mo re suo sa cer do tes cen sec rat eo sque in 
ob den tia San ctae Ro ma nae Ec cle si ae con ti net, nec ali un de, sig nan ter au tem a Pa tri ar ha Con stan-
ti no po li ta no mis sos ad mit tit, ne que eti am mit ten tur”, у: “1626.21. Fe bru a rii. Pe tri Do mi tro vic. 
epi sco pi Za gre bi en sis, in for ma tio de Mar cen si uni to espi co po Si me o ne Vra ta nja, de ei us dem sa-
cer do ti bus, et de mo nac ho Ga bri e le da ta ad Ca ro lum Ca raf fa, nun ti um apos. Vi en ne sem”, Ј. Ši mrak, 
De re la ti o ni bus Sla vo rum Me ri di o na li um cum San cta Ro ma na Se de Apo sto li ca sa e cu lis XVII. et 
SVI II, Za greb 1926, 45. 

56 Вид.: М. Ја чов, Спи си Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, Бе о град 1986, 132–139; З. Ку-
де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни при ло зи 23 
(2002), 181–182.

57 М. Ја чов, Спи си Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, Бе о град 1986, 135. 
58 Ј. Ра до нић, Рим ска Ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, Бе о град 1950, 

64; М. Ја чов, Спи си Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, Бе о град 1986, 141.
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Као што је већ на ве де но у тре нут ку бо рав ка Ме то ди ја Тер лец ког у Краји-
ни, епи скоп Си ме он се прак тич но на ла зио на кра ју свог упра вља ња епар хи јом 
и већ та да је за ад ми ни стра то ра име но вао Мак си ма Пре до је ви ћа (ко ји се у 
Ле то пи су ма на сти ра Мар че и Ле па ви не на зи ва и Мој си ло вић59). Пре до је вић 
се ина че на ла зио и на че лу кра ји шке де ле га ци је ко ја је 1630. го ди не оти шла 
ца ру Фер ди нан ду II у Ре ген збург и та мо из деј ство ва ла по твр ду и про ши ре ње 
’вла шких при ви ле ги ја’ ко је су об ја вље не као „Sta tu ta Va lac ho rum” и ко је ће 
се у сле де ћим де це ни ја ма чу ва ти у ма на сти ру Мар ча као га рант пра ва пра-
во слав них Кра ји шни ка у Вој ној Кра ји ни. Пре ма М. Гр би ћу тра жи ла је ова 
де ле га ци ја од ца ра Фер ди нан да II да се ар хи ман дрит Мак сим по ста ви за но вог 
мар чан ског вла ди ку, што цар и по твр ђу је 1630. го ди не.60 У де кре ту ко ји му 
је до де љен Пре до је вић је име но ван за вла ди ку Вре та ниј ског и од ње га је тра-
же но да се за по твр ду име но ва ња обра ти па пи Ур ба ну VI II.61 

Кон гре га ци ја за про па ган ду ве ре све до 1634. ни је зна ла да је Мак сим 
име но ван но вим мар чан ским вла ди ком, те и у пе ри о ду по сле 1630. ди ску ту је 
о на след ни ку вла ди ке Си ме о на, ко ји би пр во тре бало да фун ги ра као ње гов 
по моћ ник, а по ње го вој смр ти да бу де име но ван но вим мар чан ским вла ди-
ком. Као нај по год ни ју осо бу ви де ла је Кон гре га ци ја ру син ског мо на ха Ни-
ћи фо ра Ло сов ског (Ni ki for Lo sowsky), ко ји је у рим ском Грч ком ко ле ги ју му 
за вр шио те о ло шке на у ке. Ка да је на кра ју овај пред лог уса гла шен и са Беч-
ким дво ром, ин фор ми сан је ка ко двор, та ко и Кон гре га ци ја, од стра не пап-
ског нун ци ја кар ди на ла Ћи ри ја ка Ро чиа (Ci ri a co Roc ci), да је њи хо ву од лу ку 
не мо гу ће спро ве сти, јер вла ди ка Мак сим већ ду же вре ме ад ми ни стри ра 
вла ди чан ством, а при то ме је и зва нич но по ста вљен за вла ди ку цар ским 
де кре том.62 Овај цар ски де крет Кон гре га ци ја је сма тра ла ни штав ним и на 
са стан ку од 10. ја ну а ра 1634. до не ла од лу ку да се Мак си му Пре до је ви ћу не 
по твр ди име но ва ње за вла ди ку.63 

Све ово у ре ал но сти ни је има ло ни ка кав ути цај на рад вла ди ке Мак си-
ма. У до ла зе ћим го ди на ма ње гов од нос ка Ва ти кан ској цр кви, а пре све га ка 
за гре бач ком би ску пу, по при ма ће све ис кљу чи ви ји ка рак тер, те ће он не ко-
ли ко го ди на пред смрт пре ста ти да ша ље би ску пу и оних 12 ме ри ца во ска, 
ко је је у по чет ку уред но слао. Ипак и по ред ло ших од но са са За гре бач ком 
би ску пи јом, по твр дио је вла ди ка Мак сим 1636. го ди не у пот пу но сти по ве љу 
вла ди ке Си ме о на Вра та ње, ко ју је овај 1628. из дао мар чан ским кме то ви ма 
и у ко јој се на во ди по кор ност рим ском па пи, ко ји се сма тра на след ни ком 
апо сто ла Пе тра.64 

59 Ле то пис ма на сти ра Мар че и Ле па ви не. Из вор ни текст и пре вод, Бе о град 2013, 73. 
60 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство. Пр ва књи га, Кар ло вац 1891, 204–206.
61 Ј. Ši mrak, „Hi sto ria epi sco pa tus gra e co-cat ho li ci Mar čen sis-Svid ni cen sis et uni o nis 

ec cle si a sti cae in Ju go sla via”, Bo go slov ska smo tra, Vol. 12, No. 3 (1924), 302–305. 
62 М. Ја чов, Спи си Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, Бе о град 1986, 207–208.
63 З. Ку де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни 

при ло зи 23 (2002), 188.
64 Орг.: „My se le i uc hi da se nas se ga re da ve ra neωtrg ne, naz ta ni smo se z do pusche ni em 

otcza pa pe rim zko ga, ko te ro ga der si mo za na mezt ni ka szu e to ga Pe tra Apo sto la, i ko mus zmo po-
kor ni, ω Mar che, na ima niu goz po di na bi sku pa za gre bac hko ga.”, у: AT-ÖStA/HHStA StAbt 
Illyri co-Ser bi ca 1, Fol. 1–147. По ве ља епи ско па Си ме о на из 1628. по твр ђе на пе ча том и потпи-
сом епи ско па Мак си ма Пре до је ви ћа 1636. 
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Пе ри од из ме ђу 1630. и смр ти вла ди ке Си ме о на обе ле жи ће по ку ша ји ра-
зних ка то лич ких ду хов ни ка да на вла ди чан ски пре сто у Мар чи до ве ду свог 
фа во ри та. Та ко нпр. бо сан ски би скуп Иван Мр на вић пред ла же Кон гре га ци ји 
епи ско па Лон ги на Бран ко ви ћа за но вог мар чан ског вла ди ку. Вла ди ка Лон гин 
је био епи скоп пра во слав них у тран сил ва ниј ском Је но по љу, а Мр на вић га 
пред ла же као иде ал но ре ше ње јер је ис по ве дио ка то лич ку ве ру и по стао 
уни јат ски епи скоп. Бран ко ви ћа је по др жао и ки јев ски гр ко ка то лич ки вла-
ди ка Јо сип Ве ла мин Рут ски, чи ји је отац Фе ликс Ве ља ми нов чак при па дао 
јед ној гра ни ру ске цар ске по ро ди це Рур ји ко ви ча. 

Не и ме но ва ни за гре бач ки ка но ник пред ла же Кон гре га ци ји за про па ган-
ду ве ре из ве сног Лу ци ја на Кан ци не ли ћа, ко ји је био де вет на е сто го ди шњак 
срп ског по ре кла, тек свр шио на у ке у Ри му и по зна вао ћи ри ли цу.65 Овим 
пред ло зи ма Кон гре га ци ја ни је по кло ни ла ве ћу па жњу, те је на ста ви ла да 
фа во ри зу је Ру си на Ни ћи фо ра, али и ово је оста ла са мо пу ста же ља Кон гре-
га ци је јер Беч ки двор ни је био спре ман да укло ни вла ди ку Мак си ма и ти ме 
ри зи ку је по бу ну у Ва ра ждин ском ге не ра ла ту. 

Епи скоп Си ме он Вра та ња уми ре нај ка сни је 1634. го ди не, али ње го во 
ру ко во ђе ње Мар чан ском епар хи јом пре ста је де фак то 1630, ка да Мак сим 
Пре до је вић и зва нич но би ва име но ван за епи ско па вра та ниј ског, ма да је овај 
већ ра ни је не ко вре ме упра вљао епар хи јом. 

Иа ко је од ре ђе ни број исто ри ча ра66 при хва та ње уни је од стра не вла ди-
ке Си ме о на сма трао при вид ним и так тич ким ма не вром ра ди за шти те ви-
зан тиј ског об ре да у сло же ним дру штве но-вер ским окол но сти ма, до ступ на 
исто риј ска гра ђа ука зу је да је Си ме о но ва од лу ка пре све га плод до брих 
лич них од но са са за гре бач ким би ску пом До ми тро ви ћем и ива нић ким жуп-
ни ком Ду бра ви ћем, као и лич них уве ре ња вла ди ке Си ме о на ко ји је очи глед-
но све до смр ти остао ве ран уни ји и па пи, чи ју ју рис дик ци ју и сам лич но 
по твр ђу је у по ве љи из 1628. го ди не. При вид ну ода ност Ва ти ка ну и стра те шко 
ма не ври са ње у сми слу до би ја ња по твр де за вла ди чан ску сто ли цу ви ди мо 
пак код Мак си ма Пре до је ви ћа, ко ји се пред ца ром очи глед но оба ве зао да 
за тра жи по твр ду вла ди чан ства у Ри му и ко ји је у Гра цу тре бало пред пап-
ским нун ци јем да ис по ве ди ка то лич ку ве ру, али је, уме сто у Рим, од мах по 
по врат ку у Кра ји ну оти шао у Пећ ку па три јар ши ју, био по све ћен за вла ди ку, 
а у до ла зе ћим го ди на ма се ис та као као про тив ник уни је и бра ни лац пра во-
слав них Кра ји шни ка и њи хо вих пра ва и при ви ле ги ја.

65 З. Ку де лић, „Пр ви мар чан ски гр ко ка то лич ки би скуп Си ме он (1611.–1630)”, По ви је сни 
при ло зи 23 (2002), 187–188. 

66 Вид.: Алек са Ивић, Из исто ри је цр кве хр ват скосла во ни ских Ср ба то ком XVII. 
ве ка, За греб 1917; М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство. Пр ва књи га, Кар ло вац 1891.
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re la ti ons, of ten ne glec ting the lo cal mic ro-le vel, ie. per so nal re la ti ons of in di vi du als, but al so 
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Hab sburg Mo narchy, Va ti can





UDC 271.222(497.11)-732.2:929(497.115 Peć)”1691/1766”
UDC
https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2021.104.3
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  Н Е  Б ОЈ  Ш А  С.  Ш У Л Е  Т И Ћ, научни сарадник
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 35/IV, Бе о град, Ср би ја
Е-адре са: ne boj sa.su le tic @bi.sa nu.ac .rs 

ИМЕ НО ВА ЊА ПЕЋ КИХ ПА ТРИ ЈА РА ХА 
(1691–1766)1

СА ЖЕ ТАК: У члан ку се раз ма тра пи та ње из бо ра срп ских па три ја ра ха 
у Осман ском цар ству и ад ми ни стра тив на про це ду ра њи хо вог име но ва ња у 
Ца ри гра ду то ком по след њих де це ни ја XVII и у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка. 
На осно ву до са да не ко ри шће них до ку ме на та из ар хи ве Кан це ла ри је епи скоп-
ских му ка та (Pi sko pos mukâta‘ası ka le mi) у Ца ри гра ду, утвр ђе на је пре ци зна 
хро но ло ги ја име но ва ња ста ре ши на Срп ске пра во слав не цр кве у раз до бљу 
из ме ђу 1691. и 1766. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска цр ква, Пећ ка па три јар ши ја, Кан це ла ри ја епи-
скоп ских му ка та, па три јарх Мој сеј Ра јо вић 

Рад на утвр ђи ва њу ка та ло га срп ских па три ја ра ха у Осман ском цар ству 
за по чео је Ила ри он Ру ва рац дав не 1868. го ди не.2 Иа ко је ис тра жи ва ња огра-
ни чио на раз до бље до кра ја XVII ве ка, у оскуд ним из во ри ма ни је про на шао 
до вољ но чи ње ни ца да би свој на ум из вео до кра ја. Иза се бе је оста вио не пот-
пун ка та лог, а ве ћи ну ње го вих не до у ми ца ни су раз ре ши ле ни по то ње ге не-
ра ци је исто ри ча ра. Због то га се у мо дер ним исто ри о граф ским син те за ма 
још увек не мо же на ћи та чан по пис пећ ких ар хи е пи ско па у дру гој по ло ви ни 
XVI ве ка, док је упра ва па три ја ра ха из XVII сто ле ћа де фи ни са на при бли жним 
хро но ло шким од ред ни ца ма.3 Ка та лог ста ре ши на Срп ске цр кве у Осман ском 
цар ству из раз до бља од 1691. до 1766. го ди не ни је био пред мет по себ них 

1 Чла нак је ре зул тат ра да у Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је на осно ву Уго во ра о ре а-
ли за ци ји и фи нан си ра њу на уч но и стра жи вач ког ра да на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја 
у 2021. го ди ни број: 451-03-9/2021-14/200170 од 5. 2. 2021.

2 И. Ру ва рац, „О ка та ло зи ма пећ ских па три ја ра ха”, Гла сник СУД VI (1868), 240–251; 
Исти, О пећ ким па три јар си ма од Ма ка ри ја до Ар се ни ја III (1557–1690), За дар 1888.

3 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве I, Бе о град: ЈРЈ 20024, 301–349; 
Р. Са мар џић, „Срп ска пра во слав на цр ква у XVI и XVII ве ку”, у: Р. Са мар џић (ур.), Исто рија 
срп ског на ро да III/2, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га 1993, 53–102.



52

исто риј ских сту ди ја. Ову пра зни ну до не кле је по пу нио Ра до слав Гру јић 
ен ци кло пе диј ским члан ком „Пећ ска па три јар ши ја” и од ред ни ца ма ко је је 
по све тио по је ди ним па три јар си ма (1921). Гру ји ћев ка та лог па три ја ра ха у 
раз до бљу од 1691. до 1766. го ди не из гле да ова ко: „Ка ли ник I Ско пља нац (1691 
– 16. VI II 1710), Ата на си је I (6. I 1711 – 23. IV 1712), Мој си је Ра јо вић (6. X 1712 
– 1725), Ар се ни је IV Јо ва но вић (1725–1737), Ја ни ћи је III Грк (1737–1746), Ата-
на си је II Га ври ло вић (1747 – 1. IV 1752), Га ври ло II Са ра је вац (1752), Га ври ло 
III Грк, Ви ћен ти је Сте фа но вић, Пај си је II Грк, Га ври ло IV Грк (1758), Ћи ри-
ло II (1759), Ва си ли је Бр кић (1763–1765) и Ка ли ник II (1765–1766)”.4 Гру ји ћев 
ка та лог је у исто ри о гра фи ји остао ак ту е лан до да на шњих да на. Ђо ко Сли јеп-
че вић га је унео у Исто ри ју Срп ске пра во слав не цр кве (пр во из да ње: Мин хен 
1962), а по сред ством ове син те зе ин те гри сан је у тек сто ве Ра до ва на Са мар-
џи ћа у Исто ри ји срп ског на ро да (1993).5 

Ка та лог, ме ђу тим, са др жи низ не до ста та ка, ко ји су у нај ве ћој ме ри на-
ста ли због не струч ног об ја вљи ва ња из во ра ко ји ма се Гру јић слу жио. Ов де на 
пр вом ме сту тре ба по ме ну ти из да ње Цр кве не исто ри је, ко ју је Ми лош Ми ло-
је вић при ре дио 1872. го ди не. У пи та њу је тек сту ал на це ли на из ру ко пи сног 
збор ни ка (Ми ло је вић га је на звао Об шти лист) ко ји је при па дао би бли о те ци 
Пећ ког ма на сти ра (да ље: Пећ 110). Иа ко још увек ни је оба вље на тек сто ло шка 
ана ли за ру ко пи са, са си гур но шћу се мо же за кљу чи ти да је Цр кве на исто ри ја 
на ста ла то ком дру ге тре ћи не XVI II ве ка. У ње ном са др жа ју, што је уо чио и 
Ми ло је вић, мо гу се пре по зна ти два сло ја тек ста. Ста ри ји текст је ис пи сао 
сво јом ру ком па три јарх Ар се ни је Јо ва но вић (1724–1748). Он је на пра вио ка та-
лог ар хи е пи ско па и па три ја ра ха од Са ве Не ма њи ћа до свог вре ме на и по ред 
име на не ко ли ко лич но сти из XVI II ве ка за бе ле жио да тум њи хо вог упо ко је ња. 
Свој иден ти тет от крио је ре че ни цом у ко јој ка же да је ор га ни зо вао по греб 
па три јар ха Мој се ја Ра јо ви ћа у Пе тро вој цр кви код Но вог Па за ра.6 Дру ги слој 
тек ста на стао је по чет ком сед ме де це ни је XVI II ве ка, а чи не га крат ке би о гра-
фи је па три ја ра ха од Ар се ни ја Цр но је ви ћа (1674–1706) до Ва си ли ја Јо ва но ви ћа 
Бр ки ћа (1762–1763). О ау то ри ма ових би о гра фи ја ни шта се по у зда но не зна, 
осим да су се зва ли Не шко Сто ја но вић, Ге ор ги је Ра до је вић и Ни ко ла Сте фа-
но вић.7 Ка да се са др жај би о гра фи ја упо ре ди с дру гим из во ри ма срп ског, грч-
ког и осман ског по ре кла, ви ди се да су ау то ри би ли ре ла тив но до бро упуће-
ни у до га ђа је ко је су опи си ва ли. Ипак, Ми лош Ми ло је вић ни је у све му вер но 
пре нео са др жај из во ра, па је на вео Гру ји ћа на ви ше по гре шних за кљу ча ка. 
Нај у пе ча тљи ви ја гре шка на чи њена је укљу чи ва њем у ка та лог не по сто је ће 
лич но сти, Га ври ла IV, чи ја је „би о гра фи ја” да нас при сут на у свим ка пи тал-
ним лек си ко ни ма и син те за ма из исто ри је Срп ске цр кве.8 

4 Р. Гру јић, „Пећ ска па три јар ши ја”, у: Ст. Ста но је вић (ур.), На род на ен ци кло пе ди ја 
срп скохр ват скосло ве нач ка III, За греб: Би бли о граф ски за вод д.д. 1928, 378.

5 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, I, 349–364; Р. Са мар џић, „Срп-
ска цр ква у Тур ском цар ству 1690–1766”, у: Р. Са мар џић (ур.), Исто ри ја срп ског на ро да IV/1, 
Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га 1986, 531–552.

6 Ма на стир Пећ ка па три јар ши ја, ру ко пис бр. 110 (= Пећ 110), 1b; М. Ми ло је вић, „Об-
шти лист Па три јар ши је пећ ке”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва XXXV (1872), 77.

7 Пећ 110, 7a; М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 83.
8 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве I, 361–362; Р. Са мар џић, „Срп-

ска цр ква у Тур ском цар ству 1690–1766”, 543; С. Ву ко вић, Срп ски је рар си од де ве тог до 
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Гру ји ћев ка та лог об ја вљен је пре тач но сто ти ну го ди на, али се до да нас 
ни су по ја ви ли но ви из во ри ко ји би зна чај но из ме ни ли или до пу ни ли ње гов 
са др жај. Овом при ли ком има мо мо гућ ност да пред ста ви мо та кве из во ре и 
да пре и спи та мо по сто је ћа зна ња о на чи ну на ко ји су би ра ни и име но ва ни 
срп ски па три јар си у Осман ском цар ству. У да љем тек сту крат ко ће мо се 
освр ну ти на цр кве не про це ду ре за из бор срп ских па три ја ра ха, а по том ће мо 
опи са ти про це ду ре њи хо вог име но ва ња у кан це ла ри ја ма осман ске ад ми ни-
стра ци је у раз до бљу од 1691. до 1766. го ди не. На тај на чин утвр ди ће мо по у здан 
и хро но ло шки пре ци зан ка та лог ста ре ши на Срп ске па три јар ши је у по след-
њих осам де це ни ја ње не ау то ке фал но сти (Та бе ла 1).

*

До са да шња на уч на ис тра жи ва ња по ка за ла су да из во ре о цр кве ној је-
рар хи ји у Осман ском цар ству тре ба ту ма чи ти у нај ма ње два дис кур са. Пр вом 
дис кур су при па да ју из во ри цр кве ног по ре кла. У ње му је ар хи је реј пре но си лац 
Бож је си ле ко ја љу де раз ре ша ва гре хо ва. Тај дар Бог је да ро вао Хри сто вим 
апо сто ли ма пе де се тог да на по сле Вас кр се ња и он се од тог вре ме на об ре дом 
хи ро то ни је пре но си с јед не на дру гу ге не ра ци ју епи ско па. У овом дис кур су 
из бор ар хи је ре ја по сма тра се као вер ски об ред у ко јем вла ди ке по ме сне цр-
кве за јед нич ком мо ли твом тра же од Бо га да (по сред ством љу ди) иза бе ре 
нај до стој ни јег кан ди да та за све ту слу жбу. У овом дис кур су жи ве ли су Оци 
сред њо ве ков не цр кве ко ји су утвр ди ли ре до след и са др жај по сту па ка при-
ли ком по пу ња ва ња упра жње них епи скоп ских ка те дри. Чин из бо ра опи сан 
је у ли тур гиј ским књи га ма – ар хи је реј ским чи нов ни ци ма. Ње го ва су шти на 
би ла је у то ме да се сви ар хи је ре ји по ме сне цр кве оку пе на јед ном ме сту и 
пред ло же ар хи е пи ско пу (па три јар ху) тро ји цу је ро мо на ха ко је сма тра ју нај до-
стој ни јим за ар хи је реј ску слу жбу. Од тро ји це кан ди да та ко ји би до би ли нај-
ве ћи број гла со ва па три јарх би иза брао јед но га. По што би иза бра ног кан ди-
да та по твр дио вла дар, при сту па ло се об ре ду ру ко по ло же ња.9 

Из бор ар хи е пи ско па (па три јар ха) ни је био по себ но раз ра ђен у ар хи је-
реј ским чи нов ни ци ма јер се под ра зу ме ва ло да ко нач ну реч у тој ства ри има 
вла дар. У Осман ском цар ству, ме ђу тим, вла дар је био ислам ске ве ре, што 
зна чи да ни је био део цр кве. Ова окол ност мо гла је да бу де из вор по те шко ћа 
јер сул тан ни је по зна вао ка нон ско пра во и ни је се сма трао оба ве зним да 
по шту је цр кве не оби ча је и нор ме. Сто га су срп ски ар хи је ре ји у XVII и пр вим 
де це ни ја ма XVI II ве ка на сто ја ли да из бор па три ја ра ха оба вља ју пре ма про-
це ду ри за епи скоп ски из бор. Од тро ји це ар хи је ре ја ко ји би од чла но ва са бо ра 
до би ли нај ви ше гла со ва је дан би био иза бран жре бом. Уче сни ци Цр кве но-

два де се тог ве ка, Бе о град: Евро (и др.) 1996, 104; Исти, „Га ври ло IV”, у: Ч. По пов (ур.), Срп
ски би о граф ски реч ник II, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска 2006, 570.

9 Ди ми три је Ру ва рац је утвр дио да је у по след њим де це ни ја ма XVII и по чет ком XVI II 
ве ка у Срп ској па три јар ши ји ко ри шћен не знат но из ме њен ру ски ар хи је реј ски чи нов ник из 
1676. го ди не, ко ји је са ста вљен ком пи ла ци јом са др жа ја ста ри јих грч ких и сло вен ских ру-
ко пи са. Д. Ру ва рац, „При ло зи за исто ри ју ар хи е пи ско па и епи ско па у Ми тро по ли ји Кар ло-
вач кој”, Ле то пис Ма ти це срп ске 204 (1900), 284–287. О из бо ри ма епи ско па у Пра во слав ној 
цр кви ви де ти: Н. Ми лаш, Пра во слав но цр кве но пра во, Мо стар 1902, 374–385.
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на род ног са бо ра у Кру ше до лу 1708. го ди не ова кву про це ду ру пред ста вља ли 
су као древ ни срп ски оби чај.10

Опи са на из бор на про це ду ра, ме ђу тим, ни је се мо гла спро ве сти сва ки 
пут јер је из ме ђу кли ра и вла да ју ће ели те у Осман ском цар ству по сто јао 
не пре мо стив јаз у иде о ло шком схва та њу цр кве и ње не уло ге у др жа ви и 
дру штву. У дис кур су ели те, ко ји је био од ре ђен ше ри ја том и осман ским 
све тов ним за ко ни ма, хри шћа ни ма је би ла до зво ље на огра ни че на сло бо да 
ве ро и спо ве сти, али су пред став ни ци др жав не вла сти на сто ја ли да се, што је 
мо гу ће ви ше, др же по стра ни од њи хо ве „ис пра зне ве ре” (ayin-i batıl). Цркве-
ну је рар хи ју, пре све га па три јар хе, гле да ли су као уста но ве по ре ског си сте-
ма. Па три јарх је био за ку пац (mülte zim) так си ко је је клир ње го ве по ме сне 
цр кве на пла ћи вао од вер ни ка при ли ком оба вља ња све ште них рад њи, а збир 
ових да жби на био је пред ста вљен као по ре ска је ди ни ца (mu ka ta‘a) ко ја је из-
да ва на у за куп и на зи ва на па три јар ши јом (pa tri klik). Та ко је сло бо да ис по-
ве да ња ве ре до би ла фор му са ку пља ња др жав них по ре за (mal-i mi ri), па су 
па три јар си и епи ско пи ре гу ли са ли сво је оба ве зе на сли чан на чин као и све-
тов ни за куп ци по ре за. Пр ва им је оба ве за би ла да од вла сти до би ју де крет 
о име но ва њу на ду жност (бе рат), за чи је су из да ва ње пла ћа ли так су пе шкеш. 
Па три јар си су, по ред то га, пла ћа ли др жа ви од сек (mâktu’, ke sim), као го ди шњу 
рен ту за сво ју па три јар ши ју. Епи ско пи су та ко ђе уче ство ва ли у са ку пља њу 
др жав них при хо да, али сво ја за ду же ња ни су пре да ва ли др жав ној бла гај ни 
већ па три јар ху. Срп ски па три јар си су од сре ди не XVI ве ка до 1690. го ди не 
би ли за ду же ни пе шке шом и од се ком од по 100.000 ак чи. Го ди шњи од сек је од 
1691. до 1751. го ди не из но сио 70.000, а од 1752. до 1766. го ди не 90.000 ак чи.11

*

Осман ске вла сти ни су при да ва ле зна чај цр кве ним ка но ни ма, та ко да 
име но ва ња па три ја ра ха и епи ско па ни су би ла усло вља ва на њи хо вим прет-

10 С. Га ври ло вић, Из во ри о Ср би ма у Угар ској с кра ја XVII и по чет ком XVI II ве ка III, 
Бе о град: СА НУ 2003, 162–163; N. S. Šu le tić, „Usur pa tions of and Designated Successions to the  
Thro ne in the Ser bian Pa tri ar cha te. The Case of Patriarch Moses Rajović (1712–24)”, Bal ca ni ca LII 
(2021), 46–67.

11 О прав ном ста ту су пра во слав них ар хи је ре ја у Осман ском цар ству то ком по след њих 
де це ни ја на пи сан је ве ћи број сту ди ја. Ме ђу зна чај ни ји ма су: Р. Трич ко вић, „Срп ска цр ква 
сре ди ном XVII ве ка”, Глас СА НУ 320: Оде ље ње исто риј ских на у ка 2 (1980), 61–164; H. İnalcık, 
„Ot to man Ar chi val Ma te ri als on Mil lets”, in: B. Bra u de with B. Le wis (eds.), Chri sti ans and Jews 
in the Ot to man Em pi re. The Fun cti o ning of a Plu ral So ci ety I (New York – Lon don 1982), 438–447; 
H. Inal cik, „The Ap po int ment Pro ce du re of a Gu ild War den (Kethüda)”, Wi e ner Ze itschrift für die 
Kun de des Mor gen lands 76, Festscr hift An dre as Ti et ze (1986), 136–137; H. İnalcık, „The Sta tus of 
the Gre ek Ort ho dox Pa tri arch un der the Ot to mans”, Tur ci ca 21–22 (1991), 419–420; E. A. Ζαχαριάδου, 
Δέκα τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483–1567) (Αθήνα 1996); Π. Κονορτας, 
Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Βεράτια για τους προκαθήμενους της 
Μεγάλης Εκκλησίας (17οςαρχές του 20ου αιώνα) (Αθήνα 1998); Ph. P. Kot za ge or gis, „So cio-Eco-
no mic Aspects of a Tax: The Me tro po li tans’ and Bis hops’ Pişkeş (Se cond Half of the Se ven te enth 
Cen tury)”, in: M. Sa riyan nis et al. (eds.), New Trends in Ot to man Stu di es. Pa pers pre sen ted at the 
20th CI E PO Sympo si um, Rethymno, 27 Ju ne – 1 July 2012 (Rethymno 2014), 207–222; T. Pa pa-
de me tri ou, Ren der Un to the Sul tan: Po wer, Aut ho rity, and the Gre ek Ort ho dox Church in the Early 
Ot to man Cen tu ri es (Ox ford 2015); H. Çolak and E. Bayrak tar Tel lan, The Ort ho dox Church as an 
Ot to man In sti tu tion: A Study of Early Mo dern Pa tri ar chal Be rats (Is tan bul 2019).
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ход ним из бо ром у цр кви. Мол бе за име но ва ња ар хи је ре ја под но си ла су ка ко 
ду хов на та ко и све тов на ли ца и ове мол бе углав ном су ру тин ски ре ша ва не 
уз оба ве зну на пла ту пе шке ша. Због ова кве ад ми ни стра тив не прак се ре до-
след по сту па ка при из бо ру и име но ва њу па три ја ра ха ни је увек био исти. 
По је ди ни па три јар си су са бор но би ра ни пре не го што им је из да ван бе рат, 
док су не ки из ла зи ли пред са бор с бе ра том у ру ка ма и си лом се на ме та ли за 
ста ре ши не. Ова прак са угро жа ва ла је цр кве ни по ре дак и ди сци пли ну, па се 
у Срп ској пра во слав ној цр кви још у XVI ве ку раз вио оби чај да па три јарх за 
жи во та би ра сво га на след ни ка ме ђу при двор ним мо на си ма.12

Про це ду ре име но ва ња пећ ких па три ја ра ха до са да ни су би ле пред мет 
по себ них сту ди ја, али би се оне мо гле ре кон стру и са ти на осно ву са чу ва них 
бе ра та.13 Ипак, по сту пак из гле да ја сни је ка да се ана ли зи ра ју ау тен тич не 
пред став ке ко је на се би но се тра го ве пред у зе тих ад ми ни стра тив них рад њи. 
Сто га не ће би ти су ви шно да се освр не мо на је дан кон кре тан слу чај из осман-
ске кан це ла риј ске прак се, ре ци мо на по сту пак име но ва ња па три јар ха Мој-
се ја Ра јо ви ћа 1712. го ди не. 

Ори ги нал пред став ке ко јом се од осман ских вла сти тра жи ло да за пећ-
ког па три јар ха бу де име но ван ра шки ми тро по лит Мој сеј Ра јо вић са чу ван је 
у фон ду Кан це ла ри је епи скоп ских му ка та Ар хи ва Пред сед ни штва Вла де у 
Ис тан бу лу.14 (вид. При лог 1) Ве ћи број из во да и са же та ка овог ак та са чу ван 
је и у не ко ли ко про то ко ла на ре ђе ња и од лу ка цен трал не ад ми ни стра ци је. 
Ви зу ел на пред ста ва ак та, фи зич ки рас по ред и из глед тек ста, ја сно по ка зу ју 
три фа зе про це ду ре име но ва ња. 

Пр ви део по ступ ка пред ста вљен је тек стом ко ји се на ла зи у до њој по-
ло ви ни хар ти је. Та по зи ци ја је би ла пред ви ђе на за ис пи си ва ње мол бе ко ја је 
са ста вља на на стро го фор ма лан на чин. У мол би је, по пра ви лу, на во ђен опис 
слу жбе за ко ју се тра жи ло име но ва ње, име прет ход ног но си о ца слу жбе, 
раз лог због ко јег је слу жба тре нут но упра жње на, име ли ца ко је се пред ла же 
за име но ва ње и не ка фра за ко јом се кан ди дат пре по ру чи вао за слу жбу. Мол-
ба је увек са др жа ла и име под но си о ца, а у не ким слу ча је ви ма и да тум ка да 
је би ла са ста вље на. Не рет ко је у дну тек ста или на по ле ђе ни до ку мен та 
оти ски ван пе чат под но си о ца мол бе, ко ји је тре ба ло да све до чи о ве ро до стој-
но сти под не ска. Под но си о ци мол би нај че шће су би ли пећ ки или ца ри град ски 
па три јар си, осман ске ка ди је, сан џак бе го ви и дру ги но си о ци др жав не вла сти 
у про вин ци ја ма. У овом слу ча ју, као фор мал ни под но си о ци мол бе пот пи са-
ни су „ра ја, све штен ство и мо на си” с под руч ја Пећ ке па три јар ши је, што би 
тре ба ло да ука зу је на то да је зах тев упу ћен с Цр кве но-на род ног са бо ра. 

Дру ги део по ступ ка пред ста вљен је за бе ле шка ма ко је је чи нов ник Кан-
це ла ри је епи скоп ских му ка та ис пи сао у гор њем де сном углу хар ти је. Овај 
текст је тре ба ло да пре до чи деф тер да ру прав не по је ди но сти у ве зи с мол бом. 
Чи нов ник је упо ре дио по дат ке из мол бе са са др жа јем слу жбе них про то ко ла 
и по што се уве рио у њи хо ву ис прав ност, до пу нио је под не сак по треб ним ин-
фор ма ци ја ма и про сле дио га на ре ша ва ње ви шој ин стан ци. Ни је без зна ча ја 

12 N. S. Šu le tić, „Usur pa tions of and Designated Successions”, 46–67.
13 Н. С. Шу ле тић, „Бе рат па три јар ха Ка ли ни ка I”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто рију 

83 (2011), 97–104.
14 BOA, D. PSK, 4/102.
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при ме ти ти да је чи нов ник у овом слу ча ју сма трао по треб ним да деф тер да ра 
оба ве сти о то ме да Пећ ка па три јар ши ја ни је у вла сти ца ри град ског па три-
јар ха. Овај де таљ по ка зу је да су зна ња осман ских ми ни ста ра о од но си ма 
уну тар цр кве мо гла да бу ду ве о ма оскуд на.

Тре ћи део по ступ ка пред ста вљен је тек стом ко ји се на ла зи у гор њем 
ле вом углу хар ти је. Овај текст је ис пи си ван у кан це ла ри ји деф тер да ра или 
ве ли ког ве зи ра и ла ко је пре по зна тљив по де бе лим сло ви ма и осо бе ним пи-
сар ским ли га ту ра ма. По да ци ко је су до ста вља ле ни же ин стан це би ли су 
срав њи ва ни с по да ци ма из про то ко ла на ре ђе ња и по што би се утвр ди ла њи-
хо ва ве ро до стој ност, ис пи си ва на је на ред ба о име но ва њу. Уо би ча је на фор-
му ла ци ја на ре ђе ња са др жа ла је упут ство да се од пред ло же ног кан ди да та 
на пла ти оби чај ни пе шкеш и да му се уру чи бе рат, чи ме је про це ду ра окон-
ча ва на. У овом слу ча ју, деф тер дар је на ло жио да се пред став ка са чу ва и да 
се због бу ду ћих име но ва ња за бе ле жи да ца ри град ски па три јар си не ма ју над-
ле жност над Пећ ком па три јар ши јом. На мар ги на ма хар ти је и на по ле ђи ни 
до ку мен та на ла зи се не ко ли ко крат ких бе ле жа ка, ко ји ма је чи нов ник кон стато-
вао да је па три јар ху уру чен бе рат, да му је на пла ће на ад ми ни стра тив на так са 
– ка ле ми ја, од но сно да је са др жај пред ме та за ве ден у слу жбе не про то ко ле.

Кључ не фа зе опи са ног по ступ ка, на ро чи то по да ци ко ји су на ве де ни у 
пр вој и тре ћој це ли ни до ку мен та, до след но су пре но ше ни у са др жа је бе ра та, 
као и у про то ко ле на ре ђе ња и од лу ка ко ји ма смо се ко ри сти ли у овом ис тра жи-
ва њу. У да љем тек сту из не ће мо по дат ке о из бо ри ма и име но ва њи ма срп ских 
па три ја ра ха у раз до бљу од 1691. до 1766. го ди не, ко ји ма ће мо ис пра ви ти и 
до пу ни ти по ме ну ти Гру ји ћев ка та лог. Да ту ме смо на во ди ли пре ма ислам ској 
и хри шћан ској ери. Да ту ми по хри шћан ској ери на во ђе ни су пре ма гре го-
ри јан ском ра чу на њу. Ка да је по сто јао раз лог да се да тум на ве де пре ма ју ли-
јан ском ра чу на њу, на во ди ли смо га нај пре по ју ли јан ском, а за тим по гре го-
ри јан ском ра чу на њу. Jулијански да ту ми у XVI II ве ку за о ста ја ли су 11 да на 
за гре го ри јан ским.

Ка ли ник I (1691–1710)
Пре ма Пећ 110 Ка ли ник је пре сту па ња на па три ја ра шки пре сто био 

об у до ве ли мир ски све ште ник у Ско пљу. Мо гу ће је да се по сле смр ти су пру ге 
за мо на шио јер би то би ло у скла ду с та да шњим срп ским оби ча ји ма. Сва ка-
ко ни је имао чин епи ско па. Ка ли ни ко во име но ва ње за па три јар ха оба вље но 
је у ван ред ним окол но сти ма, по што је па три јарх Ар се ни је Цр но је вић (1674–
1706) у Ве ли кој се о би 1690. го ди не пре шао у мо нар хи ју рим ско-не мач ког 
ца ра Ле о пол да I (1657–1705). С њим је оти шло и не ко ли ко епи ско па, док су 
оста ли из бе гли на мле тач ку те ри то ри ју или им се у рат ном ви хо ру из гу био 
траг. По ред ра са па ар хи је реј ског са бо ра, Срп ска цр ква су о чи ла се и с мо гућ-
но шћу гу бит ка ка те драл не цр кве јер је сул тан Су леј ман II (1687–1691) зе-
мљи шта и ин фра струк тур не објек те Пећ ког ма на сти ра да ро вао ру ме лиј ском 
бе глер бе гу Му ста фи Са кол-па ши (Mu sta fa Sa ğkol Paşa). У на ред ним го ди на ма 
па три јарх Ка ли ник је во дио дуг и ис цр пљу ју ћи имо вин ски спор с ве зи ро вим 
си ном Ах ме дом Са кол па ши ћем.15 

15 Başba kanlık Osmanlı Arşivi (=BOA), Bab-ı Def te ri, Pi sko po sluk ka le mi (=D. PSK) 1/126.
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Од ла ском у Ис тан бул у про ле ће 1691. го ди не, Ка ли ник je уне ко ли ко из-
ме нио си ту а ци ју у ко рист цр кве. До био је по др шку ва се љен ског па три јар ха, 
сво га име ња ка Ка ли ни ка II (дру га упра ва, 1689–1693) и ус по ста вио кон такт 
с ве ли ким ве зи ром Му ста фа-па шом Ћу при ли ћем (1689–1691). У то вре ме Ћу-
при лић је спро во дио за вр шне при пре ме за вој ни по ход ко ји ће се окон ча ти 
ње го вим по ра зом и смр ћу у би ци код Слан ка ме на (19. VI II 1691). Већ се из 
пр вих ре до ва тек ста бе ра та мо же уо чи ти да је ве зир ис ко ри стио Ка ли ни ко-
во обра ћа ње за ре а ли за ци ју соп стве них ци ље ва. Као фор мал ни под но си лац 
мол бе за па три ја ра шко име но ва ње у бе ра ту је озна че на хри шћан ска ра ја „на 
угар ској стра ни”.16 Има ју ћи у ви ду да Ка ли ник у том тре нут ку ни је мо гао 
да има ути цај на срп ске из бе гли це у Угар ској, овај де таљ се мо же схва ти ти 
са мо као из раз ве зи ро ве рат не про па ган де. Ње го ва на ме ра очи глед но је била 
да по ка же на кло ност пре ма срп ским из бе гли ца ма и да убла жи по сле ди це 
де мо граф ске ка та стро фе ко ја је прет ход не зи ме за де си ла под руч је Пећ ке 
па три јар ши је. По ста вио је Ка ли ни ка за пећ ког па три јар ха под усло ви ма који 
су би ли лак ши не го прет ход ним ста ре ши на ма Срп ске цр кве. Ума њио је го-
ди шњи од сек за тре ћи ну ра ни јег из но са, са 100.000 на 70.000 аспри, и на ре-
дио 1. ре џе ба 1102. го ди не (31. III 1691) да се Ка ли ни ку из да бе рат. Две сед-
ми це ка сни је, 15. ре џе ба 1102. (14. IV 1691) Ка ли ник је пла тио 70.000 ак чи 
ке си ма.17 По што се не по ми ње пе шкеш, мо же се прет по ста ви ти да му је ова 
так са би ла опро ште на.18

Ка ли ник I је, да кле, на че ло Срп ске цр кве до шао без из бо ра у са бо ру, 
али се ипак во ди ло ра чу на о по што ва њу цр кве них ка но на. Ту ма че њи ма че-
твр тог пра ви ла Пр вог ва се љен ског са бо ра би ло је пред ви ђе но да из бо ре и 
хи ро то ни је епи ско па у цр кве ним обла сти ма ко је не ма ју до вољ но ар хи је ре ја 
оба вља ју вла ди ке из дру гих обла сти.19 Во де ћи се овим ту ма че њем, ва се љен-
ски па три јарх је по слао у Пећ ки ма на стир дво ји цу епи ско па из сво је ар хи е пи-
ско пи је, ко ји су оба ви ли об ред из бо ра и ру ко по ло же ња но вог па три јар ха.20 
Ка ли ни ко ви про тив кан ди да ти (супротивници) у об ре ду из бо ра би ли су мо на си 
Пећ ког ма на сти ра – екли си јарх Мој сеј Чур ла (бу ду ћи па три јарх Мој сеј Рајо-
вић) и ђа кон Мој сеј.21 Овај по да так су ге ри ше да је Ка ли ник нај пре фор мал но 
би ран за епи ско па, а по том је ве ро ват но из вр шен об ред ње го вог из бо ра за 
па три јар ха. 

Ата на си је I (1710–1712)
Пре ма за пи си ма ко је је у сво јој бе ле жни ци на чи нио бо сан ски ми тро-

по лит Мој сеј Пе тро вић, па три јарх Ка ли ник I пре ми нуо је у Те ми шва ру 15/26. 
VI II 1710. го ди не. Од мах по што је са знао за овај до га ђај, вла ди ка се упу тио 

16 „[...] vilâyet-i Ru mi lin de Üngürus cânibinde İpek pa tri kli ği ne ta biʽ olan yer le rin reʽâyâsı 
Dîvân-ı Hümâyûnıma ̔ arzuhâl idüb [...], Н. С. Шу ле тић, „Бе рат па три јар ха Ка ли ни ка I”, Збор ник 
Ма ти це срп ске за исто ри ју 83 (2011), 97–104.

17 Н. С. Шу ле тић, „Бе рат па три јар ха Ка ли ни ка I”, 97–104.
18 Н. С. Шу ле тић, „По ре ске оба ве зе Пећ ке па три јар ши је у вре ме па три јар ха Ка ли ни ка 

I (1691–1710)”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 88 (2013), 7–23.
19 Ма ти ја Вла стар, Син таг ма, Бе о град: СА НУ 2013, 380.
20 Д. Ру ва рац, „Ле то пис стар ца игу ме на хо пов ског Ћи ри ла”, Срп ски Си он XVI/14 (1906), 

403.
21 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 77.
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у Пећ ки ма на стир ра ди из бо ра но вог па три јар ха. На пут је кре нуо 19/30. IX 
1710. го ди не, али ни је на вео ода кле је за по чео пу то ва ње ни ти је за бе ле жио 
да тум одр жа ва ња са бо ра.22 На са бо ру је за па три јар ха иза бран вла ди ка Ата-
на си је. О ње го вом по ре клу се не зна мно го. Пре ма Пећ 110 био је ро ђен 
При зре ну, а у осман ским по ре ским ре ги стри ма за бе ле же но је да је био име-
но ван за скоп ског ми тро по ли та 1. зул ка деа 1116. го ди не (25. II 1705).23

Ка да се за пи си ми тро по ли та Пе тро ви ћа упо ре де с по да ци ма из осман-
ских из во ра, сти че се ути сак да је ре до след рад њи у из бо ру и име но ва њу 
па три јар ха Ата на си ја био ка нон ски ис пра ван. Ме ђу тим, чи ње ни ца да је на ре-
ђе ње о Ата на си је вом име но ва њу из да то 12. X 1710. го ди не и то на осно ву 
пред став ке ко ју је у Ис тан бул по слао те ми швар ски бе глер бег Ел-Хаџ Му ста-
фа-па ша ства ра основ за прет по став ку да је из бор па три јар ха био уна пред 
до го во рен. На и ме, из ме ђу 30. IX и 12. X ни је би ло до вољ но вре ме на да се 
пре ђе пут од Пећ ког ма на сти ра до Те ми шва ра и од Те ми ша ра до Ис тан бу ла. 
Те шко се за то вре ме мо гао пре ћи и пут од Пећ ког ма на сти ра до 874 км уда-
ље ног Ис тан бу ла. По ре ђе ња ра ди, па три јарх Ар се ни је Цр но је вић је, пу ту ју ћи 
на хо до ча шће у Је ру са лим 1682. го ди не, пут од Пе ћи до Си ли ври је (Si li vri) 
на до мак Ис тан бу ла пре шао за два де сет пет да на.24

Пре ма бе ле шка ма Мој си ја Пе тро ви ћа, но ви па три јарх је ру ко по ло жен 
у Пећ ком ма на сти ру 6/17. ја ну а ра 1711. го ди не и од мах за тим от пу то вао је у 
Те ми швар.25 По сле не ко ли ко ме се ци брат упо ко је ног бе о град ског ми тро по-
ли та Ми ха и ла оп ту жио га је бе о град ском ве зи ру за на вод но про тив прав но 
при сва ја ње имо ви не пре ми ну лог вла ди ке. Око по ла го ди не је био за то чен у 
бе о град ској ку ли Не бој ши. Од по сле ди ца там но ва ња обо лео је и умро на па-
три јар шиј ском чи тлу ку у До бром До лу код Ско пља 23. IV /4. V 1712. го ди не.26 

Мој сеј Ра јо вић (1712–1724)
Пре ма Пећ 110 Мој сеј Ра јо вић ро ђен је у Тр го ви шту код Но вог Па за ра, 

а за мо на шио се у ма на сти ру Ми ле ше ва.27 У вре ме Ве ли ке се о бе (1690) остао 
је у Осман ском цар ству и као екли си јарх Пећ ког ма на сти ра 1691. го ди не 
уче ство вао у об ре ду усто ли че ња па три јар ха Ка ли ни ка I. Око 1704. го ди не 
руко по ло жен је за ста ре ши ну Ра шке ми тро по ли је.28 У ре ги стри ма Кан це ла-
ри је епи скоп ских му ка та не ма по да та ка о из да ва њу ње го вог ми тро по лит ског 
бе ра та.

Име но ва ње Мој се ја Ра јо ви ћа за па три јар ха осо бе но је по то ме што фор-
мал ни под но си лац пред став ке ко јом се тра жи ло из да ва ње бе ра та ни је био 
ни ти он лич но ни ти не ко слу жбе но ли це, већ „ра ја, ми тро по ли ти и све ште-
ни ци” из обла сти Пе ћи.29 Ова кав пот пис тре ба ло би да су ге ри ше на то да је 

22 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић, ми тро по лит бе о град ски 1713–1730. При лог исто ри-
ји срп ске цр кве”, Спо ме ник СКА 34 (1898), 182.

23 BOA, Ka mil Ke pe ci Ta sni fi (=KK) 2542, 27.
24 А. Мла де но вић, „Днев ник па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа о пу то ва њу у Је ру-

са лим (текст и фи ло ло шке на по ме не)”, Сен тан дреј ски збор ник III (1997), 207–224.
25 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић”, 182.
26 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 76.
27 Исто, 77.
28 И. Ру ва рац, „Ра шки епи ско пи и ми тро по ли ти”, Глас СКА 62 (1901), 32–34.
29 „Bendegân-ı re‘âyâ fukarâsı ve pa pas ve keşîş (!) tâbi‘-i vilâyetin (!) İpek”, BOA, D. PSK 4/102.
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мол ба вла сти ма би ла упу ће на са са бо ра. По што је пла тио пе шкеш од 100.000 
ак чи, 23. ре би у ла хи ра 1124. го ди не (30. V 1712) зва нич но је по ста вљен за 
па три јар ха. И у овом слу ча ју мо же се уо чи ти да је из ме ђу из бор ног са бо ра, 
ко ји би тре ба ло да је одр жан по сле смр ти па три јар ха Ата на си ја и из да ва ња 
бе ра та ње го вом на след ни ку, про те кло крат ко вре ме, ма ње од два де сет шест 
да на. Ру ко по ло же ње је оба вље но у ма на сти ру Пећ ка па три јар ши ја 7/18. Х 
1712, што зна чи да је ре до след по сту па ка био у скла ду с цр кве ним нор ма ма.

Ти мо теј из Иви ро на (1718)
Ис тра жу ју ћи гра ђу Па три јар шиј ско-ми тро по лиј ског ар хи ва у Срем ским 

Кар лов ци ма, Ра до слав Гру јић је по чет ком про шлог ве ка от крио јед ну у то 
до ба не по зна ту узур па ци ју срп ског па три ја ра шког тро на.30 У пи сму ко је је 
21. VI II / 1. IX 1718. го ди не упу тио кар ло вач ком ми тро по ли ту Ви кен ти ју По-
по ви ћу, па три јарх Мој сеј Ра јо вић је ре као да се не дав но вра тио из Ис тан бу-
ла, где је „уз ве ли ки тро шак” ус пео да спре чи из ве сног Ти мо те ја, ка лу ђе ра из 
ма на сти ра Иви ро на, да му пре от ме пре сто. Из пи сма се са зна је да је Ти мо те ју 
био из дат бе рат, али да је ини ци ја ти ву за по ни ште ње ње го вог име но ва ња по-
кре нуо ва се љен ски па три јарх Је ре ми ја III (1716–1726) ко ји је о то ме оба ве стио 
срп ског па три јар ха 2/13. VII 1718. Гру јић је утвр дио да је Ти мо теј по чео да 
вр ши па три ја ра шке ду жно сти јер је по ста вио игу ма на у јед ном срп ском ма на-
сти ру. Са да се то ме мо же до да ти и по да так да је на че ло Скоп ске ми тро по-
ли је по ста вио сво га са рад ни ка, мо на ха Хри сан та, ко јем је из дат бе рат 24. VI 
1718. го ди не.31

До ку мен та ци ја из ар хи ве Кан це ла ри је епи скоп ских му ка та омо гу ћа ва 
не што пот пу ни ји увид у ре до след по сту па ка при ли ком Ти мо те је вог име но-
ва ња. По сту пак је, на и ме, за по чео скоп ски ка ди ја Омер, ко ји је 27. III 1718. 
го ди не са ста вио пред став ку у ко јој је оп ту жио па три јар ха Мој се ја за зло у по-
тре бе у оба вља њу ду жно сти и твр дио да ра ја же ли Ти мо те ја за па три јар ха. Без 
спро ве де не ис тра ге, др жав не вла сти су 25. џе ма зи у ла хи ра 1130. (26. V 1718) 
из да ле за по вест да се Мој сеј сме њу је с по ло жа ја.32 Ти мо теј је пла тио пе шкеш 
у мен зи лу Се јит га зи (Seyit ga zi) код Ески ше хи ра.33 Ин тер вен ци ја па три јар ха 
Је ре ми је III и осу да Ти мо те је вог по ступ ка ко ју је до нео си нод Ва се љен ске 
па три јар ши је не по ми њу се у др жав ним ак ти ма. Ова по др шка је, ме ђу тим, 
би ла од кључ ног зна ча ја за па три јар ха Мој се ја ко ји је ус пео да до ка же вла сти-
ма Ти мо те је ву об ма ну. Спор но име но ва ње је по ни ште но 21. ра ма за на 1130. 
(18. VI II 1718) и Мој сеј је вра ћен на по ло жај без оба ве зе да ку пу је но ви бе-
рат.34 Ти мо теј је из гу био но вац од пе шке ша, али ни је сно сио по сле ди це због 
сво јих по сту па ка. Уме сто то га, 18. зул хи џеа 1130. (12. XI 1718) име но ван је 
за ми тро по ли та Ко сту ра (Kastoriа) у Охрид ској ар хи е пи ско пи ји.35 По сле 

30 Р. Гру јић, „Пи сма пећ ких па три ја ра ха из дру гог и тре ћег де це ни ја XVI II ве ка”, Спо
ме ник СКА 51 (1913), 105–134; Исти, „Пећ ки па три јарх Ти мо теј 1718. год”, Гла сник Скоп ског 
на уч ног дру штва 13 (1934), 210–213.

31 BOA, KK 2542/1, 11.
32 BOA, D. PSK 6/91.
33 BOA, D. PSK 6/92, 6/93, 6/95.
34 BOA, KK 2542/1, 27.
35 BOA, KK 2542/1, 29.
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ње го ве смр ти, на овај по ло жај је 28. џе ма зи у ле ве ла 1131. (18. IV 1719) по ста-
вљен ње гов са рад ник и бив ши вла ди ка Ско пља Хри сант.36

Ар се ни је IV Јо ва но вић (1724–1739)
Пре ма Пећ 110 ро ди те љи Ар се ни ја Јо ва но ви ћа жи ве ли су у се лу Ша ке 

у обла сти Ба ња на у Хер це го ви ни. Пре ма име ну ово га се ла чла но ви ње го ви 
по ро ди це но си ли су на ди мак Ша ка бен та. Сти ца јем окол но сти Ар се ни је се 
ро дио у Пе ћи 1698. го ди не. На вод но је при мљен у Пећ ки ма на стир са све га 
шест го ди на, а у чин ђа ко на уве ден је у два на е стој го ди ни жи во та. Бе рат за 
ра шког ми тро по ли та из дат му је 13. зул хи џеа 1126. го ди не (20. XI 1714), а са-
чу ван је и де крет о ње го вој хи ро то ни ји.37 Сма тран је уче ни ком и нај бли жим 
са рад ни ком па три јар ха Мој се ја, ко ји га је слао у де ли кат не ди пло мат ске 
ми си је и при пре мао за сво га на след ни ка. Ста ри па три јарх је у јед ном пи сму 
за бе ле жио да се 8/19. XI 1723. раз бо лео и пао у по сте љу. Због по сле ди ца бо-
ле сти оте жа но се кре тао и од лу чио да се по ву че из слу жбе. Ову од лу ку 
об ја вио је на са бо ру ар хи је ре ја ко ји је одр жан у Пећ ком ма на сти ру у Не де љи 
ми ро но си ца (19/30 IV – 25. IV /6. V 1724).38 Иа ко се у из во ри ма из ри чи то 
ка же да му је ста ри па три јарх пре пу стио пре сто, у Пећ 110 на ве де но је да су 
му про тив кан ди да ти у из бо ру за па три јар ха би ли ни шки епи скоп Јо а ни ки је 
и бо сан ски вла ди ка Ме ле ти је.39 Па три ја ра шки бе рат из дат му је 15. зул хи џеа 
1136. (4. IX 1724), а ста ри па три јарх се по ву као из јав ног жи во та и умро у 
Но вом Па за ру 13/24. апри ла 1730. го ди не.

Јо а ни ки је III Ка ра џа (1739–1747)
Па три јарх Ар се ни је IV остао је на че лу Пећ ке па три јар ши је до Ау стриј-

ско-тур ског ра та 1737–1739. По што је с гру пом ар хи је ре ја по ма гао вој но-оба-
вешт ајнe ак тив но сти хаб збур шке вој ске, не по во љан след до га ђа ја при си лио 
га је да пре бег не у Хаб збур шку мо нар хи ју.40 С њим су сво је епар хи је на пу-
сти ли и ра шки вла ди ка Јеф ти ми је, ужич ки Алек си је и ни шки Ђор ђе. Са мо-
ков ски Си ме он био је ухап шен и по гу бљен због из да је. И ово га пу та, као и пре 
по ла сто ле ћа, због по сле ди ца ра та ни је би ло мо гу ће са зва ти из бор ни са бор 
по ме сне цр кве, па је ва се љен ски па три јарх за пећ ког па три јар ха иза брао 
про то син ђе ла Ва се љен ске па три јар ши је Јо а ни ки ја, из углед не грч ке по ро-
ди це Ка ра џа (Ka rat za).41 Но ви па три јарх је ру ко по ло жен у Ис тан бу лу, а 13. 
му ха ре ма 1152. го ди не (22. IV 1739) за по ве ђе но је да му се из да бе рат.42 У 
Пећ 110 пред ста вљен је као „вук у ов чи јој ко жи”, ко ји је на пре сто до шао од-
лу ком осман ских вла сти, а не са бор ним из бо ром. На вод но је због сво је по-
хле пе ве ли ким ду го ви ма за ду жио Срп ску цр кву код при ват них по ве ри ла ца, 

36 BOA, KK 2542/1, 35.
37 И. Ру ва рац, „По ве ља па три јар ха Мој се ја да на ра шком ми тро по ли ту Ар се ни ју Јо ва-

но ви ћу”, Спо ме ник СКА 38 (1900), 122.
38 Р. Гру јић, „Пи сма пећ ких па три ја ра ха”, 105–134.
39 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 78.
40 Р. Ве се ли но вић, „Ср би ја под ау стриј ском вла шћу 1718–1739”, у: С. Га ври ло вић (ур.), 

Исто ри ја срп ског на ро да IV/1, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га 1986, 146–162.
41 Д. Алек си је вић, „При ло зи за исто ри ју срп ске цр кве”, Ве сник срп ске цр кве (1909), 

755; Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве I, 357.
42 BOA, KK 2542/11, 3. 
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што је на по слет ку до ве ло до уки да ња Пећ ке па три јар ши је. По сле осам го-
ди на упра ве од лу чио је да се по ву че с пре сто ла у ко рист скоп ског вла ди ке 
Ата на си ја. Исто га да на ка да је Ата на си је име но ван за па три јар ха, 17. ре би-
у ле ве ла 1160. го ди не (29. III 1747), Јо а ни ки је је по ста вљен за ни шког ми тро-
по ли та.43 По том је пре шао на че ло епар хи је Хал ки до на, а у про ле ће 1761. 
го ди не по стао је ва се љен ски па три јарх.44 Ка да је у ма ју 1763. го ди не сме њен, 
по ву као се на Све ту Го ру, а за тим је сво јим нов цем от ку пио и об но вио ма на-
стир Св. Ђор ђа на остр ву Хал ки (Heybe li a da), где је умро у ду бо кој ста ро сти 
1793. го ди не.

Ата на си је II (1747–1752)
Па три јарх Ата на си је II по ми ње се у не ко ли ко за пи са на бо го слу жбе ним 

књи га ма у раз до бљу из ме ђу 1746. и 1752. го ди не.45 У јед ном од њих за бе ле-
же но је да је на че ло Срп ске па три јар ши је сту пио с по ло жа ја ста ре ши не 
Скоп ске ми тро по ли је 1747. го ди не и да је ње го ва упра ва тра ја ла 5 го ди на и 
40 да на.46 Пре ма по да ци ма из Кан це ла ри је епи скоп ских му ка та за скоп ског 
ми тро по ли та по ста вљен је на осно ву мол бе пећ ког па три јар ха Јо а ни ки ја 27. 
ше ва ла 1152. го ди не (27. I 1740). Јо а ни ки је је под нео и мол бу за ње го во па-
три ја ра шко име но ва ње од 17. ре би у ле ве ла 1160. го ди не (29. III 1747).47 Пре ма 
Пећ 110 Ата на си је је ро ђен у се лу Ки је ву у Ме то хи ји, а по ре клом је био из 
обла сти Ста ро га Вла ха. При ка зан је као сме ран ар хи је реј ко ји је на сто јао да 
ус по ста ви ка нон ски по ре дак у Срп ској цр кви, али су га у то ме оме та ли по је-
ди ни ар хи је ре ји. Као ње го ви нај ве ћи не при ја те љи озна че ни су бив ши пећ ки 
па три јарх Јо а ни ки је и бо сан ски вла ди ка Га ври ло, ко ји га је на сле дио на пре-
сто лу. Умро је у Пећ ком ма на сти ру од по сле ди ца мо жда ног уда ра 30. VI II / 
10. IX 1752.48

Га ври ло II Ми хај ло вић (1752)
Га ври ло Ми хај ло вић био је ро дом из Са ра је ва, из тр го вач ке по ро ди це 

Ар на у то ви ћа. За бо сан ског ми тро по ли та по ста вљен је уме сто упо ко је ног 
вла ди ке Ме ле ти ја 21. зул хи џеа 1153. го ди не (9. III 1741), по пред став ци ко ју 
је вла сти ма под нео лич но.49 У Пећ 110 при ка зан је као млад и вла сто љу бив 
чо век „не са зре ла ра зу ма”. Због оп ту жби да се по на шао на на чин ко ји је био 
не до сто јан ар хи је реј ског зва ња, са ра јев ска цр кве на оп шти на во ди ла је про-
тив ње га спор у Трав ни ку 4/15. V 1752. пред бо сан ским ве зи ром Ах мед-па шом 
Ћу при ли ћем, ко ји му је из гле да од у зео бе рат.50 По том је из ве ден и пред цр кве-
ни суд ко ји су чи ни ли па три јарх Ата на си је и тро ји ца вла ди ка. Они су га 

43 BOA, KK 2542/5, 11.
44 H. Çolak, E. Bayrak tar Tel lan, The Ort ho dox Church as an Ot to man In sti tu tion, 169, 298.
45 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве I, 359–360.
46 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си II, Бе о град: Др жав на штам па ри ја 

Кра ље ви не Ср би је 1903, бр. 3030, 3031.
47 BOA, KK 2542/5, 9–10.
48 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 80.
49 BOA, KK 2542/3, 52.
50 В. Ска рић, „Срп ски пра во слав ни на род и цр ква у Са ра је ву у 17. и 18. ви је ку”, у: В. 

Ска рић, Иза бра на дје ла II (При ло зи за исто ри ју Са ра је ва), Са ра је во: Ве се лин Ма сле ша 1985, 
40–42.
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те ре ти ли по три тач ке: пр во, да је ства рао не при ли ке па три јар ху и вла ди ка ма; 
дру го, да се ни је ре дов но при че шћи вао; и тре ће, да је ши шао сво ју ко су и на 
гла ви но сио пе ри ке.51 Суд га је про гла сио кри вим и ли шио ар хи је реј ског чи на, 
а са ра јев ска цр кве на оп шти на за ње го вог на след ни ка иза бра ла је 31. V/11. VI 
ар хи ман дри та ма на сти ра Пи ве Пај се ја Ла за ре ви ћа. Об ред хи ро то ни је из вр-
ши ли су у Пећ ком ма на сти ру ни шки ми тро по лит Га ври ло, ва љев ски Пај сеј 
и ве ле ски Ди о ни си је 27. VI / 8. VII 1752.52

По што је ли шен ар хи је реј ског чи на, Га ври ло се упу тио у Ис тан бул, где 
се обра тио др жав ним вла сти ма по сред ством фран цу ског по слан ства.53 Ка ко 
је у ме ђу вре ме ну пре ми нуо па три јарх Ата на си је, ис по сло вао је бе рат о име-
но ва њу за пећ ког па три јар ха 27. зул ка деа 1165. (6. Х 1752). Је дан од усло ва 
на ко ји је том при ли ком при стао би ло је по ве ћа ње од се ка Срп ске цр кве са 
70.000 на 90.000 ак чи. Три де сет да на ка сни је умро је под не раз ја шње ним 
окол но сти ма. У тре нут ку ње го ве смр ти ду го ви па три јар ши је код при ват них 
зај мо да ва ца на вод но су пре ма ши ли 80.000 гро ше ва.54

Га ври ло III Ни ко лић (1752–1756; дру ги пут: 1757)
Не пу на два ме се ца по сле име но ва ња Га ври ла II Ми хај ло ви ћа, за пећ ког 

па три јар ха име но ван је Га ври ло III Ни ко лић. Да би по то њег па три јар ха раз-
ли ко ва ли од прет ход ног, осман ски чи нов ни ци су Ни ко ли ћа на зи ва ли „дру-
гим” Га ври лом (di ğer Ga vril). У срп ској исто ри о гра фи ји он се озна ча ва као 
Га ври ло III јер је био тре ћи ста ре ши на Срп ске па три јар ши је с тим име ном, 
али он се бе у из во ри ма ни је озна ча вао као „тре ћег”. 

Пре ма Пећ 110 Га ври ло III ро дом je био с грч ког остр ва Пат мо са. Бе рат 
за ста ре ши ну Ни шке епар хи је из дат му је на осно ву пред став ке па три јар ха 
Јо а ни ки ја Ка ра џе 5. џе ма зи у ле ве ла 1162. (23. IV 1749).55 За пећ ког па три јар-
ха име но ван је под не до вољ но ја сним окол но сти ма 13. му ха ре ма 1166. (20. 
XI 1752).56 Хи ро то ни ја је оба вље на у Пећ ком ма на сти ру 24. VI / 5. VII 1753.57 
У пред став ци ко ју је лич но под нео вла сти ма из ја вио је да му је прет ход ни 
па три јарх пет да на пре упо ко је ња пре дао па три ја ра шку власт и пе ча том 
ове ре ну пред став ку ко јом све до чи о свом до бро вољ ном по вла че њу с пре сто-
ла. Том при ли ком мо лио је вла сти да се при зна ју са мо ду го ви па три јар ши је 
пре ма по ве ри о ци ма ко ји су још увек би ли жи ви, а да се на след ни ци ма упо-
ко је них по ве ри ла ца не при зна пра во на на пла ту ду га.58 Ова од ред ба уне се на 
је у ње гов бе рат, али га ни је за шти ти ла од по ве ри ла ца. Чим је Га ври ло III 
сту пио на ду жност, бив ши па три јарх Јо а ни ки је је пре ко свог по слов ног парт-
не ра у Ис тан бу лу ак ти ви рао ме ни цу и за тра жио да му се ис пла ти дуг од 15.000 
гро ше ва. Па три јар шиј ски ду го ви оста ли су трај ни про блем Га ври ла III, који 
је због не мо ћи да од го во ри оба ве за ма ви ше пу та био у за тво ру. У од но су према 

51 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 80.
52 В. Ска рић, „Срп ски пра во слав ни на род и цр ква у Са ра је ву”, 42.
53 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 80.
54 Исто.
55 BOA, KK 2542/5, 11.
56 BOA, KK 2542/6, 35–36.
57 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 81.
58 Г. Еле зо вић, „Ата на си је II, Га ври ло II и Га ври ло III пећ ки па три јар си”, Гла сник Срп

ске пра во слав не па три јар ши је, го ди на 18, број 9–10 (1937), 291–298.
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ар хи је ре ји ма и кли ру био је строг. Ак та Кан це ла ри је епи скоп ских му ка та 
по ка зу ју да је у ви ше на вра та тра жио од све тов них вла сти да се све ште ни ци 
ко ји су му би ли под ре ђе ни ли ше сло бо де.59 Део ар хи је ре ја ни је био за до во љан 
ње го вом упра вом, па су се 1756. го ди не обра тили вла сти ма по сред ством скоп-
ског му та са ри фа Ка хра ман-па ше и тражили да се за новог патријарха поста-
ви до та да шњи ми тро по лит Бе о гра да Ви кен ти је Сте фа но вић. По сле смр ти 
дво ји це па три ја ра ха ко ји су крат ко упра вља ли Па три јар ши јом 1756–1757, 
Ви кен ти ја и Пај се ја II, за тра жио је по нов но име но ва ње по сред ством бе о град-
ског му ха фи за Ибра хим-па ше. Дру ги пут је име но ван за пећ ког па три јар ха 
15. зул ка деа 1170. (1. VI II 1757), али је по сле све га де сет ме се ци сме њен. На 
пред лог ва се љен ског па три јар ха Се ра фи ма II (1757–1761) име но ван је за ни-
шког ми тро по ли та 7. ра ма за на 1171. (15. V 1758). У но вем бру 1761. го ди не у 
па три ја ра шкој па ла ти у Ни шу одр жан је са ста нак гру пе цр кве них пр ва ка. 
Они су га на го ва ра ли да још јед ном пре у зме па три ја ра шки пре сто, што је 
он од био.60 По сле кра ће упра ве вла ди ке Иг ња ти ја (име но ван 17. џе ма зи у ле-
ве ла 1174. (25. XII 1760) на пред лог па три јар ха Ки ри ла) и Сте фа на (име но ван 
17. ша ба на 1176. (3. III 1763) на пред лог па три јар ха Ва си ли ја), по ста вљан је још 
два пу та на по ло жај ни шког ми тро по ли та: нај пре 26. зул хи џеа 1174. (29. VII 
1761) на пред лог па три јар ха Ки ри ла, а за тим по след њег да на ша ба на 1177. 
(3. III 1764) на пред лог па три јар ха Ка ли ни ка II.61 Био је је дан од че тво ри це 
ар хи је ре ја ко ји су од сул та на Му ста фе III (1757–1774) тра жи ли уки да ње Пећ ке 
па три јар ши је. Ка да је па три јар ши ја уки ну та 11. IX 1766, на пред лог ва се љен-
ског па три јар ха Са му и ла (1763–1768) из дат му је но ви бе рат за ни шког ми тро-
по ли та 26. ре би у ла хи ра 1180. го ди не (1. X 1766).62

Ви кен ти је Сте фа но вић (1756)
Вик ентијe Сте фа но вић у из во ри ма се пр ви пут по ми ње као ар хи ђа кон 

у слу жби бе о град ског и кар ло вач ког ми тро по ли та Ви кен ти ја Јо ва но ви ћа 
(1731–1737). По сле Ау стриј ско-тур ског ра та 1737–1739. био је ста ре ши на ма-
на сти ра Ра ва ни це, а по чет ком ок то бра 1745. го ди не па три јарх Јо а ни ки је по-
ста вио га је за бе о град ског ми тро по ли та. Хи ро то ни ја је оба вље на на Бо жић 
1746. го ди не.63 Окол но сти под ко ји ма је иза бран за па три јар ха ни су по зна те, 
али је по зна то не ко ли ко по да та ка о про це ду ри име но ва ња. Пред лог за име-
но ва ње је под нео бив ши му та са риф Ско пља Ка хра ман-па ша, ко ји је твр дио 
да го во ри и у име пећ ких аја на, вла ди ка, мо на ха, све ште ни ка и ра је с под-
руч ја Пећ ке па три јар ши је. Пред став ка је по зи тив но ре ше на 11. му ха ре ма 
1170. го ди не (6. Х 1756), али је Ви кен ти је умро у Ис тан бу лу пре не го што је 
ру ко по ло жен за па три јар ха.64

59 Љ. Чо лић, Пећ ка па три јар ши ја под упра вом па три јар ха Га ври ла II (III) (1753–1755), 
Кра гу је вац: Ка ле нић 1998, 48–49, 81–84, 108–110, 113–116.

60 Љ. Дур ко вић Јак шић, „По ку шај цр кве не кон фе рен ци је у Ни шу 1761. да по вра ти 
па три јар ха Га ври ла III на пећ ки пре сто”, Збор ник Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та II 
(1951), 135–138.

61 BOA, KK 2542/15, 56; 2542/16, 8, 16, 39, 62.
62 BOA, KK 2542/17, 16.
63 Д. Ру ва рац, „Ви ћен ти је Сте фа но вић: ми тро по лит бе о град ски, а за тим па три јарх 

срп ски”, Спо ме ник СКА 62 (1923), 87–93.
64 BOA, KK 2542/15, 14.
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Пај сеј II (1757)
Ро ђен у Ис тан бу лу од оца Ди ми три ја, чи је је име уре зи вао на па три ја-

ра шки пе чат (Паѵсеи Ди ми три е вичь). У срп ским из во ри ма пр ви пут се по ми ње 
као ва љев ски вла ди ка 11/22. II 1751. го ди не.65 Пре ма по да ци ма осман ске 
ад ми ни стра ци је име но ван је за вла ди ку „Звор нич ког сан џа ка и ка ди лу ка 
Со ко ла, Ужи ца, По же ге, Ва ље ва и на хи ја Гор ње и До ње Ма чве и Шап ца” 4. 
зул ка деа 1165. го ди не (13. IX 1752), на осно ву мол бе па три јар ха Ата на си ја II.66 
По сле име но ва ња Ви кен ти ја Сте фа но ви ћа за пећ ког па три јар ха, по стао је 15. 
ребиулевела 1170. го ди не (8. ХII 1756) ста ре ши на упра жње не Бе о град ске ми-
тро по ли је, а де сет да на ка сни је на ње гов ра ни ји по ло жај по ста вљен је вла-
ди ка Те о до си је.67 Па три јарх Ви кен ти је уско ро је умро, па је на пред лог ва-
се љен ског па три јар ха Ка ли ни ка IV (1757) 18. џе ма зи у ле ве ла 1170. (8. II 1757) 
име но ван за ње го вог на след ни ка.68 Пре ма Пећ 110 ни је био са бор но иза бран, 
већ је име но ван по же љи прет ход ног па три јар ха. На но вом по ло жа ју крат ко 
се за др жао јер је исте го ди не умро у Пећ ком ма на сти ру.69

Ки рил II (1758–1762)
Па три јарх Ки рил је по свој при ли ци још је дан пећ ки па три јарх ко ји 

ни је био са бор но иза бран. Пре ма Пећ 110 био је ар хи ђа кон у слу жби бив шег 
пећ ког па три јар ха, хал ки дон ског ми тро по ли та Јо а ни ки ја Ка ра џе. Па три јарх 
Га ври ло му је, на вод но, пре о тео Бе о град ску ми тро по ли ју, што је Си нод Ва-
се љен ске па три јар ши је осу дио. О овим до га ђа ји ма не ма по твр де у осман ским 
из во ри ма. Бе рат пећ ког па три јар ха из дат му је на пред лог ва се љен ског па-
три јар ха Се ра фи ма II 17. ра ма за на 1171. го ди не (25. V 1758).70 

Ва си ли је Јо ва но вић (1762–1763)
Ва си ли је Јо ва но вић у мла до сти је био мо нах на дво ру па три јар ха Арсе-

ни ја IV у Кар лов ци ма. По сле па три јар хо ве смр ти пре шао је на те ри то ри ју 
Осман ског цар ства.71 За ста ре ши ну Бо сан ске ми тро по ли је по ста вљен је на 
пред лог па три јар ха Ки ри ла II 3. ра ма за на 1173. го ди не (19. IV 1760). Про це-
ду ру име но ва ња за пећ ког па три јар ха по кре ну ли су сво јим пред став ка ма Ка-
хра ман-па ша, са да као му та са риф Ду ка ђин ског сан џа ка, и ка ди је Са ра је ва и 
Пе ћи. На ре ђе ње о име но ва њу из да то је 23. са фе ра 1176. го ди не (13. IX 1762).72 
Уско ро је под оп ту жбом да ши ри ри мо ка то лич ку ве ру ме ђу сул та но вим по-
да ни ци ма сме њен и ин тер ни ран на остр во Ки пар. По сле две го ди не на пу стио 
је остр во и по што ни је ус пео да се вра ти на по ло жај па три јар ха, 1767. го ди-
не про на шао је уто чи ште код це тињ ског епи ско па Са ве Пе тро ви ћа у Цр ној 
Го ри. Ту се упо знао с кне зом Ју ри јем Дол го ру ко вим, ко ман дан том ру ске 

65 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си II, бр. 3002, 3022.
66 BOA, KK 2542/15, 27.
67 BOA, KK 2542/15, 14.
68 BOA, KK 2542/15, 23.
69 М. Ми ло је вић, „Об шти лист”, 82.
70 Д. Алек си је вић, „При ло зи за исто ри ју срп ске цр кве”, 757.
71 Р. Гру јић, „Пећ ки па три јар си и кар ло вач ки ми тро по ли ти у XVI II ве ку”, Гла сник 

Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду IV/2 (1931), 238–240.
72 BOA, KK 2542/16, 32.
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вој но-оба ве штај не ми си је, ко ји му је по мо гао да пре ко Ита ли је от пу ту је у 
Ру си ју, где је и умро.73 

Ка ли ник II (1764–1766)
По след њи ста ре ши на Пећ ке па три јар ши је у Осман ском цар ству био је 

па три јарх Ка ли ник II. Ње гов жи вот ни пут мо же се пра ти ти од 19. му ха ре ма 
1166. го ди не (26. XI 1752) ка да је на пред лог пећ ког па три јар ха Га ври ла III 
име но ван за ми тро по ли та Ни ша, Кру шев ца, Ле сков ца и Про ку пља.74 Име-
но ва ње се до го ди ло све га шест да на по сле по ста вља ња Га ври ла на по ло жај 
па три јар ха, па се мо же прет по ста ви ти да су дво ји ца ар хи је ре ја би ли у бли-
ским од но си ма. По сле не ко ли ко ме се ци по ву као се с по ло жа ја, а на ње го во 
ме сто је, та ко ђе на пред лог па три јар ха Га ври ла, 24. ша ба на 1166. го ди не (26. 
VI 1753) по ста вљен вла ди ка Иг ња ти је.75 Но ви ми тро по лит га је оп ту жио 
вла сти ма да је и по сле од ла ска с ду жно сти не за ко ни то уби рао вла ди чан ске 
при хо де, о че му је из да та за по вест 27. ре би у ле ве ла 1167. (22. I 1754).76 За ста-
ре ши ну ми тро по ли је Бе о гра да и Сре ма име но ван је 3. ре би у ла хи ра 1171. (15. 
XII 1757) уме сто вла ди ке Пај се ја, ко ји је та да по ста вљен за па три јар ха.77 С 
овог по ло жа ја име но ван је за пећ ког па три јар ха 29. џе ма зи у ла хи ра 1177. (4. I 
1764) и на овом по ло жа ју за др жао се до уки да ња Пећ ке па три јар ши је 11. сеп-
тем бра 1766. го ди не.78

73 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве I, 363.
74 BOA, KK 2542/6, 36.
75 BOA, KK 2542/6, 54.
76 Љ. Чо лић, Пећ ка па три јар ши ја, 62–64.
77 BOA, KK 2542/15, 43.
78 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве I, 421–450.
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Та бе ла 1. Име но ва ња пећ ких па три ја ра ха, 1691–1766. 
(Из вор: BOA, KK 2542/6, 2542/11, 2542/15, 2542/16)
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ПРИ ЛОГ 1. 
МОЛ БА ЗА ПА ТРИ ЈА РА ШКО ИМЕ НО ВА ЊЕ МОЈ СЕ ЈА РА ЈО ВИ ЋА 

(BOA, D. PSK, 4/102)

[ТРАНСЛИТЕРАЦИЈА:]

Hüve

/1/ De vletlü sa‘âdetlü fukarâya mer ha metlü sultânım ha zre tle ri sağ ol sun.
/2/ Bu fukarâlar vilâyet-i Ru me li’n de vâki‘ İpek pa tri kli ği ne tâbi‘ olan yer-

le rin pa pas ve keşîşle ri ve sâ’ir zımmî re‘âyâsı fukarâları /3/ olub hâlâ üze ri mi ze 
pa tri ği miz olan Ata na siyos nâm râhib bi emrillâhi te‘âlâ mürd olub yeri hâlî ve 
âyînmiz icrâ ider pa tri ği miz ol ma ma kla âhardan ba‘zı nâ-müste hakk ki me sne ler 
pa tri kli ği ne iktidârı yoği ken bir tarîkle pa trik ol mak sevdâsıyla beynle ri mi zde 
/5/ ihtilâla bâ‘is ol ma mak içün cümle mi zin ta le ble riyle  âyînmiz üze re ma hall ve 
müste hakk ve pa trik ol ma ğa lâyık ve her vec hi le âyînmiz icrâya /6/ kâdir olan 
Yeni pa zar ivla di kası Moysey nâm râhib cümle fukarâ makbûl ve münâsib gör-
mekle de vletlü mer ha metlü sultânım /7/ ha zre tle ri nin merâhim-i aliyyele rin den 
ricâ olu nur ki ‘âdet-i pîşkeşi olan yüz bin akçeyi ber-vech-i nakd teslîm-i Hazîne 
eyle mek şartıyla /8/ İpek pa tri kli ği mesfûr Moysey râhibe tevcîh ve yedi ne berât-i 
‘âlîşân ihsân buyurılmak bâbında emr ü fermân de vletlü mer ha metlü sultânım 
ha zre tle ri nin dir.

Bendegân-ı re‘âyâ fukarâsı ve pa pas ve keşîş (!) tâbi‘-i vilâyetin (!) İpek

Ber-mûceb-i def ter-i hazîne
Pa tri klik-i ke fe re-i vilâyet-i İpek ve tevâbi‘uhû der-ühde-i Ata na siyos nâm 

râhib
Pîşkeş-i kadîm 100.000 [akçe]
Fî se ne ber-vech-i maktû‘ kesîm-i mîrî 70.000 [akçe]
SAH
MA HALLİ
Vech-i meşrûh üze re zi kr olınan İpek pa tri kli ği mesfûr Ata na siyos nâm 

râhibin üze rin de mestûr ve mu kayyed dir ol bâbda emr ü fermân de vletlü mer ha-
metlü sultânım ha zre tle ri nin dir.

Fi 18 R se ne 1124
[İmza]

İpek pa tri kli ği başka pa tri klik olub İstan bul pa tri kle ri nin iltizâmında ol mayub  
ve berâtları şurutına da hil ol mayub  ka dim den bu ana de ğin vilâyet-i Ru me lin de 
İpek pa tri kli ğe tâbi‘ olan mi tre po li dle ri da hi İpek pa tri ği arzıyla olına gelüb ve 
mal-i mi ri le ri da hi başka olub bir yer le rin de ala ka ları yok dur ol bâbda emr ü 
fermân de vletlü sa‘âdetlü sultânım ha zre tle ri nin dir.

Fi 19 R se ne 1124
[İmza]
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SAH

Bu makûle mürd olındıkdan İstan bul pa tri ğin den ‘arz olınmadık der-
ke nâr ola

Der-kenârı mûce bin ce mîrî pîşkeşi teslîm-i hazîne olınub mûce bin ce 
tevcîh ve berât [i‘tâ] olun mak buyurıldı

23 R se ne 1123
[...] mah za ri hıfz olına
Yazılmışdır
Kayd olummuşdur

[ПРЕВОД:]

Он [Бог]

Не ка је жи во ње го во ве ли чан ство, мој моћ ни, срећ ни и пре ма си ро ти њи 
ми ло сти ви сул тан.

Ова си ро ти ња су све ште ни ци и мо на си и дру га си ро та ра ја ко ји при
па да ју Пећ кој па три јар ши ји у обла сти Ру ме ли је. [У њи хо вој мол би се ка же:] 
„Са да нам је, Бож јом во љом, умро наш па три јарх, мо нах Ата на си је. Ње го во 
ме сто је упра жње но и не ма мо па три јар ха ко ји би се ста рао о на шој ве ри. 
У вре ме ка да у па три јар ши ји не ма вла сти, не ко са стра не ко ни је спо со бан 
мо гао би да по ста не па три јарх и да ме ђу нас по се је смут њу. Ми шље ње је свих 
нас и сва си ро ти ња то при хва та и одо бра ва, да је но во па зар ски вла ди ка Мој
сеј ис пра ван и це њен мо нах, ка дар да бу де па три јарх и у пот пу но сти спо со бан 
да упра вља по сло ви ма на ше ве ре.” Мол ба за ње го во ве ли чан ство и уз ви ше ну 
све ми лост, мо га срећ ног и ми ло сти вог сул та на је сле де ће: да се за Пећ ку па
три јар ши ју ми ло сти во за по ве ди име но ва ње по ме ну тог мо на ха Мој се ја, и да 
му се уру чи пре све тли бе рат уз услов да го то вим нов цем пла ти др жав ној 
бла гај ни оби чај ни пе шкеш од 100.000 ак чи. С тим у ве зи, да ље за по ве сти су 
на ње го вом ве ли чан ству, мом срећ ном и ми ло сти вом сул та ну.

Ва ше слу ге, си ро та ра ја, све ште ни ци и мо на си из обла сти Пе ћи

Из деф те ра ри зни це:
Па три јар ши ја не вер ни ка у обла сти Пе ћи и под руч ним ме сти ма, у оба

ве зи мо на ха Ата на си ја
Ста ри пе шкеш 100.000 [акчи]
Го ди шњи од сек: 70.000 [акчи]

ТАЧНО
НАМЕСТУ

Пећ ка па три јар ши ја је на при ка за ни на чин ре ги стро ва на на по ме ну тог 
мо на ха Ата на си ја. С тим у ве зи, даљe за по ве сти су на ње го вом ве ли чан ству, 
мом срећ ном и ми ло сти вом сул та ну.

18. ре би у ла хир 1124. го ди не (25. мај 1712. го ди не)
[Потпис]
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Пећ ка па три јар ши ја је по себ на па три јар ши ја. Не на ла зи се у за ку пу 
(iltizâm) ис тан бул ских па три ја ра ха и не на во ди се у од ред ба ма њи хо вих бе
ра та. Од дав ни на до ово га тре нут ка, ми тро по ли ти ко ји при па да ју Пећ кој 
па три јар ши ји у обла сти Ру ме ли је по ста вља ју се на осно ву мол бе пећ ког па
три јар ха. И њиховe по ре ске оба ве зе су по себ не. Ни у јед ном њи хо вом ме сту 
[истанбулски патријарси] не ма ју ни ка ква пра ва. С тим у ве зи, да ље за по
ве сти су на ње го вом ве ли чан ству, мом срећ ном и ми ло сти вом сул та ну.

19. ре би у ла хир 1124. го ди не (26. мај 1712. го ди не)
[Потпис]

ТАЧНО

Некасезабележидауслучајусмрти[пећкогпатријарха]истанбул
скипатријархнеподносипредставку[заименовањеновога].

Наређеноједасеименује[наположајпећкогпатријарха]идамусе
издаберат,кадаускладусазабелешком(derkenârımûcebince)платири
зницидржавнипешкеш.

[...]некасесачувамолба(mahzar).
23.ребиулахир1124.године(30.мај1712.године)

На пи са но је.
Ре ги стро ва но је.
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Сли ка 1. Ад ми ни стра тив но об ра ђе на мол ба за па три ја ра шко  
име но ва ње Мој се ја Ра јо ви ћа (BOA, D. PSK, 4/102)
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Бе о град, Ср би ја
Е-адре са: sta ni sa vo ji no vic @e u net.rs

ПО Е ЗИ ЈА УСТА ВО БРА НИ ТЕЉ СКОГ ПЕ РИ О ДА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је ана ли зи ра на по е зи ја уста во бра ни те ља и њи хо вих 
про тив ни ка, ко ја пред ста вља по че так ви ше стра нач ког жи во та у Ср би ји и по-
че так по ли тич ке (ди на стич ке) по е зи је. По себ но су ис так ну та тро ји ца пе сни ка 
Си ма Ми лу ти но вић, Јо ван Ха џић и Ђор ђе Гро зда но вић, а по ме ну ти су и по-
је ди ни за бо ра вље ни, као што су Ђор ђе Ма ле тић, Та то мир Ми ло вук и др. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ди на стич ке бор бе, Си ма Ми лу ти но вић, Јо ван Ха џић, 
То ма Ву чић Пе ри шић, Аврам Пе тро ни је вић, Тур ска, пе сни ци, удво ри штво 

УВОД

У вре ме уста во бра ни тељ ске кри зе по ја ви ло се ви ше по себ них из да ња 
у про зи и сти хо ви ма, са из ра зи то по ли тич ким ста во ви ма, а у слу жби ди на-
сти је Обре но вић или Ка ра ђор ђе вић. То вре ме је по че так ви ше стра нач ког 
си сте ма и ан га жо ва не (по ли тич ке, удво рич ке) по е зи је код нас.

По че так стра нач ког жи во та у Ср би ји ве зу је се за крај пр ве вла де Ми ло-
ша Обре но ви ћа. Устав из 1838. пред ви део је Са вет, са ста вљен од 17 до жи вот-
них чла но ва, ко ји је кон тро ли сао кне же ву власт. По ло жај кне за Ми ло ша по стао 
је нео др жив и он је аб ди ци рао 1/13. ју на 1839. Ка ко је кнез Ми лан био бо ле стан, 
обра зо ва но је на ме сни штво у ко јем су се на ла зи ли Аврам Пе тро ни је вић, Је-
врем Обре но вић и То ма Ву чић Пе ри шић. По сле смр ти кне за Ми ла на за кне за 
је иза бран Ми ха и ло. Окле ва ње кне за Ми ло ша да до зво ли кне зу Ми ха и лу 
до ла зак у зе мљу уста во бра ни те љи су ис ко ри сти ли да поч ну аги та ци ју за 
по вра так Ка ра ђор ђе ви ћа на пре сто. Обра зо ва на је ко ми си ја ко ја је, под ви дом 
ту ма че ња уста ва на ро ду, у ства ри тај но аги то ва ла за Ка ра ђор ђе ви ће.

До ла ском кне за Ми ха и ла у Ср би ју у мар ту 1840. го ди не си ту а ци ја се 
по гор ша ла. Опо зи ци ја се ује ди ни ла и из гра ди ла плат фор му за огра ни че ње 
ње го ве вла сти. Кнез Ми ха и ло и обре но ви ћев ци, са дру ге стра не, при мо ра ли 
су уста во бра ни те ље да од сту пе са сво јих др жав них зва ња. Уста во бра ни те љи 
су се осе ти ли угро же но, па су пре шли у бе о град ску твр ђа ву и ста ви ли се 
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под за шти ту Тур ске. Пор та је по сла ла сво га иза сла ни ка Му са-е фен ди ју, ко ји 
је сти гао у Бе о град 28. ју на / 10. ју ла 1840. Са зва на је и На род на скуп шти на, 
ко ја је по че ла рад на Илин дан 22. ју ла / 1. ав гу ста 1840. У ра ду скуп шти не 
због лич не без бед но сти ни су при су ство ва ли Ву чић, Пе тро ни је вић и Сто јан 
Си мић. Скуп шти на је под не ла ту жбе Му са-ефен ди ји 4. ав гу ста 1840. у ко јој 
су за те шко ста ње у Ср би ји оп ту же ни во де ћи уста во бра ни те љи, а за пред вод-
ни ка опо зи ци је је озна чен То ма Ву чић Пе ри шић. Због то га су уста во бра ни-
те љи на зва ни и ву чи ћев ци. Оп ту жбе су би ле те шке, па су кнез Ми ха и ло и 
вла да 12. ав гу ста фор ми ра ли „Чре зви чај ну ко ми си ју”, ко ја ће су ди ти уста во-
бра ни те љи ма.

Ка ко кри за ни је мо гла би ти ре ше на мир ним пу тем, иза сла ник Тур ске 
Му са-ефен ди ја је 16/28. ок то бра 1840, са сво јом сви том и 37 Ср ба уста во бра-
ни те ља, на пу стио Бе о град и пре ко Ви ди на от пу то вао у Ца ри град.

У Ви ди ну је остао нај ве ћи број из гна них а у Ца ри град су оти шли То ма 
Ву чић Пе ри шић, Аврам Пе тро ни је вић и Ми лу тин Га ра ша нин. Не за до вољ-
ство на ро да је сти ша но, ме ре кне за Ми ха и ла су би ле усме ре не ка убла жа ва њу 
ста ња у зе мљи. Из вр ше не су и из ве сне ре фор ме, али је до шло до по ве ћа ња 
по ре за са 5 на 6 та ли ра. За у зи ма њем Пор те, Ау стри је и Ру си је кра јем 1841. 
уста во бра ни те љи су се вра ти ли у зе мљу.

По врат ком уста во бра ни те ља Пор та и Ау стри ја су по ку ша ле да при во ле 
кне за Ми ха и ла да у сво ју вла ду узме Ву чи ћа и Пе тро ни је ви ћа. Ми ха и ло 
ни је при стао и до шло је до но вог за о штра ва ња ста ња у Ср би ји. Пор та је ради 
сми ри ва ња си ту а ци је по сла ла у Ср би ју но вог иза сла ни ка, Ше киб-ефен ди ју, 
ко ји је при спео у Бе о град 13/25. ав гу ста 1842. Ка ко рад иза сла ни ка и по сре-
до ва ње ру ског кон зу ла ни су по ми ри ли су ко бље не стра не, уста во бра ни те љи 
су од лу чи ли да по диг ну на род на бу ну про тив кне за Ми ха и ла.

При пре мљен је и те рен у зе мљи и ино стран ству. Ву чић је пре у зео глав-
ну уло гу у из во ђе њу бу не. План је био да пре кне за Ми ха и ла стиг не у Кра-
гу је вац и пре у зме вој ску и на о ру жа ње, што је и учи нио. Усле ди ла је и ак ци-
ја кне за Ми ха и ла, ко ји је са вој ском сти гао на до мак Кра гу јев ца. Нео д луч ност 
кне за Ми ха и ла, „да се не про ли ва брат ска крв”, али и бу не уста во бра ни те ља 
у оста лим окру зи ма, омо гу ћи ли су по бе ду уста во бра ни те ља. Од лу чу ју ћи 
су коб од и грао се код Жа ба ра, у зо ру 25. ав гу ста / 6. сеп тем бра. Ву чи ће ве 
при ста ли це по че ле су ту ћи из „кар та че” вој ску кне за Ми ха и ла. 

Ти ме су при ста ли це Обре но ви ћа де мо ра ли са не, кнез Ми ха и ло је рас-
пу стио на род и пра ћен сво јом сви том кре нуо пре ма Бе о гра ду. Ву чић га је 
пра тио, а ка да је чуо да је са сво јим при ста ли ца ма пре шао у Ау стри ју, до шао 
је 26. ав гу ста / 7. сеп тем бра са вој ском на Вра чар. Убр зо су у Ву чи ћев ло гор 
до шли и оста ли уста во бра ни те љи, на че лу са Авра мом Пе тро ни је ви ћем. Ту 
је до го во ре но да се 2/14. сеп тем бра 1842. одр жи на род на скуп шти на за из бор 
кне за, а да Ср би јом упра вља „но во пра ви тељ ство” ко је са чи ња ва ју Аврам 
Пе тро ни је вић као пред сед ник при вре ме не вла де и То ма Ву чић Пе ри шић као 
„пред во ди тељ” на ро да.

Уго во ре ног да на одр жа на је скуп шти на и за кне за је иза бран Алек сан-
дар Ка ра ђор ђе вић. Пор та је при зна ла но вог кне за. На На род ној скуп шти ни, 
одр жа ној 26. ок то бра / 7. но вем бра 1842, про чи тан је сул та нов бе рат, а кнез 
Алек сан дар је за у зео сво је ме сто. Истог да на до не ти су ука зи о пр вим по ста-
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вље њи ма, ко ји ма је кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић по ста вио Авра ма Пе тро-
ни је ви ћа за кне же вог пред став ни ка и по пе чи те ља ино стра них де ла, а То му 
Ву чи ћа Пе ри ши ћа за ми ни стра уну тра шњих де ла.

Под при ти ском Ру си је до шло је до дру гог из бо ра Алек сан дра Ка ра ђор-
ђе ви ћа за кне за, 15/27. ју на 1843.

До ла зак уста во бра ни те ља на власт оче ки ван је у на ро ду као до ла зак 
не че га но вог, про гре сив ног, про спе ри тет ног за Ср би ју. У су шти ни, би ло је 
дру га чи је. Би ро крат ски си стем кне за Ми ха и ла је до дат но раз ви јен. Кнез Алек-
сан дар је де лио вр хов ну упра ву са Др жав ним са ве том, а чи нов ни штво је би ло 
не за ви сно од ње га. Го ди не 1858. до шло је до но ве про ме не ди на сти је на вла сти, 
до дру ге вла де кне за Ми ло ша и вла де кне за Ми ха и ла. Мо дер на европ ска 
ад ми ни стра ци ја, ко ју су ство ри ли уста во бра ни те љи, оп ста ла је и по сле по-
врат ка Обре но ви ћа на пре сто. Кнез Ми ха и ло је ус пео уто ли ко да кон цен три-
ше власт у сво јим ру ка ма. Вре ме ном кон цепт би ро крат ског де спо ти зма усту-
пао је ме сто дру гим си сте ми ма, али се не што од ње га за др жа ло све до Дру гог 
свет ског ра та.1

ЗНА ЧАЈ НИ ПЕ СНИ ЦИ

По на стан ку уста во бра ни тељ ске опо зи ци је по че ло је ства ра ње по ли тич-
ке по е зи је код нас. Пе сни ци су се по де ли ли на обре но ви ћев це и уста во бра-
ни те ље. О овој по е зи ји пр ви је оп шир но пи сао Ја ша М. Про да но вић.2 

Ме ђу пе сни ци ма уста во бра ни тељ ске по е зи је из два ја ју се тро ји ца: Си ма 
Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Јо ван Ха џић и Ђор ђе Гро зда но вић. Они се из два-
ја ју ан га жма ном, оби мом, ис ти ца њем емо ци ја и ква ли те том по е зи је. Пр ви као 
пе сник Пр вог устан ка и кул та Ка ра ђор ђа, а дру ги као пи сац уста ва и за ко на. 
Док је Ми лу ти но вић пи сао по хва ле Ву чи ћу, Пе тро ни је ви ћу, сул та ну и тур-
ским па ша ма, Ха џић је сла вио по бу ње ни на род, Ка ра ђор ђа и ње го вог си на 
кне за Алек сан дра. Гро зда но вић је опо ни рао пр вој дво ји ци.

Код нас је увек по сто ја ла ан га жо ва на по е зи ја, али су већ пр ви на ши кри-
ти ча ри (Кон стан тин Бог да но вић) сма тра ли да ка да пе сме слу же апо ло ги ји 
но се не га ти ван пред знак јер ис ти чу не у ме ре ност пе сни ка, али ако пе сник 
са чу ва ме ру у из ра жа ва њу те ан га жо ва но сти мо же има ти и књи жев ни зна чај. 

У по е зи ји пе сни ка овог пе ри о да јед на од глав них цр та је пре те ри ва ње 
сва ке вр сте, да би се окри ви ла про тив на стра на, па су по вре ме но и сти хо ви 
пре ла зи ли у псо вач ку по е зи ју, као вид јед ног но вог ства ра лач ког осе ћа ња.

На че лу по ли тич ке по е зи је са по зи ци је уста во бра ни те ља на ла зи се Сима 
Ми лу ти но вић (1791–1848).

Био је ис так ну ти уста во бра ни тељ, ко ји је про вео те шке да не, а за пр ве 
вла де кне за Ми ха и ла (ви ђен је ка ко са пи што љи ма за па сом ше та ули ца ма, 
због прет ње да ће би ти ухап шен), мо рао се ста ви ти под за шти ту Ту ра ка у 
твр ђа ви, и доц ни је оти ћи у про гон ство. Као из гна ник у Ви ди ну био је зна-
чај на ве за из ме ђу пред став ни ка уста во бра ни те ља у Ца ри гра ду и Вла шкој, 

1 Д. Стра ња ко вић, Вла да Уста во бра ни те ља 1842–1853, Бе о град 1932, 5.
2 Исто ри ја по ли тич ких стра на ка и стру ја у Ср би ји, Књ. 1. Бе о град 1947, 211–228.
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и оних ко ји су оста ли у Бе о гра ду и Ср би ји. Та да се на ро чи то тру дио да очу-
ва је дин ство ме ђу из гна ни ци ма и у нај те жим да ни ма, ка да је би ло не из ве сно 
шта ће би ти са њи ма, бо дрио ма ло ду шне. О то ме су ар гу мен то ва но пи са ли 
Ђор ђе С. Ђор ђе вић и Вла дан Не дић, али при то ме ни су ко ри сти ли бо га ту 
пе сни ко ву остав шти ну.3 

Пр ве сти хо ве уста во бра ни тељ ске по е зи је по чео је да пи ше у бе о град ској 
твр ђа ви (1840), ка да се ста вио под тур ску за шти ту, а про ду жио у Ви ди ну. Ту 
је за по чео и спев о Ар го на у ти ма, ко ји су про на шли и осво ји ли злат но ру но 
(устав), а про ду жио је пе сма ма пе не ги ри ци ма и сти хо ви ма ко ји ма је ома лова-
жа вао Обре но ви ће. У про зи је пи сао о устав ном (прав ном) уре ђе њу Ср би је. 

Из из гнан ства у Ви ди ну вра тио се 18/30. но вем бра 1841, ка да је био у 
„ра ду је вач ком кон ту ма цу”, а по сле не ко ли ко да на при спео је у Бе о град. Са 
по бе дом уста во бра ни те ља по чео је у Бе о гра ду об ја вљи ва ти пе сме, по себ но 
у не ко ли ко сти хо ва них бро шу ра, а у ли сто ви ма До датак к Срп ским но ви на ма 
(1842) и По ду нав ка (1843) раз не пе не ги рич ке пе сме. Сти хо ви су у де се тер цу 
ри мо ва ном, са пар ном или не пар ном ри мом, али и у осмер цу. Ове осме рач-
ке пе сме би ле су на ме ње не пе ва њу. У њи ма је сла вио на род, Ка ра ђор ђа, 
кне за Алек сан дра, зна чај не уста во бра ни те ље, тур ске ве ли ко до стој ни ке. 

У спи су Оџа кли ја Зу ба но ва дао је сти хо ва не пор тре те ис так ну тих уста-
во бра ни те ља, Авра ма Пе тро ни је ви ћа, Ла за ра Те о до ро ви ћа и Ла за ра Зу ба на.

У пе сми Ду ел, на пи са ној 4/16. ма ја 1841. у Ви ди ну, при ка зао je у але го-
ри ји бор бу из ме ђу Сто ја на Си ми ћа и кне за Ми ло ша:

Не хот чи на, ка но л’ про ста чи на, 
Алон за је Ње гул увред нуо, 
Јед ном не гда, и то је два игда, 
Нај фском ми шљу, ил’ гру би ма сло ви; 
Ал’ то ј’ на зуб Алон зо узео.4

Ми лу ти но ви ћу при па да за слу га да пр ви об ја ви сти хо ве у Кне же ви ни 
Ср би ји упе ре не про тив кне зо ва Ми ло ша и Ми ха и ла. По чео је у До дат ку к 
Срп ским но ви на ма, а на ста вио у По ду нав ки, пе смом „Раз го вор два Ср би на”, 
Дра гу ти на и Ми лу ти на, под псе у до ни мом „Ч......а”.

 Дра гу тин

Шта је ово да нас опет
 Куд од ла зе љу ди ти?
Оруж је им у ру ка ма,
 А ве се ла ли ца сви!!!

Зар на до чек ду шма ни на
 Оте че ства Срб ско га?
Ил’ на свад бу и ве се ље
 При ја те ља вер но га?

3 Бе о град 1959, 151–179. (Оде љак: „Уста во бра ни те љи”).
4 По ду нав ка, 1843, I, 32 (7. VI II), 133.
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 Ми лу тин

Ни је, већ на Вра чар хи та,
 Ко ји ка ко мо же сад,
Кне за но во из бра но га
 Срб је ви дит’ сва ки рад,

Пак му же ли На род це ли
 Жи вот, здра вље за мло го,
И да Устав све то хра ни,
 Да с’ не бри не за дру го!

У пе сми су по ме ну ти сви од кне за Алек сан дра, Авра ма Пе тро ни је ви ћа 
и То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа до Ше киб-ефен ди је и Ћа мил-па ше.5 

Дру га је Пје сна уста во вач ка, на пи са на „у Ви ди ну 5. ма ја 1841. го ди не”, 
са при пе вом, ко ји се по сле сва ког дво сти ха по на вља, а би ла је на ме ње на 
пе ва њу:

Про цвје та ла го ра и лу жи на,
Са ста ла се бра ћа и дру жи на,
Уста вов ци, та Сер би је син ци,
За пра ви цу ра ди му че ни ци.
Ли пар – ба шче Па зван џи је дав на
Глас ожи вља сла вуј ка све слав на,
Ал’ га Серб ска пре у сла ђа дру жба,
У Ца ра је пријм ље на јој ту жба;
Цар Сер би је са слу ша мо ли тве,
Од вра жи је спа са је ло ви тве,
Син ци мај ку опет’ утје ша ју,
У на тјеч јој ру ке љу бе жа ју,
Бра ћа се стре за гр ља ју сво је,
И дје чи ца сва ве се ла по је:
„Бла го на ма с на шим’ стар је ша ма!
Вјеч на фа ла на свим’ ста ра ња ма!
Вра ћа ће мо ми по том ству ова,
Док при ли ка нам’ се ја ви но ва!
Сла ва Бо гу на су на шца жа ру,
Но и Ца ру на пра ви це да ру!!!6

Сле ди ле су пе сме, (не ке су са чу ва не и у ру ко пи су): По гиб Уста ва у Сер
би ји; ...... Ву чи ћа?, Над плоч но. Па влу Ми ло ва но ви ћу, Сербискре ни ка уз глас, 
Вас крс Уста ва Сер бие и На род ње прав де то јест: Из бор Кња за у Вра ча ру 
1842e год. 2a Сеп темв.[ра], Уста но ви те љу гра ђан ске јед на ко сти у Тур скомъ 

5 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, бр. 36 (5. сеп тем бар), 145.
6 Исто, 1842, бр. 46 (14. но вем бар), 187.
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цар ству, про све ти те ља ис то ка и при ја те ља чо ве че ства, Сул та ну Аб дул
Ме џи ду, Без на сло ва. (Поч.: „Ој Уста ву, нам утјехe ја ву”. По све ће но Јо ва ну 
Ха џи ћу), Поп Или ји Ста но је ви ћу Устав цу; Че сти та ње кур банбај ра ма 
Му сапа ши 1841; по ме ну та Раз го вор два Ср би на, Пјеснa уста во вач ка, Mуссa
ефен дји уста во вач ки по пјев, Под об лик Ка ра ђор ђа, O ли цу и ду ху Ка ра ђор ђа. 
(Oдривак из Оџа кли је Зу ба но ве 1840. г.) по пјев, Ду ел, O ли цу и ду ху Фран кли на. 
(Oдривак из Зу ба но ве Оџаклијe), Oдривак из Зу ба но ве Оџа кли је (штам па не 
по смрт но, 1853. го ди не). По себ но су штам па ни: Вас крс уста ва Сер би је и на
род ње прав де (пр ви, дру ги и тре ћи, 1842–1843), Сер бин [1842], Глас на ро да 
срп ског [1843], Aманет Ка ра ђор ђа на Де ли гра ду. [Београд, 1843], Oдусовјет 
Ђор ђу Гро зда но ви ћу. [1843], Oдпјев на пре врат ни стр мо глав пре бо ле сног 
Иванa Соколовићa на зо ви Ка блар ца. Oдъ здра во га Ср ба Ср бо ви ћа озбиљ ског 
Ов чар ца. [1843], На до чекъ Ву чићАвра мов 1844. го ди не. [1844].

Та да се у на шој књи жев но сти ја ви ла и по ле ми ка у сти хо ви ма у пам фле-
ту Oдпјевъ на пре врат ниј стр мо глав пре бо ле сног Иванa Соколовићa на зо ви 
Ка блар ца. Од здра во га Ср ба Ср бо ви ћа озбильског’ Ов чар ца ко ји са др жи уоби-
ча је ну ше му. Ми лу ти но вић пр во на па да Обре но ви ће, а он да и са мог Ива на 
Со ко ло ви ћа (че сто упо тре бља ва псов ку и на дим ке „Жу то ву го ви ћу”, „Ву го-
смр до вић”, „Опр ца но вић”, „Цван ци ка ре”, „Ши фљи ка ре”, „Тре си ре по вић”, 
„Ла жи пле то вић”, „Со ко ле Гу шчић”, „Ро ни су зо вић”, „Ви ња го вић”, „До бро сав 
Па ли во ља”):

Ето пре врат, ет’ и стр мо гла ве,
Ал не Ср ба ни јед ног пра во га,
То ли дра ге Ср би је нам мај ке,
Не го тво ја о со кол ска хр ђо,
Баш Раск ња за Обрен бје го ви ћа,
И ње го вог дру штва све ко ли ког!

По ле мич ки ин то ни ра ни сти хо ви от кри ва ју и ма ло по зна те исто риј ске 
чи ње ни це о по ли тич ком де ло ва њу кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. По себ но се 
из но се не де ла Ми ло ша Обре но ви ћа у са мом устан ку, ње го ва у гу ше њу Ха џи 
Про да но ве бу не: 

Нев шје ћав ка л’ у Тро је се стар ству,
Пред јав ка је Ми ло ше ва кра ја,
Да је Ми лош тек’ ра зу мјет’ хтео.7

Ми лу ти но ви ће во Тро је се ста р ство, сти хо ва на исто ри ја Дру гог срп ског 
устан ка, ко ја је иза шла у Лај пци гу 1837, а у тре ћој пе сми ко ја но си на слов: 
Не вје шћав ка (сво јач ка) на ла зе се ови сти хо ви. Ми лу ти но вић, у од го во ру 
Со ко ло ви ћу, за гор ње сти хо ве твр ди да су би ли упо зо ре ње кне зу Ми ло шу, 
али он то ни је при хва тио. Због то га од го ва ра Со ко ло ви ћу:

7 Тро е се старство или серб ске три ми ли не. У Ви ди ну 1816а ље та со чи нио по сроч ки 
(и сад ис пра вио).
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Шта л’ си грд ње ти на истог’ пи со,
На Ми ло ша Обрен бје го ви ћа,
По но ви нам’ ра зним’ од Евро пе,
Кад је Ми лош оста вљао кне жтво,
И кад’ Ву чић жи вот му про стио,
Исти Ву чић ког ти са да гр диш
И хај ду ком са мим на зи ваш га,
А тад си га ти у звје зде ко во.
– – – – 
Ког но и ти сла виш у но ви ни
Ауг сбур га Ње мач ко га гра да,
Ал ја ћу то јер о то ме сум њо,
Да ће мо ћи то ње га тад по сти ћи,
Ка ква тад’ су Пор те би ла до ба. 
Ан ти сул тан по сто у Егип ту.

Ср би ја ће би ти зе мља:

Ђе но неј ма бу ре и ва ло ва,
Ни ти стје на’ ни под вод ни’ пру да’,
То ли мра ка и гро зни обла ка,
Ти ра ни на сва ком’ ду шма ни на.

За то се по тру дио Ву чић. Ми лу ти но вић оп ту жу је и кње ги њу Љу би цу 
да је упра жња ва ла ма ђи је, кне за Ми ха и ла за уби ство Ми лу ти на Га ра ша ни-
на и ње го вог си на Лу ке. У ис тој пе сми хва ли Сте фа на Кни ћа ни на, Сте ва на 
Миљ ко ви ћа, Или ју Но ва ко ви ћа, Мак си ма Ран ко ви ћа, Па у на Јан ко ви ћа, Сте-
фа но ви ћа Тен ку, Лу ку Ла за ре ви ћа и Пе тра Мар ко ви ћа.

На оп ту жбе да је Ву чић Пе ри шић био уби ца и хај дук, од го ва ра:

Ниг да ни је Ву чић хај ду ко во,
Али је сте вој ник из де тињ ства,
Без брк рат ник био Ка ра ђор ђу,
Тек’ кад би га он дак из мје рио,
Кад је ја пре он у вој ску по шо,
Па особ но тор бу и оруж је,
И оста ло што вој ник но сио
На сво и ма плећ ’ма ју нач ки ма.

На кра ју за вр ша ва сти хо ви ма о Ће ле Ку ли и Ла мар ти ну:

Ра ди је се ку ле по ди за ју,
Од са ми је гла ва’ ју нач ки је,
Но да с’ неј ма во ље и сло бо де,
Под Ни шом је та ква јед на ку ла,
Тур ци су је на влаш ози да ли,
Од Срп ски је гла ва Ре сав ски је,
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Ка ме ни ца што иј по гу би ла,
Но на ве ћу себ’ и сво јим’ бру ку,
А за спо мен к’ сло бо ди љуб ви,
Вољ ност во ли и пти ца у го ри,
То ли чо век здра во га ра зу ма,
Ла мар тин је ово при мје тио,
Кад’ под ку лом истом по чив нуо.
Устав не да ти ран ству овла да.

Од го ва ра ју ћи на пам флет сти хо ве Ђор ђа Гро зда но ви ћа, Ми лу ти но вић 
је у Оду со вје ту Ђор ђу Гро зда но ви ћу пе вао:

Још сле па ца има у Евро пи, 
Ал’ та ко га не ма ни јед но га,
Што је Ђор ђе Гро зда но вић ов ђе,
Код очи ју он је брез очи ју,
Код обра за он је брез обра за,
Код Ср бин ства он је брез оп штин ства
Гро зда но вић име му је Ђор ђе,
А то зна чи, кад’ га ра зум зра чи,
Гре шан –Кљу цо –Ја гу ри до ви ћу.

Да ље на па да Ми ло ша и Ми ха и ла и све чла но ве по ро ди це Обре но ви ћа 
(Јо ва на и Је вре ма, Љу би цу), а ис ти че ка ко је Пор та за но вог кња за озна чи ла 
Алек сан дра. По том на во ди Ву чи ћа и Пе тро ни је ви ћа, Па у на Јан ко ви ћа, бор це 
за устав и на род. Пе сни ка Гро зда но ви ћа на зи ва „Пје ван Ро ни су зо вић”, „Не-
срећ ко вић”, „Гри зда но вић Гре шо”, „Гре шан Ви ња ко вић”, „Гре шо ва Ви ња га”:

Над ми ди пле и по дап ни гу сле,
Тер да си та и до пре ко зу ба,
На ур лај се кроз цјел про стор Свје та,
Мо жет’ ко ја вра на и ли си ца,
По слу ша ти, теб’ се на сла жда ти,
И тво је га гр ла и пје ва ња.
– – – – – – – 
Све со хра не у тво ме Со дом ству;
Што из вјест но ј’ па клу и Са та ни
Ти да во лиш све, чим’ њи ма го диш,
Пак још за то на свје ту те д’р же –
Још зла тво га има опа ко га,
Ал’ бро јит’ га, та ни ми сли ти га.
– – – – 

И на кра ју:

Да Раск не за ви ше не гле да те,
Он је био, пак је пре ми нуо,
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И отац му сав се по сви њио,
Ни што ви ћи Обрен бе го ви ћи.
И би ли су и оста ли су,
И то дјел ма до ка за ли сви ма,
Све и во де опра ти не мо гу,
Ни сва пе ра зла опи сат њи на;
Роб и слу га и над ни чар под ли
Је сте њи ма Обрен бје го вић ма
И До бро сав; за то ј’ Па ли во ља,
Ле по ј’ име, ал до њег’ је зо ља.
Књаз је срп ски Ка ра ђор ђе ви ћу,
А већ ниг да Обрен бје го ви ћу;
Пак све зо ље ништ’ спрам бож је во ље.

Ре ђа ли су се Ми лу ти но ви ће ви сти хо вани пам фле ти, у по себ но штам па-
ним књи жи ца ма, не ка да од не ко ли ко ли сто ва. Једна од ве ћих пе са ма је Глас 
на ро да срп ског, ко ји по чи ње сти хо ви ма:

Бо же ми ли чу да го ле мо га,
Кад се Ђор ђе на оруж је ди же,
Са по моћ ју Бо га исти но га,
И све то га Сту де нич ког Кра ља,
Он раз гна Тур ке зу лум ћа ре...

Та да је ис пе вао На до чек Ву чић – Авра мов 1844 (У Бе о гра ду 17. ав гу ста), 
ко ја је пе ва на као ко рач ни ца:

Плам ћи, бук ћи, ура клик ћи,
Срб –На ро де, Ср б–У ста ва бра ћо:

Ево на ма Ву чи ћа!
Ев’ Авра ма Срб чи ћа!
Бог нам иј је са чу во,
Ца ри нам’ иј вра ћа ју,

Бог и прав да још сви је том вла да.

Ов де тре ба по ме ну ти и Ње го ша. И он је по здра вио но во ста ње у Ср би ји. 
Увод ну пе сму „Лу че ми кро ко зма” по све тио је сво ме учи те љу Си ми Ми лу-
ти но ви ћу, ко ја је кључ за раз у ме ва ње ово га спе ва, Ње гош по све ту за вр ша ва 
сти хо ви ма:

Ја од те бе јо ште мно го иштем!
Да по ста виш у плам те ће вр сте
Пред очи ма Срб ства и Сла вјан ства
Оби ли ћа, Ђор ђа и Ду ша на.
И јошт ко га Срб ско га хе ро ја –
Да про гр миш, ху лом стра хо ви том
На Ву и цу, Ву ка Ву ка ши на,
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Бо го мр ске Срб ства од пад ни ке;
Зло ћа њи ма мра чи име Ср ба,
Тар тар им је на ка за ма ле на!8

На овај зах тев Ми лу ти но вић је од го во рио дра мом Тра ге ди ја во жда Ка
ра ђор ђа, ко ја је оста ла у пе сни ко вој остав шти ни и об ја вље на је у да на шње 
вре ме на сто ја њем и при ре ђи ва њем Та ње По по вић. 

Иа ко је те жио да се при бли жи сти хом на ро ду, о уста во бра ни тељ ској 
по е зи ји Си ме Ми лу ти но ви ћа „на на род ну” пи са ли су са вре ме ни ци 1843. 
го ди не, да ње го ва по е зи ја „ни ка ко ни је на род на; јер на ро дан paзмјеp ни је 
до вољ но да и по е зи ја бу де на род на”.

Пе сник ко ји пред во ди ову гру пу со ли дар ну са уста во бра ни те љи ма је 
Јо ван Ха џић (1799–1869).

Ка да је кнез Ми лош аб ди ци рао, Ха џић се на шао у но вој си ту а ци ји. 
Не ми ри су по че ли, и бор ба из ме ђу уста во бра ни те ља и кне за Ми ха и ла се 
во ди ла и тај но и јав но, и Обре но ви ћи су по ку ша ли да се ре ше Ха џи ћа као 
пи сца за ко на, под из го во ром да је он пре скуп за Кне же ви ну. До апри ла 1840. 
Ха џић је мо рао да из ра ди збир ку за ко на и за кон ских про пи са при ла го ђе них 
Уста ву. Ка да се ово при бли жи ло кра ју, вла да је 21. ав гу ста исте го ди не осло-
бо ди ла Ха џи ћа свих ко ми си ја, ка ко би се по све тио Гра ђан ском за ко ни ку. У 
ово вре ме код ау стриј ских вла сти је Ха џић ули вао сва ко по ве ре ње.

Ка да је по че ла бу на кнез Ми ха и ло је за тра жио ње го во ми шље ње, али 
је Ха џић од го во рио да се као чо век од за ко на не мо же сло жи ти са си лом и 
за то се са сво јим за ко ни ма скла ња у стра ну. И као чо век од за ко на ни је во лео 
ре во лу ци је. Пре ко сво јих љу ди кнез му је по ру чио да се не ме ша у по ли ти ку.

Као уред ник ал ма на ха Го лу би ца, Ха џић (уре ђи вао од 1839. до 1844), у 
го ди ни 1842. об ја вио је сво ју пе сме у ал кеј ском сти ху „Побуњенoм на ро ду 
у Сер би ји (на Топ чи де ру) ме се ца ма ја 1840. год.” Мо то пе сми је ми сао Хо-
ра ци ја „Quo, quo sce le sti ru i tis? aut cur dex te ris / Ap tan tur en ses con di ti?”, а 
пе сма по чи ње:

Без божиjи род! – Па кле ниј л’ из ро де,
Ил’ че то ди вја ле са из звер ско га,
 Куд те жиш сле по с ог њем сил ним,
  Љу тим ору жи јем за што се ваш?

Са Ко лу ба ре, Дру гов ца, Ужи це,
Ва љев ске стра не, бр зе Ја се ни це,
 Од Чач ка, и Бру сни це мрач не,
  Мно ге што про гу та врст не ду ше,

Кад се стре миш бур ним’ у ја та ма?...
Ви дим ја зе мљу ру жно уз му ће ну:
 Срб Ср ба го ни, сквер ном ру ком
  Утро бу Ср би је чу па гро зно...9

8 Бе о град, 1845, 10.
9 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, бр. 45 (7. но вем бар), 183–184; Го лу би ца за 1842, 

Бе о град, 143–145; Де ла I, 129–131.
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Сле ди ла је ба сна у сти хо ви ма Ли си ца и ко ко ши: 

У ста ро је не гди билo вре ме 
Ода бра но ко ко ши је пле ме;
А над њимa ли сац го спо да ру, 
Пo суд би не, сле пе сре ће да ру.
Од зла чу ва ли сац сво је ко ке,
Да им срд це све пи шти од му ке.10

Јо ва ну Ха џи ћу при па да за слу га што је у сво јој збир ци пе са ма об ја вио 
и ко мен та ре о на стан ку сти хо ва из уста во бра ни тељ ског вре ме на:

У оно вре ме 1840. год. кад је кнез Ми ха и ло, Бе ра том Сул тан ским по-
твр ђен, из Ца ри гра да у Ср би ју до шао, он је, осо би то још она ко млад, вр ло 
те жак за да так имао. По сле остав ке (1. ју ни ја 1839) кне за Ми ло ша, от ца ње-
го во га, це па ли су се и чи нов ни ци и на род на две стра не. Са уда ље ни јем 
ње го вим осо би то се сва по ро ди ца Обре но ви ћа по сра мље на и увре ђе на на-
шла. Ово га је на рав но сљед ство би ло жеђ за осве том про тив оних, ко је су 
они по свом уве ре њу за ви нов ни ке ове на не ше не оби де др жа ли; да се вра ти 
жао за сра мо ту. Вр хов на власт у ру ка ма си на Ми ло ше ва да ва ла је и спо со ба 
и на чи на ла ко се осве ти ти мо ћи. А раз дво је ње не ки’ глав ни’ ста ре ши на’ и 
раз стро ја ва ње чи нов ни ка’ и на ро да, у ко ме их је до ла зак кн. Ми ха и ла за о-
стао, то ме је на ру ку ишло. По гла ви це при уда ље ни ју кња за Ми ло ша бив ше 
на да ле су се то ме; и за то су зар на сто ја ва ли код Пор те, да се дво и ца њих уз 
мла дог мла до га кне за као ње го ви осо би то Со ве то дав ци по ста ве и бе ра том 
утвр де, на да ју ћи се по свој при ли ци, да ће на та ко вом ме сту све уми шља је 
на осве ту про тив се бе и сво ји’ јед но ми сле ни ка’ осу је ти ти и од би ти мо ћи. 
Но то упра во про тив но деј ство про из ве де, и уско ри про ти во бор ство. Ово се 
узме за на ру ше ње устав ни’ пра ва’, њи ма се при пи ше, и по слу жи за по вод 
по ди за ња на ро да про тив њи. Са вла шћу у ру ци ла ко је би ло на то ко ло во ђе 
на ћи, и ови до ве ду са сви’ стра на’ на род с ору жа ном ру ком у Топ чи дер, са 
ви ком про тив Со ве то да ва ца кња же ски’ Ву чи ћа и Пе тро ни је ви ћа, па по сле 
и њи хо ви’ не ки’ јед но ми сле ни ка. Пе сник је у ово вре ме ра дио на са чи ња ва-
њу за ко на’ у Бе о гра ду. Он је био сви ју де ла’ оче ви дац. Књаз са глав ним’ 
сво јим чи нов ни ци ма, као и с кња ги њом ма те ром и срод ни ма, че сто је из ла-
зио у Топ чи дер к та ко по бу ње ном на ро ду. По зи ван је био и Пе сник ви ше 
пу та’, и у раз го во ру пи тан, ка ко се ње му то до па да; на ко је је он од го во рио, 
да се ње му ни ка ко до па сти не мо же, по чем је он чо век од за ко на, па то са 
сво је точ ке сма тра, он ви ди да у по бу ни овој си ла вла да, где пак си ла вла да, 
ту за кон по сла не ма, па он сад са за ко ном тре ба у стра ну да иде и ћу ти. И 
дру ги ма ста ре ши на ма, ко ји су га за пи ти ва ли, ка ко му се до па да, од го ва рао 
је обич но: „Ни ка ко! Јер он ми сли, ако је на ме ра, опро сти ти се на мет ну ти’ 
не сно сни’ Со ве то да ва ца Ву чи ћа и Пе тро ни је ви ћа, то је књаз имао за то сто ти-
ну на чи на’ бо љи’ и без о па сни ји од бу не, ко ја му се ви ди као нај го риј и нај о па-
сни ји на чин, та ко, да Бог сам зна, ка ко се свр ши ти мо же”. Ова ко не го ду ју ћи 

10 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, бр. 47 (20. но вем бар), 191. и Го лу би ца за 1842. 
го ди ну.
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Пе сник ову по бу ну, ко јој је на род уз му ћен, из лио је ми сли и чув ства сви ја у 
Пе сни овој.11 

Исте го ди не и у исто вре ме на пи сао је пе сму у осмер цу: „Ко ме пти ца 
пе ва ла? (по на род ној при по вед ки”):

Два су дру га пу тем ишла;
Украј пу та на гран чи ци
Пе ва ла је пти ца јед на
Гла сно, ле по, и ве се ло!
Јед на ре че: „Ме ни пе ва”.
Дру гиј ве ли: „Ме ни пе ва”.
Је дан дру гом не по пу шта,
Сва киј се би пе сму сво ји.
Тер бу но се на ка ди ју,
Да ка ди ја пра во су ди,
Ко ме пти ца пе сму пе ва.
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
 (У Бе о гра ду 1840)12

Исте го ди не је на пи сао и пе сму при ја те љу Си ми ћу „Уте ха Г. Сто ја ну 
Си ми ћу. 20-ог мар та 1840. у Бе о гра ду”. У њој те ши при ја те ља да је те шко 
вре ме про шло и да је „Пре ма ле ће до шло” (Устав до шао).

Што си бри жан, сму ћен, Сто ја не?
За што се диш, идеш без во ље?
 Та што је би ло, про шло је,
 А пре ма ле ће до шло је. 

  (У Бе о гра ду 20. мар та 1840).

У ко мен та ру уз ову пе сму пи ше:

Од вре ме на Ми ле ти не или Си ми ће ве бу не (јан. 1835) и у след ству ове сље-
до вав ше Скуп шти не Сре тењ ске (2. фе бр. 1835) Ста ре ши не су Срб ске коли ко 
по уве ре њу сво ме то ли ко по крај њој ну жди све те шње скоп ча ва ле се у сло гу 
и друж ство, на сто ја ва ју ћи, да се са мо вољ ство кња за Ми ло ша огра ни чи, и 
без бед ност лич но сти, има ња и че сти сва ко ме Ср би ну при ба ви. Ова ко вим на-
сто ја ва њем до шло се до Уста ва 1838. го ди не до би ве ног, и у про ле ће 1839. год. 
об на ро до ва ног. Књаз Ми лош ипак по ку ша над би ти ову по бе ду Ста ре ши на’, 
из по та је бу ну диг нув ши код ре гу лар ног во јин ста про тив Уста ва и Ста ре ши-
на’. Но ово га по ку ша ни ја он сам жер тва бу де, та ко да је при те шњен 1. ју ни ја 
1839. остав ку на кња же ско до сто јин ство у пол зу сина сво га нај ста ри јег дао, и 
из зе мље из и шао. Но ко ли ко је пре то га Ста ре ши не Срб ске страх од кн. Мило-
ша у јед но зби јао; то ли ко су се сад, ка ко су се ово га осло бо ди ли, од ма це па ти 
и раз да ва ја ти по че ли. Већ при пр вом по чет ку и по стан ку На ме сни че ства до-

11 Де ла I, Но ви Сад, 1855, 199–201.
12 Исто, 132.
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сто јин ства кња же ског, кад је Ву чић не ке се би не у год не чи нов ни ке са мо вољ-
но и без су да прог на ти хо тео, ра спре и це па ња су се по ро ди ла. Не ки су у том 
по ступ ку сма тра ли пр ви ко рак но вог са мо вољ ства, од ко га су се је два ју че 
опро сти ли, ни ти су до пу сти ти хо те ли, да Ву чић од сад чи ни, про тив че га су 
у Кн. Ми ло шу сви до ју чер ишли и ра ди ли. По сле смр ти Ми ла но ве бу де мла ђи 
син Кн. Ми ло ша Ми ха ил за кња за код Пор те пред ло жен. Овај је он да у Вла-
шкој код от ца био, и због за те за ња и за др жа ва ња от чи на ду же се он де за др жао, 
та ко да је доц ни је у Ца ри град ра ди по твр ди тел ног бе ра та оти шао, и тек у 
про ле ће 1840. год. у Сер би ју као књаз до шао. Чим се до ла зак кња за Ми ха и ла 
већ ма про те зао, тим је у Сер би ји раз дор рас т’о, и рас про сти рао се. Ста ре ши-
не су се већ ма раз два ја ле, је дан дру го га по ни зи ти и у сен ку ба ца ти ста рао се. 
Од ста ре ши на’ пре ла зи ло је на чи нов ни ке оста ле, на во јин ство ре гу лар но, и 
у сам на род. Све се по ре ме ћа ва ло и раз стро ја ва ло. У ова ко вом ста њу их је и 
до ла зак кња за Ми ха и ла за стао. Сто јан Си мић, ко ји се он да Ви це-Пред се да тељ 
Со вје та био, и сам је јед но од глав ни ји деј ству ју ћи’ ли ца’ у то ме био. Ве ли киј 
за јам, ко ји је он по сле уда ље ни ја кња за Ми ло ша од Пра ви тељ ства узео, да вао 
је по во да и ору жи ја су пар ни ци ма ње га у по ве ре њу по ко ле ба ти, и сен ку на 
ње га ба ци ти. Пе сник је он да, ра де ћи на устро јен ја ма зе маљ ским, са Ста ре ши-
на ма у не пре ста ном сно ше ни ју би вао, све те смут ње и не при ли ке очи ма гле-
дао. У та ком ста њу ви де ћи Сто ја на Си ми ћа муч на и не вољ на, сед не, и на пи ше 
му „Уте ху” ову, из ко је се и ста ње и от но ше ни је он да шње Ста ре ши на’ ви де ти 
мо же. Пе сник та ки у пр вој стро фи пи та, за што сад да не во љан бу де, кад је 
оно, што су же ле ли, до би ве но, тј. про шло је вре ме са мо вољ ства и си ле, до шао 
устав и за кон (пре ма ле ће или про ле ће); њи хо ву те жњу и рад њу пред на ро дом 
и са на ро дом да се од са мо вољ ства осло бо де и под кри ло уста ва и за ко на до ђе, 
упо до бља ва ле те њу ждра вло ва, кои бе же од хлад но га пре де ла и иду у то пли-
ји; пред ста вља, ка ко су се ови раз два ја ли и опет сло жи ли, па су им и во ђе и 
ја то ле по то плиј пре дел ужи ва ли. Од то га при мер не ка узму и Ста ре ши не 
Срб ске сад раз дво је не, од ко их су че ти ри глав на у ме сто сви ју име но ва на: 
Је фрем Обре но вић, Аврам Пе тро ни је вић, То ма Ву чић Пе ри шић...13 

Усле ди ли су Ха џи ће ви сти хо ви по све ће ни „но вом кне зу” Алек сан дру, 
у осмер ци ма и сед мер ци ма „Све тло ме Кња зу срп ско ме, Алек сан дру Ка ра ђор-
ђе ви ћу 26. ок то бра 1842.”:

Што се ве дри не бо с ју га,
 За што бли ста ви шњиј зрак?
Да л’ Ан ге ла ја вља ду га,
 Да раз го ни ад скиј мрак?
Ил’ Бог пру жа де сну ру ку,
 Да по диг не Срп скиј род,
Да уто ли те шку му ку,
 Ши љућ’ с не ба рај скиј плод?

   (У Бе о гра ду 26га ок то бра 1842).14

13 Исто, 145–146, 209–211.
14 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, бр. 44, 31. ок то бар, 179; Де ла I, 137–138.
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Ка да је Алек сан дар иза бран за кне за по дру ги пут, по дра жа ва ју ћи на род-
ну пе сму на пи сао је у де се тер цу „Пе сма срп ска пред из бор дру гиј кња за 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, на Ви дов дан 15. ју ни ја 1843”: 

 Бо же ми лиј, чу да не ви ђе на!
Што је сун це та мом по мр ча ло
Виш’ Ср би је на не бу ве дро ме?
Да л’ за сти ру обла чи не цр не?
Ил’ се ви ју над обла ке Ви ле?
Ил’ се би ју зма ји и ажда је?
Ни је оно сун це по мр ча ло,
Виш’ Ср би је на не бу ве дро ме;
Нит’ за сти ру обла чи не цр не,
Нит’ се ви ју над обла ке Ви ле,
Нит’ се би ју змаи и ажда је;
Већ’ је оно од Ср би је прав да...

А ову сло бо ду су по мо гли орао ру ски цар Ни ко лај, змај тур ски Аб ду ла – 
Ме џи да, и ор ло ви не мач ки, ен гле ски и фран цу ски. У ко мен та ру је на пи сао:

„По зна то је, ка ко је 1842. год. у Ср би ји бу на се ро ди ла, ка ко је кн. Ми-
ха ил зе мљу оста ви ти мо рао, и син Ка ра ђор ђев за кња за иза бран, и од Пор те 
бе ре том по твр ђен. По зна то је и то, ка ко на ово ме ни је мо гло оста ти: по чем 
је Ру си ја као по кро ви те љи ца Ср би је глас свој про тив то га код Пор те по ди гла, 
и сма тра ла је из бор овај као про из ла зак бу не, ко ја не сме да бу де. За то је зах-
те ва ла, да се по гла ви це по бу не те Ву чић и Пе тро ни је вић из зе мље уда ље, да 
се из бор овај уни шти, да се на род на Скуп шти на са зо ве, и на тој из бор сло-
бо дан учи ни; и да Ру си ји ни је ста ло до ли ца, но до осно ва. Пор та, прем да је 
од Ен глез ке и Фран цуз ке, па и од Ау стри је, у по чет ку по др жа ва ла зах те ва ње 
Ру си је по пу сти, и по и ште, да кн. Алек сан дер остав ку да, и да се нов из бор 
учи ни. И на ово књаз Алек сан дер да остав ку, на рав но са же љом да на пред-
сто је ћој Скуп шти ни опет за кња за иза бран бу де. Јед но из ме ђу оста ли’ сред-
ста ва’, ко и ма се на род за то пре пра вљао, би ла је и пе сма ова од Пе сни ка 
на род ним ду хом спе ва на, и та ко уде ше на, да су је гу сла ри у на ро ду пе ва ли”.15 

Јо ван Ха џић је био тво рац пр вог срп ског Гра ђан ског за ко ни ка, ко ји је 
срп ска вла да из да ла 1844. го ди не, али је ипак 1846. го ди не увре ђен од Ву-
чи ћа на пу стио Ср би ју. Кон сул то ва ли су га кра јем ав гу ста 1847. го ди не због 
пи та ња на след ног кне жев ског до сто јан ства у по ро ди ци Ка ра ђор ђе ви ћа. Лич-
но га је у Но вом Са ду по се тио Ми ли во је Пе тро вић, а сво је ми шље ње о овом 
пи та њу по слао је и Кни ћа ни ну 31. ав гу ста 1847. го ди не. 

Ђор ђе Гро зда но вић је био нај зна чај ни ји пе сник, са нај ви ше об ја вље них 
сти хо ва, из та бо ра Обре но ви ћа, ко ји се под псе у до ни мом „Иван Со ко ло вић”, 
у по себ но штам па не три пе сме, су прот ста вио уста во бра ни тељ ским сти хо-
ви ма Си ме Ми лу ти но ви ћа. Гро зда но ви ће ве пе сме су: Стр мо гла ви пре врат 

15 Де ла I, 139–142, 204–205.
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Ср би је или Опи са ни је со за кле ти ја Ву чи ће ва ца и Ту ра ка про тив кња за Ми ха
и ла и ње го вог пра вле ни ја. От пе вао Са ра ев ском Пев цу на ње гов Вас крс уста
ва (Но ви Сад, Пи сме ни Ка та ри не Јан ко вић, 1843; дру го из да ње: У Зе му ну, 
пе ча та но Књи го пе чат њом И. К. Со про на, има 31 стр.), Стр мо гла ви пре врат 
Ср би је. Про ду же ни је от пе ва Пев ци ма Псев доу ста нич ким и но ви на ри ма 
срп ским, свез ка дру га (Но ви Сад, пе ча та но Пи сме ни Јо ва на Ка у ли ци ја, има 
88 стра не – до жи ве ла је два из да ња, оба 1843. го ди не), а тре ћа је оста ла у 
ру ко пи су, да нас се на ла зи пре пи са на ру ком Си ме Ми лу ти но ви ћа у ње го вој 
остав шти ни.16 Де сет при ме ра ка пр ве штам па не пе сме по слао је Ла зар Иса-
ко вић из Зе му на 15. ју ла 1843. го ди не кне зу Ми ло шу у Беч.17 Да је ово псеу-
до ним Ђор ђа Гро зда но ви ћа сма трао је Дра го слав Стра ња ко вић.18 Гро зда но-
ви ће ви сти хо ви про тив уста во бра ни те ља по ја ви ли су се и 1851. го ди не. Ова 
но ва пе сма, рас ту ра на у на ро ду, са ста вље на је код кне за Ми ло ша, али ка ко 
је у њој на па да на по ред кне за Алек сан дра и ње го ве вла де и Пор та, срп ска 
вла да је пред у зе ла ко ра ке да се зва нич ни ци у Ца ри гра ду упо зна ју са овим 
сти хо ви ма. У пи сму Алек се Си ми ћа Кни ћа ни ну од 21. ок то бра 1851. го ди не 
на во ди се да је пе сма од Ђор ђа Гро зда но ви ћа „Оно га што је 1842. го ди не 
пи сао Стр мо глав Ср би је”. 

Лич ност Ђор ђа (Ге ор ги ја) Гро зда но вића, пис ца, пи са ра, тр гов ца (?, око 
1805 – ?, по сле 1862), и да нас ни је ја сна. Из оно ма ло по да та ка зна мо да је 
за вр шио основ ну шко лу, али ни је по зна то где. Ра дио је 1823. као тр го вач ки 
кал фа у рад њи сво га бра та од тет ке Ђор ђа Стој ко ви ћа у Бе о гра ду. Тр го вао 
је стип сом, „стре шом” и дру гом ро бом, ко ју је до во зио и на па на ђур у При-
шти ну. Ка сни је, 1834, жи вео је и ра дио у Бо љев цу (Срем), где је имао сво ју 
рад њу. У вре ме до ла ска уста во бра ни те ља на власт жи вео је и ра дио у Бе о гра-
ду, а он да је као при ста ли ца Обре но ви ћа 1842. про те ран из Ср би је. Као из гна-
ник жи вео је у Зе му ну, 1846. и 1847. бо ра вио у Ви ди ну, где га је ау стриј ски 
кон зул Мар ко До бро са вље вић при мио у слу жбу за ви зи ра ње па со ша. По сле 
кра ћег бо рав ка у Сви што ву и Ру шчу ку 1848. пре шао је у Вла шку (Ђур ђе во, 
Бра и ла, Га лац), а 1849. до шао је у Бу ку решт, где је про вео че ти ри го ди не као 
пи сар Ми ло ша Обре но ви ћа. Био је у прат њи Ми ло ша Обре но ви ћа на пу ту 
за Беч, где је 1853. при су ство вао свад би Ми ха и ла Обре но ви ћа. По сле се дам-
на ест го ди на стран ство ва ња, 1859. по но во се вра тио у Бе о град. Об ја вио је у 
три књи ге сти хо ва Опи са ни је жи во та Ње го ве све тло сти кња за Ми ло ша Т. 
Обре но ви ћа (Бе о град 1859; Зе мун 1860; и Бе о град 1861). По ред ово га на пи сао 
је: По вјест о при кљу че ни ја ма збив ших се у Кња же ству Срп ском го ди не 
1842.19 и Кр ва во по зор је ме ђу Тур ком и Ср би ма у Бе о гра ду 1862.20 Ка да је Дра-
го слав Стра ња ко вић при ре дио дру го из да ње при ча о кне зу Ми ло шу Ми ла на 

16 О овој пе сми ви де ти оп шир ни је: Ста ни ша Во ји но вић, „Два пе сни ка из вре ме на Ву-
чи ће ве бу не”, Ме шо ви та гра ђа – Mi scel la nea, књ. XXXVI. Исто риј ски ин сти тут, Бе о град 
2015, 141–182.

17 Ар хив Ср би је, КК, XL, 369.
18 Вла да уста во бра ни те ља 1842–1853, Бе о град 1932, 143.
19 Спи сан Ђор ђем Гро зда но ви ћем. У Зе му ну (дру го из да ни је). У Зе му ну, пе ча та но 

књи го пе чат. И. К. Со про на 1859, 24 стр. (Сто јан Но ва ко вић, Би бли о гра фи ја, Бе о град 1869, 
403–404, бр. 2199. Но ва ко ви ће ва на по ме на: „Не мо гох ни шта са зна ти за пр во из да ње”).

20 Бе о град, шт. Н. Сте фа но ви ћа, б. г. (ве ро ват но 1862) 36 стр. – Књи гу по се ду је Би блио-
те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду.
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Ђ. Ми ли ће ви ћа (књи га ни је да ти ра на, али је из три де се тих го ди на XX ве ка) 
пре нео је и не ко ли ко Ми ли ће ви ће вих по да та ка о Ђор ђу Гро зда но ви ћу: „Го-
ди не 1842. овај Ђор ђе Гро зда но вић, при мо ран оста ви ти Бе о град и прећи у 
Зе мун, од о ну да је пи сао бро шу ре у сти хо ви ма, и на па дао и ру жио Ву чи ћа 
и ње го ву дру жи ну. Од о вуд из Бе о гра да Гро зда но ви ћу је од го ва рао Си ма 
Ми лу ти но вић, ко ји је био са уста во бра ни те љи ма. Оно што је пи сао Гро зда-
но вић и ње го ви дру го ви пре но ше но је у Ср би ју кри шом и ов де пре пи си ва но, 
и ра за ши ља но при ја те љи ма Обре но ви ћа, а Ми лу ти но ви ће ви су сти хо ви 
штам па ни у Др жав ној штам па ри ји, и власт их је пре ко кме то ва ши ља ла у 
на род. Ја сам он да још био у Рип њу, и у на шу ку ћу до пи ра ли су и јед ни и 
дру ги ти са ста ви, по што је у це лом се лу мој отац био нај пи сме ни ји чо век. 
И да нас се се ћам не ких по че та ка тих брат ских ми ло шта, ко ји ма су јед ни 
дру ге по ча шћа ва ли. Та ко, ко ли ко се опо ми њем, јед на Гро зда но ви ће ва пе сма 
по чи ња ла је ова ко:

Чуј, на ро де, ви ди те ли, Ср би?
Ка ко с’ уп’o са ра јев ски пе вац,
Из свег гр ла и из све га гла са,
Да про сла ви Му ха ме да све ца?
У за че ље сво је пе сме ста вља 
Ћа мил –па шу, ти ра ни на кле та 
Чи ву ти на и по тур че ња ка,
До Ћа ми ла Авра ма Ће ха ју,
До Авра на чки ља ва Ву чи ћа,
До Ву чи ћа ку со га Па у на (Јан ко ви ћа)
До Па у на пи ја на Ре сав ца,
До Ре сав ца лу ду бу да ли ну 
Бу да ли ну Кни ћа нин-Сте ва на!

Да љих се сти хо ва не се ћам!”21

Ово че га се Ми ли ће вић се ћа, то су сти хо ви из пе сме: Стр мо гла ви пре
врат Ср би је или Опи са ни је со за кле ти ја Ву чи ће ва ца и Ту ра ка про тив кња за 
Ми ха и ла и ње го вог пра вле ни ја. От пе вао Са ра ев ском Пев цу на ње гов Вас крс 
уста ва (Зе мун 1843), али су сти хо ви по не где не тач ни и ре ду ко ва ни. По че так 
ова ко гла си:

Чу јеш ро де, ви ди те ли Ср би,
Ка ко с’ уп’o са ра јев ски пе вац,
Из свег гр ла та из пет ни жи ла,
Да про сла ви Му ха ме да Све ца,
И ње го ве кр во жед не Тур ке; 
Ко ло во ђе л’ бун тов нич ки че та?
А по мра чи сла ву Обре но ву.

21 Кнез Ми лош у при ча ма, На род но де ло, 359 стр. Има 285 при ча са сли ка ма и пред го-
вор, стр. XVI I–X XXII.
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Оста ле лич но сти се по ми њу у доц ни јим сти хо ви ма, али са тач но на ве-
де ним атри бу ти ма. Ову пе сму Гро зда но вић је пот пи сао псе у до ни мом Иван 
Со ко ло вић у Ка бла ру. Дру го из да ње, на ње му та ко и пи ше иза шло је у Зе-
му ну, и то је оно ко је је кне зу Ми ло шу послао Ла зар Иса ко вић. На па да ју ћи 
Ми лу ти но ви ћа, Гро зда но вић је сма трао да је он по ре као сво је с ти хо ве из 
Ср би јан ке и Тро је се стар ства и сво ју Тро е го ди шњу исто ри ју, у ко ји ма је пи сао 
објек тив но и као пе сник и као исто ри о граф. Али у уста во бра ни тељ ским 
сти хо ви ма.

Дру га све ска сти хо ва но си на слов Стр мо гла ви пре врат Ср би је. Про ду
же ни је от пје ва Пјев ци ма псев доуста нич ким и но ви на ри ма срп ски на пи са но 
је од истог Ива на Со ко ло ви ћа „у Ка бла ру На спа сов дан”, опет Гро зда но ви ћев 
псе у до ним, а по чи ње сти хо ви ма, ко ји ма се за вр ша ва пр ва:

Тек што ј’ на бри зга ла чар на,
Да раз ви је свој бр сна ти пу пак,
И одје не с’ зе ле ни лом дич ним,
А ра за спе ми рис од бе ха ра,
По по ља ма и по дру бра ва ма; 
Ру ме на се ука за ла зо ра,
Виш’ Ср би је на не бу мрач но ме,
Јар ко сун це то пле сво је зра ке,
Са ви си не про си па ти ста ло
Да оба сја уцве ље ну мај ку;
А огре је си ро ти њу срп ску,
Ко ја гла ве по диг ну ти не сме,
Нит’ у јар ко по гле да ти сун це,
Од Муј ка на ду шма ни на ста ри’,
И од ла жи устав –бра ни те ља.

Гро зда но вић ве о ма ве што по дра жа ва сти хо ве Ми лу ти но ви ћа:

У бла же на пре но си жи ли шта
– – – – – – 
Ток вре ме на да за др жи ми сли
– – – – – –

Ви ди се да је Гро зда но вић био упо знат и са ве за ма уста во бра ни те ља са 
Чар то ри ским у Па ри зу:

Опра ви ли чак у Па риж та мо,
С Чар то ри ским чи нит’ пре го во ре
Он са дру штвом кад се на пут спре ма,
Прек’ Ли вор на у Ср би ју до ћи,
С то ва ри ма но вац’ и џе ба не,
Под по мо ћи ај ду чи не срп ске;
Тад По ља ци, Вла си и Мол дав ци,
Сви о јед ном ору жи ја с’ ла те,
Срб-Муј кан ’ма у по моћ при ско че...
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Но ва, уста во бра ни тељ ска власт:

У обла ке с’ под не бе са ди жу,
А од па ре ма глу шти на гу ста,
Сву Ср би ју да по кри је та мом,
И по мра чи на вјек Срп ства сун це.
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
Гу ске га чу по диг нув ши гла ве,
Ко да пје сне из ви ја ју ње ком;
Меч ке др же пу блич не ба ло ве,
А мај му ни осве тље ње пра ве,
Кур ја чи на сви је оштри зу бе.
Бо же ми ли, шта то мо же би ти!

Пе сник је по ред за ла ко је су до не ли уста во бра ни те љи, опе вао и зло де ла 
Ка ра ђор ђа у устан ку (оти ма ње Ма ри је из Бру сни це, од му жа Пе тра Ни ко лића; 
узи ма ње ка де Аган ли ји не; беш ча шће ње ћер ке Об ра да Сло ви ћа из се ла Гра-
бо ви ца; оти ма ње Ми ле ни је, же не Ла зе Ста и шо ви ћа из Жа ба ра; Ста ме ни је, 
же не Ве лич ка Ћор пе тро ви ћа; про га ња ње то бо жњих ве шти ца). На кра ју је 
на вео да, ка да је Ка ра ђор ђе по бе гао из Ср би је, на Про га ру, Ми ло ша су зва ли 
Не на до ви ћи да и он бе жи, а он је пре но ћио код по па Жив ка и вра тио се у 
Ср би ју:

Плач и ја ук ра зле же се ту жно,
Све оста вља по стој би ну сво ју,
Дом, жи ли ште, ста да и има ње,
Пре ма с’ к рје ци на оба лу ту ђу,
За из ба вит’ слат ки овај жи вот.
Још Не го тин бра ни хра бри Вељ ко,
Јошт Вој во де по ме ђа ма сто је.
И че ка ју, да с’ од у пру Тур ком,
А не зна ју, шта се амо зби ло,
Да је Ђор ђе оста вио на род.
Кад о бјег ству Ка ра-Ђор ђа чу ше,
Све по тму ше Вој во де ту жно,
Куд ко зна де там’ и на дре пре ђе.
Хра бри Вељ ко по ги бе ју нач ки;
Са мо оста Обре но вић Ми лош.

Опе вао је кне за Ми ло ша ка ко је за кла њао на род, по ди зао по ру ше не 
цр кве, отва рао шко ле, су зби јао са мо во љу, ста рао се о не за ви сно сти Ср би је.

У фу сно ти 40 (стр. 43 ове књи жи це) „об ја снио” је и смрт Ка ра ђор ђа, а 
по ме нуо је и спис Си ме Ми лу ти но ви ћа Глас на ро да срп ског (об ја вље на је 
ано ним но, ко ју на зи ва па скви лом, и за ко ју по гре шно прет по ста вља да ју је 
на пи сао Па ун Јан ко вић). На сле де ћим стра на ма у сти хо ви ма и фу сно та ма уз 
њих по ле ми ше са ау то ром ово га спи са, бра не ћи уби ства кне за Ми лоша. На-
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во ди до бро чин ства кне за Ми ха и ла (по моћ ко ме са ру Му са-ефен ди ји, уставо-
бра ни те љи ма у Ви ди ну и Ца ри гра ду, њи хо вим по ро ди ца ма у Бе о гра ду, бо-
га ће ња ис так ну тих уста во бра ни те ља у Вла шкој, на во де ћи су ме у та ли ри ма, 
по ре клу уста во бра ни те ља). На кра ју за кљу чу је да су „Псев до-уста во вач ки 
пје ва чи про у зро ко ва ли са да шњи ме теж у Ср би ји”. Да њи хо ви пам фле ти и 
па скви ле са мо го во ре у при лог њи хо вог беш ча шћа, због че га је Ву чић на гра-
дио но ви на ра Те о до ра Па вло ви ћа, уред ни ка Срп ског ула ка Јо ва на Ха џи ћа и 
ње го вог по моћ ни ка Мак си ма Си мо но ви ћа, Ми ло ша По по ви ћа, уред ни ка 
По ду нав ке:

 О пје ва чи Псев до –у ста вач ки!
Па спје ва те Хим не не до стој ним,
Уно си те ви ше сун ца јар ка
Ко ри фе је и из ро де Срп ства.
Та ко исто Ка ра –Ђор ђа гро зна
Уз но си те хва лам’ до не бе са
Да је ве ћи ју нак и бла го деј
Од фран цу ског ца ра Бо на пар те.

У да љим сти хо ви ма на па да ју се пе сме Си ме Ми лу ти но ви ћа и Јо вана 
Ха џића због за ко на. Ту он у про зи (фу сно те) до но си по дат ке о не ким су сре-
ти ма Ха џи ћа са кне зом Ми ха и лом у Зе му ну. По сле то га до но си ре ги стар 
зло де ла То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа. На кра ју по ру чу је уста во бра ни те љи ма:

Све зи све зом Све мо гућ ства Тво га
Со јуз твр ди и вје ко ве вјеч не,
Мир да пра ви, и по ре дак до бри
У зе мља ма и на род ма вла да,
Одр жи се и утвр ди кр јеп ко.
Зло ко вар ни Ко ри фе ји гро зни,
Бун тов ни ци и не мир не гла ве,
Ко ји ру ше цар ства и пре сто ле;
Ко ји ру ше бла го ста ње оп ште,
Ута ма не с’ да им не ма тра га!

Ме ђу пе сни ци ма са па скви ла ма про тив Обре но ви ћа у овој пе сми по-
себ но Гро зда но вић ис ти че: „Пје сму срп ског име на” Ђор ђа Г. Пе тро ви ћа и 
„Пр виј Вас крс уста ва и на род ње прав де у Ср би ји” Си ме Ми лу ти но ви ћа, 
„ко ју је Ву чић по со ка ци ма но сио, и све ти ни чи та ти дао, го во ре ћи: ево бра-
ћо Вас кр са уста ва, сад нам је устав вас кр с’о итд.” Да ље Гро зда но вић на во ди 
Ми лу ти но ви ће ве ра до ве: „Раз го вор два Ср би на Дра гу ти на и Ми лу ти на”, 
„Че сти та ње Кур бан’-Бај ра ма, Му са па ши, пје сна уста во вач ка у Ви ди ну 5-о 
ма ја 1841”, „Вас крс Уста ва и на род не прав де у Ср би ји”, „Му са Ефен ди ји 
уста во вач ки по пјев”, „Оплач”, „О ли цу и ду ху Ка ра ђор ђа (од ри вак из Оџа-
кли је Зу ба но ве 1840. го ди не)”. По ред то га Ми ло ша Све ти ћа (Јо ва на Ха џи ћа): 
„Оду Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу”, „По бу ње ном на ро ду у Ср би ји на Топ чи-
де ру ме се ца ма ја 1840”, „Ли си ца и ко кош”, и пе сме дру гих пе сни ка.
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У Но вом Са ду је 1843. го ди не об ја вио у сти хо ви ма По вјест о при кљу
че ни ји збив ше сја в Кња жесвствје Серб ском ље та 1842. спи са на Ђор ђем 
Гро зда но ви ћем Зе мун цем.22 

У пред го во ру осу ђу је не при ја те ље ко ји са Ву чи ћем на че лу же ле да 
уни ште срп ски на род, под вла шћу ју ћи се Тур ци ма, на су прот кне зу Ми ло шу, 
ко ји је це ло га жи во та же лео да на род осло бо ди. Сти хо ви су са пар ном ри мом, 
нај че шће од два на е стер ца до че тр на е стер ца. 

По чи ње сли ка њем те шког ста ња уз бу ње не Ср би је:

О Сер би јо ми ла, што си по тав ни ла,
 Што си та ко ни ско гла ву обо ри ла,
Као да ти се гу ја, крај ср ца са ви ла,
 Зар те опет стре ла ка ко ва ра ни ла.

а про ду жа ва ис ти ца њем зна ча ја кне за Ми ло ша:

Ми лош да вам жи ви Обре но вић ста ри,
 Сло бо ду вам до би а Тур ке са та ри.
Ски ну ти вам ја рам, тру де не по жа ли,
 Окол не дво ре мо ли ти на ва ли.
За Сер би ју јад ну, да се сми лу је ду,
 Од Зу лу ма Тур ска, да је осло бо ди ду.

Ис ти че ње го ве за слу ге и успе хе, при па ја ње на хи је 1833. го ди не, по диза-
ње цр ка ва, град њу ка ран ти на, на бав ке оруж ја и уста но вље ња вој ске, ор га ни-
зо вао је пу то ва ња по Евро пи кне ги ње Љу би це и кне же ви ћа Ми ла на и Миха-
и ла (а овом по след њем омо гу ћио да са вла да фран цу ски је зик), увео шко ле, 
омо гу ћио да се са стра них је зи ка пре ве ду уџ бе ни ци, по звао умет ни ке у Срби-
ју, на су прот Ву чи ће ва ца, ко ји су прог на ли кне за Ми ха и ла, уче не Ср бе, и мно-
ге занат ли је и тр гов це. На кра ју пи ше да „про ду же ни је сле ду је”, а у на став-
ку је „Пје сма Бе о гра ду у са да шњем со сто ја ни ју на тро пар ски глас 8-ми”, ко ји 
по чи ње ту жба ли цом:

Пре о бра зил сја је си Бе о гра де,
 Укра ше ни ја и сле ве ли ши сја, 
Па де ни ја и угње те ни ја удо стој сја;
 Гдје је сло бо да гдје ли сла ва Сер би је
Прог на Ву чић и, унич то жи је:
 Злоб ном по хо том прог на Ми ха и ла.

По сле по врат ка кне за Ми ло ша у Ср би ју 1859. на ста нио се Гро зда но вић 
у Бе о граду и, ка ко бе ле жи Ми ли ће вић, „бо ра вио је у Ско пљан ској ули ци, 
он де где је са да но ва ку ћа Јев ге ни ја Чо ло ви ћа. Чи ни ми се да је он де и умро, 
али не знам ко је го ди не. Иа ко сам мно го рас пи ти вао, ни сам мо гао ни шта 
ви ше са зна ти о овом Гро зда но ви ћу”.23

22 Но ви Сад, Пи сме ни Ка та ри не Јан ко вић вдо ве, 32 стр. При ме рак по се ду је Ин сти тут 
за срп ски је зик у Бе о гра ду.

23 Кнез Ми лош у при ча ма, На род но де ло, 359 стр. Има 285 при ча са сли ка ма и пред го-
вор, стр. XVI I–X XXII, 356–357.
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Пи сац ових ре до ва ис тра жи вао је ар хив ску гра ђу о Гро зда но ви ћу, и 
осим јед ног ње го вог пи сма и не ко ли ко пот пи са (је дан пут се за ње га пот пи-
сао ње гов син Ду шан) ни је на шао ни шта о ње му.

У Бу ку ре шту је са чи нио пе сму у ко јој се на па дао кне за Алек сан дра, 
ње го ву вла да ви ну и Пор ту. Ми лош Обре но вић је пре пра вио не ке де ло ве ове 
пе сме, штам пао је и 500 од штам па них при ме ра ка по слао тај но у Ср би ју, да 
би се раз де ли ло на ро ду. Ова књи жи ца је, по су ду та да шњег ми ни стра про-
све те, ути ца ла на ток ђач ке скуп шти не ко ја је одр жа на на Ви дов дан 1853. у 
Бе о гра ду. Гро зда но вић је пре ма кне же вом усме ном са оп ште њу са ста вио 
би о гра фи ју у сти хо ви ма, по узо ру на на род ну де се те рач ку по е зи ју, и об ја вио 
пр ву све ску по по врат ку у Бе о град, за хва љу ју ћи јем ству за штам пар ске тро-
шко ве ћур чи је из Бе о гра да, а сле де ће две уз по моћ пре ну ме ра на та и Обре-
но ви ћа.

У оста ви ни Си ме Ми лу ти но ви ћа на ла зи се ру ко пис пе сме, пре пи са не 
ње го вом ру ком, под на сло вом „Од гр да на Оду со вјет, Си ми Ми лу ти но ви ћу 
Са рај ли ји. Од Гр ђе но га усо вјет ство ва те ља Ђор ђа Гро зда но ви ћа Зе мун ца”. 
Она има мо то: 

Чуј дер мо то бо шњач ка на вр то?
Гр ди Гр до! Док идеш уз бр до,
И док’ ти је под но га ма твр до,
Али кад се на до ле по вра тим,
Тад ћеш до ћи ду го ве да пла тиш.

Са др жи све оно што је го ре ре че но, а ко ли ко је на ма по зна то ни је ниг де 
об ја вље на.24

ОСТА ЛИ ПЕ СНИ ЦИ

Ђор ђе Ма ле тић (1816–1888) је у је ку уста во бра ни тељ ске кри зе по сле 
по врат ка кне за Ми ха и ла из Ца ри гра да на пи сао пе сму Спев ње го вој све тло сти 
ми ло сти вјеј ше му го спо да ру и кња зу срб ском Ми ха и лу Обре но ви ћу при ли ком 
до лаз ка ње го вог из Ца ри гра да, па не ги рик у ко јем је сла вио кне за Ми ха и ла.25 

У Срп ском на род ном ли сту Те о до ра Па вло ви ћа об ја вио је пе сму по све-
ће ну кне зу Ми ха и лу Ау стриј ска му за у Сер би ји, у ко јој пи ше:

На де ждо сјај на. Об ра но, За шти то
Пре ми ла прав де, Кне же Ми ха и ло!
 Дај, рје ши суд бу над бе смрт ном,
  (Те би јер да до ше Бо зи си лу);

Дај, ста ви, Ми ли, под ле про тив ни ке
И дје ла м’ сјај на злат но на мје ри ло:

24 Ар хив СА НУ, 14161/367.
25 У Бе о гра ду, пе ча та но у књи го пе чат њи Кња же ства Срп ског, 1840, /6/ стр.
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 Пре тег ну л’ они ла вров вје нац
  Че ло што кра си ми на вјек свје тло.26 

Би о гра фи ја му је ве о ма за ни мљи ва. Срп ску основ ну шко лу је за вр шио 
у Ја се но ву (у Ба на ту), не мач ку у Бе лој Цр кви, гим на зи ју у Ора хо ви ци и 
Срем ским Кар лов ци ма, фи ло зо фи ју (VII и VI II раз ред) у Се ге ди ну. У Ср би-
ју је пре шао 1838. и био по моћ ник суд ског се кре та ра у Кра гу јев цу, се кре тар 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, па се кре тар Упра ве гра да Бе о гра да (1839–
1841) и се кре тар аген ци је у Бу ку ре шту (1841–1842), днев ни чар у Ми ни стар ству 
про све те (1842–1844). Ка да је от пу штен из слу жбе жи вео је у Зе му ну од књи-
жев ног ра да (1844–1847). Вра тио се у Бе о град и био учи тељ де це Је вре ма Не-
на до ви ћа (1847–1848), про фе сор Ли це ја (1848–1859), па он да ди рек тор бе о-
град ске гим на зи је (1859–1878). Го ди не 1874. вр шио је ду жност управ ни ка 
На род ног по зо ри шта.

У ру ко пи су је остао по зо ри шни ко мад Ву чи ћев ци и кња жев ци, ко ме ди-
ја ко ја пред ста вља ин тим ни об ра чун Ма ле ти ћа са уста во бра ни те љи ма, и 
ак ту ел ну ре ак ци ју при ста ли ца кне за Ми ха и ла на њи хо ву вла ду. То је пр ви 
по ку шај по ли тич ке са ти ре код нас, у че му је зна чај овог драм ског де ла.

Вре ме до га ђа ња у овој ко ме ди ји је Зе мун 1844. го ди не. Глав на ли ца су 
Ан та, зба че ни чи нов ник (Ву чи ће вац) и Влај ко про па ли ца, ко ји по Зе му ну 
аги ту ју за Ву чи ћа. У љу бав ној при чи нео ства ре не љу ба ви, рад њу за пли ћу 
слу ге: Ста ни мир (Ан тин) и Стој ко (Влај ков), ко ји по ма жу да се Ан ти на кћер-
ка уда за Сме шка, сто ло на чел ни ка По пе чи тељ ства у Ср би ји и чла на Со вје та. 
Ћер ка Ан ти на Бо сиљ ка, ко ја же ли да се уда из љу ба ви, и во ли Мла де на тр гов-
ца, су прот ста вља се овој оче вој же љи.

Та то мир Ми ло вук (1809–1878) је за ни мљи ва лич ност XIX ве ка, ко ји је 
ро ђен у Тр пи њи у Сре му 1809. го ди не. Учио је шест раз ре да гим на зи је (1826–
1828, и кра сно ре чи је 1829–1932) у Оси је ку, по том две го ди не Бо го сло ви је у 
Срем ским Кар лов ци ма (1832–1834). По сле пре ла ска у Кне же ви ну Ср би ју 
ра дио је као кан це ли ста у Кне же вој кан це ла ри ји (1834), учи тељ у Сме де ре ву 
(1834–1838) и По жа рев цу (1838), про фе сор гим на зи је у Кра гу јев цу (1838–1842). 
У вре ме уста во бра ни тељ ске кри зе от пу штен је и фе бру а ра 1843. био је учи-
тељ у Гра бов ци ма код Ва ра ди на (1843/44), До ба нов ци ма (1845–1848) и Бе ше-
но ву (1848–1849). Био је се кре тар на скуп шти ни гра ни ча ра Пе тро ва ра дин ске 
ре ги мен те у Ми тро ви ци 8/20. IV 1848. и уче ство вао је у Ре во лу ци ји. По том 
је био па рох у Оро ли ку код Вин ко ва ца (1852), Ву ко ва ру (1852–1860), Но вом 
Са ду (1861–1862, 1864–1865) и Ла зу, у Брод ској ре ги мен ти (1864). У Кне же ви-
ну Ср би ју вра тио се 1. X 1865. и био па рох у Ћу при ји (1865–1867), управ ник 
при ват ног де чи јег об да ни шта у Бе о гра ду (1867), па рох у По ро ди ну у По жа-
ре вач кој епар хи ји (1868–1871) и се лу Ба ту ша (1871–1874). На соп стве ну мол бу 
и жал бу На род ној скуп шти ни до био је пен зи ју 25. I 1876, а умро у Бе о гра ду 
19. XI 1878. го ди не. Са ра ђи вао је у ал ма на ху Ура ни ја (1837), Срп ском на род
ном ли сту, Ср бо бра ну и ка лен да ру Го ди шњак, а об ја вио је и не ко ли ко па не-
ги ри ка у сти хо ви ма (по ред оста лих и кне зу Ми ла ну, 1869, 1871, 1872).27

26 Срп ски на род ни лист, 1840, V, 30 (25. VII), 233–234.
27 Ра до мир Ј. По по вић, „Та то мир Ми ло вук”, Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва „Срем”, 

12 (2013), 13–34.
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Оно што је зна чај но за ову те му, под псе у до ни мом Све то род Жур на ло-
вић, об ја вио је у по себ ној књи жи ци Укор на бун тов не Ср бе. Спи сан 1843. 
го ди не у Ср би ји.28 Да је он ау тор от крио је сам Ми ло вук, у пи сму кне зу Ми-
ло шу из Но вог Са да од 20. ју на 1843. го ди не, са ко јим му је и по слао 12 при-
ме ра ка ове књи жи це.29

Као мо то су му по слу жи ле срп ске на род не по сло ви це, а пе сма по чи ње 
сти хо ви ма:

Бо же Ми ли чу да го ле мо га,
Гле да чу да ни кад не ви ђе на,
Гди по да ни сво ме Вла де те љу,
Го спо дар ство оте ше ај дуч ки.

За не де ла уста во бра ни те ља (ко је на зи ва „Уста во ква ри те љи”) на во ди 
при ме ре и кри ти ку је но ви не ко је „гр де Ми ло ша”, а за не де ла Ка ра ђор ђа 
пи ше:

Ка ра ђор ђа при ме ра ска ред ни,
Још би мо гли сто ти на ма на ћи
Што све до чи Чу бре Сер би јан ка.

Ис ти че кне за Ми ха и ла, ко ји се на у чио „По ли тич ном је зи ку Фран цуз-
ком”. А он да до но си не га тив не ка рак те ри сти ке Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 
ње го ве ис па де са про фе со ри ма ко ји су га по у ча ва ли. Об ја шња ва и ка ко је 
Ка ра ђор ђе стра дао у Ср би ји, и на во ди прет њу ве зи ра бе о град ског кне зу 
Ми ло шу, да ако му не до не се гла ву Ка ра ђор ђа за ме ни ће је ње го вом.

Ди ми три је Не шић (1817–1867), прав ник по стру ци, био је као пе сник 
са рад ник Срп ског на род ног ли ста Те о до ра Па вло ви ћа. Ка да је кнез Ми лош 
аб ди ци рао, под ини ци ја ли ма Д. Нћ об ја вио је пе сму „Столп ни ци ма. Ср бљи! 
Бо го ви”, у ко јој има сти хо ва о ју на штву Оби ли ћа и Мар ка а у стро фа ма 
11–15 сле де ће:

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Мај ку? – С пу та кои та ко не ми сли! –
 Пан те он отва рај те Бра ћо Срб скиј,
  Пе тро ни је ви ћа ста вљај те
   Му дрог, ти хо – раз су дљи вог

Је фре ма, Оби ли ћа Ву чи ћа,
 Оштрог Си ми ћа, твр ду и
  Ју на чи ну Ра дој ко ви ћа,
   Стол по ве као сјеј не Срб ске.

28 Но ви Сад, 1843, 32 стр.
29 Ар хив Ср би је, КК, XL, 384.
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Кит ња сте им ра зна шај те Пер ја ни це
 Гла сно, до сту де њи кра је ва.
  Обо драј те и љуб вом, срд ца
   Искре но шћу, на кло но шћу

Ве ром, ту им јер на гра ду срд це
 Од Вас че ка. – Бог а вре ме на
  До стој но уме ће ом бо ље
   Слав на увен ча ти де ла!!!30

Го ди не 1842. из дао је збир ку пе са ма под на сло вом Сти хо тво ре ни ја, и 
ка да је Ми ха и ло сту пио на кне жев ско ме сто на пи сао пе сму „Ње го вој си ја тел-
но сти го су да ру Ми ха и лу Обре но ви ћу кња зу срп ском” (стр. 7–12). Јед ну пе сму 
по све ће ну кне зу Ми ха и лу по слао је Ми ни стар ству ино стра них де ла.31

Па ун Јан ко вић Ба ћа (1808–1865) је је дан од ис так ну тих уста во бра ни тељ-
ских пр ва ка. Пи сао је пе сме и 1841. го ди не у пе штан ском Срп ском на род ном 
ли сту Те о до ра Па вло ви ћа об ја вио, под ши фром „А” пе сму „По хва ла ме се цу”. 
Ову пе сму је ре дак ци ји ли ста по слао Си ма Ми лу ти но вић из Ви ди на. По сла-
ни ца по чи ње сти хо ви ма:

У зло у дој те ко ви ни,
Кои сво јој до мо ви ни,
Као сле пац, ло ми врат,
С бра том сво им ни је брат;
 Сво ју се стру, сво га дру га
 Сма тра ме ри лом услу га!

Aх, ти ра не, аве ти њо!
Чу до све та, про кле ти њо!
До кле ће твој бу здо ван
Одо ле ват’ прав де стан;
 Ко сти све ту пре би ја ти,
 Пе ру ном се на зи ва ти?32

Ста но је Ћо сић (1803–1847) је пе сник ко ји је пе вао Обре но ви ћи ма (кне-
зо ви ма Ми ло шу и Ми ха и лу), али је у је ку уста во бра ни тељ ске кри зе по ку шао 
да за у зме не у трал ни став, сма тра ју ћи да ће се на шим су ко би ма ко ри сти ти 
са мо не при ја те љи. Он је по себ но 1840. го ди не об ја вио пе сму под на сло вом: 
„Пе сма на ро ду срп ском о збив шем се у вре ме ну го ди не 1839, и о при ше стви-
ју Ње го ве Све тло сти Кња за Ми ха и ла Обре но ви ћа, из Ца ри гра да у Ср би ју 
2. мар та 1840”. Ме ђу тим оно што је мно го зна чај ни је су ње го ви ру ко пи сни 
сти хо ви, ко ји су се ши ри ли у на ро ду пре пи си ва њем, и због ко јих је ис пи ти ван 
од стра не по ли ци је. Сти хо ви су са чу ва ни у Ми ни стар ству уну тра шњих дела. 

30 Д. Нћ/Ди ми три је Не шић/, Столп ни ци ма. Ср бљи! Бо го ви (пе сма), Срп ски на род ни 
лист, 1841, VI, 35 (31. VI II), 269.

31 Ар хив Ср би је, МИД-В, 1841, V, 124.
32 Срп ски на род ни лист, 1841, VI, 12 (20. III), 89–90. 
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Пе сма има 296 сти хо ва и да ти ра на је у Срем ској Ми тро ви ци 20. ма ја 1840. 
го ди не. По чи ње сти хо ви ма:

У хи ља ду и осме сто ти не
 Че тр де сет те ку ће го ди не
Књи гу пи ше Бо сна зе мља рав на
 Ко ја но је по зна та одав на
Те је ша ље бо га тој Ср би ји,
 И у књи зи ова ко го во ри:
Ој, Ср би јо по бо гу се стри це
 И одав но ми ла ком ши ни це
Ево има два ест и шест ле та
 Ка ко те би ду шма нин не сме та...33

У дру гој књи жи ци сти хо ва „Стр мо гла ви пре врат...” Иван Со ко ло вић 
(Ђор ђе Гро зда но вић) по ме нуо је (стр. 69–71) и оста ле пе сни ке уста во бра ни-
тељ ске по е зи је: Вла ди сла ва Сто ја ди но ви ћа („Ода Ка ра ђор ђе ви ћу”, „Мо јој 
ми лој”), Ан то ни ја Р. Мај сто ро ви ћа („Пје сна ко ју је со чи нио и на дар под нео 
сво јим го сти ма на С. Кли мен ти ја”), Иси до ра Сто ја но ви ћа („По у чи тел на из-
ре че ни ја, из Ср биј на ке)”, Алек се Чвар ко ви ћа („Ми сли Ср би на”), Ата на си ја 
Ни ко ли ћа („Пје сна”, „Ра дост ра до сти”, „Са Ава ле ви ла”, „По ду нав ка”), Ми-
ло ша По по ви ћа („На да бо љи вре ме на”, „Да во ри ја”, „Ни шта се не ста рај мо”, 
„Од зив срп ском ду ху” Ми ло ша Све ти ћа (Јо ва на Ха џи ћа), пе сни ка под псе-
у до ни мом Ми ло са ва Сло бо ди на (Ми лош По по вић), Ср бо љу ба („Сер би је 
Атлас”). 

Мој сеј Жи вој но вић (1811–1865) учи тељ, драм ски пи сац и пе сник по здра вио 
је по бе ду уста во бра ни те ља по себ но штам па ним сти хо ви ма под на сло вом: 
Срп ска свет ко ви на при ли ком по врат ка ГГ. Ву чи ћа и Пе тро ни је ви ћа у свое 
оте че ство у Сер би ји др жа на,34 а у ру ко пи су је оста ла ње го ва пе сма као учи-
те ља по жа ре вач ког под на сло вом „Kњаза Aлександра Kарађорђевића 15. 
ју ни ја 1843. го ди не до го див шег се”, а по све ће на је дру гом из бо ру за кне за:

Дра га ми ду шо Срб-ло зе ро де!
Мај ке у кри лу по љуп це при мај!
Спо кој не да не уме шна ру ка
Ког’ да де ме ни, на град то т’ је!
Про ни ком тво јим, ван до глед про дре
Да ору жа ни гро за па ко сни –
При ро дом са ма, за то и груд ми
На гра ду т’ да ти, ди же се то пло.

33 Ста ни ша Во ји но вић, „Два пе сни ка из вре ме на Ву чи ће ве бу не”, Ме шо ви та гра ђа – 
Mi scel la nea, књ. XXXVI. Бе о град, Исто риј ски ин сти тут, 2015, 147.

34 Со чи ње но Мојс. Жи вој но ви ћем. У Бе о гра ду, у Ти по гра фи ји Кња же ства срб ског, 1844, 
/2/+6 стр. 8о.
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Мут ном на срп ском кој’ хо ри зон ту,
Бук ти ње па лећ’ образ по ка за
Исти не пра ве, Ср б–ро да кр ви,
Жив бу ди све ту то т’ мај ка же ли.
Бла же ном нек’ т’ је су шта ства би ће,
О срп ска кр ви! Сте фа на моћ ног.
Да! По сто јан ство пу ни ти гру ди,
На де жду м’ да је ви дит’ Ду шма на –
Твр дој на сте ни те мељ осни ваш
Бу ду ће ди ке срп ског по сљед ства.
Век Алек сан дру дај Ме ту са ла,
Мај ка. О Бо же! Љу би мом же ли...35

Јо ван Илић (1823–1901) је као слу ша тељ пр ве го ди не фи ло зо фи је об ја вио 
пе сму „На дан ми ро по ма за ни ја ње го ве све тло сти кња за срп ског Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа, 26. ок то бра 1842. го ди не”, у кла сич ном раз ме ру, ко ја по чи ње 
сти хо ви ма:

О сјај ниј Фе бе зрач ног са Олим па
У сви ти му за’ при те ци у по моћ,
 Да пе сму ми лу Срп ском уву,
  Ли ру уз тво ју пој мо гла сно,

* * *

Пре све тлом да ну, ра до сти све оп ште
Кад пе сме див но сву да се раз но се,
 Уми љен Ср бин ка да ру ке
  Ве се ло к све ви шњем Твор цу ди же.36

Као уче ник хва лио је Алек сан дра, а ка да је ис те ран са Ли це ја 1844. по-
стао је при вр же ник ди на сти је Обре но ви ћа. За ни мљив је и због ста ва, у по е-
зи ји, по што је ме ђу пр ви ма устао про тив удва ра ња тур ским ве ли ко до стој ници-
ма и сул та ну. Ак тив но је уче ство вао у свр га ва њу Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
и подржао до ла зак ди на сти је Обре но ви ћа 1858. го ди не. У сво јим пе сма ма ко-
ри стио је на род ну по е зи ју, лек си ку и те ме ис то ка и по то ме био по знат у књи-
жев ним исто ри ја ма.

Вла ди слав Сто ја ди но вић (1806–1844) је пр во пе вао кне зу Ми ло шу, а ка да 
се про ме ни ла власт, као др жав ни чи нов ник, ис пе вао је Алек сан дру Ка ра ђор-
ђе ви ћу „Оду ње го вој све тло сти, ми ло сти вјеј шем го спо да ру и кња зу срп ском 
Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу на дан ми ро по ма за ња ње го ва, 26. ок то бра 1842. 
год., на кња же ско до сто ин ство”. Као кла си ци стич ки пе сник он је за мо то 
узео сти хо ве Му шиц ког и по здра вио но во га кња за:

35 Ар хив Ср би је, МУД-П, 1843, IV, 144.
36 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, бр. 45 (7. но вем бар), 183. Пре штам па но: Го лу

би ца за 1842, Бе о град, /1842/, 143–145. Пе сма се не на ла зи у Це ло куп ним де ли ма Јо ва на Илића, 
ко ја је при ре дио Ја ша М. Про да но вић. Бе о град, Би бли о те ка срп ских пи са ца /1928–1931/.
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Чуј све те ра дост! чуј не чу ве но свим
Пра вим ве се ље Ср би ма! Млад и стар
 (Де ца на си си мај ке не жне)
  Сун це по здра вља ју јар ко да нас.37

Ме ђу пе сни ци ма се на ла зе не пот пи са ни ау то ри или под раз ли чи тим 
псе у до ни ми ма.

Не ке псе у до ни ме ни смо ус пе ли да раз ре ши мо. Ме ђу њи ма је нај по зна-
ти ји обре но ви ће вац До бро слав Па ли во ља, ко ји је у Но вом Са ду об ја вио сти-
хо ве под на сло вом Пје сма на род на о ста њу Ср би је по сле не срећ ног по диг ну
тог Ву чи ће вог бун та про ти ву Кња за и Пра ви тељ ства Срб ског го ди не 1842. 

Пе сник је по ка зао из у зет ну уче ност, ста вља ју ћи, као мо то сво јим сти-
хо ви ма, ми сли Ви лан да и Ко це буа („Бу на је при љеп чи ва као ку га”) на не мач-
ком је зи ку и у пре во ду. Пи са на је по угле ду на на род ни де се те рац а по чи ње 
сти хо ви ма:

Ми ли Бо же чу да го ле мо га!
Што се Ртањ у по’ но ћи свје тли
А по ње му ви ју обла чи не?
Што се чу ју из ду бљи не гла си
Као из да ље ту че тут ња ви на?

Ви ла оби ла зи Ср би ју и на ла зи са мо зу лу ме Ву чи ћа и ње го вих при ста-
ли ца, па при зи ва кне за Ми ха и ла да је из ба ви из бе де. По себ но ис ти че вој ни 
су коб кне за Ми ха и ла и Ву чи ће ва ца, ка да:

Тек’ по ги бе Адре је вић Ар со
Од Бог да на да га Бог уби је!
Тек Ми лен ко сви сну Ка пе та не,
По нос, ди ка сво јих ро ди те ља
Та Ми ле те Ра дој ко вић Стар ца
Што у бо ју оста рио љу том
А бра не ћи сво је оте че ство;
Та ко не ста По по ви ћа Ђор ђа, 
Ма џа ре вић Ди ми три ја с њи ме,
Са мно ги ма си вим со ко лов ма.38

Дру ги пи сац, Кра гу је Ди во сти њац, об ја вио је пе сму до ко је ни смо успе ли 
да до ђе мо, под на сло вом По пев са жа ље ни. Збрао под Тра на ба сом на Ме ти
ном бр ду слу шав ши плач Гру жан ке де вој ке (Но ви Сад 1843).

Тре ћи ау тор, ко ји је не пот пи сан, об ја вио је по себ но пе сму Плач срп ске 
ви ле због до га ђа ја у Ср би ји 1842, ко ја има 1320 углав ном де се те рач ких сти-
хо ва, штам па на је пред ву ков ском азбу ком. По чи ње сти хо ви ма ко ји стил ски 
под се ћа ју на сти хо ве Си ме Ми лу ти но ви ћа (из Ср би јан ке):

37 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, 48 (28. XI), 195.
38 Но ви Сад, Пи сме ни Ка та ри не Јан ко вић Удо ве, 1843, 14 стр.
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Мел по ме но, си ња ку ка ви цо,
Од’ по мо зи жа ло сној ми ту жит’!
И ви ми ле бјед не мо је дру ге
Све ко је сте мен’ из гле да ле, 
Сте ци те се по моз’ те ми пла кат’,
Су зе ли ти и ту жит’ че мер но,
Из ја дат’ се јер не мо гу са ма;
Смрт Ду ша на пре ми лог ми си на,
Нит Кур вар ство Кле та Ву ка ши на,
Смрт Ми ло ша, ил’ из дај ство Ву ка,
Нит не срећ на Ла за ре ва бит ка
– – – – – – – – 

А он да пре ла зи на Ву чи ће во из дај ство

Вук опет нам Ву чи ћа оста вља
– – – – – – – – – 
Не гле да јућ’ ко ли ко је кр ви
Со на род не про ли ве но за то, 
Он из пет њи да се уп не жи ла,
Сва ку ра спру и не сло гу кле ту,
Ме ђу род ну си па ју ћи бра ћу,
Ута ма нит’ он да на вјек гле да,
Да но ноћ на то да м’ бу де бри га.
И он Вјер ни сво га пред ка слу га,
Усре ће но Ото че ство сво је 
Са ма мо ћу и кр ва вим тру дом,
Већ до сла ве бра ћом до ве де но, 
Об да ре но са на де ждом сјај ном
Ми јај лом Вла да те љем ми лим

Та ко је Ву чић ла жу ћи на род „На род ди зо про тив ни ке сје ко”. А при дру-
жи ле су му се из да ји це: на чел ник Јо ви ца, Спа со Сме де ре вац, Кни ћа нин, 
ка пе тан Ри ста, Ми ло сав Ре са вац, Бог дан Ђор ђе вић Па ра ћин ски, на чел ник 
Пе ра, Па ун Јан ко вић, Про та Ма ти ја Не на до вић, Ла зо Те о до ро вић, а за то 
вре ме „Аврам сје ди при Ко ље ну Па ше”. 

Ка да је кнез Ми ха и ло чуо да је Ву чић пре шао Ду нав код Сме де ре ва 
ша ље сво је љу де у на род: Ка ти ћа у По жа ре вац, Ар су, „дру му за Ко ла ре”, Ми-
лу ти на у Кра гу је вац, Ла зу Бр ку у бе о град ску на хи ју, Бра љин ца у Кру ше вац, 
Ми ло ша Бо ги ће ви ћа у Под ри ње, Ша бац и Ва ље во, сво ме стри цу Јо ва ну 
Обре но ви ћу. 

Ву чић се при бли жио Кра гу јев цу, ла жи ма је при до био вој ни ке и за до био 
град. Ка да је кнез Ми ха и ло са вој ском до шао већ је би ло ка сно, Ву чић је ис па-
лио из то по ва, 

Са сво и ма стрије ља ти ста де,
С дру ге опет с те шки јем кар та чом,
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Бун тов нич ка ста оба рат стра на
Бје жи јад на без об зи ра сва ка,

Кнез не же ле ћи да се про ли ва брат ска крв по ву као се пре ма Бе о гра ду и 
пре шао у Зе мун.39 

Не по зна ти под сло вом Н. (мо гао би би ти Ата на си је Ни ко лић) об ја вио је 
со нет У сла ву Ње го ве Свје тло сти Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа Ср би је Кња за:

Са мо вољ ност гди с’ гње зди ла гро зна,
Гдје сло бо да тр та бје с прав дом:

Ту ве се лим гле дам са да оком
Срб ски жи вот, – по ља пу но ро сна.

Сла ва ре че. У том мај ка ми ла
На Вра ча ру спа зи ју нач ком
Скуп у ру ву људ ства во јач ком;
Бли же сма тра; – с ра дос ћу ј’ уз ри ла:

Од Ава ле гдје Срб ске ви те зи
Хо лост ниш тећ’ – гла са ди жу клик:

„Кру но вла де Алек сан дра ре си” –

Срб ске сре ће ми ли дан ци сви ћу!
Над Се би јом не ба бди је лик! –

Жи вот, здра вље Ка ра ђор ђе ви ћу!40 

Гру па ан о ним них пе сни ка је при лич на, јер су мно ги у за ви сно сти коме 
при па да ју же ле ли да по ка жу сво ју при вр же ност јед ној или дру гој ди на сти-
ји. Нај ве ћи део ано ним них сти хо ва би ли су на ме ње ни нај ши рој чи та лач кој 
пу бли ци, и са чу ва ни су у ру ко пи си ма. Њих је по ли ци ја са ку пља ла, а не ка да, 
ако се са зна ло ко је ау тор и исле ђи ва ла крив ца (на при мер Ста но ја Ћо си ћа 
и др.) 

У исто вре ме по ја вио се и је дан број ано ним них штам па них сти хо ва у 
бе о град ској штам па ри ји или штам па ри ја ма на гра ни ци, у Зе му ну, Срем ским 
Кар лов ци ма, Но вом Са ду, али и пе са ма штам па них у ли сто ви ма, ко је ни су 
не пот пи са не.

Ме ђу пр ви ма је пе сма не по зна то га, ко јом се ис пра ћа ју уста во бра ни те љи 
у из гнан ство, под на сло вом „Бе о гра ђа нин на Ка и ја Бур ну [Карабурми!] 17-ог 
ок том ври ја 1840”, а има сти хо ве:

То су бла га ра ни те љи
 То је сла ве на ше пук!
 То Уста ва бра ни те љи!
 То пер на ти стре ла лук!

39 Но ви Сад 1843. 47 стр.
40 Бу дим скопе штан ски ско ро те ча, 1842, I, 39 (12. XI), 237.
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А онај, онај на бре гу
 Што оста де, плач ниј рој,
 Као ја гањ ци на сне гу,
 Оно им је род и сој.

Они одо ше, а цар скиј
 По сла ник и Ко ме сар
 Њи ис пра ћа го спо дар ски
 По че сти и љуб ве жар.

Они одо ше и с њи ма
 За ла зи нам сун ца свет;
 Сер би ју око ва зи ма,
 Љуб киј ки да на њој цвет.41 

У Бе о град ској ти по гра фи ји штам па ни су, че сто ано ним но, ра зни по здра-
ви „на ро да”, кне зу Алек сан дру, То ми Ву чи ћу Пе ри ши ћу и дру ги ма. Та ко је 
1844. го ди не об ја вљен „По здрав на ро да срп ског пре ми лим сво им ста ре ши-
нам’ го спо ди Ву чи ћу и Пе тро ни је ви ћу при ли ком по врат ка у Ср би ју ме се ца 
ав гу ста 1844.” (4 стр), а ко ји под се ћа на сли чан по здрав кне зу Ми ло шу де вет 
го ди на ра ни је, та ко ђе ано ним ног ау то ра: „По здра вље ко им је срб скиј на род 
све тлог кња за и го спо да ра свог Ми ло ша Те о до ро ви ћа Обре но ви ћа І по вра-
тив ши се из Ца ри гра да у ме се цу но ем ври ју 1835. ле та све усрд но до че као” 
(Бе о град, 1835, 4 стр.)

Та кав је, по струк ту ри кла си чан, по са др жа ју удво рич ки „По здрав све-
тлом кња зу срп ском Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу”.42 

До на ших да на са чу ва ло се и не ко ли ко пе са ма, ко је су тај но рас про сти-
ра не пре пи си ва њем и до ста вља не гра ђа ни ма Бе о гра да, Шап ца и дру гих 
ме ста у Ср би ји. Ме ђу та квим пе сма ма на ла зи се и пе сма не по зна тог ау то ра, 
пи са на ме ша ви ном гра ђан ске и цр кве не ћи ри ли це. За пле ње на је и пре да та 
по ли ци ји. Она по чи ње мол бом и по здра вом, „Љу бе зна ја Бра ћо ис кре ни при-
ја те љи и слад чај ши со о те че стве ни ци ро да Срп ског Здрав ствуј те”:

По моћ дај те на след стве ном Кња зу,
 по име ну мла дом Ми ха и лу,
ког смо је два међ нас до че ка ли
 с ра ши ре ни ру ку к се би пре гр ли ли,
Зашт зло тво ри ста рог нам пре гна ше,
 и на ро ду кри во се за кле ше,
да во ле ду ње го во га си на,
 по име ну умер шег Ми ла на
ко јег од ма за њим отро ва ше.
– – – – – – – 

41 Срп ски на род ни лист, 1841, VI, 3 (19. I), 17.
42 До да так к Срп ским но ви на ма, 1842, 44, (31. X), 179–180.
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а за вр ша ва се мол бом: „О! мно го и ме ни ти вла ди ко, и все го до бра да те љу, 
те ло вје ко љуб че цар ју и го спо ди јешч и у Бо га је сам и аз дер за ју при зи ва ти 
чуд но је, стра шно је, и сва ја тое имја тво је, а не мер ско ти бу ди мо ле ние сие, 
је шче гла го љу пред то бо ју, по ми луј бо ла го вер на го, дер жав на го, и мно го во-
зљу бле ног Кња за Ми ха и ла на ше го, ве руј ему всшче дри Со зда те љу дол го-
љет ное здра вје, да вес гре шни род Ср бие твој с ра до сти ју вос клик нет, и 
те бе го спо да и Бо га на ше го во вје ки вос хва лит”.43

НА РОД НЕ ПЕ СМЕ

По зна то је, а то го ре по ми ње и Јо ван Ха џић, да је на род за вре ме ових 
до га ђа ја пе вао на род не пе сме. Јед на од пе сама та кве вр сте, јед на од ре ђих, 
об ја вље на је и у ли сту По ду нав ка. То је „Срп ска на род на пе сма. (Из нај но-
ви јег вре ме на)”, са сти хо ви ма:

По ле ти ше дви је пти це вра не,
Из Тр на ве се ла по но си та,
Са Чу ми ћа по ља ши ро ко га,
Пре ко го ра и пре ко ду бра ва,
И пла ни не ви ше Ја го ди не.
Дви је пти це ту се су вра ти ше,
Ја го ди ну ше јер по здра ви ше,
Вер ном дру штву абар учи ни ше,
Је ре ми ји пи смо пре да до ше,
Јер бо гла ва Ја го ди ни бе ше,
И на чел ник це лог окру жи ја.44 

У овој пе сми су опе ва не та да са вре ме не лич но сти, и би ле пред мет по-
ле ми ке и ту жбе Пра ви тељ ству од стра не по ме ну тих у њој: Је ре ми је Ста но-
је ви ћа и Бог да на Ђор ђе ви ћа. Из ја ве о до зво ли за ње но штам па ње да ли су 
цен зор Ва си ли је Ла зић, уред ник Ми лош По по вић, Јо ван Сте ри ја По по вић 
и Си ма Ми лу ти но вић. По сле ду же пре пи ске, из ја ве Ми ло ша По по ви ћа да је 
пе сму цен зу ри сао Јо ван Сте ри ја По по вић из ја снио се и Си ма Ми лу ти но вић 
(Бе о град 2. но вем бар 1845) „да је На род на пје сна, пе ча та на у По ду нав ки, 
ко ја се од но си на Ка пе та на Бог да на, и у ко јој се Г. Је ре ми ја Ста но је вић спо-
ми ње, у вре ме вра чар ске Скуп шти не, ме ни у ло го ру он де од не ко га да та, да 
је у Но ви не ста вим, и ја сам је уч ред ни ку још он да пре дао, ко ји ми је ре као, 
да за он да је не мо же штам па ти, јер има мло го дру ги при ло га, не го да ће он 
то с вре ме ном учи ни ти”. Из да љег исле ђе ња ви ди се да ни је до ка за но да је 
пе сма пре да та уред ни ку По ду нав ке по сле Вра чар ске скуп шти не, него мо жда 
мно го ка сни је, а из гле да да је Ми лу ти но вић шти тио Сте ри ју, или је сам ау-
тор „то бо жње” на род не пе сме.

43 Ар хив Ср би је, МИД-В, 1840, І, 134.
44 По ду нав ка, 1845, III, 41 (13. X), 171–172. Пре штам па на је у књи зи: Ми ло рад Ра де вић 

– Ми о драг Ма тиц ки, На род не пе сме у срп ској пе ри о ди ци до 1864, Но ви Сад – Бе о град 2007, 
131–133.
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* * *

Уста во бра ни тељ ска по е зи ја вре ме ном се пре о бра ти ла у ди на стич ку, а 
доц ни је у удво рич ку по е зи ју.

У ре ак ци ји на по е зи ју уста во бра ни те ља био је став срп ских пе сни ка, 
да је до ста пи са ња по хва ла сул та ну и пред став ни ци ма ди на сти ја. По е зи ја 
мо ра да бу де оно што је сте, не за ви сна од вла сти, што се на ро чи то ви ди у 
без број ним ан то ло ги ја ма сти хо ва о Ка ра ђор ђу, Ми ло шу и Ка ра ђор ђе ви ћи ма.

У Ан то ло ги ји срп ске удво рич ке по е зи је Ма рин ка Ар си ћа Ив ко ва на ла зе се 
и три пе сни ка из вре ме на уста во бра ни те ља. Две пе сме су Ми лу ти но ви ћеве: 
„Че сти та ње Кр бан’-бај ра ма Му са па ши 1841” и „Раз го вор два Ср би на”, а по 
јед на од Јо ва на Сте ри је По по ви ћа: „Оте че стве на пе сма нај ра дост ни јем у 
Сер би ји да ну име на ње го ве све тло сти срећ но вла да ју ћег го спо да ра и кња за 
срп ског Ми хај ла М. Обре но ви ћа” (пе сма је пе ва на, а ме ло ди ју је ком по но вао 
Јо сиф Шле зин гер) и Јо ва на Ха џи ћа „Кња зу срб ском Алек сан дру Ка ра ђор-
ђе ви ћу”.45

Суд би не ових удво рич ких пе сни ка су исто та ко за ни мљи ве. Ми лу ти-
но вић је пред крај жи во та тра жио да се осу де зло де ла ве ли ка ша, а по сле 
његове смр ти је кру жи ла при ча да је отро ван у „Оџа кли ји Зу ба но вој”. Сте-
ри ја је по сле од ла ска из Ср би је у Вр шац, а зга ђен зло чи ни ма у Ка тан ској 
бу ни, на пи сао пе сму „Зло чи нац” (Сед ми ца, 1856) са сти хо ви ма о То ми Ву-
чи ћу Пе ри ши ћу:

Гле ка ко бо лан на по сте љи је чи 
 Не кад бе снив ши кâно ти гар звер, 
Па кле ним гла сом зла му со вест зве чи 
 И му ку двој ну тр пи кр во ждер.
Сад се тек ду ше по ја вљу ју ре дом,
 Гор ко стра дав ше од је да му злог,
Свак сво јом кле твом, сва ки сво јом бе дом 
 Тр за јућ’ со вест му жа па кле ног.

На пад на по е зи ју уста во бра ни те ља усле дио је по сле про ме не Алек сан-
дра Ка ра ђор ђе ви ћа ди на сти јом Обре но ви ћи ма, дру гом вла дом кне за Ми ло-
ша и Ми ха и ла. Усле дио је у књи жев но сти на па дом на Ба но ву „Оду сул та ну”, 
ка да су го то во зду шно ско ро сви уста ли про тив ова квог пе сни штва. За држа-
ло се не што дру го што је ва жни је, пе ва ње ис то ку и ис точ њач ком, али ће и оно 
пре ста ти смр ћу Јо ва на Или ћа, иа ко се још поне где мо гло осе ћа ти у ства ра-
ла штву ње го вих си но ва Во ји сла ва и Дра гу ти на.

45 Бе о град 1988, 23–31.
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ЈЕ ДАН ПО ГЛЕД НА СА ВЕЗ СРП СКЕ ВОЈ ВО ДО ВИ НЕ  
И ТРО ЈЕД НЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ 1848‒1849. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Мој си је Ге ор ги је вић, Ср бин из Оси је ка, адво кат, био је уче сник 
у по кре ти ма 1848. го ди не, и у хр ват ском и у срп ском. Уче ство вао је на Мај ској 
скуп шти ни, био је члан Глав ног од бо ра, члан Ко ми си је за из ра ду про јек та уста ва 
за Срп ску Вој во до ви не. Ак тив но је су де ло вао у ра ду Хр ват ског са бо ра, на ро чи то 
у рас пра ва ма о са ве зу Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви ну, о че му су доне-
ли од лу ке Мај ска ску шти на и Хр ват ски са бор. Био је до след ни при ста ли ца на ци-
о нал ног је дин ства Ср ба и Хр ва та, као и фор ми ра ња срп ско-хр ват ског по ли тич ког 
и др жав ног са ве за. Ста во ве о на ци ји и на ци о нал ном је дин ству Ср ба и Хр ва та 
из ра жа вао је то ком сво је це ло куп не де лат но сти 1848‒1849. По сле до но ше ња 
Ок тро и са ног уста ва мар та 1849. го ди не пре нео је као па три јар хов иза сла ник 
ба ну Је ла чи ћу не за до вољ ство срп ског на ро да од ред ба ма Ок тро и са ног уста ва 
о Вој во до ви ни, с мол бом да се бан за ло жи за при зна ва ње Срп ске Вој во до ви не. 
Том при ли ком је на чи нио Ме мо ран дум где је из нео сво је ста во ве о са ве зу 
Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не и на чи ну ње го вог фор ми ра ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мој си је Ге ор ги је вић, Срп ски на род ни по крет 1848‒1849, 
Хр ват ски са бор, на ци о нал но је дин ство Ср ба и Хр ва та, по ли тич ки са вез Тро-
јед не кра ље ви не и срп ске Вој во до ви не, бан Је ла чић 

На са мом по чет ку ре во лу ци о нар них зби ва ња 1848. го ди не у Ју жној Угар-
ској, Срп ског на род ног по кре та, у мар ту и апри лу, со ци јал ни и по ли тич ки 
зах те ви би ли су из ра жа ва ни у пе ти ци ји ма ста нов ни штва ‒ на род ним зах те-
ва њи ма. Нај ва жни ји по ли тич ки зах те ви би ли су оства ри ва ње на ци о нал не 
рав но прав но сти и јед на ко сти и осни ва ње ау то ном не срп ске те ри то ри је, Срп ске 
Вој во до ви не, утвр ђи ва ње ње ног по ло жа ја у скло пу Хаб збур шке мо нар хи је 
и уну тра шњег уре ђе ња. Знат на је па жња већ у зах те ва њи ма би ла по све ће на 
и од но си ма с Тро јед ном кра ље ви ном (Хр ват ском, Сла во ни јом и Дал ма ци јом), 
јер је на тим те ри то ри ја ма жи вео ве лик број срп ског жи вља. Та ко је ме ђу 
од лу ка ма Мај ске скуп шти не у Срем ским Кар лов ци ма би ла и она о са ве зу 
Срп ске Вој во до ви не и Тро јед не кра ље ви не. 
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По дроб ни је од ре ђе ње тог са ве за ни је усле ди ло у ка сни јим до ку мен ти-
ма Срп ског на род ног по кре та, из у зев на са мом по чет ку, у пр вим спи си ма 
ко ји су са др жа ва ли кон цеп те бу ду ћег уре ђе ња Вој во до ви не и ње них од но са 
са дру гим обла сти ма у Мо нар хи ји. У многоброј ним, ка сни је на ста лим устав-
ним про јек ти ма, са вез Срп ске Вој во до ви не и Тро јед не кра ље ви не не са мо 
да ни је до био ме сто ко је би од го ва ра ло оно ме ко је му је да то и у са мим од-
лу ка ма Скуп шти не, не го у ве ћи ни ни је чак ни по ме нут. 

Тек у про ле ће 1849. го ди не, по сле из да ва ња Ок тро и са ног уста ва 4. мар-
та, на стао је је дан спис по све ћен срп ско-хр ват ском са ве зу. До ку мент је на стао 
по сле не пу не го ди не да на фак тич ког по сто ја ња Срп ске Вој во до ви не, из град-
ње и де ло ва ња ње не ор га ни за ци је вла сти, ра та с Ма ђа ри ма, про ме ње них 
по ли тич ких и вој них при ли ка и по сле из да ва ња Ок тро и са ног уста ва. Ау тор 
је пред ло жио мо гу ће на чи не фор ми ра ња срп ско-хр ват ског са ве за или др жав-
не за јед ни це, о ко јем се го во ри ло од са мог по чет ка По кре та и о че му је Мај-
ска скуп шти на до не ла јед ну од сво јих нај ва жни јих од лу ка. 

Ау тор спи са (Ме мо ран ду ма) био је Мој си је Ге ор ги је вић (Ђор ђе вић), 
Ср бин из Оси је ка. Ге ор ги је вић је од са мог по чет ка имао ис так ну ту уло гу и 
ва жне функ ци је и у срп ском и у хр ват ском по кре ту 1848. и 1849. го ди не, био 
бли зак са рад ник ба на Је ла чи ћа и ужи вао по ве ре ње па три јар ха Ра ја чи ћа. О 
Мој си ју Ге ор ги је ви ћу пи са ли су Слав ко Га ври ло вић и Ва си ли је Ђ. Кре стић 
у сво јим ра до ви ма о овом зна чај ном пе ри о ду исто ри је Ср ба у Ју жној Угар-
ској.1 С. Га ври ло вић је об ја вио и текст Ге ор ги је ви ће вог Ме мо ран ду ма.2 

С об зи ром на ње го во ак тив но уче шће у до га ђа њи ма 1848. и 1849. го ди-
не, за слу жу ју па жњу Ге ор ги је ви ће ви по гле ди на срп ско-хр ват ске од но се и 
по ли тич ки са вез из ме ђу Тр о јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не, ко је је 
из но сио то ком по кре та, као и до ку мент у ко јем их је по след њи пут са оп штио 
‒ Ме мо ран дум од апри ла 1849. го ди не. По ред са мог са др жа ја тог спи са, по-
ку шај да се бли же утвр де и раз ло зи ње го вог са чи ња ва ња и мо ти ви оних 
ко ји су уче ство ва ли у ње го вом на стан ку мо же до при не ти пот пу ни јем са гле-
да ва њу та да шњег ста ња Срп ског на род ног по кре та, у вре ме ка да су из гле ди 
за оства ри ва ње срп ских по ли тич ких ци ље ва би ли већ пот пу но иш чи ле ли. 
Та да су се већ ја сно мо гли са гле да ти и ре зул та ти ‒ из ја ло вље не на де и узалуд-
ни по ли тич ки на по ри, огром не жр тве и ра за ра ња у ра ту ко ји је још бе снео пу ном 
же сти ном. Ге ор ги је ви ћев Ме мо ран дум био је још је дан по зив за по моћ и по-
др шку са ве зни ку ко ји ју је од са мог по чет ка обе ћа вао, али је ни је и пру жио.

СРП СКИ НА РОД У ХАБ ЗБУР ШКОЈ МО НАР ХИ ЈИ

Срп ско ста нов ни штво је у Хаб збур шкој мо нар хи ји на се ља ва ло раз ли-
чи те обла сти, с раз ли чи тим ста ту сом и уре ђе њем. Те ри то ри ја ко ја је на 

1 Слав ко Га ври ло вић, „Ср би у Хр ват ској и Сла во ни ји у на род ном по кре ту 1848‒1849”, 
Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској I, Бе о град 1989, 9; „Vi ro vi tič ka žu pa ni ja u re vo lu ci ji 1848‒1849”, 
Hi sto rij ski zbor nik, 14(1961), 10, 13, 21‒22, 24, 32, 34‒50, 54, 58, 69, 72; Ва си ли је Ђ. Кре стић, 
Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 1991, 11, 30, 32–33, 57. 

2 Слав ко Га ври ло вић, „Мој си је Ге ор ги је вић о срп ско-хр ват ском је дин ству и Ок тро и-
са ном уста ву (1848‒49), Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 2(1957), 51‒58.
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Мај ској скуп шти ни у Срем ским Кар лов ци ма 1848. про гла ше на за Вој во до-
ви ну ни је има ла је дин стве но уре ђе ње ‒ де ли ла се на тзв. Про вин ци јал и на 
Вој ну гра ни цу. Гра ни ца је ор га ни зо ва на по чет ком XVI II ве ка, на кон за кљу-
че ња Кар ло вач ког ми ра 1699. го ди не и утвр ђи ва ња др жав не гра ни це из ме ђу 
Ау стри је и Тур ске. Нај ве ћи број Ср ба жи вео је у Гра ни ци.3 

Срп ско ста нов ни штво жи ве ло је у ве ли ком бро ју и на те ри то ри ји Бан-
ске Хр ват ске и Хр ват ско-сла вон ске вој не кра ји не, где су Ср би сре ди ном XIX 
ве ка чи ни ли тре ћи ну ста нов ни штва (448.319). Пре ма по пи су ста нов ни штва 
1857. го ди не пра во слав них (Ср ба) је у Бан ској Хр ват ској би ло не што из над 
15%, а у Вој ној кра ји ни го то во 41%. Ве ћи ну су чи ни ли у Срем ској жу па ни-
ји (59,4%) и у ре ги мен та ма, Лич кој (70%) и у обе ма Бан ским (I 67%; II 62,2%). 
У Пе тро ва ра дин ској ре ги мен ти би ло је 63% срп ског ста нов ни штва.4 

До збли жа ва ња Ср ба и Хр ва та у Хр ват ској и Сла во ни ји до шло је де се-
так го ди на пре ре во лу ци је, у кри лу Илир ског по кре та. За хва љу ју ћи по ли-
ти ци или ра ца ко ја је ис та кла на че ло вер ске тр пе љи во сти, по себ но пре ма 
пра во слав ни ма, опре де лив ши се за је дин стве ни ју жно сло вен ски је зик и 
илир ско име, срп ско гра ђан ство у Хр ват ској и Сла во ни ји ни је до зво ли ло да 
оста не „по стра ни ни од јед не на ци о нал но-по ли тич ке ма ни фе ста ци је ко јом 
би се те жи ло бу ђе њу на род не све сти Ср ба и Хр ва та”.5

И у срп ској на ци о нал ној по ли ти ци је че тр де се тих го ди на по че ла да се 
ја вља за ми сао о по ли тич ком и др жав ном ује ди ње њу Ју жних Сло ве на, као оној 
фа зи њи хо вог по ли тич ког раз во ја ко ја ће усле ди ти на кон ује ди ње ња свих де-
ло ва срп ског на ро да у јед ном др жав ном окви ру. Ова је иде ја на шла сво је 
ме сто у На чер та ни ју Или је Га ра ша ни на 1844. го ди не ко је је до кра ја по сто-
ја ња срп ске др жа ве 1918. го ди не оста ло те мељ ње ног на ци о нал ног про гра ма.6 

То ком зби ва ња 1848. го ди не срп ска вла да је ути ца ла на угар ске Ср бе, 
упу ћу ју ћи их на са вез са Хр ва ти ма. У на сто ја њи ма да се са уско срп ског 
ко ло се ка пре ђе на ши ри, ју го сло вен ски, срп ска вла да је же ле ла да ус по ста ви 
кон тро лу над срп ским по кре том, да од стра ни обре но ви ћев це из њи хо вог вођ-
ства, да оте жа кон со ли до ва ње ма ђар ске вла сти у свом су сед ству, а да при том 
не до ве де у пи та ње сво је од но се са про тек то ри ма – Ру си јом и Тур ском.7

Све су то би ли раз ло зи због ко јих се у то ку Срп ског на род ног по кре та 
1848–1849. го ди не ве за с Тро јед ном кра ље ви ном по ми ње у ње го вим про грам-
ским до ку мен ти ма. Та квим по ли тич ким са ве зом тре ба ло је пр вен стве но да 
бу ду об у хва ће ни сви Ср би у Мо нар хи ји. 

3 Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни II, 129‒130, 136‒137; Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто
ри ја Ср ба у Угар ској, Но ви Сад – Бе о град 1998, 107; Слав ко Га ври ло вић, „Ср би у Угар ској и 
Сла во ни ји од кар ло вач ког ми ра до ау стро-тур ског ра та 1716‒1718”, Исто ри ја срп ског на ро да, 
књ. IV-1, Бе о град 1986, 210–211; Алек сан дар Фо ри шко вић, „По ли тич ки, прав ни и дру штве ни 
од но си код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји”, Исто ри ја срп ског на ро да IV-1, Бе о град 1986, 267. 

4 Ši dak –Gros s–Ka ra man –Še pić, Po vi jest hr vat skog na ro da 1860–1914, Za greb 1968, 3–4. 
5 Слав ко Га ври ло вић, „Уче шће Ср ба у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту Хр ват ске и 

Сла во ни је у пр вој по ло ви ни XIX ве ка”, Глас CCCLIV, СА НУ, Оде ље ње исто риј ских на у ка, 
књ. 6, Бе о град 1988, 1‒15. 

6 Ра дош Љу шић, Књи га о На чер та ни ју, Бе о град 1993, 9, 98. 
7 Пре пи ска Или је Га ра ша ни на, Књи га I, 1839–1849, Бе о град 1950, 165; Слав ко Га ври-

ло вић, „Ср би у ре во лу ци ји 1848–1849”, у Исто ри ји срп ског на ро да V-2, Бе о град 1981, 54; Ва-
си ли је Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 164‒165.
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ВЕ ЗА СА ТРО ЈЕД НОМ КРА ЉЕ ВИ НОМ (ХР ВАТ СКОМ,  
СЛА ВО НИ ЈОМ И ДАЛ МА ЦИ ЈОМ) У ЗАХ ТЕ ВА ЊИ МА  
СТА НОВ НИ ШТВА МАР ТА И АПРИ ЛА 1848. ГО ДИ НЕ

Већ то ком пр вих ме се ци Срп ског на род ног по кре та, мар та и апри ла 
1848. го ди не, би ло је у зах те ва њи ма срп ског ста нов ни штва ре чи и о са ве зу 
из ме ђу Вој во ди не и Тро јед не кра ље ви не и ње го вом уре ђе њу.8 Зах те ва ња су 
по ти ца ла пре те жно са те ри то ри је Вој не гра ни це, а по крет је и ка сни је об у-
хва тао углав ном те ри то ри ју Гра ни це. Та је окол ност сва ка ко ути ца ла на 
са др жи ну зах те ва ња и то не са мо ка да се ра ди ло о устрој ству Гра ни це и 
ње них уста но ва, гра ни чар ском жи во ту и њи хо вим те ре ти ма, не го и о пи та-
њи ма ве за ним за ста тус и уре ђе ње бу ду ћег Срп ског вој вод ства.

По тре ба ус по ста вља ња др жав ног са ве за Вој вод ства с Тро јед ном кра-
ље ви ном об ра зла га на је „је дин ством је зи ка и об шче на ше на род но сти”. Мада 
се нај че шће го во ри ло о са ве зу, по је ди но сти ор га ни за ци је тог са ве за има ле 
су обе леж ја мно го чвр шће за јед ни це, на ро чи то у зах те ва њи ма ста нов ни штва 
оних обла сти ко је су би ле у са ста ву Хр ват ско-сла вон ске гра ни це. 

По ми ње се за јед нич ки са бор, или зе маљ ски са бор Тро јед не кра ље ви не 
у ко јем ће на род би ти рав но прав но за сту пљен, без об зи ра на ве ру и ста леж. 
Срп ског вој во ду би ра ће зе маљ ски са бор Тро јед не кра ље ви не. Исти са бор 
би ра ће и ба на; бан ће би ти пред сед ник, а вој во да пот пред сед ник са бо ра. 
По ло ви ну вла де, од го вор не са бо ру, чи ни ће Ср би. 

Са бо ри, др жав ни и на род ни (цр кве ни) по ми њу се у ве ћи ни зах те ва ња. 
При мет на је те жња да се њи хо ва над ле жност про ши ри, па се пред ви ђа да ће 
са бо ри ре ша ва ти „де ла це ло сти на ро да ти чу ћа се”.9 Са бор тре ба да до би је 
за ко но дав ну власт, да се са ста је ре дов но, пред сед ник да бу де вој во да, а пот-
пред сед ник кар ло вач ки ар хи е пи скоп.10 И Др жав ни са бор Тро јед не кра ље-
ви не тре ба да се пре об ра зи, да од ста ле шког са бо ра по ста не пред став нич ко 
те ло, иза бра но „на те ме љу јед на ко сти без раз ли ке ста ле жа и ве ре”.11 

Оп шир не Же ље Ср ба ља пан че вач ки пред ви ђа ле су те сну др жав ну за јед-
ни цу. Обе стра не би ра ле би свог по гла ва ра ‒ де спо та и ба на, чи ја би до сто јан-
ства би ла из јед на че на. Они ће би ти од го вор ни сво јим та бла ма (до мо ви ма), 
ко је ће за јед но чи ни ти др жав ни са бор и на из ме нич но ће пред се да ва ти са бо ром. 
Са бор ће има ти за ко но дав ну власт. По сто ја ће не за ви сна вла да, би ра на од обају 
на ро да, од го вор на Са бо ру. Та ко ће по сто ја ти пот пу ни са вез Де спо то ви не и 
Тро јед не кра ље ви не, под јед ним са бо ром, уста вом, вла дом и угар ском кру ном.12 

8 Зах те ва ња Срем ско ка р ло вач ке оп шти не 2. апри ла 1848, Гра ђа за исто ри ју срп ског 
по кре та у Вој во ди ни 1848–1849, (у да љем тек сту Гра ђа), Бе о град 1952, 122–124; Зах те ва ња 
Ср ба љагра ни ча ра у Не мач коба нат ском пу ку 16. апри ла, Гра ђа, 177–179; Зах те ва ња Ти тел
ске оп шти не 28. апри ла, Гра ђа, 230–231; Зах те ва ња Ср ба ља Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те, 
30. апри ла, Гра ђа, 241–243; Же ље Ср ба ља Пан че вач ких, Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти у Срем ским Кар лов ци ма, фонд Срп ски на род ни по крет (у да љем тек сту АСА НУК, 
СНПок.), кут. 2, 171. 

9 Гра ђа, 87. 
10 Гра ђа, 229; АСА НУК, СНПок, кут. 2, 17. 
11 Гра ђа, 122. 
12 АСА НУК, СНПок , кут. 2, 171. Ау тор ство овог ела бо ра та М. То мандл при пи су је дру 

Кон стан ти ну Пе и чи ћу (Ми хо вил То мандл, „Уло га др-а Кон стан ти на Пе и чи ћа у срп ском 
по кре ту 1848–1849. го ди не”, Збор ник МС за дру штве не на у ке, 18/1957, 58‒60). 
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Као раз лог ус по ста вља ња ве зе са Тро јед ном кра ље ви ном, зах те ва ња су 
нај че шће на во ди ла је дин ство на ро да. Ни је мо гу ће са свим не дво сми сле но 
утвр ди ти да ли се ми сли ло на је дин ство срп ског на ро да ко ји је жи вео на тим 
те ри то ри ја ма, или се пак под је дин ством под ра зу ме ва ло је дин ство, срод ност, 
срп ског и хр ват ског на ро да. У пр во вре ме пре о вла ђи ва ло је схва та ње да се 
ра ди о два срод на на ро да, али се ка сни је то ком По кре та ја вља ју ста во ви о на-
ци о нал ном је дин ству срп ског и хр ват ског на ро да. Пре ма то ме, пр вен стве на 
свр ха са ве за Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не би ла је да се Ср би 
тим пу тем чвр шће по ве жу са Ср би ма у дру гим де ло ви ма Мо нар хи је и да се 
обез бе ди њи хо ва рав но прав ност са Хр ва ти ма у хр ват ским зе мља ма.

МАЈ СКА СКУП ШТИ НА О СА ВЕ ЗУ СА  
ТРО ЈЕД НОМ КРА ЉЕ ВИ НОМ

Скуп шти на одр жа на у Срем ским Кар лов ци ма 1/13. и 3/15. ма ја 1848. го-
ди не би ла је са ста вље на од опу но мо ће них пред став ни ка „це ло га у Хр ват ској, 
Сла во ни ји, Бач кој, Ба на ту и оста лој Ун га ри ји жи ве ћег срб ског на ро да по 
ре пре сен та тив ној си сте ми”.13 

У го во ру ко јим је отво рио скуп шти ну по звао се ми тро по лит Јо сиф Ра-
ја чић на при род на пра ва свих на ро да ‒ на род ност, је зик, са мо стал ност, ве ру, 
за ви чај, сло бо ду ми сли.14 Скуп шти на је за па три јар ха иза бра ла ми тро по ли та 
Ра ја чи ћа, а за вој во ду Сте ва на Шу пљик ца, пу ков ни ка Огу лин ске ре ги мен те. 

Нај ва жни ја од лу ка Скуп шти не би ла је до не та 3/15. ма ја: срп ски на род 
про гла шен је за сло бо дан и не за ви сан под до мом ау стриј ским и оп штом 
кру ном угар ском. Про гла ше на је Срп ска Вој во до ви на у ко ју ула зе Срем с 
Гра ни цом, Ба ра ња, Бач ка с Бе чеј ским ди стрик том и Шај ка шким ба таљ о ном 
и Ба нат с Гра ни цом и Ки кинд ским ди стрик том. 

Да ље, „Као што ни јед но те ло на рав ном свом опре де ље њу склад но раз-
ви ти се не мо же кад су му удо ви раз де ље ни и као што ни је дан уд те ла ни је 
на ко рист, не го упра во на ште ту ако ни је на свом при род ном ме сту, та ко 
ни је дан раз ко ма да ни на род не мо же се ни ма те ри јал но, ни ду шев но, ни по ли-
тич но раз ви ти и до вољ но из о бра зи ти док се у је дан на род не сто пи и јед но 
др жав но те ло на те ме љу сло бо де и са вр ше не јед на ко сти не осну је, за то: 4. 
По ли тич ни са вез Вој во до ви не Срб ске с тро јед ном кра ље ви ном Хр ват ске, 
Сла во ни је и Дал ма ци је на те ме љу сло бо де и са вр ше не јед на ко сти при зна је, с 
тим да се усло ви ја ово га са ве за на истом те ме љу из ра де и у жи вот при ве ду”. 
Ра ди утвр ђи ва ња усло ва и на чи на оства ре ња од лу ке о са ве зу осно ван је од-
бор, а ње го ве пред ло ге скуп шти на је тре ба ло да по твр ди.15

13 По ред иза бра них де пу та та за цр кве ни кон грес би ло је при сут но мно го све та из свих 
срп ских зе ма ља Мо нар хи је, из Ср би је и Цр не Го ре ‒ де сет до пет на ест хи ља да љу ди, се ља ка, 
гра ђа на, гра ни ча ра, све ште них ли ца. Мно ги иза сла ни ци из Хр ват ске ни су на скуп шти ну сти гли 
због крат ког вре ме на (Гра ђа, 299; József Thim, A magyarországi 184849iki szerb fölkelés 
történe te I–I II, Bu da pest 1930–1940, II, 221, 238‒239; Ко ста Пе тро вић, „Кар лов ци у 1848/1849. 
го ди ни”, Збор ник Ма ти це срп ске, Се ри ја дру штве них на у ка 3, Но ви Сад 1952, 110). 

14 Гра ђа, 255‒256. 
15 József Thim, н. д., II, 195, 220‒222; Ду шан Ј. По по вић, н. д., 242; Гра ђа, 257‒259. 
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Хр ват ски са бор је у ју ну 1848. при хва тио од лу ку Мај ске скуп шти не о 
са ве зу Тро јед не кра ље ви не са Срп ском Вој во до ви ном, ко ја се са сто ји од 
Сре ма с Гра ни цом, Ба ра ње, Бач ке са Шај ка шким ба та љо ном и Бе чеј ским 
ди стрик том и Ба на та с Гра ни цом и Ки кинд ским ди стрик том, на те ме љу 
сло бо де и са вр ше не јед на ко сти и „све же ље на ро да срб ског за сво је соб стве-
не при зна је”. Би ће од ре ђен од бор, по угле ду на од бор ко ји је уста но ви ла 
Мај ска скуп шти на, ко ји ће из ра ди ти устав ме ђу соб них од но са Вој во до ви не 
и Тро јед не кра ље ви не и под не ти га Са бо ру на одо бре ње.16 

О Са ве зу Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не ни су сви уче сни ци 
у хр ват ском по ли тич ком жи во ту има ли је дин стве не ста во ве, јед на ко га ту-
ма чи ли, ни ти су јед на ко це ни ли ње го ву свр ху. Не ки су у ње му гле да ли са вез 
за за јед нич ку ак ци ју, кон зер ва тив но кри ло сред ство да се спре чи уну тра шњи 
ире ден ти зам Ср ба и Хр ва та у две ма ау то ном ним др жа ва ма Хаб збур шког 
цар ства, а де мо крат ска ле ви ца и обра зо ва ни свет су га ту ма чи ли као по ли-
тич ки и на род ни са вез, ви де ћи у ње му зна ча јан ин стру мент за но ву ју го сло-
вен ску на ци ју.17 

У Хр ват ском са бо ру био је и зна тан број Ср ба, сра змер но и ве ћи од 
про цен та ко ји су чи ни ли у чи та вом ста нов ни штву. У Са бо ру су би ли ак тив-
ни, а на ро чи то су се ис ти ца ли у рас пра ва ма ко је су се ти ца ле од но са из ме ђу 
Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не.18

* * *

У на род ним зах те ва њи ма пре Скуп шти не уо ча ва ло се ко ле ба ње изме ђу 
пер со нал ног и те ри то ри јал ног прин ци па по ли тич ког ор га ни зо ва ња срп ског 
на ро да, а у од лу ка ма Мај ске скуп шти не пре о вла ђи вао  је овај дру ги, иа ко не 
са свим до след но.19 Ма да је Мај ска скуп шти на пред ста вља ла у пу ном сми слу 
ре чи ма сов ну на род ну скуп шти ну, она се, на сто је ћи да ти ме очу ва свој ле ги-
ти ми тет, про гла си ла за са бор, на ко јем су по срп ским при ви ле ги јал ним пра-
ви ма има ли пра во да уче ству ју пред став ни ци Ср ба пра во слав не ве ро и спо-
ве сти у це лој Хаб збур шкој мо нар хи ји. Обо ји ца ви со ких до сто јан стве ни ка 
иза бра них на Мај ској скуп шти ни – па три јарх Јо сиф Ра ја чић и вој во да Сте ван 
Шу пљи кац би ли су Ср би по ре клом из хр ват ских зе ма ља, а ни су по ти ца ли 
из оних обла сти ко је су про гла ше не за те ри то ри ју Срп ске Вој во до ви не.20 И 

16 Ivan Ku ku lje vić, Ju ra reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla vo ni ae, Ar tic li et con sti tu i o nes 
di a e ta rum seu ge ne ra li um con gre ga ti o num reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla vo ni ae, Za gra bi ae 
1862, 322, 324.

17 Ми ло рад Ек ме чић, н. д., 1, 516, 520; Pe tar Ko ru nić, Ju go sla vi zam i fe de ra li zam u hr vat
skom na ci o nal nom pre po ro du 1835–1875, Glo bus, Za greb, 96; Слав ко Га ври ло вић, „Хр ват ски бан 
Јо сип Је ла чић и Срп ска Вој во ди на 1848‒1849”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 63‒64, 
Но ви Сад 2001, 61; Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 152‒165. 

18 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 
1991, 33.

19 Љу бо мир ка Кр кљуш, „Са вез Срп ске Вој во до ви не и Тро јед не кра ље ви не у про грам-
ским до ку мен ти ма Срп ског на род ног по кре та 1848‒1849. го ди не”, Го ди шњак Прав ног фа кул
те та у Ис точ ном Са ра је ву, I, 1/2010, 47–49. 

20 Јо сиф Ра ја чић ро ђен је у Лу ча ни ма, у Ли ци, а Сте ван Шу пљи кац у Пе три њи. Ову 
чи ње ни цу ис ти че и В. Кре стић (Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во
ни ји 1848‒1914, Бе о град 1991, 11). 
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мно ги дру ги ис так ну ти уче сни ци у Срп ском на род ном по кре ту 1848–1849. 
би ли су по ре клом из хр ват ских кра је ва. С дру ге стра не, нај ва жни ја од лу ка 
Мај ске скуп шти не би ла је она ко јом је на род про гла шен за сло бо дан и не за-
ви сан, на ја сно од ре ђе ној те ри то ри ји. 

У об ра зло же њу од лу ке о са ве зу са Тро јед ном кра ље ви ном ис ти че се 
као раз лог и основ тог са ве за по тре ба да се ује ди ни рас ко ма да ни на род, али 
то ни је би ло де таљ ни је раз ра ђе но. У зах те ва њи ма је тач ка о са ве зу Вој во до-
ви не са Тро јед ном кра ље ви ном обра зло же на „је дин ством је зи ка и об шче 
на ше на род но сти”. Иа ко ни је из ри чи то на ве де но да ли се ми сли на је дин ство 
срп ског на ро да или на је дин ство Ср ба и Хр ва та, мо же се прет по ста ви ти да 
се ми сли ло и на јед но и на дру го. Ипак, не ма сум ње да је на пр вом ме сту 
би ло је дин ство срп ског на ро да, „ви со ка свест Ср ба о њи хо вом ду хов ном 
(на ци о нал ном, вер ском, по ли тич ком и кул тур ном) је дин ству”.21 

Пе том тач ком осно ван је Од бор, као не ка вр ста из вр шног ор га на ко ји 
је тре ба ло да из ра ди пред лог устрој ства од но са Вој во до ви не са Тро јед ном 
кра ље ви ном и под не се га са бо ру на одо бре ње. Из бор чла но ва Од бо ра из вр-
шен је пре ма про пи си ма ко ји су ва жи ли за цр кве ни са бор, па су у Од бор 
ушли пред став ни ци из свих срп ских кра је ва, и оних ко ји ни су ушли у окви-
ре Вој во до ви не озна че не на скуп шти ни.22 

Срп ска вла да је пре ко сво јих еми са ра под сти ца ла овај са вез, гле да ју ћи 
у ње му је згро јед не бу ду ће фе де ра ци је Ју жних Сло ве на.23

СА ВЕЗ ВОЈ ВО ДОВИ НЕ И ТРО ЈЕД НЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ  
У УСТАВ НИМ НА ЦР ТИ МА

Од лу ке Мај ске скуп шти не ни су би ле при зна те од ау стриј ског дво ра, а 
са ма ђар ском вла дом су срп ски пред став ни ци до шли у су коб још пре одр жа-
ва ња скуп шти не. Ма ђар ска вла да је пре ду зи ма ла енер гич не ме ре да су зби је 
срп ски по крет, а од лу ке Мај ске скуп шти не са мо су убр за ле из би ја ње ра та. То 
вре ме, ка да су Ср би би ли бун тов ни ци и за двор и за Ма ђа ре ни је пру жа ло 
по вољ не усло ве да се при сту пи раз ра ди скуп штин ских од лу ка. Ипак, пр ви 
пот пу ни ји кон цепт о др жав но прав ном по ло жа ју Вој во до ви не и ње ном уре-
ђе њу на стао је упра во та да.24 

Ау тор сма тра да ве за из ме ђу Срп ске де спо то ви не и Тро јед не кра ље ви-
не тре ба да се оства ри, јер је то у ин те ре су це ле угар ске др жа ве, као и ових, 

21 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 
1991, 11. 

22 У Од бор је на са мој скуп шти ни име но ва но 50 чла но ва, ме ђу ко ји ма је би ло пред-
став ни ка и из За гре ба, Оси је ка, Вин ко ва ца, Ву ко ва ра, Пе три ње и Кар лов ца, да ље из Пе ште, 
Бу ди ма и Чо бан ца. 

23 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1791–1918, I, Бе о град, 509‒512; Ва си ли је 
Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 164‒165. 

24 Ра ди се о три спи са: Глас ро до љуб ца Ср бљи ма на на род ној скуп шти ни од 1. и на 
со бо ру од 15. ма ја ове го ди не 1848 го ди не, Још је дан глас ро до љуб ца Ср бљи ма на скуп шти ни 
од 1. и на со бо ру од 15. ма ја о. г. и Глас умје ре но сти јед ног ро до љуб ца о том, чим би се Ау стриј
ско –Ун гар ски Ср бљи да нас за до во љи ти мо гли (пр ви и дру ги спис на ста ли су још пре Мај ске 
скуп шти не, а тре ћи у ју лу 1848. го ди не). 
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срод них на ро да. Вој вод ство срп ско и Тро јед на кра ље ви на тре ба да се ује ди-
не. Бан ће би ти ујед но и вој во да срп ски. Бан и вој во да тре ба на из ме нич но 
да бу ду ка то лик и пра во сла вац. Све вла сти тре ба да бу ду са ста вље не од 
јед на ког бро ја при пад ни ка обе ју ве ро и спо ве сти. У по след њем спи су ау тор 
на по ми ње да је „са вет но, да се нај пре исто Вој вод ство за ко ном уста но ви и 
устро ји, а и за Тро јед ну кра ље ви ну јошт мло ге ства ри, ко је су та мо у во про-
су, очи сте и до вр ше, па тек по сле да се по дроб но о том по же ла ном са ве зу 
из ме ђу јед но род не и јед но крв не бра ће ми сли и ра ди, па и ура ди”.25

До кра ја тра ја ња По кре та би ло је на чи ње но чак 11 устав них на цр та, 
спи са раз ли чи тог ка рак те ра и оби ма, ко ји су са др жа ли по гле де на др жав но-
прав ни ста тус и уре ђе ње Срп ске Вој во до ви не. У ве ћи ни устав них на цр та 
ни је би ло ре чи о са ве зу с Тро јед ном кра ље ви ном. Из о ста вља ње ове зна чај-
не од лу ке Мај ске скуп шти не из устав них на цр та би ло је не сум њи во по сле-
ди ца од но са ко ји су на ста ли из ме ђу Ср ба и Хр ва та то ком По кре та. 

Ка да су за по че ли ору жа ни су ко би из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра ју на 1848. го-
ди не, Ср би су оче ки ва ли по моћ од Хр ва та и од Ср би је. Ме ђу тим, бан Је ла чић 
је окле вао да као срп ски са ве зник кре не у рат про тив Ма ђа ра.26 Хр ват ска 
по моћ Срп ском на род ном по кре ту све ла се са мо на мо рал ну по др шку де мо-
крат ских по ли тич ких кру го ва у Хр ват ској. До не по сред не по мо ћи у људ ству 
и оруж ју ни је до шло. Ок то бра 1848. го ди не бан Је ла чић је чак за тра жио 
вој ну по моћ од Ср ба ка да је за пре ти ла опа сност од ма ђар ског на па да на 
Сла во ни ју.27 Ср би ма у Вој во до ви ни у по моћ су при те кли много број ни до-
бро вољ ци из Кне же ви не Ср би је, ко ји су уче ство ва ли у бит ка ма и знат но 
до при не ли срп ским вој ним ус пе си ма. 

Не су гла си це су се ја ви ле и око при пад но сти Сре ма. По од лу ци Хр ват-
ског са бо ра од 5. ју на 1848. Срем је био при знат за са став ни део Срп ске Вој-
во до ви не, али је то ком рас пра ва во ђе них у Са бо ру би ло мно го уче сни ка 
ко ји су оспо ра ва ли оправ да ност ове од лу ке и ис ти ца ли при пад ност Сре ма 
Сла во ни ји, одн. Хр ват ској. Ма да се Бан ско ве ће у За гре бу сма тра ло са ве-
зни ком срп ских вла сти, те шко се ми ри ло са осни ва њем срп ских ор га на на 
те ри то ри ји ко ја је до тле при па да ла исто риј ској Кра ље ви ни Сла во ни ји, а 
пре ко ње Тро јед ној Кра ље ви ни, од но сно бан ској вла сти. Ка да је Глав ни од-
бор по чео да ор га ни зу је но ве на род не вла сти у Сре му, бан Је ла чић се то ме 
про ти вио, па је и отво ре но не ги рао срп ску власт.28 

25 Љу бо мир ка Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку Срп
ског на род ног по кре та 1848–1849, Но ви Сад 2006, 49, 51‒52, 64. 

26 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 
1991, 23‒27; Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 159‒163. 

27 Ок то бра 1848. го ди не пи сао је бан Је ла чић вој во ди Шу пљик цу да пре ти опа сност 
на па да на Сла во ни ју ко ја је оста ла пу ста, па би би ло до бро да вој во да по ша ље не ко ли ко 
хи ља да љу ди из Вој во ди не на сла вон ску Дра ву и та мо оп сед не гра ни це за јед но са сла вон ским 
по бу ње ни ци ма: „Ово не са мо да је до бро не го је и нео п ход но нужд но; за то од Вас и од срб-
ско га на ро да из гле дам, да то од мах и учи ни те у име ме ђу соб не, бра тин ске по мо ћи, ко ју смо 
си об ре кли...” (Slav ko Ga vri lo vić, „Vi ro vi tič ka žu pa ni ja u re vo lu ci ji 1848‒1849”, Hi sto rij ski 
zbor nik XIV, 1961, 21‒22, 34). 

28 No vi ne dalm. herv. sla von ske, br. 58, 8. lip nja 1848; Слав ко Га ври ло вић, Срем у ре волу
ци ји 1848–1849, Бе о град 1963, 75, 354. Шид ски под од бор је из ве стио Глав ни од бор да је бан 
на скуп шти ни у Ило ку „јав но про ти ву Глав. од бо ра го во рио: ’Ка кав Од бор, ка кав па три јарх, 
ка кав вој во да и вој во ди на, кад је Срем част Ба но ви не’...” (АСА НУК, СНПок, кут. 11, св. III).
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Сто га је ра зу мљи во што у про грам ским до ку мен ти ма из по след ње фа-
зе По кре та ‒ устав ним на цр ти ма, на ста лим кра јем 1848. и по чет ком 1849. 
го ди не, са вез са Хр ват ском ви ше не ма оно ме сто ко је је имао на по чет ку. У 
нај зна чај ни јем устав ном на цр ту, ко ји је 9. мар та 1849. го ди не са чи ни ла ко-
ми си ја име но ва на од стра не па три јар ха Ра ја чи ћа, са вез из ме ђу Вој во до ви не 
и Тро јед не кра ље ви не по ме нут је крат ко у § 16: „Све зу из ме ђу Вој во до ви не 
Ср би је и Кра ље ви не Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је опре де ли ће уза им ни 
уго вор”.29 

МОЈ СИ ЈЕ ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ О ДО ГА ЂА ЊИ МА  
1848. И 1849. ГО ДИ НЕ

Мој си је Ге ор ги је вић (Оси јек, 19. III 1823. ‒ Беч, 25. X 1854) био је прав-
ник и ра дио као адво кат у Оси је ку. У мла до сти је био след бе ник Илир ског 
по кре та и под сна жним ути ца јем Љу де ви та Га ја. Илир ски по крет на пу стио 
је око 1843, по стао је при ста ли ца и, до кра ја жи во та, при ја тељ Ву ка Ка ра-
џи ћа. По узо ру на Га је ве No vi ne и Da ni cu, по ку шао је 1845. го ди не да по кре-
не Ju žno sla ven ske no vi ne, са књи жев ним при ло гом, али без успе ха.30 

То ком по кре та 1848‒1849. го ди не Ге ор ги је вић је био вр ло ак ти ван. За-
хва љу ју ћи ак ци ји ро до љу би вог де ла свешт eнства и ин те ли ген ци је, ме ђу 
чи јим се пред вод ни ци ма на ла зио, по ра же ни су ма ђа ро ни у Ви ро ви тич кој 
жу па ни ји.31 На ску по ви ма у Оси је ку, апри ла и ма ја 1848. го ди не, Ге ор ги је вић 
је по зи вао на ода ност ба ну Је ла чи ћу. На све ча но сти при ре ђе ној у Оси је ку 
27. апри ла у ба но ву част одр жао је го вор у ко јем је на гла сио је дин ство срп-
ског и хр ват ског на ро да и ис та као да су нај ва жни ја, су штин ска обе леж ја 
на род но сти је зик и осе ћа ње при пад но сти истом на ро ду, а не од ре ђе ној ре-
ли ги ји, што је до та да иза зи ва ло и не сло гу. То је дух ко ји об је ди њу је при-
пад ни ке свих дру штве них сло је ва, као и све оне ко ји жи ве ван гра ни ца 
кра ље ви на.32 

Ге ор ги је вић је уче ство вао у Мај ској скуп шти ни и био иза бран за чла на 
Глав ног од бо ра.33 На Скуп шти ни је одр жао го вор, ко ји је оста вио сна жан 
ути сак на Ја шу Иг ња то ви ћа.34 На пр вој сед ни ци Глав ног од бо ра одр жа ној 
4/16. ма ја име но ван је „је дан по сто ја ни под од бор”, од 15 чла но ва, „ко ји ће 
сва сво ја де ла нај пре сам пре тре са ти, а по сле Глав ном од бо ру под но си ти 
ра сма тра ња, пре тре са ња и одо бре ња ра ди”. У тај под од бор ушао је и Мој-
си је Ге ор ги је вић.35 

29 Љу бо мир ка Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку Срп
ског на род ног по кре та 1848–1849, 149.

30 Маг да ле на Ан ђе лић, „Ву ков при ја тељ Мој си је Ге ор ги је вић”, Збор ник МС за књи
жев ност и је зик, књ. 15, св. 2, 1967, 286‒287. 

31 Slav ko Ga vri lo vić, „Vi ro vi tič ka žu pa ni ja u re vo lu ci ji 1848‒1849”, 10, 21. 
32 No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 44, 6. svib nja 1848. 
33 Гра ђа, 258, 273.
34 Иг ња то вић је го вор оце нио као „жар ку бе се ду”, а Ге ор ги је ви ћа као „ва ља ног го вор-

ни ка” (Ја ков Иг ња то вић, Ме мо а ри, Бе о град 1966, 156).
35 Гра ђа, 272‒273; Љу бо мир ка Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до

ви ни 1848‒1849, Но ви Сад 2013, 49‒50. 



116

Као углед ни осјеч ки Ср бин на род њак иза бран је за за ступ ни ка у Хрват-
скoм са бо ру, у чи јем је ра ду, ме се ца ју на и ју ла, ак тив но уче ство вао, за јед но 
с дру гим срп ским пред став ни ци ма, на ро чи то у рас пра ва ма ко је су се ти ца-
ле од но са Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во ди не.36 При па дао је са бор ској 
ле ви ци, ко ја је о нај ва жни јим пи та њи ма, као што су били од нос Хр ват ске 
пре ма Ау стри ји и Ма ђар ској, раз во ја че ње Вој не гра ни це, сло вен ска уза јам-
ност и срп ско-хр ват ски од но си, од нос пре ма цр кви и осло бо ђе њу се ља ка 
кмет ске за ви сно сти за сту па ла ста во ве раз ли чи те од де сни це.37 

На ше стој са бор ској сед ни ци Ге ор ги је вић је из нео ми шље ње да тре ба 
за у зе ти исти став пре ма Ау стри ји, као и пре ма Ма ђар ској. У Ау стри ји ве ћи-
ну ста нов ни штва чи не Сло ве ни, па као што се од Ма ђа ра зах те ва јед на кост 
на ро да, и од Не ма ца тре ба зах те ва ти јед на кост, тј. пра во да се на за јед нич ком 
са бо ру го во ре и сло вен ски је зи ци.38 Ге ор ги је вић је иза бран и у од бор ко ји је 
тре ба ло да из ра ди пред лог од лу ке Са бо ра о од но си ма пре ма Угар ској и Ау стри-
ји. По што је од бор под нео из ве штај, Са бор је до нео од лу ку о Osno vi od no
še nja spro ću Ugar ske i Au stri je po od bo ru član kom VI II iza sla nom pod ne še noj. 
У 6. тач ки сто ји: „Da se kra lje vi na Dal ma tin ska kao cje lo vi ti dio sa tro jed nom 
kra lje vi nom sje di ni, ‒ a osta le ju go sla vjan ske po kra ji ne mo nar hi je au strij ske, kao 
što je no vo u stro je na voj vo di na Srb ska, za tim dol nja Šta jer ska, Ko ruš ka, Kranj ska, 
Is tria i Go ri ca da se u bli žnji sa vez s ovi ma kra lje vi na ma met ne”. Фор ми ран је 
од бор ко ји ће се ба ви ти из ми ре њем са Угар ском, ме ђу чи јим је чла но ви ма 
био и Мој си је Ге ор ги је вић.39 

Као „при вре ме ни пра бе ле жник” Са бо ра Ге ор ги је вић је пот пи сао и ва-
жне од лу ке о са ве зу са Срп ском Вој во до ви ном. У том свој ству је про чи тао 
и пот пи сао и по зив „бра тји дал ма тин ској” на сје ди ње ње с Хр ват ском.40 

Рас пра ва о срп ско-хр ват ским од но си ма во ђе на је на 2, 3, 10. и 11. сед ни-
ци Са бо ра. Ка да је то ком те рас пра ве на 3. сед ни ци Са бо ра би скуп Оже го вић 
из ра зио ре зер ве по во дом не ких бит них еле ме на та пред ло га о са ве зу, по себ-
но у по гле ду по ло жа ја вој во де, ње го ве над ле жно сти и ње го ве вој не вла сти, 
као и од но са из ме ђу ба на и вој во де, Ге ор ги је вић је одржао го вор у ко јем је 
из нео сво је ми шље ње о на ро ду и о ка рак те ру вој вод ског до сто јан ства.

На гла сио је, на по чет ку свог го во ра, да Ср би сма тра ју „да је зик, а не 
ве ро за кон чи ни на ро де, они су упо зна ли зва ње (mis siu) ју жног сла вјан ства, 
упо зна ли су, да је да нас мно го бо ље би ти роб тје лом не го ду хом, јер дух осло-
бо ди тје ло, али тје ло ни ка да дух; ‒ упо зна ли су, да им тре ба цен тру ма: с 
то га су иза бра ли се би па три јар ха и вој во ду”. 

Чи ни му се да је реч „вој во да” по вод пре пир ка ма. Ту реч не тре ба ту ма-
чи ти по ла зе ћи стро го ети мо ло шки од ње ног пр во бит ног зна че ња вој ско во ђе, 

36 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 
1991, 33. 

37 Va so Bog da nov, Druš tve ne i po li tič ke bor be u Hr vat skoj 1848/49, Za greb 1949, 163. 
38 Исто, 167, 172. 
39 Ivan Ku ku lje vić, н. д., 323, 324, 347.
40 Čla nak o sa ve zu Voj vo di ne Serb ske sa tro jed nom kra lje vi nom, Čla nak o pred u zi ma nju 

sviu de la u za je di ni sa Voj vo di nom Serb skom и Čla nak o posredovаnju Nad voj vo de Iva na („При-
ло зи за по ве сни цу Срп ског на род ног по кре та г. 1848”, Срб ски ле то пис за го ди ну 1866, год. 
XL, књ. 111, Но ви Сад 1867, 136‒140); No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 62, 17. lip nja 1848.
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вој ног за по вед ни ка. Ср би су иза бра ли вој во ду и па три јар ха као сво је по гла-
ва ре ‒ ду хов ног и на род ног, и оку пи ли се око њих као свог сре ди шта. Ср би 
не те же ни ка квом пр вен ству: „ни су из ре кли да је вој во да над ба ном, или бан 
над вој во дом, већ да бу де је дан на род под два ма от ци ма”. Про гла си ли су 
не рас ки ди ви са вез с бра ћом Хр ва ти ма, на те ме љу са вр ше не јед на ко сти. Није 
вре ме про гон ства ра ди ре ли ги је, ко ју сва ко тре ба да по шту је, јер се ве ра не 
мо же ни ко ме на ме та ти, она про ис ти че из људ ског ср ца. Сло жи ли су се у 
то ме да су Хр ва ти и Ср би, као и Бо шња ци и Хер це гов ци, јед но крв на и ро ђе на 
бра ћа, а што се ти че осо бе но сти ла ко ће се по сти ћи до го вор. Жи вот но је пи-
та ње при ста ју ли Хр ва ти на са вез са Срп ском Вој во до ви ном, а ако при ста ју, 
тре ба да се пред Са бор из не су срп ске же ље, да их Хр ва ти чу ју и по др же код 
пре сто ла.41 

Сле де ћег да на Ге ор ги је вић је из ло жио сво је по гле де на на род но је дин ство 
и на оно штo сма тра осно вама са ве за из ме ђу Вој во ди не и Тро јед не кра ље ви не: 
„...ја ве лим, да је на ми сло га по тре би та и ну ждан са вез нај уж ји. Ни је на ро ду 
серб ско му до вој во де, не го је ње му до вој вод ства, ко је ће јед но би ти са тро-
јед ном кра ље ви ном, а јед на кост у сва ком сми слу из ре че на је као те мељ то га 
је дин ства, ко је ме ђу на ми мо ра да бу де. ‒ Ври је ме је да нас, гдје се све че сти 
и уда к сво ме ти је лу мо ра ду по вра ти ти, и у јед но се ш њи ма сдру жи ти.‒ Ни је 
те жња Сер ба љах вој во ди ју осно ва ти, ко ја ће би ти по себ ни чла нак, не го вој-
во ди ју, ко ја ће би ти с тро јед ном кра ље ви ном јед но ти је ло.‒ Од но ше ња вој во-
ди је серб ске к тро јед ној кра ље ви ни у глав ном су на че лу ’сло бо де, јед на ко сти 
и бра тин ства’ из ре че на, шта ће Сер бљи же ли ти, же лит ће и тро јед на кра ље-
ви на, што тро јед на кра ље ви на за же ли, то ће же ље ти и Сер бљи! А у овом 
вре ме ну, тко ће се са да у пи та ње опре дје љи ва ње то га од но ше ња упу шта ти? 
Да нас, кад је те чај ду ха та ко хи тар, да чо вјек не мо же да пред ви ди, не шта ће 
за 8 да на, не го шта ће од да нас до су тра би ти. ‒ Ово је са мо пре лаз, мо ја го-
спо до, к оно ме ци љу, ка ко ме те жи ти мо ра мо, ко ји ми не мо же мо јед ним ско-
ком по сти ћи, не го по ла ко и раз бо ри то ко ра ча ју ћи. Овим, што смо ми до са да 
учи ни ли, ни је за до во ље но на ро ду, ко ји бро ји 10 ми ли о на, ни ти ће итко, ко ји 
ра зу ми је но ви дух овог вре ме на, сма тра ти ово, што са да ра ди мо, као циљ ко-
нач ни јед но га на ро да, ко ји се мо ра про сти ра ти од Ја дран ског до Цр но га мо ра. 
Сви смо ми је дан на род без раз ли ке вје ро и спо ви је да ња, сви смо уда јед ног 
ти је ла и си но ви јед не мај ке; иста на ша бра ћа тур ске вје ре на ша су бра ћа по 
кр ви, пак ће би ти и по љу ба ви и са ве зу. Ја се то уфам од ду ха вре ме на, ко га је 
нео до љи ва си ла и ко ме се ни шта опри је ти не мо же... Ми са да сто ји мо на рас-
криж ју, од нас за ви си, да сту пи мо пра вом ста зом или стран пу ти цом. Ја се за 
на шу бу дућ ност ни ма ло не бо јим, јер смо ми на род ово га ви је ка, ко га ни тко 
с пу та свра ти ти не ће.‒ Но од нас за ви си, да ли при је или по сли је к ци љу да 
до ђе мо. Од луч но да кле тре ба по сту па ти... Не, не па зи мо на ма лен ко сти, то ће 
окол но сти од лу чи ти ‒ то ће од лу чи ти мај ка на ша Сла ва, ко ја је с на ма”.42

На 10. сед ни ци Са бо ра, ка да је би ло од лу че но да се Са бор про гла си за 
за ко нит, пред ло жио је Ге ор ги је вић да се и Срп ски са бор про гла си за за ко нит, 

41 No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 58, 8. Lip nja 1848. Ге ор ги је ви ћев го вор об ја вљен 
је и у: Vik tor No vak, An to lo gi ja ju go slo ven ske mi sli i na rod nog je din stva, Be o grad 1930, 150. 

42 No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 59, 10. lip nja 1848.



што је би ло при хва ће но, уз оп ште одо бра ва ње. Осно ван је од бор ко ји је тре-
ба ло да из ра ди пред лог усло ва под ко ји ма би се мо гло по сти ћи из ми ре ње с 
Ма ђа ри ма, а Ге ор ги је вић је пред ло жио да се он са оп шти и Срп ском са бо ру. 
Од бор под пред сед ни штвом М. Лен ту ла ја за ду жен је „даљ њу осно ву па ци-
фи ка цие из ра ди ти са об зи ром на од но шен је серб ске вој во до ви не спре ма 
тро јед не ове кра ље ви не”.43 

Хр ват ски са бор је 9. ју на иза брао де пу та ци ју ко ја је тре ба ло да са бо ру 
ау стриј ске мо нар хи је пре не се же ље на ро да Тро јед не кра ље ви не. Као пред-
став ник Ви ро ви тич ке жу па ни је бо ра вио је Ге ор ги је вић са Је ла чи ћем и дру-
гим са бор ским де ле га ти ма у Бе чу и Ин сбру ку од 12. до 28. ју ла, где су на-
ме ра ва ли да ца ру и ау стриј ском пар ла мен ту из ло же гле ди ште Хр ват ског 
са бо ра о др жав но прав ном по ло жа ју Хр ват ске у ре фор ми са ној Ау стри ји, али 
у то ме ни су ус пе ли.44 По по врат ку из Бе ча у ав гу сту 1848. по стао је члан 
уред ни штва но во по кре ну тог ли ста Сла вен ски југ.45 

Зна чај ну уло гу имао је Ге ор ги је вић то ком 1848. го ди не у Сла во ни ји, 
на шав ши се у сре ди шту на род њач ко-ма ђа рон ске бор бе у Сла во ни ји. Ма ђа-
рон ски по крет био је нај сна жни ји у Ви ро ви тич кој жу па ни ји са сре ди штем 
у Оси је ку, те је Ге ор ги је вић с гру пом на род ња ка био нај за слу жни ји што је 
тај по крет су зби јен и што је ве ћи на при шла ба ну Је ла чи ћу, ко ји је у њи хо вим 
очи ма пред ста вљао хр ват ски, и ши ри ју го сло вен ски по крет.46 

У раз го во ру с Је ла чи ћем 22. ав гу ста 1848. го ди не Ге ор ги је вић је ба ну 
при ка зао си ту а ци ју у Ви ро ви тич кој жу па ни ји и пред ло жио ме ре за ре ше ње 
по ли тич ке кри зе у Сла во ни ји. Том при ли ком из ло жио је и ка кав је став Хрва-
та и Ср ба пре ма по кре ту: „Сву да су за ва шу и на род ну ствар са мо Ср би 
ис точ ног за ко на за у зе ти. Нај бо љи ка то ли ци су они ко ји ни су про тив вас, а 
мло ги су јав ни про тив ни ци. Та ко је и у Сри је му, та ко око нас”. 

У сеп тем бру 1848. Ге ор ги је вић је био име но ван за ве ли ког бе ле жни ка 
Ви ро ви тич ке жу па ни је, а кра јем ок то бра за бан ског по ве ре ни ка с нај ши рим 
пу но моћ јем. Вр ше ћи ту ду жност до шао је у су коб с не ким чла но ви ма ци-
вил них и вој них жу па ниј ских вла сти, до шло је до по ли тич ких и дру гих 
не су гла си ца, па је под нео остав ку на ту функ ци ју 13. фе бру а ра 1949. го ди не. 
На ду жно сти бе ле жни ка остао је до 1850. го ди не.47

Из це ло куп не де лат но сти Мој си ја Ге ор ги је ви ћа то ком зби ва ња 1848. 
го ди не, по чев од пр вих оку пља ња на ро да у Ви ро ви тич кој жу па ни ји, по том 
на сед ни ца ма Хр ват ског са бо ра и ка сни је, на по ло жа ју бан ског по ве ре ни ка 
с по себ ним овла шће њи ма, ја сно је ви дљи ва ње го ва при вр же ност ба ну Је ла-
чи ћу. О то ме је убе дљи во све до чан ство пру жио Ј. Ној ште тер у сво јој књи зи 
о ба ну Је ла чи ћу и до га ђа ји ма у Хр ват ској го ди не 1848. Ној ште тер на во ди да 
је Је ла чић жар ко же лео да бу де иза бран за срп ског вој во ду по сле Шу пљик-
че ве смр ти. Ње го ве при ста ли це ме ђу Хр ва ти ма и Ср би ма де ло ва ле су у 

43 No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 68, 1. srp nja 1848; Ivan Ku ku lje vić, n. d., 322‒323. 
44 За де пу та те су би ли иза бра ни И. Ку ку ље вић, М. Ге ор ги је вић и Ј. Жу вић (Ja ro slav 

Ši dak, n. d., 245). 
45 Jo sip Hor vat, Po vi jest no vin stva Hr vat ske 1791‒1939, Za greb 1962, 160‒162. 
46 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 

1991, 32. 
47 Slav ko Ga vri lo vić, „Vi ro vi tič ka žu pa ni ja u re vo lu ci ji 1848‒1849”, 24, 34‒50.
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ње го ву ко рист. Мој си је Ге ор ги је вић је у Оси је ку учи нио све што је мо гао да 
за тај из бор при до би је сво је исто вер ни ке. Ме ђу тим, срп ско све штен ство, с 
па три јар хом Ра ја чи ћем на че лу, ус про ти ви ло се то ме, пи ше Ној ште тер, не 
мо гав ши да при хва ти за ми сао, та ко по ни жа ва ју ћу за њи хо во све ште нич ко 
до сто јан ство, да је дан ри мо ка то лик бу де срп ски вој во да.48 

* * *

Ка да је цар у де цем бру 1848. го ди не при знао до сто јан ство па три јар ха 
и вој во де, а у истом Ма ни фе сту дао и обе ћа ње да ће уско ро усле ди ти и при-
зна ње срп ске уну тра шње упра ве и ста ту са Вој во до ви не у ау стриј ској ца ре-
ви ни, па три јарх Ра ја чић про це нио је да тре ба при сту пи ти из ра ди на цр та 
уста ва за Вој во до ви ну, утвр ђи ва њу ње ног по ло жа ја у ца ре ви ни, тј. од но са 
пре ма цен трал ној вла сти и оста лим на ро ди ма и про вин ци ја ма.49

Ра ди из ра де на цр та уста ва па три јарх је 4/16. ја ну а ра 1849. го ди не фор-
ми рао јед ну много број ну ко ми си ју, у ко ју је име но вао и Мој си ја Ге ор ги јеви-
ћа. Ње га су за чла на ко ми си је не сум њи во пре по ру чи ва ли ис ку ство у до та-
да шњем то ку По кре та и функ ци је ко је је оба вљао. Ка ко су не ки од чла но ва 
би ли из уда ље ни јих кра је ва, ни су ус пе ли да се оку пе у утвр ђе ном тер ми ну. 
Ме ђу њи ма је био и Ге ор ги је вић, ко ји се 15/27. ја ну а ра пи смом из ви нио па-
три јар ху што због бо ле сти ни је био у мо гућ но сти да до ђе на вре ме.50 

Ко ми си ја је свој по сао за вр ши ла 8/20. мар та 1949. Ма да са за ка шње њем, 
Ге ор ги је вић се очи глед но бла го вре ме но при дру жио ко ми си ји јер се ње го во 
име на ла зи ме ђу пот пи сни ци ма На цр та уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју од 9. 
мар та 1849.51 Ка кав је и ко ли ки био по је ди нач ни до при нос чла но ва Устав не 
ко ми си је у из ра ди на цр та уста ва те шко је ре ћи, јер рас по ло жи ва гра ђа о 
то ме не пру жа до вољ но по да та ка. С. Га ври ло вић прет по ста вља да је сво јим 
ра дом у устав ној ко ми си ји Ге ор ги је вић за до био по себ но Ра ја чи ће во по ве ре-
ње, па га је па три јарх за то и иза брао за свог на ро чи тог иза сла ни ка ба ну Је-
ла чи ћу у Ма ђар ску, где је Ге ор ги је вић и пре дао ба ну свој Ме мо ран дум о 
уста ву и срп ско-хр ват ском је дин ству.52 

Сво јом жи вом и ра зно вр сном де лат но шћу то ком По кре та 1848. го ди не 
Мој си је Ге ор ги је вић је сте као глас вр сног го вор ни ка и спо соб ног ди пло ма те. 
У ме мо а ри ма осјеч ког гра до на чел ни ка А. Сто ја но ви ћа о ње му је за пи са но: 
„У хр ват ско-сла вон ској зе мљи пр ви по ли тич ки ве ле ум; ди пло ма та у пра вом 
сми слу ри е чи, го вор ник у ци е лој на шој др жа ви пр ви и нај и звр сни ји; гле де 
го вор нич ке ње го ве мо ћи и об се жно сти је ди но га с Ко шу том, ма ђар ским 

48 Jo seph Ba ron Ne us ta ed ter, Le ban Je la čić et les événe ments en Cro a tie de pu is l’an 1848, 
To me II, In sti tut français de Za greb 1942, 306. 

49 Љу бо мир ка Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, 
Но ви Сад 2013, 339.

50 Па три јар ху је ја вио 19. ја ну а ра: „Али ћу ја ме ђу тим гле да ти да ов де ка кав устав по 
мом мње ни ју на пи шем и Ва шој Све то сти пред ло жим” (АСА НУК, СНПок, кут. 2/849, 665; 
кут. 1/849, 371).

51 Љу бо мир ка Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју 1848‒1849, Но ви Сад 
2006, 147.

52 Slav ko Ga vri lo vić, „Vi ro vi tič ka žu pa ni ja u re vo lu ci ji 1848‒1849”, 44.
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го вор ни ком при спо до би ти мо гу; ду ха из вр сно га, отва жна, под у зет на, та лент 
за ко но дав ни”.53 

* * *

Устав ко ји је цар Фра ња Јо сиф ок тро и сао 4. мар та 1849. го ди не ни је ис пу-
нио срп ска оче ки ва ња. Уста вне од ред бе ко је су се од но си ле на Вој во до ви ну 
и на Вој ну гра ни цу иза зва ле су у свим срп ским кру го ви ма раз о ча ра ње, не за-
до вољ ство и от пор. Ни је би ло по твр ђе но ни шта од оно га што је би ло зах те-
ва но, оче ки ва но и фак тич ки већ по сто ја ло. 

Угар ска је по де ље на на по кра ји не ко је су би ле са мо управ на под руч ја. 
Вој во до ви на ни је би ла ни по ме ну та ме ђу кру но ви на ма, ни је јој се, као крун-
ским зе мља ма, при зна ва ла ин ди ви ду ал ност. На Вој во до ви ну се од но сио 72, 
а на Вој ну гра ни цу 75. § ок тро и са ног Уста ва. Па ра граф 72 гла си: „Вој вод ству 
Ср би ји би ће оси гу ра но та кво уре ђе ње, ко је ће се, ра ди очу ва ња ње го ве цр-
кве не за јед ни це и на род но сти осла ња ти на ста ре при ви ле ги је и цар ске ука-
зе но ви јег вре ме на. Ује ди ње ње Вој вод ства са не ком дру гом кру но ви ном 
би ће утвр ђе но на осно ву са гла сно сти њи хо вих пред став ни ка по себ ном од-
лу ком”. Вој на гра ни ца је па ра гра фом 75 са чу ва на као по себ на област, са-
став ни део цар ске вој ске и под ре ђе на цар ској вла сти.54 

Сво је раз о ча ре ње устав ним од ред ба ма из ра зио је па три јарх у пи сму 
ба ну Је ла чи ћу 14/26. мар та: Устав ни је за до во љио на ро де ко ји су се на да ли 
пот пу ној јед на ко сти, а још ма ње гра ни ча ре, ко ји су оста ли под ста рим устрој-
ством Вој не гра ни це. Вој во до ви на Ср би ја ис кљу че на је из ре да оста лих 
кру но ви на ко је чи не Мо нар хи ју, а оста је јој још је ди но на да да се при кљу чи 
јед ној или дру гој. На род се ни је по ди гао за то да оста не у свом ста ром устрој-
ству, ни ти је гра ни чар био за до во љан пре ђа шњим фор ма ма и на чи ном упра-
вља ња. На род се ди гао про тив Ма ђа ра, јер се на дао ко ри сти на осно ву јед-
на ко сти и рав но прав но сти, ко је су Ма ђа ри про гла си ли, али пре ма Ср би ма 
ни су те прин ци пе по што ва ли, а са да цар ска вла да чи ни исту по гре шку.55

По ред то га што ни је би ло по твр ђе но ни шта од оно га че му се срп ски 
на род на дао, од ред бе о Вој во ди ни, од но сно о мо гућ но сти ује ди ње ња с не ком 
дру гом кру но ви ном би ле су и не ја сне и нео д ре ђе не. Иза зи ва ле су не до у ми-
це и раз ли чи та ту ма че ња и код са вре ме ни ка и у по то њој исто ри о гра фи ји. 

MЕМОРАНДУМ МОЈ СИ ЈА ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИ ЋА

По па три јар хо вом на ло гу, из да том усме но 11, а 14. мар та 1849. и пи са ним 
пу тем по твр ђе ном, Мој си је Ге ор ги је вић се као пред став ник Пра ви тељ ства 
Вој во до ви не Ср би је и па три јар хов иза сла ник упу тио у Бу дим, где је та да, 
оп се да ју ћи Пе шту, бо ра вио бан Је ла чић. Је ла чи ћу је тре ба ло да пре не се ста во ве 
срп ског вођ ства и па три јар ха о Ок тро и са ном уста ву, њи хо во не за до вољ ство 

53 Ци ти ра но пре ма: М. Ан ђе лић, н. д., 289, нап. 34. 
54 József Thim, III, 488.
55 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, Дје ја ни ја на ро да серб ска

го и па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа ле та го спод ња 1848–49, II, 1376–1377.
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устав ним од ред ба ма ко је су се од но си ле на Вој во до ви ну, као и на ду да ће се 
уз ба но ву по моћ учи ни ти не ки ко ра ци да се оне из ме не.56 

Од мах по при је му па три јар хо вог пи са ног на ло га Ге ор ги је вић је кре нуо 
на пут, о че му је па три јар ха из ве шта вао 19. и 21. мар та, са по је ди них ета па 
сво га пу та, из Оси је ка и За гре ба. Кра је ви кроз ко је је про ла зио би ли су не-
си гур ни, њи ма су се кре та ли и вој ска и на род, па се ис по ста ви ло се да је 
ње го во пу това ње би ло и ду го и на пор но. На дао се да ће у За гре бу су сти ћи 
хр ват ску де пу таци ју: Вра њи ца ни ја, Ива на Ма жу ра ни ћа, Ива на Ку ку ље ви ћа 
и Жи гро ви ћа, ко ји су се упу ти ли ца ру да би про те сто ва ли због Ок тро и са ног 
уста ва и зах те ва ли да се по твр де за ко ни ко је је прет ход не го ди не до нео Хр ват-
ски са бор, али их ни је за те као. У За гре бу је са знао да ни бан ни офи ци ри у 
ње го вој око ли ни ни су за до вољ ни Вин ди шгре цо вим рас по ла га њи ма, да су 
ми шље ња да од ред бе Ок тро и са ног уста ва о от це пље њу Гра ни це не мо гу 
оп ста ти и да ће ја мач но би ти пре и на че не. На ду му ули ва и ин фор ма ци ја да је 
бан спре ман да пре ду зме од луч не ко ра ке у том сми слу. Хр ват ска де пу та ци-
ја има на лог да по зо ве и срп ску, па да за јед но иду ба ну и та мо се до го во ре, 
али ни је си гу ран у то.57

Ге ор ги је вић је 14. апри ла 1849. де таљ но оба ве стио па три јар ха о то ку 
сво је ми си је код ба на Је ла чи ћа. У Бе чу је су сти гао хр ват ску де пу та ци ју, па 
је, за јед но с њи ма, у Пе шту при спео 31. мар та. Хр ват ској де пу та ци ји при-
дру жио се и Ја ков Жи ва но вић. Де пу та ци ја се су тра дан са ста ла с ба ном и 
до го во ри ла с њим о пред ло зи ма ко ји би се, у ве зи са Уста вом, мо гли пре да-
ти ау стриј ској Вла ди. На кон то га су се вра ти ли у Беч. Ње га (Ге ор ги је ви ћа) 
је бан за др жао, али је, услед вр ло не сре ђе них и уз бур ка них при ли ка ко је су 
та мо вла да ле, раз го вор мо гао би ти ор га ни зо ван тек по сле пет да на. Су срет 
је био за ка зи ван шест до се дам пу та, три до че ти ри пу та се и са стао с ба ном, 
али је овај обич но био по зи ван у ло гор или код Вин ди шгре ца, па до раз го-
во ра ни је ни до ла зи ло.

У ве зи с пи смом, у ко јем је па три јарх из ра зио не за до вољ ство срп ског 
на ро да Ок тро и са ним уста вом, не пра вед но шћу устав них ре ше ња о Гра ни ци 
и о Вој во до ви ни, бан је од го во рио да је у ве зи с по ло жа јем Гра ни це и Вој во-
до ви не већ пред у зео код ау стриј ске вла сти од ре ђе не ко ра ке ‒ да се по твр де 
Вој во до ви на и ње не гра ни це. Осу дио је по ступ ке ге не ра ла Ру ка ви не и ре као 
да је и у тој ства ри пред у зео од го ва ра ју ће ко ра ке; обе ћао је да ће ге не рал 
би ти пен зи о ни сан. 

Што се ти че вој не са рад ње, тј. хр ват ског обе ћа ња да ће Ср би ма по мо ћи 
у ра ту с Ма ђа ри ма, ко ји се во ди уз ве ли ке жр тве и стра да ња, бан је из ја вио 
да је ње го ва нај то пли ја же ља и је ди на те жња од по чет ка би ла да се са Ср би ма 
сје ди ни и су зби је не при ја те ља, али је на вео и низ раз ло га и оправ да ња што 
до то га ни је до шло. 

При по врат ку, био је у Бе чу, где се ви део са Кул ме ром и Оже го ви ћем и 
по ку шао да до би је об ја шње ње устав них па ра гра фа ко ји су се од но си ли на 

56 АСА НУК, СНПок, кут. 10/21, 3482, 849; Слав ко Га ври ло вић, „Мој си је Ге ор ги је вић 
о срп ско-хр ват ском је дин ству и Ок тро и са ном уста ву (1848‒49), Го ди шњак Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, 2 (1957), 51‒58; Ja ro slav Ši dak, „(Gjor gje vić, Đor đe vić) Moj si je”, 
En ci klo pe di ja Ju go sla vi je 3, Dip-Hid, Za greb MCMLVI II, 453‒454.

57 АСА НУК, СНПок, кут. 9, 2876/1848; кут. 10, 2962/1849. 
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Вој во до ви ну. Кул мер га је оба ве стио да ау стриј ска вла да не на ме ра ва да 
на ру ша ва ин те гри тет Ма ђар ске. На при мед бу да у том слу ча ју не мо же 
ни шта би ти од Вој во до ви не, Кул мер је од вра тио да је то са свим дру га ствар. 
Члан о Вој во до ви ни тре ба та ко раз у ме ти, да јој је оста вље но на во љу да се 
оде ли од Ма ђар ске и удру жи с Тро јед ном кра ље ви ном. Ге ор ги је вић пи ше 
да он и по ред Кул ме ро вог об ја шње ња не ви ди да је то сми сао и на ме ра то га 
чла на. 

Оже го вић ни је уче ство вао у фор му ли са њу устав них од ре да ба, ни ти је 
о њи ма ишта знао пре не го што је Устав об ја вљен. Он је ми шље ња да је 
узрок то га што Вој во до ви на ни је опре де ље на от пор ма ђар ских кон зер ва ти-
ва ца ко ји су на сто ја ли да очу ва ју це ло ви тост Ма ђар ске. Они су твр ди ли да 
ве ћи на на ро да ко ји жи ви у Вој во до ви ни не же ли, ни ти хо ће да се от це пи од 
Ма ђар ске. Уве ра ва ли су вла ду да ће се то по ка за ти на Срп ском са бо ру. То 
све ли чи на беч ку вла ду и њен лу ка ви стил. Ге ор ги је вић из све га за кљу чу је 
да се има на уму још го ре ре ше ње ‒ да од Вој во до ви не не бу де ни шта, или 
нај ви ше јед на ве ли ка вар ме ђа (жу па ни ја) у ко јој би вој во да био фе и шпан. 

Ге ор ги је вић је ба ну из нео и сво је лич не по гле де о устрој ству вла де у 
Тро јед ној кра ље ви ни, о Ок тро и са ном уста ву и о Срп ској Вој во до ви ни, као 
и кон кре тан пред лог о на чи ну на ко ји би тре ба ло што пре спро ве сти ује ди-
ње ње Вој во до ви не с Тро јед ном кра ље ви ном и у њи ма ор га ни зо ва ти мо дер-
ну упра ву. По сле раз го во ра, на ба нов зах тев, на пи сао је о то ме Ме мо ран дум, 
ко ји је при ло жио и пи сму по сла том па три јар ху. 

* * *

Ге ор ги је ви ћев Ме мо ран дум са сто јао се од три де ла: О ок тро и ра ном 
уста ву, О Вој во до ви ни Ср би ји и О устро је њу вла де у тро јед ној Кра ље ви ни. 

У пр вом, по оби му нај кра ћем, де лу свог Ме мо ран ду ма Ге ор ги је вић је 
пи сао о са мом пој му уста ва, ње го вим вр ста ма и зна ча ју. 

Устав је нај ви ши за кон у сва кој зе мљи, чи јем су ау то ри те ту под ре ђе ни 
и вла да лац и на род. Устав чи ни ком плекс свих те мељ них и основ них пра ва 
обе ју стра на и он је за обе стра не мо рал на га ран ти ја. По свом по ре клу и сво-
јој фор ми устав мо же пред ста вља ти си сте ма тич ни скуп тих пра ва у јед ном 
ак ту, као што је слу чај с ве ћи ном но ви јих уста ва, а она мо гу би ти уте ме ље-
на и у ра зним уго во ри ма ко ји су то ком вре ме на скла па ни из ме ђу вла да о ца 
и на ро да, као што су ен гле ски у став и угар ски устав.

Да ље Ге ор ги је вић на во ди да уго вор ни уста ви про ис ти чу из до го ворâ 
из ме ђу вла да ла ца и на родâ, а ок тро и са ни су они уста ви ко је вла да лац да је 
на ро ду по сво јој во љи. Ок тро и са ни устав мо же на ста ти са мо та мо где се сва 
власт, сва моћ и сва пра ва на ла зе у ру ка ма вла да о ца, где власт има ап со лу-
ти стич ки ка рак тер. У устав ној др жа ви, где је власт по де ље на из ме ђу вла да-
о ца и на ро да, не мо же на ста ти ок тро и са ни устав, јер вла да лац и на род чи не 
две по ло ви не, ко је тек ујед но узе те чи не це лу власт и сва ка про ме на уста ва 
до би ја сна гу тек ка да се обе стра не о то ме сло же.

Ге ор ги је ви ће ва де фи ни ци ја при ро де уста ва као нај ви шег прав ног ак та 
и по де ла уставā по на чи ну на стан ка устав них нор ми би ла је у пу ном скла ду 
са са вре ме ном те о риј ско прав ном и устав но прав ном ми сли, као и са прин-
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ци пи ма ли бе рал но-де мо крат ске устав но сти вре ме на ко ја је та да гра ђе на. 
На ста нак пи са них уста ва из во дио се из дру штве ног уго во ра.58 

Ге ор ги је вић је у сво ме спи су имао на уму у пр вом ре ду ста тус хр ват-
ских зе ма ља у Угар ској. По ре кло и при ро ду хр ват ске устав но сти по ку шао 
је да из ве де из истих ко ре на и усло ва као и угар ске, на ста ле из уго ворâ са 
вла да о ци ма. Као и Угар ска, и Тро јед на кра ље ви на је у ра зна вре ме на утвр-
ђи ва ла ме ђу соб на пра ва и ду жно сти уго во ри ма с вла да о ци ма. Та ко ни јед на 
стра на не мо же огра ни чи ти пра ва дру ге стра не, ни ти јој на мет ну ти оба ве зе 
ко је не би би ле утвр ђе не уго во ром. 

По ла зе ћи од та квог, уго вор ног ту ма че ња при ро де др жав но прав ног по-
ло жа ја Хр ват ске и ње не устав но сти, Ге ор ги је вић је из вео и за кљу чак да 
Ок тро и са ни устав за Тро јед ну кра ље ви ну не ма ва жно сти док не бу де по твр-
ђен на Са бо ру. Ва љан је са мо онај за кон ко ји про ис тек не од те ла ко је има 
за ко но дав ну власт. Краљ по се ду је са мо део, по ло ви ну за ко но дав не вла сти, 
и тек ка да до би је са гла сност дру ге по ло ви не, на ро да, би ће устав де ло це ле 
вла сти и по ста ти за кон. То се на че ло у устав ној др жа ви не мо же за о би ћи, те 
се Ок тро и са ни устав не мо же про гла си ти док га Са бор не при ми.59

Ге ор ги је ви ће ви за кључ ци о по ступ ку нео п ход ном да би Устав сту пио 
на сна гу, тј. о по тре би да он бу де усво јен на Хр ват ском са бо ру, пред ста вља ли 
су у су шти ни пре еле мент ње го вог схва та ња не ке про јек то ва не кон цеп ци је 
о из град њи устав ног др жав ног по рет ка, не го ре ал ну мо гућ ност спро во ђе ња 
про це ду ре, ко ја би се за сни ва ла на по сто је ћим од но си ма и ствар ном др жав-
но прав ном ста ту су Тро јед не кра ље ви не. Што се ти че ин ге рен ци ја Са бо ра у 
за ко но дав ној вла сти, по по сто је ћем др жав ном пра ву све за кључ ке са бо ра 
по твр ђи вао је вла дар и без ње го ве санк ци је са бор ски за кљу чак ни је имао 
оп ште о ба ве зни ка рак тер. Чак је и за за кључ ке Са бо ра од 1848. го ди не би ла 
по треб на кра ље ва по твр да. На рав но, с об зи ром на окол но сти те ре во лу ци-
о нар не го ди не, би ло је у том по гле ду ком про ми сних ре ше ња, не спо ра зу ма 
и не су гла си ца.60 

По ред то га, Тро јед на кра ље ви на ефек тив но ни је об у хва та ла зе мље ко-
је су фи гу ри ра ле у ње ном на зи ву, ни ти је по сто јао за јед нич ки са бор тих 
зе ма ља. Вој на кра ји на би ла је ад ми ни стра тив но одво је на од Бан ске Хр ват ске. 
Што се ти че Дал ма ци је, она је још од Беч ког кон гре са би ла под не по сред ном 
упра вом Бе ча. То ком сед ни ца хр ват ског Са бо ра у ма ју и ју ну 1848. го ди не 
је у не ко ли ко ма хо ва из ра жа ва но жа ље ње што пред став ни ци Дал ма ци је 
ни су при су ство ва ли Са бо ру. У го во ру ко ји је по сле све ча не ин ста ла ци је 
одр жао у Са бо ру, бан Jелачић је ре као: „Јед но је што мо ме серд цу бо лест зада-
је, то, што бра тју на шу Дал ма тин це у сре ди ни на шој не ви ди мо: ну на дам се 
у ро до љу бље њи хо во, јер иста керв и у њи хо вих жи лах те че, да ће сву сна гу 
сво ју упо тре би ти, да се ста ро дав ни са вез наш, кои са да са мо по на сло ву об стоји, 

58 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Бе о град 1996, 61, 68‒69. 
59 Ова кви Ге ор ги је ви ће ви по гле ди на Ок тро и са ни устав и по тре бу да он бу де при хва-

ћен на Хр ват ском са бо ру би ли су у скла ду са ста вом хр ват ских по ли тич ких кру го ва о том 
пи та њу (Fer do Ši šić, Pre gled po vi je sti hr vat sko ga na ro da, Za greb 1975, 424‒425). 

60 Fer do Ču li no vić, Dr žav no prav na hi sto ri ja ju go sla ven skih ze ma lja XIX. i XX. vi je ka (Hr vat
ska, Sla vo ni ja i Dal ma ci ja, Istra, Srp ska Voj vo di na, Slo ve ni ja, Bo sna i Her ce go vi na), Knji ga I, Za greb 
1956, 79‒80. 
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у исти ну пре тво ри”.61 На сед ни ци 10. ју на упу ћен је по но во по зив и, го то во, 
пре кор Дал ма тин ци ма што њи хо ви пред став ни ци ни су до шли на Са бор.62 

Са бор за Дал ма ци ју са стао се пр ви пут 6. апри ла 1861. го ди не. Све до 
1918. Дал ма ци ја је би ла аустријскa по кра ји на са огра ни че ном ре ги о нал ном 
ау то но ми јом, a пред ста вља ла је са мо је дан од об ли ка де цен тра ли за ци је у 
цен тра ли стич кој Ау стри ји.63 

* * *

Сво је по гле де на Вој во до ви ну и њен ста тус и пер спек ти ве Ге ор ги је вић 
је из ло жио у дру гом де лу свог Ме мо ран ду ма. Пот пу но је раз ли чи та си ту а-
ци ја у по гле ду Вој во до ви не. Ге ор ги је вић је ука зао на то да је Тро јед на кра-
ље ви на има ла од ре ђе ни др жав но прав ни ста тус. За раз ли ку од Тро јед не кра-
ље ви не, ко ја је већ по сто ја ла, Вој во до ви ну је тек тре ба ло ство ри ти. 

Ок тро и са ни Устав ни је при знао Срп ску Вој во до ви ну про гла ше ну на 
Мај ској скуп шти ни и из гра ђе ну то ком сле де ћих ме се ци, па ни је би ла свр ста-
на ни у ау стриј ске крун ске зе мље ко је су у Уста ву на бро ја не. 

Из ок тро и са ног Уста ва се не ви ди ка кав по ло жај Вој во до ви на тре ба да 
до би је – да ли је по сто ја ла на ме ра да се она удру жи са Угар ском, или с Тро-
јед ном кра ље ви ном. И из оно га што се зна ло и пре ок тро и са ња Уста ва, а 
ви дљи во је и у са мом Уста ву, из фор му ла ци је па ра гра фа ко ји се од но сио на 
Вој во до ви ну и из оно га што се о то ме са зна ло, би ло је очи глед но да се вла-
да ни је усу ди ла да из рек не ко ма да ње Угар ске и по твр ди га уста вом.

Мо гућ ност ује ди ње ња с не ком кру но ви ном по ме ну та је крај ње нео д ре-
ђе но, што је про у зро ко ва ло по не кад и бит но раз ли чи та об ја шње ња. Ге ор ги-
је вић је отво ре но на пи сао да, и по сле раз го во ра с Кул ме ром и Оже го ви ћем 
и њи хо вих об ја шње ња, ни је ус пео да про ник не у пра ви сми сао те од ред бе и 
схва ти ње ну прак тич ну ин тен ци ју. 

Тре ба ло би на сто ја ти да се Вој во до ви на што пре от це пи од Угар ске и 
ује ди ни с Тро јед ном кра ље ви ном, не то ли ко због то га што ће Ок тро и са ни 
устав има ти за на род не ку оба ве зу ју ћу сна гу, не го због то га што је из ве сно 
да ће ау стриј ска вла да и да ље на сто ја ти да одр жи ин те гри тет Угар ске.

И Срп ски са бор од 1. и 3. ма ја 1848. и Хр ват ски са бор про гла си ли су тај 
са вез, а оба су са бо ра од лу чи ла да се фор ми ра ко ми си ја ко ја ће из ра ди ти усло-
ве тог са ве за, али на то ме не ра де ни ка кве ко ми си је. По ње го вом ми шље њу 
по сто је два на чи на, два пу та ко ји ма би се тај са вез мо гао оства ри ти. Пр ви 
на чин био би да се са вез фор ми ра пу тем уго во ра, а дру ги фак тич ким пу тем. 
Оства ре ње са ве за пу тем уго во ра мо гло би се спро ве сти та ко што би од го-
ва ра ју ће ко ми си је, име но ва не од стра не срп ског и хр ват ског са бо ра, из ра ди-
ле пред лог и пред ло жи ле га сво јим са бо ри ма. Оба са бо ра би та да мо ра ла, 
исто вре ме но, о то ме рас пра вља ти, би ти у кон так ту и до го ва ра ти се и та ко 
са чи ни ти уго вор. Да би се цео по сту пак убр зао, тре ба ло би од мах са зва ти 
са бо ре у Хр ват ској и Вој во до ви ни. По сту пак би био још ефи ка сни ји, ка да 

61 No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 57, 6. lip nja 1848. 
62 No vi ne Dalm. Herv. Sla von ske, broj 62, 17. lip nja 1848.
63 Fer do Ču li no vić, n. d., 232‒233. 
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би са бо ри би ли одр жа ни у истом ме сту. Ми сли да би нај по год ни ји би ли 
Оси јек или Ву ко вар. Ка да би се са бо ри са ста ли, мо гли би се од мах и ује ди-
ни ти у је дан, је дин ствен, са ста ви ти пред лог уста ва и фор ми ра ти Вој во до-
ви ну и Ба но ви ну. 

Ге ор ги је вић про це њу је да би пред лог на чи на ује ди ње ња био јед но ста-
ван и да би се мо гао са чи ни ти за два до три да на, па не би тре ба ло од га ђа ти 
одр жа ва ње са борâ. Не што пре ци зни је пи сао је о по сла ни ци ма, од но сно о 
са ста ву са борâ. Што се ти че Ба но ви не, пред ла же да са став Са бо ра бу де 
иден ти чан прет ход ном, јер је тај прет ход ни са бор био са мо од го ђен, а не и 
рас пу штен, те но ви из бо ри ни су по треб ни. Ка да је реч о ви рил ним по сла-
ни ци ма, тре ба ло би ус кра ти ти пра во уче шћа оним ви рил ним по сла ни ци ма 
ко ји ни су би ли при сут ни на по след њем са бо ру. Срем не ће би ти за сту пан, 
јер фак тич ки већ при па да Вој во до ви ни.

Што се ти че Вој во до ви не, сма тра да не би тре ба ло да пред ста вља смет-
њу чи ње ни ца да не ће мо ћи да се обез бе ди при су ство за ступ ни ка из свих 
обла сти Вој во до ви не. Ни на Мај ској скуп шти ни то ни је би ло мо гу ће, што 
ни је био раз лог да се она сма тра за не за ко ни ту. Да би се олак шао њи хов до-
ла зак, тре ба ло би на ло жи ти ге не ра лу Ру ка ви ни и дру гим ко ман дан ти ма у 
Вој ној гра ни ци да не оме та ју из бор и до ла зак за ступ ни ка, не го да им чак и 
по мог ну. 

Оба са бо ра иза бра ла би сво је пред сед ни ке. 
Дру гим, фак тич ким пу тем, пред став ни ци Ба но ви не и Вој во до ви не би 

се мо гли од мах оку пи ти, с тим што би се хр ват ска и срп ска вла да прет ход но 
до го во ри ле и до не ле исто вет не из бор не про пи се. По том би бан и па три јарх 
рас пи са ли из бо ре. За јед нич ки са бор имао би са мо је дан дом, јер би по сто-
ја ње два ју до мо ва оду жи ло про цес, а осим то га, код Ср ба ни су ни мо гу ћа два 
до ма. 

Уко ли ко не би до шло до до го во ра о исто вет ним из бор ним пра ви ли ма, 
тре ба ло би утвр ди ти са мо на ко ли ко се ду ша би ра је дан за ступ ник, а сам 
на чин из бо ра би од ре ди ла сва ка стра на. За оне кра је ве Вој во до ви не ко ји још 
ни су осло бо ђе ни и у њи ма не по сто ји мо гућ ност ор га ни зо ва ња из бо ра мо гли 
би се иза бра ти за ступ ни ци у нај бли жем пре де лу, по од го ва ра ју ћем кљу чу у 
по гле ду бро ја. Сам при ме ћу је да је то по ма ло нео бич но, али по сто је ће окол-
но сти на ме ћу и та ква ре ше ња. 

Та ко би се мо гао од мах ор га ни зо ва ти за јед нич ки са бор, ко ји би иза брао 
се би пред сед ни ка. Да би се са бор одр жао би ла би по треб на нај ма ње тро че-
твр тин ска ве ћи на при сут них за ступ ни ка, а да би се од лу ке до не ле две тре-
ћи не. По што би се на тај на чин ује ди ње ње спро ве ло, Са бор би мо гао до не ти 
устав и устрој ство за це лу зе мљу. 

Са бор не би тре ба ло одр жа ти у За гре бу, не го у Си ску или не ком гра ду 
у том пре де лу. 

На кра ју, за кљу чу је да је пут уго во ра уо би ча је ни ји и да би ве ро ват но 
имао ви ше при ста ли ца, али да ни фак тич ки пут ни је не при хва тљив, на во-
де ћи као при мер не мач ки Франк фур ски са бор (пар ла мент). Лич но сма тра 
фак тич ки пут при хва тљи ви јим, јер би од лу ке до нете у не по сред ном кон так-
ту и пу тем раз ме не ми шље ња би ле бо ље.
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* * *

У тре ћем де лу Ме мо ран ду ма Ге ор ги је вић је пи сао о устро је њу вла де у 
Тро јед ној кра ље ви ни. Ма да би се по на сло ву и по пр вим ре че ни ца ма, где је 
ре че но да вла сти тре ба ор га ни зо ва ти на но вим прин ци пи ма, мо гло прет по-
ста ви ти да ће би ти ре чи и о устав ном др жав ном по рет ку и основ ним устав-
ним ка те го ри ја ма ‒ функ ци ја ма вла сти, њи хо вим но си о ци ма и ме ђу соб ним 
од но си ма, у овом де лу Ге ор ги је ви ће вог спи са реч је углав ном са мо о на чи ну 
ка ко би се управ ни и суд ски си стем бо ље и ефи ка сни је уре дио. Кри ти чан 
пре ма та да шњем ста њу у др жав ној ад ми ни стра ци ји и у суд ству, на вео је да 
за не ке ду бље про ме не још не ма усло ва, па пре о ста је да се упо тре би и до-
пу ни по сто је ћи чи нов нич ки апа рат, чи нов ни ци бо ље ис ко ри сте и аде кват-
ни је рас по ре де, да про цес њи хо вог ра да бу де ра ци о нал ни ји и цео апа рат 
ефи ка сни ји, да хи је рар хиј ски од но си у по је ди ним сег мен ти ма др жав ног 
апа ра та бу ду бо ље уре ђе ни, чи нов ни ци аде кват но на гра ђе ни и слич но. 

Део др жав ног апа ра та са сто ји се од чи нов ни ка ко ји су ду го би ли део 
ста рог си сте ма и те шко би мо гли при хва ти ти но ви не, ко је ће до не ти устав на 
ор га ни за ци ја, док је дру ги део све стан не до ста та ка ста рог си сте ма, али су 
њи хо ва зна ња су ви ше те о рет ска и још те шко при ме њи ва у прак си. За кљу-
чу је да би би ло ко ри сно да се је дан број чи нов ни ка по ша ље у ино стран ство, 
у Ба ден или Сак со ни ју, а нај бо ље у Бел ги ју, где би мо гли сте ћи ко ри сна 
зна ња и ис ку ства о ме ха ни зму це ле ад ми ни стра ци је.

НА ЧЕ ЛА, МО ТИ ВИ И ЦИ ЉЕ ВИ АК ЦИ ЈЕ  
МОЈ СИ ЈА ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИ ЋА

Од са мог по чет ка жи ве и ра зно вр сне ак тив но сти Мој си ја Ге ор ги је ви ћа 
то ком ре во лу ци о нар них го ди на 1848. и 1849. го ди не уоч љи ва је до след ност 
у ње го вим по гле ди ма на на ци о нал но пи та ње Ср ба и Хр ва та. Су шти на и је-
згро ње го вих за ми сли о по ли тич ком са ве зу Тро јед не кра ље ви не и Срп ске 
Вој во до ви не био је став о на ци о нал ном је дин ству Ср ба и Хр ва та, што је 
под ра зу ме ва ло и од го ва ра ју ћи ка рак тер њи хо вог са ве за, про кла мо ва ног на 
Мај ској скуп шти ни и при хва ће ног на Хр ват ском са бо ру. 

О је дин ству срп ског и хр ват ског на ро да би ло је мно го ре чи на Хр ват-
ском са бо ру 1848. го ди не. И са бор ски по сла ни ци, а и сам бан Је ла чић че сто 
су и из ри чи то на гла ша ва ли да су Хр ва ти и Ср би је дан на род, озна ча ван као 
ју го сло вен ски или сло вен ски. И о Хр ва ти ма, Сла вон ци ма и Дал ма тин ци ма 
се го во ри као о јед ном, сло вен ском на ро ду, као о си но ви ма јед не мај ке, Сла-
ве! У Са бо ру се о Дал ма тин ци ма го во ри као о бра ћи, као о де лу је дин стве-
ног сло вен ског, а не хр ват ског на ро да. Ка да је реч о на зи ви ма, В. Кре стић 
на по ми ње да се ни та да, а ни из ве сно вре ме по сле 1848/1849, још ни су са свим 
уста ли ли на зи ви ни на ро да ни је зи ка.64 

Ср би у Ју жној Угар ској, у Срп ској Вој во до ви ни ко ја је про гла ше на на 
Мај ској скуп шти ни и у ко јој су уче ство ва ли пред став ни ци из свих кра је ва 

64 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, Бе о град 
1991, 55‒56; О на зи ву је зи ка у про шло сти Хр ват ске, Бе о град 2017, 14‒18. 



127

Мо нар хи је, ни су се де ли ли ни по ко јем осно ву, ни ти су на зи ва ни по себ ним 
име ни ма, али се и они по ми њу са мо као део је дин стве ног сло вен ског, од но-
сно по не кад ју жно сло вен ског на ро да! 

Не ко ли ко је мо гу ћих раз ло га, на хр ват ској стра ни у то вре ме та ко че сто 
по ми ња ног и на гла ше но ис ти ца ног, на род ног је дин ства Ср ба и Хр ва та и 
за ла га ња за чвр сти са вез Срп ске Вој во до ви не с Тро јед ном кра ље ви ном. Је-
дан је раз лог био не по сред но ве зан за при ли ке ко је су вла да ле ‒ угро же ност 
и не по сред ну опа сност ко ја је пре ти ла од Ма ђа ра и стра хо ва ње да Хр ва ти 
не ће би ти спо соб ни да јој се са ми од у пру. Дру го, већ се та да мо гло ја сно 
на зре ти оно што ће по ста ти во де ћа хр ват ска по ли тич ка ми сао, а чи ји су ко-
ре ни се за ли још у ра ни је вре ме ‒ хр ват ско др жав но и исто риј ско пра во и 
док три на о јед ном, хр ват ском, по ли тич ком на ро ду, ко ја ће уско ро, од мах 
по сле 1848, пре вла да ти, по ста ти во де ћа док три на хр ват ске по ли ти ке и вре-
ме ном до би ја ти све из ра зи ти је ве ли ко хр ват ско обе леж је.65 

У од лу ци Хр ват ског са бо ра, ју на 1848. го ди не, O sa ve zu voj vo di ne Srb ske 
sa tro jed nom kra lje vi nom сто ји: „...u jed no čvr sto dr žav no tje lo sta plja ju ći sa vez 
stu piv ši, i srb ske že lje i za htje va nja, na i me: po tver dje nje voj vo di ne Srb ske iz Sri e ma 
s gra ni com, Ba ra nje, Bač ke s be čej skim diš trik tom i šaj kaš kim ba ta lju nom, i Bana-
ta s gra ni com i diš trik tom ki kind skim sa sto je će, po tver dje nje pa tri ar he i voj vo de, 
pri zna nje ne za vi sno sti i slo bo de na ro da srb skog, obez bi e dje nje vlaš ke na rod ne 
sa mo stal no sti, i osta la iska nja nji na za svo je že lje pri zna, i ta ko ih ukup no svu da 
pod u pi re i u ži vot uve sti tru di se...”66 

Та кво од ре ђе ње ка рак те ра са ве за Вој во ди не и Тро јед не кра ље ви не, као 
ста па ња у јед но је дин стве но др жав но те ло, би ло је ве ро ват но и раз лог што 
је од лу ка о са ве зу у Са бо ру до не та и усво је на, јер је о при пад но сти Сре ма у 
хр ват ским по ли тич ким кру го ви ма пре о вла да ва ло уве ре ње да је не при хва-
тљи во ње го во укљу че ње у Вој во ди ну, што је и на те ре ну оспо ра ва но не при-
зна ва њем осни ва ња срп ских на род них вла сти. 

У хр ват ском по ли тич ком жи во ту је сто га и од ред ба ок тро и са ног Уста-
ва о ује ди ње њу Срп ске Вој во до ви не са не ком кру но ви ном ту ма че на нај че шће 
као ује ди ње ње, или, пре, као при са је ди ње ње Вој во ди не Тро јед ној кра ље ви-
ни, чи ји је ста тус као крун ске зе мље био при знат и утвр ђен, ма да је по мно-
го че му, а на ро чи то у по гле ду те ри то ри је, био фор ма лан и вир ту е лан а не 
ства ран. 

Исти се став мо гао ка сни је уо чи ти и у исто ри о гра фи ји. В. Бог да нов је 
ци ти рао ми шље ње Вје ко сла ва Кла и ћа о спо ру око Сре ма. Кла ић је за кљу чио 
да „Вој во ди на да кле срп ска не оту ђу је Сри јем Хр ват ској, већ же ли и зах ти-
је ва, да са ма бу де с Хр ват ском јед но чвр сто др жав но ти је ло. Са бор хр ват ски 
при хва тио је обје руч ке те же ље и за хтје ве срп ске члан ком VII., ко ји го во ри 
о са ве зу Вој во ди не срп ске са Тро јед ном кра ље ви ном”.67 

65 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848‒1914, 20‒21, 
64‒66, 78‒82; „Ве ли ко хр ват ске иде је”, Ве ли ка Ср би ја, Исти не, за блу де, зло у по тре бе”, Бео-
град 2003, 243‒259. 

66 Ivan Ku ku lje vić, Ju ra reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla vo ni ae, Ar tic li et con sti tu i o nes 
di a e ta rum seu ge ne ra li um con gre ga ti o num reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla vo ni ae, Za gra bi ae 
1862, 322. 

67 Vje ko slav Kla ić, Cr ti ce iz hr vat ske proš lo sti, Za greb 1928, 86. 
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Два де сет го ди на по сле Кла и ћа и сам В. Бог да нов је оце нио да је већ и 
рас пра ва о при пад но сти Сре ма 1848. го ди не би ла ре ак ци о нар на и бе сми сле-
на, јер се ни је ра ди ло о ра ста вља њу, о це па њу из ме ђу Хр ват ске и Вој во ди не, 
у ком слу ча ју би раз гра ни че ње би ло оправ да но, не го о њи хо вом спа ја њу у 
јед ну је дин стве ну др жа ву ‒ „ни је да кле би ла ри јеч о то ме, да Вој во ди на отки-
не од Хр ват ске Сри јем, не го да јој при по ји и Ба нат, и Бач ку и Ба ра њу!”68 

Оно што је већ 1848‒1849. го ди не мо гло да се на слу ти у још не до вољ но 
од ре ђе но фор му ли са ним ста во ви ма о по је ди ним пи та њи ма од но са Хр ва та 
и Ср ба и њи хо вом по ли тич ком са ве зу, ука зи ва ло је на отво ре не ве ли ко хр-
ват ске пре тен зи је пре ма Вој во ди ни. То се ис по ља ва ло на ро чи то у по гле ду 
при пад но сти Сре ма, али и ста ву пре ма по ли тич ком са ве зу. 

„Да би се на шло спо ра зум но и по обе стра не при хва тљи во ре ше ње, у 
Бе чу су без у спе шно рас пра вља ли иза бра ни пред став ни ци Ср ба и Хр ва та. 
Пи та ње је те шко би ло ре ши ти сто га што се хр ват ска де ле га ци ја ни је при-
др жа ва ла од лу ка Мај ске скуп шти не из 1848, ко је је при хва тио и он да шњи 
са бор Хр ват ске, не го је тра жи ла да Вој во ди на не бу де рав но прав ни др жав-
но прав ни чи ни лац, већ да се сје ди ни с Хр ват ском, у њу се уто пи и са њом 
по ста не ’јед но не раз дел но те ло’ са ба ном на че лу, ко ји би у исто вре ме био 
и срп ски вој во да”.69 

Да кле, фор му ла ци је свих уче сни ка у по ли тич ким про це си ма то ком 
1848. го ди не под ра зу ме ва ле су у су шти ни при са је ди ње ње Вој во до ви не Тро-
јед ној кра ље ви ни, а не њи хо во ује ди ње ње, као две ју рав но прав них је ди ни ца. 

* * *

И Мој си је Ге ор ги је вић је сво је ста во ве и о са мом пој му на ци је и о нацио-
нал ном је дин ству Ср ба и Хр ва та ја сно, од луч но и у ви ше на вра та фор му ли-
сао у исту па њи ма на Хр ват ском са бо ру и у дру гим при ли ка ма. Ис ти цао је 
да Ср би и Хр ва ти при па да ју јед ном на ро ду и на гла ша вао да вер ске раз ли ке 
ме ђу њи ма не ма ју ути ца ја на њи хо во је дин ство, ни ти је ре ли ги ја фак тор 
ко ји од ре ђу је на род ност. То је свој ство при пи си вао ис кљу чи во је зи ку. И они 
ко ји при па да ју тур ској (му ха ме дан ској) ве ри бра ћа су и де ло ви истог на ро да.70 

Као што је че сто и до след но го во рио о на ци о нал ном је дин ству, та ко је 
на гла ша вао и по тре бу и ну жност по ли тич ког је дин ства, др жав ног са ве за. 
На 3. сед ни ци Са бо ра го во рио је о за јед ни ци Вој во ди не и Тро јед не кра ље-
ви не. Њен те мељ мо ра би ти јед на кост у сва ком сми слу. Ср би не те же да 
осну ју Вој во ди ну као за себ ни члан, не го Вој во ди ну ко ја ће би ти јед но те ло 
с Тро јед ном кра ље ви ном. Њи хов по ло жај за сни ва ће се на прин ци пи ма „сло-

68 Va so Bog da nov, n. d., 213. 
69 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Хр ват ске пре тен зи је на Вој во ди ну и Бо сну и Хер це го ви ну од 

1848. го ди не до да нас, Зре ња нин 2012, 7‒11. 
70 У том ста ву Ге ор ги је вић ни је био уса мљен. У пот пу но сти је при хва тао ста во ве Ву-

ка Ст. Ка ра џи ћа, чи ји је до след ни при ста ли ца и при ја тељ био це ло га жи во та (В. С. К., Ков
че жић за исто ри ју, је зик и оби ча је Ср ба сва три за ко на, Беч 1849; Ду шан Ива нић, „Вук о 
срп ском је зи ку и књи жев но сти или Ср би сви и сву да”, у: Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Ср би 
сви и сву да, О књи жев но сти и је зи ку (пред го во ри, кри ти ке, по ле ми ке, члан ци, пи сма), при-
ре дио Ду шан Ива нић, Ан дрић град 2014, 11‒37). 
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бо де, јед на ко сти и бра тин ства”, њи хо ве же ље би ће за јед нич ке, а вре ме ни је 
по год но да би се упу шта ло у по тан ко опре де љи ва ње тих од но са. 

Про гла ше ње са ве за из ме ђу Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не 
ви део је са мо као пр ви ко рак у оства ре њу ко нач ног ци ља ‒ на род, ко ји бро-
ји 10 ми ли о на мо ра се про сти ра ти од Ја дран ског до Цр ног мо ра.

Ге ор ги је ви ће ви ста во ви са др жа ни у Ме мо ран ду му иден тич ни су они ма 
ко је је у по гле ду на род ног је дин ства и при ро де по ли тич ког и др жав ног са-
ве за из ме ђу Вој во ди не и Тро јед не кра ље ви не за у зео Хр ват ски са бор 1848. 
го ди не и ко је је у Са бо ру та да и сам из но сио. У ју ну 1848. го ди не мо тив 
фор му ли са ња ова квог пред ло га би ло је схва та ње о бли ско сти, о је дин ству 
срп ског и хр ват ског на ро да, што је увек и на гла ша ва но, а њи хо во ује ди ње ње 
сма тра но је са мо пр вим ко раком ка ко нач ном ци љу, на стан ку ве ли ке сло-
вен ске за јед ни це. 

У про ле ће 1849. го ди не, по сле из да ва ња Ок тро и са ног уста ва пре о вла дао 
је је дан но ви раз лог Ге ор ги је ви ће вог уве ре ња да Срп ска Вој во ди на и Тро-
јед на кра ље ви на тре ба да се сто пе у јед но је дин стве но др жав но те ло. Тај је 
раз лог био ја сно из ло жен у де лу Ме мо ран ду ма по све ће ног Срп ској Вој во-
до ви ни. 

Из ма ло број них и не ја сних од ре да ба Ок тро и са ног уста ва ко је су се од-
но си ле на Вој во до ви ну би ло је очи глед но да се ау стриј ска вла да ни је усу-
ди ла да рас ко ма да Угар ску и да то по твр ди Уста вом, што је зна чи ло да не ма 
из гле да да ће осни ва ње Вој во до ви не би ти при зна то. 

Ма да је на гла сио да је члан Уста ва ко ји је пре ви ђао мо гућ ност ује ди-
ње ња са не ком по сто је ћом кру но ви ном био нео д ре ђен и не ја сан, Ге ор ги је вић 
је ипак за кљу чио да Вој во до ви на тре ба што пре да се от це пи од Угар ске и 
ује ди ни с Тро јед ном кра ље ви ном. То би био на чин да се из бег не вра ћа ње 
Вој во до ви не у са став Угар ске, јер је из ве сно да да ће ау стриј ска вла да и даље 
на сто ја ти да очу ва це ло ви тост угар ске др жа ве. 

* * *

Ге ор ги је вић је то ком бур них пре ви ра ња и про ме на ко је су до не ле го ди не 
1848. и 1849. ужи вао углед као ис так ну ти при пад ник на род њач ке гру пе, а у 
исто ри о гра фи ји, на ро чи то по сле рат ној ју го сло вен ској, сло вио је као из ра-
зи ти ле ви чар. У Хр ват ском са бо ру гла сао је за уки да ње фе у дал них уста но ва 
(це хо ва) и кмет ске за ви сно сти.71

Ге ор ги је ви ће ви по гле ди на са вез Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во-
до ви не би ли су у сва ком по гле ду оскуд ни је фор му ли са ни чак и од оно га што 
су о том са ве зу и о основ ним еле мен ти ма др жав не за јед ни це ко ја би би ла фор-
ми ра на са др жа ла зах те ва ња ста нов ни штва из мар та и апри ла 1848. го ди не. 
У зах те ва њи ма су се мо гле ја сно рас по зна ти кон ту ре др жа ве уте ме ље не на 
уки да њу фе у дал них уста но ва и у дру штве ним од но си ма и др жав ном си сте му 

71 Va so Bog da nov, n. d., 183, 184, 197, 209‒210, 228, 233; Слав ко Га ври ло вић, „Ср би у 
Хаб сбур шкој мо нар хи ји од кра ја XVI II до сре ди не XIX ве ка” у: Исто ри ја срп ског на ро да 
V-2, Бе о град 1981, 101, 104; Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 
1848‒1914, 33; Слав ко Га ври ло вић, Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји (1792‒1849), Но ви Сад 1994, 
160. 
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‒ рав но прав но сти гра ђа на и на родâ, на род ном пред став ни штву са за ко но-
дав ном вла шћу и са од го вор ном вла дом. Све га то га у Ге ор ги је ви ће вом Ме-
мо ран ду му ни је би ло. Ипак, тре ба под се ти ти да је при ли ком име но ва ња 
ба на Је ла чи ћа, бу ду ћи ње гов ло јал ни при ста ли ца и по др жа ва ју ћи га у сва кој 
при ли ци, пред ло жио да по ред ба на тре ба да по сто ји и вла да. Из то га би се 
оправ да но мо гло прет по ста ви ти да је из о ста нак по дроб ни јег на цр та бу ду ћег 
са ве за би ло ре зул тат не по вољ них при ли ка. 

У Ге ор ги је ви ће вом Ме мо ран ду му не по ми њу се ни они те мељ ни прин-
ци пи на ко ји ма је и Мај ска скуп ши на за сно ва ла сво ју нај ва жни ју од лу ку ‒ 
при род на пра ва, за јед нич ка свим на ро ди ма.72 Од са вре ме них на че ла ис ти-
ца них у европ ским ре во лу ци о нар ним по кре ти ма 1848, по ми њао је са мо 
сло бо ду, јед на кост и брат ство, као те ме ље бу ду ће др жав не за јед ни це, не ула-
зе ћи ни на ко ји на чин у по је ди но сти ње не ор га ни за ци је. Ни у пред ло зи ма о 
на чи ну спро во ђе ња по ступ ка ства ра ња са ве за из ме ђу Срп ске Вој во ди не и 
Тро јед не кра ље ви не ни су на шла ме ста основ на ли бе рал на и де мо крат ска 
на че ла устав ног и пар ла мен тар ног ор га ни зо ва ња на ко ји ма би тај са вез био 
из гра ђен, као што је из бор но пра во. 

Два мо гу ћа пу та ства ра ња срп ско-хр ват ског са ве за ко ја је пред ви део не 
раз ли ку ју се у су шти ни, у нај ва жни јем ци љу ‒ фор ми ра њу јед не је дин стве-
не др жав не тво ре ви не. У том де лу свог Ме мо ран ду ма Ге ор ги је вић је не што 
ви ше па жње по све тио са ста ву са борâ, хр ват ског и срп ског, ко ји је тре ба ло 
да до не су од лу ку о др жав ном са ве зу.

У пр вој ва ри јан ти на чи на фор ми ра ња др жав ног са ве за, где би о ње му 
ре ша ва ли већ по сто је ћи са бо ри, Ге ор ги је вић је оста вио мо гућ ност да у Хр ват-
ском са бо ру уче ству ју ви рил ни по сла ни ци, плем ство, са јед ним из у зет ком, 
ко ји је пре био по ли тич ког не го на чел ног ка рак те ра. Сма трао је да тре ба 
ис кљу чи ти са мо оне ви рил не чла но ве ко ји ни су уче ство ва ли у ра ду Са бо ра 
1848. го ди не. У дру гој ва ри јан ти, ко ју је на звао фак тич ним пу тем, по сто ја-
ње два ју до мо ва ни је из о ста вио због на чел ног нео до бра ва ња по вла шће но сти 
плем ства, не го из прак тич них раз ло га ‒ то би ус по ри ло про це ду ру, а по ред 
то га на срп ској стра ни не би ни би ло мо гу ће. 

У по гле ду ор га ни за ци је вла сти у зе мљи био је Ге ор ги је ви ћев спис тако-
ђе јед но стран, за др жав ши се ис кљу чи во на тех нич ким пи та њи ма ор га ни зо-
ва ња и де ло ва ња др жав ног апа ра та. 

* * *

Као што је по ме ну то, у Срп ском на род ном по кре ту уче ство вао је ве лик 
број Ср ба по ре клом из хр ват ских зе ма ља. Мој си је Ге ор ги је вић је, по ред 
Кон стан ти на Бог да но ви ћа, био је дан од оних ко ји су 1848. го ди не су де ло ва-
ли и у ра ду Мај ске скуп шти не и Хр ват ског са бо ра, али је био је ди ни ко ји је 
под јед на ко ак тив но де ло вао и у јед ном и у дру гом по кре ту. Оно што по себ но 
од ли ку је це ло куп ну по ли тич ку де лат ност Мој си ја Ге ор ги је ви ћа то ком 1848. 
и 1849. го ди не би ла је окол ност што је срп ско-хр ват ске од но се мо гао да пра-
ти и са гле да као не по сред ни уче сник до га ђа ја, не са мо на јед ној, не го на 

72 Гра ђа, 255‒256. 
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обе ма стра на ма. По зна вао је до бро и при ли ке и љу де, су де ло вао у нај ва жни-
јим до га ђа ји ма и ужи вао по ве ре ње во де ћих лич но сти. 

У сво јим на сту пи ма и спи си ма на гла ша вао је у пр вом ре ду оно што је 
сма трао за јед нич ким ин те ре си ма, а ма ње су уоч љи ви ње го ви ста во ви о Срп-
ској Вој во до ви ни и на чи ни ма оства ре ња нај ва жни јих срп ских по ли тич ких 
ци ље ва, ко ји су би ли фор му ли са ни од са мог по чет ка По кре та, а де ли мич но 
фак тич ки и оства ре ни то ком ње го вог тра ја ња.

Не би би ло са свим оправ да но за кљу чи ти да је то зна чи ло при хва та ње 
пр вен ства Тро јед не кра ље ви не у не кој бу ду ћој др жав ној за јед ни ци, јер 
Ге ор ги је вић го во ри нај че шће о рав но прав но сти обе ју је ди ни ца. Ме ђу тим, 
сам на чин на ко ји је ви део фор ми ра ње те за јед ни це под ра зу ме вао је ну жно 
од ре ђе ну пред ност Тро јед не кра ље ви не, у сми слу да ће она пред ста вља ти 
сто жер око ко јег ће се оку пи ти и дру ге зе мље. Зе мље Тро јед не кра ље ви не 
има ле су фор мал но ста тус крун ских зе ма ља, док је Срп ска Вој во до ви на, 
ма да је у то вре ме већ фак тич ки из ра ди ла сво ју ор га ни за ци ју вла сти, ко ја је 
ефек тив но и де ло ва ла, још увек би ла не при зна та, а при зна ње из гле да ло и 
све ма ње ве ро ват но. Та кав је став ве ро ват но мо гу ће об ја сни ти Ге ор ги је ви-
ће вим прав нич ким обра зо ва њем и стро гим ува жа ва њем по сто је ћег ста ту са 
ау стриј ских зе ма ља, али, исто вре ме но, и не спрем но шћу да при хва ти при-
ме ну ре во лу ци о нар них прин ци па и про ме на и на др жав но прав на пи та ња, а 
не са мо на ста ле шки дру штве ни по ре дак, ма да ни он ни је био у пот пу но сти 
уки нут. 

Иа ко је вр ло кри тич но пи сао о Ок тро и са ном уста ву и оспо ра вао ле гал-
ност ње го вог до но ше ња и при ме не на хр ват ске зе мље, Ге ор ги је вић је ипак 
у сво јим ста во ви ма и пред ло зи ма о по ступ ку фор ми ра ња др жав не за јед ни-
це Ср ба и Хр ва та по ла зио од устав не од ред бе о Вој вод ству. Ма да је за пи сао 
да се не сла же са Кул ме ро вим об ја шње њем да је сми сао и зна чај тог па ра-
гра фа мо гућ ност да Вој вод ство оста не у скло пу Ма ђар ске. или се удру жи с 
Тро јед ном кра ље ви ном, мо же се за кљу чи ти да је на кра ју ипак при хва тио 
Кул ме ро во ту ма че ње, оце нив ши ре зиг ни ра но да се ра ди о лу ка вом сти лу 
беч ке вла де, ко ја ни не на ме ра ва да Вој во до ви ни при зна же ље ни ста тус. Тако 
је и свој Ме мо ран дум за сно вао упра во на та квом ту ма че њу. 

Срп ском по кре ту и ње го вим ци ље ви ма пре ти ла је опа сност од по нов ног 
ин те гри са ња у окви ре угар ске др жа ве, што је мо гло да се на слу ти не са мо из 
по сту па ка ау стриј ских ци вил них и вој них вла сти, не го и из крај ње нео д ре-
ђе них устав них од ре да ба, ко ји ма ни су би ли по твр ђе ни осни ва ње Вој во до-
ви не и ње на фак тич ка не за ви сност од угар ске вла сти. Та ко је ује ди ње ње са 
Тро јед ном кра ље ви ном по Ге ор ги је ви ће вој оце ни пред ста вља ло је ди ну мо-
гућ ност да се из бег не та кав ис ход. 

* * *

Ка да је реч о Ге ор ги је ви ће вој ми си ји и ње го вом Ме мо ран ду му, те же је 
од го во ри ти на пи та ње ко је се ну жно мо ра по ста ви ти: да ли је Ме мо ран дум, 
као што и сам на во ди, пред ста вљао ње го во лич но, при ват но ми шље ње, за-
бе ле же но на из ри чит ба нов зах тев, или је пак био по ру ка вођ ства Срп ског 
на род ног по кре та и па три јар ха Ра ја чи ћа ба ну Је ла чи ћу. 
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При по ку ша ју да се на то пи та ње од го во ри мо ра ју се има ти у ви ду сле-
де ће чи ње ни це: Ге ор ги је вић је не сум њи во био лич ност од по ве ре ња и ба на 
Је ла чи ћа, али и па три јар ха Ра ја чи ћа. Био је члан Глав ног од бо ра ко ји ће по-
ста ти Пра ви тељ ство Вој во до ви не Ср би је и члан Ко ми си је за из ра ду на цр та 
уста ва. Је ла чи ћу је упу ћен као пред став ник Пра ви тељ ства и па три јар хов 
лич ни иза сла ник. 

Ње гов глав ни за да так био је да још јед ном, у вр ло не по вољ ним при ли-
ка ма ко је су по Ср бе та да вла да ле на бој ном по љу, за тра жи вој ну по моћ од 
ба на. Ге ор ги је вић је чак на гла сио да срп ски на род ту по моћ с пра вом тра жи. 
Као и од са мог по чет ка рат ног су ко ба, бан је и та да на шао из го во ре и об ја-
шње ња за сво ју па сив ност. И у по гле ду не за до вољ ства од ред ба ма Ок тро и-
са ног уста ва бан је од го ва рао, нео д ре ђе но, да је пред у зео по треб не ко ра ке 
да се срп ским зах те ви ма удо во љи, Вој во до ви на по твр ди и ње не гра ни це 
од ре де. И сам Ге ор ги је вић је на по чет ку свог пи сма па три јар ху оце нио да су 
ре зул та ти ње го ве ми си је би ли сла би.

Све је то об ја шња ва ло ње го во ми шље ње да са вез Тро јед не кра ље ви не 
и Срп ске Вој во до ви не тре ба да бу де чвр ста др жав на за јед ни ца, ство ре на 
при кљу че њем Вој во до ви не Тро јед ној кра ље ви ни ко ја је има ла ста тус кру-
но ви не, из ри чи то на ве де не у Ок тро и са ном уста ву. На тај на чин би Вој во до-
ви на из бе гла да по но во до ђе у склоп угар ске др жа ве, што би, с обзиром на 
про те кле су ко бе, би ло за њу не са мо не по вољ но, не го и по ги бељ но. 

У свој ству у ко јем је Ге ор ги је вић сту пио у раз го во ре с ба ном Је ла чи ћем 
те шко је прет по ста ви ти да су ста во ви ко је је том при ли ком из нео и, на ба нов 
зах тев, за пи сао у свом крат ком Ме мо ран ду му би ли ње го ви лич ни по гле ди 
ко ји би од у да ра ли од оних ко је је тре ба ло да пре не се и за сту па, чи ме би из-
не ве рио па три јар хо во по ве ре ње. Ма ло је ве ро ват но и да би Ме мо ран дум, 
уко ли ко би и са др жао ста во ве про тив не па три јар хо вим и ста во ви ма Пра ви-
тељ ства Вој во до ви не, при ло жио из ве шта ју о су сре ту с ба ном и пи сму па-
три јар ху. 

Па три јарх је у ви ше на вра та упу ћи вао ба ну по зи ве у по моћ, на ко је, 
осим обе ћа ња и по но вље них при ја тељ ских ис ка за, ни је би ло ствар ног од-
зи ва. По ку ша ји да се за јед но са Хр ва ти ма од у пре на сто ја њи ма да се уни ште 
сви ре зул та ти бор бе би ли су че шћи по сле из да ва ња Ок тро и са ног уста ва. 
Са вез с Тро јед ном кра ље ви ном про це њен је ве ро ват но као чи ни лац ко ји ће 
да ти ве ћу сна гу срп ским зах те ви ма и са мој Вој во до ви ни.73 

И ми си ја Мој си ја Ге ор ги је ви ћа би ла је ве ро ват но је дан од пу те ва и на-
чи на да се та ква по ру ка упу ти, а ње гов Ме мо ран дум пред ста вљао по зив 
па три јар хов и вођ ства срп ског по кре та на Хр ва те и ба на Је ла чи ћа да, по 
осно ву са ве за про гла ше ног и усво је ног и на Мај ској скуп шти ни и на Хр ват-
ском са бо ру, по мог ну од бра ни и фор мал ном при зна њу Срп ске Вој во до ви не, 
вој но и по ли тич ки. 

Ме ђу тим, сле де ћих ме се ци усле ди ло је по сте пе но га ше ње срп ских вла-
сти, у че му је бан Је ла чић, ко јем је, као за по вед ни ку Ју жне ар ми је 11. ју ла 
пре да та сва гра ђан ска и вој на власт на тлу Вој во ди не, од и грао ва жну уло гу. 

73 Љу бо мир ка Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, 
Но ви Сад 2013, 362, 382. 
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У том свој ству је на сто јао и да Срем, про тив но од лу ка ма Мај ске скуп шти не 
и Хр ват ског са бо ра, при пад не Хр ват ској а не Вој во до ви ни. У то вре ме су се 
отво ре но ис по љи ле хр ват ске пре тен зи је на Срем, ко је су се мо гле уо чи ти у 
на ме ра ма да се Вој во до ви на при са је ди ни Хр ват ској, о че му је пи сао По зор
ник, по след њи срп ски лист ко ји је из ла зио у Вој во до ви ни.74 У члан ци ма 
ко је је По зор ник об ја вљи вао у на став ци ма, во де ћи по ле ми ку са за гре бач ким 
Südsla wische Ze i tung, срп ска јав ност је била оба ве ште на ка кво је би ло гле-
ди ште па три јар ха и срп ског Пра ви тељ ства пре ма хр ват ској по ли ти ци. Хрва-
ти ма је пре ба ци ва но што су тра жи ли да се Вој во до ви на са свим спо ји у јед но 
др жав но те ло с Хр ват ском, а исто вре ме но су се за ла га ли за пот пу но са мо-
стал ну Хр ват ску ка да су ра ди ли про тив ства ра ња са мо стал не Вој во до ви не. 
Та да су хр ват ске пре тен зи је на Вој во ди ну већ би ле пот пу но не скри ве но 
по ка зи ва не.75 

Та ко је Ме мо ран дум Мој си ја Ге ор ги је ви ћа био је дан од по след њих пред-
ло га и по ку ша ја да се при сту пи ожи во тво ре њу про кла мо ва ног срп ско-хр ват-
ског је дин ства, а и све до чан ство о ствар ним мо ти ви ма же ље за ства ра њем 
са ве за Тро јед не кра ље ви не и Срп ске Вој во до ви не 1848. го ди не. 
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74 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 219‒222, 241‒246. 
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Ser bian Voj vo di na and pro vi de the ne ces sary mi li tary as si stan ce. At the ban’s re qu est, he 
draf ted a Me mo ran dum whe re he pre sen ted his vi ews on the al li an ce of the Tri u ne King dom 
and Ser bian Voj vo di na and on the man ner of cre a ting a sta te union. At the be gin ning of 1849, 
it be ca me in cre a singly cle ar that Au stria wo uld not vi o la te the in te grity of Hun gary by re cog-
ni zing Voj vo di na; The pa tri arch and the Go vern ment of Voj vo di na esti ma ted that the uni fi-
ca tion with Cro a tia wo uld avoid the re turn of Voj vo di na to Hun gary, so Ge or gi je vić’s Me mo-
ran dum can be con si de red as the ir mes sa ge to the ban, and not only Ge or gi je vić’s per so nal 
po si tion.

KEYWORDS: Moj si je Ge or gi je vić, Ser bian Pe o ple’s Mo ve ment 1848‒1849, Cro a tian 
Par li a ment, Na ti o nal Unity of Serbs and Cro ats, Po li ti cal Al li an ce of the Tri u ne King dom and 
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Угар ске, ве ли ког па тро на При вред ни ка, чла на Упра ве Срп ске бан ке д. д. у За
гре бу и пред сед ни ка ње не бу дим пе штан ске фи ли ја ле.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ев ген Дум ча, Сен тан дре ја, Срп ско при вред но дру штво 
„При вред ник”, Срп ска бан ка, Пе тро не ла Дум ча

Јед на од зна чај них лич но сти ко ја је, ка ко обим ном фи на сиј ском по мо ћи 
та ко и лич ним ан га жо ва њем, зна чај но до при не ла из у зет но успе шним ре зул-
та ти ма ра да Срп ског при вред ног дру штва „При вред ник”1 био је тр го вац и 
ве ле по сед ник Еу ген Дум ча2 (Пе шта, 1838 – Сен тан дре ја, 1917). По те као из 
цин цар ске по ро ди це, гим на зи ју и ви со ку тр го вач ку шко лу за вр шио је у Бе чу, 
а по том се 1850. на ста нио у Сен тан дре ји. Тр го вао је кљу ком и ви ном, а доцни-
је и дру гом ро бом. Био је пот пред сед ник Срп ског на род ног цр кве ног са бо ра, 
пред сед ник Цр кве не оп шти не, члан Епар хиј ске кон зи сто ри је, члан по том 
пот пред сед ник Ад ми ни стра тив ног од бо ра, пот пред сед ник Епар хиј ске скуп-
шти не, члан Упра ве Срп ске бан ке д. д. у За гре бу и пред сед ник ње не фи ли ја ле 

1 Оп шир ни је о то ме ви де ти: Пе тар В. Кре стић, Срп ско при вред но дру штво „При вред ник” 
(1897–1918), Бе о град 2002.

2 Ви ше о Дум чи и ње го вом ра ду ви де ти: АС, При вред ник, не сре ђе но, кут. 920; При
вред ник, бр. 15, јул 1909, 178; При вред ник, бр. 4, фе бру ар 1912, 50; При вред ник, бр. 9, мај 1912, 
113; С. Чам праг, Срп ство у Сен тан дре ји по след њих 40 го ди на, при ре дио Пе тар В. Кре стић, 
Н. Сад – Бе о град – Бу дим пе шта 2018, 21–23, 28–30, 32–36, 39–40, 44–45, 92, 119; Фе до ра 
Би кар, „Ев ген Дум ча (1838–1917) пр ви гра до на чел ник Сен та дре је”, Сен тан дреј ски збор ник, 
1, Бе о град 1987, 203–223; Dumt sa Jenő Emléke te te. Tanulmányok, cik kek, do ku men tu mok, Szen-
ten dre 2001, 7–83; Ф. Би кар, „Дум ча, Ев ге ни је”, Срп ски би о граф ски реч ник 2 (2007), 445–446.
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у Бу дим пе шти.3 За би ро ва Сен тан дре је иза бран је 1868, ка да је, као спо со бан 
фи нан сиј ски струч њак от ку пио од Ко мо ре за 44.000 фо рин ти ерар ске зе мље 
са ре гал ним пра вом. Из вр шио је и ре ор га ни за ци ју упра ве Сен тан дре је, која 
је од ва ро ши це пре ра сла у град са уред ним ма ги стра том, да би 1872. по стао 
њен пр ви гра до на чел ник. На овом по ло жа ју на ла зио се 27 го ди на (до 1903) 
и за то вре ме зна чај но је до при нео раз во ју гра да. За ње го во име ве за но је еко-
ном ско сна же ње Сен тан дре је, али и ису ши ва ње ри то ва и тр шча ра (1863–1882), 
из град ња од брам бе них на си па пре ма Ду на ву и кал др ми са ње сен тан дреј ских 
ули ца (1874). 

Дум ча се 1862. оже нио Пе тро не лом Бла жић, с ко јом је осно вао број не 
за ду жби не. Пр ве за ду жби не осно вао је при Срп ској цр кве ној оп шти ни 1883. 
и 1884, у вре ме ка да је фи лок се ра уве ли ко уни шта ва ла сен тан дреј ске ви-
но гра де и ка да је ста нов ни штво, ко је је жи ве ло од при хо да до би је них од 
про да је гро жђа и ви на оси ро ма ши ло.4 Ка ма та од пр ве за кла де у из но су од 
25 фо рин ти (5% од 500 фо рин ти осно ви це) има ла се сва ке го ди не на Бад њи 
дан из да ти „јед ној си ро тој по ште ној де вој ци, ов да шњег гра ђа ни на, или 
јед ном уче ни ку, ме шта ни ну, а ко ји на стра ни учи”.5 Услед ве ли ког при ти ска 
на ову, тзв. бо жић ну за кла ду, на ону осно ва ну 1885. на дан Св. Ни ко ле, као и 
на за кла ду осно ва ну ма ја 1912, по во дом 50-го ди шњи це свог бра ка6, Дум ча 

3 Фи ли ја ла у Бу дим пе шти отво ре на је 1. ју на 1903. Пред сед ник је био Ев ген Дум ча, 
ве ле по сед ник из Сен тан дре је, а ди рек тор Сте ван Ка ра ма та.

4 Ф. Би кар, нав. де ло, 211.
5 Ар хив Цр кве не оп шти не Сен тан дре ја, За пи сник скуп шти не бр. 48/1884. 
6 За мно ге про свет не и ху ма не уста но ве у Кар ло вач кој ми тро по ли ји при ло жио је сво-

ту од го то во 50.000 злат них кру на. Ево ка ко из гле да спи сак Дум чи них до на ци ја ко је је 
при ло жио у са мо јед ној го ди ни: „Вр ли срп ски ро до љуб и до бро твор го спо дин Еу ген Дум ча 
и су пру га му го спо ђа Пе тро не ла, и При вред ни ко ви ве ли ки до бро тво ри и чла но ви Па тро на-
та – про сла ви ли су на Ђур ђев дан пе де сет го ди шњи цу свог срет ног брач ног жи во та, па су 
том при ли ком, уз до сад ња сво ја сил на до бра де ла осно ва ли и ове ве ли ке за ду жби не.

За град њу школ ских згра да у бу дим ској епар хи ји срп ским пра во слав ним цр кве ним 
оп шти на ма: Ба ти 3.500 кру на, Чи пу 2.500 кру на, Ка ла зу 500 кру на, Илоч цу 500 кру на, Ли-
то би 500 кру на, Дољ. [Доњој] На ни 500 кру на, Жум бер ку 500 кру на, Лан чу ту 500 кру на, 
Ве ме ну 500 кру на, Срп ском Гар чи ну 500 кру на, ра зним ме сним уста но ва ма у Сен тан дри ји 
7.500 кру на; за оправ ку збе шке цр кве 500 кру на, срп ској пра во слав ној цр кве ној општи ни у 
Цр ве ној Цр кви за оправ ку цр кве 500 кру на, Срп ској Пра во слав ној Про свет ној Жен ској За дру-
зи ʼСве те Мај ке Ан ге ли неʼ у Бу дим пе шти 2.000 кру на, Срп ском Тр го вач ком и За на тлиј ском 
дру штву ʼСло зиʼ у Бу дим пе шти 500 кру на, Дру штву ʼКо ло Мла дих Ср баʼ у Бу дим пе шти 
500 кру на, Срп ској пра во слав ној ве ли кој гим на зи ји у Но вом Са ду 2.000 кру на, Срп ском 
На род ном По зо ри шту у Но вом Са ду 1.000 кру на, Срп ском Учи тељ ском Кон вик ту у Но вом 
Са ду 500 кру на, Тр го вач кој Омла ди ни у Но вом Са ду 500 кру на, ʼСло зи ,̓ удру же њу бив ших 
уче ни ка и уче ни ца срп ске ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду 500 кру на, Дру штву за пот по ма-
га ње срп ских ђа ка у Пра гу 500 кру на, Ин тер на ту-алум не у му срп ске пра во слав не му шке 
учи тељ ске шко ле у Сом бо ру 1.000 кру на, Ин тер на ту срп ске пра во слав не му шке учи тељ ске 
шко ле у Па кра цу 1.000 кру на, Срп ској пра во слав ној ве ро и спо вед ној жен ској шко ли у Гор њем 
Кар лов цу 1.000 кру на, Срп ском ака дем ском дру штву за по ма га ње си ро ма шних а вред них 
Ср ба у кра љев ском све у чи ли шту у За гре бу 1.000 кру на, До бро твор ној За дру зи Срп ки ња у 
За гре бу (као чла на ри ну) 500 кру на, До бро твор ној За дру зи Срп ки ња у За гре бу за град њу 
Ин тер на та 1.000 кру на, До бро твор ној Срп ској Жен ској За дру зи у Осе ку 500 кру на, Срп ској 
пра во слав ној ве ли кој гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма 2.000 кру на, Срп ском на род ном 
цр кве но-школ ском фон ду Св. Са ве у Срем ским Кар лов ци ма 1.000 кру на, Бо го слов ском 
књи жев ном дру штву ̓ Сло зиʼ у Срем ским Кар лов ци ма 500 кру на, Срп ском со кол ском дру штву 
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је то ком го ди на пре ко Ма ги стра та осни вао раз не фон до ве за си ро ти њу раз-
ли чи тих ве ро и спо ве сти.7 По што је имао из ра жен осе ћај при пад но сти срп-
ском на ро ду сва ка ко да је нај ви ше по ма гао срп ско-пра во слав но ста нов ни-
штво. Из тих раз ло га је по ра зним ме сти ма Бу дим ске епар хи је по ди зао 
школ ске згра де и да вао ве ли ке нов ча не при ло ге за њи хо ву из град њу,8 па 
су га са вре ме ни ци сма тра ли за јед ног од „нај ве ћих до бро тво ра срп ског 
на ро да с ове стра не Са ве и Ду на ва”.9 

По ред фон до ва ко је је осно вао при Цр кве ној оп шти ни и Град ској ку ћи 
у Сен тан дре ји, јед но од ње го вих нај ве ћих за ве шта ња би ла је „Фун да ци ја 
Ев ге на и Пе тро не ле Дум ча у Сен тан дре ји” При вред ни ку. Као члан Па тро на та10 
При вред ни ка од ње го вог осни ва ња11 и па трон ње го вих фон до ва Дум ча је 
овом дру штву у пе ри о ду од 1909. до 1914. при ло жио 52.000 кру на. За клад ним 
пи смом од 4. ав гу ста 1909. Дум ча је 10.000 кру на по све тио у При вред ни ко ве 
свр хе, и та ко осно вао по ме ну ту фон да ци ју. Већ 1911. фон да ци ју је уве ћа на 
за 5.000 кру на, а 25. мар та 1914. при ло жио је но вих 33.000 кру на. Ев ген и 
Пе тро не ла Дум ча по ма га ли су При вред ни ков ше грт ски фонд и го ди шњим 
при но си ма, ко ји су тро ше ни на сва ко днев не по тре бе дру штва. У то име са-
мо до мар та 1914. при ло жи ли су до дат них 4.695 кру на. Сво јим за клад ним 
пи смом из 1909. од ре ди ли су да се при ход тог фон да „упо тре бља ва за сваг-
да ње нај пре че по тре бе, али увек са мо у свр хе при ди за ња срп ског пра во слав-
ног при вред ног под млат ка, ко ји је ду жан – по сље сво је прак се у срп ске 
кра је ве вра ти ти се, у срп ским кра је ви ма сво је са мо стал не рад ње отва ра ти и 
са пра во слав ним Срп ки ња ма оже ни ти се.”12 Пре да ју ћи свој по след њи дар 

у Срем ским Кар лов ци ма 1.000 кру на, Срп ском со кол ском дру штву у Бе ло ва ру 500 кру на, 
Срп ском со кол ском дру штву у Дво ру 500 кру на, Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни 
у По ма зу 1.000 кру на, Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Чо бан цу 500 кру на, Срп-
ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Бу да ка ла зу 500 кру на, Срп ској пра во слав ној цр кве-
ној оп шти ни у Ло ври 500 кру на.

Ове нај но ви је за ду жби не од лич них срп ских ју би ла ра из но се пре ко 40.000 кру на, а 
за клад не сво те до ста ви ће се пре ко Бу дим пе штан ске Фи ли ја ла За гре бач ке Срп ске Бан ке.

Срп ски на род је од у век имао ве ли ких и пле ме ни тих сво јих си но ва и кће ри, ко ји су 
да ва ли и при ла га ли на ол тар на род ни. При ме ру њи хо вом сле ду ју, а но ви ма ко ле ни ма пред-
ња че су пру зи Дум че рет ким и упра во не над ма шним ро до љу бљем. 

Не ка им је хва ла и у име на ше и у име це лог срп ског на ро да, а глас о том њи хо вом 
ве ли ком де лу од је ку је већ по це лом Срп ству” [Подвукао П. В. Крестић] (При вред ник, бр. 
9, мај 1912, 112–113).

7 Ф. Би кар, нав. де ло, 212–213.
8 При вред ник, бр. 4, фе бру ар 1912, 50; При вред ник, бр. 9, мај 1912, 113.
9 Сте ван Чам праг, Срп ство у Сен тан дре ји по след њих 40 го ди на (у ру ко пи су), Вој во-

ђан ски му зеј у Но вом Са ду, Исто риј ско оде ље ње, инв. бр. 1717. Про то је реј С. Чам праг је то 
мо гао са си гур но шћу зна ти, по што је, по ред ду жно сти ду го го ди шњег кон зи сто ри јал ног 
бе ле жни ка бу дим ске епар хи је у Сен тан дре ји, био и по ве ре ник При вред ни ка у овом ме сту.

10 Па тро нат је као нај ви ша При вред ни ко ва уста но ва био ду жан да се за у зи ма за ши-
ре ње по кре та, за при ку пља ње чла но ва и до бро тво ра, осни ва ње но вих за ду жби на, по кре-
та ње и спре ма ње омла ди не за прак ти чан, стру чан и на пре дан рад ра ди што бр жег и бо љег 
об на вља ња мо дер не при вре де свих стру ка.

11 У При вред ни ко вом Па тро на ту у вре ме осни ва ња, 10/23. сеп тем бра 1911, ме ђу 45-оро 
осни ва ча би ли су и брач ни пар Ев ге ни је и Пе тро не ла Дум ча, до бро тво ри При вред ни ка из 
Сен тан дре је (Осни вач ка сед ни ца и I ре дов на сед ни ца Па тро на та При вред ни ко вих фон до ва, 
За греб, 10. IX 1911).

12 АС, При вред ник, не сре ђе но, кут. Цир ку ла ри.
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При вред ни ку, Дум ча је ре као: „Ево од све га ср ца, а ако нас Бог по жи ви ми 
ми сли мо и же ли мо још учи ни ти за ту на шу нај ва жни ју уста но ву”.13

У знак при зна ња При вред ник је пу бли ко вао ње го во за клад но пи смо у 
об ли ку ма лог пла ка та, са фо то гра фи ја ма до на то ра, су пру жнич ког па ра 
Дум ча.

Брач ни пар Дум ча це лог жи во та жи вео је скром но. Иа ко до бар фи нан-
си јер, Ев ген је на чи нио гре шку узда ју ћи се у ста бил ност вред но сти нов ца, 
па је сво ју че тво ро спрат ну ку ћу у Бу дим пе шти пред Пр ви свет ски рат про-
дао и уло жио у вред но сне па пи ре и ак ци је, ко је су већ то ком ње го вог жи во-
та из гу би ле на вред но сти, а по сле ра та су по ста ле без вред не. Пе тро не ла је 
по сле смр ти су пру га жи ве ла са се стром, удо ви цом сен тан дреј ског про фе-
со ра и па ро ха Јо ва на Па ча ри са. По окон ча њу ра та пре се ли ла се у Но ви Сад, 
где је бо ра ви ла у ку ћи се стри ног зе та др Алек сан дра Дим ши ћа, по то њег 
пред сед ни ка Ка са ци о ног су да. Ка ко је из по ме ну тог раз ло га оста ла без ика-
квих при хо да, из др жа ва ла се од пен зи је ко ју јој је, као др жа вљан ки Ма ђар-
ске, а за слу жној гра ђан ки, до де ли ла Сен тан дре ја. Упр кос чи ње ни ци да је 
од ред ба ма за клад ног пи сма ужи ва ла пра во на ко ри шће ње до жи вот ног при-
хо да од су ме ко ју су су пру жни ци Дум ча по кло ни ли При вред ни ку, ни по сле 
су пру го ве смр ти 1917. Пе тро не ла ни ка да ни је по ди гла ни нај ма њу сво ту 
нов ца од ка ма те, иа ко јој је тај но вац то ком го ди на у ви ше на вра та ну ђен од 
стра не овла шће них пред став ни ка При вред ни ка.

Од са мог свог на стан ка, 1897, па све до кра ја Дру гог свет ског ра та, При
вред ник је играо кључ ну уло гу у оса мо ста љи ва њу, сна же њу и уна пре ђи ва њу 
срп ске при вре де. За успех у оства ре њу ове пле ме ни те ми си је ово дру штво 
ду гу је за хвал ност пре свих пле ме ни тим љу ди ма по пут Ев ге на и Пе тро не ле 
Дум ча. Пре по знав ши све срп ски ка рак тер по кре ну те ини ци ја ти ве, нај и стак-
ну ти ји пред став ни ци срп ске при вре де, срп ско гра ђан ство с раз ли чи тих 
под руч ја Мо нар хи је – Ау стри је, Бо сне и Хер це го ви не и Ју жне Угар ске, као 
и из свих дру гих под руч ја на се ље них Ср би ма, укљу чу ју ћи, сва ка ко, ма тич-
ну др жа ву, ра до и крај ње не се бич но су се при кљу чи ли ње ној ре а ли за ци ји, 
све сни ње не из у зет не ва жно сти за ја ча ње на ци о нал не са мо све сти Ср ба у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји, али и срп ског на ро да у це ли ни.

13 Исто.
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РАЗ ВОЈ ВА ЛУТ НИХ ПРИ ЛИ КА  
У КРА ЉЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ 

(1884–1914)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра раз вој нов ча них од но са у Кра ље ви ни 
Ср би ји, кроз осни ва ње При ви ле го ва не На род не бан ке Кра ље ви не Ср би је 1884. 
го ди не и уво ђе ње у про мет па пир ног нов ца. Пи та ње под ло ге, зла то или сре бро, 
још ви ше се ак ту е ли зо ва ло 1885. го ди не уво ђе њем нов ча ни це од 10 ди на ра са 
под ло гом у сре бру. По раст ажи је као до пла те при за ме ни за но вац са злат ном 
под ло гом до ве ла је до оп ту жби др жа ве да је еми си о ни за вод пре ко мер ним оп-
ти ца јем нов ча ни ца у сре бру за слу жан за њен по раст. Ме ђу тим, ка ко се по ка за ло, 
не сре ђе не по ли тич ке и при вред не при ли ке у Кра ље ви ни Ср би ји, не до ста так 
ка пи та ла у пре те жно аграр ној зе мљи та ко ђе су до при не ли на пу шта њу пр во бит-
не иде је о мо но ме та ли зму – из да ва њу нов ча ни ца на осно ву под ло ге у зла ту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: На род на бан ка, би ме та ли зам, ажи ја, па пир ни но вац, 
по ли тич ке и при вред не при ли ке

Де це ни је по сте пе ног осло ба ђа ња од осман ске вла сти, по ред из град ње 
по ли тич ке ау то но ми је, до не ле су Кне же ве ни Ср би ји и при вред ни по лет који 
се огле дао и у ра сту тр го вин ског би лан са и по ве ћа њу нов ча ног про ме та. Без 
соп стве ног нов ца, у оп ти ца ју се на ла зио не са мо тур ски него и ау стриј ски 
но вац. Мно штво ко ва ног нов ца, углав ном од зла та и сре бра, али и од дру гих 
ле гу ра, раз ли чи те вред но сти ства ра ло је про бле ме при ли ком сва ко днев них 
пла ћа ња. У на ме ри да по твр ди сво ју ау то но ми ју и ис ку је соп стве ни но вац 
али са о бра зно ме ђу на род ним стан дар ди ма пр ви ко ва ни но вац у апо е ни ма 
од 1, 5 и 10 па ра био је ба кар ни и по ја вио се у про ме ту по чет ком 1869. го ди не. 
Упо ре до, Кне же ви на Ср би ја је на сто ја ла да се укљу чи и у европ ске то ко ве 
и утвр ди па ри тет до ма ће ва лу те. За ко ном о ко ва њу срп ске сре бр не мо не те 
1873.1 нов ча ни си стем се раз ви јао и као нов ча на је ди ни ца се уво ди ди нар. 

1 Сви да ту ми су на во ђе ни по но вом ка лен да ру. Срп ске но ви не, бр. 267, 7/19. де цем бар 1873.



142

Та ко ђе, усва ја ју се и пра ви ла Па ри ске нов ча не кон вен ци је из 1865. којoм су 
ујед на че не вред но сти, те жи на и ве ли чи на сре бр ног и злат ног нов ца.2 Прак-
тич но и фак тич ки при хва ћен је си стем двој ног ва же ња ме та ла, зла та и сре-
бра (би ме та ли зам) ко ји се у Фран цу ској при ме њи вао од 1803. Ова кон вен-
ци ја од ре ди ла је и од нос вред но сти сре бра пре ма вред но сти зла та 1:15,5 без 
об зи ра на кре та ња на тр жи шту.

Упра во ка да је у Кне же ви ни усво јен за кон о ко ва њу сре бр ног нов ца на 
европ ском тр жи шту до ла зи до про ме не од но са из ме ђу ова два пле ме ни та 
ме та ла те европ ске зе мље на сто је да огра ни че или пот пу но уки ну ко ва ње 
сре бр ног нов ца све у ци љу да се спре чи чу ва ње „до брог” злат ног и по ве ћа-
ње оп ти ца ја оног дру гог сре бр ног „ло ши јег” нов ца.3 У го ди на ма ко је су 
сле ди ле док су чла ни це Ла тин ске уни је те жи ле да уве ду мо но ме та ли зам, у 
Ср би ји све до осни ва ња еми си о ног за во да на нов ча ном тр жи шту по ја вио се 
ко ва ни но вац ра зних апо е на и од раз ли чи тих вр ста ме та ла.4

ОСНИ ВА ЊЕ ЕМИ СИ О НОГ ЗА ВО ДА

Иде ја о осни ва њу еми си о ног за во да по сте пе но се уоб ли ча ва ла то ком 
дру ге по ло ви не XIX ве ка. У пре те жно аграр ној Ср би ји не до ста так ка пи та ла 
по га ђао је и тр го вач ки слој али и се ља штво ко је ни је има ло дру гих оп ци ја 
не го да у не до стат ку нов ца по тег не за по зајм љи ва њем код зе ле на ша, уз 
огром ну ка ма ту. Ни др жа ва али ни бо га ти сло је ви ни су има ли ја сну сли ку 
о то ме ка кав је бан кар ски си стем по тре бан Ср би ји. По сло ви шпе ку ла тив ног 
ка рак те ра, не по зна ва ње бан кар ских ве шти на, уска ре ги о нал на оме ђе ност 
ка рак те ри сти ка су по сло ва ња при ват них нов ча них за во да све до по ја ве Бе-
о град ске за дру ге 1882. го ди не. С дру ге стра не, као др жав но че до, Упра ва 
фон до ва ни је де ла ла на оп шту до бро бит, него се де ша ва ло да се, услед не-
до стат ка кон тро ле кре ди ти ра ња, кре ди ти по диг ну ти у Бе о гра ду пла си ра ју 
у уну тра шњост са не ко ли ко пу та ве ћом ка ма том. Та ко ђе, иде ја о то ме ка ква 
би функ ци ја На род не бан ке би ла ни је би ла са свим ја сна. Сва ка ко сви су у 
пр ви план ис ти ца ли ње ну кре дит ну функ ци ју, док се о еми си о ној ни је толи-
ко по ле ми са ло.5 По ред ди ле ма о са мој функ ци ји На род не бан ке, по ста вља-
ло се и пи та ње ка пи та ла. На и ме, од 1875, ка да је На род ној скуп шти ни под-
нет пред лог ста ту та „Кња жев ске срп ске по вла шће не бан ке”, све вла де, пр во 
ли бе рал ске а по том и на пред њач ке, би ле су бли же иде ји да не ко дру штво 
из ино стран ства уло жи свој ка пи тал у осни ва ње. Крах Ге не рал не уни је 1882. 

2 Кон вен ци ју су пот пи са ле и осно ва ле Ла тин ску уни ју Фран цу ска, Бел ги ја, Ита ли ја 
и Швај цар ска, а че ти ри го ди не ка сни је при дру жи ла им се и Грч ка. Ср би ја ни је фор мал но 
при сту пи ла уни ји али се при др жа ва ла на зна че них пра ви ла. Dra ga na Gnja to vić, „Kne že vi na 
Sr bi ja na pu tu ka evrop skim mo ne tar nim stan dar di ma”, Ban kar stvo 2 (2015), 12–33.

3 Јо ван Ха џи-Пе шић, Но вац Ср би је 1868–1918, На род на бан ка Ју го сла ви је, Бе о град 1995.
4 До из да ва ња па пир не нов ча ни це од 100 ди на ра 1884. у про ме ту су се по ја вии сре бр-

ни но вац у апо е ни ма од 50 па ра 1 и 2 ди на ра, 1875. го ди не, ба кар ни од 5 и 10 па ра, сре бр ни 
од 50 па ра, 1, 2 и 5 ди на ра и злат ни у апо е ну од 20 ди на ра 1879. го ди не, 10 и 20 ди на ра у 
зла ту 1882. го ди не и но вац од ни кла од 5, 10 и 20 па ра 1883. го ди не Ј. Ха џи-Пе шић, н. д.

5 Со ња Р. Јер ко вић, На род на бан ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца / Ју го сла вије 
1918–1931, (док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су, од бра ње на 2018. на Оде ље њу за исто ри ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду).
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са мо је учвр стио ста во ве у пр вом ре ду бе о град ских при вред ни ка као но си-
о це тр го ви не са су сед ном Ау стро у гар ском да се На род на бан ка мо ра осно-
ва ти до ма ћим ка пи та лом. Бу ду ћи да краљ Ми лан и ње го ви са вет ни ци ни су 
ве ро ва ли у ову иде ју, За кон је оста вио пи та ње по ре кла ка пи та ла не ре ше но.

За кон о На род ној бан ци из ја ну а ра 1883. je, по ред основ ног за дат ка који 
се од но сио на креди ти ра ње при вре де, услед не до стат ка ка пи та ла еми си о ном 
за во ду до де лио и оба ве зу и при ви ле ги ју из да ва ња нов ча ни ца за др жав не 
по тре бе. За кон је пред ви део штам па ње па пир ног нов ца у апо е ни ма од 50, 
100, 500 и 1000 ди на ра са на по ме ном: „На род на бан ка ду жна је да сва ку 
сво ју банк но ту раз ме ни у зла то по пу ној вред но сти и без ика квих од би та ка 
чим се ње зи ној ка си под не се и та ква раз ме на за тра жи”.6 На овај на чин по твр-
ђе на су на сто ја ња др жа ве да се у Ср би ји ус по ста ви си стем злат ног ва же ња 
ва лу те – мо но ме та ли зам. 

Не ма сум ње да је осни ва ње еми си о ног за во да пред ста вља ло још је дан 
ко рак у да љој евро пе и за ци ји Ср би је, али је, ка ко се по ка за ло, по че так ра да 
био скоп чан са мно гим про бле ми ма ко ји су би ли стра ни и упра ви Бан ке и 
над ле жном ми ни стар ству на род не при вре де. На кон отва ра ња шал те ра и отпо-
чи ња ња ра да са пу бли ком, ју ла 1884. у оп ти ца ју се по ја ви ла нов ча ни ца од 100 
ди на ра.7 Ме ђу тим по ка за ло се да ста нов ни ци Ср би је, чак и нај бо га ти ји слој 
тр го ва ца, ни су има ли по ве ре ње у па пир ни но вац. Нов ча ни ца ни је цир ку ли-
са ла него се од мах за ме њи ва ла за зве че ћи злат ни но вац, и та ко су се бан чи ни 
тре зо ри пра зни ли злат ним а пу ни ли па пир ним нов цем. Оно што је по себ но 
за бри ња ва ло би ла је чи ње ни ца да су нов ча ни цу од би ја ли да при ме не са мо 
фи зич ка ли ца при ли ком не ке на пла те него и фи нан сиј ске ин сти ту ци је (ца ри-
нар ни це, же ле знич ке бла гај не) а по себ но Упра ва фон до ва са обра зло же њем 
„да би јој то за да ва ло ису ви ше мно го по сла”.8 Из гле да да „па пир ни” но вац 
ни је био оми љен у по сло ва њу него се и да ље у скла ду са на че ли ма ори јен тал-
не тр го ви не ра ди је по сло ва ло са ко ва ним нов цем, на ро чи то са ау стриј ским 
ду ка ти ма. Са мим тим, не тре ба да чу ди и ве ли ко не по ве ре ње гра ђа на ко је је 
по Шар лу Бо шма ну „до ста ра зу мљи во код јед ног на ро да ко ји је за пе де сет 
го ди на ви део мно го ра то ва и ре во лу ци ја и где је по ста ло уо би ча је но да се но-
вац скри ва”.9 Та ко ђе, стра не ди пло ма те су при ме ћи ва ле да је ста но вништво 
„не до вољ но ци ви ли зо ва но” да би при хва ти ло до ма ћи па пир ни но вац.10

6 Срп ске но ви не. бр. 13, 19/31. ја ну ар 1883.
7 Ко ри шће на је ре зер вна нов ча ни ца Бел гиј ске на род не бан ке од 100 фра на ка. Банк-

нот ни цр те жи штам па ни су у штам па ри ји Бел гиј ске на род не бан ке у Бри се лу на хар ти ји са 
во до ти ском ко ја је би ла при пре мље на за нов ча ни це из 1876, док су бро је ви, се ри је, да тум 
из да ња и кон трол ни број оти ски ва ни у Бе о гра ду за јед но са пот пи сом гу вер не ра и јед ног 
чла на упра ве, све у при су ству вла ди ног ко ме са ра, Ј. Ха џи-Пе шић, н. д., 96.

8 Ар хив На род не бан ке Ср би је (АНБ) 1/I, „Исто риј ска ар хи ва”, ар хив ска ку ти ја (а.к.) 
1 – део фон да у по ступ ку ар хи ви стич ког сре ђи ва ња и об ра де; у да љем тек сту: АНБ 1/I., Пи смо 
Упра ве фон до ва Ми ни стру на род не при вре де, 15. сеп тем бра 1884.

9 АНБ, Збир ка ре про ду ко ва них ма те ри ја ла (25), На род на бан ка Бел ги је 1883–1886 (2). 
Ре про дук ци ја из до си јеа На род не бан ке Бел ги је под на зи вом Misssion de Mr Boschmans á 
Bel gra de 1884/1885. АНБ, 25-2, На зах тев Ср би је из Бел ги је је као струч на по моћ упу ћен 
Шарл Бо шман, шеф ра чу но вод ства На род не бан ке Бел ги је, фе бру а ра 1884. 

10 John Ro bert Lam pe, Fi nan cial struc tu re and the eco nomic de ve lop ment of Ser bia, 1878–
1912, Uni ver sity of Wi scon sin, 1971. (док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су чу ва се у Би бли о те ци 
На род не бан ке Ср би је), 123.
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Освр ћу ћи се на свој рад у пр вој го ди ни по сло ва ња управ ни од бор је 
на во дио да су не при ја тељ ски од нос пре ма нов ча ни ци за у зе ли баш они „чи-
јим је ин те ре си ма упра во би ла и на ме ње на и ко ји би већ из са о бра ћа ја са 
ино стран ством мо ра ли по зна ва ти и осно ве на ко ји ма она по чи ва и свој ство 
ње но и ва жност и ко рист ње ну”.11 У ства ри тр гов ци ни су при по кре та њу 
бан ке има ли у ви ду њен еми си о ни ка рак тер, него су оче ки ва ли да она сво јим 
сред стви ма по мог не њи хо ву тр го ви ну, убр за цир ку ла ци ју нов ца, уве ћа по-
ну ду кре ди та на тр жи шту.12 О ис пла ти ди ви ден де ни је мо гло би ти ре чи а и 
за бе ле жен је са мо ма ли број нов ча них опе ра ци ја. Алек са Спа сић, пр ви гу вер-
нер, ову ду жност је оба вљао то ком се дам ме се ци 1884, ка да је под нео остав ку13. 
Упра ва је же ле ла да но ви гу вер нер бу де Че до миљ Ми ја то вић али је он по-
ну де упор но од би јао.14 

По че так ра да еми си о ног за во да од ви јао се у сло же ним и по ли тич ким и 
при вред ним при ли ка ма. По бе да ра ди кал не стран ке на из бо ри ма сеп тем бра 
1883, рас пу шта ње На род не скуп шти не, из би ја ње Ти моч ке бу не, уво ђе ње 
ван ред ног ста ња у Цр но реч ком окру гу, по че так ра да пре ког су да. На кон 
Ти моч ке бу не вла да од но сно краљ су за ко ни ма те жи ли да утвр де ау то ри тет 
вла сти.15 На то се на до ве за ла и не моћ др жа ве да упра вља сво јим фи нан сија-
ма, По ве ћа ни рас хо ди зах те ва ли су по тра гу за ве ћим при хо ди ма, ко ји су се 
оства ри ва ли уво ђе њем но вих так си и по ре за. Ка ко ни то ни је би ло до вољ но 
др жа ва је у пе ри о ду од 1881. до 1884. по ред лу триј ског за кљу чи ла још три 
зај ма: за из град њу же ле зни це, ре ша ва ње аграр ног пи та ња и тзв. злат ну рен ту 
и ти ме се на шла у за ча ра ном кру гу но вог за ду жи ва ња због от пла те при сти-
глих ду го ва.

НОВ ЧА НИ ЦА ОД 10 ДИ НА РА

У та квој сло же ној си ту а ци ји по чет ком ок то бра 1884. на сед ни ца ма 
управ ног од бо ра На род не бан ке раз ма тра но је пи та ње цир ку ла ци је нов ча-
ни це а са про бле мом је био упо знат и Ми лу тин Га ра ша нин као пред сед ник 
вла де ко јем су Ђор ђе Вај ферт, ви це гу вер нер, и Шарл Бо шман „об ја сни ли и 
усме но све не зго де бан чи не” око не до стат ка сит ни јих банк но та.16 

Овај про блем отва рао је два пи та ња: пр во, ве ли ку вред ност нов ча ни це 
а дру го пи та ње ње не под ло ге. Већ сре ди ном ок то бра управ ни од бор је раз-

11 При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, Из ве штај за 1884, Бе о град 1885, 12.
12 Исто ри ја Бе о гра да, књи га 2, Про све та, Бе о град 1974, 421. 
13 Алек са Спа сић је био гу вер нер у пе ри о ду 8. март – 29. ок то бар 1884. а Фи лип Хри-

стић гу вер нер тек од 15. фе бру а ра 1885. При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, 
Из ве штај за 1884, Бе о град 1885, 12.

14 Ми ја то вић је у то вре ме био шеф по слан ства Ср би је у Лон до ну. За гу вер не ра је иза-
бран Фи лип Хри стић (Бе о град, 1815 – Мен тон, 1905), ис так ну та лич ност ко ја је би ла ми ни-
стар у ви ше ре со ра, па ше ног Јо ва на Ри сти ћа, гу вер нер је био од 1885–1890. Је ле на Па у но вић, 
Фи лип Хри стић др жав ник, ди пло ма та и пр ви срп ски ан гло фил, Ево лу та, Бе о град 2015.

15 Из ме не и до пу не у За ко ну о штам пи, За ко ну о збо ро ви ма и удру же њи ма, За ко ну о 
устрој ству оп шти на, Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, део II, Бе о град ски из да-
вач ко-гра фич ки за вод, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1990, 204–206.

16 АНБ1/I, Упра ва (УПР), За пи сни ци са седницe Управ ног од бо ра (УО), 9.10.1884, а. к. 1. 



145

го ва рао о по тре би да се из да нов ча ни ца у вред но сти од 10 ди на ра иа ко је та 
оп ци ја не из бе жно во ди ла из ме ни За ко на. И у на ред ним ме се ци ма по ста ло 
је ја сно да се сто ди нар ка ни ка ко не за др жа ва у оп ти ца ју, те је ово пи та ње 
по но во раз ма тра но на сед ни ци упра ве де цем бра 1884.17 На кон ду гих де ба та 
и кон фе рен ци ја као оп шти за кљу чак на ме та ло се обра зло же ње да је ра ни је 
у оп ти ца ју пре о вла да вао ко ва ни но вац, као и да је нов ча ни ца од 100 ди на ра 
ису ви ше ве ли ке вред но сти с об зиром на обим раз ме не, као и са ме це не.18 
Чла но ви упра ве, пред став ни ци при вред не ели те пре сто ни це и Ср би је би ли 
су јед ни стве ни по пи та њу из ме не За ко на и уво ђе ња нов ча ни це од 10 ди на ра, 
ме ђу тим по пи та њу ње не под ло ге до шло је до раз ми мо и ла же ња.19 Из да ва ње 
ди на ра са под ло гом у зла ту тре ба ло је да по твр ди Збор ак ци о на ра ко ји је и 
са зван за март на ред не, 1885. го ди не.20 Пре одр жа ва ња Збо ра, сво ја одво је на 
ми шље ња об ја ви ли су Шарл Бо шман и Или ја Мар ге тић ко ји су се, иа ко су 
би ли све сни ко ли ко је зла то оми ље но у срп ском на ро ду „јер га је ла ко но-
си ти и чу ва ти”, ипак за ла га ли за сре бро, јер су окол не др жа ве и, што је нај-
ва жни је, Ау стро у гар ска има ле у про ме ту сре бр ни но вац те би за срп ски 
еми си о ни за вод би ло те шко да у обр ту за др жи нов ча ни це на осно ву злат не 
под ло ге.21 Сход но њи хо вом ту ма че њу би ло би угро же но кре ди ти ра ње чи та-
ве при вре де јер би Бан ка би ла при ну ђе на да по ве ћа сво ју ка мат ну сто пу. С 
дру ге стра не Мар ко Сто ја но вић и Ко ста Ме са ро вић су би ли про тив ука зу-
ју ћи у пр вом ре ду на про блем ажи је као и да нов ча ни ца са под ло гом у сре бру 
не ће ути ца ти да стра ни ко ва ни но вац не ста не из оп ти ца ја у Ср би ји.22 Ко ли ко 

17 Упра ву На род не бан ке чи ни ли су гу вер нер, управ ни, кон трол ни (над зор ни) и глав ни 
од бор ко ји су са чи ња ва ли чла но ви управ ног и над зор ног од бо ра, збор ак ци о на ра и есконт ни 
од бор и ви це гу вер нер ко ји је би ран из ре до ва чла но ва Управ ног од бо ра. Чла но ви Управ ног 
од бо ра: Јо во Кр сма но вић, Ђор ђе Вај ферт, Ни ко ла Ра шић, Ми хај ло Тер зи ба шић, Јев та Па-
вло вић, Јо ван Ан ту ла, Мар ко Сто ја но вић, Ко ста Ме са ро вић и Ми лан Бран ко вић, сви из 
Бе о гра да; чла но ви Кон трол ног од бо ра: Или ја Мар ге тић, Ма ној ло Кли дис и Ја ков Бај ло ни 
из Бе о гра да, Алек са Ба јић из Шап ца и Ла зар Ла за ре вић из Ва ље ва.

18 У по ку ша ју да у оп ти цај уђе па пир ни но вац, штам па на је нов ча ни ца од 50 ди на ра, 
фе бру а ра 1885. и иа ко је по вред но сти би ла упо ла ма ња од пр ве банк но те ни је мно го до при-
не ла при хва та њу па пир ног нов ца у Ср би ји, јер је и она би ла од ви ше круп на за нов ча ни про мет. 
Ј. Ха џи-Пе шић, н. д., 122; за ра да чи нов ни ка На род не бан ке на ме сеч ном ни воу би ла је у 
ра спо ну од 60 до 500 ди на ра. Mi o drag Ugri čić, Nov ča ni si stem Ju go sla vi je, Za vod za iz da va nje 
udž be ni ka So ci ja li stič ke Re pu bli ke Sr bi je, Be o grad 1967, 71.

19 Сед ни ци је при су ство ва ло де сет члно ва, за де се ти цу у сре бру су се из ја сни ли: Ја ков 
Бај ло ни, Или ја Мар ге тић, Ма ној ло Кли дис (на кнад но је про ме нио ми шље ње и из ја снио се 
за де се ти цу у зла ту), Ми хај ло Тер зи ба шић и Јо во Кр сма но вић, а за злат ну под ло гу: Ко ста 
Ме са ро вић, Јо ван Ан ту ла, Ни ко ла Ра шић, Ђор ђе Вај ферт и Мар ко Сто ја но вић. Пошто је 
чла ном 36 Ста ту та би ло ре гу ли са но „да у слу ча ју јед на ке по де ле гла со ва ре ша ва глас пред-
сед ни ка” а Ђ. Вај ферт је као ви це гу вер нер гла сао за зла то, „ре ше но је да бан кно те од 10 ди-
на ра има ју гла си ти на зла то”. АНБ1/I, Упра ва (УПР), За пи сни ци са седницe Глав ног од бо ра 
(ГО), 30. де цем бар 1884, а. к. 16.

20 Пред лог Глав ног од бо ра за из ме не и до пу не За ко на о На род ној бан ци, Срп ске но ви не, 
бр. 51 и 52, 6/18. и 7/19. март 1885.

21 За ко ном је утвр ђе на по вла сти ца да мо же би ти нов ча ни ца у цир ку ла ци ји два и по 
пу та ви ше не го што из но си ме тал на под ло га. Срп ске но ви не, бр. 13, 19/31. ја ну ар 1883.

22 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство на род не при вре де, тр го вин ско (МНП-T), ПФ III, 
Рно 93/1897, Сва ми шље ња су об ја вље на и у Срп ским но ви на ма у на став ци ма у пе ри о ду 
8–12. мар та 1885, с тим да се и Јо ван Ан ту ла из ја снио про тив сре бра, а с об зи ром да је био 
у ино стран ству ње го во ми шље ње ни је об ја вље но.
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су осни ва чи еми си о ног за во да би ли раз ли чи тих ста во ва по пи та њу под ло ге 
нов ча ни це го во ре и из ве шта ји управ ног и над зор ног од бо ра при пре мље ни 
за збор ак ци о на ра. На и ме док се у из ве шта ју управ ног од бо ра не по ми ње 
мо гућ ност из да ва ња де се ти це у сре бру, из ве штај над зор ног од бо ра упра во 
го во ри о неп ход но сти нов ча ни це у сре бру.23

Због не до вољ ног бро ја при ја вље них ак ци о на ра и ак ци ја збор је од ло жен 
за по че так апри ла када се у два да на де ба то ва ло о из да ва њу нов ча ни це од 
10 ди на ра и ње ној под ло зи.24 На кра ју дру гог са стан ка ко ји је одр жан 15. 
апри ла гла сао је 241 ак ци о нар са 364 гла са за зла то и 106 ак ци о на ра са 159 
гла со ва за сре бро, што зна чи да је збор ве ћи ном гла со ва ре шио да нов ча ни це 
од 10 ди на ра пред ста вља ју вред ност зла та.25 Оно што по себ но под вла чи мо 
је да су збо ру при су ство ва ли и ми ни стар на род не при вре де Дра го слав Ра јо-
вић као и вла дин ко ме сар при На род ној бан ци Ми та Ра кић, као пред став-
ни ци др жа ве, и ни су се огла ша ва ли по овом пи та њу, него су „обе ћа ли да ће 
из ме ну За ко на о На род ној бан ци под не ти пр вој Скуп шти ни на ре ша ва ње”.26 
Ме ђу тим то се ни је де ша ва ло и Бан ка је би ла при ну ђе на да из вр ши и ре дук-
ци ју чи нов ни ка, бу ду ћи да су при хо ди је два под ми ри ва ли тро шко ве. Раз лог 
то ме тре ба тра жи ти и у одр жа ва њу На род не скуп шти не у Ни шу као и ми-
ни стар ској кри зи ко ја је ти ња ла још од ле та 1884. го ди не све до ма ја 1885.27 
Дру га вла да Ми лу ти на Га ра ша ни на, али без Сто ја на Но ва ко ви ћа, са Ву ка-
ши ном Пе тро ви ћем као ми ни стром фи нан си ја је на из не на ђе ње упра ве На-
род не бан ке про ме ни ла ми шље ње и са оп шти ла „да је Вла да сваг да би ла за 
де се ти цу, а и са да је за њу, не да бу де у зла ту већ у сре бру”. Уза луд ни су 
би ли на по ри Фи ли па Хри сти ћа да и усме ним пу тем убе ди ми ни стар ство да 
се при хва ти из ме на за ко на јер је ми ни стар из ме ђу оста лог са оп штио „да 
Вла да др жи да ће банк но те од 10 ди на ра у зла ту би ти штет не по ин те ре се 
бан чи не и на род но еко ном ске при ли ке на ше”.28 Без об зи ра на од лу ке збо ра 
ак ци о на ра, ми ни стар је на Ви дов дан оба ве стио еми си о ни за вод да ће пред-
ло жи ти из ме не и до пу не За ко на о На род ној бан ци са мо уко ли ко нов ча ни ца 
од 10 ди на ра бу де има ла под ло гу у сре бру.29 Раз ло ге за овај став тре ба тра-
жи ти и у на ме ра ма др жа ве да из да сво ју нов ча ни цу на под ло зи Лу триј ског 
зај ма из 1881. и та ко још ви ше угро зи ва лут не при ли ке.30 Као вид при ти ска 

23 Из ве штај су пот пи са ли Или ја Мар ге тић и Ја ков Бај ло ни, док је одво је но ми шље ње 
за де се ти цу у зла ту пот пи сао Ма ној ло Кли дис При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не 
Ср би је, Из ве штај за 1884, Бе о град 1885, 25–27.

24 У јав ној де ба ти на Збо ру уче ство ва ли су из ме ђу оста лих Лу ка Ће ло вић из ја шња ва-
ју ћи се за сре бро док су Ми ха и ло Ву јић и Пан та Срећ ко вић за сту па ли злат ну под ло гу. При
ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, Из ве штај за 1885, Бе о град 1886, 42.

25 Сход но За ко ну од лу ке су се до но си ле ве ћи ном гла со ва, при че му је 5 ак ци ја да ва ло 
пра во на је дан глас, 15 на два гла са, 25 на три гла са све до 100 ак ци ја на се дам гла со ва. Мак-
си мал ни број гла со ва био је ли ми ти ран на 30 за шта је би ло по треб но 560 ак ци ја. На род на 
бан ка 1884–1909, Штам па ри ја Љуб. М. Да ви до ви ћа, Бе о град 1909, 148–150.

26 При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, Из ве штај за 1885, Бе о град 1886, 
42, На род на бан ка 1884–1909, 44.

27 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, 208–219.
28 АНБ1/I, УПР, За пи сни ци са седницe ГО, 27. ју на 1885, а. к. 16.
29 Та ко ђе, др жав на ка са је би ла пра зна уо чи ра та са Бу га ри ма, С. Јо ва но вић, Вла да Ми

ла на Обре но ви ћа, 78–84.
30 Ве лик део ових об ве зни ца ко је су гла си ле на 100 ди на ра у зла ту је остао не пла си ран, 

те је пла ни ра ла да се на под ло зи ових об ве зни ца из да ју вред но сни па пи ри ко ји би гла си ли 
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на еми си о ни за вод то ком 80-их го ди на XIX ве ка из но ва се об на вља ла иде ја 
о из да ва њу нов ча ни ца, без ја сно утвр ђе не нор ме о пи та њу под ло га као и о 
то ме да ли ће то би ти пра ви но вац у цир ку ла ци ји или ће са мо по слу жи ти за 
под ми ри ва ње др жав них по тра жи ва ња.31

Да би ко ли ко-то ли ко са чу ва ла фор му не за ви сне ин сти ту ци је, упра ва 
је са зва ла ван ред ни збор ак ци о на ра ко ји је тре ба ло да усво ји из ме ну пред ло-
га За ко на, али овог пута са де се ти цом у сре бру. Не ма сум ње да су гу вер нер и 
чла но ви упра ве би ли уце ње ни јер су ите ка ко би ли све сни да уко ли ко у оп ти-
ца ју оста не са мо нов ча ни ца од 100 ди на ра то ће угро зи ти по сло ва ње На род не 
бан ке и иа ко су ве ћи ном би ли за злат ну под ло гу де се ти це, ве ро ват но во ђе-
ни и лич ним ин те ре си ма, као ма ње зло иза бра ли су пре да бу де са сре бр ном 
под ло гом не го да се уоп ште не штам па.32

Ван ред ни збор ак ци о на ра одр жан је 26. и 30. сеп тем бра 1885. ка да је 
ак ци о на ри ма пре до че но да се рас пра вља о оп стан ку На род не бан ке. О пред-
ло гу се ни је ди ску то ва ло него је усво јен акла ма ци јом.33

Са мо пет да на ка сни је На род на скуп шти на у Ни шу је усво ји ла пред лог 
из ме на и до пу на За ко на о На род ној бан ци у ко јем су нај ва жни је из ме не до жи-
ве ли чла но ви 9 и 10. У чла ну 9 до да та је од ред ба о банк но ти у вред но сти од 
10 ди на ра, док је у чла ну 10 из ме ње на пр ва али не ја ко ја је ста вља ла у ду жност 
цен трал ној бан ци да нов ча ни цу од 10 ди на ра раз ме ни у сре бро, а оне од 50, 
100, 500 и 1000 ди на ра у зла то.34 На кон усва ја ња За ко на и не у спе шног ра та са 
Бу гар ском, ко ји је још ви ше по ве ћао оску ди цу нов ца, др жа ва се по тру ди ла да 
ова нов ча ни ца уђе у све до мо ве и бу де при хва ће на као сред ство пла ћа ња.35

У по чет ку, Бан ка је ову нов ча ни цу на зи ва ла „при вре ме ном”, не са мо 
због на чи на на ко ји је пу ште на у оп ти цај уз при ти сак др жа ве него и због 
то га што је сма тра ла да је злат на под ло га за ње не нов ча ни це оно че му тре ба 
да те же На род на бан ка и са ма Кра ље ви на.36 Због то га је успех ове нов ча ни-
це у на ро ду при хва ће не под име ном „бан ка”, ка ко ће се ка сни је на зи ва ти сви 
апо е ни у вред но сти од 10 ди на ра, био нео че ки ван за еми си о ни за вод. 

АЖИ ЈА И НА РОД НА БАН КА

Та ко је у Кра ље ви ни по твр ђен би ме та ли зам и због по сто ја ња нов ча ни ца 
у зла ту а и у сре бру, при ли ком скла па ња уго во ра у по слов ном све ту при ме-

на 10 ди на ра у зла ту; чак је та кав пред лог и под нет на раз ма тра ње На род ној скуп шти ни, 
ко ја је рас пу ште на пре не го што је овај пред лог раз ма тра ла. Указ и пред лог за ко на о из да-
ва њу де се ти ца од лу триј ских об ве зни ца, Сте но граф ске бе ле шке о ра ду На род не скуп шти не 
за 1887. го ди ну, Бе о град 1885, Са ста нак XII од 7. апри ла 1888. 912–915.

31 На род на бан ка 1884–1909, 149.
32 АНБ1/I, УПР, За пи сни ци са седницe УО, 31. ок то бар 1885, а. к. 1.
33 Из ме на За ко на се од но си ла и на осни ва ње аген ци ја као и на ескон то ва ње ва ра на та, 

При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, Из ве штај за 1885, Бе о град 1886, 49.
34 Срп ске но ви не, бр. 213, 27. сеп тем бар / 8. ок то бар 1885.
35 „Рас пис свим на чел стви ма и ца ри нар ни ца ма, ми ни стра фи нан си ја Ву ка ши на Пе тро-

ви ћа да сва ком при ли ком об ја шњу ју на ро ду вред ност и ко рист банк но та”, Срп ске но ви не, 
бр. 45, 26. фе бру ар / 9. март 1886.

36 АС, МНП-Т, Ф VII, р 38/1891. И у до пи си ма упу ће ним над ле жном ми ни стар ству Бан-
ка је „де се ти цу озна ча ва ла као при вре ме ну”.
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њи ва ла се тзв. „кла у зу ла мо не те” као раз ли ка из ме ђу до ма ћег нов ца и зла та 
ко јим су се из ми ри ва ле ме ђу на род не оба ве зе. У уну тра шњем про ме ту се од-
нос из ме ђу зла та, сре бр не нов ча ни це и сре бра увек ус по ста вљао ра чу на њем 
ажи је, од но сно ди са жи је.37 Овај си стем па ра лел не ва лу те, где је с јед не стра не 
по сто ја ла злат на ва лу та а с дру ге стра не нов ча ни ца од 10 ди на ра пла ти ва у 
сре бру, ути цао је на не ке да на ве ду да пред рат ни срп ски нов ча ни „су став” 
ни је до бро функ ци о ни сао.38 На и ме, због по ве ћа ња про из вод ње сре бра по чев 
од 70-их го ди на XIX ве ка у Евро пи од нос из ме ђу сре бра и зла та по но во се 
про ме нио у ко рист зла та ко је се вред но ва ло као до бар но вац. По раст ажи је 
је био сво је вр стан по ка за тељ опа да ња вред но сти на цио нал не ва лу те-ди на ра 
у од но су на зла то као ме ђу на род но при зна то сред ство пла ћа ња.39

Од уво ђе ња ове нов ча ни це њен оп ти цај је стал но био у по ра сту те ка ко 
је на во ди ла На род на бан ка у про ме ту је цир ку ли са ла са мо сре бр на нов ча-
ни ца, цир ку ла ци ја злат не нов ча ни це та ко је ма ла да се о злат ној нов ча ни ци 
као сред ству цир ку ла ци је не мо же ни го во ри ти.40 Та ко се де ве де се тих го ди на 
XIX ве ка ја ви ло раз ми шља ње да она по ве ћа ва ажи ју на зла то. По ја ва ажи је 
уно си ла је не мир у све, у пр вом ре ду у тр го вач ки свет али и ме ђу обич не 
љу де. У свим рас пра ва ма са др жа вом Бан ка је ука зи ва ла да ажи ја ис кљу чи-
во ра сте услед не до стат ка зла та ко јег има са мо ка да је се зо на из во за. Као 
раз ло ге за по раст ажи је еми си о ни за вод је на во дио рђа ве еко ном ске при ли-
ке, ма ли из во зни ка па ци тет у то углав ном си ро ви на, ве лик увоз го то вих 
про из во да, уоп ште не у ре ђе ност др жав них фи нан си ја. Та ко ђе, као ар гу мен-
ти ис ти ца ни су и др жав но за ду жи ва ње и оба ве за да се ду го ва ња из ми ру ју 
у нов цу са злат ном под ло гом. На род на бан ка је би ла све сна да не мо же 
сво јим ме ра ма учи ни ти да ажи ја не ста не, али је већ од 1890. на сто ја ла да 
спре чи пре ве ли ке флук ту а ци је то ком го ди не и то ин тер вен ци ја ма на тр жи-
шту углав ном про да јом злат них на по леон до ра.

По сред но, пи та ње сре бр не нов ча ни це је по ста ло ја бу ка раз до ра из ме ђу 
еми си о ног за во да и по то њих ми ни ста ра фи нан си ја све до из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та. На и ме, За ко ном је би ло ре гу ли са но да у оп ти ца ју мо же би ти 

37 Ажи ја (agio) је из нос за ко ји јед на вр ста нов ца пре ко ра чу је но ми нал ну вред ност 
од но сно до да так ко ји се код пла ћа ња у ло ши јем нов цу (па пир-зла то) мо ра да ти. На су прот 
то ме ди са жи ја је из нос ко ји за о ста је ис под но ми нал не вред но сти од но сно од би так ко ји се 
узи ма код пла ћа ња у бо љем нов цу. И ажи ја и ди са жи ја су се из ра жа ва ле у про цен ти ма. Нпр. 
злат на ажи ја од 35% зна чи да 100 је ди ни ца (ди на ра) у зла ту је су 135 је ди ни ца у па пир ном 
нов цу а ди са жи ја од 25% да 100 је ди ни ца у па пи ру је сте 75 је ди ни ца у зла ту. Fe liks Kohn, 
Tr go vač ki i prav ni lek si kon, Osi jek 1937, 13. Овај про блем је оп те ре ћи вао срп ске фи нан си је и 
пре осни ва ња На род не бан ке и био је ка рак те ри сти чан за све при вред но не раз ви је не зе мље 
са спољ ним зај мо ви ма с об зи ром да се при ис пла ти ду го ва ња по ја вљи ва ла раз ли ка из ме ђу 
до ма ћег нов ца и нов ца ко јим су се мо ра ле из ми ри ти оба ве зе. У Кра ље ви ни Ср би ји је до био 
на за ма ху са уво ђе њем нов ча ни це у сре бру. У чи та вом пе ри о ду из нос ажи је је ва ри рао и 
за ви сио је од мно гих фак то ра: при но са, из во за од но сно уво за, де фи ци та у бу џе ту... Иа ко је 
у пр во вре ме Бан ка по ку ша ва ла да от ку пом од но сно про да јом зла та ути че на ума ње ње ажи-
је ова ме ра се по ка за ла као не а де кват на и до дат но је по спе ши ла раз не шпе ку ла ци је, тек са 
урав но те же њем бу џе та про блем ажи је је знат но ума њен. На род на бан ка 1884–1909, 155–161.

38 Jo zo To ma še vić, No vac i kre dit, Za dru žna štam pa ri ja, Za greb 1938, 151.
39 Ве ро љуб Ду га лић, На род на бан ка 1884–1941. Ју го сло вен ски пре глед, Бе о град 1999, 

60–63.
40 На род на бан ка 1884–1909, 48.
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два и по пу та ви ше нов ча ни ца у од но су на ме тал ну под ло гу при то ме је зла-
то мо гло би ти за ме ње но сре бром нај ви ше за че твр ти ну.41 

У ви ше на вра та еми си о ни за вод и ре сор фи нан си ја су по ку ша ва ли да 
до ђу до за јед нич ког до го во ра око ре ша ва ња овог пи та ња ко је је оп те ре ћива-
ло срп ску при вре ду. У ту свр ху оформ љен је 1891. чак и за јед нич ки од бор,42 али 
рад ове ко ми си је ко ји је тра јао ви ше од две го ди не ни је до вео до при бли жа-
ва ња ста во ва.43 

Пред став ни ци Вла де у ко ми си ји су сма тра ли: „На род на бан ка из да ва њем 
сре бр них нов ча ни ца на осно ви зла та не са мо да ра ди про тив сво јих шта ту та 
и за ко на о На род ној бан ци, не са мо да не од го ва ра пот пу но оној це љи за ко ји 
је осно ва на, већ тим сво јим ра дом ште ти ин те ре се зе мље, на ро да и др жа ве”.44 
Та ко ђе у јав но сти Бан ка је кри ти ко ва на да део оп ти ца ја сре бр них нов ча ни ца 
ни је упо тре бља ван за кре ди ти ра ње при вре де него за ку по ви ну и про да ју зла-
та.45 С дру ге стра не Бан ка се прав да ла да то ра ди у ци љу ума ње ња флук ту а-
ци је ажи је и су зби ја ња шпе ку ла ци је али је при зна ва ла „да је тај по сао до но сио 
из ве сне ко ри сти”.46 Са свим си гур но је у пе ри о ду 1890–1893. еми си о ни за вод 
ин тер вен ци ја ма на тр жи шту по ку ша вао да ума њи по раст ажи је али у то ме 
ни је ус пео. По ли тич ке при ли ке ни су ишле на ру ку сре ђи ва њу ста ња у фи нан-
си ја ма. Ра ди кал ске вла де ко је су до би ле ман дат на осно ву из бор них ре зул-
та та у це лом пе ри о ду тре ћег На ме сни штва 1889–1893. по ку ша ва ле су да 
сма ње бу џет ски де фи цит док об но вље ни тр го вин ски уго вор са Ау стро у гар-
ском из 1892. ни је по пра вио од нос тр го вин ске раз ме не.47

У ме ђу соб ном оп ту жи ва њу ко је крив за овај про блем ни На род на бан-
ка ни је би ла мо но лит на. На и ме 1891. и 1892. на ре дов ним збо ро ви ма ак ци о-
на ра чу ла су се ми шље ња ми мо упра ве да На род на бан ка из да је сре бр не 
нов ча ни це у ве ли кој ко ли чи ни и да ти ме не чи ни услу ге тр го ви ни, од но сно 
да не по шту је члан 11 За ко на.48 Ин те ре сант но је да су ови ак ци о на ри би ли 
пред став ни ци ли бе рал не стран ке али и пред став ни ци из во знич ког ло би ја у 
Бе о град ској тр го вач кој ко мо ри.49 

41 Члан 11 за ко на, Срп ске но ви не, бр. 213, 27. сеп тем бар / 8. ок то бар 1885.
42 Са пред ло гом су се са гла си ли и ми ни стри на род не при вре де и фи нан си ја Ко ста 

Та у ша но вић и Ми ха и ло Ву јић, На род на скуп шти на, слу жбе ни лист о ра ду срп ске на род не 
скуп шти не, бр. 132, 21. април 1891.

43 Чла но ви Вла ди не ко ми си је: Ди ми три је Ста мен ко вић, Ми јај ло По по вић, на чел ник 
Ми ни стар ства фи нан си ја, и Јо ван Бо шко вић, ко ме сар На род не бан ке, чла но ви ко ми си је 
На род не бан ке: Мар ко Сто ја но вић и Ни ко ла Ра шић, чла но ви Упра ве и Бран ко Бо шко вић, 
ди рек тор Бан ке, АС, МНП-Т, ф V, 72/96.

44 Исто, Из ве шта ји чла но ва ко ми си је.
45 Зла то се го ми ла ло у тре зо ри ма и ко ри шће но је за ис пла ту ди ви ден де ак ци о на ри ма, 

Ми ло рад Је лић, По ли ти ка мо не тар ног ра строј ства у Ср би ји, Штам па ри ја Са вић и комп., 
Бе о град 1904; Обрен Бла го је вић, Еко ном ска ми сао у Ср би ји до Дру гог свет ског ра та, СА НУ, 
Бе о град 1980, 356–357.

46 На род на бан ка 1884–1934, За вод за из ра ду нов ча ни ца – Топ чи дер, Бе о град 1934, 34.
47 Су за на Ра јић, Дан ко Ле о вац, Исто ри ја срп ског на ро да у 19. и по чет ком 20. ве ка, 

За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2018, 246–251.
48 За то су се на ро чи то за ла га ли: Ко ста Ри знић, То дор Ми ја и ло вић, Пе тар Јо ва но вић, 

Вла да Чор та но вић, Ми лан Ма рин ко вић, На род на бан ка 1884–1909, 159.
49 У овом пе ри о ду много број на тр го вач ка удру же ња су се обра ћа ла На род ној бан ци 

са мол бом „да по ра ди на су зби ја њу ажи је”, На род на бан ка 1884–1909, 160; Ва си ли је Кре стић, 
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Упр кос про ти вље њу упра ве и без са гла сно сти збо ра ак ци о на ра, др жа ва 
је по ку ша ва ла да са ма ре ши ово пи та ње. Краљ Алек сан дар Обре но вић је у 
свом обра ћа њу по сла ни ци ма но вем бра 1893. на по ме нуо да је њи хов нај ва-
жни ји по сао да ра де на сре ђи ва њу фи нан сиј ских при ли ка у зе мљи.50 Та ко је 
у На род ној скуп шти ни из гла сан и За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
На род ној бан ци де цем бра 1893.51 При ли ком усва ја ња из ме на На род на бан ка 
је озна че на као глав ни кри вац за по раст ажи је и кри ти ко ва на је због уво ђе-
ња сре бр не нов ча ни це ко ја је, ка ко се сма тра ло, би ла плод на пред њач ког 
ре жи ма под ко јим је на ста ло и нај ве ће за ду жи ва ње у ино стран ству.52

Из ме на За ко на је зна чи ла да је пред ви ђе на под ло га у зла ту слу жи ла 
са мо за нов ча ни це ко је гла се на зла то, а да је под ло га у сре бру за нов ча ни це 
ко је гла се на сре бро.53 Ђор ђе Вај ферт је као гу вер нер оба ве стио ми ни стар-
ство на род не при вре де о не сла га њу са усво је ним из ме на ма.54 Ме ђу тим, без 
об зи ра на сво је не сла га ње Бан ка је тра жи ла ин струк ци је ка ко да по сту пи и 
ка ко да прак тич но спро ве де ове из ме не. На и ме у оп ти ца ју је би ло да ле ко 
ви ше нов ча ни ца у сре бру не го што је би ло сре бра у тре зо ри ма. По сто ја ле 
су две мо гућ но сти: или да се про да јом зла та на ба ви сре бро за по кри ће оп-
ти ца ја или да се оп ти цај ума њи у скла ду са ста њем у тре зо ру. С об зи ром да 
је вла да Са ве Гру ји ћа би ла за не ку вр сту де фла ци о не по ли ти ке, од лу чи ла је 
да се у ро ку од пет го ди на из вр ши по сте пе но сма њи ва ње сре бр них нов ча-
ни ца у оп ти ца ју.55 Ме ђу тим ова на ме ра ни је спро ве де на у де ло; кри за пар-
ла мен та ри зма, су спен до ва ње Уста ва из 1889. и вра ћа ње уста ва из 1869. са мо 
су скре ну ли па жњу са фи нан сиј ских и при вред них по те шко ћа.56 Бан ка се 
по слу жи ла опро ба ним сред ством при ти ска на др жа ву и за у зе ла став да се 
сма њи ва ње оп ти ца ја мо же из вр ши ти једино ре дук ци јом кре ди та, те је ок-
то бра 1894. оба ве сти ла све нов ча не за во де да ће обим кре ди та ума њи ти за 
20 про це на та. Са овим се по кло пи ла и ло ша при вред на си ту а ци ја: „Ку ку руз 

Ра дош Љу шић, Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи-
жев не но ви не, Бе о град 1991.

50 Ми ро слав Д. Пе шић, Бо жи ца Б. Мла де но вић, „Кри за пар ла мен тар ног си сте ма у 
Кра ље ви ни Ср би ји од 1892. до 1894. го ди не”, Исто риј ски ча со пис, књ. LXVI (2017), 401–435.

51 Срп ске но ви не, бр. 283, 18/30. де цем бар 1893. 
52 По ми шље њу ра ди кал ске вла де и ње ног ми ни стра фи нан си ја Ву ји ћа сре бр не новча-

ни це На род не бан ке, ако ни су би ле је ди ни би ле су глав ни узрок ажи је. Сло бо дан Јо ва но вић, 
Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, део I, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Ју го сла ви ја 
пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1990, 205.

53 Као по ку шај да љег уте ме ље ња злат ног ва же ња овим из ме на ма до да та је и од ред ба 
да На род на бан ка мо же убу ду ће из да ва ти и нов ча ни це од 20 ди на ра у зла ту.

54 „Ка д се да нас јед но стра но мо же у по вла сти ци је дан члан до пи са ти, дру ги за ме ни ти 
тре ћи ис ту ма чи ти са свим дру га чи је не го што је го ди на ма и од стра не др жа ве и од стра не 
по вла шће ног за во да ту ма чен и сло вом и де лом, он да ко мо же ве ро ва ти да та суд би на не ће 
су тра по сти ћи и сва ки дру ги члан из те по вла сти це, а и сва ку дру гу по вла сти цу?” АС, МНП-Т, 
ф V, 72/96, Пи смо бр. 14711, 21. де цем бар 1893. На кон Фи ли па Хри сти ћа, 1890. за гу вер не ра 
је по твр ђен Ђор ђе Вај ферт, ко ји је на тој функ ци ји остао до 1902. Са ша Илић, Со ња Је р ко-
вић, Вла ди мир Бу ла јић, Ђор ђе Вај ферт, ви зи о нар и пре га лац, На род на бан ка Ср би је, Бе о град 
2012.

55 АС, МНП-Т, ф V, 72/96, План Вла де је био да на кра ју пе те го ди не оп ти цај из но си 
10 ми ли о на ко је би од го ва ра ло по кри ћу од 4 ми ли о на (40%).

56 Су за на Ра јић, „При ме на пар ла мен та ри зма у Ср би ји (1889–1894)”, Бе о град ски исто
риј ски гла сник I, 2010, (2011), 137–166.
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ко јим се ве ћи део на шег на ро да ра ни ро дио је рђа во. Ше ни ца и шљи ве ти ва-
жни пред ме ти на ше из во зне тр го ви не ни су ско ро има ли та ко сла бу тра жњу 
и та ко ни ску це ну као про шле го ди не”.57 Оба ми ни стар ства, и фи нан си ја и 
на род не при вре де, би ла су пре тр па на зах те ви ма нов ча них за во да да се ова 
бан чи на од лу ка не спро ве де. Ми ни стар Си ма Ло за нић је сма трао да „ова-
квим на чи ном из во ђе ња по ме ну тог за ко на зна чи ле чи ти зло го рим”.58 Ка да 
се до да да је Бан ка та ко ђе мо ра ла да пре ста не да ку пу је и про да је зла то због 
ин тер вен ци је на нов ча ном тр жи шту у ци љу сма ње ња ажи је, он да ни је ни 
чу до да је у том пе ри о ду ажи ја до сти гла нај ви ши ни во.59 Већ но вем бра 1894. 
ми ни стар на род не при вре де је тра жио да се опо зо ве Бан чи на од лу ка о сма-
ње њу кре ди та, упо зо ра ва ју ћи на ло ше при вред не при ли ке у зе мљи. Та ко ђе, 
и сле де ће, 1895. ми ни стар ство је по но ви ло зах тев са на зна ком: „да са по гле-
дом на не по вољ не еко ном ске при ли ке у ко ји ма се зе мља на ла зи на ре дио 
Управ ном од бо ру да и са да не при сту па по слу око по вла че ња нов ча ни ца”.60

Ово на те за ње и сва ка ко не ре гу лар но ста ње до би ло је свој епи лог у из-
ме на ма и до пу на ма За ко на од 18. фе бру а ра 1896. На и ме на ини ци ја ти ву 
На род не скуп шти не по но во је вра ће на ста ра прак са да под ло га за сре бр не 
нов ча ни це мо же би ти у оба пле ме ни та ме та ла са огра ни че њем бро ја сре бр-
них нов ча ни ца на 25 ми ли о на.61 На пред њач ка вла да Сто ја на Но ва ко ви ћа је 
овим из ме на ма би ла пред у сре тљи ва пре ма еми си о ном за во ду ко ји је тре ба-
ло да опе ра тив но спро во ди од ред бе карлс бад ског аран жма на, а с обзиром 
на еко ном ску сна гу Ср би је, сер ви си ра ње стра них зај мо ва је сва ка ко био 
зах те ван за да так.62 Ђор ђе Вај ферт је као гу вер нер био упо знат са ло шим 
ста њем др жав них фи нан си ја и као члан срп ске де ле га ци је уче ство вао је у 
за вр шним пре го во ри ма у ба њи Карлс бад.63 

Је дан од нај же шћих кри ти ча ра еми си о ног за во да био је и Ми ха и ло Ву-
јић, ми ни стар фи нан си ја у дру гој вла ди Ђор ђа Си ми ћа, ко ји је сма трао да 
Бан ка „не мо же ви ше из да ва ти сре бр не нов ча ни це на осно ву под ло ге у зла-
ту, а на ро чи то још ку по ви ном до ма ћег зла та по сред ством са мих сре бр них 
нов ча ни ца већ са мо на осно ву под ло ге у сре бру”.64 Ни је са мо Ву јић оп ту жи вао 
еми си о ни за вод да је злат но ва же ње нов ча ни ца мр тво сло во на па пи ру и да 
је и злат но по кри ће пре тво ри ла у сре бр но, него су се по чет ком два де се тог 
ве ка по ја ви ле бро шу ре ко је су по ста вља ле пи та ње тре ба ли На род ној бан ци 

57 При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, Из ве штај за 1894, Бе о град 1895, X.
58 АС, МНП-Т, ф V, 72/96, Пи смо ми ни стра На род не при вре де П. бр. 4.168 од 17. ок то-

бра 1894.
59 Ажи ја је из но си ла 19%, На род на бан ка 1884–1934, 34. Bran ko Hi nić, Mi lan Šo jić, Lji-

lja na Đur đe vić, „Mo ne tary con di ti ons in the King dom of Ser bia (1884–1914)”, Eco no mic and 
Fi nan cial Sta bi lity in SE Eu ro pe in a Hi sto ri cal and Com pa ra ti ve Per spec ti ve (Fo urth An nual 
Con fe ren ce of So uthEa stern Eu ro pean Mo ne tary Hi story Net work). Bel gra de: Na ti o nal bank of 
Ser bia, 2009.

60 При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је, Из ве штај за 1895, Бе о град 1896, XII.
61 Срп ске но ви не, бр. 36, 16/28. фе бру ар 1896.
62 Dra ga na Gnja to vić, Sta ri dr žav ni du go vi Pri log eko nom skoj i po li tič koj isto ri ji Sr bi je i 

Ju go sla vi je 1862–1941, Eko nom ski in sti tut, Ju go slo ven ski pre gled, Be o grad 1991. 
63 Бо шко Ми ја то вић, „Кон вер зи ја срп ских ду го ва: Карлс бад ски аран жман 1895. го ди не”, 

Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 3, 2012 (2013), 43–63.
64 Ми ха и ло Ву јић, На че ла на род не еко но ми је, књи га дру га – еко ном ска те о ри ја, Др жав-

на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град 1896, 138–145.
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про ду жи ти по вла сти цу на још 25 го ди на јер је ње на по ли ти ка глав ни узрок 
по ја ве ажи је.65 Та ко ђе на пред њач ке вла де су апо стро фи ра не као глав ни кри-
вац за кр ше ње За ко на о срп ским на род ним нов ци ма из 1878. и пра ви ла Ла тин-
ске уни је.66 Ова до га ђа ња тре ба по сма тра ти у кон тек сту сре ђи ва ња др жав них 
фи нан си ја, ка да је ми ни стар Ву јић по ку ша вао да из вр ши кон вер зи ју срп ских 
ду го ва, али без успе ха.67 

У пе ри о ду од 1898. до 1900. го ди не чак три пу та је ме њан за кон о На род-
ној бан ци а за бе ле жен је и нај ве ћи по раст ажи је.68 Увек без при стан ка еми-
си о ног за во да јер се по ка за ло да огра ни че ње оп ти ца ја сре бр них нов ча ни ца 
зна чи сма ње ње кре ди тира ња при вре де. Али глав ни про блем је сва ка ко био 
за ду жи ва ње др жа ве ко ја је услед лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра Обрено-
ви ћа и че стих по ли тич ких кри за би ло да је у пи та њу рас пу шта ње На род не 
скуп шти не, по вра так кра ља Ми ла на у Ср би ју, ивањдан ски атен тат или зах-
тев Ру си је да Ср би ја из ми ри сво ја ду го ва ња, по се за ла за ван ред ним кре ди-
ти ма код На род не бан ке.69 Ло ше др жав не фи нан си је су пред ста вља ле и про-
блем вла да Ми ха и ла Ву ји ћа 1901/1902. го ди не ко је су за ду жи ва њем на стоја ле 
да од ло же др жав но бан крот ство.70 Ко рак ка сре ђи ва њу фи на си ја сва ка ко је 
пред ста вља ло скла па ње тзв. Мо но пол ског зај ма ко јим се Кра ље ви на ослобо-
ди ла „ле те ћег” ду га.71

На кон 1904. срп ске фи нан си је ула зе у мир ни је во де те се то итeкако одра-
жа ва и на кре дит ни од нос из ме ђу др жа ве и еми си о ног за во да, сход но ста ву 
ми ни стра фи нан си ја Ла зе Па чуа „да На род на бан ка не тре ба да бу де из вор 
за по ја ча ње др жав них при хо да”.72 Део из но са зај ма скло пље ног у Фран цу ској 
ис ко ри шћен је и за сма њи ва ње ду га еми си о ном за во ду. Ме ђу тим, пи та ње 
огра ни че ња оп ти ца ја нов ча ни ца у сре бру и да ље је би ло ка мен спо ти ца ња 
из ме ђу еми си о ног за во да и ра ди кал ске ве ћи не ко ја је у ње му ви де ла ба сти-
он из во знич ког ло би ја ко ји је по ве зан са ди на сти јом Обре но вић и на пред-
њач ком иде о ло ги јом.73 

Пре го во ри око про ду же ња по вла сти це ко ја је би ла да та на 25 го ди на, 
да кле ис ти ца ла је 1908, би ли су при ли ка да се из вр ши при ти сак и да се још 
јед ном под ву че не за до вољ ство др жа ве због не у пла ће ног ка пи та ла, отва ра ња 
фи ли ја ла, али и огра ни ча ва ња оп ти ца ја нов ча ни ца у сре бру.74 С об зи ром да 
је по сто ја ла обо стра на са гла сност да се по вла сти ца мо же про ду жи ти, на кон 

65 Сход но пр вом за ко ну о На род ној бан ци, еми си о ни за вод је по вла сти цу од др жа ве 
до био на 25 го ди на ко је су ис ти ца ле 1908. М. Је лић, н. д. 

66 Исто.
67 Бо шко Ми ја то вић, н. д., 43–63.
68 Срп ске но ви не, бр. 66, 22. март / 2. април 1898; Срп ске но ви не, бр. 162, 28. јул / 8. ав густ 

1898, Срп ске но ви не, бр. 191, 25. ав густ / 5. сеп тем бар 1900.
69 Из нос др жав ног ду га је кра јем 1898. из но сио око 15,9 ми ли о на и био два пу та ве ћи 

од це ло куп ног ра ни јег за ду же ња, На род на бан ка 1884–1934, 36, 38; АНБ 1/I, УПР, За пи сни ци 
са сед ница Управ ног од бо ра, март/април 1898, а.к. 13.

70 Су за на Ра јић, „Но ва по ли тич ка за јед ни ца и вла де Ми ха и ла Ву ји ћа 1901/1902. го ди-
не”, Исто риј ски ча со пис, књ. LX (2011), 505–539.

71 Dra ga na Gnja to vić, Sta ri dr žav ni du go vi, 87.
72 На род на бан ка 1884–1934, 38.
73 Ј. Lam pe, н.д., 173-210.
74 Ду шан М. Па вло вић, На ше ва лут но пи та ње и по ли ти ка на ше На род не бан ке, Бе о-

град 1908.
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ду гих пре го во ра и пре пи ске око име но ва ња пред став ни ка Вла де и Бан ке у 
ко ми си ју за из ра ду за ко на, сеп тем бра 1906. фор ми ран је ужи од бор ко ји су 
са чи ња ва ли. Ђор ђе Вај ферт, Мар ко Сто ја но вић, Ми лић Ј. Ра до ва но вић и 
Аца З. По по вић.75 По че так Ца рин ског ра та 1906. убр зао је пре го во ре али 
ком про мис је био по стиг нут тек не ко ли ко не де ља пре ис ти ца ња по вла сти це. 
На ин си сти ра ње др жа ве мак си мум кон тин ген та сре бр них нов ча ни ца је огра-
ни чен на од нос 5 пре ма 1.76

Иа ко је у обра ћа њу Др жав ном Са ве ту ми ни стра на род не при вре де Ко сте 
Сто ја но ви ћа де тек то ван ва лут ни про блем као нај ва жни ји он ни овим за ко-
ном ни је ре шен. На и ме ње го во ре ша ва ње се оста вља по вољ ни јим при ли ка-
ма „у ком ће слу ча ју Бан ка би ти ду жна да све банк но те на сре бро пре тво ри 
у банк но те на зла то”.77 По пи та њу ажи је иа ко је као кри вац озна ча ва на На-
род на бан ка и др жа ва је би ла све сна да се о овом пи та њу мо же тек рас пра вља-
ти „кад се бу де рас по ла га ло ве ћим су фи ци том, ка да ме ђу на род ни би ланс бу де 
ак ти ван, ка да не бу де би ло бо ја зни да ће се услед оску ди це зла та у зе мљи, 
мо ћи из ву ћи бан чи на злат на под ло га”.78 Ме ђу тим, ка ко се на во ди у Спо мени-
ци На род не бан ке, ка да су се у 1912. ове прет по став ке оства ри ле у при лич ној 
ме ри ве ро ват но да би та да до шло до пре ла за на злат но ва же ње, да Ср би ја 
ни је ушла у рат не за пле те, ко ји су сво јим сед мо го ди шњим тра ја њем од го-
ди ли за ду жи низ го ди на де фи ни тив но ре ше ње ва лут ног пи та ња”.79

ЗА КЉУ ЧАК

Од уво ђе ња нов ча ни це у сре бру 1885. про блем ажи је је зна чај но оп те-
ре ћи вао срп ску при вре ду. Ка ко се на во ди у Спо ме ни ци На род не бан ке: „О 
узро ци ма ажи је пи са но је и го во ре но мо жда ви ше не го о ма ком дру гом 
при вред ном про бле му у пе ри о ду од 1893. до 1903. го ди не ка да је она би ла 
нај ве ћа”.80 По ку шај да се у про ме ту одо ма ћи злат на нов ча ни ца од 100 ди на ра 
за вр шио се не у спе хом. Пре пре ку ни је пред ста вља ла са мо ве ли чи на апо е на 
него и уве ре ње да је зла то као вред ни ји ме тал по треб но те за у ри са ти. На и ме 
нов ча ни ца са под ло гом у сре бру је ве о ма рет ко за ме њи ва на за ме тал и као 
та ква је би ла по год на за нов ча ни оп ти цај. С јед не стра не она је по год но ути-
ца ла на та да шњу основ ну функ ци ју еми си о ног за во да – кре ди ти ра ње при-
вре де и др жа ве. У пе ри о ду до по чет ка Пр вог свет ског ра та ова нов ча ни ца је 
уче ство ва ла са 95% у нов ча ној ма си.

По ред мно штва до брих ства ри, као што су ве ћа цир ку ла ци ја и кре дити-
ра ње при вре де, уво ђе ње сре бр ног па пир ног нов ца у Ср би ји има ло је и ло шу 
стра ну. На и ме док је при вред но раз ви је ни ји део за пад не Евро пе би ме та ли-

75 АНБ1/I, Упра ва (УПР), За пи сни ци са сед ни ца Управ ног од бо ра, 1905–1906, а. к. 8. 
Ацу По по ви ћа је за ме нио Мар ко С. Ђу ри чић.

76 „Оних банк но та, ко је гла се на сре бро, ре дов но не мо же Бан ка из да ти ви ше од пет 
пу та оно ли ко ко ли ко јој је упла ћен ка пи тал”, За кон о про ду же њу по вла сти це На род ној бан-
ци, Срп ске но ви не, бр. 69, 25. март / 6. април 1908.

77 На род на бан ка 1884–1909, 199.
78 Из ја ва Ко сте Сто ја но ви ћа, На род на бан ка 1884–1934, 68.
79 Исто.
80 На род на бан ка 1884–1934, 39.
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стич ког бло ка (Фран цу ска, Бел ги ја, Швај цар ска и Ита ли ја) на сто јао да се 
стан дар ди зу је вред ност сре бр ног нов ца и огра ни чи ње го ву по ну ду, Ср би ја, 
од но сно њен еми си о ни за вод је до Пр вог свет ског ра та пу стио у про мет не 
са мо нов ча ни цу од 10 ди на ра него и од 100 ди на ра пла ти ву у сре бру.81 Држа-
ва је би ла при ну ђе на да сво је при спе ле ану и те те по ме ђу на род ним зај мо ви ма 
из ми ру је у зла ту, не моћ на да одр жи кон вер ти бил ност ди на ра.

Ме ђу тим и по ред на па да на еми си о ни за вод да је је ди ни од го во ран за 
по раст ажи је, ко ја је у пе ри о ду од 1893. до 1903. би ла у стал ном по ра сту, ипак 
се по ка за ло да су сре ђи ва ње по ли тич ких при ли ка на кон про ме на ди на сти ја, 
ре гу ли са ње за ду жи ва ња др жа ве код На род не бан ке и у ино стран ству ути-
ца ли и на ва лут не при ли ке.

У овом за ча ра ном кру гу ме ђу соб них оп ту жби ко је крив за по раст ажи-
је од го вор је да су за то за слу жне обе стра не: На род на бан ка је пре ко мер ном 
еми си јом нов ча ни ца на под ло зи сре бра по ти ски ва ла злат ну мо не ту и ма ни-
пу ли са ла об ја шње њи ма и по да ци ма ко ли ко се нов ча ни ца на ла зи ло у оп ти-
ца ју, док је др жа ва ути ца ла на по раст до пла те у сре бру де фи ци том у плат ном 
би лан су, че стим за ду жи ва њем у ино стран ству, не сре ђе ним по ли тич ким 
при ли ка ма, у ко ји ма се по се за ло за кре ди ти ма код цен трал не бан ке ко ји су 
сер ви си ра ни упра во нов ча ни ца ма ко је ни су има ло од го ва ра ју ће по кри ће. На 
овај на чин кре дит на функ ци ја еми си о ног за во да је би ла осла бље на јер се и 
тај ка пи тал ко ри стио за кре ди ти ра ње др жа ве, а не при вре де. 

По твр да би ме та ли зма из да ва њем пр во нов ча ни це вред но сти 10 ди на ра 
са под ло гом у сре бру ути ца ла је на по раст ажи је али се ова де се то ди нар ка 
за др жа ла у оп ти ца ју и учи ни ла да па пир ни но вац као сред ство пла ћа ња бу де 
оп ште при хва ћен у Ср би ји.
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al so af fec ted the con ver ti bi lity of the di nar, the sta te mar ked the bro ad ca sting in sti tu tion as 
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По сле ди це пр ве пан де ми је 20. ве ка

СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља сво је вр сну ана ли зу по ја ве шпан ског гри па 
(шпан ска смрт, шпан ска гро зни ца) у Ве ли кој Ки кин ди у то ку је се ни 1918. го-
ди не и по сле ди ца ко је је ви рус оста вио на све оп шту дру штве ну кли му гра да. 
Шпан ски грип по ја вљи вао се у три та ла са, од ко јих је дру ги та лас, који је 
от по чео у је сен 1918. го ди не, био нај смр то но сни ји. У ра ду су об ја шње ни и 
раз ло зи због ко јих је ужа сна епи де ми ја оста ла го то во не при мет на у свет ској, 
али и срп ској исто ри о гра фи ји (рат на цен зу ра, рат не опе ра ци је, крај Пр вог 
свет ског ра та, по ли тич ки зе мљо тре си кра јем ра та ко ји су до ве ли до ства ра ња 
но вих и не стан ка ста рих др жа ва).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: шпан ски грип, ви рус, епи де ми ја, Ау стро у гар ска, Вели-
ка Ки кин да, Кра љев ство СХС

Стру чан, ме ди цин ски на зив за ви рус ко ји је у исто ри ју ушао под име-
ном шпан ски грип (шпан ска гро зни ца, „шпан ска смрт”), је H1N1 (In flu en za 
A vi rus) и, по на чи ну по ја ве и пре но ше ња, ка рак те ри сти ка ма, је вр ста птич јег 
гри па. Пан де ми ја шпан ске гро зни це сма тра се јед ном од нај смр то но сни јих 
у исто ри ји чо ве чан ства. Пре ма ис тра жи ва њи ма, го то во тре ћи на та да шње 
свет ске по пу ла ци је (око 500 ми ли о на љу ди) има ла је симп то ме ко ји су одго-
ва ра ли шпан ском гри пу, а умр ло је из ме ђу 50 и 100 ми ли о на љу ди.1 

Шпа ни ји је при па ла не слав на уло га да пан де ми ја из 1918. го ди не по не-
се име по њој, иа ко је до ка за но да ви рус ни је на стао на Пи ри неј ском по лу-
о стр ву. Услед рат не цен зу ре, чла ни це Ан тан те и Цен трал них си ла огра ни ча-
ва ле су об ја ве ве сти о епи де ми ји, стра ху ју ћи да би то мо гло не по вољ но да 
ути че на мо рал ста нов ни штва и да до ве де до ши ре ња па ни ке. Због чи ње ни це 

1 Вла ди мир Кри во ше јев, „При лог про у ча ва њу пан де ми је шпан ске гро зни це у се ли ма 
ва љев ског кра ја”, Гла сник Исто риј ског ар хи ва Ва ље во, 54 (2020), 12.
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да је Шпа ни ја би ла не у трал на у Пр вом свет ском ра ту, но ви на ри су сло бод-
ни је мо гли да из ве шта ва ју о то ку епи де ми је.

По све му су де ћи ви рус се пр ви пут по ја вио у обла сти Ха скел у Кан за су, 
ко ја је по зна та по уз го ју жи ви не и сто ке, где се пр ви пут ма ни фе сто вао ви рус 
од го во ран за нај ве ћу пан де ми ју 20. ве ка. У аме рич кој ба зи Форт Рај ли пр ви 
слу чај је за бе ле жен 4. мар та, а ви рус се про ши рио у Евро пи на кон што су се 
пр ви кон тин ген ти аме рич ких тру па ис кр ца ли у фран цу ској лу ци Брест.2 

Шпан ски грип је по себ но по га ђао и од но сио жи во те љу ди у на по ну жи-
вот не сна ге, ста рих из ме ђу 20 и 40 го ди на, а узрок је иза зи ва ње „ци то кин ске 
олу је”, што је ка рак те ри сти ка да иму ни си стем бур но ре а гу је, уни шта ва ју ћи 
по ред стра них те ла (ви ру са, бак те ри ја) и здра ве ће ли је у ор га ни зму.

У САД и по је ди ним зе мља ма За пад не Евро пе уве де на су од ре ђе на про тив-
епи де миј ска пра ви ла: но ше ње ма ски, за бра на ка шља ња у спољ ном окру же њу, 
а због за бра не ма сов них оку пља ња за тво ре не су шко ле, по зо ри шта и би о ско пи.

Епи де ми ја ви ру са CO VID-19, ко ја је у то ку 2020. го ди не уз др ма ла чи тав 
свет, ин спи ри са ла је срп ске исто ри ча ре да се по све те ис тра жи ва њу по ја ве и 
по сле ди ца ко је је шпан ски грип оста вио у срп ским кра је ви ма у то ку 1918. и 
1919. го ди не.3 До про шле го ди не го то во и да ни је би ло ра до ва ко ји су се ба ви-
ли овом те мом, из у зев чла на ка Ми ло ра да Ра ду си на из 2006. и 2012. го ди не.4

Што се ти че Ве ли ке Ки кин де, је ди ни из вор из ко јег су се де ли мич но 
мо гли ре кон стру и са ти ток, тра ја ње и по сле ди це епи де ми је, је су ма тич не 
књи ге умр лих за 1918, 1919. и 1920. го ди ну. Не по сто ји са чу ва на ар хив ска 
гра ђа ко ја го во ри о при су ству шпан ског гри па на се ве ру Ба на та. При мет но 
је од су ство пла ка та, про гла са и на ред би град ских ор га на ко ји би упо зо ра ва-
ли ста нов ни штво на ши ре ње ви ру са и на про тив епи де ми о ло шке ме то де 
ко ри шће не у бор би са гри пом. У тур бу лент ном пе ри о ду рас па да ау стро у гар-
ског управ ног си сте ма и ства ра ња но вог, Кра љев ства СХС, Град ско на чел-
ство Ве ли ке Ки кин де ве ро ват но се ни је много оба зи ра ло на здрав стве не 
при ли ке у гра ду ни ти је има ло по ли тич ку моћ да се по за ба ви епи де ми јом у 
по ли тич ко-ад ми ни стра тив ном ме те жу.

Је ди ни фраг мент са чу ван у ар хив ској гра ђи, а ко ји је по твр ђи вао при-
су ство и опа сност од ши ре ња ви ру са, је сте до пис, цир ку лар то рон тал ског 
под жу па на, да ти ран на 8. ок то бар 1918. го ди не. Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва угар ског де ла Мо нар хи је у до пи су је упо зо ра ва ло гра до на чел ни ке 
на про сто ру То рон тал ске жу па ни је на на гло ши ре ње ви ру са шпан ског гри-
па. Спо ме ну ти су симп то ми ко ји ука зу ју на по че так за ра зе (гро зни ца, ви со-
ка тем пе ра ту ра, гла во бо ља, умор, бо ло ви у згло бо ви ма), а на во ди се још да 

2 Ми ло рад Ра дој чић, „Жр тве шпан ске гро зни це у ми о нич ком ата ру”, Гла сник Исто
риј ског ар хи ва Ва ље во, 54 (2020), 8.

3 У то ку 2020. го ди не ра до ве о шпан ском гри пу пи са ли су Вла ди мир Кри во ше јев, 
„Шпан ска смрт: при лог про у ча ва њу по сле ди ца пан де ми је шпан ске гро зни це у Ср би ји”, 
Кул ту ра по ли са, XVII, 43 (2020), 11–28; Исти, „При лог про у ча ва њу пан де ми је шпан ске гро-
зни це у се ли ма ва љев ског кра ја”, Гла сник Исто риј ског ар хи ва Ва ље во, 54 (2020), 57–91; 
Ми ло рад Ра дој чић, „Жр тве шпан ске гро зни це у ми о нич ком ата ру”, Гла сник Исто риј ског 
ар хи ва Ва ље во, 54 (2020), 102–127. 

4 Ми ло рад Ра ду син, „Шпан ска гро зни ца”, Vox me di ca (2006); Mi lo rad Ra du sin, “The 
Spa nish Flu – Part I: the first wa ve”. Voj no sa ni tet ski pre gled, LXIX, 9 (2012), 812–817; Исти, “The 
Spa nish Flu – Part: the se cond and third wa ve”, Voj no sa ni tet ski pre gled, LXIX, 10 (2012), 812–817.
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је бо лест пре ла зна и да се пре но си ка шља њем, ки ја њем. Здра ве осо бе мо гу 
да се за ра зе и ко ри шће њем пред ме та са ко ји ма су за ра же ни до ла зи ли у кон-
такт, а ко ји по сле упо тре бе ни су дез ин фи ко ва ни. Од ре ђе не ме ре предо стро-
жно сти и за шти те су на ве де не у до пи су: са ве ту је се они ма ко ји су до ла зи ли 
у кон такт са обо ле ли ма да се те мељ но оку па ју на кон су сре та, че сто ис пи ра ње 
уста се пре по ру чу је, а на кон што обо ле ли оздра ви пре по ру чу је се де таљ на 
дез ин фек ци ја ста на и свих пред ме та у до ма ћин ству. Са ве ту је се из бе га ва ње 
ме ста на ко ји ма се оку пља ве лик број љу ди (го сти о ни це, ка фа не, би о ско пи), 
а на ла жу се че ста дез ин фек ци ја и чи шће ње јав них про сто ра. По след ња ме ра 
од но си се на пре кид школ ске на ста ве у тра ја њу од нај ма ње пет да на у слу-
ча ју по ја ве за ра зе у шко ла ма.5

Не по сто је ја сни до ка зи ка да и да ли су шко ле у Ве ли кој Ки кин ди пре-
ста ле са ра дом у то ку ок то бра-но вем бра 1918. го ди не, као у не ким де ло ви ма 
Мо нар хи је. Ме ђу тим, гим на зи ја и Жен ска гра ђан ска шко ла су тек 1. мар та 
1919. го ди не от по че ле са ра дом, што има ве зе и са епи де ми јом, али и са ус по-
ста вља њем др жав ног и про свет ног си сте ма Кра љев ства СХС.6 Не ма по дата-
ка да су и основ не шко ле пре ста ле са ра дом ис кљу чи во због по ја ве ви ру са 
у ко лек ти ву, али се на ста ва по че ла по но во по ха ђа ти тек 28. ја ну а ра 1919. го-
ди не.7 Та ко ђе, ма ђар ски и не мач ки ли сто ви ко ји су до 1918. го ди не из ла зи ли у 
Ве ли кој Ки кин ди, су кра јем ра та и у по след њим не де ља ма по сто ја ња Ау стро-
у гар ске пре ста ли да се штам па ју услед све ло ши је еко ном ске си ту а ци је. Из 
тог раз ло га у штам пи не ма по ме на о епи де ми ји, а срп ски ли сто ви у Ве ли кој 
Ки кин ди су пре ста ли да из ла зе већ у ју ну 1914. го ди не, у скло пу при пре ма 
за об ја ву ра та Кра ље ви ни Ср би ји, што је под ра зу ме ва ло и све оштри ји при-
ти сак и ре пре си ју на срп ско ста нов ни штво гра да. Град ско на чел ство Ве ли ке 
Ки кин де ни је упо зо ра ва ло ста нов ни штво пу тем пла ка та, об ја ва или на ред-
би у ве зи са епи де ми јом, ни ти је до но си ло уред бе о за тва ра њу ме ста по пут 
ка фа на, ре сто ра на, би о ско па, тр жни ца. Ни у јед ном ак ту не по сто ји ме ра 
ко јом би се про пи си ва ла со ци јал на дис тан ца или но ше ње ма ски. По ли тич-
ко-дру штве ни зе мљо трес иза зван де зин те гра ци јом Ау стро у гар ске, осло ба-
ђа ње гра да ула ском срп ске вој ске, при са је ди ње ње Кра ље ви ни Ср би ји, праће-
ни су збо ро ви ма и флук ту а ци јом ве ли ког бро ја љу ди, што је сва ка ко по гор-
ша ва ло епи де ми о ло шку си ту а ци ју у гра ду по след њих ме се ци 1918. го ди не. 

По гор ша ње здрав стве не си ту а ци је и при су ство шпан ског гри па ја сно 
се мо гло ви де ти на осно ву по да та ка до би је них из ана ли зе др жав не Ма тич не 
књи ге умр лих за пе ри од 1917–1920. го ди не.8

На осно ву об ра ђе них по да та ка из МКУ 1917–1920. ви ди мо да је у то ку 
1917. го ди не у Ве ли кој Ки кин ди умр ло 752 осо бе, а на ред не, 1918. го ди не, 

5 Исто риј ски ар хив Ки кин да (ИАК), Ф. 4. Град са уре ђе ним се на том Ве ли ка Ки кин да 
1778–1918, кут. 140, док. 69, 1918.

6 Ср ђан Сив чев, При са је ди ње ње 1918. го ди не у све тлу Ве ли ке Ки кин де – перспек ти ве 
и иза зо ви. Клуб исто ри ча ра Ки кин да и Кул тур ни цен тар Ки кин да, Ки кин да 2018, 68.

7 „Бро је ви го во ре”, Срп ски гла сник, 11, 20. март 1919, 2.
8 У Угар ској су 1895. го ди не по че ле да се во де др жав не ма тич не књи ге, док су до та да 

по сто ја ле са мо кон фе си о нал не ма ти це (пра во слав не, ри мо ка то лич ке, лу те ран ске, је вреј ске 
итд.). У ду ху ма ђа ри за ци је и ве ли ко ма ђар ског на ци о на ли зма, др жав не ма ти це во ђе не су на 
ма ђар ском је зи ку, а име на становника не ма ђар ских на род но сти су по ма ђа ри ва на у упи си ма.
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чи ји крај је обе ле жи ла епи де ми ја, пре ми ну ло је чак 938 осо ба.9 Еви дент но 
је би ло да је шпан ски грип ите ка ко оста вио по сле ди це на де мо граф ску струк-
ту ру гра да. Ме ђу тим, у пе ри о ду од 20. ок то бра до 13. но вем бра 1918. го ди не, 
ка да је шпан ски грип еви ден ти ран у ко ло на ма ко је су го во ри ле о узро ку 
смр ти, са мо 25 осо ба је умр ло од симп то ма ко ји су пре по зна ти као ин фек-
ци ја ви ру сом шпан ског гри па. У ко ло ни је на ве де но да су осо бе умр ле од 
ин флу ен це (in f luénz a), а на јед ном ме сту од „шпан ске пре хла де” 
(Spanyolnátha). 

Спи сак умр лих осо ба:
1. Пе њин Ева, 17 го ди на, 20. ок то бра 1918.
2. Гр бић Мил ка, 28 го ди на, 21. ок то бра 1918. („шпан ска пре хла да”)
3. Жив ко вић Ми ло са ва, 8 го ди на, 21. ок то бра 1918.
4. Ер линг Ан драш, 2 го ди не, 22. ок то бра 1918.
5. Ђу кић Ста на, 70 го ди на, 22. ок то бра 1918.
6. Та ли ја нов Ме ла ни ја, 34 го ди не, 25. ок то бра 1918.
7. Ли по ван Ми лан, 26 го ди на, 25. ок то бра 1918.
8. Мар тин Ро за ли ја, 28 го ди на, 26. ок то бра 1918.
9. Ја ко нић Хер ми на, 42 годинe, 27. ок то бра 1918.

10. Бла жић Ма ри ја, 10 го ди на, 26. ок то бра 1918.
11. Пе њин Сте фа ни ја, 12 го ди на, 28. ок то бра 1918.
12. Бо жин Жар ко, 22 го ди не, 31. ок то бра 1918.
13. Коц кар Сми ља, 3 го ди не, 5. но вем бра 1918.
14. Ка ла пиш Јо жеф, 68 го ди на, 5. но вем бра 1918.
15. Кон чар Фран ци шка, 18 го ди на, 5. но вем бра 1918.
16. Па ул Маг дол на, 4 го ди не, 5. но вем бра 1918.
17. Ра ду ла шки Ан ђел ка, 27 го ди на, 5. но вем бра 1918.
18. Бо го са вљев Ко ста, 28 го ди на, 9. но вем бра 1918.
19. Бал тас Ју ли ја на, 71 го ди на, 9. но вем бра 1918.
20. Бо го са вљев Ме ла ни ја, 16 го ди на, 10. но вем бра 1918.
21. Рај ков Ар ка ди је, 63 го ди не, 9. но вем бра 1918.
22. Ко сић Де јан, 2 го ди не, 10. но вем бра 1918.
23. Ада мо вић Ду шан, 3 го ди не, 12. но вем бра 1918.
24. Ко сић Го ри ца, 9 го ди на, 12. но вем бра 1918.
25. Рај ков Алек са, 10 го ди на, 13. но вем бра 1918. 

[МКУ: 1917–1920]

Умр ли су при па да ли свим дру штве ним сло је ви ма, а на осно ву ана ли зе 
спи ска при ме ћу је се да је грип ко сио пре те жно мла ђе ста нов ни штво, не за-
ви сно од ет нич ке при пад но сти (Ср би, Ма ђа ри, Нем ци). Ме ђу тим, по сто ји 
ве ли ка мо гућ ност да је број осо ба умр лих од шпан ског гри па знат но ве ћи, 
јер је у ру бри ка ма по не кад на во ђе но да су обо ле ли умр ли од раз ли чи тих 
плућ них бо ле сти, а да је пра ви узрок смр ти шпан ска гро зни ца. Та ко ђе, епи-
де ми ја је би ла у пу ном за ма ху до кра ја но вем бра и по чет ка де цем бра 1918. 
го ди не, а по след њи умр ли у Ве ли кој Ки кин ди еви ден ти ран је 13. но вем бра.

Ана ли зом ру бри ка у ко ји ма се на во ди да је узрок смр ти не ка од плућ-
них бо ле сти (ту бер ку ло за, упа ла плу ћа, плућ не на сла ге, ши ре ње плу ћа), у 
пе ри о ду од 20. ок то бра (ка да је еви ден ти ран пр ви смрт ни слу чај иза зван 

9 Ма тич на књи га умр лих (1917–1920), Ве ли ка Ки кин да, 101–189.
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ин фек ци јом шпан ског гри па), до кра ја де цем бра 1918. го ди не, до шло се до 
сле де ћих по да та ка: од ту бер ку ло зе (tüdövesz, tüdögümökór) су умр ле 73 осо-
бе, а од упа ле плу ћа (tüdögyuladás) пре ми ну ла је укуп но 81 осо ба. Сва је 
при ли ка да је од ре ђе ни број умр лих за пра во пре ми нуо од шпан ског гри па, 
на ро чи то због то га што је ре до ван пра те ћи сег мент бо ле сти би ла упра во 
упа ла плу ћа. На ро чи то је та тврд ња из ве сна, јер и код осо ба ко је су умр ле 
од шпан ског гри па у по је ди ним ко ло на ма сто ји да су за пра во умр ле од упа-
ле плу ћа, ко ја је про у зро ко ва на ин фек ци јом шпан ског гри па (in flu en za 
kapcsán tüdögyuladás). У при лог овој хи по те зи го во ри и чи ње ни ца да је у 
истом пе ри о ду про шле, 1917. го ди не, умр ло 19 осо ба од ту бер ку ло зе, а са мо 
6 од упа ле плу ћа.10

Исто риј ски ар хив Ки кин да не дав но је од Ма ти чар ске кан це ла ри је Ки-
кин да пре у зео ау стро у гар ски Ре ги стар умр лих вој ни ка у Ве ли кој Ки кин ди 
у пе ри о ду од 1916. до кра ја 1918. го ди не (Sterb Re gi ster), пи сан не мач ким је зи-
ком, што се ис по ста ви ло као пра во бла го за пи са ње овог ра да. На осно ву 
ре ги стра за кљу чу је мо да је 19 вој ни ка, ко ји су се у том тре нут ку на ла зи ли 
у гра ду, умр ло од по сле ди це шпан ског гри па, у пе ри о ду од 21. ок то бра до 6. 
де цем бра 1918. го ди не. Спи сак ни је пот пун јер име на по је ди них вој ни ка, као 
и је ди ни це ко ји ма су при па да ли, ни су упи са на.11

1. Имру Вер њи шен ко, 21. ок то бра 1918, Ру ска пе ша диј ска ре ги мен та бр. 256 (за-
ро бље ник).

2. То хип Јок нос, 21. ок то бра 1918, Ру ска пе ша диј ска ре ги мен та (за ро бље ник).
3. Ге ор ге Мир за, 21. ок то бра 1918, Ау стро у гар ска хон вед пе ша диј ска ре ги мен та 

бр. 12.
4. Ја коб Опле тал, 23. ок то бра 1918, Ау стро у гар ска фел дје гер ба та љон бр. 13.
5. Адолф Хер ман, 23. ок то бра 1918, Не мач ка пе ша диј ска ре ги мен та бр. 91.
6. Ау рел Не кер, 23. ок то бра 1918, Не мач ка пе ша диј ска ком па ни ја бр. 416.
7. Арон Јед зиг, 25. ок то бра 1918, Не мач ка по моћ на је ди ни ца бр. 21.
8. Ми ли вој Јо си мо вић, 25. ок то бра 1918, Ау стро у гар ска ху сар ска ре ги мен та бр. 

4, из Но вог Бе че ја.
9. Ла у фирн Мај нсен, 26. ок то бра 1918, не мач ка вој ска.

10. Гриф Шул це, 26. ок то бра 1918, не мач ка вој ска.
11. Шчер бак, 27. ок то бра 1918, Ру ска пе ша диј ска ре ги мен та бр. 179 (за ро бље ник).
12. Сри ме јов, 29. ок то бра 1918, Ру ска пе ша диј ска ре ги мен та бр. 12 (за ро бље ник).
13. Чер ши слов, 29. ок то бра 1918, Ру ска пе ша диј ска ре ги мен та бр. 47 (за ро бље ник).
14. Ру вој Ка ле ник, 30. ок то бра 1918, Ру ска пе ша диј ска ре ги мен та бр. 33 (за ро бље ник).
15. Јо зеф Рајц, 31. ок то бра 1918, Ау стро у гар ска хон вед пе ша диј ска ре ги мен та бр. 

30, из Сом бо ра.
16. Јо сиф Бар та, 4. но вем бра 1918, Ау стро у гар ска хон вед пе ша диј ска ре ги мен та 

бр. 30, из Са ја на.
17. Ми лер, 3. но вем бра 1918, не мач ка вој ска.
18. Јо сиф Ди ди јер, 28. но вем бра 1918, Ау стро у гар ска фел дје гер ба та љон бр. 13.
19. Си ма Лу кић, 6. де цем бра 1918, БиХ пе ша диј ска ре ги мен та бр. 1.

Ана ли зом спи ска умр лих вој ни ка за кљу чу је се да су стра да ли вој ни 
об ве зни ци при па да ли обе ма за ра ће ним стра на ма: не мач ки и ау стро у гар ски 

10 Ма тич на књи га умр лих (1915–1917), Ве ли ка Ки кин да, 189–211.
11 Sterb Re gi ster (1916–1918), Ve li ka Ki kin da, 96–107.
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вој ни ци као сна ге Цен трал них си ла и ру ски за ро бље ни ци из та бо ра Ан тан-
те. Ру ски вој ни ци, пра во слав не ве ре, по ко па ни су на оба срп ска, пра во слав-
на гро бља ко ја су та да по сто ја ла у Ве ли кој Ки кин ди, док су при пад ни ци 
не мач ких и ау стро у гар ских ору жа них си ла са хра ње ни на ри мо ка то лич ком 
и лу те ран ском Же ле знич ком гро бљу. На осно ву Ре ги стра са зна је мо да је у 
гра ду по сто ја ла вој на бол ни ца у ко јој су би ли сме ште ни обо ле ли и да су 
узрок смр ти утвр ђи ва ли по себ но ода бра ни и об у че ни ле ка ри.

Тре ћа ка те го ри ја жр та ва шпан ског гри па у Ве ли кој Ки кин ди, по сле 
ци вил них и вој них жр та ва, би ла су де ца-из бе гли це из Бо сне и Хер це го ви не. 
На и ме, услед ве ли ких рат них на по ра и оску ди це основ них жи вот них на-
мир ни ца због че стих ре кви ри ра ња, глад је за хва ти ла Бо сну и Хер це го ви ну. 
Цен трал ни од бор за сме штај бо сан ске де це из Но вог Са да упу тио је апел 
град ским на чел стви ма у ју жној Угар ској ра ди сме шта ја де це из БиХ без ро-
ди тељ ског ста ра ња. Ве ли ка Ки кин да је то ком 1917. и по чет ком 1918. го ди не 
при ми ла 600 де це, а у гра ду је фор ми ран од бор од 12 чла но ва за при ку пља-
ње на мир ни ца.12 Глад, си ро ма штво и раз би је ност по ро ди ца услед рат них 
окол но сти усло ви ли су по ја ву ве ли ког бро ја де це из бе гли ца из БиХ. По сто-
ја ли су слу ча је ви по ро ди ца са ве ли ким бро јем де це, у ко ји ма ро ди те љи ни-
су мо гли да фи нан сиј ски из др же те рет ро ди тељ ства, па су јед но или два 
де те та да ли на усва ја ње.13 Шпан ски грип се по ја вио и ме ђу по пу ла ци јом 
из бе гле бо сан ско хер це го вач ке де це, а на жа лост за бе ле же на су и два смрт на 
слу ча ја: Јо ван Си ки мић (16 го ди на) је пре ми нуо 4. но вем бра, а Ђор ђе Круљ 
(7 го ди на), 22. но вем бра 1918. го ди не.14 У истом пе ри о ду је дво је де це умр ло 
од за па ље ња плу ћа, али се не мо же по у зда но твр ди ти да је смрт про у зро ко-
ва на ин фек ци јом ви ру сом шпан ског гри па. Реч је Јо ви Кру љу (9 го ди на, пре-
ми нуо 1. но вем бра 1918) и Ми ла ну Бе ли ћу (12 го ди на, пре ми нуо 5. но вем бра 
1918).15

Иа ко је епи де ми ја у по вре ме ним на ле ти ма из би ја ла и то ком 1919. го ди-
не, не по сто је са чу ва ни по да ци да се шпан ски грип по ја вљи вао у Ве ли кој 
Ки кин ди, што не зна чи да га мо жда ни је би ло, али сва ка ко не у тој ме ри као 
у пе ри о ду ок то бар –но вем бар 1918. го ди не. У то ку 1919. го ди не по све му су-
де ћи ве ћи здрав стве ни про блем пред ста вља ло је ши ре ње пе га вог ти фу са. 
Ми ни стар ство на род ног здра вља је у не ко ли ко на вра та сла ло упут ства за 
чу ва ње од ти фу са, а из ра ди ло је и Пра вил ник о про це ду ри и на чи ну ле че ња 
обо ле лих у то ку ав гу ста 1919. го ди не.16 У об но вље ној срп ској штам пи у Ве-
ли кој Ки кин ди, у два на вра та то ком 1919. и 1920. го ди не, об ја вљи ва на су 
упут ства Ми ни стар ства на род ног здра вља у ве зи са спре ча ва њем из би ја ња 

12 Са ва Ши јач ки, Ки кин да: њен раз ви так до 1950. го ди не, Ки кин да 1985, 29.
13 О де ци-из бе гли ца ма из Бо сне и Хер це го ви не, ко ја су усво је на у Ве ли кој Ки кин ди у 

пе ри о ду од 1917. до 1920. го ди не ви де ти ви ше у: Дра го љуб Ба др љи ца, „Срп ска де ца из Бо сне 
и Хер це го ви не у се вер ном Ба на ту с кра ја Пр вог свет ског ра та”, AT TEN DI TE – гла сник Исто
риј ског ар хи ва у Ки кин ди, XV (мај 2019), 15–26.

14 Дра го љуб Ба др љи ца, „Срп ска де ца из Бо сне и Хер це го ви не у се вер ном Ба на ту с кра-
ја Пр вог свет ског ра та”. AT TEN DI TE – гла сник Исто риј ског ар хи ва у Ки кин ди. књ. XV (ма ја 
2019), 22.

15 Исто.
16 ИАК, Ф. 60, Оп шти на гра да Ве ли ка Ки кин да 1919–1941, 1919, кут. 142, док. 717.
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епи де ми је пе га вог ти фу са.17 Шпан ски грип се не по ми ње ни у ре дов ним 
ме сеч ним из ве шта ји ма ко је су жу па ни је под но си ле Ми ни стар ству на род ног 
здра вља Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.18 

Ипак, у ја ну а ру 1920. го ди не Ми ни стар ство на род ног здра вља упу ти ло 
је про глас и оба ве ште ње да се шпан ски грип по но во по ја вио у не ким де ло ви-
ма Кра љев ства, по пут Дал ма ци је, у ко јем се апе лу је да ле ка ри при ја вљу ју 
сва ки слу чај гри па, на осно ву че га ће се за кљу чи ти да ли су то изо ло ва ни 
слу ча ји или је реч о ло кал ној епи де ми ји.19 Је дан по да так из штам пе на во ди 
на раз ми шља ње и мо гућ ност да се шпан ски грип по но во ја вио у Ве ли кој 
Ки кин ди у мар ту 1920. го ди не. Ау тор но вин ског члан ка на во ди да је „исти-
на да код нас бе сни гри па, али дру гих за ра за не ма. Ми ни стар ство за на род-
но здра вље је на ре ди ло оба ве зно при ја вљи ва ње гри пе, али се оно код нас не 
вр ши. Са мрт ни ци умр ли од гри пе са хра њу ју се као и сви дру ги са мрт ни ци, 
но се се у цр кву, пра ти их мно штво све та”.20 Ме ђу тим, у ма тич ној књи зи 
умр лих за 1920. го ди ну не по сто је по да ци да су осо бе у по чет ним ме се ци ма 
1920. го ди не умр ле од шпан ског гри па. Из тог раз ло га по да так из штам пе се 
мо ра узе ти са ве ли ком до зом ре зер ве.

ЗА КЉУ ЧАК

Епи де ми ја CO VID-19, ко ја је по ста ла гло бал ни фе но мен и про блем у 
то ку 2020. го ди не, ожи ве ла је ин те ре со ва ње за пр ву епи де ми ју 20. ве ка – бо лест 
ко ја је у исто ри о гра фи ји по ста ла по зна та као „шпан ска гро зни ца”. На ро чи то 
је то при сут но у срп ској исто ри о гра фи ји, где го то во и да ни је би ло озбиљни-
јих ра до ва на те му шпан ског гри па. Че тво ро го ди шње кр во про ли ће Ве ли ког 
ра та усло ви ло је да вео за бо ра ва пад не на епи де ми ју шпан ског гри па, ко ја 
је за хва ти ла свет на са мом кра ју пр вог гло бал ног су ко ба. Бо лест ко ја је пре-
ма про це на ма од не ла из ме ђу 50 и 100 ми ли о на жи во та сва ка ко за слу жу је да 
се по дроб ни је ана ли зи ра, на ро чи то по сле ди це ко је је оста ви ла на дру штво 
у це ли ни. Аспект ко ји сва ка ко тре ба и да ље ис тра жи ва ти је сте ко ли ки је 
ути цај има ла епи де ми ја на за вр ше так рат них опе ра ци ја у Пр вом свет ском 
ра ту, има ју ћи у ви ду да су мно ге је ди ни це из ба че не из стро ја, упра во због 
ве ли ког про цен та обо ле лих и пре ми ну лих.

Дру ги та лас епи де ми је био је нај смр то но сни ји, што се по ка за ло и на 
при ме ру Ве ли ке Ки кин де. Ви рус је у пр вом та ла су имао од ли ке бла ге ки ја-
ви це, али је му ти ра на вер зи ја гри па у пе ри о ду од ок то бра до де цем бра 1918. 
го ди не од не ла око 200 жи во та (ци ви ла, вој ни ка). Иа ко је пре ма МКУ из 1918. 
го ди не зва нич но са мо 25 осо ба умр ло од шпан ске гро зни це, тај број је по 
све му су де ћи мно го ве ћи, ра чу на ју ћи осо бе ко је су умр ле од упа ле плу ћа и 

17 „Крат ка упут ства за чу ва ње од пе га вог ти фу са”, Срп ски гла сник, 17. апри ла 1919, 
1–2; „Оба ве зно при ја вљи ва ње гри па”, Срп ски гла сник, 11. фе бру а ра 1920, 4.

18 Исто риј ски ар хив Ки кин да, Ф. 60 Оп шти на гра да Ве ли ка Ки кин да 1919–1941. (1919), 
кут. 142, док. 614.

19 „Отва ра ње срп ске гим на зи је у Ве ли кој Ки кин ди”, Срп ски гла сник, 28. ја ну а ра 1919, 
2–3.

20 „Оба ве зно при ја вљи ва ње гри па”, Срп ски гла сник, 11. фе бру а ра 1920, 3.
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ту бер ку ло зе у том пе ри о ду (154), што је знат но ве ћи број ка да се упо ре ди 
1917. го ди на (25). Сва је при ли ка да су осо бе ин фи ци ра не ви ру сом шпан ског 
гри па, али је не кро за плу ћа до ве ла до смрт ног ис хо да од за па ље ња или ту-
бер ку ло зе. Ви рус ме ђу ста нов ни ци ма гра да ни је кру жио 1919. го ди не, су де-
ћи пре ма од су ству би ло ка квих ин фор ма ци ја, али се мо жда на крат ко по ја вио 
у мар ту 1920. го ди не, према једном по датку из ли ста Срп ски гла сник.
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SPA NISH FLU IN VE LI KA KI KIN DA (1918–1920) 
The Af fects of the First Pan de mic of 20th Cen tury

SUM MARY: This ar tic le analyzes the bre a ko ut of Spa nish flu (Spa nish de ath, Spa nish 
fe ver) in Ve li ka Ki kin da in the au tumn of 1918 and the im pact of the vi rus on the who le so cial 
cli ma te of the city. The re we re three wa ves of the Spa nish flu, of whom the se cond was the 
de a dli est one. In the ar tic le, it was ex pla i ned why the epi de mic was ba rely no ti ced in the hi-
sto ri o graphy, both wor ldwi de and do me stic (cen sor ship, the end of First World War, po li ti cal 
ear thqu a kes that led to the ma king of the new co un tri es and de struc tion of the old ones). 
Spa nish flu kil led ap pro xi ma tely 200 pe o ple in Ve li ka Ki kin da from Oc to ber to De cem ber 
1918, both ci vi li ans and sol di ers. Of fi cial num ber of 25 pe o ple that died be ca u se of the Spa-
nish flu, ac cor ding to Re gi ster of the de ce a sed from 1918, is simply too small. In the sa me 
pe riod (Oc to ber –De cem ber 1918), 154 re si dents of Ve li ka Ki kin da died from pne u mo nia and 
tu ber cu lo sis, which is a far lar ger num ber com pa red to 1917 (only 25 re si dents). It is al most 
cer tain that the pe o ple we re in fec ted by the Spa nish flu vi rus, but lungs nec ro sis led to de ath 
from pne u mo nia or tu ber cu lo sis.

KEYWORDS: Spa nish flu, vi rus, epi de mic, Au stro-Hun gary, Ve li ka Ki kin da, King dom 
of Serbs, Cro ats and Slo ve nes
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О СОМ БОР СКОМ МОН ДЕН СТВУ
(Ste pa no vić, Mi lan, Ple mić ke po ro di ce u Som bo ru do kra ja XVI II ve ka. Grad ska  

bi bli o te ka „Kar lo Bi je lic ki” i Udru že nje gra đa na „Nor ma”, Som bor 2018, 275 стр.)

Исто риј ски зна чај Сом бо ра огле да се 
у број ним аспек ти ма. Је дан од њих је и плем-
ство. При пад ни ци овог дру штве ног ста ле жа 
раз ли ко ва ли су се од ши рих сло је ва, ако ни 
по че му дру гом, а он да по ве ћој про ход но сти 
на хи је рар хиј ској ле стви ци. Пле ми ћи су мо-
гли би ти имућ ни и ин те ли гент ни, али то 
ни је увек био слу чај. Не ки пле ми ћи су би ли 
си ро ма шни јег ма те ри јал ног ста ња, али их је 
од обич ног све та из два ја ло упра во на сле ђе но 
пра во да игра ју уло гу у сло бод ном кра љев-
ском гра ду Сом бо ру и Бач кој жу па ни ји, чије 
се ди ште се на ла зи ло у по ме ну том ме сту. Ста-
ро бач ко плем ство из пред тур ског вре ме на, 
ко јем је при па да ла и сом бор ска по ро ди ца 
Цо бор, не ста ло је по сле осман ских осва ја ња 
сред ње Угар ске под Су леј ма ном I Ве ли чан-
стве ним (1541). Ње го во ме сто су де ли мич но 
за у зе ли Ср би и Бу њев ци, ко ји су за за слу ге 
у ра то ви ма про тив Осман ли ја 1683–1699. уз-
диг ну ти у пле ме ни ти ста тус. Ве ћа кон цен-
тра ци ја бач ких пле ми ћа на ла зи ла се у Су бо-

ти ци и Сом бо ру, ко ји су до че тр де се тих го-
ди на XVI II ве ка би ли вој ни ко му ни те ти. На 
кра ју, бач ки пле мић ки мо за ик по пу ни ле су 
не мач ке и ма ђар ске пле мић ке по ро ди це, које 
су се до се ли ле у Сом бор и Не меш-Ми ли тич 
(Светозар Ми ле тић) по сле раз во ја че ња По ти-
ско-по мо ри шке гра ни це 1740-их и ели бер та-
ци је Сом бо ра 1749.

Зна чај плем ства у исто ри ји Сом бо ра 
под ву чен је и у овој књи зи. Ре зул тат иш чи та-
ва ња ли те ра ту ре и ар хив ских из во ра об у хва та 
био гра фи ја 50 по ро ди ца, по ре ђа них абе цед-
ним ре дом. Реч је о пле ме ни тим по ро ди ца ма 
које су за бе ле же не на про сто ру сло бод ног кра-
љев ског гра да Сом бор до кра ја XVI II ве ка. 
Књи га укљу чу је још и увод но по гла вље (Град 
и плем ство) (5–17), са же так на ен гле ском (233–
235), са же так на ма ђар ском (237–239), об ја-
шње ње ста рих пој мо ва и ме ра (241–243), по-
пис из во ра (245–262), по пис ли те ра ту ре (262–
274) и бе ле шку о пи сцу (275).

Мо жда нај бо љи увод у чи та ње књи ге 
пред ста вља ау то ро ва би о гра фи ја. Она от кри-
ва ау то ро во за ни ма ње („за ви чај ни исто ри-
чар и пу бли ци ста”), али не и струч но обра-
зо ва ње. Ни из јед не ре че ни це чи та лац не ће 
са зна ти ко је су то ви со ко школ ске уста но ве 
и спо соб но сти ква ли фи ко ва ле ау то ра да на-
пи ше „100 струч них ра до ва и при ло га у ча-
со пи си ма, збор ни ци ма и мо но гра фи ја ма, и 
пре ко 300 те мат ских чла на ка у днев ним, 
не дељ ним и ме сеч ним ли сто ви ма” и „не ко ли-
ко ТВ-сце на ри ја за до ку мен тар не фил мо ве 
из кул тур не и про свет не исто ри је Сом бо ра”, 
од но сно да при ре ди „ви ше исто риј ских из-
ло жби”. На про тив, не по сто ји ни јед на ви со-
ко школ ска уста но ва ко ја из да је ди пло му 
„за ви чај ни исто ри чар”. Тај по јам за пра во је 
еу фе ми зам за исто ри ча ра-ама те ра, исто ри ча-
ра-ен ту зи ја сту, или јед но став но ама те ра и 
ен ту зи ја сту. На рав но, по гре шно би би ло ка-
те го рич ки твр ди ти да је ама те ри зам у исто-
ри ји не по тре бан. На про тив, осно ве срп ској 
исто ри о гра фи ји по ста ви ли су упра во љу ди 
ко ји ни су по стру ци би ли исто ри ча ри и ко ји 
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би у да на шње вре ме ве ро ват но би ли тре ти-
ра ни као ама те ри. 

Ме ђу тим, тре ба од мах под ву ћи оштру 
ли ни ју из ме ђу не ка да шњих и са вре ме них 
ама те ра. Не ка да шњи ама те ри су шко ло ва ни 
у шко ла ма сна жних кла сич них тра ди ци ја. 
С дру ге стра не, њи хо ви са вре ме ни пан да ни 
су шко ло ва ни у шко ла ма сна жних марк си-
стич ких, по зи ти ви стич ких, праг ма ти стич-
ких, од но сно ан ти кла сич них, ан ти кла сних, 
мо же се ре ћи и ан ти на ци о нал них тен ден ци-
ја ко је су по ти ски ва ле, па и ис кљу чи ва ле из 
про це са вас пи та ња и обра зо ва ња кла сич но 
зна ње (по зна ва ње кла сич них је зи ка) и еле-
мен те на ци о нал не исто ри је, да ју ћи пред ност 
прак тич ним зна њи ма и спо соб но сти ма као 
осно ви струч ног обра зо ва ња, од но сно идео-
ло ги ја ма као осно ви и ме ри лу вред но сног си-
сте ма јед ног ака дем ског гра ђа ни на. Дру гим 
ре чи ма, со ци ја ли стич ка шко ла је мо жда 
пру жи ла по је дин цу иде ал не усло ве за сти-
ца ње тех нич ког обра зо ва ња нај ви ших свет-
ских стан дар да, али га је ду хов но па у пе ри зи-
ра ла, су жа ва ју ћи ње го ве ми са о но-вред но сне 
окви ре на ана хро нич на уче ња марк си стич-
ких кла си ка и њи хо вих ју го сло вен ских на-
ста вља ча, од но сно на те ко ви не, тра ди ци је и 
ис ку ства на род но о сло бо ди лач ке бор бе и 
со ци ја ли стич ке ре во лу ци је.

Исто ри ја Сом бо ра је ду го вре ме на би-
ла пред мет за ни ма ња и ис тра жи ва ња ама те-
ра. Пост на год бе но Исто риј ско дру штво Бач-
ко бо дро шке жу па ни је за пра во су чи ни ли 
ама те ри. Ра ди вој Си мо но вић, Кон стан тин Т. 
Ко стић, Ђор ђе Ан тић, Или ја Џи нић и дру ги, 
исти на, ни су би ли по стру ци исто ри ча ри, 
али су по зна ва ли је зик и пи смо ау стро у гар-
ских кан це ла ри ја, по што су у шко ла ма сте кли 
аде кват на зна ња и ква ли фи ка ци је. Ми лен ко 
Бе љан ски је још 1969. го ди не при ме тио ка ко 
је „у по след њих 50 го ди на у Сом бо ру би ло 
нај ма ње пе де се так исто ри ча ра са фа кул тет-
ским ди пло ма ма, али ни је дан од њих ни је 
на пи сао ни је дан је ди ни ред” о исто ри ји Сом-
бо ра (Днев ник од 8. но вем бра 1969). За пра во, 
ни је реч о то ме да шко ло ва ни исто ри ча ри 
не ма ју афи ни тет пре ма ло кал ној исто ри ји, 
већ да за то не ма ју по др шку струч не и ма те-
ри јал не при ро де. Осим то га, шко ло ва ни исто-
ри ча ри те шко на ла зе за по сле ње у ло кал ним 
кул тур ним уста но ва ма (ар хи ви ма и му зе ји-
ма), јер им у то ме сто је на пу ту ин те ре си по-
ли тич ких стра на ка и дру гих ин те ре сних 
кру го ва. Све то, на рав но, не га тив но ути че на 
раз вој ло кал не исто ри о гра фи је. Уме сто да у 

ту ак тив ност бу ду укљу че ни ди рект но исто-
ри ча ри, не га тив на се лек ци ја ство ри ла је та-
кве окол но сти да им пулс пи са њу ло кал не 
исто ри је да ју ама те ри, ко ји у јав но сти пред-
ста вља ју се бе као исто ри ча ре, а сво је ре зул-
та те (ба зи ра не де лом на пла ги ја тор ству) као 
исто ри ју. Ме ђу тим, ко ли ко год се ло кал ним 
са мо у пра ва ма чи нио еко но мич ни јим, ама-
тер ски рад не мо же за ме ни ти ква ли те тан 
рад про фе си о на ла ца. 

До бар при мер за го ре опи са ну тен ден-
ци ју је књи га Ple mić ke po ro di ce u Som bo ru do 
kra ja XVI II ve ka М. Сте па но ви ћа. Ова пу бли-
ка ци ја, исти на, до би ла је по зи тив ну ре цен-
зи ју исто ри ча ра, али, чи ни се, без прет ход не 
ду бље ана ли зе. Кри тич ко чи та ње за пра во 
по ка зу је да је књи га мо за ик вла сти тог не-
струч ног чи та ња из во ра и ту ђе струч не по мо-
ћи. Не струч ност се нај бо ље огле да у по гре-
шном чи та њу исто риј ских из во ра: Reg ni 
No bi le (ум. No bi les) (10), No bi li (ум. No bi lis) 
An to ni us Ba ra se vich (40), Pe ril lu stris Do mi ni 
(ум. Do mi nus) Pa u lus Ga i dacsy de Ga docz (102), 
No bi lis (ум. No bi li) Si gi smun do Gro mann (104), 
Ra tion (ум. Ra tio) Edu ca ti o nis (107), Mi li tia 
Na ti o na li (ум. Na ti o na li) Ras ci en sis (136–137), 
No bil li (ум. No bi lis) Do mi nus Step ha nus Nagy 
(161), Fos sa ti Zom bo rien (ум. Zom bo ri en sis) 
(216), no bi lity (ум. no bi lis) Sto is za Smo la no vity 
(217), D[o mi ni] (ум. Do mi nus) Ni co la us Szom
bo ri (230), D[o mi ni] (ум. Do mi nus) Ma ri a nus 
Szom bo ri (230).

Не по зна ва ње ка рак те ри сти ка ла тин ске 
па ле о гра фи је до ла зи нај бо ље до из ра жа ја у 
чи та њу ак та о раз гра ни че њу по се да и до де ли 
до ба ра у се ве ро и сточ ној око ли ни да на шњег 
Сом бо ра од 28. ав гу ста 1399. Ау тор чи та: Jo-
ha nes (!) et Step ha ni Chu bor dic ti (!) no bi li um 
de Zent Mi hal. По зи ва се при том на из вор ни 
до ку мент, ко ји је до сту пан на стра ни ци https: 
//ar chi ves.hun ga ri ca na.hu, али, па ра док сал но, 
пре но си чи та ње, ко је сре ће у пу бли ка ци ји 
Ва сић, Па вле. 1984. Умет нич ка то по гра фи ја 
Сом бо ра, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска: 32. Нема 
сум ње да је ау тор угле дао ори ги нал ни до ку-
мент, јер је до сту пан сви ма, али уто ли ко се 
чи ни чуд ни јим што ни је уо чио гре шку у ра-
није пред ло же ном чи та њу, не го га је не кри-
тич ки усво јио, оста вља ју ћи чи та о це у по гре-
шном ути ску да је оно ње го во. Као је ди но 
мо гу ће чи та ње до ла зи у об зир сле де ће: Jo han-
nis et Step ha ni Chu bor dic to rum no bi li um de 
Zen thmi hal. Ау тор из гле да не зна за кон трак-
ци је у сред њо ве ков ним ла тин ским до ку мен-
ти ма. У су прот ном, при ме тио би да ге ни тив 
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no bi li um од го не та ва у ком па де жу сто је кон-
трак то ва не (скра ће не) ре чи: dic tus (ре че ни) и 
Jo han nes (Јо ван). Осим то га, уо чио би да и на 
дру гим ме сти ма у ак ту Jo han nes и Step ha nus 
сто је у истом па де жу: Jo han ne et Step ha no 
Chu bor dic ti bus de Ja nuf fa lua (тре ћи ред од го-
ре), Jo han ne et Step ha no Chu bor de Zen thmi hal 
(де ве ти ред од го ре), Jo han ne et Step ha no Chu bor 
dic ti bus (тре ћи ред одо ле).

Ау тор на во ди ду га чак спи сак из во ра. 
Ме ђу тим, ни је увек ја сан код на во ђе ња из-
во ра. Та ко се по зи ва на „тур ске ди пло мат ске 
из во ре”, где се спо ми њу бра ћа Мар тин и Еме-
рик Цо бор (Çopurlu kar deşle rin) (71). За пра во, 
реч је о из ве шта ју Ха џи За га но са (Hacı Za ğa-
nos), ди пло ма те ко ји је пред во дио осман ску 
ми си ју у Угар ској. Тај из ве штај да ти ра из тре-
ће не де ље апри ла 1495. (Ka ra muk, Gümeç. 1975. 
Ah med Azmi Efen dis Ge sandtschaftsbe richt als 
Ze ug nis des osma nischen Mac htver falls und 
der be gin nen den Reformära un ter Se lim III. Bern: 
Her bert Lang: 296). Овај из ве штај не ки исто-
ри ча ри сма тра ју нај ста ри јим осман ским ди-
пло мат ским из ве шта јем (Süer, Aydın. 2019. 
Dis kur se des Ni e der gangs: Re f le xi o nen über 
das Ei ge ne und das Frem de in osma nischen und 
türkischen Re i se be ric hten. Wi es ba den: Sprin ger 
Fac hme dien: 99).

Из во ди из из вор ног тек ста ни су увек ве-
што на пра вље ни. Та ко нпр. пи ше Jo hann dic ti 
(!?) Ka kas de Be ren (41) уме сто Jo han nes fi li us 
La di zlai dic ti Ka kas de Be ren. На дру гом ме-
сту пи ше да је ко мор ски ад ми ни стра тор 
Франц Редл при ли ком све ча ног про гла ше ња 
Су бо ти це при ви ле го ва ним ко мор ским тр го-
ви штем 29. ју ла 1743. одр жао го вор оку пље ним 
Бу њев ци ма и Ср би ма „на њи хо вом је зи ку 
(lin gua co ram po pu lo)” (198). За пра во, ов де је 
из о ста вље на јед на кључ на реч из из во ра (у 
пи та њу је про то кол су бо тич ког Ма ги стра та): 
ver na cu la, ко ја пре ци зи ра о ка квом је је зи ку 
реч (го вор ном, ра зу мљи вом Ср би ма и Бу њев-
ци ма, тј. срп ском). Ина че, у бу квал ном пре-
во ду, ау то ров ци тат гла си: „на је зи ку пред 
на ро дом”. 

Аутор, пре ма Ан то ну Ду и ши ну, на во-
ди да је цар Ле о полд I из дао 29. ма ја 1690. пле-
мић ку по ве љу Ду ји Мар ко ви ћу, ње го вој су-
пру зи Пе тро не ли, си но ви ма Ђу ри, Ма ти ји и 
Ку зми (!), ћер ки Мар ти, бра ћи Гр гу ру, Фра њи 
и Бар то лу и си нов ци ма (Гр гу ро вим си но ви-
ма) Сти па ну, Фра њи и Ни ко ли (137). За пра во, 
ори ги нал на ди пло ма спо ми ње Ка та ри ну, а не 
Ку зму: „Pe tro nel lam Vu ke lics con sor tem, nec 
non Ge or gi um & Mat thi am fi li os, Cat ha ri nam 

pra e te rea et Mart ham fi li as, Gre go ri um jtem, 
Fran ci scum, & Bart ho lo ma e um fra tres Ei us dem, 
pra e fa tiq(ue) Gre go rii Step ha num, Fran ci sci vero 
Ni co la um fi li os”. Пи ше да је пре зи ме Стри лић 
за бе ле же но 1682. у цр кве ним пр о то ко ли ма 
фра ње вач ког са мо ста на у Се ге ди ну (218). За-
пра во, пре зи ме Стри лић за пи са но је под да-
ту мом 2. ок то бар 1681. го ди не. Бе ле шка гла си: 
„Die 2 Oc to bris (1681) bap ti sa vi fi li am no mi ne 
An ge li am Bart ho lo ma ei Pro bo i acz. Pa tri ni fue-
runt Mar cus Ba sity et He le na Stri lity”. У пре во-
ду: „Дру гог ок то бра (1681) кр стио сам ћер ку 
Бар ту ла Про бој ца по име ну Ан ђе ли ју. Ку мо-
ви бе ја ху Мар ко Ба шић и Је ле на Стри лић.” 
Пре зи ме по ро ди це Zöller ни је тран скри бо ва-
но пре ма пра ви ли ма тран скрип ци је с не мач-
ког је зи ка, ко ја на ла же да се умла ут ö пре но-
си као е. Уме сто Це лер ау тор пи ше Цо лер. 

Мо жда нај чуд ни ја ка рак те ри сти ка ове 
књи ге је ау то ров при ступ кра љев ским књи-
га ма (li bri re gii), ко је са др же пре пи се пле мић-
ких ди пло ма с гр бов ни ца ма. Ау тор их ко ри-
сти ви ше као де кор не го као из вор по да та ка. 
Ова ква упо тре ба кра љев ских књи га је не-
оправ да на, уто ли ко што дис по зи ци је ре проду-
ко ва них пле мић ких ди пло ма нај сли ко ви ти је 
го во ре о то ме ка ко су не ке по ро ди це сте кле 
плем ство. Та ко се из пле мић ке ди пло ме Мар-
ти на Пар че ти ћа, пр вог гра до на чел ни ка Сом-
бо ра, са зна је да је сте као плем ство на кон што 
је у ви ше при ли ка по ка зао хра брост и по жр-
тво ва ње у Ау стри ји, Ба вар ској и Фран цу ској 
у Ра ту за ау стриј ско на сле ђе (1740–1748). С 
об зи ром на по ка за но по зна ва ње ла тин ског, 
не чу ди што je ау то ру од тек ста ди пло ме за-
ни мљи ви ја би ла илу стра ци ја – грб, ко ји је 
мо жда зна ча јан за хе рал ди чар ска ис тра жи-
ва ња, али је за исто риј ска ис тра жи ва ња пот-
пу но бе зна ча јан. 

Књи га пред ста вља без сум ње плод ду-
жег ис тра жи ва ња из во ра раз ли чи те про ве-
ни јен ци је. Мо же по слу жи ти као ко ри стан 
исто риј ски пре глед пле ме ни тих бач ких по-
ро ди ца. Ме ђу тим, упра во због го ре из не тих 
сла бо сти тре ба је ко ри сти ти с опре зом и кри-
тич ки. Ма не се нај бо ље огле да ју у чи та њу 
исто риј ских из во ра. Ау тор је био нај у спе шни-
ји у чи та њу из во ра срп ске про ве ни јен ци је, а 
сла би ји успех по ка зао је у слу ча ју из во ра 
стра не про ве ни јен ци је. Осим то га, у књи гу су 
ушли не ки на во ди из ли те ра ту ре ко ји прет-
ход но ни су кри тич ки про ве ре ни. Нај ви ше, 
ме ђу тим, чу де гре шке у ту ма че њу не ких из-
во ра за ко је је ан га жо ва на струч на по моћ. То 
са мо го во ри да ау тор упр кос кон сул та ци ја ма 
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са струч ња ци ма ни је нај бо ље раз у мео сво је 
из вор ни ке. Узрок то ме је од су ство основ них 
ком пе тен ци ја за ба вље ње та ко де ли кат ним 
пи та њем као што је исто ри ја ви ших сло је ва. 

При род но је и нај пра вич ни је да кул тур не уста-
но ве, као што је Град ска би бли о те ка „Кар ло 
Би је лиц ки”, за та кве по сло ве ан га жу ју шко-
ло ва не исто ри ча ре.

Mср Вла ди мир Ним че вић
Су бо ти ца

nvla do1991@gmail.com
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ПА ЛЕ О ГРАФ СКИ АНАЛ ФА БЕ ТИ ЗАМ
(Сте па но вић, Ми лан, У том Сом бо ру. Град у при зми сто ле ћа.  

Удру же ње гра ђа на „Нор ма”, Град ска би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки”  
и Град ски му зеј, Сом бор 2020, 410 стр.)

Ка да је ина у гу ри сан за рек то ра на Бер-
лин ском уни вер зи те ту 1874. го ди не, чу ве ни 
не мач ки исто ри чар и до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност Те о дор Мом зен одр-
жао је го вор ко ји је ушао у ан то ло ги ју исто-
риј ске ми сли: „Еле мен ти исто риј ске ди сци-
пли не не мо гу се на у чи ти, јер их ио на ко већ 
сва ко по се ду је. Исто ри ја, на кра ју кра је ва, 
ни шта дру го не го ја сно са зна ва ње ствар них 
про це са, пре ма то ме са ста вље на је де лом из 
тра га ња за рас по ло жи вим све до чан стви ма и 
ис тра жи ва ња истих, а де лом из спа ја ња истих 
пре ма по зна ва њу ути цај них лич но сти и вла-
да ју ћих од но са у јед ну при чу ко ја об ја шња ва 
узро ке и по сле ди це. Пр во зо ве мо ис тра жи ва-
ње исто риј ских из во ра, а дру го праг ма тич но 
пи са ње исто ри је. Али ми исто ри ча ри ни смо 
је ди ни ко ји се ба ви мо овом ак тив но шћу, него 
сва ки од вас, го спо до мо ја, сва ки ми сле ћи 
чо век ге не рал но је та кав ис тра жи вач и праг-
ма ти чар.” Чи ни се да су се ове ре чи да нас об-
и сти ни ле у сми слу да уло гу исто ри ча ра при-
сва ја ју и оба вља ју и они ко ји не ма ју фор мал но 
обра зо ва ње исто ри ча ра. У то ме има ју не са мо 
пу ну по др шку и сим па ти ју ши ро ке пу бли ке, 
ко ја ио на ко не пра ви раз ли ку из ме ђу кри-
тич ке исто ри о гра фи је и ама те ри зма, не го и 
ма те ри јал ну пот по ру град ских, по кра јин ских 
и ре пу блич ких уста но ва, ко ја опет не би била 
мо гу ћа без по др шке струч них кру го ва.

Је дан од та квих је Ми лан Сте па но вић. 
Област ње го вог за ни ма ња и ис тра жи ва ња 
те сно је ве за на за Сом бор и ње го ву око ли ну. 

Об ја вио је низ ра до ва по ча со пи си ма, но ви-
на ма, збор ни ци ма и дру гим пу бли ка ци ја ма 
о исто ри ји Сом бо ра. При ре дио је и прак тич-
но при сво јио туђ пре вод хро ни ке сом бор ског 
фра њев ца Бо не Ми ха ље ви ћа. Па ра док сал но, 
иа ко је за у зео кри тич ки став пре ма пре во ду, 
сам је по ка зао сла бост у чи та њу из вор ног тек-
ста. Ње го во чи та ње из вор ни ка је пре пу но 
гре ша ка и нон сен са по чев од са мог на сло ва: 
ve ne ri bi lis уме сто ve ne ra bi lis, de ui уме сто 
dein. Ло ка тив „Zom bo ri ni” пре во ди као Сом-
бор ци ма уме сто „у Сом бо ру”. Из о ста вља реч 
„ob ser van ti um” (ген. мн. од оп сер ван ти) и чи-
тав је дан део на сло ва: „dein ite rum ab An no 
usque an num 18...” (Mi lan Ste pa no vić, Som bor
ska hro ni ka fra Bo ne Mi ha lje vi ća 1717–1787, 
Som bor 2012, 57). Кру ну ње го вих до са да-
шњих на по ра ме ђу тим пред ста вља књи га У 
том Сом бо ру. За пра во, у пи та њу је син те за 
ау то ро вих тек сто ва о раз ли чи тим пе ри о ди-
ма исто ри је Сом бо ра (од пра и сто ри је до са-
вре ме ног до ба) и оста лим ка рак те ри сти ка ма 
овог ме ста. До тич ни тек сто ви су на ста ја ли 
по сте пе но и об ја вљи ва ни су на ау то ро вој ин-
тер нет стра ни ци.1 Књи га је по де ље на на не-
ко ли ко по гла вља: При род но окру же ње и ста-
нов ни штво, Тра го ви да ле ких ве ко ва, Тач ка на 
ма пи ве ли ког цар ства, Ста тус пла ћен кр вљу, 
Ви зи ја сло бо де, Сло бо дан и кра љев ски град 
од по ло ви не XVI II до по чет ка XX ве ка, Зна-
ме ња ар хи тек ту ре, Ду хов ни жи вот гра да, Про-
свет не искре, Кул ту ра као иден ти тет, Пре-
по зна тљи во сти, Са вре ме ни Сом бор. Књи гу 
је ре ди го вао проф. др Са ша Мар ко вић, а ре-
цен зен ти су: исто ри чар умет но сти Ду шан 
Шко рић и исто ри ча ри проф. др Ми ха ел Ан-
то ло вић, проф. др Вла дан Га ври ло вић и проф. 
др Пе тар Ро каи. Тек сто ви су из вор но пи са ни 
ла ти ни цом. За по тре бе књи ге пре сло вље ни 
су ау то мат ским тран сли те ра то ром. Лек ту ра 
ни је спро ве де на де таљ но, та ко да су оста ле 
штам пар ске гре шке: неоаqуистица уме сто 
neo a qu i sti ca (стр. 85).

На пр ви по глед им пре сив на и пу на 
но ви те та, ова књи га при те мељ ном чи та њу 

1 https://www.rav no plov.rs
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по ка зу је број не не до стат ке и нео ри ги нал но-
сти. За слу га за њен на ста нак ни је ис кљу чи во 
ау то ро ва. У пр вом ре ду то су ре зул та ти рани-
јих ис тра жи ва ња ко ји ма ни је да то ни реч ју 
од го ва ра ју ће при зна ње. Књи га би би ла не-
за ми сли ва без на по ра ра ни је ге не ра ци је про-
фе си о нал них и ама тер ских ис тра жи ва ча: Ђор-
ђа Ан ти ћа, Слав ка Га ври ло ви ћа, Ан та ла Хе-
ге ди ша и др., ко ји ма је за јед нич ко би ло кла-
сич но обра зо ва ње ко је у овој књи зи пак не 
до ла зи до ја ког из ра жа ја. Кључ ну уло гу у на-
стан ку ове књи ге има ју пре во ди о ци, ко ји су 
ау то ру пре во ди ли стра не из во ре и ли те ра ту ру: 
Ми тар Кре јић (с ла тин ског), Кар ло Ха ме дер 
(с ма ђар ског) и Бар јам Акар су (с тур ског). 

Сам ау тор у овој књи зи по ка зу је пак 
сла бо сти у чи та њу исто риј ских из во ра стра-
не про ве ни јен ци је. На ро чи то је при мет но не-
зна ње ла тин ског, ко ји је све до по чет ка XIX 
ве ка био зва ни чан је зик у Угар ској. На то 
ука зу ју број не гре шке: Fos sa tum Va cany (стр. 
51) и Fos sa tum Va cant (стр. 72) уме сто пра вил-
ног Fos sa tum Va cans, Mi li tia Na ti o na li Ras ci
en sis (стр. 86) уме сто Mi li tia Na ti o na lis Ras ci
en sis итд. Са мо у јед ној ре че ни ци сто је чак 
три гра ма тич ке гре шке за ре дом. „Сом бор ци 
су иза бра ли 13 чла но ва Уну тра шњег се на та 
(In fe ri o ri Se na tus), 25 чла но ва Спо ља шњег се-
на та (Ex te ri o ri Se na tus) и 60 чла но ва Ода бра ног 
оп ште ства (Se lec ta Com mu ni ta tis), од но сно 
оп шти не или иза бра ног гра ђан ства” (стр. 132). 
Пра вил ни су је ди но об ли ци in fe ri or se na tus, 
ex te ri or se na tus и se lec ta com mu ni tas, од но сно 
in fe ri o ris se na tus, ex te ri o ris se na tus и se lec tae 
com mu ni ta tis у ге ни ти ву. При мет но је не по-
зна ва ње па де жа. Ти ту ле град ских функ цио-
не ра сло бод ног кра љев ског гра да Сом бо ра 
не кад сто је у но ми на ти ву, не кад у ге ни ти ву, а 
не кад у да ти ву: Ur bary (пра вил ни је је Ur ba rii 
или Ur barÿ) уме сто Ur ba ri us, Ca stel la no уме-
сто но ми на тив ног Ca stel la nus итд. При мет но 
је и не по зна ва ње бро је ва. Од го ва ра ју ћи об лик 
ре чи ста нов ни ци ни је in co la (стр. 128) не го 
in co lae.

Шта ви ше, при мет но је и не по зна ва ње 
жи вих стра них је зи ка (не мач ког и ита ли јан-
ског). Та ко пи ше Som bo rer Dis tric ten, уме сто 
Som bo rer Dis trict (стр. 95). Очи глед но је да код 
ци ти ра ња не мач ког об ли ка ни је во ђе но рачу-
на о то ме да из вор ни текст го во ри о ди стрик-
ти ма (се ге дин ском, бај ском и сом бор ском): 
„Se ge di ner, Bayer und Som bo rer Dis tric ten” 
(Слав ко Га ври ло вић, Из во ри о Ср би ма у Угар
ској с кра ја XVII и по чет ком XVI II ве ка, II, 
Бе о град 1990, 264). Ре чи „in qu e sto pa e se de 

Tur chi nel ter ri to rio di Bascha nel lu o go det to 
Som bor”, ко је се на ла зе у мол би сом бор ских 
ка то ли ка па пи из 1677, не зна че у пре во ду „с 
под руч ја Бач ке, у ме сту зва ном Сом бор” (стр. 
67) не го, у бу квал ном пре во ду, „у овој зе мљи 
Ту ра ка, на те ри то ри ји па ше, у ме сту зва ном 
Сом бор”, јер Bascha не зна чи Бач ка не го па ша. 
Има ју ћи у ви ду на чин чи та ња исто риј ских 
до ку ме на та, пот пу но је оче ки ва но да ће и 
су до ви би ти по гре шни.

Ау тор нпр. пи ше да су „пре ци бу ње вач-
ке ка пе тан ске по ро ди це Мар ко вић, као и део 
њи хо вих су на род ни ка ра ни је, до по ло ви не 
XVII ве ка (кур зив В. Н.), би ли пра во слав не 
ве ро и спо ве сти” (стр. 87). По зи ва се на мол бу 
Мар ка Мар ко ви ћа хаб збур шкој ца ри ци Ма-
ри ји Те ре зи ји из 1748. Ов де, исти на, из ме ђу 
оста лог пи ше ка ко је Ду јам Мар ко вић (де да 
го ре спо ме ну тог Мар ка Мар ко ви ћа) за јед но 
са сво јим срод ни ци ма и су на род ни ци ма при-
хва тио ка то лич ку ве ру „по што је на пу стио 
пра во слав ну ве ру” (eju ra tis Schi sma ti cis Dog-
ma ti bus). Не спор на је чи ње ни ца да се при дев 
schi sma ti cus од но си на пра во слав ну ве ру. Ме-
ђу тим, ци ти ра ни из вор не го во ри да се кон-
вер зи ја по ро ди це Мар ко вић до го ди ла до сре-
ди не XVII ве ка. На про тив, у са мој пле мић кој 
по ве љи Дуј ма Мар ко ви ћа из 1690, чи ја илу-
стра ци ја је ре про ду ко ва на у књи зи У том 
Сом бо ру (али без на во да), ја сно пи ше да је 
Мар ко вић при мио ка то ли чан ство, ујед но када 
је сту пио у слу жбу вла дар ског до ма у Бе чу: 
„de mum ve ro ad de bi tam Mai(es)t(a)ti n(ost)rae 
fi de li ta tem ac De vo ti o nem fi de iq(ue ) Ort ho do xae 
am ple xi o nem”. То је мо гло би ти 1687, од но сно 
го то во 40 го ди на ка сни је од гор ње гра ни це 
(ter mi nus an te qu em) ко ју пред ла же ау тор 
(1650). На су прот ау то ро вом ту ма че њу сто је 
и ре зул та ти ис тра жи ва ња Ва се Ста ји ћа и 
Слав ка Га ври ло ви ћа, ко ји по ка зу ју да се вер-
ска кон вер зи ја Бу ње ва ца мо гла до го ди ти тек 
на пре ла зу из XVII у XVI II век (око 1700. го-
ди не), ка да су Бу њев ци по ста ли по да ни ци 
ка то лич ке др жа ве. Осим то га, ка ко по ка зу ју 
ис тра жи ва ња Ра ди во ја Си мо но ви ћа, јед ног 
од нај зна чај ни јих пред став ни ка сом бор ског 
Исто риј ског дру штва, у вре ме осман ске вла-
да ви не ка то лич ка цр кве на ор га ни за ци ја у 
Бач кој би ла је прак тич но све де на на ми си о-
нар ску де лат ност фра ње ва ца, док су са ми ка-
то ли ци би ли пред мет сум њи че ња, про го на 
и зло ста вља ња та тар ских сна га и осман ских 
вла сти (Ра ди вој Си мо но вић, „O ka to li ci ma i 
ka to lič koj cr kvi pod Tur ci ma na ze mljiš tu Voj-
vo di ne”, Gla snik Is to ri skog druš tva u No vom 
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Sa du, II/1 1929, 37–52). Да кле, под осман ском 
вла да ви ном ни је би ло усло ва за вер ску кон-
вер зи ју. Они на ста ју тек са ре ста у ра ци јом Бач-
ке жу па ни је и Ка лач ко-бач ке над би ску пи је.

Књи га оби лу је па у шал ним тврд ња ма. 
Без осно ва је на вод да су Бу њев ци под Дуј мом 
Мар ко ви ћем до шли ди рект но „са про сто ра 
Кли шког и Лич ког сан џа ка у Бач ку” 1687. 
Мар ко ви ћи су за бе ле же ни у Сом бо ру де це ни-
ју ра ни је. У го ре спо ме ну том до ку мен ту из 
1677. спо ми њу се То мо Мар ко вић и Ђу ро Мар-
ко вић, ко ји су си гур но би ли у срод нич кој 
ве зи с Дуј мом Мар ко ви ћем. Ау тор оста вља 
чи та о це под ути ском да су се Бу њев ци су-
сре ли са Мак си ми ли ја ном Ба вар ским не где 
из ме ђу Мар то но ша и Се ге ди на. За пра во, Бу-
њев ци су се 9. ју ла 1687. код Ба је пре ко сво јих 
пред став ни ка Дуј ма Мар ко ви ћа и Ђу ре Ви-
да ко ви ћа на го ди ли с ау стриј ским вој ним вла-
сти ма, ко је су у свом по хо ду про др ле у Бач ку 
(György Po po vics, Si zar, BácsBo drogh Várme
gyei Történel mi Társulat Évkönyve, XXVI II, 
1912, 147–153). За уз врат за вој ну слу жбу Рат-
ни са вет им је то ком исте 1687. одо брио да 
на се ле Су бо ти цу, Ба ју и Се ге дин. Чи ни се 
да су у пи та њу мол ба и одо бре ње за при вре-
ме ни пре ме штај са те ри то ри је под вла шћу 
Ту ра ка на те ри то ри ју под вла шћу Ау стри ја-
на ца. На и ме, го ре спо ме ну та три ме ста осло-

бо ђе на су већ 1686, а Сом бор тек по чет ком 
сеп тем бра 1687.

У вре ме ка да кри тич ка исто ри о гра фи ја 
бе ле жи иза зо ве и ка да дру штво оп те ре ће но 
оску ди цом фон до ва по чи ње да пре и спи ту је 
по тре бу за број ним тра ди ци о нал ним ка дро-
ви ма, фа во ри зу ју ћи у сво јој мер кан ти ли стич-
кој по ли ци ad hoc про јект ног ама тер-исто ри-
ча ра као ис пла ти ви јег, бр жег и, с тим у ве зи, 
бо љег у од но су на то бо же ску пог, спо рог и 
су ви шног про фе си о нал ног исто ри ча ра, ве-
о ма је бит но зна ти ка ко се по ста ви ти као 
исто ри чар. Ду жност исто ри ча ра је да по ка же 
ја сну раз ли ку из ме ђу про фе си о нал ног исто-
ри ча ра, ко ји по зна је по моћ не исто риј ске ди-
сци пли не и је зи ке до ку ме на та, и ама те ра, ко ји 
сво ју исто ри ју и, с тим у ве зи, ре пу та ци ју 
гра ди на те ме љу ту ђих за слу га. У том сми слу, 
ру ко пис У том Сом бо ру тре ба ло је pro do mo 
no stra (i. e. hi sto ria) да про ђе кроз ри го ро зни-
ју про ве ру пре не го што је пу штен у штам пу. 
Са мо та ко се јав но сти мо же по сла ти по ру ка 
да исто ри ја ни је са мо хо би и ку ри о зи тет не-
го и на уч на ди сци пли на ко ја во ди ра чу на о 
тач но сти и про ве ри во сти по да та ка. У про-
тив ном, ри зи ку је се да ши ри сло је ви, па и 
од го вор ни кру го ви, о исто ри ји стек ну ути-
сак као о обла сти при сту пач ној бу квал но 
сва ко ме, па и па ле о граф ским анал фа бе та ма. 

Mср Вла ди мир Ним че вић
Су бо ти ца

nvla do1991@gmail.com
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UDC 821.163.41-14:398(049.32)

ЈА СТРЕ БОВ У СРП СКОЈ ФОЛ КЛО РИ СТИ ЦИ
(Иван Сте па но вич Ја стре бов: Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур ској: у При зре ну,  
Пе ћи, Мо ра ви и Де бру; Слу жбе ни гла сник; Удру же ње фол кло ри ста Ср би је;  

Ко сов ско-ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске, Бе о град – Но ви Сад 2020; 673 стр.)

O Ива ну Сте па но ви чу Ја стре бо ву об ја-
вље ни су број ни на уч ни ра до ви ко ји се ба ве 
ана ли зом ње го вог жи во та и де ла. Ње гов це-
ло ку пан ис тра жи вач ки рад ми си о нар ско је 
до стиг ну ће у вре ме ну у коjeм је ства ра но, а 
про то ком вре ме на до би ло је још ви ше на зна-
ча ју. У том сми слу, пре вод до пу ње ног из да-
ња Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, Оби ча ји 
и пе сме Ср ба у Тур ској, у При зре ну, Пе ћи, Мо
ра ви и Де бру, об ја вље ног у Пе тро гра ду 1889, 
зна ча јан је из да вач ки по ду хват Слу жбе ног 
гла сни ка, Удру же ња фол кло ри ста Ср би је и 
Ко сов ско-ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп-
ске у 2020. го ди ни. 

Иван Сте па но вич Ја стре бов1 био је ру-
ски ди пло ма та, исто ри чар, ет но граф и ар хео-
лог. Де тињ ство је про вео на Кав ка зу. Ди пло-
ми рао је на Ка зан ској ду хов ној ака де ми ји 
1864. го ди не. На Оде ље њу за из у ча ва ње ис-
точ них је зи ка при Ми ни стар ству спољ них 

1 Ро ђен је у Гро му шки (Там бов ска гу бер ни-
ја, Ру си ја) 27. ја ну а ра 1839. Пре ми нуо је у Со лу ну, 
7. ја ну а ра 1894. го ди не. 

по сло ва у Пе тро гра ду на у чио је тур ски, арап-
ски и пер сиј ски. Убр зо се по све тио ди пло-
мат ском по зи ву Цар ске Ру си је. За срп ски југ 
Ја стре бов је са знао из књи га свог про фе со ра 
са Ка зањ ског уни вер зи те та, Вик то ри ја Гри-
го ро ви ча (Вик тор Ива но вич Гри го ро вич, 
1815–1876) ко ји је, 40 го ди на пре Ја стре бо ва, 
пр ви по хо дио ју жно сло вен ске зе мље при ку-
пља ју ћи на род не пе сме (том при ли ком про-
на шао је и не ке вред не сред њо ве ков не ру ко-
пи се ко је је по нео у Ру си ју). Та ис тра жи ва ња 
да ла су Ја стре бо ву осно ву за рад и ње го ву 
на уч но и стра жи вач ку ар хе о ло ги ју ет но гра-
фи је и фол кло ра Ср ба у Ста рој Ср би ји и Ма-
ке до ни ји. 

Иван Сте па но вич Ја стре бов био је ис-
тин ски за љу бље ник у срп ске зе мље и на ци-
о нал ни дух ко ји оп ста је, у срп ски је зик као 
не сва ки да шње тка ње у коjeм су не рас ки ди-
ве ни ти по ре кла, зна че ња и тра ја ња. Са мо је 
по све ће ни ис тра жи вач мо гао да при сту пи 
при ку пља њу и за пи си ва њу ет но граф ске и 
фол клор не гра ђе са то ли ко љу ба ви и стра-
сти, по себ но от кри ва ју ћи не у га сли пра во-
слав ни дух у на чи ну обе ле жа ва ња пра зни ка 
и усме ном ства ра ла штву. Све до чио је стра да-
њу Ср ба, по ма гао и спа са вао оно што Ср бин 
ни је мо гао. „Мој по ло жај је крај ње не за ви дан, 
јер ми до ла зи да се од рек нем мно го че га да 
бих по мо гао не срећ ни ма” – за пи сао је. Био 
је ве ли ки ба ћу шка ве ли ке Ру си је, до бро твор 
и за штит ник Ср ба и пра во сла вља. 

Би ла је 1870. го ди на ка да је Иван Сте-
па но вич Ја стре бов пр ви пут, као ви це кон зул, 
за ко ра чио на при зрен ску кал др му и у град 
уза врео од тр го вач ког све та, на ги здан чар-
да ци ма, за ли вен по то ци ма, у ми ри су рас ко-
шних ба шти и ша ре ни лу ве ра и на ци ја на 
истом про сто ру. Та крат ка сли ка вре ме на и 
про сто ра у ко јем се об рео би ће пр ва сли ка за 
ко јом ће, де вет го ди на ка сни је, ка да се по но-
во бу де на шао у При зре ну као кон зул, усле-
ди ти ду бо ка прoмишљања о Ста рој Ср би ји 
и Ма ке до ни ји. На ро чи то ве зан за овај град, 
Ја стре бов пи ше: „Под При зре ном ја раз у мем 
уоп ште сву ста ру Ср би ју”. Пе де се то го ди шњи 
ру ски ди пло ма та, увек при ја тан у раз го во ру 
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и рас по ло жен за раз ме ну ми шље ња, ка ко га 
опи су ју са вре ме ни ци и хро ни ча ри, био је са-
мо у ве рен, од ва жан, му дар и сна ла жљив, што 
ће се ви ше пу та по ка за ти као кључ но у за шти-
ти ин те ре са Ср ба. Са ове дис тан це мо же мо 
да се ди ви мо и за ми шља мо по тен ци јал не сег-
мен те ве о ма за ни мљи вог исто риј ског фил ма: 
са рад њу Ја стре бо ва са Си мом Ан дре је ви ћем 
Игу ма но вим, осни ва чем При зрен ске бо го-
сло ви је, и та да шњим ње ним рек то ри ма, број-
ним до бро тво ри ма, тр гов ци ма у гра ду и се лу, 
али и са ве ли ком и ма лом си ро ти њом, ко ја је 
та ко ђе ба шти ни ла и пре но си ла на по том ке 
на род но пре да ње и оби ча је. Не пре глед на је 
ли ста до при но са Ива на Сте па но ви ча Ја стре-
бо ва, од ди пло мат ских по те за код тур ске вла-
сти, ко јом је обез бе ђи вао за шти ту и до град њу 
све ти ња, ри зи ко ва ња жи во та ра ди за шти те 
При зрен ске бо го сло ви је и ње не би бли о те ке 
од упа да Ту ра ка, до број них лич них уло га и 
жр тво ва ња за бра ћу по ве ри и по ре клу. 

Про у ча ва ње на род не књи жев но сти, ле-
по те и сим бо ли ке на род них оби ча ја код Ср ба, 
во ди ло га је кроз Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју, 
чак и у Ал ба ни ју. Чи та о ци ове књи ге ће већ 
у ње го вој увод ној ре чи осе ти ти сло вен ску и 
хри шћан ску љу бав и за штит нич ки од нос. 
Пи сме не, чит ке и пит ке, ле по об ли ко ва не ре-
че ни це с оби љем де таљ них и пре ци зних опи-
са и ар гу мен то ва них ста во ва пред ста вља ју 
на да све за ни мљи во шти во. Ја стре бо вљев угао 
има ана ли тич ку ши ри ну и вред но сну ду би-
ну. Сва ко ко ме је за ви чај про стор Ко со ва и 
Ме то хи је на стра ни ца ма овог де ла препознаћe 
по зна те оби ча је и пе сме, а у див ним опи си ма 
от кри ти и мно ге дру ге де ло ве мо за и ка жи-
во та сво јих пре да ка. 

„На зи ва ти се бе Ср би ном зна чи ло је 
пред ста ви ти се бе бун тов ни ком про тив дру-
штве ног по рет ка, са у че сни ком са Ср би ма 
Шу ма ди је или Цр не Го ре, искон ским не при-
ја те љи ма Тур ске” – об ја шња ва Ја стре бов. 
„На зва ти се бе Ср би ном зна чи ло је на ву ћи 
на се бе по до зре ње не са мо као исто ми шље-
ни ка већ и са ве зни ка срп ских кне же ви на.” 
Те шко је одо ле ти за кључ ку да је мно го слич-
но сти на пред на ве де ног са не та ко да ле ком 
исто ри јом и жи во том Ср ба на овим про сто-
ри ма. Очи глед но је да је по сто ја ност срп ске 
др жа ве, то ком исто ри је, ства ра ла не по тре бан 
страх, за вист и по тре бу по ти ра ња од стра не 
ма њих на ро да у окру же њу. Ау стро у га ре је 
не при ста ја ње на под ре ђе ност под се ћа ло на 
исто риј ско тра ја ње и др жа во твор ност Ср ба. 
Ја стре бов овим де лом све до чи да је узрок 

не под но ше њу Ср ба од стра не Ту ра ка упо ран 
и тра јан срп ски от пор пре ма роп ству. Иста 
осо би на Ср ба је, очи глед но, кроз исто ри ју 
Бу га ре вра ћа ла на по зна ње ко ли ко су иден-
ти тет ски (не а у тох то ни) сла би, до да је Ја стре-
бов. О тур ској не тр пе љи во сти ка же: „Тур ци 
ни ка ко не же ле до зво ли ти да је је зик на ко ме 
го во ре Ср би у Ма ке до ни ји – срп ски. Тај на-
зив им је то ли ко не под но шљив да срп ски 
је зик на зи ва ју бо сан ски, вла шки или бу гар-
ски, са мо не срп ски. По тур че ни Ср би, го во-
ре ћи на чи сто срп ском је зи ку, ни ка да га неће 
на зва ти срп ским већ бо шњач ким (бо сан-
ским)... Ау стри јан ци не же ле да се он на зи ва 
срп ски већ јед но став но ло кал ни...”. Ја стре бов 
да ље при ме ћу је и за кљу чу је: „Ни ка да код 
Бу га ра ни је би ло за ве ре про тив Ту ра ка; они 
су би ли вер но тур ско ро бље... до гра ни це не-
за ми сли вог”. Из му чен овим гор ким ис ку-
ством, је дан до бар део Ср ба у Ста рој Ср би ји 
и Ма ке до ни ји вре ме ном је на шао из лаз у 
по кор но сти Тур ци ма, при кло нив ши се Бу га-
ри ма. „Ско ро це ла Ма ке до ни ја се из бу га ри-
ла”, пи ше Ја стре бов. „Из бу га ри ти на је зи ку 
Ср ба у Ве ле су и При ле пу зна чи по ква ри ти, 
уна ка зи ти (у мо рал ном сми слу), из вр та ти 
ре чи и из ра зе на бу гар ски на чин.” Иа ко је 
Кне же ви на Ср би ја да ва ла суб вен ци је за учи-
те ље у мно гим ме сти ма, Бу гар ска ег зар хи ја 
да ва ла је мно го ви ше, сра чу на то. Опи су ју ћи 
бу га ри за ци ју Ср ба у исто риј ским окол но сти-
ма и ра то ви ма ко ји су усле ди ли, ин те ре си ма 
и сплет ка ма ко ји су до при не ли бу га ри за ци-
ји, Ја стре бов је до ка зи вао да ти Ср би ни су 
Бу га ри, ана ли зом пре зи ме на ко ја су и да ље 
но си ли, фо не ти ке, гла сов ног си сте ма и изго-
во ра ре чи, срп ског ак цен та, све до упо ред не 
кра ни о ло ги је. Уоч љи во је и кон зу ло во по зна-
ва ње ста рог при зрен ског го во ра, ко је му та-
ко ђе омо гу ћа ва да га раз ли ку је од бу гар ског, 
шта ви ше, и да ис пра ви и Гиљ фер дин га и 
оспо ри да При зрен ци из го ва ра ју пред лог са 
као сос већ с’с, баш као што су го во ри ли и 
пи са ли Ср би из вре ме на Не ма њи ћа, али и да 
је јас за за ме ни цу ја „ути цај бо го слу жбе них 
књи га на го вор бла го че сти вог на ро да у Пе ћи 
и Но вом Па за ру”. Ди пло мат ским освр том на 
та да шње не срет но ста ње Ср ба у Тур ској Ја-
стре бов за вр ша ва увод и за по чи ње де таљ-
ни ји уплив у усме ну књи жев ност и обим ну 
али си сте ма ти зо ва ну ет но граф ску гра ђу. Ра-
дом на за шти ти срп ског кул тур ног бла га Ја-
стре бов пре ма Ср би ма у Ста рој Ср би ји и Ма-
ке до ни ји гра ди ста ра тељ ски од нос. 
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Да би де таљ но опи сао оби ча је, Ја стре-
бов је пу то вао, ула зио у срп ске до мо ве, пра тио 
сла вља уче ству ју ћи у њи ма, тра жио об ја шње-
ња, ту ма чио и за кљу чи вао. „То ком свог ду го-
го ди шњег бо рав ка у Ста рој Ср би ји и Ал ба-
ни ји... ни је дан од оби ча ја, ме ни, Ру су, ни је 
упао у очи та ко као оби чај да се пра зну је кр сно 
име, сла ва...” – пи ше Ја стре бов и до да је да је 
сла ва, као је дин стве ни оби чај у све ту, нај ве-
ћи до каз да сви ко ји се др же тог оби ча ја чине 
јед ну це ли ну, да при па да ју срп ском на ро ду. 
Ово обра зла же на род ним пре да њем да су срп-
ска пле ме на, по сво јој же љи, би ра ла за сла ву 
све ца на чи ји су се дан по кр сти ла, да се код 
ал ба ни зо ва них Ср ба у Ал ба ни ји па зи ло да 
мла да и мла до же ња не при па да ју јед ном пле-
ме ну ко је од ста ри на има истог све ца као за-
штит ни ка. Исто на ла зи код бу га ри зо ва них 
Ср ба и у оби ча ју Го ра на ца да, и на кон што су 
при ми ли ислам, сла ве Ђур ђев дан као нај ве ћи 
пра зник, а да се на Све тог Пан те леј мо на ма-
сов но вен ча ва ју. У сво је сли кар ско де ло Ја стре-
бов уме ће нај леп ше сли ке ко је чи не овај оби-
чај у При зре ну, Де бру, Пе ћи и Гњи ла ну. Дан 
све то га, срп ску сла ву, на зи ва све то ре ли ги
о зним и уи сти ну пре див ним оби ча јем. Де таљ-
но опи су је све оби ча је у ве зи са сла вом: шта 
сла ву чи ни, ко и на ко ји на чин укра ша ва и 
при пре ма ко лач, ко љи во, ка кве се све ће ко-
ри сте, ка ко се ка ди пше ни ца и се че ко лач у 
цр кви, ко је се цр кве не пе сме пе ва ју то ком 
об ре да, све до че ћи све вре ме о ве зи на ро да и 
цр кве. 

Де таљ не опи се овог и оста лих оби ча ја 
ре дов но за по чи ње при зрен ским, а у на став-
ку ис ти че оби ча је дру гих гра до ва ко ји су се 
од при зрен ског раз ли ко ва ли (раз ли ка у на-
чи ну и ме сту об ре да ло мље ња ко ла ча, на чи-
ну по зи ва ња и кру гу осо ба ко ји се по зи ва, 
вр ста ма слав ских пе са ма, мо ли тви у ви ду 
здра ви ца). За па жа нео бич но ве се ли из глед 
ку ће, тре пет но по што ва ње и по бо жност При-
зре на ца ве че уо чи сла ве, уз др жа ност же на 
од пра зно сло вља и пре да ност оба ве за ма, до-
ма ћин ски при јем го сти ју и крај ње љу ба зну 
кућ ну че љад ко ја ак тив но слу же го сте, до-
пу њу ју тр пе зу... Це ла по ро дич на за јед ни ца 
бес пре кор но функ ци о ни ше упр кос то ме што 
је ку ћа пу на као ко шни ца. По себ но су ин те-
ре сант не бе ле шке ко је го во ре о ре ду и по што-
ва њу го ста у при зрен ској ку ћи (ко је се у ве-
ли ком де лу и да нас одр жа ло, као на сле ђе и 
део кућ ног вас пи та ња). Као нај а у тен тич ни-
је и нај сли ко ви ти је из два ја ју се сле де ће бе-
ле шке: Гла ва по ро ди це сто ји јер сма тра да 

је грех не слу жи ти сво ме све цу ка ко до ли ку је 
и се де ти упо ре до са го сти ма; На пред је ло се 
утро ши око два са та вре ме на и по ста вља се 
до три пу та, све док го сти не за тра же глав но 
је ло (јер би у су прот ном из гле да ло да, жу ре ћи 
са глав ним је лом, до ма ћин не же ли њи хо во 
ду же при су ство); Ка да упа ли све ћу, до ма ћин 
па ли во шта ни цу пред кан ди лом ко је го ри пред 
ико на ма а за тим др же ћи све ћу ле вом ру ком, 
де сном слу жи ко љи во го сти ма, ко ји од би ја ју 
све до тре ћег пу та; пр ву ча шу ви на пи је кум 
и чим је узме и пре кр сти се, го сти пре ста ну 
да је ду; до ма ћин ку ће увек ма ло ка сни са сво
јим та њи ром и на сто ји да по след њи за вр ши, 
да ни ко од го сти ју не би остао гла дан и да би 
се мо гао сит на је сти без сти да јер и до ма ћин 
још је де... Очи глед но је за до вољ ство до ма-
ћи на јер је, у част све ца ко га сла ви, гост при-
мљен ка ко до ли ку је: уго шћен је и сит. Обо-
стра но за до вољ ство осли ка ва здра ви ца нај-
ста ри јег го ста: Ко је до шао, до бро до шао! Да 
има где да до ђе и да има ко да га до че ка! Бог 
да осло бо ди и из ба ви на род ри сјан ски!, док 
сви при сут ни од го ва ра ју јед но гла сно: „Амин 
Бо же!”. Са стра хо по што ва њем се пе вао, по-
бо жно и пи то мо, тро пар све цу по сле тро па ра 
„Го спо ди по ми луј”. 

У на став ку, исто та ко де таљ но и пе-
дант но, Ја стре бов опи су је срп ску пре сла ву; 
Дан Све тог Иг ња ти ја и по ла зни ке у Гњи лан-
ском окру гу, од но сно по ла за ча у Сре дач кој 
жу пи, ко ји са гран чи цом из го ва ра здра ви цу 
и бла го си ља док „џа ра” или рас пи ру је ог њи-
ште и ло жи ва тру; ко ле да по се ли ма гњи лан-
ског кра ја (стра ши ло Де ди ца и још тро ји ца 
мо ма ка, са звон чи ћи ма на сви ле ној ма ра ми ци 
ве за ној из над згло ба ша ке иду од Ни кољ да-
на до Бо го ја вље ња од ку ће до ку ће пе ва ју ћи 
див не ко ле дар ске пе сме), али и ко ле да у Де-
бар ском окру гу, где у срп ском се лу Ма ја ци 
де ца раз но се по ку ћа ма хлеп чи ће ко ленд áре, 
док до ма ћи ца ме си ве ћи окру гли хлеб за пр-
ви дан Бо жи ћа, че сни цу (исто као у Ђа ко вич-
ком окру гу). Де таљ ни су за пи си о обе ле жа-
ва њу Бад ње ве че ри, шта се је де, шта се ра ди 
са до го ре лим бад ња ком, опи су ју се пе сме у 
При зрен ском под го ру, ко је пе ва ју же не и де-
вој ке крај ва тре ис пред ку ћа, све ве се ле по-
зо ри шне пред ста ве у се ли ма Под ри мља, 
Ли пљан ску ба ре ни цу, ру чак и ве че ру то ком 
три бо жић на да на, ко ји се слу же и обе ду ју на 
по ду, исто она ко ка ко су Јо сиф и Бо го ро ди ца 
у пе ћи ни се де ли (скла ња ју ћи прет ход но све 
оштре пред ме те, као се ћа ње да је њи ме Ирод 
по био но во ро ђен чад, тра же ћи Ису са да би 
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га ли шио жи во та). Сви оби ча ји су ис пре пле-
та ни мо ли твом, хри шћан ском сим бо ли ком 
и Хри сто вим уче њем. Очи глед но је да је Је-
ван ђе ље хлеб на су шни ко јим се Ср би хра не 
то ком свих сла ва и об ре да, али и ина че, у 
сва ко днев ном жи во ту. Де бар ска ва си ли ца за 
Све тог Ва си ли ја Ве ли ког – Срп ску но ву го-
ди ну, за тим све ноћ но бде ње у по љу му шка-
ра ца Сре дач ке жу пе на Бо го ја вља ње, у оче-
ки ва њу да ће се отво ри ти не бо, Бо го ја вља ње 
као дан Водѝци код Ми ја ка у де бар ском кра-
ју или ли ти ја у се лу Га лич ник оки ће ни су 
див ним пе сма ма са пра знич ним мо ти ви ма 
о Ису со вом кр ште њу, о Све том Јо ва ну и ње-
го вој мај ци, де таљ но опи са ни а пе сме из вор-
но пре не се не. Ту су за пи си о По кла да ма 
(Бе ла не де ља, Проч ка) као Да ну уза јам ног 
пра шта ња, али и о Ла за ри ци – глу мач ко-пе-
вач кој тру пи ко ја пе ва див не и ми ло звуч не 
пе сме до ма ћи ни ма, мај ка ма, мла ден ци ма, 
де те ту у ко лев ци, ра та ру, пут ни ку на мер ни-
ку итд. у Ве ли кој Хо чи, Де бар ском, Гњи лан-
ском окру гу, Сре дач кој жу пи... 

У При зре ну ја ја су се фар ба ла ис кљу чи-
во на Ве ли ки че твр так, пре зо ре (пр во о фар-
ба но ја је – стра шник), као ра до стан ри ту ал 
ко ји се мо же оба ви ти и на Ве ли ку су бо ту 
али ни у ком слу ча ју на Ве ли ки пе так – нај-
ту жни ји дан. Кон зул да ље опи су је од ла зак на 
Ли тур ги ју на Вас крс, нај ра до сни ји хри шћан-
ски пра зник, за тим на дру ги дан Вас кр са 
– Дру ги вас крс, ток и све ча ност ли ти ја око цр-
кве у При зре ну, ли ти је по се ли ма, уз број не и 
те мат ски ра зно вр сне пе сме. По ле по ти за па-
да ју за око пе сме Све ти Пе тар по рај ше та 
и Кр сто но ша Бо га мо ли ко је се пе ва ју у се-
ли ма Ко со ва по ља. По себ но се из два ја пе сма 
Гњи лан ског окру га Ку јум џи ја на мо ру се ђа ше 
ко ја је те мат ски ве о ма слич на пе сми Во зи ла 
се по мо ру га ли ја ко ју су Ду бров ча ни до не ли 
у При зрен. Ко ли ко се одр жа ло по што ва ње 
Ђур ђев да на го во ре Ја стре бо вље ви по да ци да 
су га сла ви ли по ар на у ће ни Ср би, али и са ми 
Ар на у ти – из град ских утвр ђе ња пу ца ло се 
то по ви ма на овај дан. Чак и Тур ци то га да на 
за тва ра ли су сво је уре де, док су же не му сли-
ман ке спро во ди ле исто вет не оби ча је као хри-
шћан ске же не. Ула зна вра та ку ћа и со ба окиће-
на су вр бо вим гран чи ца ма и пољ ским цве ћем. 
При мет ни су еле мен ти па га ни зма (у тр ча њу 
не у да тих При зрен ки, рас пу ште не ко се, као 
сво је вр сних Ама зон ки, око сво је и ку ће мом ка 
за коjeг би во ле ле да се уда ју, ка ко на во да-
џи ја не би про ма шио њи хо ву ку ћу). Остат ке 
па ган ских оби ча ја Ја стре бов на ла зи и у вре ме 

су ше ка да се ра ди ки ше при зи ва па ган ски 
бог До дол, од же на до до ли ца или Ци га на до-
до ла, што је оби чај ко ји су по сле при хва ти ли 
и Тур ци (уз до дол ске пе сме на тур ском). Пе сме 
пе ва не то ком Ђур ђев да на, ко је је за бе ле жио 
Ја стре бов у При зре ну, При зрен ском под го ру, 
Гњи лан ском окру гу и Ко со ву по љу, зра че 
умет нич ним на дах ну ћем пе сни ка (де вој ка 
пи смом тра жи од му жа у пе чал би да јој пра ти 
/по ша ље/ ду шу у па му ку; де вој ка ко ја во ди 
ко ло на зи ва се тан цо во ђом, пе смо пој ком, 
игро ор ком; ди ја лог-пе сме као над ме та ње два 
хо ра итд.). Слич но Ђур ђев да ну пе ва се, ки ти 
и ве се ли и на Је ре ми нин дан. У Сре дач кој и 
Си ри нић кој жу пи за ни мљив је оби чај пр вог 
да на ора ња да спре мље ног цр ног пе тла је ду 
са мо они ко ји ору, да се ко сти пе тла по том 
за ба да ју у зе мљу да би усе ви до бро ро ди ли, 
а да се про тив олу је же не бра не ма ха њем си-
том и до зи ва њем у по моћ Ма ре, Стој ке, Маг-
да ли не и дру гих же на ко је ни су умр ле при род-
ном смр ћу, што су та ко ђе оста ци па ган ских 
оби ча ја. 

У пе сма ма за све при ли ке ко је се чу ју 
у се ли ма Мо ра ве (20 пе са ма) и Де бар ског 
окру га (27 пе са ма) пре о вла ђу ју по ро дич ни 
и љу бав ни мо ти ви, те мат ски не за ви сни или 
у ве зи са вре ме ном, док у пе сма ма за све при-
ли ке При зрен ског окру га (40 пе са ма) пре-
овла ђу ју на род не пе сме, ме трич ки и те мат ски 
пи са не по узо ру на на род не еп ске пе сме, уз 
че сто при сут ну сло вен ску ан ти те зу. Очи глед-
но је да су мно ге пе сме и мо ти ви пре но ше ни 
из јед ног кра ја у дру ги. Нај за сту пље ни је су 
пе сме о ју на штву Кра ље ви ћа Мар ка и пе сме 
прет ко сов ске те ма ти ке (не ма њић ког до ба, 
до ба ца ра Ду ша на), као и по ко сов ског ци клу-
са. По себ но су вред не пе сме са ду хов ном те-
ма ти ком (За спа ла Све та Тро ји ца Све то му 
Пе тру на кри ла или Со зда де се бе ла цр ква 
све та Тро ји ца, у њој по ју ше сто кри ли ан ђе ли; 
Со зда де се бе ла цр ква, ни на не бо ни на зе мљу, 
на сред не бо под не бе са. На цр кви су тро ја 
вра та: јед на вра та са мо од зла та, дру га вра
та од ис то ка, тре ћа вра та од за па да. У њој 
по ју три ан ђе ла. Они по ју рај ску пе сму. Отуд 
иде Бож ја мај ка...), оне са еле мен ти ма пер со-
ни фи ка ци је (За фа ли се зви је зда Да ни ца, да 
оже ни сјај но га ме се ца, да му про си зве зду на 
за па ду), као и оне ко је су се до да нас одр жа-
ле, ко је је Ја стре бов од на ро да убрао и по се
јао у ову књи гу (Је чам же ла ли је па де вој ка, 
је чам же ла јеч му го во ри ла и Ви шњи чи ца род 
ро ди ла). У Сре дач кој жу пи пе сме из ове гру пе 
го то во све го во ре о Кра ље ви ћу Мар ку, док су 
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оне ко је се пе ва ју по се ли ма Ко со ва по ља обо-
га ти ле ову гра ђу, див ним ди ја ло зи ма у де се-
тер цу из ме ђу Пре бла ге Ма ри је и гро мов ни-
ка Или је (ко ји за рад ки ше, на њен зах тев, Тад 
из ве де те кри ла те ко ње, па ко њи ма он ко пи те 
кро ји. Све та Пет ка пло че им уда ра..., а за уз-
врат тра жи да се стрић Са ва по ра зи ажда ју). 
Ба ве ћи се је зи ком ди ја лек та и ди ја ле кат ским 
је зи ком у овим за пи си ма Ива на Сте па но ви ћа 
Ја стре бо ва, про фе сор др Ра ди во је Мла де но-
вић у исто и ме ном ра ду2 об ја шња ва да на ме ра 
Ја стре бо ва „ни је би ла да су ди о ди ја ле кат ским 
обе леж ји ма и раз ли ка ма сло вен ских го во ра 
на про сто ру Ста ре Ср би је, на ко ме је бе ле жио 
гра ђу о оби ча ји ма и на во дио пе сме”, те да се 
„ста рао да пе сме што тач ни је за бе ле жи са 
чу ва њем из вор ног из го во ра”. Кон ста ту је да 
је ди ја ле кат ска по у зда ност у за пи си ма не у јед-
на че на, те да ни је ре зул тат ди ја ле кат ске ево-
лу ци је у по је ди нач ним го во ри ма већ че сто 
по сле ди ца на кнад них ин тер вен ци ја за пи си-
ва ча, али и да је Ја стре бов пе сме нај ве ћим де-
лом бе ле жио уз по моћ за пи си ва ча и ка зи ва ча 
ко ји ни су има ли свест о по тре би да се у пот-
пу но сти очу ва ло кал ни ди ја ле кат ски си стем. 
У увод ној ре чи и сам Ја стре бов на во ди да је 
имао по те шко ћа у при ку пља њу ет но граф ске 
гра ђе због, ка ко ка же, не при ја тељ ског од но-
са тур ске вла сти и не по вер љи во сти срп ског 
ста нов ни штва ко је из бе га ва кон такт са стран-
ци ма. Сто га су и пе сме за пи си ва не у из у зет но 
те шким про стор ним, вре мен ским и по ли тич-
ким усло ви ма, те је би ла нео п ход на и по моћ 
за пи си ва ча. При ку пље не пе сме и оби ча ји да-
нас чи не сво је вр сну не ма те ри јал ну ар хе о ло-
шку гра ђу, по доб ну за да ља ет но граф ска и 
књи жев на ис пи ти ва ња, али и увид у ста ње 
ду ха и оп ста нак Ср ба под Тур ци ма.

По след њи блок свог ис тра жи ва ња Ја-
стре бов је по све тио, у нај ве ћем де лу, че тво-
ро днев ној при зрен ској свад би, по чев од про-
сид бе (про во да џи са ња и про во да џи ја, раз ли-
чи то на зи ва ним: ми си џи ја, строј ник), пре ко 
ки ће ња здра ви це, све до рас ко шних свад бе-
них оби ча ја (од при пре ме, фар ба ња, ки ће ња 
мла де, опи са из у зет но бо га те, сло је ви те и 
рас ко шне при зрен ске свад бе не но шње, по кри-
ва ња мла де и ње ног оба ве зног сти дљи вог 
по на ша ња на у че ног од ма лих но гу, до ла ска 

2 Де таљ ни је у ра ду проф. др Ра ди во ја Мла-
де но ви ћа „Је зик ди ја лек та и ди ја ле кат ски је зик у 
за пи си ма Ива на Сте па но ви ћа Ја стре бо ва”, Збор ник 
ра до ва са V ме ђу на род ног на уч ног ску па „Срп ски 
је зик, књи жев ност, умет ност”, Фи ло ло шко-умет-
нич ки фа кул тет у Кра гу јев цу, 29–30. ок то бар 2010.

сва то ва, ве се ља све до уда је, али и уз кри тич-
ки став пре ма го то во ха рем ској за тво ре но-
сти и еду ка ци ји де во ја ка у кућ ној сре ди ни). 
По том сле де опи си цр кве ног вен ча ња у ко јем 
уче ству је са мо мла до же њи на стра на. Ја стре-
бов по ка зу је и дис крет ну ду хо ви ту но ту када 
опи су је ди со нант ност то но ва умор ног и по-
спа ног му шког и жен ског де ла сва тов ске по-
вор ке ко ју спа са ва је ди но ци ган ска во ли на, 
или опи су ју ћи оби чај га же ња на вен ча њу, 
ко јем при бе га ва до ми шља ти ји од мла де на ца 
ка ко би се зна ло ко ће бра ком упра вља ти. Ту 
су за тим и опи си ста вља ња у џеп мла ден ци-
ма ора ха и жи ве, про тив уро ка, опис ула ска 
мла де у дом, од ре ђе них рад њи ко је оба вља 
а ко ји ма се сим бо лич но обез бе ђу је сре ћа у 
бра ку, по род и сло га, на лик на слич не рад ње 
оста лих уку ћа на (све кр ве, све кра, де ве ра, 
мом ко ви це – за ду же не за спре ма ње брач не 
по сте ље, уви ђај и ње но ра спре ма ње по сле 
пр ве брач не но ћи) и до ла ска мла ди них ро-
ди те ља у пр вич – пр ву уза јам ну по се ту по сле 
свад бе. Ја стре бов про ниц љи во за кљу чу је и 
за па жа уни форм но по на ша ње мла де, је ди но 
вас пит но и дру штве но при хва тљи во, али и 
дис крет ну раз ли ку из ме ђу ње ног љу бље ња 
ру ку мла до же ње од оста лих. При ме ћу је и 
ко ли ко оби ча ји да ри ва ња и уз вра ћа ња да ро-
ва све че шће пред ста вља ју фи на сиј ски те рет 
за по ро ди це, те њи хо ва при ме на по чи ње вре-
ме ном да опа да. Ко ли ко је пре ци зно опи са на 
бо га та при зрен ска но шња ко ју но се мла да и 
мла до же ња, то ли ки је рас кош му зич ке но шње 
ко јом се улеп ша ва сва ки део свад бе ног ри-
ту а ла. Те мат ски при ла го ђе не пе сме из гр ла 
рас пе ва них до ма ћи на и ве се лих сва то ва пуне 
су сим бо ли ке и див них по ру ка, што до га ђај 
чи ни све ча ни јим и ра до сни јим за све уче сни-
ке. У тим пе сма ма има ли ри ке, ме та фо ре, ро-
ди тељ ске и мла да лач ке љу ба ви, дис крет не 
еро ти ке, здра ви ца и сим бо ли ке. Ис тра жи ва-
њем су об у хва ће не и да нас до бро по зна те пе-
сме: Сум бул цве ће, ма ви и зе ле но и Што је 
ле по под ноћ по гле да ти. 

Опи су ју ћи свад бе не оби ча је у Пе ћи, Ја-
стре бов из но си раз ли ке у од но су на при зрен-
ске свад бе: раз ли ке у на во да џи са њу и це ре мо-
ни ји ма лог бе ле га ко ји се ста вља крај ико не, 
оста ја ње при ста рин ским оби ча ји ма и ве ли-
ким рас хо ди ма ни за њем до чак 70 ду ка та на 
сви лен ко нац при ве зан на мла до же њи ну гра-
ну шим ши ра, тзв. ки ту, за ко ји сва ко ме да ри-
ва о цу не ве ста уз вра ћа дар у ви си ни вред но-
сти при мље ног при ло га. Пре ле пе су и пу не 
ро ман ти ке свад бе не пе сме у Пе ћи: Сву ноћ ми 
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са нак не до ђе, слу ша ју ћи ле пе ле по те, де лепо 
по ју де вој ке, сва ка свог дра га спо ми ње, а мене 
мо ја нај ви ше; Мо мак мла ди де вој ку на зе ле ну 
ја бу ку. Пре ма ми ју на чар дак. Ис це па ју ал
каф тан и ве у зе ну ко шу љу...; и јед на од вер-
зи ја да нас до бро по зна те пе сме: Ај ти пи ле, 
бљбиљ пи ле! Не пој ра но на чар да ку! Не бу ди 
ми го спо да ра, Го спо да ра ћир Јо ва на. Са ма 
сам га успа ва ла, са ма ћу га раз бу ди ти... Ја-
стре бов ис ти че сво је за па жа ње да су хри шћа-
ни у Пе ћи нај по бо жни ји на род у це лој Ста рој 
Ср би ји. Оста ли, ма ње-ви ше исти свад бе ни 
оби ча ји и пра знич не и свад бе не пе сме у При-
зрен ском под го ру, гњи лан ским се ли ма и Де-
бар ском окру гу, ша ре но су тка ње у на род ном 
ћи ли му кул тур ног на сле ђа Ср ба, очу ва ног 
и одр жа ног под тур ским роп ством. 

При ку пља ју ћи и за пи су ју ћи па жљи во 
и де таљ но усме ну књи жев ност и оби ча је Ср ба 
у Тур ској, Ја стре бов је истом до дао при ку-
пље не за го нет ке и из ре ке, као сли ку и до каз 
при јем чи во сти на ро да – од го не та њу, му дро-
сти, алу зи ји и кон тра сту – ко ја је раз и гра ва ла 
дух срп ског на ро да. Пр во из да ње књи ге об ја-
вље но је у Пе тро гра ду 1886. го ди не, а дру го, 
до пу ње но из да ње, 1889. го ди не.

„Кли ја реч са па пи ра по сли је хи ља ду 
го ди на и рас цвје та ва се у глас и ри јеч, у сли ку 
и при чу, у ми сао и чув ство, и у дав не ср ца 
от ку ца је.”3 Сло вен ска љу бав и кул тур но-исто-
риј ска да ле ко ви дост Ива на Сте па но ви ча Ја-
стре бо ва ре зул ти ра ла је све до чан ством о кул-
ту ри и пра во слав ном би ти са њу Ср ба под Тур-
ском. Срп ски на род Ја стре бо ву ду гу је ве ли-
ку за хвал ност за при ку пље ну ет но граф ску 
и фол клор ну гра ђу Ср ба у Ста рој Ср би ји и 
Ма ке до ни ји. Ја стре бов је био и остао је дан 
од зна ме ни тих труд бе ни ка, књи жев ни ка, на-
уч ни ка и ана ли ти ча ра до ма ћег и свет ског ка-
ли бра. При зна њем, ко је би но си ло ње го во име, 
ва ља ло би по др жа ти љу де истог или слич ног 
ду ха и под ви га ко ји да нас, са исто вет ним ци-
љем, оп ста ју у ми си ји на уч ног ис тра жи ва ња 
и спа са ва ња угро же ног кул тур ног бла га на 
под руч ју не ка да шње Ста ре Ср би је и Ма ке-
до ни је. Ода ва ње та кве за слу ге не би би ло 
при зна ње са мо тим по је дин ци ма већ и са мом 
Ја стре бо ву, као по твр да да је ње го во де ло пре-
по зна то и упам ће но, зна чај но и дра го це но, 
да још увек жи ви и пло до ве да је. 

Ле ла Мар ко вић
Бе о град 

3 Ми ле Ме дић, За ве шта ња ве ли ког жу па на 
срп ског Сте фа на Не ма ње свом си ну Све том Сави 
(„9. За вје шта ње књи ге и пи сма”). До ступ но на: 
https://www.rast ko.rs/knji zev nost/umet nic ka/mme-
dic/mme dic-za ve sta nja_c.html
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ИЗ ВЕ НЕ ЦИ ЈАН СКИХ РИ ЗНИ ЦА
(Не бој ша Пор чић и Не вен Иса и ло вић, До ку мен ти сред њо ве ков них вла да ра  

Ср би је и Бо сне у ве не ци јан ским збир ка ма, Ар хив Ср би је, Бе о град 2019,  
537 стр. + илу стр.)

У на ме ри Ар хи ва Ср би је да под стак не 
ис тра жи ва ња у ино стра ним уста но ва ма, по-
пут ар хи ва, би бли о те ка и му зе ја, ко је са др же 
из во ре од зна ча ја за срп ску исто ри ју, на ста-
ло је ко а у тор ско де ло ис так ну тих срп ских 
ди пло ма ти ча ра Не бој ше Пор чи ћа, ван ред ног 
про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра-
ду, и Не ве на Иса и ло ви ћа, ви шег на уч ног са-
рад ни ка Исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду. 
Ка ко је при мар но по ље про у ча ва ња дво ји це 
ау то ра ди пло ма тич ка гра ђа, по те кла са про-
сто ра сред њо ве ков не Ср би је и Бо сне, с пра вом 
се мо же ре ћи да је ова књи га про дукт њи хо вог 
ви ше го ди шњег ра да са из вор ним ма те ри ја-
лом ове вр сте. У том по гле ду, ау то ри ма је за 
ову мо но гра фи ју 29. ок то бра 2020. го ди не 
уру че на на гра да Ма ти це срп ске за исто ри ју 
„Ила ри он Ру ва рац” за 2019. го ди ну.

На по чет ку, тре ба ло би не што ре ћи о 
струк ту ри књи ге. По ред пред го во ра и уво да, 
глав ни део се са сто ји од три це ли не, са по 

не ко ли ко по гла вља. Она су по де ље на пре ма 
ме сту по ре кла до ку ме на та, па је ау тор де ло-
ва ко ји се од но се на Ср би ју Н. Пор чић, а оних 
ко ји се од но се на Бо сну Н. Иса и ло вић, што 
је по себ но на зна че но у са др жа ју. Овај при-
ступ је пот пу но оправ дан и до дат но олак ша-
ва раз у ме ва ње окол но сти ко је су до ве ле до 
на стан ка об ра ђе не до ку мен тар не гра ђе. Да-
кле, у окви ре ове збир ке ушли су вла дар ски, 
за тим до ку мен ти об ла сних го спо да ра и оних 
чи ни ла ца ко ји су на сту па ли на те ме љи ма 
др жав но сти сред њо ве ков не Ср би је и Бо сне. 

У Уво ду (стр. 9–16) се на гла ша ва ју раз-
ло зи из два ја ња мле тач ког кор пу са до ку ме на-
та по те клих из Ср би је и Бо сне, кроз њи хо ве 
ти по ло шке од ли ке и те ма ти ку по све до че ну 
њи хо вим са др жа јем. Кор пус се са сто ји од 
че тр де сет осам је ди ни ца, од то га три де сет 
је дан до ку мент је иза шао из кан це ла ри ја срп-
ских ди на сти ја и ве ли ка шких по ро ди ца (Не-
ма њи ћи, Бал ши ћи, Ла за ре ви ћи и Бран ко ви-
ћи, Цр но је ви ћи), а се дам на ест из бо сан ских 
(Ко тро ма ни ћи, Ко са че). Ме сто у књи зи ни су 
на шле је ди ни це по те кле из ко му на с ис точ-
не оба ле Ја дра на, по пут Ко то ра, из раз ло га 
што се од ли ке њи хо ве до ку мен тар не про-
дук ци је укла па ју у окви ре ла тин ске до ку-
мен тар не пи сме но сти. Дру гим ре чи ма, кроз 
њи хо ве ти по ло шке и дру ге од ли ке не мо гу 
се уо чи ти осо бе но сти срп ске и бо сан ске до-
ку мен тар не пи сме но сти. 

У окви ру пр ве це ли не под на зи вом До
ку мен ти у исто риј ском кон тек сту (17–134), 
кроз мле тач ки фонд срп ских и бо сан ских 
до ку ме на та и ре ле вант ну ли те ра ту ру, дат је 
исто риј ски кон текст њи хо вог на стан ка. У три 
по гла вља, чи ји је ау тор Н. Пор чић, пра те се 
од но си Ве не ци је са ди на сти јом Не ма њи ћа, 
од по чет ка XI II до сре ди не XV ве ка, за тим 
са Бал ши ћи ма у Зе ти, ко ји су се оса мо ста ли-
ли од цен трал не вла сти на кон 1355. го ди не 
и са срп ским де спо ти ма, ко ји су на сле ди ли 
бал шић ке по се де од 1421, до па да Ср би је под 
тур ску власт 1459. го ди не. Н. Иса и ло вић, са 
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дру ге стра не, у два по гла вља пре до ча ва по-
чет ке кон та ка та Мле ча на са Бо сном ба но ва 
и пр вих кра ље ва, од пр ве по ло ви не 14. ве ка, 
до 1420. го ди не. По том и са пре о ста лим кра-
ље ви ма из ди на сти је Ко тро ма ни ћа, али и 
об ла сним го спо да ри ма, пр вен стве но из по-
ро ди це Ко са ча, до па да Бо сне (1463) и Хер-
це го ви не (1481) под власт Ту ра ка Осман ли ја. 
По себ но по гла вље у окви ру пр ве це ли не 
по све ће но је од но си ма Ве не ци је пре ма оним 
фак то ри ма ко ји су ба шти ни ли пра ва на на-
сле ђе срп ских де спо та (Бран ко ви ћи у Сре му 
и Цр но је ви ћи у Зе ти) али и хер це га из по ро-
ди це Ко са ча.

Дру га це ли на, Ди пло ма тич ка свој ства 
(135–204), об у хва та ди пло ма тич ку ана ли зу 
до ку ме на та и на сто ја ње да се уо че од ре ђе не 
за јед нич ке осо бе но сти по је ди них ти по ва. 
Ауто ри де таљ но ана ли зи ра ју вр сту, стил, 
је зик, као и на ме ну до ку ме на та. У пр вом по-
гла вљу Н. Пор чић се ба ви ди пло ма тич ким 
свој стви ма је ди ни ца по те клих са про сто ра 
Ср би је (136–167) и ме ђу њи ма за па жа че ти ри 
на мен ска ти па. Он по себ но скре ће па жњу на 
пи сма Сте фа на Уро ша III Де чан ског и Сте фа-
на Ду ша на из 1330, 1345. и 1348. го ди не, као 
и на пи смо јед ног углед ни ка, про то ве сти ја-
ра Ни ко ле Бу ће, из 1345. го ди не, као по се бан 
тип ка сних не ма њић ких до ку ме на та на ла-
тин ском је зи ку. Овај тип у су шти ни не ма упо-
ред ни ма те ри јал ме ђу ра ни јим не ма њић ким 
је ди ни ца ма, за раз ли ку од, нпр. Ра тач ке по-
ве ље кра ља Сте фа на Уро ша II Ми лу ти на из 
1306. го ди не. До ку мен та Бал ши ћа из ве не ци-
јан ских збир ки, са дру ге стра не, не од ли ку-
је кон крет на ти по ло шка за сту пље ност, ма да 
са дру гим при ме ри ма бал шић ке до ку мен тар-
не про дук ци је има ју сво је вр сне слич но сти. 
Ти по ло шке и са др жин ске па ра ле ле су уоч љи-
ви је код при ме ра ка по те клих из кан це ла ри је 
срп ских де спо та Сте фа на и Ђур ђа у пе ри о ду 
од 1423. до 1435, са јед не, и Ђур ђе вих уну ка 
Ву ка и Јо ва на, из 1480, од но сно 1502. го ди не, 
са дру ге стра не. Ма да, ни ов де се не мо же го-
во ри ти о два ја сно де фи ни са на до ку мен тар-
на ти па. По се бан тип пред ста вља те ста мент 
Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1499. го ди не.

Што се ти че до ку ме на та по те клих са 
про сто ра Бо сне (167–203), Н. Иса и ло вић за-
па жа низ оп штих за јед нич ких од ли ка, са 
ма њим од сту па њи ма. То су: је зик (пре те жно 
ла тин ски и ста ро и та ли јан ски), тип (уго вор не 
по ве ље и у не што ма њој ме ри пи сма) и ути-
цај мле тач ких де сти на та ра на об ли ко ва ње 
фо р му ла ра и тек ста до ку ме на та. У скла ду са 

по след њом од ли ком, до ку мен тар ни ма те ри-
јал у ве не ци јан ским збир ка ма, не ма мно го 
до дир них та ча ка са бо сан ским до ку мен ти ма 
ко ји су упу ће ни дру гим де сти на та ри ма. До-
ду ше, раз ли ке су при мет ни је ка да је реч о 
уну тра шњим од ли ка ма је ди ни ца. Та ко ђе, од 
се дам на ест ис пра ва са мо че ти ри су са чу ва не 
у ори ги на лу: ис пра ва кра ља Сте фа на Тврт-
ка I из 1385, ве ли ког вој во де Сан да ља Хра ни-
ћа Ко са че из 1423. и две кра ља Сте фа на То-
ма ша из 1444. и 1450. го ди не.

Глав но по гла вље књи ге Пре глед до ку
ме на та са из да њи ма (205–456) по де ље но је 
на два де ла. Пр ви део об у хва та че тр де сет 
три вла дар ска до ку мен та, а дру ги пет не вла-
дар ских. Они су озна че ни бро је ви ма, пре ма 
хро но ло ги ји на стан ка. Из да ња су да та са вре-
ме ним фон том, а ко ри шће на је са вре ме на 
ин тер пунк ци ја. По ред ори ги на ла и нај ста-
ри јег са чу ва ног пре пи са, у це ло сти су да ти и 
пре пи си из кан це ла риј ских књи га, док су из 
оста лих пу бли ко ва не ва ри јан те и до пу не. Сва-
ки об ја вље ни до ку мент је до био пре вод на 
са вре ме ни срп ски је зик. Уз из да ња на ла зе се 
опи си (ме сто, вре ме из да ва ња, са др жи на и 
спољ не од ли ке) и ко мен та ри ау то ра, са упу-
ти ма на од го ва ра ју ће стра не у прет ход ним 
по гла вљи ма књи ге. Ау то ри су за све до ку-
мен те из дво ји ли на зи ве ко ји ма су озна че ни. 
Ка ко они ис ти чу, тек сто ви су раш чи та ни не-
по сред но са до ку ме на та или сни ма ка, са рет-
ким по зи ва њем на ра ни ја из да ња. Као и када 
су у пи та њу прет ход на по гла вља, је ди ни це 
ко је су по ре клом из Ср би је при ре дио је Н. 
Пор чић, а оне по ре клом из Бо сне Н. Иса и ло-
вић. Уме сно је на по ме ну ти да је ова кав при-
ступ из да ва ња гра ђе при ме њен и у прет ход ној 
мо но гра фи ји Н. Пор чи ћа, До ку мен ти срп ских 
сред њо ве ков них вла да ра у ду бро вач ким збир
ка ма: До ба Не ма њи ћа, ко ја је 2017. го ди не 
иза шла у из да њу Бал ка но ло шког ин сти ту та 
у Бе о гра ду.

На кон основ ног тек ста, у ви ду при ло га 
на ла зи се та бе ла са спи ском об ра ђе них је ди-
ни ца са ди пло ма тич ким ста ту сом и упу том 
на од го ва ра ју ће стра ни це (457–458). По ред 
то га, књи га са др жи ре зи ме на ен гле ском је-
зи ку (459–484), спи сак из во ра и ли те ра ту ре 
са скра ће ни ца ма (485–512) и об је ди ње ни ре-
ги стар лич них име на, ге о граф ских на зи ва и 
од го ва ра ју ћих пој мо ва. Од по себ ног зна ча ја 
су сним ци до ку ме на та ко ји су пред ста вље ни 
у овој књи зи. 

До ку мен тар на гра ђа ко ја је об ја вље на у 
окви ру ове еди ци је на ла зи се нај ве ћим де лом 
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у Др жав ном ар хи ву у Ве не ци ји, а ма њим де-
лом у На ци о нал ној би бли о те ци Мар ча на и 
Би бли о те ци му зе ја Ко рер. Ве лик део ове гра-
ђе, об ја вљен је у окви ру по зна тих еди ци ја из 
XIX и XX ве ка, али гле да но из угла са време-
не ме ди е ви сти ке, њи хов ме то до ло шки при-
ступ са др жи од ре ђе не не до стат ке. Као пр во, 
овим збир ка ма ни су об у хва ће не све је ди ни це, 
а гра ђа по те кла са те ри то ри ја Ср би је и Бо сне 
ни је тре ти ра на у скла ду са осо бе но сти ма до-
ку мен тар не пи сме но сти две ју др жа ва. Упра во 
због то га, на ме ра ау то ра је би ла до но ше ње 
но ве збир ке, ко ја је за сно ва на на са вре ме ним 
на уч ним по стиг ну ћи ма из до ме на сред њо ве-
ков не ди пло ма ти ке, али и не по сред ном уви ду 
у са му гра ђу. 

При ли ком из ра де ове мо но гра фи је ауто-
ри су се су сре ли са ни зом не до у ми ца ко је са 
со бом но си ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња из 
до ме на ди пло ма ти ке. Ка ко су ви ше пу та ис та-
кли, је дан од глав них про бле ма је не мо гућ-
ност са гле да ва ња ових до ку ме на та као јед не 
ди пло ма тич ке це ли не. По ред то га што су 
у пи та њу је ди ни це по те кле из два за себ на 
др жав на ор га ни зма, уо ча ва се из ра же на хро-

но ло шка не до след ност у њи хо вом на стан ку. 
Та ко ђе, пот пу на ком пакт ност не по сто ји ни 
у на мен ском сми слу, јер по ме ну ти кор пус не 
са др жи са мо уго вор не по ве ље и пи сма ко је 
све до че о ме ђу др жав ним од но си ма, него и 
дру ге ти по ве до ку ме на та (да ров ни це, про гла-
си, пу но моћ ја, те ста мен ти). Ипак, мо гућ ност 
по де ле на не ко ли ко до ку мен тар них гру па из-
ра же ни ја је, из ме ђу оста лог, по пи та њу аукто-
ра и хро но ло шке бли ско сти на стан ка, на ро чи-
то за ис пра ве бо сан ских кра ље ва из ди на стије 
Ко тро ма ни ћа.

На кра ју би тре ба ло ис та ћи да су овом 
мо но гра фи јом Пор чић и Иса и ло вић пред на-
уч ну јав ност до не ли шти во ко је олак ша ва и 
под сти че да ља ис тра жи ва ња, ка ко пи та ња 
ко ја се ти чу до ку мен тар не пи сме но сти сред-
њо ве ков не Ср би је и Бо сне, та ко и оних ко ја 
су у ве зи са ди на ми ком ин тер ак ци је две ју 
др жа ва са Ве не ци јом. То се на ро чи то од но си 
на до не кле за не ма ре ну по ли тич ку ком по-
нен ту, ко ја је ду го оста ла у сен ци ис тра жи-
ва ња еко ном ских од но са из ме ђу Ре пу бли ке 
Св. Мар ка и две ју др жа ва.

Mср Мар ко Га ври ло вић
Исто риј ски ин сти тут, Бе о град

mar ko.ga vri lo vic @i ib.ac .rs 
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ЗА ВЕ ШТА ЊЕ ЗА ВИ ЧА ЈУ
[Војин С. Да бић, Ма ла Вла шка (Par va Wa lac hia): При лог исто ри ји срп ског на ро да  

у Сла во ни ји од XVI до XVI II ве ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020, 236 стр.]

Кра јем про шле го ди не Ма ти ца срп ска 
је об ја ви ла мо но гра фи ју од из у зет ног зна ча ја 
за исто ри ју срп ског на ро да на под руч ју Хаб-
збур шке мо нар хи је. По кој ни про фе сор Бе о-
град ског уни вер зи те та Во јин Да бић го ди на-
ма је ра дио на об ли ко ва њу по след њег, тре ћег 
де ла пла ни ра ног „трок њиж ја” о исто ри ји 
по је ди них за пад них сек то ра Вој не кра ји не. 
На кон пу бли ко ва ња књи га о Бан ској кра ји ни 
(1984) и Кар ло вач ком ге не ра ла ту (2000) фо кус 
ње го вог ра да је био усме рен на про у ча ва ње 
раз во ја Ва ра ждин ског ге не ра ла та, од но сно 
кра ји шта у хаб збур шкој Гор њој Сла во ни ји. 
Упр кос ве ли ком тру ду и мно штву об ја вље-
них ра до ва на да ту те му, про фе сор Да бић на 
жа лост ни је ус пео да обим но ис тра жи ва ње 
кру ни ше и све о бу хват ном син те зом. Те жња 
да се сви сег мен ти про бле ма ти ке те мељ но 
про у че, не до ста ју ћа гра ђа из не ко ли ко ино-
стра них ар хи ва, али пре све га пре у ра ње ни 
од ла зак са овог све та 2017. го ди не спре чи ли 
су га у тој на ме ри. У тр ци са вре ме ном, Во јин 
Да бић је пла ни рао да об ја ви мо но гра фи ју 
ма њег оби ма, по све ће ну исто ри ји обла сти 
зва не Ма ла Вла шка, ње го вом за ви ча ју у Сла-

во ни ји. Ру ко пис књи ге ни је ни ка да до вр шио, 
али су као за о став шти на оста ла че ти ри по-
гла вља ко је је Оде ље ње за друштвене науке 
Ма ти це срп ске на пред лог ака де ми ка Ва си-
ли ја Ђ. Кре сти ћа, због ве ли ког на уч ног до при-
но са истих, од лу чи ло да пост хум но об ја ви као 
за себ ну мо но гра фи ју. Пред го вор и крат ку 
би о гра фи ју ау то ра са чи нио је Да би ћев ду-
го го ди шњи са рад ник у на ста ви др Не бој ша 
Шу ле тић, ко ји је дао и зна ча јан до при нос 
ис тра жи вач ком про це су ту ма че њем осман-
ских из во ра, на че му му је про фе сор то пло 
за хва лио у ру ко пи су.

Мо но гра фи ја је по све ће на у пр вом реду 
обла сти Ма ле Вла шке, те ри то ри ји из ме ђу 
ре ке Ило ва и пла ни на Псуњ и Па пук у Сла-
во ни ји, ко ја је под тим име ном по ста ла по-
зна та кра јем 16. ве ка. Де ло се, ме ђу тим, не 
огра ни ча ва са мо на на ве де ни про стор. Исто-
ри јат обла сти је по сма тран и ана ли зи ран у 
до ста де таљ ном кон тек сту до га ђа ја и раз вој-
них про це са на ши рем под руч ју. Ау тор је у 
књи зи за пра во пред ста вио исто ри ју срп ског 
на ро да у чи та вој Сла во ни ји од 16. све до дру-
ге по ло ви не 18. ве ка на пре гле дан на чин, уз 
опис и ана ли зу нај бит ни јих про це са ко ји ка-
рак те ри шу раз вој ни пут срп ских за јед ни ца 
на том про сто ру. Ми гра ци о на кре та ња, др-
жав на по ли ти ка на се ља ва ња и ин те гра ци је 
ста нов ни штва, еко ном ске и по ли тич ке при-
ли ке у фо ку су су из ла га ња. Текст ни је оп те-
ре ћен ве ли ким бро јем су во пар них чи ње ни-
ца, да ту ма, име на, так са тив ним на во ђе њем 
ра зних од реда ба или ду гач ким ци та ти ма из 
из во ра као што је чест слу чај у исто ри о гра-
фи ји. Ау тор је ус пео да ре зул та те обим них 
ис тра жи ва ња са жме, упро сти и чи та о ци ма 
пред ста ви на на чин ко ји је при кла дан и за 
ши ру јав ност. Глав ни ак це нат је ста вљен на 
про це се а не по је ди нач не до га ђа је, што из-
ла га њу да је од ре ђе ну ди на ми ку, ко ја чи та о-
цу др жи па жњу и омо гу ћу је ве о ма до бру 
пер цеп ци ју ме ња ју ћих се при ли ка ка ко у 
про сто ру та ко и у вре ме ну. Ау то ру је по шло 
за ру ком да исто ри ју срп ских на се ља у Сла-
во ни ји то ком ра ног но вог ве ка пред ста ви кроз 
јед ну су ви слу и кон ти ну и ра ну при чу, што 
је са мо по се би те шко оства рив циљ. Успех у 
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при клад ном об ли ко ва њу тек ста до ла зи до-
дат но до из ра жа ја ка да се узме у об зир да се 
про фе сор Да бић за ис тра жи ва ња углав ном 
осла њао на нео бја вље не и об ја вље не из во ре, 
ко је је под вр га вао ана ли зи и ту ма че њу у са-
мој књи зи. Ко ри стио је гра ђу осам ар хи ва, 
од то га пет ино стра них, као и по себ не фон-
до ве ко је чу ва Срп ска пра во слав на цр ква у 
Бе о гра ду. Спи сак ко ри шће них об ја вље них 
из во ра и ли те ра ту ре је та ко ђе им пре си ван и 
све до чи о ис црп ном ис тра жи вач ком ра ду. 
Ре ал не еко ном ске и дру штве не при ли ке у 
сла вон ским на се љи ма но во га ве ка ау тор је 
нај ви ше про у ча вао ко ри шће њем са чу ва них 
по пи са ста нов ни штва, по ре ских ли ста, ра чун-
ске до ку мен та ци је и слич них спи са ста ти-
стич ког ка рак те ра. Због то га мо но гра фи ја 
са др жи и ве ћи број та бе ла и гра фи ко на као 
по моћ них об ли ка за пре зен та ци ју ре зул та та. 
Кри ти ка из во ра пред ста вља по себ ну вред-
ност овог де ла због спе ци фич ног при сту па по 
ко јем је про фе сор Да бић био по знат. По дат-
ке зва нич них про пи са, или оне до би је не из 
из во ра опи сног и на ра тив ног ка рак те ра, на-
сто јао је да по твр ди и про у ча ва њем гра ђе ко ја 
је на ста ла ди рект но на те ре ну. Та ко је, на при-
мер, утвр дио да зва нич на по ре ска по ли ти ка 
и про пи са не ве ли чи не зе мљи шта у не ким 
де ло ви ма Сла во ни је у ствар ном жи во ту за пра-
во ни су би ли по што ва ни, него да су по сто ја ле 
енорм не раз ли ке из ме ђу по је ди них обла сти 
као и из ме ђу пра во слав них (срп ских) и като-
лич ких за јед ни ца, што зва нич но ни је би ло 
до зво ље но. Му ко трп ним ра дом и ино ва тив-
ним при сту пом ау тор је у ви ше на вра та до-
ка зао ис прав ност по зна те „жи вот не исти не” 
да је че сто на па пи ру на пи са но јед но али да 
у прак си по сто ји не што са свим дру го.

Основ ни текст књи ге је по де љен у че-
ти ри ве ли ка по гла вља ко ја се да ље де ле на 
ве ћи број пот по гла вља. У пр вом по гла вљу, 
на сло вље ном „Тур ско кра ји ште у Сла во ни ји” 
(стра не 17–74), ау тор је де таљ но опи сао на-
ста нак кра ји шког си сте ма у Сла во ни ји још за 
вре ме осман ске упра ве у 16. и 17. ве ку. Текст 
пред ста вља сво је вр стан увод у про бле ма ти ку 
као та кву, са од лич ним пре гле дом до га ђа ја на 
стал ном ау стро-тур ском ра ти шту. Об ја шње-
ни су про стор ни пој мо ви по пут Сла во ни је и 
Ма ле Вла шке, тур ска и хаб збур шка ор га ни-
за ци ја по гра нич них обла сти и опи са на су 
ми гра ци о на кре та ња, ко ја су од го вор на за на-
ста нак ве ћи не срп ских на се ља на да том под-
руч ју. Срп ско ста нов ни штво је на се ље но у 
тур ско по гра нич је за хва љу ју ћи да ва њу при-

ви ле ги је вла шког ста ту са, те је та ко вре ме ном 
на ста ло и име обла сти. Су прот но увре же ном 
ми шље њу да су тек ра за ра ња у Беч ком ра ту 
до ве ла до опу сте ло сти на се ља у Сла во ни ји, 
ау тор је утвр дио да је то ком чи та вог 17. ве ка 
низ не по вољ них чи ни ла ца узро ко вао ома њи 
де мо граф ски су но врат и по сле дич но сла бу 
на се ље ност исте. У дру гом по гла вљу са на сло-
вом „Беч ки рат (1683–1699): осва ја ње и укљу-
чи ва ње тур ске Сла во ни је у са став Хаб збур-
шке мо нар хи је” (стра не 75–117), нај пре су у 
кра ћим цр та ма опи са ни рат ни по хо ди то ком 
по ме ну тог кон флик та. Ау тор је у на став ку 
опи сао но ви ми гра ци о ни та лас с кра ја 17. 
ве ка, за ко ји кон ста ту је да ни је имао ско ро 
ни ка кве до дир не тач ке са Ве ли ком се о бом 
Ср ба. У де ло ве Сла во ни је при кљу че не Хаб-
збур шкој мо нар хи ји су се углав ном на се ли ли 
Ср би из Бо сне, као и део Хр ва та из за пад не 
Сла во ни је, али и од ре ђе ни број бо сан ских ка-
то ли ка. Озбиљ ни је на се ља ва ње Ср ба, ко ји 
су са па три јар хом Ар се ни јем III Цр но је ви-
ћем по шли у Хаб збур шку мо нар хи ју, на под-
руч је опу сте ле Сла во ни је, осу је ти ли су но ви 
пла но ви за ус по ста вља њем кра ји шта на Сави 
и Ду на ву, где је ста нов ни штво би ло по треб-
ни је. У тре ћем по гла вљу, на сло вље ном „Сло-
бод ни и за ви сни се ља ци” (стра не 118–162), 
ау тор је де таљ но опи сао на ме ре беч ких вла-
сти да ор га ни зу ју кра ји шта уз гра ни цу са 
Осман ским цар ством пре ма но вом мо де лу, 
као и да уну тра шњост Сла во ни је, укљу чују-
ћи и Ма лу Вла шку, ор га ни зу ју пре ма кла сич-
ном фе у дал ном си сте му. По том пи та њу су 
по сто ја ли озбиљ ни су ко би ин те ре са вој них 
и ци вил них вла сти, беч ког дво ра и угар ског 
плем ства, ко ји су сви мо ра ли би ти ускла ђе ни 
ка ко би но ви си стем за жи вео. Ма ђар ска по-
бу на, ау стро-тур ски ра то ви и ка сни је не мир-
не по ли тич ке при ли ке осу је ти ли су пла но ве 
ци вил них (ко мор ских) вла сти да се го то во 
чи та во под руч је де ми ли та ри зу је и ве ћи на ста-
нов ни штва пре ђе у кла си чан кмет ски по ло-
жај. На су шна по тре ба за јеф ти ним вој ни ци ма 
да ла је вој ним вла сти ма од ре ше не ру ке да у 
по гра нич ју обра зу ју кра ји шке обла сти под 
упра вом Рат ног са ве та и при кљу че их Вој ној 
кра ји ни, као што су учи ни ли и са про стра ном 
Ни чи јом зе мљом (бив шим пу стим по гра нич-
јем из ме ђу хаб збур шког Ва ра ждин ског ге не-
ра ла та и осман ске Ма ле Вла шке). Ста нов ни ци 
Ма ле Вла шке су та ко ђе тра жи ли при кљу че-
ње Вој ној кра ји ни, али њи хо вим зах те ви ма 
ни је удо во ље но. Због стал них прет њи по бу-
ном па и исе ље њем, Двор ска ко мо ра ни је би ла 
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од мах у мо гућ но сти да уве де кла си чан фе у-
дал ни си стем у ци вил ном де лу Сла во ни је, па 
та ко ни у Ма лој Вла шкој. Си стем је мо ди фи-
ко ван та ко што је у по чет ку дао се ља ци ма 
од ре ђе не при ви ле ги је, али то ни је спре чи ло 
по сте пен пре о бра жај до сре ди не 18. ве ка ко-
мор ских по се да у при ват на вла сте лин ства. 
Уну тра шње при ли ке на сла вон ским по се ди-
ма ко ји ни су при кљу че ни Вој ној кра ји ни опи-
са не су у по гла вљу „По ре ски си стем и аграр-
ни од но си” (стра не 163–196). На при ме ру 
Ма ле Вла шке ау тор је де таљ ни је при бли жио 
већ по ме ну те про бле ме око на се ља ва ња и 
ус по ста вља ња ефи ка сног управ ног си сте ма. 
Пре ма про пи са ним од ред ба ма је ве ли чи на 
по љо при вред ног зе мљи шта по до ма ћин ству 
би ла за до во ља ва ју ћа а по ре ско оп те ре ће ње 
под но шљи во за се ља ке. Ре зул та ти ана ли зе 
по пи са зе мљи шта и са ку пље ног по ре за по ка-
за ли су, ме ђу тим, да су вла сти по чет ком 18. 
ве ка из и гра ле соп стве не про пи се ве штач ким 
уве ћа њем ве ли чи не зе мљи шта ка ко би на-
пла ти ле ве ћи по рез. Та кав при ступ имао је за 
по сле ди цу бу не се ља ка. Си ту а ци ја се при вре-
ме но ста би ли зо ва ла ком про ми сним до го во-
ри ма о па у шал ној на пла ти по ре за али је већ 
20-их го ди на 18. ве ка на ста вље но са ста ром 
прак сом, што је узро ко ва ло и исе ља ва ње ста-
нов ни ка. По себ на па жња по све ће на је пи та њу 
зло у по тре бе оба ве зног ра да (ра бо те) се ља ка 
на зе мљи шту вла сте ли на, што је као по сле-
ди цу имало сла бу на се ље ност про сто ра. На-
ро чит ак це нат ста вљен је на по ре ђе ње си туа-
ци је у сре ди на ма на се ље ним ста нов ни штвом 
раз ли чи тог ет нич ког по ре кла. Ау тор је уста-
но вио да су по сто ја ле нео бја шњи ве, у су шти-
ни пот пу но не про пи сне раз ли ке у зе мљи шним 
и по ре ским при ли ка ма из ме ђу не ких срп ских 
и не срп ских за јед ни ца. Ве ли чи на зе мљи шта 
је код не ко ли ко ана ли зи ра них срп ских пра-
во слав них за јед ни ца би ла да ле ко ма ња не го 
код су сед них ка то лич ких, уз исто вре ме но 

да ле ко ве ће по ре ско оп те ре ће ње пр во по ме-
ну тих. Та чан узрок овој по ја ви ни је иден ти-
фи ко ван. Ау тор је та ко ђе уста но вио да је ди-
но на под руч ју Сла во ни је и Сре ма уво ђе ње 
ур ба ри јал не ре гу ла ци је Ма ри је Те ре зи је 
ни је до ве ло до по бољ ша ња ста ту са се ља ка, 
по што су ур ба ри, у су шти ни, по ни шти ли све 
до та да из да те при ви ле ги је и уступ ке се ља-
ци ма, због ко јих су уоп ште и при хва ти ли да 
оста ну на да тим по се ди ма.

Мо но гра фи ја због прет ход но по ме ну-
тих окол но сти не са др жи за вр шно по гла вље, 
су мар ни пре глед или кла си чан за кљу чак. 
Из да ње је обо га ће но пре глед ним спи ско ви ма 
при ло га (ма па, гра фи ко на и та бе ла), из во ра 
и ли те ра ту ре, као и ре ги стром и крат ком био-
гра фи јом ау то ра.

Мо но гра фи ја „Ма ла Вла шка”, упр кос 
ре ла тив но ма њем оби му и не до вр ше ном ста-
њу, пред ста вља ве ли ко осве же ње и зна ча јан 
до при нос срп ској мо дер ној исто ри о гра фи ји. 
По све ће на у пр вом ре ду исто ри ји ома ње обла-
сти Ма ле Вла шке, књи га у сво јој це ло сти ну ди 
мно го ви ше од то га. Пи са на ја сним, јед но став-
ним је зи ком, читаоцима чит ко и на при јем чив 
на чин пре зен ту је ве о ма ком пли ко ван пе ри од 
у исто ри ји срп ског на ро да у чи та вој Сла во ни-
ји у ра ном но вом ве ку. Пре глед но, без су ви-
шних де та ља и ду гач ких ди гре си ја, ау тор је 
ус пео да сло же ну ма те ри ју са жме у ком пакт-
не окви ре, фо ку си ра ју ћи се ви ше на жи вот 
обич ног на ро да не го на по је дин це или при-
пад ни ке ели те. Спе ци фи чан, на на шим про-
сто ри ма не у о би ча јен при ступ про у ча ва њу 
исто ри је, ка кав је не го вао про фе сор Во јин 
С. Да бић, кон цеп ту ал но ће за у век оп ста ти и 
би ти ви дљив у ње го вим де ли ма, а она ће, на-
да мо се, пред ста вља ти узор и под стрек бу-
ду ћим на ра шта ји ма исто ри ча ра да про ду же 
сво ја ис тра жи вања са тач ке где је он био 
при си љен да ста не.

Мср Ни но Де лић
Исто риј ски ин сти тут Бе о град

ni no.de lic @i ib.ac .rs 
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СВЈЕ ДО ЧАН СТВА ИСТО РИЈ СКОГ КОН ТИ НУ И ТЕ ТА
(Из во ри за исто ри ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни: збор ник 

до ку ме на та, Удру же ње ар хив ских рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ар хив Ре пу бли ке 
Срп ске и Ар хив Срп ске пра во слав не цр кве, Ба ња лу ка –Бе о град 2020, 360 стр.)

Цен трал ни ју би леј у срп ској кул ту ри 
и исто риј ској на у ци 2019. го ди не био је по-
све ћен 800. го ди шњици са мо стал но сти Срп-
ске пра во слав не цр кве, ду хов не ко ли јев ке и 
кључ ног иден ти тет ског упо ри шта срп ско га 
на ро да. У ве зи са го ди шњи цом ко ја свје до чи 
о исто риј ском кон ти ну и те ту срп ског на ро да 
и зна чај ним до ме ти ма на по љу умјет но сти, 
кул ту ре и на у ке, јед но ре пре зен та тив но 
стру ков но удру же ње и два ар хи ва об ја ви ли 
су збор ник ре ле вант них исто риј ских из во ра 
и ар хив ских до ку ме на та Из во ри за исто ри ју 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер це
го ви ни. Збор ник до ку ме на та при ре ди ли су 
исто ри ча ри и ар хи ви сти мр Бо јан Стој нић, 
ди рек тор Ар хи ва Ре пу бли ке Срп ске из Ба ње 
Лу ке, и др Ра до ван М. Пи ли по вић, ди рек тор 
Ар хи ва Срп ске пра во слав не цр кве из Бе о-
гра да. Збор ник до ку ме на та оби ма је 360 стра-
на и са др жи че ти ри по гла вља: I „Пред го вор”, 
II „Осам ве ко ва ау то ке фал но сти Срп ске пра-
во слав не цр кве – јед но ар хи ви стич ко про-
ми шља ње”, III „Из бор из гра ђе” и IV „По пис 
из вор ни ка до ку ме на та и при ло га”. Тре ће и 

нај ва жни је по гла вље ове књи ге – „Из бор из 
гра ђе”, об у хва та укуп но 70 до ку ме на та. Неки 
од до ку ме на та се по пр ви пут об ја вљу ју у овој 
збир ци, док је ве ћи на од ра ни је по зна та струч-
ној јав но сти. На мје ра при ре ђи ва ча би ла je да 
се кроз ода бра ну ар хив ску гра ђу, ко ја об у хва-
та пе ри од од XI II до XX ви је ка, а од но си се 
на пет епар хи ја (Би хаћ ко-пе тро вач ка, Ба ња-
луч ка, Звор нич ко-ту злан ска, Да бро бо сан ска 
и За хум ско-хер це го вач ка), по ка же ди на мич-
ни раз вој ни пут Срп ске пра во слав не цр кве 
на про сто ру да на шње Бо сне и Хер це го ви не, 
ко ји у по сљед ње ври је ме све ви ше при вла чи 
ис тра жи ва че раз ли чи тих ме то до ло шких опре-
дје ље ња. 

По себ ну па жњу при вла че Кон цепт пи
сма Зе нич ке цр кве не оп шти не ру ском ца ру из 
сре ди не XIX ви је ка ко јим се мо ли за ма те ри-
јал ну по моћ и до ку мент ко ји свје до чи о по ку-
ша ји ма из град ње пра во слав не цр кве у Ба њој 
Лу ци у истом раз до бљу. За слу же но мје сто 
у збир ци про на шла је Кон вен ци ја из ме ђу 
ау стро у гар ске вла де и Ца ри град ске па три-
јар ши је о ста ту су пра во слав них епар хи ја у 
Бо сни и Хер це го ви ни од 31. мар та 1880. го ди-
не, ко јом је ре гу ли сан по ло жај срп ске цр кве 
у по кра ји на ма под ау стро у гар ском оку па ци-
јом. Из истог раз до бља из да ва ја мо По сла ни
цу од 26. апри ла и Окру жни цу па ро хиј ском 
све штен ству од 29. но вем бра 1883. го ди не 
да бро бо сан ског ми тро по ли та Са ве Ко са но-
ви ћа, ко јом је стао у за шти ту и од бра ну пра-
во сла вља од агре сив ног ка то лич ког про зе ли-
ти зма у оку пи ра ним по кра ји на ма, као и од-
лу ку о уте ме ље њу но ве Срп ско-пра во слав не 
Ми тро по ли је ба ња луч ко-би хаћ ке, са ми тро-
по лит ском сто ли цом у Ба њој Лу ци. Из вре ме-
на бор бе Ср ба за цр кве но-школ ску ау то но-
ми ју 1896−1905. го ди не из два ја мо три цар ска 
ме мо ран ду ма, пр ви од 23. но вем бра 1896. го-
ди не, дру ги од 19. мар та 1897. го ди не и трећи 
ме мо ран дум од17. ма ја 1900. го ди не. 

Од до ку ме на та ва жних за исто ри ју 
Срп ске пра во слав не цр кве из ме ђу рат ног пе-
ри о да по ми ње мо од лу ку Све тог aрхијерејског 
са бо ра до ни је ту 30. ав гу ста / 12. сеп тем бра 
1920. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма, о по-
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ди за њу Ау то ке фал не Ује ди ње не Пра во слав-
не Срп ске Цр кве на сте пен и по ло жај Па три-
јар ши је, указ кра ља Пе тра I од истог да ту ма 
ко јим се по твр ђу је по ме ну та од лу ка Све тог 
ар хи је реј ског са бо ра, основ не од реб де Уста-
ва Срп ске пра во слав не цр кве из 1931. го ди не 
и по сла ни цу Све тог ар хи је реј ског си но да Срп-
ске пра во слав не цр кве, до ни је ту по сле Кон-
кор дат ске кри зе и Кр ва ве ли ти је 1937. го ди не. 

Из во ри за исто ри ју Срп ске пра во слав не 
цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни оби лу ју гра ђом 
ко ја свје до чи о план ском и си сте мат ском уни-
шта ва њу цр кве не ор га ни за ци је, све штен ства, 
кул тур них и ду хов них до ба ра срп ског на ро да 
то ком Дру гог свјет ског ра та на тлу Не за ви-
сне Др жа ве Хр ват ске. Из два ја мо из вје шта је о 
зло чи ни ма хр ват ских вла сти пре ма све штен-
ству и на ро ду на те ри то ри ји НДХ пре ма по-
да ци ма до би је ним од 20. ју ла 1941. го ди не, 
из вје шта је о стра да њу Ср ба сре бре нич ког 
кра ја 1941. го ди не, из вје шта је Цр кве ног су да 
Епар хи је ба ња луч ке о по сли је рат ном ста њу, 
из вје штај Цр кве ног су да Mитрополије да бро-
бо сан ске Зе маљ ској ко ми си ји Бо сне и Хер-
це го ви не за вјер ска пи та ња о оп штем по сли-
је рат ном ста њу, из вје штај Цр кве ног су да 
Епар хи је за хум ско-хер це го вач ке Зе маљ ској 
ко ми си ји Бо сне и Хер це го ви не за вјер ска пита-
ња о по сли је рат ном ста њу, из вје штај о ар хи-
па стир ском ра ду и ста њу у Епар хи ји звор-
нич ко-ту злан ској за 1947. го ди ну, те спи сак 
све ште ни ка, све ште нич ких удо ви ца и си ро-
ча ди, је ро мо на ха и мо на хи ња Епар хи је звор-
нич ко-ту злан ске. 

По сљед њи дио Из во ра за исто ри ју Срп
ске пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни 
до но си до ку мен та и из во ре но ви јег да ту ма, 
ме ђу ко ји ма по ми ње мо са оп ште ње са ван ред-
ног за сје да ња Све тог ар хи је реј ског са бора 
Срп ске пра во слав не цр кве по во дом ла жних 
оп ту жби про тив срп ског на ро да у Бо сни и 
Хер це го ви ни, Апел упу ћен се стрин ским пра-
во слав ним цр ква ма, ге не рал ном се кре та ру 
ОУН, па пи Јо ва ну Па влу II, Свјет ском са вје ту 
цр ка ва, Европ ској уни ји и свим ам ба са да ма 
у Бе о гра ду из 1995. го ди не и зна ме ни ти Апел 
срп ском на ро ду по во дом ег зо ду са кра ји шких 
Ср ба у ље то исте го ди не.

Срп ска пра во слав на цр ква у Бо сни и 
Хер це го ви ни раз ви ја ла се ви је ко ви ма у спе-
ци фич ним дру штве но-по ли тич ким окол но-
сти ма, до осло бо ђе ња 1918. го ди не под ви-
ше ви је ков ном тур ском и ви ше де це ниј ском 
ау стро у гар ском оку па ци јом. У ци ви ли за циј-
ским и мо дер ни за циј ским ка рак те ри сти ка ма 

XIX ви је ка цр кви и ње ном све штен ству у Бо-
сни и Хер це го ви ни при па да по себ но мје сто. 
Цр ква је у бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње 
и фор ми ра ње сло бод не др жа ве ак тив но уче-
ство ва ла. По ред чи сто вјер ских, цр ква је има-
ла оби љеж ја по ли тич ке ор га ни за ци је, по себ-
но у раз до бљу тур ске оку па ци је, али је би ла 
и но си лац го то во цје ло куп ног кул тур но-про-
свјет ног ра да у на ро ду. По из би ја њу Пр вог 
свјет ског ра та, Срп ска пра во слав на цр ква у 
Бо сни и Хер це го ви ни и ње но све штен ство тре-
ти ра ни су од стра не вла сти као осно ва про-
тив др жав не про па ган де у Бо сни, Хер це го-
ви ни, Хр ват ској и Дал ма ци ји, те су, сход но 
то ме, би ли из ло же ни су ро вој вој но-по ли тич-
кој ре пре си ји у чи јој се осно ви на ла зи ла же ља 
оку па тор ских вла сти да уни ште све срп ске 
на ци о нал не ор га ни за ци је и њи хо ве ис такну-
те пред став ни ке. Свр шет ком ра та и ства ра-
њем Кра ље ви не СХС / Ју го сла ви је, на ста ли 
су но ви усло ви ра да и жи во та цр кве. У одлу-
чу ју ћим иде о ло шким пи та њи ма уну тра шњег 
жи во та и по рет ка, цр ква и др жа ва на ла зе се 
на бли ским по зи ци ја ма. Ка рак те ри сти ке од-
но са Срп ске пра во слав не цр кве пре ма др жа ви 
би ле су при вр же ност ју го сло вен ској кра ље-
ви ни и по што ва ње ње них за ко на. 

Срп ска пра во слав на цр ква на шла се 
то ком Дру гог свјет ског ра та и по сто ја ња Не-
за ви сне Др жа ве Хр ват ске на иви ци оп стан ка 
и пред иза зо вом то тал ног уни ште ња. Судби на 
ко ју су уста шке вла сти на ми је ни ле ци је лом 
срп ском на ро ду ни је за о би шла све штен ство 
ни објек те СПЦ. Све што се по ис то вје ћи ва-
ло са пра во сла вљем и срп ством ста вље но је 
ван за ко на, а као та кво осу ђе но на не ста ја ње 
у др жа ви у ко јој ни је би ло мје ста за Ср бе, Је-
вре је и Ро ме. Ср би ма је по сли је др жав ног сло-
ма у Април ском ра ту нај сна жни је упо ри ште 
оста ло у њи хо вој цр кви, ко ја је због то га би ла 
из ло же на бру тал ном те ро ру оку па то ра и њи-
хо вих по ма га ча. Фи зич ка ис тре бље ња и ра-
се ља ва ња Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не пра-
ти ли су њи хо во при сил но по ка то ли ча ва ње, 
пљач ка имо ви не и кул тур них до ба ра. За вр-
шет ак ра та је на исто риј ску по зор ни цу по ста-
вио но ве од но се из ме ђу вјер ских за јед ни ца и 
др жа ве. Срп ска пра во слав на цр ква при хва-
ти ла је одва ја ње цр кве од др жа ве, аграр ну ре-
фор му, али и све дру ге ре фор ме ко је су дух 
и по ли ти ка но вог вре ме на на ла га ле. Пре у зи-
ма њем вла сти у Ју го сла ви ји ко му ни стич ки 
ре жим уло жио је знат не на по ре да раз би је је-
дин ство Срп ске пра во слав не цр кве, сма тра-
ју ћи да ће на тај на чин раз би ти Срп ство као 
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хо мо ге ну цје ли ну. Гле да ју ћи у цр кви ле гло 
„ве ли ко срп ске иде о ло ги је”, ко му ни сти су 
ор га ни зо ва но ра ди ли на ума ње њу ње ног ути-
ца ја ме ђу вјер ни ци ма, те уну тра шњој кон тро-
ли, уко ли ко је већ ни су мо гли у пот пу но сти 
раз би ти. Срп ску пра во слав ну цр кву тре ба ло 
је по ди је ли ти у ви ше за себ них цр кве них за-
јед ни ца, ме ђу соб но одво је них и не за ви сних 
јед них од дру гих, чи ме би се по сте пе но отво-
рио пут ка раз би ја њу срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та. 

По ве за ни истом исто риј ском суд би ном, 
срп ски на род и ње го во све штен ство би ли су 
но си о ци срп ске др жав не ми сли ко ја је по ве-
зи ва ла све Ср бе, ма гдје жи вје ли. По ни кла из 
на ро да, срп ска цр ква се од сво јих ко ри је на 

ни је одва ја ла, него је за јед но са на ро дом под-
но си ла сва исто риј ска ис ку ше ња и стра да ња. 
У очу ва њу је дин ства и на ци о нал ног иден-
ти те та срп ског на ро да огле да се уло га цр кве 
у про шло сти Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не, 
али и на зи ре ње на оба ве за пре ма ге не ра ци-
ја ма ко је до ла зе. 

За јед нич ки рад Удру же ња ар хив ских 
рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ар хи ва Ре пу бли-
ке Срп ске и Ар хи ва Срп ске пра во слав не цр кве 
то ком прет ход них го ди на даo je зна чај не ре-
зул та те на по љу на у ке, ко ји су се ма ни фе сто-
ва ли кроз не ко ли ко штам па них из да ња и бо-
га том из ло жбе ном дје лат но шћу. Из во ри за 
исто ри ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сни и 
Хер це го ви ни пред ста вља ју кру ну те са рад ње. 

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

Фи ло зоф ски фа кул тет 
bo ri vo je.mi lo se vic@ff.unibl.org
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МУ СЛИ МА НИ НА БАЛ КАН СКОМ ПО ЛУ О СТР ВУ
(Kle jer, Na ta li i Gza vi je Bu ga rel, Mu sli ma ni Ju go i stoč ne Evro pe: Od im pe ri ja do  

bal kan skih dr ža va. Pre veo Mar ko Bo žić. Aka dem ska knji ga, No vi Sad 2020, 346 str.)

Углед на но во сад ска из да вач ка ку ћа 
Ака дем ска књи га је у те шкој, „пан де миј ској” 
2020. го ди ни, у ко јој су мно ги из да ва чи до-
не кле по су ста ли са об ја вљи ва њем но вих на-
сло ва, че ка ју ћи бо ље (по слов не) да не, об јави-
ла ви ше вред них на уч них сту ди ја. Јед на од 
њих ће по себ но за ин три ги ра ти исто ри ча ре, 
со ци о ло ге, кул ту ро ло ге, али и све про у ча-
ва о це сло же них по ли тич ких, исто риј ских и 
со ци о кул ту ро ло шких при ли ка, као и увек 
осе тљи вог пи та ња вер ских и на ци о нал них 
иден ти те та на под руч ју Ју го и сточ не Евро пе. 
У пи та њу је књи га Му сли ма ни Ју го и сточ не 
Евро пе: од им пе ри ја до бал кан ских др жа ва 
На та ли Кле јер (Nat ha lie Clayer) и Гза ви јеа 
Бу га ре ла (Xa vi er Bo u ga rel), ис тра жи ва ча Цен-
тра за тур ске, осман ске, бал кан ске и цен трал-
но а зиј ске сту ди је (ЦЕ ТО БАК) при Фран цу-
ском на уч ном ис тра жи вач ком цен тру (ЦНРС). 
На та ли Кле јер je спе ци ја ли ста за вер ска и 
на ци о нал на пи та ња у осман ској и по сто сман-
ској Ју го и сточ ној Евро пи, а Гза ви је Бу га рел за 
ислам у Ју го и сточ ној Евро пи, као и за ра то-
ве и по сле рат на дру штва на тлу бив ше Ју го-
сла ви је.

Чи ње ни ца ко ју и са ми ау то ри ис ти чу 
у свом де лу је да су прет ход не две де це ни је 
обе ле же не по ра стом бро ја на уч них ра до ва 
по све ће них упра во Ју го и сточ ној Евро пи и 
му сли ман ским за јед ни ца ма на том про сто ру. 
Ти ра до ви ана ли зи ра ју ево лу ци ју од но са из-
ме ђу исла ма и по ли ти ке у пр вој пост ко му ни-
стич кој де це ни ји, с јед не стра не, и по нов но 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу бал кан ског исла-
ма и остат ка ислам ског све та, с дру ге стра не. 
Ме ђу тим, по ре чи ма ау то ра, до ове књи ге 
„не до ста ја ло је де ло ко је би ту ево лу ци ју по-
сма тра ло у ду жој исто риј ској пер спек ти ви” 
(стр. 23).

У са мом уво ду ау то ри на гла ша ва ју да 
се у књи зи ба ве са мо оним му сли ман ским 
за јед ни ца ма ко је су се по ја ви ле са ши ре њем 
Осман ског цар ства у Евро пи из ме ђу XIV и 
XVII ве ка, а у ма њој ме ри и то ком ње го вог 
по вла че ња, из ме ђу XVI II и XX ве ка. Пи та ње 
по ре кла тих за јед ни ца је пред мет ста рих и 
жуч них рас пра ва и као та кво не ми нов но ви-
ше слој но и ком плек сно, па се ау то ри ко рект но 
огра ђу ју ис ти чу ћи да ни је њи хов за да так да 
пру же ко нач не и пре ци зне од го во ре. 

У већ спо ме ну том увод ном де лу чи та-
лац уо ча ва на сто ја ње ау то ра да њи хо ва књи га 
не оста ви ни ка кве не до у ми це и по те шко ће 
у раз у ме ва њу, чак и кад су у пи та њу чи та о ци 
про сеч ног по зна ва ња исто риј ских од но са и 
до га ђа ја на про сто ри ма Ју го и сточ не Евро пе. 
На и ме, они пре ци зно и кон крет но на во де 
че ти ри ве ли ке лин гви стич ке и на ци о нал не 
гру пе му сли ман ског ста нов ни штва на Бал-
ка ну: Ал бан це му сли ман ске ве ро и спо ве сти, 
Бо шња ке, Тур ке и Ро ме ислам ске ве ро и спо-
ве сти. Пре ци зно сти до при но се и при ло же не 
кар те и та бе ле ко је при ка зу ју про це нат му-
сли ма на у укуп ном бро ју ста нов ни ка у држа-
ва ма Ју го и сточ не Евро пе – 12,5% ста нов ни-
штва овог де ла све та, од но сно осам ми ли о на 
ста нов ни ка ислам ске ве ро и спо ве сти. Већ 
са мо на во ђе ње ин ди ка тив них ста ти стич ких 
по да та ка ука зу је на је дан од мо ти ва ау то ра 
да се по све те ис тра жи ва њу ове, за на уч ни ке и 
ис тра жи ва че, не са свим јед но став не те ма ти ке.

Сту ди ја пру жа све о бу хва тан пре глед 
ви ше ве ков ног исто риј ског раз до бља: пе ри о да 
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од из ве сног сла бље ња Осман ског цар ства на-
кон не у спе шне дру ге оп са де Бе ча 1683. го ди-
не па све до Ис точ не кри зе (I по гла вље, стр. 
27–64); пе ри о да Ис точ не кри зе, то ком ко је 
ја ча ју бал кан ске др жа ве, што ути че на де мо-
граф ско сма ње ње му сли ма на на про сто ри ма 
ко ји су пре шли под нео сман ску власт и, на-
по слет ку, во ди до кра ха Осман ске им пе ри је 
и ства ра ња Ре пу бли ке Тур ске 1923. го ди не (II 
по гла вље, стр. 65–104); ме ђу рат ног пе ри о да 
то ком ко јег су два про це са по го ди ла му сли-
ма не из бал кан ских др жа ва у ко ји ма су би ли 
ма њи на: исе ља ва ње у Тур ску и њи хо во кон-
сти ту и са ње као ма њи не (III по гла вље, стр. 
105–154); за тим пе ри о да успо на ко му ни зма 
у бал кан ским др жа ва ма ка да се му сли ма ни 
„пре пу шта ју мо гућ но сти ма ко је ну ди ко му-
ни стич ка мо дер ни за ци ја” (стр. 165) (IV по гла-
вље, стр. 155–206); и, ко нач но, пе ри о да па да 
ко му ни зма, ка да бал кан ски му сли ма ни до-
спе ва ју у жи жу ин те ре со ва ња свет ске јав но-
сти, пре све га због рас па да Ју го сла ви је и ра-
то ва ко ји су по том усле ди ли (V по гла вље, стр. 
207–257). 

Ва жно је на по ме ну ти да ау то ри Кле јер 
и Бу га рел бал кан ски ислам до след но са гле да-
ва ју у кон тек сту зна чај них исто риј ских до га-
ђа ја на про сто ру Ју го и сточ не Евро пе, у вре ме-
ну обе ле же ном не стан ком три ве ли ка цар ства: 
осман ског, ау стро у гар ског и ру ског, сма тра-
ју ћи да бал кан ски му сли ма ни „има ју исто 
оно ли ко пра ва да се на зи ва ју Евро пља ни ма 
ко ли ко и њи хо ви пра во слав ни и ка то лич ки 
су се ди”, a да „ин си сти ра ње бал кан ских му-
сли ма на на европ ском и то ле рант ном ка рак-
те ру њи хо ве ве ре та ко ђе пред ста вља од го вор 
на на ци о на ли стич ке иде о ло ги је ко је су их 
на зи ва ле „Тур ци ма”, „Ази ја ти ма” или, што је 
нај но ви ја тен ден ци ја, „фун да мен та ли сти ма” 
и „ве ха би ја ма” (стр. 275). 

Они ис ти чу и пре лом не тач ке у исто ри-
ји бал кан ских му сли ма на, а јед на од нај ва жни-
јих и пре суд них за њи хов да љи исто риј ски 

раз вој је по вла че ње Осман ског цар ства са Бал-
кан ског по лу о стр ва, ка да је на сту пио те жак 
пе ри од ин те гра ци је у но во о сно ва не др жа ве, 
као и на сто ја ња тих др жа ва да ус по ста ве над-
зор над ислам ским вер ским хи је рар хи ја ма. 

По себ на вред ност ове исто риј ске сту-
ди је је син те ти чан при каз бал кан ског исла ма: 
вер ске прак се и оби ча ја му сли ма на из бал-
кан ских др жа ва, уз ис ти ца ње за па жа ња да су 
они хо мо ге ни ји на ре ли гиј ском не го на лин-
гви стич ком пла ну: ве ли ка ве ћи на ме ђу њи ма 
су су нит ски му сли ма ни ха ни фиј ског об ре да. 
Та ко ђе, ар гу мен то ва но је при ка за на ко ре ла-
ци ја из ме ђу ве за исла ма и на ци о нал ног иден-
ти те та му сли ма на де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка: у Бо сни и Хер це го ви ни је до шло до 
„истин ске ре и сла ми за ци је на ци о нал ног иден-
ти те та”, док је у оста лим бал кан ским др жа-
ва ма „исла мо на ци о на ли стич ка стру ја оста ла 
мар ги нал на” (стр. 243). Ипак, ау то ри из но се 
став да је „се ку ла ри за ци ја кроз ко ју су му-
сли ма ни про шли у ко му ни стич ком пе ри о ду 
углав ном би ла не по врат на” (стр. 255).

На кра ју, мо же се за кљу чи ти да су ауто-
ри овој ком плек сној те ми при сту пи ли ана ли-
тич но и по све ће но, о че му све до чи и бо га та 
би бли о гра фи ја, ко ја бро ји чак 261 би бли о граф-
ску је ди ни цу, као и ис цр пан гло сар, ко ји олак-
ша ва раз у ме ва ње не по зна тих или ма ње по-
зна тих тер ми на. За на уч не рад ни ке по себ но 
зна ча јан мо же би ти и па жљи во са ста вљен 
ин декс пој мо ва, ко ји се на ла зи на кра ју књи ге.

У књи зи су објек тив но при ка за не по-
ли тич ке, со ци о ло шке, де мо граф ске и вер ске 
ка рак те ри сти ке бал кан ских му сли ма на, упо-
ре до са при ка зом нај ва жни јих исто риј ских 
до га ђа ја чи ји су они би ли и је су не из о ста ван 
чи ни лац, уз на по ме ну да ово де ло пре све га 
до при но си упо зна ва њу и са гле да ва њу по ме-
ну тих ка рак те ри сти ка при пад ни ка ислам ске 
кул ту ре на јед ном ге о граф ски ја сно од ре ђе-
ном про сто ру – про сто ру Ју го и сточ не Евро пе.

Mср Ве сна Жив ко вић, 
док то ранд Пе да го шког фа кул те та у 

Сом бо ру
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

ve sna_zvkvc@yahoo.co.uk
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ХАБ ЗБУР ШКА БАЛ КАН СКА ПО ЛИ ТИ КА НА РАЗ МЕ ЂУ ВИ ЈЕ КО ВА
(Бо ро Брон за, Ау стри ја и За пад ни Бал кан 1788–1815, Фи ло зоф ски фа кул тет,  

Ба ња Лу ка 2020, 237 стр.)

Бо ро Брон за ван ред ни је про фе сор на 
ужој на уч ној обла сти Исто ри ја но вог ви је ка, 
у окви ру Сту диј ског про гра ма Исто ри ја, Фи-
ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој 
Лу ци. У ње го вом ис тра жи вач ком фо ку су 
на ла зи се исто ри ја ау стриј ске и европ ске ди-
пло ма ти је то ком XVI II ви је ка, те по ли тич ки 
и еко ном ски од но си Евро пе и Ази је у истом 
пе ри о ду. На пи сао је ви ше ра до ва а 2012. го-
ди не об ја вио је мо но гра фи ју Aустријска по
ли ти ка пре ма про сто ру Бо сне и Хер це го ви не 
1699–1788. Ри јеч је о про ши ре ној док тор ској 
ди сер та ци ји ко ју је под на зи вом „Хаб збур-
шка по ли ти ка пре ма Бо сни и Хер це го ви ни 
1716–1780” од бра нио 2009. на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ба њој Лу ци.

Књи га Ау стри ја и За пад ни Бал кан 1788–
1815. пред ста вља ау то ро ву из ми је ње ну ма ги-
стар ску те зу ко ју је 2006. од бра нио на истом 
фа кул те ту под на зи вом „Хаб збур шка по ли-
ти ка пре ма За пад ном Бал ка ну 1780–1815”. 
Бо ро Брон за се у пи та њу исто ри о граф ске тер-
ми но ло шке ди ле ме да ли ко ри сти ти од ред ни-
цу хаб збур шки или ау стриј ски опре ди је лио 
за по то њи. Ар гу мен ту ју ћи сво ју од лу ку „кван-
ти та тив ном ана ли зом”, о ко јој ни је на вео де-
таљ ни је по дат ке, по ко јој је „по сљед њих го-
ди на... ба ланс у исто ри о гра фи ји пре шао на 

стра ну тер ми на Ау стри ја у од но су на тер мин 
Хаб збур шка Мо нар хи ја” (стр. 10). Про стор 
За пад ног Бал ка на ко ји се тре ти ра у књи зи 
не об у хва та ком плет но под руч је ко је се да нас 
под тим тер ми ном под ра зу ми је ва, по што те-
ри то ри је Сје вер не Ма ке до ни је и Ал ба ни је 
та да још ни су би ле пред мет ау стриј ске вој не 
и по ли тич ке аспи ра ци је. За раз ли ку oд мле-
тач ких по сје да Ис тре, Дал ма ци је и Бо ке Ко-
тор ске, те ри то ри је Ду бро вач ке ре пу бли ке и 
осман ских по сје да да на шње Цр не Го ре без 
Бо ке ко тор ске, те ри то ри је Ср би је ју жно од 
Са ве и Ду на ва и Бо сне и Хер це го ви не. Хро-
но ло шки оквир 1788–1815. по ди је лио је на три 
не јед на ке ци је ли не: пе ри од од 1788. до 1791. 
од но сно од по чет ка ау стриј ско-осман ског 
ра та до пот пи си ва ња ми ра у Сви што ву авгу-
ста 1791; пе ри од од 1791. до де цем бра 1805. 
и скла па ња ми ра у Бра ти сла ви, ко јим је дез-
о ри јен ти са ност ау стриј ске по ли ти ке по ста ла 
очи та; пе ри од од Бра ти слав ског ми ра 1805. до 
1815, од но сно до за вр шет ка Беч ког кон гре са.

По ред пред го во ра, књи га се са сто ји од 
уво да, за кључ ка, при ло га и спи ска из во ра и 
ли те ра ту ре, као и три ди је ла са по че ти ри пот-
по гла вља: Офан зив на по ли ти ка Ау стри је на 
За пад ном Бал ка ну у до ба Јо си па II, с пот по-
гла вљи ма „По ли тич ке и вој не ак ци је Ау стри-
је на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не (1788–
1791)”, „По те зи пре ма Ср би ји у ду ху ’грч ког 
пла на’ (1788–1791)”, „Ми си је у Цр ној Го ри 
као по ку ша ји оства ре ња пре суд ног по ли тич-
ког ути ца ја (1788–1791)”, Од нос пре ма Ду бро-
вач кој ре пу бли ци и Мле тач кој Дал ма ци ји 
(1788–1791”, Ко ле ба ње Ау стри је на За пад ном 
Бал ка ну од ми ра у Сви што ву до ми ра у Бра
ти сла ви, с пот по гла вљи ма „Про бле ми раз-
гра ни че ња и одр жа ва ња ми ра на гра ни ци с 
Бо сном и Хер це го ви ном (1791–1805)”, „Став 
пре ма срп ској ау то но ми ји у сје вер ној Ср бији 
и по че так из би ја ња срп ског устан ка (1791–
1805)”, „Од нос пре ма бор би Цр не Го ре за 
не за ви сност (1791–1805)”, „Бор ба за осва ја ње 
Мле тач ке Дал ма ци је и не у тра ли за ци ју Ду-
бро вач ке ре пу бли ке (1791–1805)”, и Ау стри ја 
и фран цу ска при јет ња на За пад ном Бал ка ну 
од ми ра у Бра ти сла ви до Беч ког кон гре са, с 
пот по гла вљи ма „Отва ра ње кон зу ла та у Трав-
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ни ку и ди пло мат ска дје лат ност у Бо сни и Хер-
це го ви ни (1805–1815)”, Сје вер на Ср би ја у 
ау стриј ским кон цеп ци ја ма то ком срп ског 
устан ка и Беч ког кон гре са (1805–1815)”, „По-
ку ша ји ути ца ја на по ли тич ки раз вој Цр не 
Го ре (1805–1815)”, „Бор ба про тив фран цу ске 
пре вла сти и ко нач но осва ја ње Ду бро вач ке ре-
пу бли ке и Дал ма ци је (1805–1815)”.

Ау тор се ско ро два де сет го ди на ба ви 
из у ча ва њем ау стриј ске за пад но бал кан ске по-
ли ти ке и овим дје лом је за о кру жио тај пе ри од 
свог на уч ног ра да. За кљу чио је да рат из 1788. 
пред ста вља дис кон ти ну и тет у ау стриј ској 
по ли ти ци пре ма Осман ском цар ству ко ју од 
1739. до 1878. ни је ка рак те ри сао отво ре но 
агре сив ни при ступ. Објек тив но сла ба Ау стри-
ја је ми ром из 1791. отво ри ла се би из у зет не 
тр го вач ке пер спек ти ве. По сље дич но про стор 
Ср би је, Вла шке и Мол да ви је до био је ве ћи 
зна чај од Бо сне и Хер це го ви не. Ове осман ске 
про вин ци је би ле су ге о граф ски нај бли же 
цен тру Мо нар хи је али ни су има ле зна ча јан 
фи нан сиј ски по тен ци јал. За да ље ши ре ње 
би ло је ва жно оства ри ти ути цај на хри шћа не 
у сје ве ро за пад ним ди је ло ви ма Осман ског цар-
ства. Кам по фор миј ским ми ром 1797. Ау стри-
ја је за го спо да ри ла до та да шњим мле тач ким 
по сје ди ма и на сто ја ла да та кво ста ње за др-
жи. Уста нич ки по кре ти мо гли су до ве сти до 

пре ком по зи ци је од но са на Бал ка ну и сто га 
је Ау стри ја би ла до сље дан про тив ник Пр вог 
срп ског устан ка и ње го вог од је ка у Бо сан ској 
Кра ји ни. У ра то ви ма 1805. и 1809. из гу би ла 
је све те ри то ри је у ја дран ском за ле ђу и би ла 
све де на на „фран цу ски са те лит”. Ау стриј ска 
по ли ти ка све до фран цу ског по ра за у Ру си ји 
сво ди ла се на по ку ша је па ри ра ња фран цу-
ском ути ца ју у Осман ском цар ству. На кон 
Беч ког кон гре са и по бје де на че ла ле ги ти ми-
те та Ау стри ја је на Бал ка ну оства ри ла циљ 
– са чу ва ти sta tus quo све до по вољ не при ли-
ке за ин тер вен ци ју. Из вор ну гра ђу за из у ча-
ва ње ау стриј ске по ли ти ке на Бал ка ну у на-
ве де ном пе ри о ду ау тор је цр пио из фон до ва 
Ау стриј ског др жав ног ар хи ва (Österreichi-
sches Sta at sar chiv in Wi en) те Двор ског ар хи-
ва (Ha us-, Hof- und Sta at sar chiv). Има ју ћи у 
ви ду да је ау стриј ска по ли ти ка пре ма За пад-
ном Бал ка ну у ве ли кој мје ри за ви си ла од до-
га ђа ја у Сред њој и За пад ној Евро пи за да љи 
рад на овој те ми би ло би нео п ход но ис тра жи-
ва ти у ар хи ви ма Бер ли на, Па ри за и Лон до на. 
Ра свје тља ва ње уло ге ри мо ка то лич ке цр кве 
у ау стриј ским пла но ви ма на Бал ка ну за хтје-
ва рад у ар хи ви ма Ва ти ка на. Бу ду ћим до ма-
ћим ис тра жи ва чи ма ко ји се ухва те у ко штац 
с овим те ма ма књи га Ау стри ја и За пад ни Бал
кан 1788–1815 би ће од ве ли ке по мо ћи.

Мср Ра до ван Су бић
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фи ло зоф ски фа кул тет
ra do van.su bic@ff.unibl.org
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АПРИЛ СКИ РАТ – ПРЕ ДА ЈА БЕЗ ИС ПА ЉЕ НОГ МЕТ КА ИЛИ НЕ?
(Ми лош Жи кић, Април ски рат у Мо рав ској ба но ви ни: Пе та ар ми ја Ју го сло вен ске  

вој ске у ра ту 1941, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град 2020, 343 стр.)

У јед ном од сво јих ин тер вјуа да тих по-
чет ком по след ње де це ни је XX ве ка исто ри-
чар Бран ко Пе тра но вић је из нео пред ви ђа ње 
по ко јем исто ри ча ри у бу дућ но сти не ће мо ћи 
одо ле ти об ра ди до га ђа ја из 1941. го ди не. По-
ла зе ћи од сло же но сти узро ка, уну тра шњих 
по де ла, та да шњих или на кнад них су пар ни-
шта ва уче сни ка, раз ли чи тих по гле да на по-
сле ди це, он је уви део да ду го не ће не ста ти 
ин те ре со ва ња ме ђу исто ри ча ри ма за све што 
је прет хо ди ло 27. мар ту 1941. го ди не, од но-
сно оно га што је би ла бли жа или да ља по-
сле ди ца пре вра та. Пред ви ђа ње ко је је из нео 
Пе тра но вић по твр ђе но је у ви ду мо но гра фи је 
Април ски рат у Мо рав ској ба но ви ни: Пе та 
ар ми ја Ју го сло вен ске вој ске у ра ту 1941. Њен 
ау тор, Ми лош Жи кић, при па да гру пи мла ђих 
исто ри ча ра ко ји је са би ра њем но вих исто риј-
ских из во ра и пре и спи ти ва њем оних по зна-
тих у све тлу но вих чи ње ни ца ус пео да по да ри 
мо но гра фи ју са те мом Април ског ра та 1941. 
го ди не као ди рект не по сле ди це вој ног пу ча. 

Мо тив за сво је ис тра жи ва ње ау тор је 
про на шао у из о стан ку ши рег и објек тив ног 
про у ча ва ња Април ског ра та, из че га су про-

ис те кли број ни сте ре о ти пи, ко ји су за сту-
пље ни и да нас у ви ду оп ште при хва ће них 
чи ње ни ца. Нај ка рак те ри стич ни ји сте ре о ти-
пи се од но се на слаб от пор вој ске Кра ље ви-
не Ју го сла ви је, „пре да ју без ис па ље ног мет-
ка”, спрем ност ни жег ко манд ног ка дра за 
бор бу, из дај ство и апа ти ју ви ших офи ци ра. 
Пре тва ра ње ових сте ре о ти па у оп шта ме ста, 
без ис црп не ана ли зе, има ло је за по сле ди цу, 
пре ма ау то ро вом ми шље њу, то да су мно ги 
при ме ри по зи тив ног де ло ва ња и по жр тво-
ва ња то ком Април ског ра та не пра вед но за-
бо ра вље ни. Упра во је на про сто ру Мо рав ске 
ба но ви не, ад ми ни стра тив но-управ не је ди-
ни це Кра ље ви не Ју го сла ви је, за по чео не мач-
ки на пад за у зи ма њем Сип ског ка на ла на 
Ду на ву. Ти моч ка ди ви зи ја у са ста ву Пе те 
ар ми је пру жи ла је код Ца ри бро да сна жан 
от пор не при ја те љу, оста ле је ди ни це из са-
ста ва ове ар ми је пру жи ле су от пор у Ис точ-
ној Ср би ји, док је део њих ус пео да ус по ста-
ви фронт у до ли ни За пад не Мо ра ве. Као 
основ ни из во ри за про у ча ва ње рат ног пу та 
Пе те ар ми је ау то ру су по слу жи ла све до чан-
ства ко ман да на та ње них је ди ни ца ко ја се 
чу ва ју у фон до ви ма Вој ног ар хи ва у Бе о гра-
ду. Ме ђу њи ма од по себ ног зна ча ја су из ја ве 
ко ман дан та Пе те ар ми је ге не ра ла Вла ди ми-
ра Цу кав ца, ко ман дан та Кра јин ске ди ви зи је 
ге не ра ла Ми ло ја По па ди ћа, ко ман дан та То-
плич ке ди ви зи је ге не ра ла Вла ди сла ва Ко-
сти ћа, ко ман дан та Цер ске ди ви зи је ге не ра ла 
Ми ло ра да Мај сто ро ви ћа, ко ман дан та ар ти-
ље ри је Дрин ске ди ви зи је ге не ра ла Ђу ре 
Изе ра, као и по моћ ни ка, а по том и ко ман-
дан та по за ди не Вр хов не ко ман де ге не ра ла 
Ми ха и ла Бо ди ја, пот пу ков ни ка Дра го љу ба 
Ђу ри ћа из Шта ба Пе те ар ми је и пот пу ков-
ни ка Дра гу ти на Ха ла, ко ман дан та 9. ар ти-
ље риј ског пу ка Ти моч ке ди ви зи је. 

Ова мо но гра фи ја се са сто ји из осам 
по гла вља (ако у њих убро ји мо Увод и За кљу-
чак), на кон ко јих сле де при ло зи, до ку мен ти, 
фо то гра фи је рат них ко ман да на та је ди ни ца 
Пе те ар ми је, фо то граф ска све до чан ства рат-
них деј ста ва, као и спи сак из во ра и ли те ра-
ту ре. Увод (стр. 15–27) нам до но си осврт на 
про стор и ста нов ни штво Мо рав ске ба но ви не, 
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ко ја је са сво јом те ри то ри јом ула зи ла у са став 
Пе те ар миј ске обла сти вој ске Кра ље ви не Ју-
го сла ви је. При ка за не су ге о граф ско-стра те-
гиј ске спе ци фич но сти фрон та ко ји је бра ни ла 
ова ар ми ја, а украт ко и ме ђу на род ни по ло-
жај Кра ље ви не Ју го сла ви је у вре ме ну ко је је 
усле ди ло на кон из би ја ња Дру гог свет ског 
ра та, сеп тем бра 1939. го ди не. Пр во по гла вље 
„Рат не при пре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је” 
(стр. 29–64) пру жа по дат ке у ве зи са пред рат-
ном ју го сло вен ском вој ном ин ду стри јом, 
про бле ма ти ком на бав ке на о ру жа ња, пла но ви-
ма од брам бе ног утвр ђи ва ња гра ни це, то ком 
ак ти ви ра ња је ди ни ца, без бе до но сним ме ра-
ма ко је су би ле пред у зе те на те ри то ри ји Пе-
те ар ми је. Дру го по гла вље „Рат ни пла но ви, 
мо би ли за ци ја, кон цен тра ци ја и стра те гиј ски 
раз вој Ју го сло вен ске и не мач ке вој ске” (стр. 
65–124) до но си при каз рат них пла но ва су-
ко бље них стра на, си стем мо би ли за ци је об ве-
зни ка у ју го сло вен ској вој сци, по ку шај кон-
цен тра ци је и стра те гиј ског раз во ја ју го сло-
вен ске Пе те ар ми је, од но сно стра те гиј ски 
раз вој не мач ке Два на е сте ар ми је.

На ред на по гла вља нам до но се хро но-
ло шки пре глед рат них опе ра ци ја Пе те ар ми-
је на днев ном ни воу, ко је су по де ље не на три 
фа зе: 6–8. апри ла, 9–11. апри ла и 12–15. апри-
ла 1941. го ди не. Пр во од њих „Не мач ки на-
пад и от по ри” (стр. 125–158) го во ри о от по ру 
ју го сло вен ске вој ске на Сип ском ка на лу, бор-
ба ма про ти во клоп не че те Ти моч ке ди ви зи је 
ко ја је 6. апри ла за у ста ви ла не мач ке тен ко ве 
на Вр шкој Чу ки код За је ча ра, као и о пот пу ном 
уни ште њу ави ја ци је ко ја је тре ба ло да обез-
бе ди по др шку из ва зду ха Пе тој ар ми ји. На-
па ди су се на ста ви ли сле де ћег да на, 7. апри ла 
на ка ра у ли Ву чи До, за тим на ли ни ји ко ју су 
др жа ле Дрин ска, Кра јин ска и То плич ка ди-
ви зи ја. Као кљу чан по ка зао се про дор не мач-
ких оклоп них је ди ни ца прав цем Кри ва Па-
лан ка – Ку ма но во – Ско пље, чи ме су би ли 
угро же ни де сни бок и по за ди на Пе те ар ми је. 
Од бра ну на ју жном од се ку др жа ла је То плич-
ка ди ви зи ја ко ја у том тре нут ку још увек ни је 
би ла за вр ши ла мо би ли за ци ју. У не рав но прав-
ним усло ви ма Ти моч ка ди ви зи ја је при хва ти-
ла бор бу са ви ше стру ко над моћ ни јим је дини-
ца ма Вер мах та, ко је су из би ле ис пред Ни ша. 
Сле де ће по гла вље „Пад Ни ша, пре се ца ње 
Пе те ар ми је на де ло ве и фор ми ра ње фрон та 
у Шу ма ди ји” (стр. 159–208) опи су је окол но-
сти под ко ји ма је уни ште на То плич ка ди ви-
зи ја и из гу бљен Ниш. Усле дио је про дор не-
мач ке 11. оклоп не ди ви зи је ко ја је 13. апри ла 

ушла у Бе о град, пре ки нув ши ве зу Ти моч ке 
и Кра јин ске ди ви зи је са глав ни ном Пе те ар-
ми је. У на сту па њу ка Бе о гра ду Нем ци су 
на и шли на от пор код Па ра ћи на и Ћу при је, 
на кон че га је ус по ста вље на ли ни ја од бра не 
у Шу ма ди ји. У по гла вљу „За вр шне опе ра-
ци је Пе те ар ми је” (стр. 209–243) из не се не су 
чи ње ни це у ве зи са не у спе шним по ку ша јем 
про бо ја из обру ча Ти моч ке ди ви зи је код Со-
ко ба ње, ка да је уни ште на и Кра јин ска ди ви-
зи ја. Су прот но њи ма, от пор до по след њег 
да на пру жа ле су је ди ни це Цер ске ди ви зи је. 
Она је би ла при до да та Пе тој ар ми ји и ус пе-
ла је да за тво ри пра вац до ли ном За пад не Мо-
ра ве, што је за у ста ви ло Нем це у про до ру ка 
Чач ку. Ау тор на во ди по дат ке о гу би ци ма не-
мач ке 11. оклоп не ди ви зи је ко ји су у пе ри о ду 
7–15. апри ла 1941. го ди не из но си ли: 73 по-
ги ну ла, 224 ра ње на и 10 не ста лих, од ко јих 
је би ло 12 по ги ну лих и 16 ра ње них офи ци ра. 
На осно ву гу би та ка са мо јед не не при ја тељ-
ске ди ви зи је ау тор до ка зу је не и сти ну из не ту 
у по дат ку по ко јем су Нем ци у Април ском 
ра ту има ли „све га 151 по ги ну лог”. 

У по след њем по гла вљу „Скла па ње ’при-
мир ја’ и ка пи ту ла ци ја ју го сло вен ске вој ске” 
(стр. 245–255) пру жен је при каз окол но сти 
у ве зи са за вр шет ком Април ског ра та на про-
сто ру ко ји су др жа ле је ди ни це Пе те ар ми је. 
На про сто ру Мо рав ске ба но ви не Нем ци су 
ус по ста ви ли пет за ро бље нич ких ло го ра, ода-
кле је на кон из вр ше не три ја же за ро бље ни ка 
по „на ци о нал ном кљу чу” вр ше но пре ба ци-
ва ње ју го сло вен ских вој ни ка срп ске на ци о-
нал но сти у за ро бље нич ке ло го ре ши ром Не-
мач ке.

У За кључ ку (стр. 257–264) ау тор је из-
нео за вр шна раз ма тра ња у ве зи са рат ним деј-
стви ма Пе те ар ми је у Април ском ра ту 1941. 
го ди не. Ак ти ви ра ње је ди ни ца ове ар ми је 
по ка за ло је све не до стат ке и про бле ме са ко-
ји ма се су о ча ва ла ју го сло вен ска вој ска. Њен 
за да так Рат ним пла ном „Р-41” био је да од-
бра ном по ду би ни омо гу ћи по вла че ње ју го-
сло вен ских ар ми ја са се ве ра и се ве ро за па да 
зе мље, а за тим да и са ма од сту пи ка ју гу. Кор-
дон ским рас по ре дом на гра ни ци ду жи не ви ше 
од 350 ки ло ме та ра из вр ше ње ова квог за дат ка 
би ло је не мо гу ће. Пр вог да на ра та ње не чети-
ри ди ви зи је и два од ре да ни су би ли за вр ши ли 
мо би ли за ци ју и пла ни ра ну кон цен тра ци ју. 
Та ко ђе, ау тор нам је ука зао на бит ну чи ње ни-
цу ко ја се од но си на пот пу ну ин фе ри ор ност 
ју го сло вен ске вој ске ка да је у пи та њу про-
тив тен ков ско и про тив а ви он ско на о ру жа ње, 
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због че га су Нем ци има ли ап со лут ну до ми-
наци ју у ва зду ху и на зе мљи, где су удар ну 
сна гу пред ста вља ле 5. и 11. оклоп на ди ви зи ја 
Вер мах та. У та квим усло ви ма је ди ни це у са-
ста ву ју го сло вен ске Пе те ар ми је по ка за ле су 
спрем ност да при хва те бор бу, а као вој нич-
ки при мер узи ма др жа ње Цер ске ди ви зи је и 
ње ног ко ман дан та ге не ра ла Ми ло ра да Мај-
сто ро ви ћа, ко ји је пру жао от пор све до на ре-
ђе ња о ус по ста вља њу при мир ја. За хва љу ју ћи 
то ме, Нем ци се ни су „про ше та ли” пре ко те-
ри то ри је Мо рав ске ба но ви не, а са ма Ср би ја 
је пред ста вља ла по при ште нај же шћих би та ка 
у крат ко трај ном Април ском ра ту.

Мо но гра фи ја Ми ло ша Жи ки ћа пред-
ста вља вре дан до при нос ра све тља ва њу окол-
но сти и до га ђа ја ко ји су се од и гра ли у Април-
ском ра ту. За јед но са мо но гра фи ја ма ко је 
има ју за те му рат на де ша ва ња на про сто ру 
дру гих ба но ви на, она да је до при нос у про ме-
ни оце на и ми шље ња у ве зи са до га ђа ји ма из 
1941. го ди не, а ко ји су де це ни ја ма уна зад би ли 
при хва ће ни у на шој исто ри о гра фи ји. Из тог 
раз ло га ову мо но гра фи ју то пло пре по ру чу-
је мо на уч ној, али и ши рој јав но сти. 

Др Пре драг М. Ва ја гић 
Бач ка Па лан ка

pe dja1975@gmail.com
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UDC 331.556.44(497.1)”1945/1950”(049.32)

СТРА НИ СТРУЧ ЊА ЦИ У ПРИ ВРЕ ДИ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ
(Са ша Илић, Стран ци га стар бај те ри: стра на струч на рад на сна га у при вре ди  

Ју го сла ви је 1945–1950. го ди не, Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град 2020, 611 стр.)

У срп ској исто ри о гра фи ји, ин те ре со ва-
ње за еко ном ску исто ри ју но ви јег је да ту ма. 
Због то га књи га Са ше Или ћа, ко ја пред ста-
вља до ра ђе ну док тор ску те зу, од бра ње ну на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 2018. 
го ди не, пред ста вља пи о нир ски по ду хват по-
што об ра ђу је са свим но ву еко ном ско-исто-
риј ску те му, као што је де ла ње ви ше хи ља да 
стра них рад ни ка и струч ња ка у ју го сло вен-
ској при вре ди у пр вим го ди на ма на кон Дру-
гог свет ског ра та.

Књи га са др жи оби ман пред го вор (стр. 
5–27), пет по гла вља и за кљу чак. У „Уво ду” 
(стр. 29–85) при ка за но је ста ње у при вре ди 
Ју го сла ви је у ме ђу рат ном пе ри о ду, ње на за-
о ста лост, ни зак ни во ин ду стри ја ли за ци је и 
огра ни чен ка дров ски по тен ци јал, као и уче-
шће стра ног струч ног фак то ра у ус по ста вља-
њу сла ба шне мо дер ни за ци је. Ау тор је по том 
при ка зао по сле ди це Дру гог свет ског ра та у 
Ју го сла ви ји, ко ји је до вео до ве ли ких ра за ра-
ња, из ме ђу оста лог не раз ви је не ин ду стриј ске 
осно ве, али и до гу бит ка ио на ко не до вољ ног 
струч ног ка дра, као и у зе мља ма у су сед ству 
и бли жем окру же њу (Не мач ка, Ау стри ја, Че-

хо сло вач ка, Ма ђар ска, Ита ли ја и Бу гар ска), 
у чи јим ће се при вре да ма због ра за ра ња, оку-
па ци је, ми гра ци ја и дру гих раз ло га ја ви ти 
ви шак рад не сна ге, ме ђу ко ји ма и струч не, 
за ко јом је Ју го сла ви ја ва пи ла. Дру го по гла-
вље „Ста ње у Ју го сла ви ји и прав ни оквир за 
ан га жо ва ње стра на ца” (стр. 87–194) ба ви се 
из ме ње ним иде о ло шким окви ром Ју го сла-
ви је, уло гом пар ти је и но вим при вред ним 
кон цеп том ко ји је усме рен на бр зу и обим ну 
ин ду стри ја ли за ци ју, али и ана ли зом ме ђу-
на род ног еко ном ског по ло жа ја Ју го сла ви је 
и ње го вом тран зи ци јом од фа во ри зо ва ња 
спољ но тр го вин ских од но са са зе мља ма на-
род не де мо кра ти је, до ус по ста вља ња и ши-
ре ња са рад ње са За па дом. Ау тор ана ли зи ра 
ствар но ста ње струч ног ка дра у зе мљи и ње-
го ву дис про пор ци ју са по тре ба ма, као и на сто-
ја ња но си ла ца при вред них и др жав них вла сти 
да се ка дров ски про блем пре ва зи ђе, са огра-
ни че њи ма у ре зул та ти ма ко ји су, из ме ђу 
оста лог, из ви ра ли из ри го ро зних идео ло-
шких по став ки. Илић за кљу чу је да не до ста
так си ро ви на, ре про ма те ри ја ла, енер ге на та, 
па и основ них жи вот них по треп шти на био 
је оп ште ме сто по сле рат не ствар но сти, 
оштро су прот ста вље но же љи и на ме ри да 
се зе мља бр зо об но ви, ин ду стри ја ли зу је и елек
три фи ку је. Свест о ино стра ним из во ри ма 
рад не сна ге као је ди но мо гу ћим за до сти за-
ње про кла мо ва ног пла на раз во ја на гна ла је 
ју го сло вен ски врх да уре ди прав ни оквир 
ко ји ће омо гу ћи ти ан га жо ва ње и рад та квог 
ка дра. Тре ће по гла вље „По доб ни и до ма ћи 
стра ни струч ња ци” (стр. 195–271) при ка зу је 
прав це по жељ ног ре ше ња ка дров ског мањ ка. 
Иде о ло шка бли скост на ла га ла је као нај по-
жељ ни јег парт не ра СССР и ње го ве ин же ње ре 
и тех ни ча ре. Ау тор, ме ђу тим, ру ши сте ре о тип 
о по мо ћи во де ће зе мље со ци ја ли зма и по ка-
зу је да је она би ла не до вољ на, не а де кват на и 
ску па и ни је од го ва ра ла не са мо оче ки ва њи ма 
и по тре ба ма Ју го сла ви је, не го ни обе ћа њи ма 
ко ја је со вјет ски врх да вао. Та ква прак са олак-
ша ће Ју го сла ви ји ка да три го ди не на кон пот-
пи си ва ња уго во ра о при ја тељ ству и са рад њи 
са СССР из 1945. го ди не он бу де јед но стра но 
од ба чен, јер је ал тер на ти ву мо ра ла тра жи ти 
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знат но ра ни је. Дру ги по го дан из вор струч-
ног ра да био је сти ца јем рат них окол но сти 
већ у зе мљи. Реч је о не мач ким рат ним за ро-
бље ни ци ма, ме ђу ко ји ма су по је ди ни, на кон 
кра ће фа зе не се лек тив ног ра да, ан га жо ва ни 
на струч ним по сло ви ма, ода кле ће њих ви ше 
од 5.000 до би ти мо гућ ност да у за ме ну за 
ви ше го ди шњи уго вор о ра ду на пу сте ло го ре 
и стек ну сло бо ду. Ау тор по гла вље за сво ђу је 
по да ци ма о број но сти, струк ту ри и учин ку 
осло бо ђе ни ка (осло бо ђе них за ро бље ни ка).

Цен трал но и нај о бим ни је по гла вље 
књи ге „Стран ци га стар бај те ри” (стр. 273–
422) по све ће но је кључ ној струч ној рад ној 
сна зи у при вре ди по сле рат не Ју го сла ви је – 
др жа вља ни ма су сед них и обли жњих зе ма ља, 
ко ји ће сво ју и ег зи стен ци ју сво јих по ро ди ца 
обез бе ди ти ра дом у ју го сло вен ским пред у-
зе ћи ма. Ау тор при ка зу је ево лу ци ју над ле-
жно сти и по сту па ка др жав них ор га на за ду же-
них за ан га жо ва ње струч не рад не сна ге из 
ино стран ства и при ка зу је рад „на те ре ну”, 
од но сно де лат ност ју го сло вен ских де ле га та 
у зе мља ма са ви шком рад не сна ге. По себ на 
па жња по све ће на је де лат но сти Вој не ми си-
је ФНРЈ у Бер ли ну, ко ја је пред ста вља ла кључ-
ни ре грут ни цен тар стра ног струч ног ра да. 
С об зи ром на број ли ца у оку пи ра ним зо на-
ма Не мач ке ко ја су би ла без по сла, бер лин-
ска ми си ја би ла је ме сто са ко јег се нај ви ше 
по тра жи вао струч ни рад и ме сто на ко је су 
се са ми не мач ки струч ња ци ја вља ли, ну де ћи 
свој струч ни, ин те лек ту ал ни и про фе си о нал-
ни по тен ци јал у за ме ну за обез бе ђе ње ма те-
ри јал не си гур но сти. По ред Не мач ке сли чан 
ре грут ни цен тар на ла зио се у Бе чу, у окви ру 
По ли тич ког пред став ни штва ФНРЈ. Ан га-
жо ва ње струч ња ка и струч них рад ни ка из 
оста лих зе ма ља од ви ја ло се на раз ли чи те на-
чи не. Струч ња ци из Че хо сло вач ке и Бу гар ске 
до ла зи ли су углав ном на кон до го во ра ре сор-
них ми ни стар ста ва, у Ма ђар ској су ју го сло-
вен ски пред став ни ци пре го ва ра ли са стру-
ков ним са ве зи ма и њи хо вим син ди ка ти ма, 
у Ита ли ји је по сто ја ла ме ша ви на по тра жње 
пре ко ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни-
шта ва и син ди ка та, а био је ве лик и при лив 
иде о ло шки бли ских еми гра на та (ле ви ча ра), 
на ро чи то пре ко Сло бод не те ри то ри је Тр ста. 
Осврт је дат и на ан га жо ва ње струч ња ка из 
дру гих европ ских и ва не вроп ских зе ма ља, 
али и на уче шће стра на ца на омла дин ским 
рад ним ак ци ја ма. Ау тор је да ље при ка зао рас-
по ре ђи ва ње стра них струч ња ка по ре пу бли-
ка ма, у оне обла сти и гра до ве у ко ји ма се 

од и гра вао убр за ни ин ду стриј ски раз вој, као 
и по ре со ри ма, од но сно при вред ним гра на ма. 
При ка за на је на осно ву ре пре зен та тив них 
узо ра ка на ци о нал на, ста ро сна и обра зов на 
струк ту ра стра них струч ња ка по по је ди ним 
ре со ри ма и ре пу бли ка ма, као и дру ги де мо-
граф ско-со ци јал ни по да ци о по је ди ним гру-
па ма струч ња ка и њи хо во по ре ђе ње са осло
бо ђе ни ци ма. Бо ра вак стра на ца зна чио је и 
уво ђе ње про пи са за све по сло дав це са стра-
ном рад ном сна гом и ре гу ли са ње тран сфе ра 
де ви зних уште ђе ви на, на ко је су у од ре ђе ном 
про цен ту стран ци има ли пра во. Ка сно доно-
ше ње про пи са или њи хо во ло ше спро во ђе ње 
у прак си би ли су че ста по ја ва и из вор мно-
гих не спо ра зу ма.

Пе то по гла вље „Сва ко днев ни жи вот: 
По слов но окру же ње, со ци јал ни усло ви, при-
ват ност и ме ђу соб не пер цеп ци је” (стр. 423–
533) при мер је дру штве не исто ри је. Ау тор 
нај пре при ка зу је рад но окру же ње, од но сно 
сам ток рас по ре ђи ва ња и до ла ска на рад но 
ме сто, рад ну сре ди ну у ко јој се стра нац на-
шао, при ме ре по гре шних или не по треб них 
ан га жо ва ња, укљу чу ју ћи пре ра спо ре ђи ва ња 
и от ка зе, као и еви ден ти ра ње и ка те го ри за-
ци ју струч ња ка. По ка за не су по год но сти ра да 
стра них струч ња ка, ко је су об у хва та ле нов-
ча не при хо де, оси гу ра ње, го ди шњи од мор, 
при јем и сла ње па ке та и пи са ма. Ово нај ра-
зу ђе ни је по гла вље кроз основ не тач ке, као 
што су жи вот ни усло ви – кре та ње, ста но ва-
ње, снаб де ва ње, по ро ди ца и брак пра ти при-
ват ни и дру штве ни жи вот стра на ца на ра ду 
у Ју го сла ви ји. Иде о ло шки оквир но ва ју го-
сло вен ска др жа ва је по ку ша ла да на мет не и 
стра ној струч ној рад ној сна зи, из ме ђу оста-
лог и кроз син ди кал но по ве зи ва ње. За јед нич-
ки жи вот и рад ство рио је и чи тав низ про-
бле ма ко ји су ре зул ти ра ли при ту жба ма пре-
ду зе ћа на учи нак или по на ша ње стра на ца, 
али још ви ше стра них струч ња ка на по ступ-
ке пред у зе ћа и кр ше ње уго вор них оба ве за. 
Не ки од тих про бле ма до би ли су и суд ски епи-
лог. По себ но је за ни мљи во ка ко су стран ци 
ви де ли и до жи вља ва ли Ју го сла ви ју, али ди-
на мич ни су и од но си до ма ћег ста нов ни штва 
пре ма стран ци ма, пр вен стве но Нем ци ма, ко ји 
су би ли оп те ре ће ни сте ре о ти пи ма и пред ра-
су да ма. Ау тор се по себ но освр нуо на не ко-
ли ко са свим не у о би ча је них жи вот них при ча 
стра на ца ко ји су се на шли у Ју го сла ви ји, а 
ко је оди шу бек ством од брач них те шко ћа и 
љу бав ним про бле ми ма. Ко нач но, ау тор при-
ка зу је од ла зак струч ња ка на кон ис пу ње ња 
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уго вор не оба ве зе, али и про бле ме ко је је со-
бом но си ло пу то ва ње на ду же де сти на ци је 
и пре ко гра ни ца ви ше др жа ва и бар два по де-
ље на све та. На тај на чин да та је сли ка за о кру-
же ног ци клу са од њи хо вог до ла ска, ра да, 
адап та ци је на но ву сре ди ну, све са лич ним 
про бле ми ма ко ји су пра ти ли њи хов бо ра вак 
у стра ној зе мљи. По гла вље се за вр ша ва сту-
ди јом слу ча ја са при ме ром ви со ко ква ли фи-
ко ва них спе ци ја ли ста ко ји су да ли зна тан 
до при нос у обла сти ма у ко ји ма су ра ди ли.

Глав ни текст се за вр ша ва за кључ ком 
од но сно „Би лан сом бо рав ка” (стр. 541–549) у 
ко јем је ау тор на пра вио ре ка пи ту ла ци ју свог 
це ло куп ног из ла га ња и по себ но под ву као да 
је до 1950. го ди не, пре ма про це ни, око 16.000 
стра них струч ња ка ра ди ло у мно гим са ве-
зним, ре пу блич ким и ло кал ним пред у зе ћи-
ма и уста но ва ма свих при вред них и не при-
вред них ре со ра и да их је нај ви ше, укуп но 
70%, би ло у ин ду стриј ско-тех нич кој стру ци 
и гра ђе ви нар ству. Тран сфер зна ња и ис ку ства 
био је очи гле дан, а укуп ни ефек ти бо рав ка 
и ра да стра них струч ња ка би ли су из у зет ни.

Мо но гра фи ја са др жи и фо то га ле ри ју, 
пре вод за кључ ка на ен гле ски је зик, за тим им-
пре си ван спи сак из во ра и ли те ра ту ре, спи-
сак скра ће ни ца, као и имен ски и ге о граф ски 
ин декс. 

Ком плек сност те ме на ме та ла је све о-
бу хват но ис тра жи ва ње. Пре гле да на је нео бја-
вље на ар хив ска гра ђа 54 ар хив ска фон да ко ја 

се чу ва ју у пет ар хи ва (Ар хив Ју го сла ви је, 
Др жав ни Ар хив Ср би је, Исто риј ски ар хив 
Ниш, Исто риј ски ар хив Бе о град и Ар хив На-
род не бан ке), за тим об ја вље ни из во ри до ма ће 
и ино стра не про ве ни јен ци је, а ка да се то ме 
до дају и до ма ћа и стра на днев на и пе ри о дич на 
штам па, ме мо а ри, го во ри, ин тер вјуи, про гра-
ми, из ве шта ји итд. ја сно је да је пред на ма 
ис тра жи вач ки уте ме љен рад.

Књи га Са ше Или ћа о фе но ме ну до ла ска 
и бо рав ка стра них струч ња ка у Ју го сла ви ји, 
као и о њи хо вом до при но су раз во ју ју го сло-
вен ске при вре де у пе ри о ду об но ве и Пр вог 
пе то го ди шњег пла на пред ста вља но ви ну у 
на шој исто ри о гра фи ји. По себ на осо бе ност 
ра да је и обим на ис тра жи вач ка плат фор ма 
у окви ру ко је је опи са но ста ње у ју го сло вен-
ској при вре ди, на по ри да се спро ве де ин ду-
стри ја ли за ци ја и у не до стат ку до ма ћих струч-
ња ка, аги та ци ја за до во ђе ње струч ног осо бља 
из ино стран ства. Та ко ђе, ве лик део књи ге 
по све ћен је дру штве ној исто ри ји, и при ка зан 
је кроз жи ву сли ку чо ве ка ко ји се при ла го-
ђа ва на жи вот и рад у но вој, ње му не баш на-
кло ње ној сре ди ни, као и осо бе но сти ма дру-
штве ног, по ро дич ног и лич ног жи во та страна-
ца. Ова мо но гра фи ја, ма ло по зна те те ма ти ке, 
пи са на ја сним и ле пим сти лом, од лич не гра-
фич ке опре ме, би ће при влач на и ши рој пу бли-
ци, а не са мо струч ној јав но сти, ко ја се ба ви 
исто ри јом ју го сло вен ске др жа ве и при вре де.

Др Со ња Јер ко вић
На род на бан ка Ср би је, Бе о град

so nja.jer ko vic@nbs.rs





АУ ТО РИ U ОВОМ БРО ЈУ 
AUT HORS IN THIS IS SUE

ЂОР ЂЕ БУ БА ЛО (Бе о град, 1969). Ре дов ни про фе сор на Оде ље њу за исто-
ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 1996, ма ги стри рао 2001. (Но ми ци и но мич ке књи ге), док то-
ри рао 2007. (Пи са на до ку мен та у сред њо ве ков ном срп ском дру штву) на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Би ран у зва ње аси стен та- 
-при прав ни ка (1997), аси стен та (2002), до цен та (2007), ван ред ног про фе со ра 
(2012) и ре дов ног про фе со ра (2017) за ужу на уч ну област: Исто ри ја срп ског 
на ро да у сред њем ве ку са исто риј ском ге о гра фи јом и ста ро сло вен ским је-
зи ком. Стал ни члан-са рад ник Ма ти це срп ске, члан Ре дак ци о ног од бо ра и 
уред ник епо хе (сред њи век) Срп ског би о граф ског реч ни ка. Члан је Од бо ра за 
из во ре срп ског пра ва и Хи лан дар ског од бо ра СА НУ. Област ин те ре со ва ња: 
сред њо ве ков но срп ско пра во, до ку мен тар на и сва ко днев на пи сме ност у сред-
њо ве ков ном срп ском дру штву, но та ри јат у сред њо ве ков ној Ср би ји, ста ре 
срп ске по ве ље, исто ри ја цр кве, исто ри ја Зе те и Бо ке ко тор ске, си стем вла-
да ви не у сред њо ве ков ној Ср би ји и др. 

Ва жни ја де ла: Срп ски но ми ци, Бе о град 2004; Пи са на реч у срп ском 
сред њем ве ку: зна чај и упо тре ба пи са них до ку ме на та у сред њо ве ков ном 
срп ском дру штву, Бе о град 2009; Ду ша нов за ко ник (прир.), Бе о град 2010; Ју
рис дик ци ја Ка то лич ке цр кве у Сре му, Бе о град 2010. (ко а у тор); Prag ma tic 
Li te racy in Me di e val Ser bia, Bre pols Pu blis hers, Tur nho ut 2014; Срп ска зе мља 
и по мор ска у до ба вла да ви не Не ма њи ћа. Књ. 1, Од Са бо ра у Ра су до Са бо ра 
у Де же ву, Бе о град 2016, 20192.

СТА НИ ША ВО ЈИ НО ВИЋ (Бе о град, 1950). Са рад ник Ин сти ту та за 
књи жев ност.

Ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1977). 
Са рад ник Ма ти це срп ске, СА НУ, Исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду. Област 
ис тра жи ва ња: исто ри ографија и књи жев на исто ри ја XIX и XX ве ка.

Ва жни ја де ла: Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја у Кра ји ни и Кљу чу, Не го-
тин 1987; Ђач ки днев ник Сто ја на Но ва ко ви ћа, Бе о град 1995; Пе сме и пи сма 
/ Пе тар Про тић Со ко ља нин (прир.), Ша бац –Љу бо ви ја 1997; Во ждо ви уста
ни ци: [песме о храбрима] / Па вле Ми ло ше вић (прир.), За је чар 2004; Не по зна ти 
ра до ви: 1892–1902 / Сло бо дан Јо ва но вић (прир.), Бе о град 2005; Ђор ђе Мар
ко вић Ко дер, Бе о град 2005. 

СО ЊА ЈЕР КО ВИЋ (Ра шка, 1970). Ар хив ски са вет ник у На род ној бан ци 
Ср би је.
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Основ не ака дем ске сту ди је за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду (1994), где је на Ка те дри за исто ри ју Ју го сла ви је упи са-
ла и пос ле ди плом ске сту ди је. До кто ри ра ла 2018. на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи тета у Бе о гра ду (На род на бан ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве
на ца / Ју го сла ви је: 1918–1931. го ди не). У Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да за по-
сли ла се 1995. го ди не. Исте го ди не за вр ши ла је струч ни ар хи ви стич ки те чај 
при Ар хи ву Ср би је. Од 2005. ра ди у Ар хи ву На род не бан ке Ср би је као са вет-
ник. У пе ри о ду од 2005. до 2018. нај ви ше се ба ви ла об ра дом ар хив ских фон-
до ва фи нан сиј ских ин сти ту ци ја Кра ље ви не Ср би је и Ју го сла ви је. Би ла је 
са рад ник у из ра ди два то ма гра ђе из исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о-
гра ду (Фи ло зоф ски фа кул тет Ве ли ке шко ле 1863–1873) и Фи ло зоф ски фа кул
тет Ве ли ке шко ле 1895–1905) и три то ма гра ђе по све ће не исто ри ји дру штве ног 
жи во та гра да Бе о гра да сре ди ном 19. ве ка. Нај ва жни је де ло пред ста вља ју 
илу стро ва не би о гра фи је Ђор ђа Вај фер та чи ји је пи сац и је дан од ко а у то ра.

ПЕ ТАР В. КРЕ СТИЋ (Бе о град, 1963). На уч ни са вет ник Исто риј ског 
ин сти ту та Бе о град.

Ди пло ми рао 1988. (Но ва гра ђа о Све то за ру Ми ле ти ћу и На род ној стран
ци), ма ги стри рао 1995. (Ср би ја у Серб ским на род ним но ви на ма Те о до ра Па
вло ви ћа [1838–1848]) и док то ри рао 2001. го ди не (Срп ско при вред но дру штво 
,При вред ник’ [1879–1918]) на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. У Исто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду ра ди од 1988. 
го ди не. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду oд 2000. до 2006. пре да вао 
Увод у исто риј ске сту ди је. Био је од го вор ни уред ник ча со пи са Ме шо ви та 
гра ђа /Mi scel la nea/ (2003–2010). Стал ни је члан-са рад ник Ма ти це срп ске, 
члан Ре дак ци о ног од бо ра и уред ник епо хе (пр ва по ло ви на XIX ве ка) ка пи-
тал ног из да ња Срп ски би о граф ски реч ник Ма ти це срп ске и је дан од ак тив них 
са рад ни ка Срп ске ен ци кло пе ди је. Био је пред сед ник Дру штва исто ри ча ра 
Ср би је (2002/3). Област ис тра жи ва ња: исто ри ја срп ског на ро да у XIX ве ку, 
по себ но при вред на исто ри ја и кул тур но-по ли тич ке ве зе Ср ба из Ју жне Угар-
ске са Ср би ма у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји. 

Ва жни ја де ла: Пре ча ни и Шу ма дин ци: Те о дор Па вло вић и „Серб ске на
род не но ви не” о Кне же ви ни Ср би ји (1838–1848), Бе о град 1996; Срп ско при вред
но дру штво „При вред ник”: (1897–1918), Бе о град 2002; Пр ви срп скотур ски 
рат 1876. го ди не у до пи си ма Шар ла Бе та на, Бе о град 2010; Вла да ри Ср би је, 
Бе о град 2013; 2016 (ко а у тор).

ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ (Шај каш, 1940). Ре дов ни про фе сор Прав ног 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду у пен зи ји.

Ди пло ми ра ла 1964. и ма ги стри ра ла 1972. на Прав ном фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, где је и док то ри ра ла 1978. (О по ли тич ким при ли ка ма 
у Вој во ди ни од 1918. до 1929. го ди не). На Прав ном фа кул те ту у Но вом Са ду 
пре да ва ла Исто ри ју др жа ва и пра ва на ро да Ју го сла ви је, Исто ри ју др жа ва и 
пра ва на ро да Ср би је и Цр не Го ре и Прав ну исто ри ју срп ског на ро да, а по ред 
то га и оп ци о ни пред мет Исто ри ја по ли тич ких и прав них ин сти ту ци ја Вој-
во ди не. Пре да ва ла Прав ну исто ри ју и на Прав ном фа кул те ту у Ис точ ном 
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Са ра је ву. То ком ра да на Прав ном фа кул те ту би ла про де кан и де кан Фа кул-
те та и про рек тор Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Би ла је пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске од 1999. до 2003. го ди не, и се кре тар Од бо ра Оде ље ња за дру штве не 
на у ке. Члан је Са ве та Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке. Уред ник 
је Све са ка Ма ти це срп ске (Гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто-
ри ју). Члан је Од бо ра за из во ре срп ског пра ва СА НУ. Ба ви се прав ном исто-
ри јом срп ског на ро да у XIX ве ку, а на ро чи то Срп ским на род ним по кре том 
1848–1849, по ли тич ко-прав ним ста ту сом Вој во ди не, вре ме ном ује ди ње ња у 
за јед нич ку др жа ву 1918, као и дру гим те ма ма прав не исто ри је срп ског на ро да. 

Ва жни ја де ла: При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918, Но ви Сад 1992; 
Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку срп ског на род ног 
по кре та 1848–1849, Но ви Сад 2006; Из ве шта ји фран цу ских ди пло ма та из 
Бе о гра да у вре ме ре во лу ци је 1848–1849, Но ви Сад 2009; Сре ди шњи ор га ни вла
сти у Срп ској Вој во до ви ни: 1848–1849, Но ви Сад 2013; Кон стан тин Бог да но
вић (1811–1854), Но ви Сад 2018; Лист Der Ser be о срп ском на род ном по кре ту 
1848–1849, Но ви Сад 2021.

ЖЕЉ КО МА ЛЕ ШЕ ВИЋ (Ри је ка, 1985). По сла ник у град ској скуп шти-
ни Лин ца (Ау стри ја), по ли ти ко лог. 

Основ не ака дем ске и ма стер сту ди је за вр шио на Уни вер зи те ту Па рис 
Ло дрон у Салц бур гу ба ве ћи се ис тра жи ва њем со ци о де мо граф ских про ме на 
у са ста ву ау стриј ског па ра ле мен та и ути ца ја истих на ау стриј ску по ли тич ку 
кул ту ру и стран ке. Док то ранд на Ка то лич ком те о ло шком уни вер зи те ту у 
Лин цу, где се ба ви про у ча ва њем гр ко ка то лич ке кон фе си о на ли за ци је у Вој-
ној кра ји ни и сло же них со ци јал них и вер ских од но са у Кар ло вач ком и Ва ра-
ждин ском ге не ра ла ту то ком XVII и XVI II ве ка. Стал но за по слен у ад ми ни стра-
ци ји гра да Лин ца. По сла ник у град ској скуп шти ни Лин ца. По ред срп ског 
го во ри не мач ки, ен гле ски и ру ски је зик. Обла сти на уч ног ис тра жи ва ња: 
цр кве не уни је, Срп ска пра во слав на цр ква, Вој на кра ји на, ау стриј ска по ли тика 
и исто ри ја, ау стриј ско-срп ски од но си кроз исто ри ју.

НЕ БОЈ ША С. ШУ ЛЕ ТИЋ (1976). На уч ни са рад ник Бал ка но ло шког 
ин сти ту та СА НУ.

Ма ги стри рао 2007. (Пећ ка па три јар ши ја кра јем XVII и по чет ком XVI II 
ве ка) и док то ри рао 2013. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду (Срем ски сан џак у XVI ве ку). Био за по слен на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду као до цент за ужу на уч ну област Исто ри ја срп ског на-
ро да у но вом ве ку. Од 2020. за по слен као на уч ни са рад ник у Бал ка но ло шком 
ин сти ту ту СА НУ. Ба ви се из у ча ва њем про шло сти срп ског на ро да у раз до бљу 
од по чет ка XVI до кра ја XVI II ве ка. Ау тор је ве ћег бро ја ра до ва из исто ри је 
срп ске цр кве, де мо граф ске и еко ном ске исто ри је Ср ба у Осман ском цар ству 
и Хаб збур шкој мо нар хи ји. 

Би о би бли о граф ске бе ле шке са ста вио
Вла ди мир М. Ни ко лић





Аб дул-Ме џид (сул тан) 78, 86
Ада мо вић, Ду шан 160
Акар су, Бај рам 170
Александaр Обре но вић 150, 152
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (кнез) 74–75, 77, 

80, 85–87, 91–92, 95, 98, 101–102, 104
Алек сан дров, Вик тор 11
Алек си је (ужич ки вла ди ка) 60
Алек си је вић, Ди ми три је 60, 64
Ан ђе лић, Маг да ле на 115, 120
Ан тић, Ђор ђе 166, 170
Ан то ло вић, Ми ха ел 169
Ан то ни је, Пе тар (пап ски нун ци је) 42
Ан ту ла, Јо ван 145
Ар на у то ви ћи (по ро ди ца) 61
Ар се ни је III Чар но је вић (па три јарх) 35, 51–52, 

56, 58, 183
Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка бен та (па три-

јарх) 17, 52, 60, 66
Ар сић Ив ков, Ма рин ко 104
Ата на си је (је ро ђа кон) 21
Ата на си је (мо нах) 67–68
Ата на си је I (па три јарх) 52, 57–59, 66
Ата на си је II Га ври ло вић (па три јарх) 52, 61–62, 

64, 66
Ах мед Са кол па шић 56
Ах мед-па ша Ћу при лић (ве зир) 61

Ба др љи ца, Дра го љуб 162
Ба јић, Алек са 145
Бај ло ни, Ја ков 145–146
Бај рак тар Те лан, Елиф (E. Bayrak tar Tel lan) 

54, 61
Бал тас, Ју ли ја на 160
Бал ши ћи 179–180
Бар та, Јо сиф 161
Бар тош, Ми лан 10
Ба шић, Мар ко 167
Бе лар мин, Ро бер то (Ro ber tus Bel lar mi nus) 43
Бе лић, Ми лан 162 
Бе љан ски, Ми лен ко 166
Бе не ше вич, Вла ди мир Ни ко ла је вич 11
Би кар, Фе до ра 135–137
Бла го је вић, Обрен 149
Бла жић, Ма ри ја 160

Бог да нов, Ва са 127–129
Бог да но вић, Ди ми три је 12
Бог да но вић, Кон стан тин 75, 130
Бо ги ће вић, Ми лош 100
Бо го са вљев, Ко ста 160
Бо го са вљев, Ме ла ни ја 160
Бо ди, Ми ха ил 192
Бо жин, Жар ко 160
Бо жић, Мар ко 188
Бор ге зе, Сци пи он (Sci pi o ne Caf fa rel li Borg he se) 

39
Бор ко вић, Мар тин (би скуп) 38
Бо шко вић, Бран ко 149
Бо шко вић, Јо ван 149
Бо шман, Шарл 143–145
Бран ко вић, Ми лан 145
Бран ко ви ћи 179–180
Бра ту лић, Ши мун 44
Брон за, Бо ро 190
Бру са нов ски, Па ул (Bru sa now ski, Paul) 44
Бу ба ло, Ђор ђе 9–11, 17, 27–28, 199
Бу га рел, Гза ви је 188–189
Буд ни, Бе њаш 12
Бу ла јић, Вла ди мир 150

Ва ја гић, Пре драг М. 194
Вајс, Јо сеф 18
Вај ферт, Ђор ђе 144–145, 150–151, 153
Ва ни чек, Франц 34
Ва си ли је (игу ман) 18
Ва си ли је (ми тро по лит) 34–35
Ва си ли је Јо ва но вић Бр кић (па три јарх) 52, 

63–64, 66
Ва си љев, Љуп ка 12–13
Ва сић, Па вле 166
Ва ши ца, Јо сеф 18
Ве ља ми нов, Фе ликс 48
Ве љан чић, Ог њен 12
Вер њи шен ко, Имру 161
Ве се ли нов, Иван ка 19
Ве се ли но вић, Р. 60
Ви да ко вић, Ђу ра 171
Ви кен ти је По по вић (ми тро по лит) 59
Ви кен ти је Сте фа но вић (пећ ки па три јарх) 52, 

63–64, 66

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР



Вин ди шгрец, Ал фред 121
Вин ко вић, Бе не дикт (би скуп) 38–39, 42–43, 45
Ви са ри он (хер це го вач ки ми тро по лит) 37
Ви са ри он Па вло вић (епи скоп) 20
Ви ћен ти је Јо ва но вић (ми тро по лит) 14, 20
Во ји но вић, Ста ни ша 73, 87, 98, 105, 199
Вој но вић, Жар ко 15–16
Вол фганг, Рај нхард (Wol fgang, Re in hard) 32
Ву јић, Ми ха и ло 146, 149, 150, 152
Вук Бран ко вич 180
Ву ка ши но вић, Вла ди мир 16
Ву ле тић, Ду шан 21–22
Ву ло вић, Све ти слав 11
Ву чић Пе ри шић, То ма 73–75, 77–79, 81, 83, 

85–88, 91–92, 98–100, 102, 104–105

Га ври ло (ни шки ми тро по лит) 62
Га ври ло II Ми хај ло вић 52, 61–62, 66
Га ври ло III (па три јарх) 52, 62–63, 65–66
Га ври ло IV Грк (па три јарх) 52
Га ври лов, Бог дан 15
Га ври ло вић, Вла дан 169–170
Га ври ло вић, Мар ко 181
Га ври ло вић, Слав ко 54, 60, 108–109, 112, 114–

115, 118–119, 121, 129, 170
Гај, Љу де вит 115
Га ра ша нин, Или ја 109
Га ра ша нин, Лу ка 79
Га ра ша нин, Ми лу тин 74, 79, 144. 146
Ге на ди је (па три јарх) 21
Ге ор ги је вић, Мој сеј 107–108, 115–121, 123–124, 

126, 128–133
Гиљ фер динг, Алек сан дар 173
Гња то вић, Дра ган 142, 151–152
Го ри јан ски, Гре го ри је (све ште ник) 39
Гр бић Мил ка 160
Гр бић, Ду ши ца 15–16, 23
Гр бић, Ма ној ло 33–35, 47–48
Гри го ро вич, Вик тор Ива но вич 172
Гро зда но вић, Ду шан 93
Гро зда но вић, Ђор ђе 73, 75, 78, 80–81, 86–89, 

91–93, 98, 105
Гро зда но вић-Па јић, Ми ро сла ва 12
Грос, Мир ја на 109
Гру јић, Ра до слав М. 12–13, 19–26, 52–53, 56, 

59, 64
Гру јић, Са ва 150
Гу гољ, Бран ка 19

Да бић, Во јин С. 183–184
Да ви дов, Дин ко 21
Да ви до вић, Љуб. М. 146
Да мјан (мо нах) 37
Де лић, Ни но 184
Ди ди јер, Јо сиф 161
Ди ми три је вић, Р. 14
Ди ми три је вић, Сте ван (про та) 10
Дим шић, Алек сан дар 138

Ди о ни си је (ве ле ски ми тро по лит) 62
Ди о ни си је Но ва ко вић (епи скоп) 12, 15–16, 

20–21, 23–24
До бро са вље вић, Мар ко 87
До ми тро вић, Пе тар (би скуп) 31, 33, 38–39, 

41–44, 46, 48
Ду бра вић, Мар тин (жуп ник) 31, 34, 38–39, 

41–43, 48
Ду га лић, Ве ро љуб 148
Ду и шин, Ан тон 167
Дум ча, Ев ген 135–139
Дум ча, Пе тро не ла (рођ. Бла жић) 135–139
Дур ко вић Јак шић, Љу бо мир 63

Ђор ђе (ни шки вла ди ка) 60
Ђор ђе Бран ко вић 12, 16, 20 
Ђор ђе вић, Бог дан Па ра ћин ски 100, 103
Ђор ђе вић, Ђор ђе С. 76
Ђор ђе вић, Ти хо мир 10
Ђу кић, Ста на 160
Ђу рађ Бран ко вић (срп ски де спот) 180
Ђу рађ Цр но је вић 180
Ђур ђе вић, Љи ља на 151
Ђу рић, Дра го љуб 192
Ђу ри чић, Мар ко С. 153

Ек ме чић, Ми ло рад 112–113
Ел-Хаџ Му ста фа-па ша (те ми швар ски бе глер-

бег) 58, 66
Еле зо вић, Г. 62
Ема ну ел I (са вој ски вој во да) 37–38
Ер линг, Ан драш 160 
Ер чић, Вла сти мир 16, 18–20

Жи ва но вић, Ја ков 121
Жив ко вић, Ве сна 189
Жив ко вић, Ми ло са ва 160
Жи вој но вић, Мој сеј 98
Жи кић, Ми лош 192, 194
Жу вић, Ј. 118

За ха ри дау, Ели за бе та 54
Здрав ко вић, Ми ло сав Ре са вац 100
Зу бан, Ла зар 76, 78, 91, 104

Ибра хим-па ша (му ха физ) 63, 66
Ива нић, Ду шан 128
Ивић, Алек са 11, 48
Иг ња ти је (вла ди ка) 63, 65 
Иг ња то вић, Ја ков 115
Игу ма нов, Си ма Ан дре је вић 173
Идри зо вић, Не над 22
Изер, Ђу ра 192
Илић, Во ји слав 104
Илић, Дра гу тин 104
Илић, Јо ван 104
Илић, Са ша 150, 195, 197
Инал џик, Ха лил (H. İnalcık) 54
Иса и је вић, Ата на си је (игу ман) 18
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Иса и ло вић, Не вен 179–181
Иса ко вић, Ла зар 87, 89
Иса ко вич, Ла зар (тр го вац) 21
Иси дор (ки јев ски ми тро по лит) 32

Ја гић, Ва тро слав 14
Ја ко нић, Хер ми на 160
Ја ни ћи је III Грк 52
Јан ко вић, Ка та ри на 87, 92, 99
Јан ко вић, Па ун 79–80, 90, 97
Ја стре бов, Иван Сте па но вич 172–174, 175–177
Ја чов, Мар ко 38, 41, 45–47
Јед зиг, Арон 161
Је ла чић, Јо сип 107–108, 112, 114–115, 118–120, 

123, 126, 130–132
Је лић, Ми ло рад 149, 152
Је ре ми ја III (па три јарх) 59
Јер ко вић, Со ња Р. 141–142, 150, 154, 197, 199
Јеф ти ми је (ра шки вла ди ка) 60
Јо а ни ки је (па три јарх) 60–61, 63
Јо а ни ки је III Ка ра џа 60, 62, 64, 66
Јо ван Бран ко вић 180
Јо ван Ге ор ги је вић (ми тро по лит) 18
Јо ван Кан тул (па три јарх) 35, 37–38, 43
Јо ван Па вле II (па па) 186
Јо ва но вић, Пе тар 149
Јо ва но вић, Сло бо дан 144, 146, 150
Јо ва но вић, Спи ри дон (Спи ри дон Хо по вац, 

хо пов ски је ро мо нах) 9, 13, 15–22, 24–28
Јо ва но ви ћа, Јо ван (ар хи ман дрит) 19
Јо кић, И. 19
Јок нос, То хип 161
Јо си мо вић, Ми ли вој 161
Јо сип Ве ла мин Рут ски (ки јев ски вла ди ка) 48
Јо сиф Ра ја чић 108, 111–112, 115, 119–120, 131–

132
Ју риј Дол го ру ки (кнез) 64
Ју сти ни јан (цар) 9–13, 15, 22–25

Ка ла пиш, Јо жеф 160
Ка ле ник, Ру вој 161
Ка ли ник I (па три јарх) 52, 55–58, 66
Ка ли ник II (па три јарх) 52, 57, 63, 65–66
Ка ли ник IV (ва се љен ски па три јарх) 64, 66
Кан ци не лић, Лу ци јан 48
Ка ра ђор ђе Пе тро вић 75, 78–79, 82, 90–91, 95, 

104
Ка ра ђор ђе ви ћи 73, 86, 104
Ка ра ман, Игор 109
Ка ра ма та, Сте фан 136
Ка ра но-Тврт ко вић, Па вле 27
Ка ра фа, Кар ло (Car lo Ca ra fa, пап ски нун ци је) 

38, 45
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 115, 128
Ка хра ман-па ша (му та са риф) 63–64, 66
Ка шић, Бар тол 41
Ки рил II (па три јарх) 63–64, 66
Кла ић, Вје ко слав 127–128

Кле јер, На та ли 188–189
Кли дис, Ма ниј ло 145–146
Кли мент VI II (па па) 37
Кни ћа нин, Сте ван 79, 86–88
Ко ва че вић, Ду шко 19
Ко ва че вић, Не дељ ка 19
Ко за чин ски, Ма ну ил 12, 14, 16, 19–20
Ко зма (ко ринт ски ар хи е пи скоп) 35
Ко ла ре вич, Сте фан 21
Ко ло нић, Ле о полд (Le o pold Karl von Kol lo-

nitsch) 32
Кон, Фе ликс 148
Ко нор тас, П. 54
Кон чар, Фран ци шка 160
Ко ру нић, Пе тар 112
Ко са че 179–180
Ко сић, Го ри ца 160
Ко сић, Де јан 160
Ко стић, Вла ди слав 192
Ко стић, Кон стан тин Т. 166
Ко стић, Ми лан 21
Ко стић, Стра хи ња 14, 41
Кот за ге ор гис, Фо ки он (Ph. P. Kot za ge or gis) 54 
Ко тро ма ни ћи 179–181
Коц кар, Сми ља 160
Кре јић, Ми тар 170
Кре стић, Ва си ли је Ђ. 108, 112–114, 116, 118, 

126–129, 149, 182
Кре стић, Пе тар В. 135, 137, 139, 200
Кри во ше јев, Вла ди мир 157–158
Кри жа нов ски, Ва си ли је 12, 15–16
Кр кљуш, Љу бо мир ка 107, 112, 114–115, 119, 

132–133, 200
Кр сма но вић, Јо во 145
Круљ, Ђор ђе 162 
Круљ, Јо ва 162
Кр че лић, Бал та зар Адам 34
Ку де лић, Злат ко 33–35, 39, 43, 46–48
Ку ку ље вић, Иван 112, 118, 121, 127
Кул мер, Фра њо 121–122, 124, 131
Ку че ко вић, Алек сан дра 17, 20

Ла за ре вић, Ла зар 145
Ла за ре вић, Лу ка 79
Ла за ре ви ћи 179
Ла зић, Ва си ли је 103
Ла зић, Ми ро слав 12
Лам пе, Џон Ро берт 143
Лен ту лај, Мир ко 118
Ле о вац, Дан ко 149
Ле о полд I (цар) 38, 56, 167
Ли по ван, Ми лан 160
Ло за нић, Си ма 151
Лон гин Бран ко вић (мар чан ски вла ди ка) 48
Ло па шић, Ра до слав 38, 42–43
Ло сов ски, Ни ћи фор (Ni ki for Lo sowsky, ру син-

ски мо нах) 47
Лу ис, Бер нар (B. Le wis) 54
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Љу би ца Обре но вић 79–80, 92
Љу шић, Ра дош 109, 150

Ма жу ра нић, Иван 121
Мај нсен, Ла у фирн 161
Мај сто ро вић, Ан то ни је Р. 98
Мај сто ро вић, Ми ло рад 192, 194
Ма ка ри је (па три јарх) 51
Мак сим Пре до је вић (вла ди ка) 45–48 
Мак си ми ли јан Ба вар ски 171
Ма ле тић, Ђор ђе 73, 93–94
Ма ле ше вић, Жељ ко 31, 49, 201
Мар ге тић, Или ја 145–146
Ма ри ја Те ре зи ја 31, 170, 184
Ма рин ко вић, Бо ри во је 11, 15, 17, 19
Ма рин ко вић, Ми лан 149
Мар ко Кра ље вић 175
Мар ко вић, Бар тол 167
Мар ко вић, Би ља на 10, 22–23, 25
Мар ко вић, Гр гур 167 
Мар ко вић, Ду јам 167, 170–171
Мар ко вић, Ђу ра 167, 171
Мар ко вић, Ку зма 167
Мар ко вић, Ле ла 177
Мар ко вић, Мар ко 170
Мар ко вић, Мар та 167 
Мар ко вић, Ма ти ја 167
Мар ко вић, Ни ко ла 167
Мар ко вић, Пе тар 79
Мар ко вић, Пе тро не ла 167
Мар ко вић, Рат ко 123
Мар ко вић, Са ша 169
Мар ко вић, Сти пан 167 
Мар ко вић, То мо 171
Мар ко вић, Фра ња 167 
Мар ко ви ћи (бу ње вач ка по ро ди ца) 170–171
Мар те, Јо хан (Mar te, Jo hann) 44
Мар тин, Ро за ли ја 160
Ма теи, Га спар (Ga spa re Mat tei) 42
Ма ти ја Вла стар 11–12, 57
Ма тиц ки, Ми о драг 103
Ма џа ре вић, Ди ми три је 99
Ме дић, Ми ле 177
Ме ле ти је (вла ди ка) 60–61
Ме са ро вић, Ко ста 145
Ми ја и ло вић, То дор 149
Ми ја то вић, Бо шко 151–152
Ми ја то вић, Че до миљ 144
Ми кло шич, Франц 44
Ми лан Обре но вић 73, 92, 94, 143–144, 146, 152
Ми лер 161
Ми лер, Ни ко лас 42
Ми ли ће вић, Ми лан Ђ. 88, 92
Ми ло ва но вић, Па вле 77
Ми ло вук, Та то мир 73, 94–95
Ми ло је вић, Ми лош 52, 57–58, 60–62, 64
Ми лош Обре но вић 73, 75–76, 78–80, 82–90, 

92–93, 95, 97, 102, 104

Ми ло ше вић, Бо ри во је 187
Ми лу ти но вић, Си ма Са рај ли ја 78–79, 73, 

75–76, 80–82, 86–91, 93, 97, 99, 103–105 
Миљ ко вић, Сте ван 79
Мир за, Ге ор ге 161
Ми ха и ло (бе о град ски ми тро по лит) 58
Ми ха и ло Обре но вић 73–76, 79–80, 82–83, 

85–88, 91–92, 94–97, 99, 100, 102–104
Ми хај ло вић, Ве ли мир 26–27
Ми ха ље вић, Бо на 169
Ми хаљ чић, Ра де 19
Мла де но вић, Алек сан дар 16, 58
Мла де но вић, Бо жи ца Б. 150
Мла де но вић, Ра ди во је 176
Мој сеј (ђа кон) 57
Мој сеј (па три јарх) 60, 66
Мој сеј Пе тро вић (ми тро по лит) 17, 57–58
Мој сеј Ра јо вић (па три јарх) 51–52, 55, 57–59, 

67–69
Мом зен, Те о дор 169
Мо ми ро вић, Пе тар 18
Мо шин, Вла ди мир Алек се је вич 12
Мр на вић, Иван (бо сан ски би скуп) 47–48
Му са-па ша 74, 78, 91, 104
Му ста фа III (сул тан) 63
Му ста фа Са кол-па ша (ру ме лиј ски бе глер бег) 

56
Му ста фа-па ша Ћу при лић (ве ли ки ве зир) 57

Не дељ ко вић, Ва си ли је (игу ман) 17, 19
Не дељ ко вић, Зо ран 19
Не дић, Вла дан 76
Не кер, Ау рел 161
Не ма њи ћи 173, 179–180
Не на до вић, Је врем 94
Не на до вић, Про та Ма те ја 100
Не шић, Ди ми три је 95, 97
Ни ко дим Ми лаш (епи скоп) 53
Ни ко ла Бу ћа 180
Ни ко лић, Ата на си ја 98, 101
Ни ко лић, Пе тар 90
Ним че вић, Вла ди мир 168, 171
Но вак, Вик тор 117
Но ва ко вић, Или ја 79
Но ва ко вић, Сто јан 10, 13–14, 87, 146, 151
Ној ште тер, Јо сип 118–119

Об ра до вић, До си теј 9, 13–18, 20–21
Обре но вић, Је врем 73, 80, 85
Обре но вић, Јо ван 80, 100, 104
Обре но ви ћи 73, 74–76, 78, 83, 86–87, 91, 93, 

97, 152
Оже го вић, Мир ко (би скуп) 116, 121–122, 124
Омер (скоп ски ка ди ја) 59, 66
Опле тал, Ја коб 161
Осто јић, Ти хо мир 9, 13–18, 20–21
Острож ски, Кон стан тин 32
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Па вић, Ми ло рад 15
Па вле V (па па) 43
Па вле Не на до вић (ар хи еп си коп) 17, 20
Па вло вић, Ду шан М. 152
Па вло вић, Јев та 145
Па вло вић, Те о дор 91, 93, 95, 97
Пај сеј (ва љев ски ми тро по лит) 62
Пај сеј II (па три јарх) 63–66
Пај сеј Ла за ре вић (ми тро по лит) 62
Пај си је II Грк 52
Па па де ме три оу, Том (T. Pa pa de me tri ou) 54
Пар те ни је Пе тро вић (му ха чев ски вла ди ка) 

36
Пар че тић, Мар тин 167
Па ул, Маг дол на 160
Па у но вић, Је ле на 144
Па ча рис, Јо ван 138
Па чу, Ла за 152
Пе и чић, Кон стан тин 110
Пе њин, Ева 160
Пе њин, Сте фа ни ја 160
Пе рец, Јон (I. Pe retz) 10
Пе рић, Ђор ђе 19
Пе тар I (краљ) 186
Пе тар II Пе тро вић Ње гош 81
Пе тар Ан то ни је (Pe trus An to ni us) 39
Пет ко вић, Са ва 21
Пе тра но вић, Бран ко 192
Пе тре тић, Пе тар (би скуп) 38, 40, 43
Пе тро вић, Ву ка шин 146–147
Пе тро вић, Ђор ђе Г. 91
Пе тро вић, Ко ста 111
Пе тро вић, Ми ли во је 86
Пе тро ни је вић, Аврам 73–75 76 77 80, 83, 85, 

95, 98, 102, 105
Пе шић, Ми ро слав Д. 150
Пи ли по вић, Ра до ван М. 185
По па дић, Ми ло је 192
По пић, Сер ги је 18
По пов, Је ле на 21
По по вић, Аца 153
По по вић, Ду шан Ј. 109, 111
По по вић, Ђор ђе 99
По по вић, Јо ван Сте ри ја 103–104
По по вић, Ми јај ло 149
По по вић, Ми лош 91, 98, 103
По по вић, Ра до мир Ј. 94
По по вић, Та ња 82
Пор фи ри је (је ро ђа кон) 19
Пор чић, Не бој ша 179–181
Прај сер-Ка пе лер, Јо хан (Pre i ser-Ka pel ler, Jo-

han nes) 32, 37
Про бо јац, Бар тул 167
Про да но вић, Ја ша М. 75

Ра де вић, Ми ло рад 103
Ра дић, Ири неј (игу ман) 19
Ра до ва но вић, Вла ди мир 12

Ра до ва но вић, Ми лић Ј. 153
Ра до је вић, Ге ор ги је 52
Ра до ји чић, Ђор ђе Сп. 14–15
Ра дој чић, Ми ло рад 158
Ра дој чић, Ни ко ла 10–11, 13, 16, 21
Ра дој чић-Ко стић, Гор да на 10
Ра до нић, Јо ван 33, 37, 39, 45–46
Ра до њић, Ми ро слав 19
Ра ду ла шки, Ан ђел ка 160
Ра ду син, Ми ло рад 158
Ра ји слав (вла ди ка) 34
Ра јић, Су за на 149–150, 152
Рај ков, Алек са 160
Рај ков, Ар ка ди је 160
Ра јо вић, Дра го слав 146
Рајц, Јо зеф 161
Ра кић, Зо ран 18
Ра кић, Ми та 146
Ран ко вић, Зо ран 18
Ран ко вић, Мак сим 79
Ра шић, Ни ко ла 145, 149
Ра шко вић, Алек сан дар 18
Ра шко вић, Ана 18
Редл, Франц 167
Ри знић, Ко ста 149
Ри стић, Јо ван 144
Ро каи, Пе тар 169
Ро тен берг, Гин тер (Rot hen berg, Günther E.) 34
Ро чи, Ћи ри јак (Ci ri a co Roc ci, кар ди нал) 47
Ру ва рац, Ди мир три је 11, 16–17, 19, 21, 53, 57– 

58, 63
Ру ва рац, Ила ри он 11, 51, 58, 60
Ру ка ви на, Ђу ро 121, 125
Рур ји ко вич (ру ска цар ска по ро ди ца) 48

Са ва Ву ко вић (епи скоп) 52
Са ва Ко са но вић (ми тро по лит) 185
Са ва Не ма њић 52
Са ва Пе тро вић (це тињ ски епи скоп) 64
Са мар џић, Ра до ван 51–52
Са му и ло (ва се љен ски па три јарх) 63, 65
Сан даљ Хра нић Ко са ча 180
Са ри ја нис, Ма ри нос (M. Sa riyan nis) 54
Све ти Са ва 40, 177
Се лим III (сул тан)167
Се ра фим II (ва се љен ски па три јарх) 63–64, 66
Сив чев, Ср ђан 157, 159, 164
Си ки мић, Јо ван 162
Симeoн Сте фан (вла ди ка) 36
Си ма Лу кић 161
Си ме он (вла ди ка са мо ков ски) 60
Си ме он Вра та ња (епи скоп) 31, 33–36, 38–49
Си мић, Алек са 87
Си мић, Ђор ђе 151
Си мић, Сто јан 74, 76, 84–85
Си мо но вић, Мак сим 91
Си мо но вић, Ра ди вој 166, 170
Ска рић, Вла ди мир 61–62
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Сли јеп че вић, Ђо ко 40, 51–52, 60–61, 65
Со ко ло вић, Иван 78
Со ло вјев, Алек сан дар В. 10–11, 15
Со фро ни је Јо ва но вић (епи скоп) 17, 20–21
Спа сић, Алек са 144
Спи ри дон (игу ман) 18
Срећ ко вић, Пан та 146
Сри ме јов (за ро бље ник) 161
Ста и шо вић, Ла за 90
Ста јић, Ва са 170
Ста мен ко вић, Ди ми три је 149
Стан ко вић, Р. 16
Ста но је вић, Или ја 78
Ста но је вић, Је ре ми ја 103
Ста но је вић, Ста но је вић 52
Сте па но вић, М. 166
Сте па но вић, Ми лан 165, 169
Сте фан (да скал) 16
Сте фан (па три јарх) 63
Сте фан Урош IV Ду шан Не ма њић 10–11, 

16–17, 22–28, 175, 180
Сте фан Ла за ре вић (срп ски де спот) 180
Сте фан Љу би бра тић (епи скоп) 20
Сте фан Не ма ња 177
Сте фан Стој ко вић (ар хи е пи скоп ег зарх) 16
Сте фан Тврт ко I (краљ) 180
Сте фан То маш 180
Сте фан Урош II Ми лу тин 180
Сте фан Урош III Де чан ски 180
Сте фа но вић Тен ка, Сте фан 79
Сте фа но вић, Н. 87
Сте фа но вић, Ни ко ла 52
Сто ја ди но вић, Вла ди слав 98
Сто ја но вић, А. 119
Сто ја но вић, Иси дор 98
Сто ја но вић, Ко ста 153
Сто ја но вић, Љу бо мир 13, 17–18, 61, 64
Сто ја но вић, Мар ко 145, 149, 153
Сто ја но вић, Не шко 52
Стој ко вић, Ђор ђе 87
Стој ко вић, Сте фан (мо нах) 16–17
Стој нић, Бо јан 185
Стра ња ко вић, Дра го слав 75, 87
Стри лић, Је ле на 167 
Су бић, Ра до ван 191
Су леј ман I Ве ли чан стве ни (сул тан) 165
Су леј ман II (сул тан) 56

Та ли ја нов, Ме ла ни ја 160
Та у ша но вић, Ко ста 149
Теј нер, Ав гу стин (The i ner, Аugustin) 37, 39, 43
Тем пеа, Ли ви ју 10
Те о дор Не сто ро вић (епи скоп) 40
Те о до ро вић, Ла зар 76, 100
Те о до си је (вла ди ка) 64
Тер зи ба шић, Ми хај ло 145
Тер лец ки, Ме то ди је (Ме тóдій Терлéцький, 

мо нах) 41, 45–47

Тим, Јо жеф 111, 120
Ти мо теј (па три јарх) 66
Ти мо теј из Иви ро на (ка лу ђер) 59
Ти мо ти је вић, М. 17
Ти шма, Мир ко 16
Ткал чић, Вла ди мир 21
То мандл, Ми хо вил 110
То ма ше вић, Јо зо 148
То мин, С. 15
Три јић, В. 18
Трич ко вић, Р. 54

Ћа мил-па ша 77
Ће ло вић, Лу ка 146
Ћи ри ло (игу ман хо пов ски) 57
Ћи ри ло (је ро мо нах) 21
Ћи ри ло II 52
Ћо ро вић, Вла ди мир 11, 19
Ћор пе тро вић, Ве лич ко 90
Ћо сић, Ста но је 97, 101

Угри чић, Ми о драг 145
Ул це, Те о дор (The o dor Ul ze) 41
Ур бан VI II (па па) 46–47

Фер ди нанд II (цар) 34, 38–40, 42–43, 47
Фо ри шко вић, Алек сан дар 109
Фра ња Јо сиф (цар) 120
Фри дрих, Мар кус (Mar kus Fri e drich) 41

Хаб збур зи 36–37
Ха дро виц, Ла сло (Lázsló Ha dro vics) 38, 41
Хал, Дра гу тин 192
Ха ме дер, Кар ло 170
Ха џи За га нос 167
Ха џи Про дан Гли го ри је вић 78
Ха џи-Пе шић, Јо ван 142–143, 145, 154
Ха џић, Јо ван (Ми лош Све тић) 74–75, 78, 

82–83, 85, 98, 91, 103–105
Хе ге диш, Ан тал 170
Хер бер штајн (ге не рал) 34–35
Хер ман, Адолф 161
Хи нић, Бран ко 151
Хи чинс, Кејт (Hitchins, Ke ith) 44
Хор ват, Јо сип 118
Хрен, То маж (Tho mas Chrön, би скуп) 38–39
Хри сант (скоп ски вла ди ка) 59–60
Хри стић, Фи лип 144, 146, 150

Це зар Ба ро ни је 12 
Це лер (по ро ди ца) 167
Цин цар-Ко стић, Би ља на 20
Цо бор (по ро ди ца) 165
Цо бор, Еме рик 167
Цо бор, Мар тин 167
Цр но је ви ћи 179–180
Цу ка вац, Вла ди мир 192
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Ча во шки, Ко ста 11
Чам праг, Сте ван 135, 137
Ча пло вић, Јан 39
Чар то ри ски, Адам Је жи 89
Чвар ко вић, Алек са 98
Чер ши слов (за ро бље ник) 161
Чо лак, Х. (H. Çolak) 54, 61
Чо лић, Љи ља на 63, 65
Чо ло вић, Јев ге ни је 92
Чор та но вић, Вла да 149
Чу ли но вић, Фер до 123–124
Чур чић, Ла зар 15

Џи нић, Или ја 166

Ша фа рик, Јан ко 10, 18
Швај цар ска 142, 154
Шви кер, Ј. Х. 109
Ше киб-ефен ди ја 74, 77

Ше пић, Дра го ван 109
Ши дак, Ја ро слав 109, 118, 121
Ши јач ки, Са ва 162
Ши линг, Хајнц (Schil ling, He inz) 32
Ши мрак, Јан ко 33, 35, 39–40, 43, 45–47
Ши шић, Фер до 123
Шко рић, Ду шан 169
Шко рић, К. 23
Шле зин гер, Јо сиф 104
Шо јић, Ми лан 151
Шпа ди јер, И. 18
Штра сер, Па вле 18
Шу ле тић, Не бој ша С. 51, 54–55, 57, 71, 200
Шул це, Гриф 161
Шу пљи кац, Сте ван 111–112, 114, 118
Шут нер, Ернст Кри штоф (Sut tner, Ernst Chri-

stoph) 32–33, 44
Шчер бак (за ро бље ник) 161
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Ава ла 101
Ази ја 190
Ал ба ни ја 173–174, 190
Ауг сбург 79
Ау стри ја 31, 34–35, 40, 46, 74, 86, 109, 116, 

124, 138, 167, 190–191, 195
Ау стриј ска ца ре ви на 34–36, 119
Ау стро у гар ска 143, 145, 149, 157, 159, 164

Ба вар ска 167
Ба ден 126
Ба ја 171
Бај ски ди стрикт 170
Балaмaнд (Ли бан) 33
Бал кан 190
Бал кан ске др жа ве 188–189
Бал кан ско по лу о стр во (Бал кан) 188–189, 191
Ба нат 40, 94, 111–112, 127–128, 158, 162
Бан ска кра ји на 182
Бан ска ре ги мен та 109
Бан ска Хр ват ска 109, 123
Ба ња Лу ка 185, 187, 190
Ба ња луч ка епар хи ја 185–186
Ба ња луч ко-би хаћ ка ми тро по ли ја 185
Ба ња ни (Хер це го ви на) 60
Ба ра ња 111–112, 127–128
Ба та 136
Ба ту ша 94
Бач-бо дро шка жу па ни ја 166, 171
Бач ка 111–112, 127–128, 170–171
Бач ка жу па ни ја 165, 171
Бе ла Кра ји на 43
Бе ла Цр ква 94
Бел ги ја 126, 142–143, 154
Бе ло ру си ја 33, 45
Бе о град 9–10, 16–17, 51, 63, 65, 74, 76, 78, 81–85, 

87–88, 91–94, 98, 101–103, 120, 135, 142–146, 
179–180, 183, 185–186, 192–193, 195

Бе о град ска ми тро по ли ја 64
Бе о град ска на хи ја 100
Бе о град ска твр ђа ва 73, 76
Бер лин 169, 191, 196
Беч 20, 32, 36, 38–39, 42–45, 47–48, 87, 115, 

121, 123, 128, 135, 170, 183, 189–191, 196
Бе чеј ски ди стрикт 111–122

Бе ше но во (ма на стир) 18, 94
Би хаћ ко-пе тро вач ка епар хи ја 185
Бје ло вар 137 
Бо ка ко тор ска 190
Бо ло ња 41
Бо љев ци (Срем) 87
Бо сан ска Кра ји на 191
Бо сан ска ми тро по ли ја 64
Бо сна 34, 44, 98, 179–181, 183, 186
Бо сна и Хер це го ви на 128, 138, 162, 185–187, 

189–191
Бра и ла (Ру му ни ја) 87
Бра љи нац 100
Бра ти сла ва 190
Брест 36, 158
Бри сел 143
Брод ска ре ги мен та 94
Бру сни ца 82, 90
Бу гар ска 147, 173, 195–196
Бу да ка лаз 137
Бу дим 113, 120
Бу дим пе шта 135–136, 138
Бу дим ска епар хи ја 137
Бу ку решт 87, 93–94

Ва ла хи ја 46
Ва ље во 100, 145, 157
Ва ље во (ка ди лук) 64
Ва ра дин 94
Ва ра ждин ски ге не ра лат 31, 34–35, 38–39, 44, 

182–183
Ва ти кан 31–22, 36–37, 39, 42, 47–48, 191
Ве лес 173
Ве ли ка Ки кин да → ви де ти: Ки кин да
Ве ли ка Ре ме та (ма на стир) 18
Ве ли ка Хо ча 175
Ве мен (Ба ра ња) 136
Ве не ци ја 179–181
Ви дин 74–77, 87, 91, 97
Вин ков ци 94, 113 
Ви ро ви тич ка жу па ни ја 108, 114–115, 118–119
Ви скон син 143
Вла шка 75, 85, 87, 91, 191
Вој во ди на 18, 21, 109–110, 114, 127–129, 132, 

170

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР



211

Вој на гра ни ца 31, 33–34, 36, 44–48, 109–110, 
116, 120, 125, 182–184

Вра та ни ја (Vrat ta nia) 35
Вра та ниј ска епар хи ја → ви де ти: Мар чан ска 

епар хи ја 
Вра чар (Бе о град) 40, 74, 77, 101, 103
Врд ник (Ра ва ни ца, ма на стир) 18
Вр шац 12, 104
Вр шка Чу ка 193
Ву ко вар 94, 113, 125 
Ву чи До 193

Га лац 87
Га ли ци ја 33
Га лич ник 175
Гњи ла не 174
Гњи лан ска се ла 177
Гњи лан ски округ 174–175
Го ри ца 116
Гор ња Ау стри ја 36
Гор ња Ма чва (на хи ја) 64
Гор ња Сла во ни ја 182
Гра бо ви ца 90
Гра бов ци (Ва ра дин) 94
Грац 34, 36, 38–39, 48
Гро му шка (Там бов ска гу бер ни ја) 172
Грч ка 142

Да бро бо сан ска епар хи ја 185
Да бро бо сан ска ми тро по ли ја 186
Дал ма ци ја 107, 110, 112, 115, 123–124, 127, 163, 

186, 190–191
Двор 137
Де бар 172
Де бар ски крај 175
Де бар ски округ 174–175, 177
Де ли град 78
До ба нов ци 94
До бри Дол (чи тлук код Ско пља) 58
До ња ва рош (Оси јек) 20
До ња Ма чва (на хи ја) 64
До ња На на 136
Дра ва 114
Дру го вац 82
Ду бро вач ка ре пу бли ка 190–191
Ду бров ник 44, 175, 180
Ду ка ђин ски сан џак 64
Ду ка џин 66
Ду нав 100, 136–137, 183, 190, 192

Ђа ко вич ки округ 174
Ђер (Ма ђар ска) 35
Ђур ђу (Ђур ђе во) 87

Евро па 31–32, 36, 42, 45, 79–80, 92, 148, 151, 
153, 158, 188, 190–191

Еги пат 79
Ен гле ска 86
Ески ше хир 59

Жа ба ри 74, 90
Жум бе рак 39, 42–43, 136

За греб 22, 43–44, 113–114, 121, 125, 133, 135–
137

За гре бач ка би ску пи ја 35–36, 39, 42–45, 47
За је чар 193
За пад на Евро па 32, 158, 191
За пад на Мо ра ва 192–193
За пад на Сла во ни ја 183
За пад ни Бал кан 190–191
За хум ско-хер це го вач ка епар хи ја 185–186
Звор нич ки сан џак 64
Звор нич ко-ту злан ска епар хи ја 185–186
Зе мун 87–89, 91, 94, 101
Зе та 179–180

Ива нић Град 39
Ило ва (ре ка) 182
Илок 114
Ило чац 136
Ин збрук 118
Ис тан бул 55, 57–60, 62–64
Ис точ на Ср би ја 192
Ис точ но Са ра је во 112
Истра 116, 190
Ита ли ја 65, 142, 154, 195–196

Ја го ди на 103
Ја дран ско мо ре 117, 129, 179
Ја се ни ца 82
Ја се но во (Ба нат) 94
Је но пољ 48
Је ру са лим 58
Ју го и сточ на Евро па 32, 151, 188–189
Ју го сла ви ја 33, 35, 39, 43, 45, 47, 12, 113, 142, 

151, 186, 188, 195–197
Ју жна Угар ска 107–108, 126, 138, 162

Ка блар 88–89
Кав каз 172
Ка зан 172
Ка лаз 136
Ка лач ко-бач ка над би ску пи ја 171
Ка ра бур ма 101
Кар ло вац 113, 136
Кар ло вач ка ми тро по ли ја 15–17, 53, 136
Кар ло вач ки ге не ра лат 31, 39, 44, 182
Кар ло вач ко вла ди чан ство 33–35, 48
Карлс бад 151
Ки је во (Ме то хи ја) 61
Ки кин да 157–164
Ки кинд ски ди стрикт 111–112
Ки пар 64
Кли шки сан џак 171
Кне же ви на Ср би ја 76, 82,94, 114, 141–142, 173
Ко лу ба ра 82
Ко прив нич ка ка пе та ни ја 46
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Ко ру шка 36, 116
Ко со во и Ме то хи ја 173
Ко со во по ље 175–176
Ко стај ни ца 20
Ко стур (Kastoriа) 59
Ко тор 179
Кра гу је вац 74, 94, 100, 176
Кра ље ви на Ју го сла ви ја 186, 192–193
Кра ље ви на Ср би ја 61, 141, 144, 146–148, 150– 

152, 154, 159, 200
Кра ље ви на СХС 157–159, 163–164, 186
Крањ ска 43, 116
Кри ва Па лан ка 193
Кру ше вац 65, 100
Кру ше дол (ма на стир) 21, 54
Ку ла Не бој ша (Бе о град) 58
Ку ма но во 193

Лаз (Брод ска ре ги мен та) 94
Лај пциг 78
Лан чут 136
Ле ско вац 65
Ли вор но 89
Ли ка 112
Линц 31
Ли тва ни ја 32
Ли то ба 136
Лич ка ре ги мен та 109
Лич ки сан џак 171
Ло вра 137
Лон дон 144, 191
Лу ча ни (Ли ка) 112

Ма ђар ска 35, 116, 119, 122, 131, 138, 195–196
Ма ке до ни ја 172–173, 177
Ма ла Вла шка (Par va Wa lac hia) 182–184
Ма на стир Бе ше но во 18
Ма на стир Ве ли ка Ре ме та 18
Ма на стир Врд ник (Ра ва ни ца) 18
Ма на стир Иви рон 59
Ма на стир Кру ше дол 21, 54
Ма на стир Ле па ви на 39, 47
Ма на стир Мар ча 34–36, 38, 45–47, 49
Ма на стир Ми ле ше ва 58
Ма на стир Ора хо ви ца 34–35
Ма на стир Пи ва 62
Ма на стир Ра ва ни ца 63
Ма на стир Св. Ђор ђа (Хал ка) 61
Ма на стир Све тог ар хан ђе ла Ми ха и ла (се ло 

Ста ра Мар ча) 34
Ма на стир Тав на (Би је љи на) 10
Ма на стир Фе нек 18, 21
Ма на стир Хо по во 9, 12–22
Мар то нош 171
Мар ча 31, 34–35, 38, 45–47
Мар чан ска епар хи ја 38–40, 42–45, 48
Мен тон (Фран цу ска) 144
Ме то хи ја 61

Ми ле ше ва (ма на стир) 58
Мин хен 52
Мле тач ка ре пу бли ка 20
Мол да ви ја 191
Мо ра ва (област) 172, 175
Мо рав ска ба но ви на 192–194
Мо сква 32
Му ха че во 36

Не го тин 90
Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска 186
Не мач ка 193, 195–196
Ниш 63, 65, 79, 146, 193, 197
Ни шка епар хи ја 62
Но ви Бе чеј 161
Но ви Па зар 60, 173
Но ви Сад 18, 86–87, 92, 94–95, 99, 101, 107, 

136–138, 162, 166

Ора хо ви ца 34, 94
Оро лик (Вин ков ци) 94
Оси јек 17, 20, 94, 107–108, 113, 115, 118–119, 

121, 125, 136
Осман ске про вин ци је 191
Осман ско цар ство 34, 40, 51, 53–54, 58, 64–65, 

183, 188–189, 191
Охрид ска ар хи е пи ско пи ја 59
Оштрц (Жум бе рак) 39

Па крац 17, 20, 136
Па крач ко-сла вон ска епар хи ја 17, 20
Па пук 182
Па ра ћин 193 
Па риз 89, 142, 191
Пат мос (грч ко остр во) 62
Пе три ња 112–113
Пе тро ва цр ква (Но ви Па зар) 52
Пе тро ва ра дин ска ре ги мен та 94, 109–110
Пе тро град 172, 177
Пећ 35, 52, 58, 60, 64, 67–68, 172–174, 176–177
Пећ ка па три јар ши ја 35, 37–38, 40–41, 48, 51– 

52, 56, 57–65, 67–69
Пе шта 13, 120, 135
Пи ва (ма на стир) 62
Пи ри неј ско по лу о стр во 157
Под ри мље 174
Под ри ње 100
По жа ре вац 94, 100
По жа ре вач ка епар хи ја 94
По же га (ка ди лук) 64
Пољ ска 32, 44–45
Пољ ско-ли тван ско кра љев ство 32, 34, 36, 44
По маз 137
По ро дин (По жа ре вач ка епар хи ја) 94
По ти ско-по мо ри шка гра ни ца 165
Праг 18, 136
При зрен 58, 172–175
При зрен ска под го ра 174, 177
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При леп 173
При шти на 19, 87
Про гар 90
Про ку пље 65
Псуњ 182

Ра ва ни ца (ма на стир) 63
Ра шка ми тро по ли ја 58
Ре ген збург 47
Ре пу бли ка Срп ска 185, 187
Рим 33, 35–40, 42, 46, 48
Ри пањ 88
Ро ви шће (Бје ло вар) 46
Ртањ 99
Ру ме ли ја 67–69
Ру му ни ја 45
Ру си ја 65, 74–75, 86, 109, 152, 172, 191
Ру шчук 87

Са ва 137, 183, 190
Са јан 161
Сак со ни ја 126
Санкт Пе тер бург 11
Са ра је во 61–62, 64
Све та Го ра 61
Све то зар Ми ле тић (Не меш-Ми ли тич) 165
Сви штов 87, 190
Се вер на Ма ке до ни ја 190
Се ге дин 94, 167, 171
Се ге дин ски ди стрикт 170
Се јит га зи (Seyit ga zi) 59
Сен тан дре ја 135–137, 139
Сењ 42
Си ли ври ја (Si li vri) 58
Сип ски ка нал 192–193
Си ри нић ка жу па 175
Си сак 125
Сје ди ње не Аме рич ке др жа ве 158
Ско пље 56, 60, 66, 193
Скоп ска ми тро по ли ја 59, 61
Сла во ни ја 33, 35, 39, 43, 107–116, 118, 123, 126– 

127, 129, 182–184
Сла вон ска кра ље ви на 46
Слан ка мен 57
Сло вач ка 36
Сме де ре во 94, 100
Со вјет ски Са вез 195
Со ко ба ња 193
Со лун 172
Сом бор 136, 161, 165–166, 167, 169–171, 189
Сом бор ски ди стрикт 170
Ср би ја 38, 40, 44, 73–76, 78–79, 82–95, 97–99, 

101–102, 104, 111, 113–115, 141–145, 149, 
151–154, 158, 172, 179–181, 190–191, 194, 197

Сре дач ка жу па 174–175
Сред ња Евро па 191
Срем 21, 65, 87, 94, 111–112, 114, 127–128, 133, 

180, 184

Срем ска епар хи ја 21
Срем ска жу па ни ја 109
Срем ска Ми тро ви ца 94, 98
Срем ски Кар лов ци 17, 35, 59, 64, 94, 101, 109– 

111, 136–137, 185
Срем ско кар ло вач ка оп шти на 110
Срп ска Вој во до ви на 107–112, 114–117, 119–122, 

124–133
Срп ски Гар чин 136
Ста ра Мар ча 34
Ста ра Ср би ја 172–174, 176–177
Ста ри Влах 61
Су бо ти ца 165, 171

Тав на (ма на стир) 10
Там бов ска гу бер ни ја 172
Те ми швар 57–58
Ти тел ска оп шти на 110
Топ чи дер 82–83, 91
То рон тал ска жу па ни ја 158
Трав ник 61, 190
Тран сил ва ни ја 32–33, 44
Тр го ви ште (Но ви Па зар) 58
Тр на ва 103
Тро јед на Кра ље ви на 107–108, 110–116, 118, 

122–124, 126–132
Тр пи ња (Срем) 94
Трст 196
Тур ска 18, 3, 37, 40, 52, 73–74, 109, 172–173, 

177, 189

Ће ле ку ла (Ниш) 79
Ћу при ја 94, 193

Угар ска 33, 43, 54, 57, 109, 111, 113–114, 116, 
123–124, 129, 135, 159, 162, 165, 167, 170

Ужго род 36
Ужи це 82
Ужи це (ка ди лук) 64
Укра ји на 45

Фе нек (ма на стир) 18, 21
ФНР Ју го сла ви ја 196
Форт Рај ли (аме рич ка ба за) 158
Франк фурт 125
Фран цу ска 86, 142, 152, 154, 167

Хаб збур шка мо нар хи ја 12, 26–27, 31, 40, 60, 
107–109, 111–112, 120, 129, 138, 182–183, 190

Хал ка (остр во) 61
Хал ки дон (епар хи ја) 61
Ха скел (Кан зас) 158
Хер це го ви на 180, 186
Хо по во (ма на стир) 9, 12, 14–22
Хр ват ска 33–35, 107–108, 110–116, 123–124, 

126–129, 133, 186
Хр ват ска Кра ји на 39, 43
Хр ват ско-сла вон ска вој на кра ји на 109



214

Ца ри брод 192
Ца ри град 51, 74–75, 83, 85, 87, 91, 93–94, 97, 

102, 185
Цр ве на Цр ква 136
Цр ква Све тог Ни ко ле (Вр шац) 12
Цр ква Свих Све тих 43
Цр на Го ра 64, 111, 173, 190–191
Цр но мо ре 117, 129
Цр но реч ки округ 144

Ча чак 82, 193
Че хо сло вач ка 195–196 
Че шка 18

Чип 136
Чо ба нац 113, 137
Чу мић (се ло) 103

Ша бац 100, 102, 145
Ша бац (на хи ја) 64
Шај ка шки ба та љон 111–112
Ша ке (Ба ња ни, Хер це го ви на) 60
Шид 114
Шпа ни ја 157–158
Шта јер ска 36, 116
Шу ма ди ја 173, 193



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



EDITORIAL POLICY

Matica Srpska Journal of History publishes original, previously unpublished 
papers, classified into following categories: original scientific paper, review sci-
entific paper, scientific critique and polemic, scientific bibliography. Apart from 
that, it publishes contributions such as reviews and reports from scientific life. In 
the Matica Srpska Journal of History there are papers from the field of history, 
auxiliary sciences of history and cognate humanity and social disciplines. 

The papers can be written in Serbian and cognate languages, in English, 
Russian, German and French. Papers done in Serbian language are written in 
Cyrillic alphabet. 

Matica Srpska Journal of History is published twice a year. 
Publishing in Matica Srpska Journal of History is not charged nor are the 

papers or reviews paid for. 
Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime on 

the magazine website: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/
naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

THE OBLIGATIONS OF THE MAGAZINE’S EDITOR-IN-CHIEF

Editor-in-chief of the Matica Srpska Journal of History makes a final decision 
regarding the handwritings that are going to be published. While making this decision, 
the editor-in-chief is lead by the editorial policy considering legal acts which refer 
to defamation, piracy and plagiarism. 

Editor-in-chief can not have any sort of conflict of interests regarding the 
submitted handwriting. If such conflict does exist, the Editorial Board decides on 
the election of the referees and the fate of the handwriting. Taking into consid-
eration that the authors’ and referees’ identities are unknown to the other side, the 
Editor-in-chief is obliged to ensure this anonymity. 

Editor-in-chief is obliged to value the paper on the basis of its content, without 
racial, sex/gender, religious, ethnic or political prejudices. 

Board members are not allowed to use material from the submitted papers 
for their own research without the author’s permission. 

THE AUTHORS’ OBLIGATIONS

The authors guarantee that the handwriting represents their own original 
contribution, that it was not published earlier and is not being considered for publish-
ing elsewhere. Authors guarantee as well that, after publishing in the Matica Srpska 
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Journal of History, the handwriting will not be published in any other publication 
and in any other language without the authorization of the copyright owner. 

Authors guarantee that the rights of the third people will not be disturbed nor 
will the publisher bear the consequences if any requests for amends should appear. 

The authors bear full responsibility for the content of the submitted handwritings 
and the validity of the results and they have to provide permissions for data publishing 
from all the sides included in the research. 

The authors who want to include pictures or parts of the text already published 
elsewhere are obliged to provide consent of the copyright owners and the proof 
of the obtained consent while submitting the handwriting. The material that has 
not been proven in this manner will be considered author’s original work. 

The authors guarantee that the names given as authors are only persons who 
contributed significantly in the paper writing. 

The authors need to respect the ethical standards regarding the scientific-research 
work. They guarantee that the paper is not a plagiarism. They guarantee that the work 
does not contain baseless and illegitimate claims and does not disturb someone 
else’s rights. 

In case the authors discover a major mistake in their paper after its publishing, 
they are obliged to notify the editor or the publisher immediately and co-operate 
with them in order to withdraw the paper, correct it or indicate the mistake by any 
means. 

PAPER REVIEW

The submitted papers undergo review. The aim of the review is to help the 
editor-in-chief and the editorial board to make a decision whether a certain paper 
should be accepted or rejected and enhance the writing quality through the com-
munication process with the authors. All the submitted papers undergo a procedure 
of anonymous review done by two competent reviewers appointed by the editorship. 
The reviewers are not acquainted with the authors’ names and vice versa. In order 
for the paper to be published, both reviews need to be positive. The reviewer is 
due to complete the review within three weeks. The authors who receive condi-
tionally positive reviews are obliged to respect the reviewers’ remarks or, if not, 
withdraw the paper from the editorship. The deadline for the correction of the 
paper is 15 days, effective from the day the review is sent to the author. In case of 
co-autorship, the correspondence will be directed to the first author, the one who 
is responsible for the communication with other authors. 

The choice of the reviewers is a discretion right of the editor and the editorship. 
The reviewers need to possess relevant knowledge in the field the paper deals with 
and they can not be the authors that have recently published papers (as co-authors) 
along with any of the authors of the submitted papers.

If the reviewers consider themselves incompetent for the topic or the field 
the handwriting deals with, they need to notify the editor-in-chief.

A review has to be objective. The reviewers’ judgment has to be clear, with 
good arguments.
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A handwriting sent to a reviewer is considered a confidential document. 
The editor-in-chief sends the handwriting to certain reviewers. The review form 

contains a set of questions that have to be answered, thus indicating to the reviewers 
which aspects should be encompassed in order to make a decision on the fate of 
the handwriting submitted for the evaluation. In the final section of the review, 
the reviewers need to give their observations and suggestions for the improvement 
of the submitted handwriting. The review sheet is sent to the reviewer by the 
secretary of the editorship of the Matica Srpska Journal of History. In case the 
refusal of the paper is suggested, the explanation has to be detailed.

During the whole process, the reviewers act independently from one another. 
The identity of the second reviewer remains unknown to the first one and vice versa.

The editorship is obliged to provide a solid control over the review quality. 
In case the authors have serious and well based objections on the account of the 
review, the editorship will reconsider whether the review is objective and whether 
it satisfies the academic standards. Should any doubt arise regarding the objectiveness 
or the quality of the review, the editor will seek other reviewers’ opinion.

The reviewers are familiar with the fact that the handwritings sent to them for 
the review are the authors’ intellectual property and thus can not be appropriated 
or shown in public. 

PLAGIARISM

Plagiarism, or taking over of someone else’s ideas, words or other forms of 
creative expression and presenting them as one’s own, represents a crude violation of 
scientific ethics. Plagiarism can also include a disturbance of copyrights, which is 
illegal. 

A plagiarism includes the following:
• a ‘letter for letter’ or almost ‘letter for letter’ assumption or deliberate para-

phrasing (with the aim of covering the plagiarism) of parts of the text by 
other authors without a clear indication of the source or marking the copied 
fragments (for instance, by using quotation marks); 

• copying of equations, pictures or tables from other people’s works without 
correct citation of the source and/or without the permission of the author or 
copyright owner.

We warn the authors that each handwriting gets checked for plagiarism or auto 
plagiarism.

The handwritings with clear indications of plagiarism will be automatically 
rejected. 

If it is ascertained that the paper published in the Matica Srpska Journal of 
History is a plagiat, the authors will be demanded to write an apologizing note to the 
authors of the original paper and the further colaboration with the authors of the 
plagiat will be terminated. 
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THE RETRACTION OF THE ALREADY PUBLISHED PAPERS

The published handwritings will be available as long as possible in the form 
they were published, without any changes. Sometimes, however, it can occur that 
the published paper has to be retracted. The main reason for the retraction is the 
need to correct a mistake with aim of preserving the scientific integrity, not the 
desire to punish the authors. 

The article has to be retracted in case of: disturbing the publisher’s, copyright 
owner’s or author’s rights; disturbing professional ethical codexes, i.e. submitting 
the same handwriting to several magazines at the same time, a false claim on the 
autorship, plagiarism, manipulating data for fraud and so on. In some cases, a 
paper can be retracted in order to correct subsequently discerned mistakes in the 
handwriting or in the published paper. 

Standards for the resolving of such situations when retraction occurs are 
defined by libraries and scientific bodies, and the same practice is accepted by the 
Matica Srpska Journal of History: in the electronic version of the source article 
(the one that is retracted) a connection is established (HTML link) with the noti-
fication on the retraction. The retracted article is kept in the source form, but with 
the watermark on PDF document, on each page, which indicates that the article 
is retracted (RETRACTED).

OPEN ACCESS

Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime. 
Articles published in the magazine can be downloaded for free from the magazine’s 
site and used in accordance with the license Creative Commons Autorship-Non-
commercial-No revising 3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/)

Matica Srpska Journal of History does not charge APC (Article Processing 
Charge).

AUTO-ARCHIVING

The magazine enables the authors to deposit the accepted, reviewed version 
of the handwriting, as well as the final, published version in PDF format in an 
institutional repository and/or non-commercial database. Furthermore, the authors 
are allowed to publish the paper on personal websites (including the profiles on 
social networks for scientists, such as ResearchGate, Academia.edu etc) and/or on 
the website of the institution they are engaged at, in accordance with the clauses of 
the license Creative Commons Autorship-Non-commercial-No revising 3.0 Serbia 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), any time after publishing 
in the magazine. There has to be a mentioning of the publisher, as the copyright 
owner, and the source of the handwriting, as well as the digital object identifier 
– DOI of the article published in form of a HTML link. 
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COPYRIGHTS

Once the handwriting is accepted for publishing, the authors transfer the 
copyrights to the publisher. In case the handwriting is not accepted for printing 
in the magazine, authors preserve all rights. 

The rights on the handwriting, including aditional materials and all the parts, 
extracts or elements of the handwriting, transferred to the publisher are as follows:

• a right to print trial samples, reprint or special editions of the handwriting;
• a right to translate the handwriting to other languages;
• a right to reproduce the handwriting using photo-mechanic or similar utensils, 

including but not restricting to photo-copying, and a right to distribute these 
copies;

• a right to reproduce and distribute the handwriting electronically or opti-
cally using all the data carriers or storage media, especially in mechanically 
readable/digitalized form on data carriers such as hard disc, CD-ROM, DVD, 
Blu-ray Disc (BD), mini disc, data tapes, and a right to reproduce and dis-
tribute the handwriting from the mentioned data conveyors.

• a right to preserve the handwriting in database, including online database, as 
well as the right to transfer the handwriting in all technical systems and regimes;

• a right to render the handwriting available to public or to closed groups of users 
on basis of individual requests for use on monitors or other readers (including 
e-books readers), and in printed form for users on Internet, online services, 
internal or external networks.

We kindly ask the authors to take a look and fill in the Author’s statement 
and the Contract on the transfer of copyrights.

The editorship of the Matica Srpska Journal of History 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Зборник Матице српске за историју

Рукопис који се нуди за објављивање у часопису (ЗМСИ) шаље се Редак-
цији часописа електронским путем на адресу: vnikolic@maticasrpska.org.rs 
или zmsi@maticasrpska.org.rs

Формулар Изјаве да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен 
неком другом часопису или издавачу за објављивање стручни сарадник ће 
електронским путем доставити аутору. Рукопис се може доставити и поштом 
на адресу: Владимир Николић, Зборник МС за историју, Матице српске 1, 
21000 Нови Сад. (Са стручним сарадником можете контактирати и путем 
тел. 062/8563915, односно 021/6615798).

Рукопис на српском језику треба да буде писан ћириличким писмом, у 
MicrosoftWord-y (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском 
језику, слике, табеле и друге прилоге). Обим рукописа не треба да буде већи 
од 3 табака (jедан бруто табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова 
у реду по страни/).

Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – 
врста слова: TimesNewRoman; 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 
приложити и српски превод.
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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. Књиге се 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. Чланци се 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. Поглавље у књизи или зборнику наводи 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. Архивски материјал се 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. Правни прописи се 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 интернета треба 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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