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П р о ф.  д р  ЉУ  Б О М И Р  К А  К Р  К ЉУ Ш
Ма ти ца срп ска
Ма ти це срп ске 1, Но ви Сад, Ср би ја
Е-адре са: ljkr kljus@sbb.rs

ДИ МИ ТРИ ЈЕ МА ТИЋ У СРП СКОМ НА РОД НОМ  
ПО КРЕ ТУ 1848–1849. ГО ДИ НЕ 

У спо мен јед ном зна ме ни том срп ском на уч ни ку

СА ЖЕ ТАК: Ди ми три је Ма тић, ро дом из Ру ме, шко ло ва ње је за по чео у 
Ср би ји, а сту ди је пра ва и фи ло зо фи је на ста вио на не мач ким уни вер зи те ти ма, 
где је сте као и док то рат фи ло зо фи је. Био је про фе сор Ли це ја где је пре да вао 
пра во, ми ни стар, су ди ја, ди пло ма та, за вре ме дру ге вла де Ми ло ша и Ми ха и ла 
Обре но ви ћа и кне за Ми ла на Обре но ви ћа. За слу жан је за раз вој школ ства у 
Ср би ји, ре фор му основ них шко ла и осни ва ње пр ве учи тељ ске шко ле. Пи сац 
је зна чај них ра до ва из фи ло зо фи је, пра ва и пе да го ги је, уче ство вао је у пи са њу 
на цр та за ко на Ли бе рал них уве ре ња, као и у Срп ском на род ном по кре ту 1848, 
где је био иза бран у Глав ни од бор. Био је члан срп ске де пу та ци је ко ја је упу-
ће на ба ну Је ла чи ћу ра ди до го во ра о за јед нич ком вој ном де ло ва њу, на те ме љу 
са ве за Срп ске Вој во до ви не и Тро јед не кра ље ви не, ко ји је про гла шен на Мај ској 
скуп шти ни и усво јен на Хр ват ском са бо ру. Био је у Кар лов ци ма у вре ме на-
па да на ово место из Пе тро ва ра ди на 12. ју на, где је уче ство вао у пре го во ри ма 
о при мир ју. У Вој во до ви ни је бо ра вио до по чет ка ју ла, ка да је по ста вљен за 
про фе со ра Ли це ја у Бе о гра ду. Био је члан Дру штва срп ске сло ве сно сти, по том 
Срп ског уче ног дру штва, пред сед ник и пот пред сед ник. Пр ви је пред ло жио да 
се осну је уни вер зи тет у Ср би ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ди ми три је Ма тић, прав ни пи сац, фи ло зоф, ми ни стар, 
про фе сор, ре фор ма тор школ ског си сте ма

Бро је ћи по след ње да не 2021. го ди не, не сме мо да за бо ра ви мо да је она и 
две сто та го ди на од ро ђе ња Ди ми три ја Ма ти ћа, лич но сти ко ја је сво јим ра дом 
мно го до при не ла раз вит ку срп ског на ро да, ње го вог обра зо ва ња, кул ту ре и 
на у ке. Ро ђен у Ру ми, у кри лу ово стра ног Срп ства, сте као је вр ло те ме љи то и 
све стра но обра зо ва ње, нај пре у срп ским шко ла ма у Ју жној Угар ској, Кне же вини 
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Ср би ји, по том на нај у глед ни јим не мач ким уни вер зи те ти ма, да би, на кра ју, 
сво је обра зо ва ње до пу нио и уса вр шио и бо рав ком у Па ри зу.

Све то зна ње ко је је мар љи во сти цао, ши рио и обо га ћи вао, не са мо у 
окви ри ма школ ског и уни вер зи тет ског обра зо ва ња не го и не пре кид ним и 
мар љи вим уче њем, стра стве ном по све ће но шћу књи зи и по мним пра ће њем 
европ ске фи ло зоф ске ми сли и прав не на у ке, би ло је на нај бо љи на чин упо-
тре бље но и у ње го вој по то њој ка ри је ри. Вр шио је раз ли чи те ду жно сти, и као 
про фе сор на срп ским ви со ким шко ла ма, али и као ми ни стар, вр ши лац висо-
ких суд ских функ ци ја и ди пло ма та. Ве ли ки је био и ње гов до при нос ор га низо-
ва њу школ ског си сте ма у Ср би ји, на ро чи то основ них шко ла, али и осни ва њем 
пр ве учи тељ ске шко ле. Био је пр ви за го вор ник за ми сли о осни ва њу уни вер-
зи те та у Ср би ји. Ба вио се фи ло зо фи јом, пра вом и пе да го ги јом, а ње гов на уч-
ни углед при знат је и по твр ђен и ти ме што је био члан Дру штва срп ске сло-
ве сно сти (и Срп ског уче ног дру штва), ње гов пот пред сед ник и пред сед ник.

По све у куп ној сво јој де лат но сти за слу жу је да на две сто ту го ди шњи цу 
ње го вог ро ђе ња под се ти мо на ње гов жи вот и рад, на ве ли ки до при нос ко ји 
је дао обра зо ва њу срп ског на ро да и срп ској на у ци. Из бо га те и ра зно вр сне 
де лат но сти Ди ми три ја Ма ти ћа по ме ну ће мо са мо по не ко ли ко нај ва жни јих 
по да та ка, ка рак те ри стич них за ње го ву лич ност, ње го ва уве ре ња и ре зул та-
те ње го вог пре да ног ра да. 

Иа ко крат ко вре ме, са мо не ко ли ко ме се ци, Ди ми три је Ма тић је ак тив-
но уче ство вао у Срп ском на род ном по кре ту 1848‒1849. го ди не, о че му је 
оста вио дра го це на све до чан ства у сво јим спи си ма ‒ жи ве опи се та да шњих 
ве ли ких до га ђа ја и лич но сти ко је су у њи ма уче ство ва ле, сво је по гле де на тај 
зна чај ни пе ри од у исто ри ји срп ског на ро да, али и не ко ли ко до ку ме на та ко је 
је са чу вао. 

* * *

Ди ми три је Ма тић ро ђен је у Ру ми, 18. ав гу ста 1821. го ди не. Основ ну 
шко лу за вр шио је у род ном ме сту, гим на зи ју у Кар лов ци ма и Кра гу јев цу, 
где је на Ли це ју сту ди рао и за вр шио фи ло зоф ске и прав не на у ке. Био је ве-
ро ват но је ди ни од ге не ра ци је сво јих са вре ме ни ка, Ср ба из Ау стри је, ко ји је 
сво је шко ло ва ње по сле основ ног на ста вио у Ср би ји.1 Од мах по сле свр шет ка 
Ли це ја 1841. го ди не по стао је пи сар у Др жав ном со вје ту и у су до ви ма (ва ро ши 
бе о град ске и Су да окру жи ја бе о град ског), али је убр зо, по сле пре вра та и сме-
не ди на сти је у Кне же ви ни Ср би ји 1842. го ди не, за јед но с кне зом Ми ха и лом 
на пу стио Бе о град и пре шао у Зе мун.2 Ка ко ни је имао сред ста ва за жи вот, 
вра тио се у је сен 1843. у Ср би ју, где је две го ди не ра дио као адво кат. По што 
је за то вре ме уште део не што нов ца, а до био и др жав ну сти пен ди ју да би се 
спре мио за про фе со ра Ли це ја, на ста вио је 1845. го ди не сту ди је фи ло зо фи је 

1 По не ким по да ци ма, Ма тић се шко ло вао у Ср би ји, где му је стриц жи вео као др жавни 
се кре тар, па је пр во по ха ђао вој ну шко лу, а по том Ли цеј (Бо жи дар Мар ко вић, Ди ми три је 
Ма тић, лик јед ног прав ни ка, Бе о град 1977, 8). 

2 „Све ча ни скуп Срп ско га уче ног дру штва 11. ма ја 1886, у спо мен Ди ми три ју Ма ти ћу, 
Бе се да Сто ја на Бо шко ви ћа”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, Књи га 69, Рас пра ве и дру ги 
члан ци, Бе о град 1889. (у да љем тек сту: С. Бо шко вић, „Бе се да”), 174; Б. Мар ко вић, н. д., 7. 
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и пра ва на не мач ким уни вер зи те ти ма. У Бер ли ну и Хај дел бер гу сту ди рао је 
фи ло зо фи ју и пра во, а док то рат фи ло зо фи је сте као у Лај пци гу, 2. апри ла 1847. 
Од По пе чи тељ ства про све ште ни ја до био је одо бре ње да је дан се ме стар про-
ве де и на сту ди ја ма у Па ри зу и упо зна се с ра дом фран цу ских су до ва.3

По свом шко ло ва њу, али и по ре клу, као Ср бин из Ау стри је, Ди ми три је 
Ма тић се, у не ку ру ку, на шао на раз ме ђи пу те ва ко ји ма је мла да срп ска држа-
ва обез бе ђи ва ла ка дар у ад ми ни стра ци ји и суд ству ко ји су из гра ђи ва ни. 
„Пр ви пи то мач ки на ра шта ји би ли су ва жна по ја ва у на шој исто ри ји”, пи сао 
је Сло бо дан Јо ва но вић, „као на ша пр ва ’оте че стве на ин те ли ген ци ја’. До тле, 
ми ни смо има ли дру ге ин те ли ген ци је сем шко ло ва них Ср ба из Ау стри је ко ји 
су к на ма пре ла зи ли. У на шим шко ла ма, још ду го вре ме на ни је се мо гло до ћи 
до та квог обра зо ва ња ка кво су има ли ау стриј ски Ср би. Али ови пи том ци 
шко ло ва ни на стра ним уни вер зи те ти ма, са свим су мо гли из др жа ти по ре ђе-
ње с ау стриј ским Ср би ма. Ови по след њи би ли су ма хом вас пи та ни ци ма-
ђар ских шко ла; на ши пр ви пи том ци шко ло ва ли су се ма хом у Не мач кој и 
Фран цу ској. Они су би ли ве ћи ’евро пља ни’ не го ау стриј ски Ср би, ко ји ни су 
ви де ли ни шта да ље од Пе ште, или, у нај бо љем слу ча ју од Бе ча; на ро чи то 
пре ма ’па ри зли ја ма’ ау стриј ски су Ср би из гле да ли не са вре ме ни и про вин ци-
јал ци. Тре ба уз то има ти на уму да су пр ви пи том ци са ве сно схва ћа ли своје 
оба ве зе пре ма др жа ви, да су ра ди ли ко ли ко је ко мо гао, да су се мно ги ме ђу 
њи ма вра ти ли с ди пло ма ма: Цр но ба рац, Фи лип Хри стић, Ма тић, Цу кић, 
има ли су док то рат […]”4 

У Па ри зу су Ма ти ћа за те кли ре во лу ци о нар ни до га ђа ји ко ји су те го ди не 
за хва ти ли Евро пу. Зна чај ни и суд бо но сни и за срп ски на род у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, на ве ли су Ма ти ћа да у про ле ће 1848. по хи та у по моћ сво јим су-
на род ни ци ма. При су ство вао је Мај ској скуп шти ни и био иза бран за чла на 
Глав ног од бо ра Срп ске Вој во до ви не. Као ње гов члан уче ство вао је у пре го-
во ри ма с Хр ва ти ма о за јед нич ком де ло ва њу. У Вој во до ви ни је про вео крат ко 
вре ме, али је оста вио тра га и у ње ном по ли тич ком жи во ту, као и дра го це не 
успо ме не, ути ске и упе ча тљи ве опи се зна ме ни тих до га ђа ја и лич но сти тог 
вре ме на.

За про фе со ра Ли це ја у Кне же ви ни Ср би ји по ста вљен је 30. ју ла 1848, 
где је пре да вао пра во три го ди не.5 О Ма ти ће вим уџ бе ни ци ма при пре мље ним 
за Ли цеј Сло бо дан Јо ва но вић пи ше да ни су би ли про сти уџ бе ни ци, не го и 
пр ви по че ци на уч не књи жев но сти код Ср ба.6 На кон то га, 1851. го ди не био 
је по ста вљен за се кре та ра Апе ла ци о ног су да, а по сле крат ког вре ме на, већ 
у је сен 1851. по стао је пр во се кре тар, а по том, у вре ме Крим ског ра та (1855), 
на чел ник у Ми ни стар ству ино стра них де ла. Од 1858. го ди не по стао је члан 
Ка са ци о ног су да. Те го ди не од стра не вла де био је од ре ђен, за јед но са ми-
ни стром пра во су ђа и про све те Ди ми три јем Цр но бар цем, да про пу ту је по 

3 Б. Мар ко вић, н. д., 15.
4 Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, Бе о град 1925, 56.
5 Пре да вао је Оте че стве но пра во, Суд ски по сту пак у пар ни ца ма гра ђан ским, а ка сније 

Ум но др жав но и јав но пра во Ср би је (Б. Мар ко вић, н. д., 8). 
6 То су Јав но пра во, Об ја шње ње Гра ђан ског за ко ни ка и На че ла ум ног др жав ног пра ва 

(С. Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, 55). Ма тић је био пр ви ко ји је об ра дио срп-
ско др жав но пра во.
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Не мач кој, Фран цу ској и Швај цар ској и ви ди ка ко је на За па ду уре ђен суд ски 
по сту пак у гра ђан ским пар ни ца ма.7 По сле по врат ка кне за Ми ло ша Обре но-
ви ћа на срп ски пре сто, Ма тић је кра јем 1859. го ди не по стао ми ни стар про-
све те и цр кве них по сло ва, а по том по но во члан Ка са ци о ног су да. Због не ких 
не су гла си ца с кне зом Ми ло шем био је при мо ран да дâ остав ку, па је био без 
зва ња не ко вре ме. 

Че сте про ме не по ло жа ја др жав них зва нич ни ка, ка кве су за де си ле и 
Ди ми три ја Ма ти ћа, би ле су ка рак те ри стич не за вре ме дру ге вла да ви не кне-
за Ми ло ша Обре но ви ћа. Го то во од мах по сле Све то ан дреј ске скуп шти не и 
про ме не на пре сто лу, од ја ну а ра 1859, до шло је до ма сов ног от пу шта ња из 
др жав не слу жбе, по чев од са вет ни ка и ми ни ста ра до обич них чи нов ни ка 
уста во бра ни тељ ског вре ме на. Про ме не ко је су се мо гле уо чи ти у це ли ни 
срп ског дру штва и др жав не струк ту ре Сло бо дан Јо ва но вић је озна чио чак 
као „је дан ве ли ки ре во лу ци о нар ни по крет”.8 

Сам Ма тић је о сво јим ис ку стви ма у вре ме дру ге вла да ви не кне за Ми-
ло ша за пи сао: „Но сад је за оне, ко је је за ми ни стре и управ ни ке би рао, би ло 
мно го те же не го за вре ме пр ве вла де ње го ве; јер сад су по свим гра на ма зе-
маљ ске упра ве за ко ни по сто ја ли, ко је је ва ља ло вр ши ти, а то се опет ста ром 
кне зу ни је до па да ло. Он као да је био убе ђен да ће зе мљу сре ћи по ве сти ако 
се уз ра ди она ко ка ко он за до бро на ла зи, не мо тре ћи на то у ка квој су му ци 
ми ни стри ње го ви, ко ји су би ли од го вор ни за вр ше ње за ко на”.9

По сле смр ти кне за Ми ло ша и сту па ња на вла ду кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа, Ма тић је у но вем бру 1860. го ди не име но ван за пред сед ни ка Ве ли ког 
су да, а кра јем 1861. го ди не пре ме штен је у Др жав ни са вет за глав ног се кре-
та ра. По сле уби ства кне за Ми ха и ла, у вре ме вла де На ме сни штва ма ло лет ном 
кне зу Ми ла ну Обре но ви ћу, од 1868. по стао је по но во ми ни стар про све те и 
цр кве них по сло ва и за ступ ник ми ни стра ино стра них де ла. Исто га да на када 
је кнез Ми лан по стао пу но ле тан и сту пио на власт, 10. ав гу ста 1872. го ди не, 
Ма тић је име но ван за чла на Др жав ног са ве та.10 На том по ло жа ју остао је све 
до 1875. го ди не. У На род ној скуп шти ни ко ја се са ста ла 1875. го ди не био је 
ме ђу кне же вим по сла ни ци ма.11 

Ма тић је био иза бран за пред сед ни ка На род не скуп шти не у Кра гу јев цу 
ко ја је 1878. при ми ла Бер лин ски уго вор о ми ру и про гла си ла ко нач ну не за-
ви сност Ср би је. Ка да је, као по сле ди ца хер це го вач ког по кре та, до шло до 

7 С. Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, 13; Ва си ли је Кре стић, „Ау то би о гра-
фи ја Ди ми три ја Ма ти ћа”, Спо ме ник CXXII, Оде ље ње исто риј ских на у ка 1, Срп ска ака де ми-
ја на у ка и умет но сти, Бе о град 1981, 203. При ли ком при ре ђи ва ња ру ко пи са у ква драт ним 
за гра да ма су де ло ви тек ста ко ји су би ли пре цр та ни, али ипак чи тљи ви, па су та ко оста вље ни 
и у ци та ти ма ко ји се на во де у овом члан ку. 

8 У том пе ри о ду су у пу ној ме ри иза шле на ви де ло и ин ди ви ду ал не осо би не са мог 
кне за Ми ло ша, што се ма ни фе сто ва ло и у ка сни јим че стим про ме на ма ста ту са др жав них 
слу жбе ни ка (Сло бо дан Јо ва но вић, Дру га Вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 1858‒1868, Бе о град 1933, 
14‒15, 79‒86).

9 В. Кре стић, н. д., 204.
10 В. Кре стић, н. д., 207.
11 Пре ма чл. 45 Уста ва Ср би је од 1869. го ди не, тзв. На ме снич ког уста ва, кнез је на сва-

ка три на ро дом иза бра на по сла ни ка би рао јед ног (Љу бо мир ка Кр кљуш, Ода бра ни из вори из 
прав не исто ри је срп ског на ро да, Но ви Сад 2003, 139). 
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ми ни стар ске кри зе, са ста вља ње но вог ка би не та по ве рио је кнез Јо ва ну Ри сти-
ћу. У тој вла ди (1878‒1879) био је ми ни стар прав де, до 5/17. де цем бра 1879. Вла-
да је би ла крат ког ве ка, а Ма тић је по сле ње ног па да вра ћен на сво је ста ро 
ме сто, у Др жав ни са вет, где је остао до смр ти, 17. ок то бра 1884. го ди не.12

Као не ка да шњи на чел ник у Ми ни стар ству спо ља шњих по сло ва уче-
ство вао је че сто и у ди пло мат ским ми си ја ма. За вре ме Крим ског ра та из ме-
ђу Ру си је и Тур ске Ср би ја се на шла у де ли кат ној и те шкој си ту а ци ји, а од-
но си са Ау стри јом би ли су вр ло за тег ну ти. Ка да се над вој во да Ал брехт, 
вој ни и гра ђан ски гу бер на тор Угар ске, на ла зио у Зе му ну при ли ком оби ла ска 
ау стриј ске тзв. оп сер ва ци о не вој ске рас по ре ђе не на Гра ни ци, Ди ми три је 
Ма тић, као на чел ник Ми ни стар ства спо ља шњих по сло ва, и Аци ка Не на до-
вић, као за ступ ник Ми ни стра уну тра шњих по сло ва, би ли су по сла ни да га 
по здра ве у кне же во име. Де пу та ци ју је нај пре при мио ге не рал Хес, а као 
њен го вор ник Ма тић је из ја вио да ће сва ки по ку шај пре ла ска ау стриј ске 
вој ске у Ср би ју уда ри ти на јед но ду шни от пор, при ко ме срп ски на род не ће 
то ли ко ра чу на ти на успех, ко ли ко ће осе ћа ти по тре бу да из вр ши сво ју па-
три от ску ду жност.13

У Ри му је пре го ва рао с Ва ти ка ном о од но си ма Ка то лич ке цр кве у Ср би ји.14 
Био је, са срп ске стра не, пот пи сник уго во ра о вој ном и по ли тич ком са ве зу 
ко ји је из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре пот пи сан у Ве не ци ји 15. ју на 1876. го ди не. 
За вре ме Срп ско-тур ског ра та 1876‒1878, во дио је у име срп ске вла де, за јед-
но са Фи ли пом Хри сти ћем, ми ров не пре го во ре из ме ђу Ср би је и Тур ске, у 
Ца ри гра ду, у дру гој по ло ви ни фе бру а ра 1877.15 

Ди ми три је Ма тић био је у Ср би ји про фе сор на ви со кој шко ли Ли це ју 
и за у зи мао ви со ке функ ци је у др жав ној упра ви и пра во су ђу и за вре ме вла-
да ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и све тро ји це Обре но ви ћа ‒ за вре ме 
дру ге вла де кне за Ми ло ша, пр ве и дру ге вла де кне за Ми ха и ла и вла да ви не 
Ми ла на Обре но ви ћа, што не сум њи во све до чи о ње го вој спо соб но сти, обра-
зо ва њу и угле ду ко ји је сте као то ком оба вља ња свих сво јих ду жно сти. 

Био је ре дов ни члан Дру штва срп ске сло ве сно сти од 1. ав гу ста 1848, ње-
гов пред сед ник од 22. ок то бра 1859. до 29. мар та 1860, а пот пред сед ник 1863. 
го ди не. За по ча сног чла на Срп ског уче ног дру штва име но ван је 29. ју ла 1864, 

12 Вла де Ср би је (1805‒2005), Бе о град 2005, 143; С. Бо шко вић, „Бе се да”, 242. 
13 По што су би ли при мље ни и код над вој во де, он им је пре ба цио што су уоп ште има-

ли сме ло сти да до ђу по сле Ме мо ран ду ма срп ске вла де, окре нуо им ле ђа и на пу стио про сто-
ри ју. (У сво јој ау то би о гра фи ји Ма тић је до га ђај опи сао не што дру га чи је – да су се њих 
дво ји ца окре ну ла и иза шла). Ме мо ран дум је срп ска вла да упу ти ла Пор ти 5. апри ла 1855, с 
мол бом да за јед но са сво јим са ве зни ци ма узме Ср би ју у за шти ту од Ау стри је, оправ да но 
стра ху ју ћи од ње них по ли тич ких из ја ва и ма сов ног при су ства ау стриј ске вој ске на гра ни ци 
Ср би је. Са др жај Ме мо ран ду ма бр зо је до спео у јав ност (Јо ван Ри стић, Спо ља шњи од но шаји 
Ср би је но ви је га вре ме на, Пр ва књи га 1848‒1860, Бе о град 1887, 177‒188; С. Бо шко вић, „Бе се да”, 
196‒198; В. Кре стић, н. д., 201‒202).

14 Ми ша Ди ми три је вић, „Го во ри у све ча ним сед ни ца ма Књи жев ног оде ље ња Ма ти це 
срп ске, У спо мен Дру Ди ми три ју Ма ти ћу, о Св. Са ви 1886. год”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
књи га 152, 1884, све ска че твр та, 44.

15 Жив. Жи ва но вић, По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка, 
Књи га пр ва, од Све то ан дреј ске скуп шти не до про гла са не за ви сно сти Ср би је 1858‒1878, Бе о-
град 1923, 342‒343; Че до мир По пов, „Ср би ја 1868‒1878”, Исто ри ја срп ског на ро да, V–1, Бе о град 
1981, 379, 393.
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пра ви члан Од се ка фи ло ло шког и фи ло соф ског по стао је 6. фе бру а ра 1869. 
и Од бо ра за ши ре ње на у ка и књи жев но сти у на род од 1883. го ди не.16 

* * *

Иа ко је сту ди рао фи ло зо фи ју и пра во, већ од са мог по чет ка Ма ти ће вог 
за ни ма ња за уче ње и за књи гу, ње го во ин те ре со ва ње и сим па ти је би ли су у 
пр вом ре ду усме ре ни на фи ло зо фи ју; ме ђу ње го вим пр вим на пи са ним ре до-
ви ма био је пре вод са фран цу ског од лом ка из „По хва ла Мар ку-Авре ли ју, 
рим ском ца ру”. На гла ша вао је да је, по ред До си те је вих спи са, жи вот Мар ка 
Ау ре ли ја имао ве ли ког ути ца ја на ње га у мла до сти. И у ње го вом да љем шко-
ло ва њу и обра зо ва њу фи ло зо фи ја ће има ти пр во ме сто.17 Ма ти ће ве сту ди је 
на не мач ким уни вер зи те ти ма оста ви ле су од лу чу ју ћи пе чат на ње го ву оп шту 
ду хов ну ори јен та ци ју и ње го ва схва та ња у обла сти фи ло зо фи је и прав не 
те о ри је.18 От кри ће Ма ти ће ве ди сер та ци је 2010. го ди не до при не ло је то ме да 
се упот пу ни по зна ва ње срп ске фи ло зо фи је из вре ме на Ли це ја и обра зо ва ња 
пр вих сти пен ди ста на ино стра ним уни вер зи те ти ма. Реч је о јед ној од пр вих 
срп ских фи ло зоф ских те за у XIX ве ку, док то ра ту ко ји по вре ме ну знат но 
прет хо ди не мач ким ди сер та ци ја ма ка сни јих про фе со ра срп ске Ве ли ке шко ле.19

Ма тић се ко нач но ипак опре де лио за пра во и про тив сво је во ље, из прак-
тич них и па три от ских раз ло га, све стан да је ње го во прав нич ко зна ње по треб-
но др жа ви.20 У свом Ђач ком днев ни ку за пи сао је да би му би ло дра же да му је 
на Ли це ју по ве ре на на ста ва фи ло зо фи је, па ће се ста ра ти да при пре да ва њу 
пре ла зи на фи ло зо фи ју, осо би то прак тич ну.21 И по ред сво је сна жне скло но-
сти пре ма фи ло зо фи ји, Ма тић је у на у ци оста вио ду бљег тра га у пра ву, али је 
у сво јој на уч ној де лат но сти по ве зи вао фи ло зо фи ју и пра во. Пи сао је о фи ло-
зо фи ји пра ва, те о ри ји др жа ве, устав ном пра ву, јав ном пра ву Ср би је и об ја-
шња вао Гра ђан ски за ко ник.22 

По ред те о риј ских ра до ва, био је као адво кат, ми ни стар прав де и су ди-
ја у нај ви шим суд ским ин стан ца ма не сум њи во и вр стан прав ник прак ти чар. 
Ви ше од три де це ни је ба вио се прак тич ним про бле ми ма пра ва, а пре све га 
при ме ном пра ва. Упо ре до с тим, зна чај но је ње го во уче шће у из град њи прав ног 
си сте ма срп ске др жа ве, при че му је ко ри стио не са мо сво ја ака дем ска зна ња 

16 Љу бо мир Ни кић, Гор да на Жу јо вић, Гор да на Ра дој чић-Ко стић, Гра ђа за би о граф ски 
реч ник чла но ва дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног дру штва и Срп ске кра љев ске 
ака де ми је, Бе о град 2007, 181.

17 В. Кре стић, н. д., 194.
18 Б. Мар ко вић, н. д., 13.
19 Сло бо дан Жу њић, „По вра так Ди ми три ја Ма ти ћа, шта зна чи от кри ће Ма ти ће ве Ла-

тин ске ди сер та ци је за срп ску фи ло зо фи ју?”, у: Ди ми три је Ма тић, О пу ту ко јим се фи ло зо-
фи ја Фих теа, Ше лин га и Хе ге ла раз ви ла из Кан то вог спе ку ла тив ног ис тра жи ва ња, De via 
qua Fic htii, Schel lin gii He ge li i que phi lo sop hia e spe cu la ti va in ve sti ga ti o ne Kan ti a na ex cul ta sit, 
Бе о град 2016, 111, 121‒122.

20 Б. Мар ко вић, н. д., 24.
21 Ди ми три је Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 119.
22 То су: „Крат киј пре глед исто ри че ског раз вит ка на че ла пра ва, мо ра ла и др жа ве од 

нај ста ри ји вре ме на до на ши да на”, Гла сник Дру жтва срб ске сло ве сно сти, год. 3, св. 3 (1851), 
63‒130 [132], На че ла ум ног др жав ног пра ва, Бе о град 1851, Јав но пра во кња же ства Ср би је, 
Бе о град 1851, Об ја сне ње Гра ђан ског за ко ни ка за Кња же ство срб ско, Част 1, 2, 3, Бе о град 1851. 
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сте че на на нај у глед ни јим европ ским уни вер зи те ти ма не го и ис ку ства сте-
че на оби ла ском ни за европ ских др жа ва и уви дом у ор га ни за ци ју и функ цио-
ни са ње њи хо вих прав них си сте ма и пра во суд них уста но ва. Уче ство вао је у 
из ра ди ра зних за кон ских (а и устав них) на цр та. Био је члан ко ми си је за 
из ра ду про је ка та за ко на о суд ском по ступ ку у гра ђан ским пар ни ца ма, на 
осно ву на че ла јав но сти и пи сме но сти.23 

* * *

На ро чи те за слу ге имао је Ди ми три је Ма тић у обра зо ва њу ‒ као ми ни-
стар у фор ми ра њу школ ске мре же у Кне же ви ни Ср би ји, у на ста ви као про-
фе сор Ли це ја, где је увео низ но ви на у на чи ну из во ђе ња са ме на ста ве и 
пи са њем пр вих уџ бе ни ка за прав не сту ди је, а сна жан ути цај имао је не са мо 
на сти ца ње струч них зна ња не го и на фор ми ра ње ли бе рал них по ли тич ких 
по гле да но вих, мла дих ге не ра ци ја прав ни ка у Ср би ји. Ди ми три је Ма тић и 
Ко ста Цу кић по ста ли су про фе со ри Ли це ја 1848. го ди не, по сле по врат ка из 
Не мач ке и Фран цу ске, под све жим ути ском ве ли ког де мо крат ског по кре та 
ко ме су при су ство ва ли „и њи хов мла дић ски ли бе ра ли зам на ла зи пр ве оду-
шке у њи хо вим про фе сор ским пре да ва њи ма”.24 

Још пре не го што је сту пио на сво ју пр ву ду жност ми ни стра про све те, 
на ко ју га је кнез Ми лош име но вао 22. ок то бра 1859. го ди не, ука зао је Ма тић 
кне зу на по тре бу да се осну је Ве ли ка шко ла (све у чи ли ште), што је по на вљао 
у ви ше на вра та за вре ме свог крат ко трај ног пр вог ман да та у свој ству ми ни-
стра про све те (од ок то бра 1859. до мар та 1860). Свој пред лог о осни ва њу уни-
вер зи те та пот кре пио је и ни зом чла на ка об ја вље них у Срп ским но ви на ма, 
где је дао пре глед раз вит ка уни вер зи те та у ра зним др жа ва ма.25 Осно вао је 
и од бор, са ста вљен од оде ље ња ко ја су тре ба ла да се ба ве раз ра дом про је-
ка та за раз не вр сте шко ла. До оства ре ња ових пр вих Ма ти ће вих пла но ва за 
ор га ни зо ва ње шко ла у Ср би ји у том пе ри о ду ни је до шло.26 

У вре ме док је био по пе чи тељ про све ште ни ја во ђе на је бор ба око пи сма 
и пра во пи са. Ве ро ват но је да је Ма тић као по пе чи тељ про све те на го во рио 
кне за да се уки не на ред ба о за бра ни по ко јој се у Ср би ји ни су мо гле штам па-
ти, ни ти у њу уно си ти књи ге у ко ји ма ни је био при ме њен „пра ви тел стве ни” 
пра во пис. Као по пе чи тељ про све ште ни ја Ма тић је пот пи сао на ред бу о то ме 
31. ок то бра / 12. но вем бра 1859. го ди не. Кнез је на ред бу убр зо по ву као, од но сно 
огра ни чио је са мо на при ват не књи ге и оне уве зе не у Ср би ју. Око пи та ња 
пра во пи са на ста вље на је бор ба, па је та ко но ва азбу ка 1865. го ди не би ла 

23 В. Кре стић, н. д., 204 
24 С. Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, 59.
25 О Ма ти ће вој же љи да се осну је срп ски уни вер зи тет го во рио је ње гов не ка да шњи 

уче ник, др жав ни са вет ник Алим пи је Ва си ље вић: „Али јед на па три от ска же ља оста не ис пу-
ње на, јед на про све ће на ми сао нео ства ре на а то је срп ски уни вер зи тет. Ту па три от ску же љу, 
ту про све ће ну ми сао, он је на са мрт ном ча су за ве штао сво јим на след ни ци ма у ра ду на про-
свет ном по љу. Но ма ко осно вао срп ски уни вер зи тет, и ма кад се он осно вао, пр ва ми сао о 
срп ском уни вер зи те ту при па да Ди ми три ју Ма ти ћу” („Бе се да ко ју је го во рио г. А. Ва си ље-
вић, др жав ни са вет ник при опе лу Ди ми три ја Ма ти ћа, др жав ног са вет ни ка”, Срп ске но ви не, 
бр. 232, 20. ок то бра 1884).

26 В. Кре стић, н. д., 204‒205.
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при хва ће на као слу жбе на на Ве ли кој шко ли, а по след ње огра ни че ње ње не 
упо тре бе укло ње но је ко нач но 1868, чи ме је за вр ше на бор ба за но ви пра во-
пис, у ко јој је Ма тић ак тив но уче ство вао.27 

За по ча сног чла на Ма ти це срп ске иза бран је 1867. го ди не.28

Ми ни стар про све те и цр кве них по сло ва био је за све вре ме На ме сни штва 
(1868‒1872). На тој ду жно сти био је вр ло ак ти ван, по ка зао је мно го „про све-
ти тељ ског по ле та”, ма да не увек и са од го ва ра ју ћим успе хом. И по ред то га, 
из ме не и но ви не ко је је увео у школ ски си стем Ср би је би ле су вр ло зна чај не. 
Ука зао је на из у зет ну ва жност осни ва ња основ них шко ла, као нај бит ни јег 
усло ва за на пре дак про све те у зе мљи. Ре фор ми сан је ме тод на ста ве у основ ним 
шко ла ма и на пу штен до та да шњи на чин уче ња на па мет. По ред уче ња чи та ња, 
пи са ња и не што ра чу на ња, ушла су у про грам и основ на зна ња при род них 
на у ка. Уве де не су у шко ле и те ле сне ве жбе. Пр ва учи тељ ска шко ла осно ва на 
је у Кра гу јев цу 19. ок то бра 1870. Мно го па жње по све тио је Ма тић и ор га ни-
зо ва њу штам па ња и рас ту ра ња књи га, у пр вом ре ду школ ских. На пи сао је 
у то вре ме и не ко ли ко књи га из пе да го ги је.29 На ње го ву ини ци ја ти ву Дру штво 
срп ске сло ве сно сти под не ло је 1850. пред лог По пе чи тељ ству про све ште ни-
ја да се осну ју оп штин ске чи та о ни це, а 1870. као ми ни стар про све те упу тио 
је по зив „имућ ни јим оп шти на ма” да се при шко ла ма уста но ве чи та о ни це.30

У скло пу ме ра за ши ре ње про све те и на у ке би ла је и ре фор ма Срп ског 
уче ног дру штва. Пре ма до ку мен ти ма о свом уре ђе њу од 1864. го ди не Дру-
штво се огра ни ча ва ло на из у ча ва ње срп ског је зи ка и исто ри је. Ње гов де ло-
круг је 1869. го ди не про ши рен на све на у ке и умет но сти, а пр вен ство је да то 
они ма „ко је се ти чу Срп ства и уоп ште Ју го сло вен ства”.31 Дру штво је би ло 
по де ље но на не ко ли ко струч них од се ка ко ји су тре ба ли да об у хва те све гра не 
на у ке. Ма ти ће ве ре фор ме под ста кле су ме ђу чла но ви ма Дру штва и рас пра-
ве о ње го вим ци ље ви ма. У Срп ском уче ном дру штву пред ла гао је Ма тић и 
да се при сту пи из ра ди Ен ци кло пе ди је на у ка.32

Ма тић је био за слу жан и за осни ва ње и ор га ни зо ва ње по зо ри шта у Бео-
гра ду, за шта се искре но за у зи мао као љу би тељ по зо ри шта, по зо ри шни енту-
зи јаст и не ка да шњи ди ле тант у Ву ји ће вом по зо ри шту у Кра гу јев цу. За ко ни 
о по зо ри шту би ли су до не ти у вре ме док је вр шио функ ци ју ми ни стра про-
све те, а био је и члан пр вог По зо ри шног од бо ра.33 

27 Јо ван Скер лић, Омла ди на и ње на књи жев ност (1848‒1871), Бе о град 1906, 339–340; 
В. Кре стић, н. д., 203; Па вле Ивић и Јо ван Ка лић, „Кул тур на исто ри ја Ср ба у XIX ве ку (до 
се дам де се тих го ди на), Исто ри ја срп ског на ро да, V‒2, Бе о град 1981, 354. 

28 Жи ван Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске II део, 1864‒1880, Но ви Сад 1992, 101, 257.
29 Ди ми три је Ма тић, На у ка о вас пи та ва њу, Део 1, Пре глед исто ри је вас пи та ва ња, 

Бе о град 1866; На у ка о вас пи та њу, Део 2, Вас пи та ње ма ле де це, Бе о град 1867; На у ка о вас-
пи та њу. Део 3, Вас пи та ње од ра сле де це и омла ди не и раз не шко ле, Бе о град 1868; В. Кре стић, 
н. д., 213.

30 „Го вор Г. Д. Ма ти ћа о за ве де ни ју чи та ли шта по се ли ма”, Гла сник Дру жтва Срб ске 
сло ве сно сти, Све ска III, Бе о град 1851, 41‒47; Б. Мар ко вић, н. д., 10. 

31 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Дра го слав Оп се ни ца, Ми ле Ста нић, Во дич кроз ар хив Срп ског 
уче ног дру штва 1864‒1892, Бе о град 2017, 5‒6.

32 Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868‒1878), Бе о град 
1926, 96‒ 98, 101; М. Ди ми три је вић, н. д., 47.

33 Бо ри во је С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка до мо дер ног 
до ба, I, Бе о град 2014, 342, 355‒356. 
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* * *
О Ма ти ће вим по ли тич ким по гле ди ма го во рио је Сто јан Бо шко вић у 

сво јој бе се ди: „У по ли тич ком жи во ту по кој ни Ди ми три је Ма тић др жао се 
из ве сних стал них сло бо до ум них на че ла, ко ји ма је пре ма при ли ка ма, пре ма 
сна зи сво јој слу жио и сваг да јав ним и за ко ни тим пу тем, ста ра ју ћи се да им 
при ба ви успе ха и по што ва ња. Ње гов рад у овом прав цу био је скро ман, тих 
и од ме рен, но сваг да искрен и без раз ме та ња, сваг да по мир љив и по сред нич-
ки ме ђу крај но сти ма, ме ђу про тив нич ким љу ди ма и стран ка ма.”34 Иа ко је у 
тој бе се ди Ма ти ћев ли бе ра ли зам био оце њен као од ме рен, он је сво је по гле де 
до след но за сту пао и из ра жа вао, сно се ћи и по сле ди це ко је су та да ли бе рал на 
уве ре ња мо гла иза зва ти. 

Још 1845. го ди не по че ло је ор га ни зо ва ње ли цеј ске омла ди не ‒ обра зо ван 
је Ду ша нов полк, а 15. ју на 1846. ор га ни зо ва на је Дру жи на мла де жи срп ске. 
Ме ђу ње ним по ча сним чла но ви ма био је и Ди ми три је Ма тић.35 Из Ли це ја је 
1851. го ди не Ма тић, са још дво ји цом мла дих про фе со ра, био укло њен због 
„ква ре ња мла де жи”.36 То се до го ди ло исте го ди не ка да је за бра ње на де лат ност 
Дру жи не мла де жи срп ске (3. ју ла 1851), где је Ма тић био вр ло ак ти ван члан. 
То је Бо шко вић и об ја снио при ли ка ма ко је су та да вла да ле у срп ском дру штву, 
ка да је у Ср би ји све још би ло у за чет ку ‒ на род се у уну тра шњем прав ном и 
кул тур ном жи во ту па и у спољ ним те жња ма и од но си ма ко ле ба као слам ка 
ме ђу ви хо ро ве. Ипак при зна је да је Ма тић „и у нај те жим при ли ка ма остао 
ве ран на че ли ма пра вог срп ског ро до љу бља, го тов сваг да на жр тве за ствар 
сло бо де и ује ди ње ња на род ног”.37 

И Ми ша Ди ми три је вић је у сво јој бе се ди на гла сио да је Ма тић по сво-
јим на че ли ма био сло бо до у ман, на пре дан у сва ком по гле ду. У вре ме ње го вог 
ми ни стро ва ња уки ну та је цен зу ра и до нет за кон о штам пи. Ма да то ни је 
спа да ло не по сред но у Ма ти ћев ре сор, Ди ми три је вић за кљу чу је да је он не-
сум њи во на то ути цао. Ма ти ће ви по гле ди до шли су до из ра жа ја и у ве зи са 
Ује ди ње ном омла ди ном срп ском. Био је је дан од рет ких из ста ри је ге не ра-
ци је ко ји је по крет Ује ди ње не омла ди не срп ске све срд но по здра вио. Ди ми-
три је вић је на вео и сво је лич но се ћа ње на дан ка да је Ма тић отво рио скуп шти-
ну Ује ди ње не омла ди не срп ске у дво ри шту Ве ли ке шко ле. Уве че то га да на, 
на ве че ри у ње го вом до му, Ма тић је из ја вио: „Бра ћо! Ово, што сам да нас 
ви део, не бих дао ни по ко је бла го на све ту. Ја сам да нас ви део ује ди ње но 
Срп ство на јед ној го ми ли”.38

Ма да вла сти ни су одо бра ва ле омла дин ски по крет, а Ма тић је био глав ни 
се кре тар Др жав ног са ве та, то га ни је спре ча ва ло да по крет по др жа ва. Међу-
тим, у ње го вој по др шци до шло је и до ко ле ба ња, по што је због ње био изло-
жен не пре ста ним при ти сци ма. 

Оку пља ње ли бе ра ла у Ср би ји ве зи ва ло се за раз ли чи те да ту ме, а и са ми 
ли бе ра ли че сто су их та ко на во ди ли као вре ме осни ва ња сво је стран ке. По ми њу 

34 С. Бо шко вић, „Бе се да”, 172.
35 Ј. Скер лић, н. д., 19‒20, 22; Бран ко Бе шлин, Европ ски ути ца ји на срп ски ли бе ра ли зам 

у XIX ве ку, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2005, 206‒208. 
36 В. Кре стић, н. д., 201; Б. Бе шлин, н. д., 211. 
37 С. Бо шко вић, „Бе се да”, 173, 195.
38 М. Ди ми три је вић, н. д., 49‒50.
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се 1848. го ди на, од но сно Пе тров ска скуп шти на ко ја је та да одр жа на, по том 
Све то ан дреј ска скуп шти на 1858. го ди не. Стран ка је фор мал но осно ва на тек 
по сле до но ше ња За ко на о удру же њи ма и збо ро ви ма, 1. апри ла 1881. го ди не, 
али не као по ли тич ка стран ка не го као ак ци о нар ско дру штво – Дру штво за 
по ма га ње срп ске књи жев но сти, 17. сеп тем бра 1881. го ди не.39 Ме ђу пр вим 
ак ци о на ри ма, да кле чла но ви ма, био је и Ди ми три је Ма тић.40 

О де лат но сти Ди ми три ја Ма ти ћа и ње го вој уло зи у по ли тич ком жи во ту 
Ср би је, у ли бе рал ним кру го ви ма и у са мој Ли бе рал ној стран ци нај и сцрп ни је 
је пи сао Бран ко Бе шлин.41 

* * *
Ди ми три је Ма тић је о свом уче шћу у до га ђа ји ма ко ји су у про ле ће 1848. 

го ди не по тре сли европ ске зе мље и иза зва ли круп не про ме не у њи хо вом 
дру штве ном и по ли тич ком по рет ку пи сао у сво јим ме мо ар ским спи си ма: у 
Ђач ком днев ни ку и у ау то би о гра фи ји. У Ђач ком днев ни ку по чео је да пи ше о 
1848. го ди ни, али сво је днев нич ке бе ле шке ни је во дио ре дов но и оне вре мен-
ски до се жу до ок то бра 1848. го ди не. Та да је већ био по ста вљен за про фе сора 
Ли це ја и на пу стио Вој во до ви ну. Ма ти ћев ау то би о граф ски ру ко пис „Не што 
из мог жи во та” ко ји је у Вој но и сто риј ском ар хи ву у Бу дим пе шти про на шао 
Ва си ли је Кре стић 1963‒64. го ди не, а при ре дио га и об ја вио 1981. го ди не под 
на сло вом „Ау то би о гра фи ја Ди ми три ја Ма ти ћа”, са др жи нај ви ше по да та ка о 
Ма ти ће вом уче шћу у Срп ском на род ном по кре ту 1848‒1849. го ди не ‒ опи сима 
до га ђа ја у ко ји ма је уче ство вао и лич но сти ма ко је је упо знао. Ау то би о графи ја 
је за по че та ре во лу ци јом, та ко да оба спи са у том по гле ду пред ста вља ју це ли ну.42 
Ма тић је у тим ау то би о граф ским спи си ма мно го про сто ра по све тио и сво јим 
оце на ма по ли тич ких еле ме на та по кре та, ње го вим ци ље ви ма и ре зул та ти ма. 
При ло жио је и не ко ли ко до ку ме на та, од ко јих су не ки у ме ђу вре ме ну би ли 
и об ја вље ни, али и оних ко ји ни су би ли по зна ти пре по ја ве ме мо а ра. 

Ре во лу ци о нар ни та лас био је у свом пу ном за ма ху упра во ка да се Ма тић, 
ра ди уса вр ша ва ња сво јих зна ња, за те као у Па ри зу, те је био све док и оче ви-
дац ре во лу ци је. То ком бо рав ка у Па ри зу, ко ји је тра јао са мо 22 да на (од 22. 
мар та до 10. апри ла 1848) Ма тић је сва ко днев но по ха ђао Шко лу пра ва, а упо-
зна вао се и с фран цу ским су до ви ма.43 Ипак, и то ком тог крат ког бо рав ка био 
је у при ли ци да при су ству је ра зним до га ђа ји ма ко ји ма је оби ло ва ло то ре во-
лу ци о нар но вре ме, па и да уче ству је у њи ма. Био је на ску пу (са бо ру) Ср ба 
и Бу га ра ко ји су бо ра ви ли у Па ри зу. „Сви се сла же мо, сви оће мо не за ви си мост 
на шег на ро да и све зу ју го сло вен ски др жа ва. Са да је вре ме то ме ра ду, ка да 

39 Дра го слав Јан ко вић, Ра ђа ње пар ла мен тар не де мо кра ти је, По ли тич ке стран ке у 
Ср би ји XIX ве ка, Бе о град 1997, 210‒211. Фор мал но ор га ни зо ва ње по ли тич ких стра на ка мо гло 
је би ти спро ве де но тек по што је 1. апри ла 1881. го ди не до нет За кон о удру же њи ма и збо ро-
ви ма. Опре зан и су здр жан пре ма трај но сти ва же ња тог за ко на, Јо ван Ри стић је од лу чио да 
ли бе ра ле оку пи у јед но, на из глед не по ли тич ко удру же ње и стран ку ор га ни зо вао као ак цио-
нар ско дру штво, ко је је пот па да ло под ре гу ла ци ју Тр го вач ког за ко ни ка (Љ. Кр кљуш, Прав на 
исто ри ја срп ског на ро да, Но ви Сад 2002, 276, 281). 

40 Ч. По пов, н. д., 35.
41 Б. Бе шлин, н. д., 205.
42 В. Кре стић, н. д., 193. 
43 Б. Мар ко вић, н. д., 16‒17.
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нам ни ко сме та ти не мо же у том пре ва жном пред у зе ћу. Са да, или осло боди-
ти се, или умре ти ва ља”, за пи сао је Ма тић у свом днев ни ку 15/27. мар та 1848. 
За кљу чио је да је по вољ но вре ме да се ра ди на „из бо ре њу на ше са вр ше не 
не за ви си мо сти и устро је њу ве ли ке Ју го сла вен ске др жа ве”.44

Упо знао је Си при је на Ро бе ра и при су ство вао ње го вом пре да ва њу у Ко леж 
де Франс, где је Ро бер пред ло жио да се осну је Сло вен ско дру штво и из нео 
ње гов про грам.45 При су ство вао је и ис пра ћа ју ле ги о на пољ ских еми гра на та 
ко ји су се упу ти ли у сво ју зе мљу, а њи хо ва од луч ност и оду ше вље ње, сло бо-
до љу би ве и ро до љу би ве па ро ле оста ви ли су на ње га та ко сна жан ути сак да 
је у днев ник за пи сао да тај дан не ће ни ка да за бо ра ви ти. По се ћи вао је у Па-
ри зу и клу бо ве где су др жа ни ва тре ни го во ри о сло бо ди и људ ским пра ви ма. 
Гле дао је и две по зо ри шне пред ста ве и чу ве ну Ра шел, ко ја је по сле пред ста-
ва пе ва ла Мар се ље зу, бур но по здра вља на од пу бли ке.46 По се тио је и му зе је, 
ди вио се сли ка ма, скулп ту ра ма, спо ме ни ци ма и исто риј ским зда њи ма. Сви 
ти ути сци и упе ча тљи ви до жи вља ји у ре во лу ци о нар ном Па ри зу под ста кли 
су Ма ти ћа да раз ми шља о суд би ни свог на ро да, али га исто вре ме но и обес-
хра бри ли, јер је уви део ка кве пре пре ке по сто је за „пред у зе ће обра зо ва ња 
Све срб ске и Ју го сла вен ске Др жа ве”.47

Све то на ве ло га је на за кљу чак да је до шао час да се вра ти у до мо ви ну, 
јер тре ба ко ри сти ти вре ме, вре ме ко је исто ри ја не по зна је, и бо ри ти се за ује-
ди ње ње Све срп ства. Ако се са да на то ме бу де ра ди ло, не мо гу се у то ме ша ти 
стра не си ле, јер ће се сва ка мо ра ти ба ви ти га ше њем по жа ра на свом ог њи шту. 
„А бла го сло ве на ће би ти сва ка ка пља кр ви ко ја се про ли је за осло бо ђе ње 
срб ског на ро да и уста но вље ње Ју го сла вен ске Др жа ве”. Ма ко ли ке пре пре ке 
бу ду пред сто ја ле, од луч но је утвр дио циљ: „Да жи ви Све срб ство као јед но 
це ло упра вља но сло бо дом, рав но шћу и брат ством. Збо гом стран ство ва ње, 
збо гом му зе”. Искре но за ди вљен и оча ран оним што је у Па ри зу ви део, за-
пи сао је ипак у днев ни ку пред по ла зак на пут да је то не са мо по след њи дан 
ње го вог бо рав ка у Па ри зу, не го и ње гов по след њи бо ра вак у стра ној зе мљи. 
Не ће се ви ше уда ља ва ти из сво јих кра је ва ‒ „та мо жи ви ти, та мо умре ти”. 
Пред сто ји му но ви жи вот, жи вот не по сред ног ра да.48 

При по врат ку је про ла зио и кроз не мач ке зе мље, па је и ту ви део ве ли ко 
ре во лу ци о нар но оду ше вље ње. Ми ша Ди ми три је вић је у сво јој све то сав ској 
бе се ди ко ја је у Ма ти ци срп ској 1886. го ди не би ла по све ће на Ди ми три ју 
Ма ти ћу на вео ка ко му је Ма тић по ми њао Стру веа и ра до се се ћао ње го вих 
ва тре них го во ра.49 У Хај дел бер гу се срео с Ткал цем, па је и ње га на го ва рао 

44 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 100‒101.
45 Сло вен ско дру штво у Па ри зу осно ва но је 28. мар та, са Си при је ном Ро бе ром као 

се кре та ром и за по че ло из да ва ње ње го вог зва нич ног гла си ла, у ко јем је био глав ни уред ник 
– La Po log ne (Па вле Се ке руш, „Сли ка Ју жних Сло ве на у ли сту La Po log ne (1848‒1851), са-
вре ме ном, по ли тич ком, ре ли ги о зном и књи жев ном ле то пи су на ро да Ис точ не Евро пе”, Збор-
ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, Књи га XLVI, Све ска 1‒3/1998, 71).

46 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 103–104, 107. 
47 Д. Ма тић, Исто, 100–101.
48 Д. Ма тић, Исто, 107‒108.
49 М. Ди ми три је вић, н. д., 42. Гу став фон Штру ве (1805‒1870) био је не мач ки ре во лу ци о-

нар, члан Франк фурт ског пар ла мен та 1848. го ди не, во ђа ма њи не ко ја се за ла га ла за фе де ративну 
и де мо крат ску не мач ку ре пу бли ку (Žak God šo, Re vo lu ci je 1848, No lit, Be o grad 1987, 171, 173). 



да се упу ти ку ћи. „Отаџ би ну, на род ност, ва ља нај пре има ти, па ће мо по сле 
се ја ти по њој на у ке и ле пе ве шти не.”50

При по врат ку, на Ус крс, за те као се у Бе чу, где је био гост на руч ку код 
Ву ка Ка ра џи ћа. Чи та ли су срп ске бе о град ске но ви не и за кљу чи ли да ва ља но 
из ве шта ва ју о по кре ти ма и зах те ва њи ма срп ског на ро да под Ау стри јом, па 
су ти ме по ста ле и пра ве на род не но ви не.

Још при ли ком пу то ва ња па ро бро дом, за јед но с јед ним по жун ским ђа ком 
из То ма шев ца, го во рио је свим Ср би ма ко ји су ус пут при до ла зи ли о по тре би 
да се на род ус про ти ви Ма ђа ри ма ко ји угње та ва ју и срп ску на род ност и срп ски 
је зик. При ли ком про ла ска кроз Кар лов це, где су при пре ме за скуп шти ну би ле 
у пу ном је ку, уо чио је да се рас по ло же ње у на ро ду знат но про ме ни ло у од но су 
на оно ко је је оста вио пре свог од ла ска у Не мач ку, ка да је на род био „у дре ме-
жу на род но сти”. „Срп ски на род по чео је већ сву да осе ћа ти сво ју на род ност.”

Из Бе о гра да је с гру пом ђа ка по шао у Кар лов це. Про ла зе ћи кроз Срем, 
сре та ли су оду ше вље ни на род ко ји их је по здра вљао. Ма тић се пр ви пут 
су сре тао са обич ним љу ди ма из на ро да, што у до та да шњем свом жи во ту 
ни је имао при ли ке; био је из не на ђен што су они с раз у ме ва њем и ва тре ним 
оду ше вље њем слу ша ли и по здра вља ли го во ре о сло бо ди, ње го ве и ње го вих 
дру го ва. Пи ше ка ко су га по ди за ли на ру ке и тра жи ли да про ду жи го вор. 
Био је за ди вљен што и по ред ду гог жи во та под ту ђим го спо да ри ма, где су 
срп ска на род на пра ва не ми ли це би ла кр ње на, где су и по је дин ци и на род 
би ли пра ви му че ни ци, на род ни је из гу био же љу за сло бо дом, ве ру и на ду да 
ће се за њу из бо ри ти.51 

По крет срп ског на ро да упо ре ђи вао је Ма тић са оним ре во лу ци о нар ним 
по кре ти ма ко ји ма је при су ство вао у Не мач кој и у Фран цу ској. Био је за до во-
љан што је срп ски на род при хва тао сва она на че ла, о ко ји ма је то ком бо рав ка 
у Не мач кој и Фран цу ској слу шао од та мо шњих ре во лу ци о на ра и што је и у 
јед ном срп ском кра ју за по че ла бор ба за из во је ва ње сло бо де. Искре но ди вље-
ње и при зна ње одао је сво јим дру го ви ма ко ји су ишли по срп ским кра је ви ма, 
др жа ли го во ре, об ја шња ва ли ко ја су пра ва срп ског на ро да. Или ја За ха ри је-
вић аги то вао је и со ко лио на род, Све то зар Ми ле тић је др жао ва тре не го во ре 
ме ђу сво јим шај ка ши ма и, као прав ник, ту ма чио на ро ду срп ска пра ва. Ти мла-
ди Ср би, ко ји су као апо сто ли ишли у на род у свим срп ским кра је ви ма и 
бу ди ли свест о свом на ро ду, сте кли су, још та да, ле по име ме ђу бра ћом: „Не 
би мо гао на бро ја ти она див на по жр тво ва ња, што по ка за та да на род срп ски 
у Вој во до ви ни, а и у Ср би ји, по ма жу ћи бра ћи сво јој да се осло бо ди”.52

У Кар лов це су сти гли дан-два пре одр жа ва ња Мај ске скуп шти не. Ма тић 
опи су је ка ко су ушли у град. Ушли су пе ши це, но се ћи срп ску за ста ву, чи је 
је бо је про ту ма чио – пла ва бо ја озна ча ва по сто ја ност, цр ве на ју на штво, а 
бе ла не ви ност, што су и глав на свој ства срп ског на ро да. По здра ви ли су их 
оку пље ни Кар лов ча ни и дру ги при до шли Ср би, а он је у име сво је дру жи не 
био од ре ђен да им от по здра ви.53 Опи сао је све ча ну ат мос фе ру ко ја је вла да-

50 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 111.
51 Д. Ма тић, Исто, 117.
52 В. Кре стић, н. д., 195.
53 Гру пу су чи ни ли чла но ви бе о град ске ли цеј ске омла ди не, ко ји су ка сни је у Кне же-

ви ни Ср би ји за у зи ма ли ва жна ме ста у др жав ној слу жби. 
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ла у Кар лов ци ма ‒ пре пу не кар ло вач ке ули це, оки ће не про зо ре, а на за ста ву 
ко ју су но си ли на род је ба цао вен це. Ушав ши у Кар лов це упу ти ли су се пред 
ми тро по ли тов двор. По зва ли су ми тро по ли та, он је иза шао на отво ре ни 
про зор дво ра и за тра жи ли су од ње га да са зо ве скуп шти ну, на ко јој би на род 
мо гао да из не се сво је зах те ве. Би ло је ви ше го вор ни ка, из ра зних кра је ва, 
ко ји су на гла ша ва ли да је пра во вре ме да на род за тра жи олак ши це, да тра жи 
Вој во ди ну, са сло бо да ма ујем че ним др жав ним уго во ри ма из ме ђу ау стро-угар-
ских вла да ла ца и срп ског на ро да, ко ји је сам се би из бо рио од Ту ра ка зе мљи-
ште, на ко јем и са да жи ви. Ми тро по лит је обе ћао да ће се су тра са ста ти и 
по но во раз го ва ра ти. 

Скуп шти на је одр жа на су тра дан. Ма тић је при су ство вао Мај ској скуп-
шти ни и оста вио по дро бан опис ње ног то ка. Ми тро по ли то ва бе се да ко јом 
је скуп шти на отво ре на га ну ла је све при сут не, пи ше Ма тић, би ла је крат ка 
и је згро ви та, али је ми тро по лит умео да на ђе пра ве ре чи и да оду ше ви оку-
пље ни свет.

По том су про чи та не при ви ле ги је и про ту ма че ни они њи хо ви де ло ви 
ко ји су го во ри ли о вој во ди и Вој во до ви ни, што је иза зва ло пра во ус хи ће ње 
при сут ног на ро да. Одао је при зна ње ми тро по ли ту што ни је ни ма ло оду го вла-
чио, не го је од мах пред ло жио кан ди да те, ме ђу ко ји ма је Сте ван Шу пљи кац 
за слу жио нај бур ни је одо бра ва ње и био иза бран за вој во ду. Пре из бо ра војво де 
скуп шти на је од лу чи ла да се до та да шњи ми тро по лит иза бе ре за па три јар ха 
у скла ду са ста рим пра ви ма.

Опи су ју ћи дух ко ји је вла дао скуп шти ном, ис кре ни за нос ње них уче сни-
ка, Ма тић је за кљу чио да та кво оду ше вље ње ни је ниг де до жи вео, ма да је 
пу ту ју ћи по све ту ви део мно го скуп шти на и ми тин га.54 Мај ска скуп шти на 
јед на је од нај ве ћих све ча но сти но ви је исто ри је срп ског на ро да, до га ђај ко јим 
су Ср би по ка за ли да су на род и да су до стој ни сво јих ју нач них пре да ка.55

Опи су ју ћи да љи ток Мај ске скуп шти не, на во ди да се при сту пи ло пре-
тре су пи та ња о пра ву и сло бо да ма на ро да. До не та је од лу ка о те ри то ри ји 
Вој во до ви не, о са ве зу с Хр ва ти ма и од но су са Ру му ни ма, „на осно ву брат-
ства, сло бо де и јед на ко сти”. Утр ђи ва ње те ри то ри је Вој во до ви не обра зло жио 
је је згро ви то мла ди Ср бин из Осе ка, по име ну Мој си ло.56 У ве зи са обла сти ма 
ко је су под ра зу ме ва не под Вој во до ви ном, Ма тић пи ше: „Ја мо рам на сво ју 
сра мо ту при зна ти да [иако сам знао европ ско јав но право] дон де ни сам знао 
да Ба ра ња иде у са став Вој во до ви не срп ске”.57 

* * *

У сво јим ме мо ар ским спи си ма Ма тић је на вео да је за чла на Глав ног 
од бо ра иза бран на са мој Ску шти ни.58 Ма да је очи глед но да је у скуп шти ни 

54 В. Кре стић, н. д., 197‒198.
55 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 118.
56 Ра ди се о Мој си ју Ге ор ги је ви ћу.
57 В. Кре стић, н. д., 198. 
58 У Ђач ком днев ни ку Ма тић на во ди да га је на род, „од ма, пр ви да на ма ја, за чле на 

Глав ног од бо ра из ви ко” (Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 118). У ау то би о гра фи ји пи ше 
да га је Скуп шти на иза бра ла за чла на Глав ног од бо ра (В. Кре стић, н. д., 195). 
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уче ство вао, у скуп шти на ре је увр шћен и за чла на Глав ног од бо ра иза бран 
на пр вој сед ни ци Глав ног од бо ра ко ја је би ла одр жа на 4/16. ма ја. Пред лог, 
мол бу Глав ном од бо ру да се у „име уче ног ре да срп ског” скуп шти ни при-
дру жи још де ве то ри ца чла но ва, а тро ји ца од њих при ме и у Глав ни од бор, 
под не ло је 45 гра ни ча ра Срп ско-ба нат ске ре ги мен те. Од бор је од лу чио да се 
сви мла ди ћи при ме за скуп шти на ре, а Или ја За ха ри је вић, Ди ми три је Ма тић 
и Све то зар Ми ле тић „ко ји ис кре ну рев ност и жар к об штем до бру на ро да на-
шег Од бор овај при зна је и по чи ту је, у овај Од бор као пра ве чла но ве при ми ти”.59 

Ма тић је при су ство вао и тој пр вој сед ни ци, на ко јој је фор мал но по стао 
члан Глав ног од бо ра, јер је су тра дан у пи сму Сте фа ну Сте фа но ви ћу Тен ки60 
по дроб но из ве стио о све му што се де ша ва ло и о че му је од лу чи ва но. Утвр-
ђе но је ка да ће кре ну ти на пут де пу та ци ја за Беч, Под од бор61 је ор га ни зо ван 
у не ко ли ко оде ље ња ра ди ефи ка сни јег ра да, штам пан је и де љен на ро ду го вор 
ко јим је па три јарх отво рио скуп шти ну. Де пу тат из За гре ба оба ве стио је Глав-
ни од бор да ће се Хр ват ски са бор са ста ти 7. ју на. Ма тић пи ше да ће де пу тир-
ци у Беч по хи та ти, ка ко би при ли ком по врат ка мо гли у За гре бу да при су ствују 
Са бо ру. 

На сед ни ци је из ра же но стра хо ва ње да цар не ће мо ћи по твр ди ти на род-
не же ље без са гла сно сти ма ђар ске вла де, ма да би то мо жда ра до учи нио, јер 
би ти ме осла био Ма ђа ре. Зна се да Ма ђа ри на то ни ка ко не ће при ста ти, па би 
би ло до бро да се на род при пре ми за от пор, ако до то га до ђе. Ми сли да се на 
то ме не ра ди до вољ но. Не зна ко би на род о то ме и мо гао оба ве сти ти, јер сви 
др же да ће се ствар ре ши ти мир ним пу тем. Ипак, под се ћа на ста ри на ук: ко 
хо ће ми ра, не ка се спре ма за вој ну. По ње го вом ми шље њу, све се ра ди спо ро, 
а вре ме је ску по.62 Ма ти ћев из ве штај по ка зу је ка ко је био жив ње гов ин те рес 
за сва та да шња зби ва ња и ко ли ко ве ли ка на да да ће ис ход би ти по во љан. 

Ма тић је био ме ђу пот пи сни ци ма про гла са ко ји је Глав ни од бор упу тио 
су гра ђа ни ма Нем ци ма ко ји жи ве у Бач кој, Ба на ту, Сре му и Ба ра њи 10/22. 
ма ја. У про гла су је на гла ше но да се срп ски на род бо ри са мо ра ди очу ва ња 
сво јих пра ва и не же ли да на ру ша ва пра ва дру гих. Уско гру да до та да шња 
вла дар ска по ли ти ка про гла си ла је јед на кост љу ди, вер ску јед на кост је с те-
шком му ком схва ти ла, али јед на кост на родâ ни је би ла у ста њу да раз у ме. 
Срп ски на род усва ја и сле ди но ву по ли ти ку, ко ја по ред јед на ко сти гра ђа на 
и ве ро и спо ве сти же ли да из во ју је и јед на кост на родâ и на род но сти. Не мач ки 
су гра ђа ни за то не тре ба да бу ду за бри ну ти за сво ја гра ђан ска пра ва, сво ју 
ре ли ги ју, је зик и на род ност.

Ср би же ле да сво ја пра ва одр же, а не на ме ра ва ју да гу ше ту ђа. Не же ле 
да ту ђа на род ност бу де хра на њи хо вој. Они не ће свој је зик про гла си ти за 
је ди ни и све спа са ва ју ћи у др жав ном са ве зу. Њи хо во ге сло је сло бо да, јед на-
кост и брат ство за све на ро де, све на род но сти и за све је зи ке. 

59 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848‒49, Бе о град 1952, 272 (при ре-
дио Ра до слав Пе ро вић).

60 Сте фан Сте фа но вић Тен ка био је члан Др жав ног са ве та Кне же ви не Ср би је, у то вре-
ме по пе чи тељ прав де и про све те у дру гој вла ди Авра ма Пе тро ни је ви ћа. 

61 Под од бор, „по сто ја ни од бор”, био је уже те ло, ко је је тре ба ло да прет ход но, пре из-
но ше ња на пле нум Глав ног од бо ра пре тре се сва пи та ња (Љ. Кр кљуш, н. д., 59). 

62 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848‒49, 278.
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Не мач ки су гра ђа ни по зи ва ју се да пру же ру ку Ср би ма и ра ди оства ре-
ња ове чо веч не иде је. Пра во је њи хов циљ, пра во ће во ди ти њи хо ве ко ра ке, 
пра во за Ср бе и за све су гра ђа не. Из ра жа ва ју ло јал ност и вер ност ца ру и 
кра љу, а свим су гра ђа ни ма, ма ког по ре кла би ли, га ран ту ју љу бав, сло бо ду 
свих ве ра и на род но сти и при вр же ност уста ву. За ве ту ју се да ће кр вљу бра-
ни ти сва до стиг ну ћа ве ка и устав ну сло бо ду од сва ке са мо во ље. Исти про глас 
упу ћен је Ма ђа ри ма, на ма ђар ском је зи ку.63 

За јед но с де пу та ци јом Глав ног од бо ра ко ја се, на че лу с па три јар хом, 
упу ти ла ца ру у Ин сбрук, Ма тић је, с још јед ним чла ном Глав ног од бо ра, 
Ко стом Јо ва но ви ћем из Ми тро ви це, био опу но мо ћен да ба ну Је ла чи ћу пре-
не се по зив да се за јед нич ким сна га ма во ју је про тив Ма ђа ра и да се утвр ди 
до го вор о са ве зу. У пу но мо ћи се на во ди да је у то ку хит но на о ру жа ње и на гло 
вр бо ва ње по свим кра је ви ма Ма ђар ске. Ка да је од ко ман дан та Пе тро ва ра дин-
ске ре ги мен те Хра бов ског за тра жен од го вор на пи та ње про тив ко га се ма ђар-
ска вој ска на о ру жа ва – про тив пре сто ла или про тив срп ског на ро да, ре че но јој 
је да то Ср би не мо ра ју и не тре ба да зна ју. Из то га су за кљу чи ли да им пре ти 
опа сност и де пу та ци ја је упу ће на ба ну да га о то ме из ве сти, и „…са ва шим 
ви со ко пре вас хо ди тел ством за си гур ност и без бед ност овог бра тин ски здру же-
ног на ро да за кљу чи, као акт на ро да срб ског при зна ва ју ћи и одо бра ва ју ћи”.64 

Ма да су сти гли ка сно уве че, бан их је од мах при мио. По што је про чи-
тао пи смо Глав ног од бо ра, уве ра вао је иза сла ни ке да је срп ско-хр ват ска ствар 
за јед нич ка и све та и да ће про тив не при ја те ља за јед нич ки и во је ва ти.

Ма тић бе ле жи да је отво ре но на по ме нуо ба ну да је вре ме од суд но за 
брат ски срп ски и хр ват ски на род, па бан, ко ји је то ли ко сла вљен у на ро ду 
тре ба до бро да про ми сли пре не го што бу де по во да да се поч не про ли ва ти 
крв из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра. Бан му је на то пру жио обе ру ке и из ја вио да је 
ње го ва го ру ћа же ља да као бра ћа де ле и исту суд би ну и по ру чио: „Бра ни те 
се од сва ког на па да ја и удри те не при ја те ља, [док и ја та мо с вој ском не стиг-
нем] а ето и ме не с вој ском у ва ше кра је ве”. Ба нов од го вор по сла ни ци су 
од мах до ста ви ли Глав ном од бо ру.65 

По дро бан из ве штај о до га ђа ји ма у За гре бу и сво је ути ске и за кључ ке о 
срп ско-хр ват ским од но си ма из нео је Ма тић у пи сми ма Сте фа ну Сте фа но ви ћу 
Тен ки из За гре ба, 19, (око) 22. и 24. ма ја. Већ на са мом по чет ку из ра зио је сво-
је сум ње у искре ност Хр ва та пре ма Срп ској Вој во ди ни. Мно ге окол но сти су 
га на ве ле на то. Ду шом и ср цем је Сло вен, це ло сло вен ско пле ме сма тра за 
сво је, али га бо ли што уо ча ва да раз ли ка у ве ри ства ра пре пре ку ме ђу њи ма. 
Он лич но да је пред ност на род но сти чак и пред ве ром: „…за све ти њу на род-
но сти пре зрео бих и спа се ње мо је ду ше, јер је то ду ша мо ја са мо, а на род ност 
је све ти ња об шта”. Те шко је раз у ме ти да у XIX ве ку раз ли ка у ве ри мо же 
би ти пре пре ка да се брат ски искре но удру же два та ко, по кр ви и је зи ку, 
срод на на ро да као што су срп ски и хр ват ски. 

63 An  die de utschen Mitbürger ger, wel che in Bat ska, Ba nat, Syrmien und Ba ra nja mit uns 
Ser ben woh nen, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Сит на штам па на гра ђа, Инв. бр. 4030; Thim Jószef, 
A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés történe te I–I II, Bu da pest 1930–1940, II, 274‒275. 

64 Глав ни од бор је пу но моћ из дао 14. ма ја, а њен текст је Ма тић при ло жио сво јој ауто-
би о гра фи ји (В. Кре стић, н. д., 209).

65 В. Кре стић, н. д., 196. 
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Овај је за кљу чак из вео из то га што су хр ват ски до ма ћи ни и при ли ком 
до че ка и у здра ви ца ма увек из о ста вља ли да по ред ба на по ме ну и вој во ду. То 
је зна чи ло да они сма тра ју да су Ср би иза бра ли са мо вој ско во ђу ‒ вој ног, а 
не на род ног ста ре ши ну. „И Ср би и Хр ва ти сво ји су, али на жа лост, раз ли ка 
ве ре чи ни их не сво јим. Из о бра же на кла са хр ват ска хо ће ис кре ни со јуз, али 
све штен ство и про сто та мр зе Ср бе; мла ђи на ра штај пак до ћи ће из ве сно до 
уви ђа ја да смо пра ва бра ћа и да не тре ба ве ра да нас раз два ја”. На род ност 
тре ба бра ни ти од оп штег не при ја те ља, без раз ли ке ве ре. За то сма тра да је 
са вез по тре бан и да је бо ље ући у са вез с Хр ва ти ма не го с Ма ђа ри ма. Пр ви 
се не сла жу са Ср би ма са мо због ве ре, а дру ги и због ве ре и због на род но сти 
и због је зи ка. Тре ба би ти скло ни ји Хр ва ти ма не го Ма ђа ри ма, али не тре ба 
гу би ти до сто јан ство и на ме та ти им са вез. Са вез је по тре бан и јед ни ма и 
дру ги ма. Ве ли ка је ште та што се два по кр ви срод на на ро да не по зна ју бо ље 
и не во ле ви ше. „Па ти ће и оба док се то не учи ни. Вре ме ће то до не ти, али 
ће при лич но да на дон де про те ћи”.

Дру го пи смо би ло је оп шир но, Ма тић је по дроб но опи сао раз го вор с ба-
ном ‒ по ста ви ли су ба ну вр ло од ре ђе на пи та ња на ко ја је од го ва рао. Што се 
ти че пи та ња ве за них с мо гу ћим ма ђар ским на па дом, ба но ви са ве ти сво ди ли 
су се углав ном на то да се Ср би осло не на соп стве не сна ге, а по по тре би и на 
„по моћ пре ко сав ску”. На пи та ње мо гу ли ра чу на ти на ње го ву по моћ, од гово-
рио је да мо гу, али да он са сво јом вој ском че ка да бу де не ког по во да, да не 
би они за по чи ња ли. Бан сма тра да Ма ђа ри не ће на па да ти јер ни су спрем ни 
и да ства ри сто је бо ље не го што се мно ги ма чи ни.

Бан их је пи тао за што ни је при хва ће но да се сме њу ју бан и вој во да, ка-
то лик и Ср бин. Од го во ри ли су му да на род то не би при хва тио. У овом пи сму 
пи сао је Ма тић и о су сре ти ма с мно гим лич но сти ма, о раз ли чи тим по гледи-
ма ко је је имао при ли ке да чу је и за вр шио та ко што је пре пу стио Тен ки да 
за кључ ке о све му до не се сам.

Тре ће је пи смо оди са ло пра вим за но сом ‒ Ма тић на по чет ку пи ше да 
жа ли што је у свом прет ход ном пи сму из нео она ко не по вољ не ути ске и оце-
не. У том је пи сму опи сао до чек па три јар ха, оду ше вље ну ма су ко ја га је све-
ча но по здра вља ла, го во ре ко ји су др жа ни, у ду ху сло ге и пре ва зи ла же ња би ло 
ка квог раз до ра ме ђу јед но крв ном бра ћом. Сле де ћег да на при мио је бан па три-
јар ха, а по том уз вра тио по се ту па три јар ху. Том при ли ком по стиг нут је дого-
вор о са ве зу, ко ји је тре ба ло да бу де из не сен пред са бор сле де ћег да на, ка да 
и бан тре ба да бу де ин ста ли ран. Ако се одр жи сло га из ме ђу два „со ко ло ва 
на ро да”, ни ко им не мо же на у ди ти, за кљу чио је Ма тић.66

За вре ме дво не дељ ног бо рав ка у За гре бу Ма тић је имао при ли ке да при-
су ству је и сед ни ца ма Хр ват ског са бо ра. Био је раз о ча ран ста во ви ма не ких од 
за ступ ни ка у Са бо ру ко ји ни су схва ти ли, по ње му суд бо но сну, по тре бу за 
др жав ним са ве зом два ју срод них на ро да, али и за до во љан ко нач ним ис хо дом 
и при хва та њем тог са ве за. Оста је да се ви ди ка ко ће Хр ва ти др жа ти за да ну реч.67

Хр ва ти ни су при те кли у по моћ, па је па три јарх Ра ја чић кра јем ав гу ста 
у не ко ли ко сво јих пи са ма Је ла чи ћу под се ћао ба на на обе ћа ња да ће вој но 

66 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848‒49, 357‒358, 367‒369, 372‒375.
67 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 118‒119.
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по мо ћи Ср би ма. Пре ба цио је ба ну да Ср би са ми ра ту ју, да су „је ди ни у исто-
ри ји со ју зни ци, ко ји са ми ра ту је мо, и то не дан два но од два ме се ца”. Ср би 
би не ке вој не опе ра ци је дру га чи је пла ни ра ли да ни су ра чу на ли на обе ћа ну 
хр ват ску по моћ.68 

По по врат ку из За гре ба бо ра вио је Ма тић у Кар лов ци ма. У ау то би о граф-
ским бе ле шка ма на во ди да је био и члан де пу та ци је ко ју је Глав ни од бор упу-
тио пе тро ва ра дин ском за по вед ни ку ге не ра лу Хра бов ском, 10. ју на.69 Оста вио 
је жив и по дро бан опис бом бар до ва ња ко је је са Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
по го ди ло Кар лов це на Ду хо ве 12. ју на, ју нач ку бор бу с ва ра дин ском вој ском 
ко ја је про ди ра ла у ва рош, ка да се не на о ру жа ни на род су прот ста вљао и то-
по ви ма. На ро чи то је за па зио хе рој ску бор бу дво ји це Пив ни ча на ко ји су то ја-
га ма уда ри ли на то по ве и та ко по ги ну ли. Уз вој ну па ра ду су ис пра ће ни на 
кар ло вач ко гро бље. Пло тун срп ских вој ни ка, ис па љен на гро бу по ги ну лих 
озна чио је по че так су ко ба из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра, иза зва ног муч ким на па дом 
на Кар лов це. На вео је име на бо ра ца, чи ји су под ви зи у тој бор би би ли и опева-
ни. Ма да су Кар лов ци на пад ну ти из не на да, не при ја тељ је су зби јен та ко да 
ће ду го пам ти ти „шта се зо ве на па сти на је дан на род, ко ји је до шао до све сти 
сво је на род но сти”. По ме нув ши, с по но сом, и сјај не срп ске по бе де у Ср бо бра-
ну, ка да је ша ка Ср ба из свих кра је ва од не ла по бе ду над број ча но не сра змер-
ним про тив ни ком, по но во је ис та као да су Ср би по ка за ли све ту шта мо же 
да учи ни на род ко ји се бо ри за сво ју сло бо ду.70 

По сле на па да на Кар лов це, Глав ни од бор је 12/24. ју на на пред лог ге не-
ра ла Хра бов ског и кра љев ског ко ме са ра Чар но је ви ћа скло пио де се то днев но 
при мир је, да би се из бе гао гра ђан ски рат, али је оно скло пље но у ства ри са мо 
ра ди то га да би Ма ђа ри ма омо гу ћи ло не сме та не при пре ме за вој ни су коб, о 
че му је све до чио и го вор ко ји је Ко шут одр жао 11. ју ла пред угар ским са бо ром.71 
На род је о при мир ју оба ве штен Про кла ма ци јом Глав ног од бо ра, ко ја је штампа-
на у ви ше хи ља да при ме ра ка и сву да де ље на. Ма тић на во ди да је уче ство вао 
и у пи са њу Про кла ма ци је, а на ла зи се ме ђу пот пи сни ци ма ак та о при мир ју.72 
При мир је ни је би ло по што ва но. 

До по чет ка ју ла оба вљао је раз не по сло ве као за ме ник се кре та ра Вој ног 
са ве та. Глав ни од бор је осно вао Вој ни са вет 5/17. ју на, ра ди ор га ни зо ва ња 

68 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, 160‒161. Пре пис јед ног од тих пи са ма 
(11/12. ав гу ста 1848) при ло жио је Ма тић свом ау то би о граф ским спи су (В. Кре стић, н. д., 211‒212).

69 В. Кре стић, н. д., 195‒196. Глав ни од бор је 29. ма ја (10. ју на) упу тио у Ва ра дин де-
пу та ци ју ко ја је од за по вед ни ка ге не ра ла Хра бов ског зах те ва ла да обез бе ди за шти ту срп ским 
ме сти ма од ма ђар ских на ср та ња. По зва ли су се на срп ске при ви ле ги је и оба ве сти ли ге не-
ра ла да је и ца ру упу ће но иза слан ство. Хра бов ски је од го во рио да не зна ни шта о по вла сти-
ца ма и да су оне за ста ре ле. По ка зу ју ћи кар ту ца ре ви не из ја вио је да на њој не ви ди ни ка кав 
срп ски на род у Угар ској и Ау стри ји (Сиг фрид Ка пер, Срп ски по крет у Ју жној Угар ској 
1848‒1849, Бе о град‒Ва ље во 1996, 89‒90). 

70 В. Кре стић, н. д., 196, 212.
71 У го во ру је Ко шут по ме нуо и при мир је и из ја вио да је ти ме по бу на „...за у ста вље на 

у свом успо ну и по ти сну та у гра нич не по ја се ве”. То је до бро за зе мљу, док не оја ча до вољ но 
да мо же да се по пут ор ла обо ри на њих и уни шти „раз бој нич ке бан де” (Пе тер Иштван Вар-
ша њи, „До ку мен ти вла ди ног по ве ре ни ка Пе тра Чар но је ви ћа о по ку ша ју по ми ре ња Ср ба и 
Ма ђа ра 1848. го ди не”, Ср би и Ма ђа ри у ре во лу ци ји 1848‒1849. го ди не, Бе о град 1983, 205). 

72 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848‒49, 434‒435; Сиг фрид Ка пер, 
н. д., 100.
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од бра не по кре та и ње го ве без бед но сти.73 Ма тић је опи сао сед ни цу на ко јој 
је Вој ни са вет до нео јед ну те шку од лу ку и о то ме упу тио рас пис ме сним под-
од бо ри ма. У тим суд бо но сним тре ну ци ма не тре ба жа ли ти ни цр кве не укра-
се да би се по сти гли пра вед ни на род ни ци ље ви. Док је пи сао рас пис о то ме, 
и сам тро нут, у очи ма пред сед ни ка Вој ног са ве та Пе тра Стој ши ћа, ста рог 
ко њич ког офи ци ра, при ме тио је и су зе. „Кад су ца ре ви ау стриј ски мо гли 
узи ма ти, у ра зним не при ли ка ма ца ре ви не, из срп ских цр ка ва и ма на сти ра 
ску по це не утва ри, па да се то пре та па и про да је”, за пи сао је, „за што не би 
на род, ра ди из бо ре ња сво је сло бо де, то жер тво вао…”. За кљу чио је да је одзи-
ва у на ро ду би ло, „она ко ка ко се са мо за ми сли ти мо гло да [ће] све стан на род 
скочи[ти] за сво је осло бо ђе ње и ни шта па и са ме кр ви сво је не по жа ли ти за 
та ко [драго] ве ли ко бла го”. 74 

По чет ком ју ла Ма тић се вра тио у Бе о град, по што је био име но ван за про-
фе со ра пра ва на Ли це ју. Кра јем ју ла оти шао је у Кар лов це да се опро сти с 
чла но ви ма Од бо ра и с па три јар хом, ко ји је та да био већ у Кар лов ци ма. Од бор 
је био ре ор га ни зо ван и по де љен на оде ље ња. Па три јар ха је оба ве стио о свом 
но вом по слу и на по ме нуо да ће све ње го ве сна ге и спо соб но сти и да ље би ти 
на услу зи срп ском на ро ду.

Ипак, пи ше да ни је „ла ко са да лад но крв но са оста лим75 се ди ти, и ра-
ди ти као да то по ви и срб ски и ма ђар ски не гру ва ју”. И по сле од ла ска из 
Вој во до ви не на ста вио је да по ма же Глав ном од бо ру ко ли ко су му то мо гућ-
но сти до пу шта ле – да ша ље ба рут, тра жи вој ни ке до бро вољ це и ис пу ња ва 
дру ге на ло ге Од бо ра.76 Сво јим ме мо ар ским бе ле шка ма Ма тић је при ло жио 
и не ко ли ко до ку ме на та из вре ме на по сле свог пре ла ска у Бе о град, што пока-
зу је да је с па жњом пра тио до га ђа је у Вој во до ви ни. 

* * *

Сра змер но нај ви ше ме ста у Ма ти ће вом ау то би о граф ском ру ко пи су, у 
оном ње го вом де лу ко ји се од но сио на Срп ски на род ни по крет, за у зи ма ли су 
ње го ви ста во ви о раз ло зи ма не у спе ха По кре та да оства ри ци ље ве сво је бор бе 
и при зна ње осни ва ња Срп ске Вој во до ви не. Ма да је Вој во до ви ну на пу стио пре 
по чет ка не ких не су гла си ца ме ђу но си о ци ма вла сти ко ји су би ли ус по ста вље-
ни и ни је имао мо гућ но сти да не по сред но пра ти до га ђа је, Ма тић је ве о ма не-
по вољ но оце нио де лат ност па три јар ха Ра ја чи ћа, ње го ву по ли ти ку у Срп ском 
на род ном по кре ту и при пи сао му нај ве ћу кри ви цу за не по во љан ис ход. 

Па три јарх и ње го ва око ли на ни су се, по ње му, све срд но ла ти ли да се 
устан ком по стиг не осло бо ђе ње од ту ђи на. Ма да ни је спо рио па три јар ху „да 
уме срп ски да осе ћа”, не дво сми сле но га је оп ту жио да је По крет во дио не да 
би се срп ски на род са свим осло бо дио и ушао у срп ску др жа ву, не го да се 
осло бо де од Ма ђа ра, а да се притом за Ау стри ју и њен оп ста нак под но се оно-
ли ке жр тве. Мла да стран ка се бо ри ла за „пот пу но осло бо ђе ње”, ус пе си су 

73 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, Но ви Сад 
2013, 181‒182. 

74 В. Кре стић, н. д., 196.
75 Ве ро ват но ‒ „за аста лом”.
76 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 119, 121.
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би ли слав ни, „осо би то кад је на ва ла ма џар ска ишла на уни ште ње Ср ба а док 
се још ни је ви де ло ку да ци ља ју они ко ји су упра ву на род ну има ли у ру ка ма”.

Бан Је ла чић де ло вао је до го вор но с па три јар хом. Обо ји ца су би ли до и ста 
при ја те љи свог на ро да, али су се бо ри ли про тив Ма ђа ра у ко рист Ау стри је, 
ми сле ћи да ће ау стриј ска вла да ка сни је срп ско-хр ват ском на ро ду да ти ујем-
че на пра ва. „Нај бла же су де ћи”, за кљу чио је, „мо ра мо ова ко сма тра ти, јер сва 
од го вор ност што из ла зак устан ка не до ђе до же ље на успе ха па да на њих, који 
жр тво ва ше крв Ср ба и Хр ва та за ту ђе це ли, а Вој во до ви на и Ба ни ја (ми сли се 
на тзв. бан ски или гра ђан ски део Хр ват ске ко ји је био под упра вом ба на) не 
до би оно га што је тра же но”. 

Жр тве су би ле ве ли ке, али су под не се не, као што по сле ди це по ка зу ју, 
за ту ђе ци ље ве: „Те шка је од го вор ност на они ма ко ји су зло у по тре би ли оно-
ли ко оду ше вље ње и жр тве на ро да. […] Омла ди на срп ска јед но је ми сли ла и 
ра ди ла, а дру го во ђи на род ни (ко је сам већ спо ме нуо) ко ји у осно ву ни су хте-
ли пот пу но на род но осло бо ђе ње, не го да се ко ри сте она ком при ли ком па да се 
би ју Ма џа ри за це ло куп ност Ау стриј ске ца ре ви не, па ова мо ћи ће учи ни ти 
прав ду на ро ду срп ско-хр вац ком на ро ду, а ви де ло се по сле, кад је Ау стри ја 
би ла из ба вље на [како је] шта је учи ње но”. 

При ли ке су би ле те шке [прет еш ке] и би ло је муч но од лу чи ти се за јед ну 
стра ну. То мо же до не кле убла жи ти осу ду над вр ши о ци ма ту ђе во ље. Али било 
да су по гре ши ли из не у ви ђав но сти, а не хо ти ми це и с пред у ми шља јем, опет 
су се огре ши ли о свој на род ко ји им је по ве рио сво ју суд би ну и с оно ли ком 
енер ги јом ушао у кр ва ву бор бу, и за слу жу ју пре кор.77

По сле ове те шке и од луч не осу де, Ма тић је ипак на кра ју ис та као да ње гов 
ру ко пис ни је ме сто да се да је оце на та ко ва жних до га ђа ја и да ће истори ја из рећи 
о то ме свој суд, обе ло да ни ће сва чи је де ло, да би срп ско по том ство зна ло шта 
је и ка ко је ко од оних ко ји су има ли да упра вља ју на род ним по сло ви ма ра дио.

* * *

Као што је па три јар ху Ра ја чи ћу при пи сао од го вор ност за не у спех и жр тве 
ко је су па ле и оп ту жио га да је де ло вао у ко рист очу ва ња ау стриј ске пре вла-
сти, та ко је и та да шњу срп ску вла ду оп ту жио да је ње на по моћ Ср би ма у Ју-
жној Угар ској у ства ри би ла на ме ње на од бра ни ау стриј ске вла сти, да је тежи ла 
да се устан ком оно стра них Ср ба одр жи це ло куп ност ау стриј ске мо нар хи је. 
Као до каз сво је тврд ње да је и по ли ти ка Кне же ви не Ср би је до при не ла не у спе-
ху Срп ског по кре та Ма тић је на вео пи смо ко је су Аврам Пе тро ни је вић и Сте-
фан Сте фа но вић Тен ка на пи са ли 19. сеп тем бра / 1. ок то бра 1848. Ђор ђу Страти-
ми ро ви ћу по во дом су ко ба ко ји је из био из ме ђу ње га и па три јар ха Ра ја чи ћа. 
Пре пис тог пи сма био је при ло жен Ма ти ће вој ау то би о гра фи ји. Пе тро ни је вић 
и Сте фа но вић на сто ја ли су да ука жу Стра ти ми ро ви ћу да је не сло га из ме ђу 
ње га и па три јар ха по губ на за Срп ски по крет и да су не су гла си це мо гле и 
не о п ход но је да се пре ва зи ђу. Из не ли су и ка кав је став Кне же ви не Ср би је 
пре ма Срп ском по кре ту, ко ји су раз ло зи због ко јих је Ср би ја при те кла у по моћ 
Ср би ма у Угар ској. И њи хов по крет и ци ље ви, и по ли ти ка срп ске вла де морају 

77 В. Кре стић, н. д., 197.
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се по сма тра ти у скло пу це ли не од но са из ме ђу Ау стри је и Ср би је и ма ђар ске 
по ли ти ке пре ма на род но сти ма. 

Два су па су са где је то са же то: „Ако ико ме, Ва ма је го спо ди не до бро 
зна но, да је Ср би ја оно стра ним Ср би ма са мо за то то ли ко по ма га ла, што су 
се они у ову бор бу упу сти ли за ца ра ау стриј ског, за це ло куп ност ње го вог 
цар ства, и за њи на за слу же на и при род на пра ва, сле до ва тел но за њи хо ву чест, 
сло бо ду и на род ност; јер сте Ви, го спо ди не, ви ше пу та ова мо пре ла зи ли, и 
о то ме се ја сно из ре чи ти чу ћи се на ши ста ре ши на уве ри ти мо гли”. Да ље: 
„Ср би ја је сим па ти зи ра ла с оно стра ним Ср би ма у овој њи ној бор би и чи ни-
ла им до сад сва ку мо гу ћу по моћ, ко ја им је за њу нужд на би ла, јед но став но 
за то, што је она ми сли ла, да је уве ре на, да се та мо шњи Ср би с Ма ђа ри ма би ју 
и из при вр же но сти к за ко ном њи ном ца ру и за це лост ау стриј ске мо нар хи је, 
а у је дан пут и за њи на пра ва, ко и ма се мо же њи на сло бо да и на род ност за 
сваг да обез бе ди ти […]”. У пре пи су тог пи сма, ко је је при ло жио сво јој ау то-
би о гра фи ји, Ма тић је под ву као са мо оне де ло ве ко ји су по ми ња ли очу ва ње 
це ло ви то сти Ау стри је и при вр же ност ца ру, а не и оне где се го во ри да се бор-
ба во ди за срп ска пра ва и њи хо во очу ва ње и за срп ску ау то но ми ју.78 

* * *

Раз у ме ва ње и об ја шње ње про ме не Ма ти ће вог од но са пре ма до га ђа ји ма 
у Вој во до ви ни оте жа ва окол ност што ње гов ау то би о граф ски ру ко пис ни је 
хро но ло шки бе ле жио до га ђа је, па је на пр вом ме сту из не се на не ми ло срд на 
осу да па три јар ха Ра ја чи ћа и ње го ве уло ге у Срп ском на род ном по кре ту, док 
су при ка зи и ста во ви у де ло ви ма ко ји су сле ди ли у ве ли кој ме ри про тив ре-
чи ли том су ду. Опи си и оце не до га ђа ја ко ји ма је при су ство вао и у ко ји ма је 
уче ство вао, оду ше вље ње ко је су код ње га иза зва ла зби ва ња у Вој во до ви ни 
то ком пе ри о да од око два и по ме се ца ко је је та мо про вео не да ју осно ва за 
за кљу чак ко ји је до нео и не по вољ но ми шље ње о па три јар ху Ра ја чи ћу као 
во ђи Срп ског на род ног по кре та и ње го вој од го вор но сти за ис ход.

Још за вре ме по врат ка из Па ри за, то ком пу то ва ња сре тао се Ма тић на 
пу ту са при пад ни ци ма ра зних на ро да, де лио ути ске о до га ђа ји ма и раз ме-
њи вао ми шље ња. У Салц бур гу се за те као у дру штву јед ног Беч ли је и јед ног 
Ита ли ја на и том при ли ком из ре као сво је ми шље ње о ра ту ко ји је у Лом бар-
ди ји већ био за по чео: „на род сва ки, ко ји гле да да се од ту ђе вла де осло бо ди, 
за слу жу је по хва лу. Ка кво пра во има Ау стри ја на Лом бар ди ју и Ве не ци ју? 
Ита ли ја тре ба да је сло бод на”. На сто јао је да оправ да Хр ва те, ко ји под ко ман-
дом Ра дец ког ра ту ју у Лом бар ди ји: „…то ми је нај гро зни је по ми сли ти, да не 
са мо Ју го сла ве ни да су ту ђи по да ни ци, већ су ору ди ја да се дру ги на ро ди не 
осло ба ђа ју од ту ђег ига”. Мла дог Ита ли ја на ко ји је у раз го во ру уче ство вао 
уве ра вао је да је за све то кри ва ау стриј ска вла да. Ита ли јан је то при хва тио и 
из ра зио уве ре ње да ће би ти до бри су се ди ка да се и јед ни и дру ги осло бо де.79 

Из тог Ма ти ће вог ста ва не дво сми сле но про из ла зи да је од са мог по чет ка 
био све стан у ка квом су се те шком по ло жа ју на шли они на ро ди ко ји су би ли 

78 В. Кре стић, н. д., 209‒210; Thim Jószef, н. д., 71‒74. Аврам Пе тро ни је вић био је та да 
кне жев пред став ник и ми ни стар уну тра шњих по сло ва.

79 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 115.
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при мо ра ни да се оруж јем бо ре за соп стве на пра ва ко ја су у Угар ској би ла 
угро же на, а сво јом су бор бом по сред но бра ни ли и це ло куп ност Ау стри је и 
очу ва ње ње не пре вла сти. 

Ма тић је при су ство вао са мом по чет ку ра да Глав ног од бо ра и уче ство-
вао у ње го вом ра ду. Глав ни од бор за по чео је свој рад по сле Мај ске скуп шти не 
у вр ло те шким усло ви ма, с мно го ма њим бро јем чла но ва од оног ко ји је на 
скуп шти ни био иза бран. Мно ги иза бра ни чла но ви ни су ка сни је, из раз личи-
тих раз ло га, уче ство ва ли у ње го вом ра ду. По сле па три јар хо вог од ла ска на 
двор ра ди по ку ша ја до би ја ња при зна ња од лу ка Мај ске скуп шти не Глав ни 
од бор је остао је ди ни од ор га на вла сти ко ји су на скуп шти ни би ли иза бра ни, 
са ва жним по сло ви ма ко ји су пред њим ста ја ли – да ор га ни зу је но ву власт и 
при пре ми на род за од бра ну. За пред сед ни ка Глав ног од бо ра иза бран је Ђорђе 
Стра ти ми ро вић ко ји се сам про гла сио и за вр хов ног ко ман дан та.80 

Ме ђу при ло зи ма ко је је Ма тић до дао сво јим ме мо ар ским бе ле шка ма 
би ло је и пи смо Кон стан ти на Бран ко ви ћа (Ки рил Пе тро вић) из Кар ло ва ца 
Ст. Сте фа но ви ћу Тен ки 3/15. ма ја. Из ње га се ја сно ви ди да ру ко вод ство Срп-
ског на род ног по кре та у тим пр вим да ни ма и у та ко те шким при ли ка ма ни је 
има ло пре ци зно утвр ђен план сво је де лат но сти, ни ти чврст и је дин ствен став 
о нај ва жни јим пи та њи ма – од но су пре ма ма ђар ској вла ди и при ро ди са ве за 
с Хр ват ском. Не ки су сма тра ли да би нај бо ље би ло по ку ша ти да се по стиг-
не до го вор с Ма ђа ри ма, чи ме би се из бе гло кр во про ли ће, а по ко јем би Ср би 
би ли при зна ти као на род и по сто ја ла ау то ном на срп ска пра ва у вој ној ко ман-
ди и ци вил ној ад ми ни стра ци ји. У по гле ду при ро де са ве за с Хр ват ском су 
по сто ја ле чак три кон цеп ци је.81

Ма тић је из ве стио С. Сте фа но ви ћа Тен ку 14/26. ју на да се ша љу иза слани-
ци у све кра је ве Вој вод ства ра ди при пре ме на ро да за рат, до ко јег ће из ве сно 
до ћи по сле де сет да на, ако се до та да де пу та ци ја не вра ти са одо бре ним срп ским 
зах те ви ма. Из ра зио је сво је не за до вољ ство ста њем у ко јем се на ла зи ло ру ковод-
ство По кре та. По ње го вом ми шље њу, у Од бо ру вла да не ред, ко ји ће на шкоди-
ти по кре ту: „Ви ка је ја ка”, пи ше он, „а на ро чи то од на ро да про тив Стра ти ми-
ро ви ћа. Тај се чо век ни ко ме ви ше не до па да; ше вр да са Чар но је ви ћем; си ро мах, 
а рад је да има с чи ме би ти рас ко шан, па га нов ци запа ли ти мо гу”.82

У вре ме на па да на Кар лов це из Пе тро ва ра ди на, 31. ма ја / 12. ју на, Ма тић 
је био у Кар лов ци ма, при су ство вао је са хра ни по ги ну лих. Би ло је ја сно да 
ће тај на пад не из бе жно иза зва ти рат ни су коб: „Тај дан пред ве че ле по сун це 
за ла зи ло је за Ду нав а пло тун срп ских вој ни ка, обо рен на гро бу, огла си ла 
је срп ском на ро ду да је бор ба по во дом муч ког на па да ја отво ре на, на жи вот 
и на смрт из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра”. Не ко ли ко ре до ва да ље, по што је опи сао 
ка ко је кр вав био тај су коб и ко ли ко је не ви них жр та ва па ло, за кљу чио је: 
„У ме сто да се оба на ро да уве ре ко им сло бо ду [тлачи] га зи, па за јед нич ки ле ка 
да тра же, ето уза јам но та ма не се, па ће за ман и из гле да ти на сво ју сло бо ду”.83

Ма тић је, пре ма то ме, у ви ше на вра та уо ча вао и на гла ша вао да су по сто-
ја ли трај ни и озбиљ ни раз ло зи не за до вољ ства Ср ба под ма ђар ском вла да ви ном 

80 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, 59‒69.
81 В. Кре стић, н. д., 208.
82 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848‒49, 446. 
83 В. Кре стић, н. д., 196.
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и да би, с об зи ром на ис кљу чи ву по ли ти ку вођ ства ма ђар ског по кре та и од-
ри ца ње пра ва свим не ма ђар ским на ро ди ма, те шко мо гло до ћи до спо ра зу ма 
о бор би про тив за јед нич ког не при ја те ља, по го то ву по сле на па да на Кар лов це. 
И сам је био све док та квих не у спе лих по ку ша ја да се рат ни су коб из бег не 
– срп ске де пу та ци је код ге не ра ла Хра бов ског и спо ра зу ма о при мир ју ко ји 
ни је по што ван. И по ред то га што се мо гло за кљу чи ти да рат Хр ва та и Ср ба 
про тив Ма ђа ра са мо по сред но и објек тив но ко ри сти Бе чу, оп ту жио је Ма тић 
па три јар ха, па и срп ску вла ду да су ра ту ју ћи про тив Ма ђа ра бра ни ли Ау стри-
ју и шти ти ли ње ну це ло ви тост и пре власт у др жа ви, уме сто да се при дру же 
Ма ђа ри ма у бор би про тив Хаб збур шке мо нар хи је, и да су од го вор ни за не-
у спех По кре та и ње го ве те шке по сле ди це. 

* * *

Ука зав ши на ову про ме ну Ма ти ће ве оце не Срп ског на род ног по кре та, 
Бо жи дар Мар ко вић је по ку шао и да је об ја сни. Као зрео чо век Ма тић је уз-
др жа ни је и с раз о ча ра њем го во рио о свом уче шћу у на род ном по кре ту 1848. 
Од го вор ност за не у спех устан ка и уза луд не срп ске жр тве при пи сао је па-
три јар ху Ра ја чи ћу и ба ну Је ла чи ћу, ко ји су по ма га ли Ау стри ју уме сто да се 
при дру же Ма ђа ри ма у бор би про тив Хаб збур шке мо нар хи је.84

У бе се ди ко ју је Ма ти ћу у спо мен одр жао у Срп ском уче ном дру штву 
11. ма ја 1886. го ди не го во рио је Сто јан Бо шко вић и о по ли ти ци Ср би је пре ма 
Срп ском по кре ту ‒ ње ном та да шњем по ло жа ју и од но си ма пре ма су сед ној 
мо нар хи ји и пре ма Ма ђа ри ма. Срп ска вла да сна жно је по др жа ла по крет 
срп ског на ро да у Угар ској. У од лу чи ва њу о по мо ћи Ср би ма из Вој во до ви не 
има ли су ути ца ја и ди на стич ки и ве ли ка шки ин те ре си. Сим па ти је за Ср бе 
у Вој во до ви ни би ле су сна жне, али др жи да рат ни је био по пу ла ран у Ср би-
ји јер је омра за с Ма ђа ри ма из гле да ла као да је на мет ну та и под стре ка ва на 
од беч ке ка ма ри ле. Не ки су сма тра ли да је при род ни је и па мет ни је тра жи ти 
срп ска пра ва у Ср би ји и пре ко срп ских гра ни ца у Тур ској, или оста ти у ми ру, 
не го се за ва ђа ти с ве ков ним су се ди ма Ма ђа ри ма, по ма га ти Ау стри ји и од 
ње че ка ти на гра ду. 

Том се при ли ком пред све том по твр ди ла за јед ни ца Ср ба и Хр ва та у 
бор би про тив ту ђин ске пре вла сти, али је ти ме ре во лу ци о нар ни по крет ко ји 
се у Ср би ји ја вио 12. ју ла 1848. устан ком Бе о гра ђа на про тив тур ских стра жа 
у ва ро ши од вра ћен из свог пра вог ко ри та на дру гу, са свим не при род ну стра-
ну. Тре ба ло је ис ко ри сти ти оп шти ме теж ко ји је у то вре ме вла дао у Евро пи 
и уз по моћ Ру си је и за пад них си ла тра жи ти да се Тур ци исе ле из срп ских 
гра до ва, а Бо сни, Хер це го ви ни и Ста рој Ср би ји да се да ју не ка ау то ном на 
пра ва. Ме ђу тим, као и ви ше пу та пре то га, Ср би су се да ли упо тре би ти као 
ору ђе ту ђин ских ин те ре са. 

За кљу чио је да ма ђар ски на род ни је за бо ра вио ни опро стио Ср би ји што 
се 1848. и 1849. уме ша ла у њи хо ву бор бу про тив Ау стри је, што се ка сни је 
по ка за ло, на ро чи то по сле на год бе, и у од но су пре ма срп ском на ро ду у Ју жној 
Угар ској и пре ма Кне же ви ни Ср би ји. Све по ли тич ке па и цр кве не по вла сти це 

84 Б. Мар ко вић, н. д., 10.
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срп ског на ро да у Угар ској би ле су уки ну те или све де не на нај ма њу ме ру. У 
ме ђу на род ној по ли ти ци вре де ма ло го ле сим па ти је, а ви ше и го то во је ди но 
уза јам не услу ге и ин те ре си.85 

О Ма ти ћу и ње го вом уче шћу у Срп ском на род ном по кре ту Бо шко вић 
на во ди да се Ма тић „…та ко ско ро по ву као из кар ло вач ког од бо ра и од на род-
ног по кре та, би ло је с то га, што се па три јарх по чео окру жа ва ти ау стриј ским 
љу ди ма и ђе не ра ли ма, те и це ла ствар устан ка до ђе у њи хо ве ру ке”.86 Бо шко-
ви ћев за кљу чак о вре ме ну и раз ло зи ма Ма ти ће вог од ла ска из Вој во до ви не није 
осно ван, јер је Ма тић оти шао пре не го што је до шло до про ме на у срп ској 
вој сци и ње ним ко ман дан ти ма, а раз лог ње го вог од ла ска био је име но ва ње 
за про фе со ра Ли це ја. Бо шко ви ће ви за кључ ци о по ли ти ци вођ ства Срп ског 
по кре та у Вој во до ви ни 1848‒1849. го ди не би ли су слич ни Ма ти ће вим, па је у 
сво јој бе се ди и не сра змер но мно го ме ста по све тио у ства ри кри ти ци та да шње 
по ли ти ке срп ске вла де. Као до каз о мо ти ви ма по ли ти ке Кне же ви не Ср би је 
и по ма га ња Срп ском на род ном по кре ту и он је на вео пи смо А. Пе тро ни је-
ви ћа и Ст. Сте фа но ви ћа Тен ке (у сеп тем бру 1848) Ђор ђу Стра ти ми ро ви ћу. 

Бо шко ви ће ви ста во ви о по ли тич ким прав ци ма ко је је та да тре ба ло следи-
ти по ду дар ни су с Ма ти ће вим и у по гле ду нај ва жни јих ци ље ва срп ске по ли-
ти ке. Ма тић је че сто пи сао о ко нач ном и пот пу ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу 
‒ срп ском и ју го сло вен ском, осло бо ђе њу „Све срп ства”, осни ва њу и устро је њу 
за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве. Већ на са мом по чет ку сво јих бе ле жа ка о 
По кре ту и на да ма ко је су га по кре та ле ка да је од лу чио да му се при дру жи, за-
пи сао је: „А кад бук не уста нак срп ског на ро да про тив си ле ма џар ске, же ле ћи 
да том при ли ком по ку ша мо осло бо ђе ње и ује ди ње ње вас це лог срп ског на ро да, 
ја [се вратим] по хи там у [нашу земљу] на ше кра је ве”. О По кре ту је пи сао увек 
са ди вље њем и оду ше вље њем, го то во са за но сом: „Ниг да не мо гу за бо ра ви ти 
оно оду ше вље ње, ко је је на род срп ски, по сле она ко ду гог стра ног при ти ска, 
по ка зао не жа ле ћи ни кр ви ни има ња за дра го осло бо ђе ње”, „ју нач ко пле ме 
срп ско опет се по ка за ло као до стој но слав них пре да ка на ших”. Бо шко вић је 
сма трао да би пр вен стве ни циљ сва ке срп ске ре во лу ци о нар не ак ци је и по-
кре та тре ба ло да бу де усме рен на ко нач но оса мо ста ље ње од Тур ске.87

Ни је дан од тих ци ље ва ни је се у то вре ме мо гао оства ри ти, што су во-
де ћи срп ски др жав ни ци и та да до бро зна ли и уви ђа ли, а по то ња исто риј ска 
на у ка и до ка за ла и по твр ди ла. Је згро ви ти и са же ти при каз та да шњих при-
ли ка, по ло жа ја Ср би је, раз логâ ње ног уче шћа у бор би ау стриј ских Ср ба и 
ци ље ва ко ји ма се те жи ло, на чи на на ко ји се је ди но мо гло и мо ра ло по сту-
па ти, об ја шње ње сло же ног и по ли тич ки и ди пло мат ски де ли кат ног од но са 
пре ма су сед ној Мо нар хи ји и ње ним на ро ди ма са др же већ и са мо два пи сма 
та да шњег ми ни стра уну тра шњих по сло ва Или је Га ра ша ни на упу ће них 
Сте ва ну Кни ћа ни ну, као и дру ги Га ра ша ни но ви на пи си и из ја ве.88 О томе 

85 С. Бо шко вић, „Бе се да”, 169‒170.
86 С. Бо шко вић, „Бе се да”, 193.
87 В. Кре стић, н. д., 195.
88 Драг. М. Па вло вић, Ср би ја и срп ски по крет у Ју жној Угар ској 1848. и 1849, Бе о град 

1904, 75; Драг. Стра ња ко вић, „Др жа ње Ср би је пре ма Ау стри ји и Ма ђа ри ма 1848‒1849”, Југо-
сло вен ски ис то ри ски ча со пис, I (1935), , 407‒409; В. Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, 
Но ви Сад 2013, 235‒238. 
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ће ка сни је пи са ти и Јо ван Ри стић, као др жав ник и исто ри чар, а и као уче-
сник.89

Сво је ви ђе ње и об ја шње ње по ло жа ја срп ског на ро да и од но са Срп ског 
на род ног по кре та пре ма Ау стри ји дао је као мла ди уче сник у Срп ском на-
род ном по кре ту, а ка сни је као не при ко сно ве ни пр вак срп ског на ро да у Ју жној 
Угар ској Све то зар Ми ле тић ‒ пр ви пут још за вре ме По кре та у свом кон цеп-
ту устав ног пре у ре ђе ња Мо нар хи је и по ло жа ја Сло ве на и Ср ба 1849. го ди не90, 
а два де сет пет го ди на ка сни је на пи сао је: „По че так је срп ског на род ног по-
кре та чи сто на род ног зна ча ја био, из вор и ко рен му је био је ди но у све сти 
на ро да о сво ме пра ву и у ду жно сти са мо од бра не [...] Ин те ре си на ро да и ди на-
сти је су сре ли су се у том ра ту на ис то ме пу ту. То је све.”91 

Про ме на Ма ти ће вог ста ва би ла је пре ре зул тат ње го вог раз о ча ра ња због 
то га што 1848. ни су би ли ис пу ње ни ње го ви мла да лач ки сно ви о пот пу ном 
осло бо ђе њу срп ског на ро да, о све срп ском ује ди ње њу и оства ре њу ју го сло вен-
ског је дин ства, не го искре ног уве ре ња да по ли ти ка па три јар ха Ра ја чи ћа ни је 
би ла ро до љу би ва. У сво јим оце на ма на гла ша вао је да се па три јар ху не мо же 
по ре ћи да је био ро до љуб, да је до и ста био при ја тељ свог на ро да, да је „умео 
срп ски да осе ћа”, али га је ипак сма трао од го вор ним, оп ту жу ју ћи га да је чак 
зло у по тре био на род но по ве ре ње, об ма нуо свој на род и огре шио се о ње га.92

Ис кре ни ро до љуб, ли бе рал них по гле да ко ји су би ли фор ми ра ни у до ба 
ње го вог са зре ва ња и ко је је за др жао до кра ја жи во та, Ма тић је 1848. го ди не 
имао рет ку при ли ку да до жи ви је дан сна жни, истин ски ре во лу ци о нар ни 
на род ни по крет и да у ње му ак тив но и уче ству је. Као и сви ње го ви уче сни-
ци, на дао се да ће овај по крет по сти ћи сво је ци ље ве и зна чи ти кру пан ко рак 
на пу ту осло бо ђе ња. При род но је што је жа лио што по крет ни је ус пео да из-
во ју је осло бо ђе ње ма кар јед ног де ла срп ског на ро да. По ми њу ћи круп не ци-
ље ве бор бе ко је је за ми шљао да су се мо гли по сти ћи, за бо ра вљао је да и он 
на са мом по чет ку на пи сао да су пре пре ке да се то оства ри ве ли ке. Оно што 
је сма трао да ће олак ша ти бор бу за срп ско осло бо ђе ње, окол ност да су се у 
мно гим ве ли ким и моћ ним европ ским зе мља ма раз бук та ле ре во лу ци о нар не 
ва тре, па се по на дао да ће они, за ба вље ни сво јим не во ља ма од вра ти ти па жњу 
од срп ског устан ка, би ла је за блу да. На про тив, упра во су ве ли ке европ ске 
зе мље на сто ја ле да се одр жи рав но те жа и по мо гле да се угу ше ре во лу ци о нар-
ни по кре ти; они у Ау стри ји би, у слу ча ју свог успе ха уве ли ко по ре ме ти ли 
рав но те жу европ ских си ла по стиг ну ту 1815. го ди не. По ло жај Ср би је био је 
на ро чи то де ли ка тан. Она је, као ва зал на др жа ва, мо ра ла во ди ти ра чу на о 
ста во ви ма „по кро ви тељ ству ју ћих дво ро ва” Ру си је и Тур ске. Ма тић је то га 
ве ро ват но био све стан, али је ње гов ре во лу ци о нар ни за нос очи то пре вла дао 
ра ци о нал но и објек тив но про це њи ва ње ре ал них из гле да.

89 У вре ме Срп ског на род ног по кре та био је је дан од гру пе ли цеј ске бе о град ске омла-
ди не, ђа ка ко ји су при су ство ва ли Мај ској скуп шти ни (Јо ван Ри стић, Спо ља шњи од но ша ји 
Ср би је но ви је га вре ме на, Пр ва књи га 1848‒1860, Бе о град 1887, 19, 21, 29, 49, 53, 64‒68).

90 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју 1848‒1849, Но ви Сад 2006, 
81. 

91 Ци ти ра но пре ма В. Бог да нов, Уста нак Ср ба у Вој во ди ни и ма ђар ска ре во лу ци ја 1848 
и 1849, 172. 

92 В. Кре стић, н. д., 197.
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Драг. М. Па вло вић дао је са же то об ја шње ње сло же них ме ђу на род них 
од но са ко ји су у ово вре ме би ли на ро чи то за мр ше ни: „Још од по чет ка по кре-
та стра ху ју они [српски државници], да ће Ау стри ја хте ти оста ти до кра ја 
ис прав на у свом др жа њу пре ма Ср би ма; још он да су они зе бли за на род ну 
ствар. Али пре ма сти ца ју при ли ка и због др жа ња Ма џа ра друк чи ја се по ли-
ти ка ни је мо гла во ди ти, већ би ти за јед но с Ау стри јом. Сва ка ко се и због кон-
зер ва тив них ’по кро ви тељ ству ју ћих Дво ро ва’, на ро чи то ру ског, ко ји је хтео 
би ти за штит ник прин ци па ле ги ти ми те та у Евро пи, по ли ти ка и др жа ње срп ске 
вла де до не кле су мо ра ли ићи овим прав цем, ‒ уз Ау стри ју и уз је ди ни ле гал-
ни ау то ри тет, ди на сти ју”.93 

Сво је ме мо а ре за вр шио је Ма тић 1872. го ди ном. У то вре ме Кне же ви на 
Ср би ја би ла је још увек ва зал на др жа ва. Иа ко је уче ство вао у про це су ње ног 
ко нач ног оса мо ста љи ва ња и осва ја ња др жав не не за ви сно сти и до жи вео њено 
све ча но про гла ше ње, ко нач но осло бо ђе ње свег Срп ства би ло је са свим да леко 
и не из ве сно. Ве ро ват но је да је 1872. го ди не пре стао да за пи су је сво ја се ћа-
ња, јер је те шко прет по ста ви ти да би из о ста вио та ко да за бе ле жи та ко ва жне 
до га ђа је, ко ји су зна чи ли и оства ре ње, бар де ли мич но, ње го вих нај ве ћих 
же ља. Да ли је и ко ли ко та да Ма тић про ме нио сво је ми шље ње о узро ци ма 
не у спе ха Срп ског на род ног по кре та и они ма ко је је сма трао за од го вор не за 
та кав ис ход, ни је мо гу ће утвр ди ти. 

* * *

У Кар лов це је Ди ми три је Ма тић сти гао кра јем апри ла 1848, не по сред-
но пред Мај ску скуп шти ну, а већ 22. ју ла на ла зио се у Бе о гра ду, где је, на 
по зив ми ни стра про све те, тре ба ло да поч не да пре да је на Ли це ју.94 Ма ти ћев 
бо ра вак у Вој во до ви ни тра јао је, пре ма то ме, вр ло крат ко вре ме, али је ње-
го во уче шће ипак оста ви ло тра га у Срп ском на род ном по кре ту. 

При опе лу Ди ми три ју Ма ти ћу, Алим пи је Ва си ље вић, ње гов уче ник и 
при ја тељ, ре као је о ње го вом уче шћу у Срп ском на род ном по кре ту: „А кад 
на ста де она ве ли ка епо ха, епо ха све те бор бе за осло бо ђе ње и не за ви сност 
на ро да срп ског, кад пред ску пим жр тва ма, ко је та да зах те ва ше отаџ би на од 
сво јих си но ва, мно ги за ста до ше, а не ки и устук ну ше, ти бе ја ше ме ђу пр ви ма, 
ко ји не са мо што го во ра ше да за те бе не ма та ко ску пе жр тве, ко ју ти не би 
при нео на ол тар осло бо ђе ња и не за ви сно сти на ро да сво га, не го од мах с го-
то во шћу и при не се свој део жр тве на све ти на род ни жр тве ник”.95

Та ко је Ди ми три је Ма тић оста вио тра га на обе ма стра на ма на ста ње ним 
сво јим на ро дом, про све ћи ва њем и на у ком, по ма га њем да она стра на ко ја је 
би ла од ма кла на пу ту ка ко нач ном осло бо ђе њу, обра зу је на род, из гра ди и 
уре ди сво ју мла ду др жа ву, али и уче шћу у бор би за осва ја ње сло бо де оног 
де ла на ро да ко ји је жи вео на дру гој стра ни ‒ сло бо де, као нај ва жни јег усло-
ва и оп стан ка и свег да љег раз вит ка.

93 Драг. М. Па вло вић, Ср би ја и срп ски по крет у Ју жној Угар ској 1848. и 1849, Бе о град 
1904, 171.

94 Д. Ма тић, Ђач ки днев ник 1845‒1848, 118.
95 „Бе се да ко ју је го во рио г. А. Ва си ље вић др жав ни са вет ник при опе лу † Ди ми три ја 

Ма ти ћа др жав но га са вет ни ка”, Срп ске но ви не, бр. 232, 20. ок то бра 1884.
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stayed in Voj vo di na un til the be gin ning of July, when he was ap po in ted pro fes sor at the Lyce um 
in Bel gra de. He was an ho no rary mem ber of the Ma ti ca Srp ska, a mem ber of the So ci ety of 
Ser bian Li te ra tu re and pre si dent and vi ce pre si dent of the Ser bian Aca de mic So ci ety. He was 
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УЛО ГА ФРАН ЦУ СКЕ У ПРЕ ГО ВО РИ МА ИЗ МЕ ЂУ  
ИЛИ ЈЕ ГА РА ША НИ НА И ПОР ТЕ 1861. ГО ДИ НЕ  

О ПО ЛО ЖА ЈУ МУ СЛИ МА НА У СР БИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: У ци љу ис пи ти ва ња рас по ло же ња га рант них си ла пре ма до-
но ше њу за ко на ко ји ма би био оја чан др жав но прав ни по ло жај Ср би је, у ми си ји 
код ве ли ких дво ро ва Евро пе бо ра вио је од но вем бра 1860. до мар та 1861. го-
ди не спе ци јал ни иза сла ник Јо ван Ма ри но вић. Не по сред но на кон ње го вог 
по врат ка, кнез Ми ха и ло Обре но вић до нео је од лу ку да у Ца ри град по ша ље 
ис ку сног др жав ни ка Или ју Га ра ша ни на. По др шка Ру си је и Фран цу ске учвр-
сти ла је кне за у на ме ри да спор на пи та ња ре ши у не по сред ним пре го во ри ма 
с Пор том. Кне жев иза сла ник имао је за да так да пред вла дом у Ца ри гра ду из не-
се про блем ста вља ња под срп ску ју рис дик ци ју свих Ту ра ка ко ји су у Ср би ји 
жи ве ли ван твр ђа ва. Из бо ром Га ра ша ни на кнез Ми ха и ло је по ка зао на ме ру да 
се у спољ ној по ли ти ци осло ни на љу де од по ве ре ња. На по вра так Га ра ша ни на 
др жав ним по сло ви ма ути ца ло је не са мо ње го во ис ку ство већ и ми шље ње Пе-
тро гра да и Па ри за да се ра ди о јед ном од нај спо соб ни јих срп ских по ли ти ча ра. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Фран цу ска, Ср би ја, Пор та, Или ја Га ра ша нин, Ла ва лет, 
кнез Ми ха и ло, Ха ти ше риф из 1830, Ха ти ше риф из 1833.

Те ма пре го во ра Или је Га ра ша ни на и Пор те 1861. го ди не о по ло жа ју 
му сли ма на у Ср би ји са др жа на је у број ним исто ри о граф ским је ди ни ца ма.1 

1 Ва сиљ По по вић, По ли ти ка Фран цу ске и Ау стри је на Бал ка ну у вре ме На по ле о на III, 
Бе о град –Зе мун 1925; Љи ља на Алек сић, Став Фран цу ске пре ма Ср би ји за вре ме дру ге вла де 
кне за Ми ло ша и Ми ха и ла (1858–1868), Бе о град 1957; Гр гур Јак шић, Во ји слав Вуч ко вић, 
Спољ на по ли ти ка Ср би је за вла де кне за Ми ха и ла. Пр ви бал кан ски са вез, Бе о град 1963; Љубо-
драг П. Ри стић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 1856–1862, Бе о град 2008; Дан ко Ле о вац, Ср би-
ја и Ру си ја за вре ме дру ге вла да ви не кне за Ми ха и ла (1860–1868), Бе о град 2015; Пи сма Или је 
Га ра ша ни на Јо ва ну Ма ри но ви ћу, I (књи га пр ва од 29 мар та 1848 до 31 де цем бра 1858 го ди не), 
II (књи га дру га од 4 јан. 1859 до 29 мар та 1874), сре дио Ст. Лов че вић, СКА, Збор ник за исто-
ри ју, је зик и књи жев ност срп ско га на ро да, Пр во оде ље ње, књи га XXII, Бе о град 1931; Бог дан 
Љ. По по вић, Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је, Бе о град 2010; Дра го слав Стра ња ко вић, Или ја 
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Ме ђу тим, на ток ових пре го во ра и њи хов ре зул тат у зна чај ној ме ри ути ца ла је 
и Фран цу ска чи ја уло га ни је у пот пу но сти ра све тље на, што је и циљ овог ра да. 

Од по врат ка Обре но ви ћа на власт у Ср би ји 1859. го ди не Или ја Га ра ша-
нин је био у до брим од но си ма с кне зом Ми ха и лом. Мла ди кнез ни је узео за 
зло срп ском др жав ни ку ни ње го во про ти вље ње из бо ру Ми ло ша Обре но ви-
ћа на Све то ан дреј ској скуп шти ни 1858, ни гла си не да је он био кан ди дат за 
пре сто.2 Смрт кне за Ми ло ша и до ла зак кне за Ми ха и ла на пре сто у сеп тем-
бру 1860. го ди не за те кли су Га ра ша ни на у Па ри зу. По по врат ку из фран цу ске 
пре сто ни це, кнез га је од мах ср дач но при мио и у не ко ли ко на вра та са њим 
вр ло по вер љи во раз го ва рао о пи та њи ма уну тра шње по ли ти ке у зе мљи. На-
кон то га, кнез Ми ха и ло је по ну дио Га ра ша ни ну по ло жај пред сед ни ка вла де 
ко ји је он од био.3 У пи сму свом при ја те љу, фран цу ском офи ци ру Ипо ли ту 
Мон де ну (Hip polyte Mon dain), др жав ник је ре као да је та ко по сту пио због 
кне же вог зах те ва да за ми ни стра прав де иза бе ре Је вре ма Гру ји ћа, чо ве ка 
ко га је сма трао пот пу но не по у зда ним.4 

Кнез, ме ђу тим, ни је од у ста јао од Га ра ша ни на. Би ло је по зна то да он у 
Евро пи ва жи за нај це ње ни јег срп ског по ли ти ча ра. Због ње го ве уме ре но сти 
Пор та је са Га ра ша ни ном са ра ђи ва ла ра ди је не го са дру гим др жав ни ци ма у 
Кне же ви ни. Он је ужи вао по ве ре ње и по др шку Фран цу ске, а Ма ри но ви ћу 
је при ли ком бо рав ка у Пе тро гра ду ру ска вла да са ве то ва ла да Га ра ша нин 
бу де вра ћен у др жав ну слу жбу. Све стан на ве де них чи ње ни ца, кнез Ми ха и-
ло је кре нуо ко рак по ко рак. Нај пре је по чет ком апри ла 1861. го ди не по ве рио 
Га ра ша ни ну во ђе ње пре го во ра с Пор том о под вр га ва њу срп ским вла сти ма 
свих му сли ма на ко ји у Кне же ви ни жи ве ван гра до ва, а за тим га је сре ди ном 
де цем бра исте го ди не име но вао за пред сед ни ка вла де и ми ни стра спољ них 
по сло ва. Са до ла ском Га ра ша ни на на власт кне же ва ви зи ја бу дућ но сти срп-
ског на ро да постаће ја сни ја.5

Ми ха и ло је умео да ис ко ри сти др жав нич ке спо соб но сти Или је Га раша-
ни на. У апри лу 1861. го ди не кнез му је по ве рио ми си ју у Ца ри гра ду, чи ји је 
циљ био да ре ши пи та ње по ло жа ја му сли ма на у Ср би ји.6 Ми ха и ло ва од лу ка 
би ла је по сле ди ца Ма ри но ви ће ве ми си је. Из раз го во ра овог срп ског иза сла-
ни ка са ру ским и фран цу ским др жав ни ци ма, кнез је за кљу чио да мо же ра-
чу на ти на њи хо ву по др шку по овом пи та њу. Фран цу ски ми ни стар спољ них 
по сло ва Еду ар Тув нел (Edo u ard Tho u ve nel) сма трао је не спор ним кне же во 
пра во да упра вља свим де ло ви ма срп ске те ри то ри је и да под ње го вом вла шћу 
бу де сво ста нов ни штво ван твр ђа ва.7 То пра во про из ла зи ло је пре све га из 

Га ра ша нин, Кра гу је вац 2005; Јо ван Ри стић, Спо ља шњи од но ша ји Ср би је но ви је га вре ме на, 
књ. 1 (1848–1860), књ. 2 (1860–1868), књ. 3 (1868–1872), Бе о град 1887–1901; Или ја Га ра ша нин 
(1812–1874). Збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног 9. и 10. де цем бра 1987. 
по во дом 175. го ди шњи це ро ђе ња, Бе о град 1991.

2 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 63–64. 
3 Д. Стра ња ко вић, н. д., 188–189.
4 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 63.
5 Си мо Ц. Ћир ко вић, Књаз Ми ха и ло Обре но вић. Жи вот и по ли ти ка, 143. 
6 Рaдош Љу шић, „Или ја Га ра ша нин о срп ској др жав но сти”, Или ја Га ра ша нин (1812–1874). 

Збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног 9. и 10. де цем бра 1987. по во дом 175. 
го ди шњи це ро ђе ња, Бе о град 1991, 129–165 (145). 

7 Еду ар Тув нел (Вер ден, 1818 – Па риз, 1866), фран цу ски ди пло ма та, ми ни стар спољ них 
по сло ва од 24. ја ну а ра 1860. до 15. ок то бра 1862. Као два де се то го ди шњак, об ја вио је 1839. 
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од ред би Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не ко ји ма је, осим у гар ни зо ни ма у гра-
до ви ма, му сли ма ни ма без у слов но био за бра њен бо ра вак у Ср би ји. Ми ни стар 
је обе ћао Ма ри но ви ћу по др шку фран цу ске вла де ка да кнез бу де под нео овај 
зах тев Пор ти. Ин те ре сант но је да се Тув нел су прот ста вљао срп ском зах те ву 
за исе ља ва ње Ту ра ка из Кне же ви не.8

Из бор Га ра ша ни на на и шао је на до бар при јем јер је он у ди пло мат ским 
кру го ви ма сма тран за уме ре ног др жав ни ка ко ји ће се тру ди ти да ре ше ње 
бу де по стиг ну то мир ним пу тем. Сто га је вла да ло уве ре ње да је Га ра ша нин 
нај по год ни ја лич ност за во ђе ње пре го во ра с Пор том и да ће се она пре ма њему 
по ка за ти пред у сре тљи ви јом и по пу стљи ви јом не го пре ма не ком дру гом.9

Пре пу то ва ња у Ца ри град, срп ски др жав ник је о сво јој ми си ји оба ве стио 
фран цу ског ви це кон зу ла До зо на (Au gu ste Do zon),10 за мо лив ши га да му обез бе-
ди до бар при јем и по др шку ам ба са до ра мар ки за Ла ва ле та (Char les Jean-Ma rie 
Félix, mar qu is de La va let te)11. Пре Га ра ша ни на то је учи нио и пред сед ник вла де 

го ди не у ча со пи су Re vue des De ux Mon des из ве штај са ду гог пу то ва ња кроз Ау стри ју, Угар-
ску, Ру му ни ју и Грч ку. При мед бе и раз ми шља ња са овог пу то ва ња са ку пље ни у две књи ге 
1841., отво ри ли су му вра та Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Ка ри је ру је за по чео у по слан-
ству у Бри се лу, а за тим је 1848. вр шио ду жност се кре та ра и от прав ни ка по сло ва у Ати ни. 
Исте го ди не, на кон про гла ше ња Дру ге ре пу бли ке, име но ван је за опу но мо ће ног ми ни стра 
у Ати ни, где је по стао нај бли жи са рад ник грч ког кра ља Ото на. У но вем бру 1850. по ста вљен 
је за фран цу ског пред став ни ка у Мин хе ну, а 2. де цем бра на ред не го ди не, по сле др жав ног 
уда ра Лу ја Бо на пар те, за ди рек то ра По ли тич ког оде ље ња Ми ни стар ства спољ них по сло ва. 
На по ле он III га је 3. ма ја 1855. име но вао за ам ба са до ра у Ца ри гра ду, а по том 4. ја ну а ра 1860. 
го ди не за ми ни стра спољ них по сло ва (AMAE, Per son nel-Dos si ers in di vi du els de car riè re, pre-
miè re séri e, 1816–XI Xe siè cle, No 3931; Lu cien Bély, Ge o gr ges-Hen ri So u tou, La u rent The is, 
Ma u ri ce Vaïsse, Dic ti on na i re des Mi ni stres des Af fa i res Etran gères, Pa ris 2005, 350–352).

8 Ар хив Ср би је (АС), По кло ни и от ку пи (ПО) 28/106, Јо ван Ма ри но вић Или ји Га ра ша-
ни ну, Па риз, 3. фе бру а ра 1861.

9 Љ. Алек сић, н. д., 46. Бри тан ски кон зул Лон гворт (Long worth) је од до бро оба ве ште них 
љу ди са знао да је Га ра ша ни на тре ба ло скло ни ти из Бе о гра да за из ве сно вре ме. У слу ча ју да 
у Ца ри гра ду по стиг не за да ти циљ, ве ро ват но би био вра ћен на „ме сто ко је је ра ни је за у зи-
мао на че лу срп ске упра ве” (Љ. П. Ри стић, н. д., 188).

10 Огист До зон је од 1841. ра дио у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, а од 1845. го дине 
у Ди рек ци ји за умет ност (сек ци ја за исто риј ске спо ме ни ке). На Бал ка ну је као ди пло ма та 
про вео 30 го ди на (у Бе о гра ду, Мо ста ру, Плов ди ву, Ја њи ни, Лар на ки и Со лу ну). Кад је Фран-
цу ски кон зу лат у Бе о гра ду 1855. по диг нут на сте пен Ге не рал ног кон зу ла та, по ста вљен је за 
кан це ла ри сту пр ве кла се. У вре ме Све то ан дреј ске скуп шти не 1858. и тур ског бом бар до ва ња 
Бе о гра да 1862. го ди не вр шио је и по сло ве ко ји су би ли из над ње го вих фор мал них овла шће-
ња. Одр жа вао је ве зе са уче ним Ср би ма и срп ским по ли тич ким кру го ви ма о че му све до чи 
пре пи ска са Ву ком Ка ра џи ћем, Или јом Га ра ша ни ном, Је вре мом Гру ји ћем и Сто ја ном Бо шко-
ви ћем. По ред сво је ди пло мат ске ак тив но сти у Ср би ји (1853–1863), уз са рад њу са шко ло ва ним 
Ср би ма пре во дио је и срп ске на род не пе сме. Об ја вио је два та ква из да ња: Poési es po pu la i res 
ser bes, Pa ris 1859. и L’épopée ser be. Chants po pu la i res héro ïqu es. Ser bie, Bo snie et Hertzégo vi ne, 
Cro a tie, Dal ma tie, Monténégro, Pa ris 1888. Ин те ре со вао се за исто ри ју и кул ту ру Бал ка на а 
по себ но за срп ску еп ску по е зи ју. Био је члан Срп ског уче ног дру штва од 1862. го ди не а на-
пи сао је и јед ну гра ма ти ку срп ског је зи ка. Пр ви је спо јио ди пло мат ску и кул тур ну ди мен-
зи ју ин те ре со ва ња фран цу ских ин те лек ту ал них кру го ва за Ср би ју и Ср бе (Алек сан дра 
Ко ла ко вић, У слу жби отаџ би не. Са рад ња фран цу ских и срп ских ин те лек ту а ла ца 1894–1914, 
Бе о град 2016, 54–55). 

11 Шарл Ла ва лет (Сен лис, Оаз, 1806 – Па риз, 1881), фран цу ски ди пло ма та, ми ни стар 
спољ них по сло ва од 17. де цем бра 1868. до 17. ју ла 1869. На кон мла до сти, за ко ју пре мо же мо 
ре ћи да је успе шна не го озбиљ на, за по чео је 1835. го ди не ди пло мат ску ка ри је ру. По ис пу-
ње њу ве ћег бро ја ми си ја, упо знао се са Ис точ ним пи та њем при ли ком вр ше ња ду жно сти 
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Фи лип Хри стић. Стра ни пред став ни ци у Бе о гра ду сма тра ли су да је на Га-
ра ша ни нов из бор ути ца ла вла да у Ти ље ри ја ма. Ов де је био у пи та њу не 
са мо лич ни углед срп ског др жав ни ка већ и углед Фран цу ске ко ја је би ла 
не по сред но за ин те ре со ва на за успех пре го во ра.12

Га ра ша нин је ути цао да пи та њу по ло жа ја му сли ма на у Ср би ји бу де дат 
са вре ме ни ји об лик. У „На ста вле ни ја ма”, упут стви ма ко је је до био пред од-
ла зак у Ца ри град, на гла ше но је да он у пре го во ри ма тре ба да се по зо ве на 
ја сне од ред бе Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не. Но вим ре ше њем овог нео стваре-
ног пра ва Тур ци ко ји жи ве у Кне же ви ни из ван гра до ва би ли би под врг ну ти 
срп ским вла сти ма и за ко ном из јед на че ни са Ср би ма у пра ви ма и ду жно сти-
ма. Суд ска власт Тур ске би ла би огра ни че на са мо на уну тра шњост гра до ва. 
Пре ма овом ком про ми сном ре ше њу, Ср би би од у ста ли од исе ље ња Ту ра ка, 
а Пор та би се од ре кла пра ва на тур ски део бе о град ске ва ро ши.13

Иза сла ник је сти гао у Ца ри град кра јем апри ла. На кон по се те тур ским 
зва нич ни ци ма и упо зна ва ња ам ба са до ра га рант них си ла са са др жи ном ме-
мо ран ду ма срп ске вла де, Га ра ша нин је по чет ком ма ја пре дао овај до ку мент 
ми ни стру ино стра них по сло ва Али-па ши.14 

Тон ме мо ран ду ма био је ве о ма уме рен. У ње му је скре ну та па жња Пор-
ти на све че шће су ко бе из ме ђу Ср ба и Ту ра ка на ста ње них ван твр ђа ва и на 
опа сност од по сто ја ња дво вла шћа у Ср би ји. Та кво ста ње, ства ра ју ћи стал не 
су ко бе ин те ре са, оте жа ва укла ња ње сплет ки ко је ре ме те до бре од но се Порте 

се кре та ра ми си је у Пер си ји ко ја је има ла за циљ ус по ста вља ње ди пло мат ских од но са са 
та мо шњим ша хом. Ге не рал ни кон зул у Алек сан дри ји (1843–1846), по сла ник кон зер ва тив не 
ве ћи не у Скуп шти ни до 1848. а за тим и за вре ме Дру ге ре пу бли ке, по ста вљен је 20. фе бру а ра 
1851. го ди не за ам ба са до ра у Ца ри гра ду. За вре ме су ко ба Фран цу ске с Ру си јом око по се да над 
све тим ме сти ма у Па ле сти ни, а ко ји је до вео до Крим ског ра та (1853–1856), на тој ду жно сти 
се по ка зао као сна жна лич ност. На по ле он III га је 1853. го ди не иза брао за се на то ра. При ја-
тељ ства на дво ру и у ди пло мат ским кру го ви ма омо гу ћи ла су му да се 11. фе бру а ра 1860. 
вра ти на по ло жај ам ба са до ра у Ца ри гра ду. Про блем упра ве у Ли ба ну (си риј ско пи та ње) пру-
жи ло му је при ли ку да по ка же сво ју ве шти ну. Име ну ју ћи га 28. ав гу ста 1861. го ди не за ам ба-
са до ра при Све тој сто ли ци, ми ни стар спољ них по сло ва Тув нел је ра чу нао на ње гов пре го-
ва рач ки и та ле нат чо ве ка од ак ци је у рим ском пи та њу (пи та њу све тов не пап ске вла сти у 
Ита ли ји). Др жав ни ми ни стар Ежен Руе (Eugène Ro u her) дао је но ви под сти цај ње го вој по ли-
тич кој ка ри је ри по ста вив ши га 1865. го ди не за ми ни стра уну тра шњих по сло ва. По сле остав-
ке Дру е на де Ли и са (Drouyn de Lhuys) за у зео је, при вре ме но, 1866. ме сто ми ни стра спољ них 
по сло ва. Остао је по знат по цир ку ла ру ко ји је по слао фран цу ским ди пло мат ским пред став-
ни ци ма на кон по бе де Пру ске над Ау стри јом у би ци код Са до ве 5. ју ла 1866. го ди не. У „Цир-
ку ла ру Ла ва лет” («cir cu la i re La va let te») тра жи ло се, за рад „по ли ти ке на род но сти”, оправ да ње 
за при бли жа ва ње Пру ској. По ми шље њу ми ни стра, за Фран цу ску је би ло бо ље да по ста не 
са ве зник Бер ли на не го да по ку ша да огра ни чи ње го ве ам би ци је (Ar chi ves du Mi nistère des 
Af fa i res Etran gères (АМАЕ), Pa ris – La Co ur ne u ve, Fond Per son nel-Dos si ers in di vi du els de car riè re, 
pre miè re séri e, 1816–XI Xe siè cle, No 2472; L. Bély, G. H. So u tou, L. The is, M. Vaïsse, н. д., 354–355). 

12 AMAE, Fond Cor re spon dan ce po li ti que des con suls (1826-1896), le so us-fond Tur qu ie-Bel-
gra de 13, No 13 и 14, До зон Тув не лу, Бе о град, 2. и 5. апри ла 1861. 

13 Р. Љу шић, н. д., 145. Пре ко бе о град ског му ха фи за Кур шид-па ше бри тан ски кон зул 
је са знао да се хи ља де на о ру жа них Ср ба оку пља ју око ме ста у ко ји ма су твр ђа ве. Твр ђав ске 
по са де су стре пе ле да ће, у слу ча ју Га ра ша ни но вог не у спе ха, твр ђа ве би ти на пад ну те, а по-
са де по би је не. У при лог тврд њи да се у Ср би ји при пре ма ју ору жа не ак ци је про тив Ту ра ка, 
Лон гворт је на вео и ве сти да оруж је и му ни ци ја сти жу из Ау стри је, а срп ске вла сти их де ле 
на ро ду. Хаб збур шка мо нар хи ја је по но во го ми ла ла тру пе на се вер ним оба ла ма Са ве и Ду на-
ва. Из го вор за то би ла је на ме ра да се спре че мо гу ћи не ми ри у Ср би ји (Љ. П. Ри стић, н. д., 188).

14 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 66.
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и Кне же ви не. У ци љу окон ча ња тог ста ња, Пра ви тељ ство је мо гло да тра жи 
при ме ну Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не и пот пу но исе ља ва ње му сли ма на из 
Ср би је. Ме ђу тим, због ху ма но сти пре ма тим по ро ди ца ма, вла да се за до во-
љи ла пред ло гом о њи хо вом остан ку у Кне же ви ни, али под усло вом да и оне 
бу ду под врг ну те за ко ни ма ко ји ва же за Ср бе. Чи не ћи овај усту пак, Пра ви тељ-
ство се на да ло да ће Пор та, са сво је стра не, при ста ти да ова ме ра бу де при-
ме ње на и на му сли ма не у Бе о гра ду. Из ме мо ран ду ма је из о ста вљен сва ки 
по мен Ха ти ше ри фа из 1833. го ди не, ко јим за бе о град ске му сли ма не не ва жи 
на ред ба о исе ље њу са др жа на у прет ход ном ха ти ше ри фу.15 Га ра ша нин је 
прет ход но про у чио оба ха ти ше ри фа. Са чу ва но је не ко ли ко ње го вих кон це-
па та, из ко јих се ви ди ко ли ко је на по ра ула гао да на ђе нај по вољ ни је ре ше ње 
овог пи та ња. Ср би ји су ви ше од го ва ра ле од ред бе Ха ти ше ри фа из 1830. не го 
оне ко је са др жи нај ви ши сул та нов прав ни акт из 1833. го ди не.16

У раз го во ру с пред став ни ци ма га рант них си ла, од мах по до ла ску у 
Ца ри град, Га ра ша нин је на и шао на раз ли чи та рас по ло же ња пре ма срп ском 
зах те ву. Ме ђу тим, ни је дан од њих ни је сма трао да је ми си ја пред у зе та у не-
вре ме. Бри тан ски ам ба са дор Хен ри Бул вер (He nry Bul wer) ука зао је од мах 
срп ском др жав ни ку да ће зах тев о ус по ста вља њу срп ске ју рис дик ци је над 
бе о град ским му сли ма ни ма те шко би ти ис пу њен. Бул вер је при ме тио да Кне-
же ви на и Пор та има ју су прот на гле ди шта по том пи та њу. Он је ре као да се 
не мо же опре де ли ти ни за јед ну стра ну, али је обе ћао да ће по мо ћи у на лаже-
њу ре ше ња. Сма трао је да Га ра ша нин има др жав нич ку спо соб ност да убе ди 

15 Исто, 66–67. Пре ма од ред ба ма Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не, Тур ци ма (тј. свим му сли-
ма ни ма, па пре ма то ме и му се ли ми ма и вој во да ма), ако не при па да ју гар ни зо ни ма, за бра њу је 
се пре би ва ње у Кне же ви ни. Про цес исе ља ва ња Ту ра ка из Ср би је био је за по чет, али је убрзо 
пре ки нут, де ли мич но и због по пу стљи во сти кне за Ми ло ша. На тај на чин ње го во из вр ше ње 
про ду же но је на уштрб сте че них пра ва Ср ба. На кра ју ни су би ла по ру ше на ни но во са гра ђе на 
утвр ђе ња. Не ја сно је оста ло од ка да је тре ба ло ра чу на ти рок од јед не го ди не ра ди исе ља ва ња 
Ту ра ка: од ав гу ста 1830, што је би ло нај ра ни је вре ме ка да је Ха ти ше риф са чи њен; од ок то-
бра ка да га је сул тан пот пи сао; или од об на ро до ва ња овог нај ви шег тур ског прав ног ак та на 
Та шмај да ну у де цем бру исте го ди не. Кнез се др жао пр вог тер ми на, што ни је не бит но за ова-
ко ва жно пи та ње. Ипак, Пор та је на шла на чи на да од ло жи из вр ше ње. Од ред ба ма Ха ти ше ри фа 
из 1833. го ди не утвр ђен је ста тус Бе о гра да, од но сно су жи во та Ср ба и Ту ра ка у ва ро ши. Тур ци 
су не по сред но пот чи ње ни бе о град ском ве зи ру. И Ср би и Тур ци мо гу сло бод но жи ве ти у 
ва ро ши и ба ви ти се тр го ви ном. Бе о град ска ца ри нар ни ца при па ла је Ср би ма. У ва ро ши је 
за бра ње но но ше ње оруж ја, сем пред став ни ци ма обе вла сти. Срп ске по ли циј ске про пи се 
Тур ци мо ра ју по што ва ти, а од кне за се оче ку је да не пред у зи ма ни шта про тив му сли ма на, 
ко ји не ма ју пра во по ди за ти ни ка ква зда ња из ван ва ро ши. Кнез и ве зир ста ра ће се о по рет ку 
и чи сто ћи срп ске и тур ске ва ро ши. Ни чим се не сме спре ча ва ти сло бод на про да ја има ња на 
ре ла ци ји Тур чин –Ср бин и обр ну то. Рок од јед не го ди не пред ви ђен за исе ље ње Ту ра ка из 
Ср би је по ка зао се не до вољ ним, па је сто га та од ред ба из Дру гог ха ти ше ри фа пре и на че на у 
рок од пет го ди на, ра чу на ју ћи од да на об на ро до ва ња овог ак та. Чи ње ни ца да су од ред бе о 
за јед нич ком срп ско-тур ском жи во ту у бе о град ској ва ро ши ис па ле не по вољ не по Кне же ви ну 
и Ср бе, прав ник и тво рац Уста ва из 1835. го ди не Ди ми три је Да ви до вић при пи си вао је поли-
тич кој си ту а ци ји на ста лој на кон за кљу че ња ру ско-тур ског Ун кјар-Ис ке ле сиј ског уго во ра 
од 8. ју ла 1833. го ди не, ко јим се Тур ска ста ви ла под про тек то рат Ру си је. Овај уго вор он је 
на звао Уго во ром о са ве зу. У пи сму кне зу Ми ло шу од 6. сеп тем бра 1833. Да ви до вић је на-
пи сао сле де ће: „Ја сам то га мне ни ја, да ми не би ни Бе о град из гу би ли да су са да ста ра оп-
сто ја тељ ства из ме ђу Пор те и Ру си је, то јест, да ни су овог ђа вољ ског со ју за гра ди ле, а да је 
Тур ска од би ла са вез, ра ср ђе на Ру си ја би си гур но оси гу ра ла ово ва жно ме сто Ср би ма” (Ра дош 
Љу шић, Кне же ви на Ср би ја (1830–1839), Бе о град 1986, 8, 14–17). 

16 Р. Љу шић, н. д., 145.
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Тур ке. Ипак, би ло је по треб но при до би ти ве ћи број тур ских ми ни ста ра јер 
је сва ки од њих из бе га вао да на са стан ку вла де са мо стал но из не се срп ски 
зах тев. Тур ски др жав ни ци стра хо ва ли су да би их ко ле ге у Ди ва ну мо гле 
због то га окле ве та ти код сул та на. Са сво је стра не, сул тан ни је био у ста њу 
да ва ља но са гле да про блем, а у да ва њу усту па ка би ви део са мо сво ју сла бост. 
Због то га је би ло по треб но да не ко од пред став ни ка га рант них си ла „ен гле ски, 
фран цу ски или дру ги” под у пру срп ски зах тев. Та да би и нај твр до кор ни ји 
тур ски ми ни стар, под из го во ром да му је та кав са вет дао од ре ђе ни ам ба са дор, 
из нео пред лог сул та ну.17 Упр кос обе ћа ној по мо ћи, Бул вер је по пи та њу ус по-
ста вља ња срп ске ју рис дик ци је над му сли ма ни ма углав ном по др жа вао Пор-
ти но ста но ви ште.

Ме ђу свим стра ним пред став ни ци ма тур ску стра ну је нај о длуч ни је бра-
нио ау стриј ски ам ба са дор, ба рон Про кеш (An ton Pro kesch von Osten), а Гара-
ша нин је сма трао да ће он пра ви ти Ср би ји нај ве ће те шко ће. Ипак, Про кеш 
је при знао да Пра ви тељ ство има пра во да зах те ва ју рис дик ци ју над му сли-
ма ни ма и да ће о то ме раз го ва ра ти с Али-па шом. Ау стриј ски и бри тан ски 
ам ба са дор су, при дру жив ши се Ла ва ле ту, убе ђи ва ли Али-па шу да је не мо гуће 
функ ци о ни са ње дво стру ке вла сти и да то тре ба пре ки ну ти.18

Пру ски и ита ли јан ски по сла ник при ја тељ ски су до че ка ли Га ра ша ни на, 
слич но као што су то учи ни ли и 1860. го ди не при ли ком до ла ска де пу та ци је 
кне за Ми ло ша. Они су обе ћа ли све срд ну по др шку срп ском зах те ву, али ни 
ово га пу та ни су мо гли мно го да учи не.

Ру ски по сла ник кнез Ло ба нов (Алек сеҋ Бо ри со вич Ло ба нов-Ро стов скиҋ) 
до че као је Га ра ша ни на ср дач но и по ка зао се пре ма ње му вр ло пред у сре тљив. 
Он је сма трао да је због ста ња у Тур ској са да нај по год ни је вре ме за из но ше-
ње срп ског зах те ва.19 Из гле да, ме ђу тим, да је при ли ком пре го во ра с Тур ском 
Ло ба нов у не до вољ ној ме ри по др жа вао Га ра ша ни на. Та ква са зна ња ни је 
по се до вао срп ски др жав ник али је сте вла да у Бе о гра ду.20 По све му су де ћи 
Ру си ја ни је мо гла да де лу је од луч ни је због уче шћа у до но ше њу Ха ти ше ри фа 
из 1833. го ди не. Ло ба нов је био све стан да је ру ски ути цај у Ца ри гра ду спао 
на нај ни жи ни во. У сво јим за ла га њи ма за зах те ве ко је је из нео Га ра ша нин, 

17 АС, Или ја Га ра ша нин (ИГ) 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 
12. апри ла 1861. 

18 Љ. П. Ри стић, н. д., 189.
19 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 12. апри ла 1861. Већ 

ду же вре ме тра ја ли су не ми ри у европ ским про вин ци ја ма Тур ске. Кра јем 1860. зло у по тре бе 
тур ских вла сти у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни чи ни ле су си ту а ци ју та ко те шком да 
су по бу не мо гле из би ти сва ког ча са. Број из бе гли ца из Бу га р ске знат но се уве ћао у Ср би ји 
ка да су тур ске вла сти по ку ша ле да ко ло ни зу ју крим ске Та та ре у Ви дин ском па ша лу ку. 
Пор та је тра жи ла од Кне же ви не да јој из ру чи из бе гли це, што она ни је мо гла при хва ти ти, а 
ни са ме из бе гли це ни су хте ле да се вра ћа ју. По гра нич ни су ко би Цр но го ра ца и Ту ра ка на ве ли 
су кне за Ни ко лу Пе тро ви ћа да по ну да ма о вој ној са рад њи и од ре ђе ним по ступ ци ма при ну-
ди Бе о град да пру жи по моћ Цр ној Го ри и хер це го вач ким уста ни ци ма. У мар ту 1861. го ди не 
хер це го вач ки уста нак Лу ке Ву ка ло ви ћа пре тио је да узме ши ро ке раз ме ре због стра них 
ути ца ја и по др шке кне за Ни ко ле. По гор ша њем од но са Ср би је и Пор те и пре бе га ва њем све 
ве ћег бро ја по ро ди ца из Бу гар ске и Бо сне у Ср би ју, Ру си ја је ра чу на ла да ће мо ћи да из вр ши 
ве ћи при ти сак на Ца ри град и Лон дон да при ста ну на ње не зах те ве за кон фе рен ци јом (Г. Јак-
шић, В. Вуч ко вић, н. д., 59–64; Љ. П. Ри стић, н. д., 182–183; Д. Ле о вац, н. д., 59). 

20 Пи сма Или је Га ра ша ни на Јо ва ну Ма ри но ви ћу, II, 96.
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ру ски ам ба са дор је на и ла зио и на нео до бра ва ње Бул ве ра и Про ке ша. На да-
ју ћи се да ће по до зре ње пре ма ње му би ти мно го ма ње, Ло ба нов је пре пу стио 
по ље де ло ва ња свом фран цу ском ко ле ги.21

Ста ње у Тур ској би ло је ха о тич но пре све га због до га ђа ја у Си ри ји. У 
овој зе мљи Тур ци су би ли ма ло број ни а жи ве ли су углав ном у гра до ви ма. 
Осим не ко ли ко ра штр ка них тур ских гар ни зо на, по сто ја ла је круп на на се о-
би на Ара па и му сли ма на, док су у пла ни на ма је дан по ред дру гог жи ве ла два 
на ро да у сва ком по гле ду то ли ко раз ли чи та да би се ме ђу соб но мо гла спо ра-
зу ме ти. То су би ли Дру зи и Ма ро ни ти. Дру зи су углав ном би ли исла ми зо-
ва ни, док су Ма ро ни ти, да ле ки на след ни ци пре о бра ће ни ка Јо ва на Ма ро на, 
би ли ка то ли ци и ве о ма ода ни свом све штен ству. Мир ни зе мљо рад ни ци, 
Ма ро ни ти су има ли сво је цр кве, ма на сти ре и ма на сти ре-твр ђа ве, ко ји су да-
ти ра ли још из до ба кр ста шких ра то ва. Фран цу ски ути цај ме ђу Ма ро ни ти ма 
вр шен је пре ко два вер ска ре да – је зу и та и ла за ри ста ко ји су учи ли мла де 
фран цу ском је зи ку у сво јим гим на зи ја ма и из ја шња ва ли се као Фран цу зи. 
Не тре ба за бо ра ви ти да је по кро ви тељ ство над ка то ли ци ма Осман ског цар-
ства Фран цу ска сте кла на те ме љу ка пи ту ла ци ја. Она је да кле за Ма ро ни те 
би ла ве ли ка си ла у пра вом сми слу те ре чи. С дру ге стра не, за шти та Ма рони-
та би ла је за вла ду у Па ри зу од из у зет ног ин те ре са јер су они би ли глав ни 
про из во ђа чи по лу пре ра ђе ви на, ну жних за фран цу ску тек стил ну, пр вен стве но 
сви лар ску ин ду стри ју. Из ме ђу Дру за и Ма ро ни та је по сто ја ло ста ро су пар-
ни штво, уто ли ко опа сни је што су Дру зи као му сли ма ни мо гли да се осло не 
на Тур ке. У ау то ном ном Ли ба ну, тур ски сул тан је при знао упра ву Ма ро ни-
та на се ве ру а упра ву Дру за на ју гу. Оно што је по ве ћа ва ло не за до вољ ство 
му сли ма на би ла је од ред ба Па ри ског уго во ра из 1856. го ди не ко јом се сул тан 
оба ве зао да ће хри шћан ском ста нов ни штву Осман ског цар ства да ти по вла-
сти це јед на ке вер ни ци ма Ала ха. Ова од ред ба од но си ла се на ро чи то на жи-
те ље Бал ка на, али се исто та ко мо гла при ме ни ти и на Ма ро ни те. Од овог 
тре нут ка све су уоч љи ви ји би ли зна ци кри зе. Ба ши бо зу ци, не ре гу лар на 
ми ли ци ја тур ског оку па то ра, са ња ла је о то ме да пре у зме има ња бо га тих 
ка то ли ка. Уз Дру зе је ста јао и гу вер нер Беј ру та Хур шид-па ша. По ко љи над 
Ма ро ни ти ма за по че ли су у ма ју 1860. го ди не, за па ље на су њи хо ва три де сет 
два се ла. Дру зи су си ла зи ли са ви со рав ни Ха у ран да би уче ство ва ли у поде ли 
пле на. Фран цу ска је зу ит ска гим на зи ја За ле би ла је опљач ка на а ка лу ђе ри 
по би је ни. Тур ци су би ли са у че сни ци по ко ља у Де ир-ел  Ка ма ру. У по ку ша ју 
да се спа су од да љег уби ја ња, Ма ро ни ти су по че ли да бе же ка оба ли, где су 
их при хва ти ли је дан фран цу ски и је дан бри тан ски рат ни брод. На тај на чин 
спа се но је 2.000 хри шћа на, док се број жр та ва кре тао око 6.000. Бри тан ци 
су твр ди ли да су Ма ро ни ти иза зва ли Дру зе и да је тре ба ло да сул тан ус по-
ста ви мир а бри тан ска штам па је уста ла про тив „па пи ста” са Ле ван та. Иа ко 
је ди ни бра ни лац ка то ли ка, цар На по ле он III је ипак ус пео да из деј ству је од 
вла де у Лон до ну сла ње јед не фло те и име но ва ње европ ске ко ми си је. По сто-
ја ла је бо ја зан од по ко ља хри шћа на у Да ма ску, ко ји се на жа лост ни је мо гао 
из бе ћи. На си љу је би ло из ло же но 20.000 ка то ли ка и 130.000 му сли ма на. 
На пад ну ти су про те стант ски ми си о на ри и оште ће ни кон зу ла ти. Ба ши бо зуци 

21 Д. Ле о вац, н. д., 63.
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су же ле ли да из Си ри је ко нач но оте ра ју хри шћа не са За па да и Ма ро ни те. 
По би је но је око 5.000 хри шћа на, а тур ска вла да ни је ни шта учи ни ла да то 
спре чи. Зло чи ни су иза зва ли ве ли ко уз бу ђе ње у јав но сти, на ро чи то у Фран-
цу ској. Оно је пре ра сло у срџ бу ка да су ми си о на ри и ди пло ма те пру жи ли 
оба ве ште ња да тур ске вла сти до пу шта ју а у не ким ме сти ма и олак ша ва ју 
де ла уби ца ма. Раз у ме се, по ко љи су да ли ве ли ким си ла ма по во да за про те-
сте. Ам ба са до ри у Ца ри гра ду упу ти ли су при го вор Пор ти, али је став си ла 
по овом пи та њу био раз ли чит. Бри тан ска јав ност гну ша ла се по ко ља, али је 
вла да сма тра ла да је пре све га тре ба ло спре чи ти ру ше ње Осман ског цар ства. 
Фран цу ска је као за штит ник ка то ли ка има ла пра во на ин тер вен ци ју, а На-
по ле он III је же лео да по ка же ка то лич кој пар ти ји да не за не ма ру је њи хо ве 
ин те ре се ван зе мље. Осим то га, ин тер вен ци ја би би ла од ко ри сти као ме ра 
при ти ска на Тур ску у тре нут ку ка да је по пи та њу из град ње Су ец ког ка на ла 
Пор та по ка зи ва ла злу во љу. Фран цу ски ми ни стар Еду ар Тув нел је 26. ју ла 
1860. на са стан ку ам ба са до ра у Па ри зу нај пре пред ло жио сла ње гар ни зо на 
европ ских си ла на Ро дос и фло те у Бос фор, а за тим обра зо ва ње ко ми си је ко ја 
ће ре ши ти пи та ње у пре го во ри ма с Пор том у Ца ри гра ду. За раз ли ку од Вели-
ке Бри та ни је, ко ја се на сва ки на чин тру ди ла да огра ни чи по ље де ло ва ња 
си ла у Осман ском цар ству, Ру си ја је по др жа ла све пред ло ге Фран цу ске и 
би ла спрем на на ак ци ју. До га ђа ји у Си ри ји по твр ђи ва ли су став зва нич ног 
Пе тро гра да о не спо соб но сти Пор те да ис пу ни пре у зе те оба ве зе и оправ да-
ва ли ње го ве ра ни је по ку ша је да ин тер ве ни ше. Ру си ја је же ле ла да про ши ри 
при на дле жно сти европ ске ко ми си је на чи та ву те ри то ри ју Тур ске и сма тра ла 
је да она тре ба да се оба ве же си ла ма у по гле ду за шти те хри шћа на у Цар ству. 
Овај пред лог Ру си је по др жа ле су Ау стри ја и Пру ска, а од луч но од би ле Тур ска 
и Ве ли ка Бри та ни ја. На кон ове рас пра ве, Тув нел је пред ло жио да се у Си ри ју 
по ша ље ме ђу на род ни екс пе ди ци о ни кор пус од 12.000 љу ди, чи ју ће по ло ви ну 
од мах да ти Фран цу ска. На кра ју је од лу че но да јед ној од си ла, у име свих, бу де 
дат ман дат за ин тер вен ци ју на те ри то ри ји Осман ског цар ства. Оста ле си ле су 
за др жа ле мо гућ ност да се овој ка сни је при дру же. Пу но моћ је Евро пе на Ле-
ван ту до био је На по ле он III. Фран цу ска вла да је од лу чи ла да по ша ље екс-
пе ди ци о ни кор пус од 6.000 вој ни ка ра ди ус по ста вља ња по рет ка у Си ри ји. 
Зва нич ни Лон дон је по ста вио као услов да се фран цу ски екс пе ди ци о ни кор-
пус не за др жи у Си ри ји ду же од шест ме се ци. Ве ли ку Бри та ни ју је очи глед но 
пла ши ло да под из го во ром за шти те хри шћа на и Ма ро ни та Фран цу ска не по-
ку ша да ус по ста ви про тек то рат над Си ри јом. Већ у ја ну а ру 1861. зва нич ни 
Лон дон је под се тио вла ду у Ти ље ри ја ма да је рок од шест ме се ци ско ро ис те-
као и да би, сход но то ме, фран цу ске тру пе тре ба ло да се вра те. На по ле он је 
оду го вла чио бо ра вак екс пе ди ци је: за кљу чио је да обез бе ђе ње при мир ја у 
зе мљи ни је до вр ше но и да би, ако Фран цу зи оду, по ко љи мо гли по но во запо-
че ти. Ме ђу тим, бри тан ска штам па је кре ну ла у кам па њу про тив зва нич ног 
Па ри за, пи шу ћи да цар има за циљ нео гра ни че ну оку па ци ју Си ри је, а што је 
у су прот но сти с ин те ре си ма Ве ли ке Бри та ни је. По сле са стан ка ме ђу на род-
не кон фе рен ци је, Фран цу ска је би ла при мо ра на да при хва ти као по след њи 
рок за по вра так тру па 5. јун 1861.22 Да кле, у вре ме бо рав ка Га ра ша ни на у 

22 Jac qu es-Alain de Sédouy, Le con cert eu ropéen . Aux ori gi nes de l’E u ro pe 1814–1914, Pa ris 
2009, 331–332; Pi er re Mi qu el, Le Se cond Em pi re, Pa ris 1998, 267–268, 270–272; Pi er re Re no u vin, 
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Ца ри гра ду, не ми ри у Си ри ји још увек су тра ја ли а фран цу ски екс пе ди ци о ни 
кор пус ни је на пу стио ову зе мљу.

Већ на осно ву пр вих раз го во ра с пред став ни ци ма га рант них си ла би ло 
је ја сно да ће Ср би ја нај ви ше мо ћи да ра чу на на по др шку фран цу ског ам ба-
са до ра Ла ва ле та. По знан ство Га ра ша ни на и Ла ва ле та да ти ра ло је још из 1852. 
го ди не ка да је срп ски др жав ник пр ви пут по се тио Па риз. Ве ро ват но и због 
то га ам ба са дор је са иза сла ни ком Пра ви тељ ства раз го ва рао мно го отво рени-
је не го што би то чи нио са не ким дру гим. Ва жно је ис та ћи да је од у ста ја њем 
од ра ни јег зах те ва за исе ље њем му сли ма на из Ср би је вла да у Бе о гра ду са-
свим усво ји ла Тув не лов став из ра жен у не дав ном раз го во ру с Ма ри но ви ћем 
у Па ри зу.23 Она је, да кле, мо гла ра чу на ти да ће Фран цу ска по др жа ти пред лог 
о ус по ста вља њу срп ске ју рис дик ци је над му сли ма ни ма на ста ње ним ван 
гра до ва. Из у зи ма ју ћи Бе о град где је си ту а ци ја би ла ком пли ко ва ни ја, ми ни-
стар је сма трао да ово пра во Кне же ви ни не мо же би ти оспо ре но.24 

У пр вом раз го во ру с Ла ва ле том, Га ра ша нин је од мах из нео два ар гу мен-
та у ко рист срп ског зах те ва. Од нај ве ћег ин те ре са би ло је да пи та ње ус по-
ста вља ња ју рис дик ци је над му сли ман ским ста нов ни штвом бу де ре ше но 
упра во у Бе о гра ду где су Ср би и Тур ци, као и две по ли циј ске вла сти, би ли 
у стал ном до ди ру и у че стом су ко бу. По ред то га, ва лид ност Ха ти ше ри фа из 
1833. би ла је спор на јер је до нет на ште ту Кне же ви не, без спо ра зу ма са срп-
ским де пу та ти ма, што је би ло у су прот но сти с од ред ба ма чла на 5 Акер ман ске 
кон вен ци је из 1826. го ди не и Одво је ним ак том ко ји се ти че Ср би је и чи ни 
део ове кон вен ци је.25 Ме ђу тим, овај дру ги Га ра ша ни нов ар гу мент био је 

La Po li ti que extéri e u re du Se cond Em pi re, I–I II, Pa ris 1940, II, 94, 98–99; Љ. Алек сић, н. д., 15; 
Jean-Cla u de Yon, Le Se cond Em pi re. Po li ti que, so ciété, cul tu re, Pa ris 2009, 88.

23 АС, ПО 28/106, Јо ван Ма ри но вић Или ји Га ра ша ни ну, Па риз, 3. фе бру а ра 1861. 
24 AМАЕ, Tur qu ie-Bel gra de 12, No 2, Тув нел Та сти ју, Па риз, 15. мар та 1861. 
25 Исто, Tur qu ie 349, No 79, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 28. ма ја 1861. У Акер ма ну, на 

ушћу Дње стра у Цр но мо ре, пот пи са на је 7. ок то бра 1826. го ди не ру ско-тур ска кон вен ци ја 
ко јом су ре ше на пи та ња про ис те кла из Бу ку ре шког ми ра (1812). Ре ше ни су спор ни ру ско-тур-
ски про бле ми (по гра нич на ли ни ја, по се ди у Ази ји, тр го вач ка ште та), као и ста ту си Вла шке, 
Мол да ви је и Ср би је. По ду нав ским кне же ви на ма вра ћен је Ха ти ше риф из 1802. го ди не о успо-
ста вља њу ау то но ми је и учвр шћен ру ски про тек то рат. Пе ти члан Акер ман ске кон вен ци је 
од но сио се на Ср би ју. Пор та се оба ве за ла да ће ро ку од 18 ме се ци са срп ским де ле га ти ма у 
Ца ри гра ду утвр ди ти све по вла сти це ко је из то га про ис ти чу. Спо ме ну те ме ре уне те су у 
фер ман по твр ђен ха ти ше ри фом и спро ве де не у на зна че ном ро ку. Фер ман је са оп штен ру ском 
дво ру и при знат као са став ни део кон вен ци је. По ме ну те по вла сти це, од но сно срп ско пи та ње, 
би ће од ре ђе не сход но од ред ба ма из не тим у Одво је ном ак ту (ac te séparé) ко ји је при до дат 
пе том чла ну Акер ман ске кон вен ци је. У овом ак ту го во ри се о то ме ка ко је Пор та до зво ли ла 
срп ским де ле га ти ма у Ца ри гра ду да из не су зах те ве свог на ро да о по вла сти ца ма по треб ним 
да би се кон со ли до ва ла зе мља. Би ле су то же ље ко је су већ 1820. го ди не из не те Пор ти: сло-
бо да ве ре; из бор ста ре ши на; не за ви сност уну тра шње упра ве; вра ћа ње Ср би ји отрг ну тих 
на хи ја; сје ди ње ње свих по ре за у је дан; пре пу шта ње Ср би ма му сли ман ских има ња под 
усло вом да при хо де од њих упла ћу ју за јед но са дан ком; сло бо да тр го ви не с до зво лом да 
срп ски тр гов ци мо гу тр го ва ти са срп ским па со ши ма у Тур ској; пра во Ср ба да по ди жу бол-
нице, шко ле и штам па ри је; за бра на му сли ма ни ма ко ји не при па да ју гар ни зо ни ма да се на-
ста њу ју у Ср би ји. Са срп ским де ле га ти ма Пор та је тре ба ло да ре ши по ме ну те зах те ве, као 
и не ке дру ге уко ли ко не бу ду про тив ни по ло жа ју по да ни ка Осман ског цар ства. Тур ска је, 
ме ђу тим, од ла га ла из вр ше ње оба ве за из кон вен ци је све до Ру ско-тур ског ра та из 1828, ко ји 
је за вр шен Је дрен ским ми ром у сеп тем бру 1829. го ди не. Ше стом тач ком Је дрен ског ми ров ног 
уго во ра, Тур ска се оба ве за ла да ће у пот пу но сти ис пу ни ти од ред бе Акер ман ске кон вен ције 



са мо де ли мич но та чан. Срп ски др жав ник ни је био у пра ву ка да је твр дио да 
се од не по вољ них про пи са Ха ти ше ри фа из 1833. тре ба ло бра ни ти ти ме што 
је Ха ти ше риф из 1830. го ди не до нет спо ра зу мом Пор те и срп ских де пу та та. 
На исти на чин до би јен је и дру ги акт, а оба уз по сре до ва ње Ру си је, ко ја је 
ути ца ла да пи та ње исе ље ња Ту ра ка бу де ре ше но по вољ ни је по њих а не по вољ-
ни је по Ср бе.26 Га ра ша ни ну то сва ка ко ни је би ло не по зна то, али је ве ро ват-
но про це нио да ће му осла ња ње на од ред бе Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не, 
ко је су по вољ ни је по Кне же ви ну, да ти ве ће из гле де да за вре ме пре го во ра с 
Пор том при до би је пред став ни ке га рант них си ла.

У сва ком слу ча ју, Ла ва лет је био у пот пу но сти са гла сан са ста но ви штем 
срп ског др жав ни ка и са оп штио му да је из Па ри за до био на лог да по др жи 
кне жев зах тев. Био је уве рен да ће пот по ру Га ра ша ни ну пру жи ти и ње гов 
ру ски ко ле га. Ла ва лет је сма трао да тре ба де ло ва ти што бр же јер ће Пор та 
због до га ђа ја у Си ри ји мо ра ти да при хва ти пред лог Пра ви тељ ства. Га ра ша-
нин је за мо лио фран цу ског ам ба са до ра за одо бре ње да се у то ку пре го во ра 
с тур ским ми ни стри ма, ка да му то бу де по треб но, ко ри сти ње го вим са ве ти ма. 
Он је тра жио од Ла ва ле та да под у пре зах тев код Али-па ше тек ако срп ски 
иза сла ник не успе да по стиг не спо ра зум с Пор том. Фран цуз је био ми шље-
ња да он тре ба од мах да по сре ду је и ре као да ће о овом пи та њу вр ло отво-
ре но го во ри ти с Али-па шом. Ла ва лет је га јио уве ре ње да ће Пор та, са знав ши 
да је вла да у Па ри зу за ин те ре со ва на за успех пре го во ра, лак ше иза ћи у су срет 
Кне же ви ни. Он је ре као да је о срп ском пи та њу раз го ва рао с Тур ци ма још 
пре до ла ска Га ра ша ни на у Ца ри град и да ће то опет учи ни ти.27 

Пре го во ри су спо ро те кли. Иа ко се Га ра ша нин тру дио да за у зме што 
по мир љи ви ји став, до га ђа ји у Ср би ји оте жа ва ли су у ве ли кој ме ри ње го ву 
ми си ју. Пра ви тељ ство ни је уло жи ло до вољ но на по ра да от кло ни све што би 
иза зва ло Пор ти но не за до вољ ство и ути ца ло на успех пре го во ра. У Ца ри град 
су сти за ле ве сти о пре бе га ва њу у Кне же ви ну чи та вих по ро ди ца из Бу гар ске 
ко ји ма је вла да пру жа ла уто чи ште и нов ча ну пот по ру. На ра чун Тур ске по-
вре ме но су упу ћи ва не оштре кри ти ке у срп ској штам пи. Чла нак кне же вог 
се кре та ра Ми ла на Ми ли ће ви ћа „Уо чи Цве ти” ко ји је об ја вљен у Срб ским 
но ви на ма на го ди шњи цу Та ков ског устан ка иза звао је про те сте бе о град ског 
му ха фи за.28 На кон овог ис па да „но ви нар ског па три о ти зма” Ми ли ће вић је 
сме њен, а Пра ви тељ ство је уве ло пре вен тив ну цен зу ру штам пе. На све те 
оте жа ва ју ће окол но сти Га ра ша нин је скре нуо па жњу у пи сми ма пред сед ни-
ку вла де Фи ли пу Хри сти ћу. Да ни је би ло ових до га ђа ја Тур ци не би има ли 
ар гу мен те про тив срп ског зах те ва за ко ји су и са ми сма тра ли да је уме рен. 
Због Ми ли ће ви ће вог члан ка Га ра ша нин се из ви ња вао Пор ти на во де ћи да се 
ова кво пи са ње „пот кра ло” зва нич ним но ви на ма и да се то убу ду ће ви ше не ће 
де ша ва ти. Иза сла ник је за мо лио Хри сти ћа да Пра ви тељ ство укло ни све што 
би да ло по во да за при ту жбе Тур ске и оме ло га у из вр ше њу за дат ка.29 Мно го 

(Срп ска ен ци кло пе ди ја, том I, књи га, А–Бе о бан ка, Но ви Сад – Бе о град 2010, 99; Ра дош Љу шић, 
Исто ри ја срп ске др жав но сти. Књи га 2, Ср би ја и Цр на Го ра, 2001, 81–82). 

26 Р. Љу шић, н. д., 145–146. 
27 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 12. апри ла 1861. 
28 Срб ске но ви не, бр. 50, 15/27. април 1861.
29 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 12. апри ла 1861.
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оштри ји пре ма вла ди због ње ног др жа ња по пи та њу из бе гли ца и штам пе 
Га ра ша нин је био у пи сми ма Ма ри но ви ћу, од ко га је тра жио да сво јим са ве-
ти ма по мог не Хри сти ћу.30

При ли ком ре дов них су сре та с Га ра ша ни ном Ла ва лет је из ра жа вао чу ђе-
ње што Пор та то ли ко оду го вла чи пре го во ре. Ипак, он је кон ста то вао да је 
Али-па ша ве о ма за у зет дру гим, хит ни јим пи та њи ма. Ам ба са дор је са ве то вао 
Га ра ша ни ну да у оп хо ђе њу с тур ским ми ни стром бу де ве о ма љу ба зан и 
опре зан, да на ње га не вр ши при ти сак, али да у исто вре ме скре не па жњу да 
ре ша ва ње пи та ња не мо же би ти од ла га но уне до глед. Из свог до та да шњег 
ис ку ства, Ла ва лет је твр дио да се од Али-па ше нај ви ше мо же до би ти љу ба-
зним при сту пом. Са сво је стра не, ам ба са дор је од мах по до ла ску Га ра ша ни-
на у Ца ри град под у про срп ски ко рак на Пор ти. У скла ду са оним што је 
Тув нел ре као Ма ри но ви ћу за вре ме ње го вог бо рав ка у Па ри зу, Ла ва лет је 
из нео зва ни чан став Фран цу ске по том пи та њу.31 

Фран цуз је за и ста по ка зао ве ли ко за ла га ње да срп ски зах тев бу де ис-
пу њен. Он је по чет ком ма ја по но во по звао Али-па шу да пру жи за до во ље ње 
Кне же ви ни и да се не устру ча ва од уме ре ног спро во ђе ња од ред би Ха ти ше-
ри фа из 1830. го ди не. Ла ва лет је ипак из бе гао да пре ра но ула зи у по је ди но сти 
у ве зи с пи та њи ма ко ја су по кре ну та у пре го во ри ма из ме ђу Ср ба и Ту ра ка. 
У рас пра ви ко ју је имао с пред став ни ци ма Ау стри је и Ве ли ке Бри та ни је, 
фран цу ски пред став ник је из ра зио ми шље ње да је Ха ти ше ри фом из 1830, 
од чи јег тек ста се онај из 1833. го ди не раз ли ку је са мо у то ме што је из ње га 
из у зет Бе о град, пи та ње исе ље ња Ту ра ка из Ср би је де фи ни тив но ре ше но у 
ко рист Кне же ви не. Ме ђу тим, дво ји ца ам ба са до ра тур ко фил ских си ла има ли 
су са свим дру га чи је ми шље ње. Они су сма тра ли да нај ви ши сул та нов прав-
ни акт из 1830. го ди не са др жи не про ми шље но обе ћа ње о исе ље њу Ту ра ка. 
Због осе тљи во сти пи та ња та кво обе ћа ње ни је мо гло би ти ис пу ње но, од чега 
је од у ста ла и са ма Ру си ја ко ја је сво је вре ме но из деј ство ва ла код Пор те да овај 
до ку мент из да Ср би ји. С об зи ром да су Тур ци за др жа ли не ко ли ко твр ђа ва 
на те ри то ри ји Кне же ви не, то њи хо во пра во је у исто вре ме под ра зу ме ва ло и 
очу ва ње си гур но сти тих ме ста пре ко од ре ђе ног бро ја ци ви ла чи ји је за да так 
био да обез бе ђу ју ис хра ну вој ним по са да ма твр ђа ва. У су прот ном, ти и ина че 
сла би гар ни зо ни би ли би пре пу ште ни на ми лост и не ми лост не на кло ње ном 
срп ском ста нов ни штву ко је би их, ако за у зме не при ја тељ ски став, у сва ком 
тре нут ку мо гло из ло жи ти гла ди. Јед ном реч ју, Ха ти ше ри фом из 1830. го ди-
не од ре ђе но је да у Ср би ји бо ра ви ма ли број Ту ра ка, углав ном при пад ни ка 
твр ђав ских по са да. Ме ђу тим, би ло је по треб но да гар ни зо ни ма бу де оси гу-
ра но снаб де ва ње, а од ред ба ма овог ак та за то ни је пру же на ни ка ква га ран ци ја. 
Био је то раз лог због ко га од ред бе Ха ти ше ри фа из 1830. ни су би ле спро ве де не 
у де ло, а пред став ни ци Ау стри је и Ве ли ке Бри та ни је сма тра ли су да та ко 
тре ба и да оста не.32

30 Пи сма Или је Га ра ша ни на Јо ва ну Ма ри но ви ћу, II, 88–90. По сле упо зо ре ња Или је 
Га ра ша ни на из Ца ри гра да срп ска вла да је за ве ла пре вен тив ну цен зу ру штам пе (Љ. П. Ри стић, 
н. д., 186). 

31 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 19. апри ла 1861. 
32 АМАЕ, Tur qu ie 349, No 67, Ла ва лет Тув не лу, Пе ра, 8. ма ја 1861. 
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Фран цу ски ам ба са дор је при зна вао да ова обра зло же ња ни су без осно-
ва. Ме ђу тим, он је учи нио све да на ве де Али-па шу на спо ра зум с Пра ви тељ-
ством по пи та њу уре ђе ња је дин стве не по ли ци је Кне же ви не, ко ја ће вр ши ти 
власт ка ко над Ср би ма та ко и над Тур ци ма. Ла ва лет је под се тио да су про шле 
го ди не кнез, ка пу ће ха ја и де пу та ци ја у Ца ри гра ду по др жа ва ли те зу да је 
не мо гу ће под врг ну ти Тур ке срп ској по ли ци ји и на тој тврд њи био је за сно-
ван зах тев да се они без у слов но исе ле из Ср би је. Са да је Пра ви тељ ство 
про ме ни ло ми шље ње и то је по ла зна тач ка за спо ра зум на ко ме је тре ба ло 
ра ди ти.33 Сто га је ам ба са дор са ве то вао Али-па ши да три до че ти ри хи ља де 
бе о град ских Ту ра ка бу де под врг ну то срп ској ју рис дик ци ји. У исто вре ме, 
Ла ва лет је же лео да из бег не усва ја ње Бул ве ро вог пред ло га о обра зо ва њу 
ме шо ви те ко ми си је са ста вље не од тур ских, срп ских и европ ских иза сла ни-
ка ко јој би би ло ста вље но у за да так да утвр ди да ли је Бе о град утвр ђе ње (la 
pla ce for te). У слу ча ју да то бу де по твр ђе но, он да би Тур ци мо гли би ти на-
ста ње ни у ва ро ши по што има ју пра во да се у слу ча ју ну жде по ву ку у уну-
тра шњост твр ђа ве. Ла ва лет је сма трао да се иза ова квог пред ло га бри тан ског 
ам ба са до ра кри ла зла на ме ра. По ред то га што од ред бе Ха ти ше ри фа из 1833. 
го ди не ни ка ко не мо гу би ти про ту ма че не на та кав на чин, ис пи ти ва ње ме ста 
(вр ше ње уви ђа ја) у пот пу но сти је ис кљу чи ва ло мо гућ ност да Бе о град бу де 
на зван утвр ђе њем. Осим што би ре ша ва ла пра во Ту ра ка на бо ра вак у Бе о-
гра ду, ко ми си ја би мо ра ла да се из ја сни и о то ме да ли је при су ство тур ског 
ста нов ни штва у са гла сно сти с ау то но ми јом Кне же ви не.34 Рас пра ва по том 
пи та њу сва ка ко би по но во иза зва ла по дво је ност и за тег ну тост у од но си ма 
ме ђу стра ним пред став ни ци ма.35 Ипак, да се не би отво ре но су прот ста вио 
Бул ве ру и ау стриј ском пред став ни ку, Ла ва лет је на пи сао Тув не лу да ће дати 
при ста нак на обра зо ва ње ме шо ви те ко ми си је ако они то од ње га бу ду из ри-
чи то зах те ва ли.36

Ми ни стар Тув нел одо бра вао је у пот пу но сти став ам ба са до ра. Он је 
из ра зио ис кре ну же љу да спо ра зум бу де по стиг нут у не по сред ним пре го во-
ри ма Пор те и Ср би је и да на тај на чин бу де из бег ну та ко лек тив на ин тер вен-
ци ја стра них пред став ни ка. С об зи ром на то да пи та ње ни је зах те ва ло хит но 
ре ше ње, би ло је по треб но по сту па ти опре зно и ис црп сти сва сред ства ко ји ма 
би био оства рен циљ. Тув нел је из ра зио на ду да Пор та не ће устук ну ти пред 
ре ше њи ма чи јом би при ме ном, под усло ви ма при хва тљи вим за обе стра не, 
мо гла на је ди ни на чин по бољ ша ти од но се са Ср би јом.37

У раз го во ру с Га ра ша ни ном сре ди ном ма ја Ла ва лет и Ло ба нов су се 
жа ли ли на те шко ће ко је им ства ра бри тан ски пред став ник. На и ме, Бул вер 
је оп ту жио Ру си ју да пре ко сво јих еми са ра ства ра сплет ке у свим кра је ви ма 
Осман ског цар ства, а Ср би ју да под сти че не ми ре у су сед ним тур ским про-
вин ци ја ма. Бри тан ски ам ба са дор тра жио је сва ко днев но од Ла ва ле та и Лоба-
но ва да ути чу на Кне же ви ну да об у ста ви суб вер зив но де ло ва ње. Не и сти не 
о тим до га ђа ји ма ши рио је из Бе о гра да кон зул Лон гворт, а фран цу ски пред-

33 Исто.
34 АМАЕ, Tur qu ie 349, No 79, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 28. ма ја 1861. 
35 Љ. Алек сић, н. д., 48.
36 АМАЕ, Tur qu ie 349, No 79, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 28. ма ја 1861. 
37 Исто, No 55, Тув нел Ла ва ле ту, Па риз, 7. ју на 1861.
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став ник До зон су прот ста вио се ње го вом пред ло гу да због то га бу де упу ћен 
про тест Пра ви тељ ству. До зон је од Ла ва ле та до био на лог да из бе га ва уче шће 
у за јед нич ким ме ра ма про тив срп ске вла де „осим у слу ча ју оди ста ва жном 
и оче вид ном; ина че да сваг дар тра жи ин штрук ци је одав де или из Па ри за”. 
Ла ва лет је при ме тио да бри тан ски кон зу ли у свим кра је ви ма Тур ског цар-
ства де лу ју на сли чан на чин као што је то чи нио Лон гворт. Ме ђу тим, за 
та кво др жа ње ни су од го вор ни они већ ам ба са дор у Ца ри гра ду ко ји им ша ље 
упут ства. У исто вре ме Ла ва лет је са ве то вао Га ра ша ни ну да Ср би ја увек 
по сту па у скла ду с од ред ба ма до ку ме на та ко ји ма је де фи ни сан њен др жав-
но прав ни по ло жај. То је био је ди ни на чин да се би оси гу ра за шти ту Фран-
цу ске. У ве зи с тим ам ба са дор је до дао: „Ако ја и по ла зим сваг дар с то га гле-
до то чи ја да су хри сти ја ни увек пра ви ји од Ту ра ка, ипак не ћу мо ћи от ка за ти 
Тур ци ма пра во, кад га они на сво јој стра ни има ју. При стра сно бра ни ти вас 
то би зна чи ло ко ли ко и не бра ни ти вас, за то на стој те да сте сваг дар у за ко ном 
по ло же ни ју, па за и не по тре бу је те сва ки час на ше по мо ћи; остав те то за 
ко ја ва жни ја вре ме на, кад вам она мо же од зна че ња би ти”.38 Ла ва лет је саве-
то вао срп ској вла ди да уми ри не при ја тељ ски рас по ло же не кон зу ле пру жа ју ћи 
им тач на оба ве ште ња о до га ђа ји ма у Кне же ви ни и су сед ним про вин ци ја ма, 
а ко ја ни су же ле ли да им да ју њи хо ви прет по ста вље ни у Ца ри гра ду. Он је 
сма трао да став ам ба са до ра умно го ме за ви си од из ве шта ја кон зу ла. У слу ча ју 
по бољ ша ња од но са с пред став ни ци ма тур ко фил ских си ла у Бе о гра ду, Пра-
ви тељ ство је мо гло оче ки ва ти да ће и ам ба са до ри ових си ла у Ца ри гра ду за-
у зе ти пре ма Кне же ви ни бла жи став. Сход но то ме и срп ски зах те ви би ли би 
лак ше оства ри ви.

У тур ској пре сто ни ци во ди ла се ди пло мат ска бор ба из ме ђу Ла ва ле та 
и бри тан ских пред став ни ка. Што се ти че су ко ба из ме ђу Ту ра ка и хри шћа на 
по ла зи ште фран цу ског ам ба са до ра би ло је да је пра во на стра ни хри шћа на, 
док су Бри тан ци сма тра ли да је оно на стра ни Пор те. Ла ва лет је у по ве ре њу 
ре као Га ра ша ни ну да се он тру ди да оправ да хри шћа не чак и ка да су кри ви, 
али не оп ту жу ју ћи Тур ке. Бри тан ци, с дру ге стра не, до жи вља ва ју хри шћа-
не Осман ског цар ства као уби це, вар ва ре и бун тов ни ке. Ла ва лет је уве ра вао 
Га ра ша ни на да Фран цу ска у од бра ни хри шћан ских на ро да у Тур ској не види 
ни ка кав по се бан ин те рес. Ве ли ка Бри та ни ја, ме ђу тим, ни ка да не би има ла 
та кав ути цај у Цар ству да се опре де ли ла за за шти ту овог ста нов ни штва. Што 
се Ср ба ти че, фран цу ски ам ба са дор је не пре кид но ука зи вао Бри тан ци ма да 
ће их сво јим по ступ ци ма још ви ше раз дра жи ти.

Као што се мо же при ме ти ти, у раз го во ру Ла ва ле та и Га ра ша ни на ни је 
би ло ре чи са мо о зах те ву за ус по ста вља њем срп ске ју рис дик ци је над му сли-
ман ским ста нов ни штвом. По је ди ни са ве ти ко је је ам ба са дор дао срп ском 
иза сла ни ку умно го ме су под се ћа ли на оне ко је је Тув нел не дав но дао Ма ри-
но ви ћу. Ла ва лет је ре као да је упо знат с чи ње ни цом да Ср би ни су за до вољ ни 
сво јим уста вом. Он им је, ме ђу тим, пре по ру чио да ра де на учвр шће њу по-
рет ка и да се по све те ма те ри јал ном и кул тур ном уз ди за њу зе мље, али да то 
чи не без пом пе, не да ју ћи по во да дру ги ма да о то ме го во ре. Пре ма си ла ма 
Пра ви тељ ство тре ба да се оп хо ди уч ти во и да их стал но не оп те ре ћу је при-

38 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 8. ма ја 1861.
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ту жба ма на ра чун Тур ске. По не кад је по треб но да се Кне же ви на обра ти 
си ла ма са мо да би их оба ве сти ла о свом на прет ку, ис ти чу ћи да за то њи ма 
ду гу је за хвал ност. На тај на чин она ће ши ри ти бо љу сли ку о се би. Ср би ја 
тре ба да ра ди на уре ђе њу уну тра шње упра ве, а на ро чи то суд ства. За хва љу-
ју ћи ње ном др жав но прав ном по ло жа ју и угле ду ме ђу су сед ним на ро ди ма, у 
Кне же ви ни на ла зе уто чи ште чи та ве по ро ди це из су сед них обла сти. Уз на-
пре до ва ње у из град њи др жав них ин сти ту ци ја мо гло се оче ки ва ти да ти кра-
је ви за тра же при са је ди ње ње Ср би ји, чи ме би она про ши ри ла сво је гра ни це. 
На тај на чин Кне же ви на би до би ла ма ње не го ра том, али би тај до би так био 
оства рен без ка пи кр ви. Ла ва лет је скре нуо па жњу да би у слу ча ју успе шног 
за вр шет ка ра та са ве зни ци Ср би је тра жи ли од ње уче шће у до би ти. Као при-
мер на вео је Пи је монт ко ји се оба ве зао да по сле по бе де у ра ту с Ау стри јом 
Фран цу ској бу ду усту пље не Са во ја и Ни ца. Исто као и про шле го ди не при-
ли ком бо рав ка срп ске де пу та ци је у Ца ри гра ду, Ла ва лет је са ве то вао Кне же-
ви ни да ство ри ма лу, али до бро об у че ну вој ску. Ци ти рао је Га ра ша ни ну ре чи 
фран цу ског мар ша ла То ме Ро бе ра Би жоа (Tho mas-Ro bert Bu ge aud, mar qu is 
de La Pi con ne rie, duc d’Isly), ко ји је уо чи бит ке код Исли ја 1844. го ди не ре као 
да му је жао што Ма ро ка на ца не ма ви ше јер би не ред у њи хо вој вој сци био 
још ве ћи.39 Ам ба са дор је сма трао да од ве ли ке и ло ше об у че не вој ске ка кву 
има Тур ска не ма ко ри сти.

Ла ва лет је био ми шље ња да би, у слу ча ју да при хва ти на ве де не пре по-
ру ке, Ср би ја у до глед но вре ме од Евро пе до би ла и оно што ни је тра жи ла. 
Кне же ви на је би ла у ста њу да спро ве де на ве де не ре фор ме бо ље не го би ло 
ко ји од ње них су се да: „Цр на Го ра је на ве ки у бо ју. Кња же ства су у не ре ду 
због со рев но ва ња ари сто кра ти је, ко руп ци је ко ја је го ра но у Ту ра ка. Ми их 
по ма же мо јер су хри шћа ни”.40

На ра чун кне за Ла ва лет је имао јед ну при мед бу. Он је сма трао да је по-
треб но да кнез Ми ха и ло бу де у бо љим од но си ма с кон зу ли ма. За раз ли ку од 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, он ни је по се ћи вао стра не пред став ни ке 
у Бе о гра ду. Кнез Ми ха и ло до био би мно го ако би сте као њи хо ву на кло ност. 
„Кнез је жи вио ду го у Бе чу и ви дио тон та мо шње ари сто кра ци је, и же на му 
је из исте ари сто кра ци је, али тај тон мр зи Евро па, а и он ни је Ау стри ја нац 
ни ти је у Ау стри ји”.41 Ла ва лет је ре као Га ра ша ни ну да су се не ки од бе о град-
ских кон зу ла жа ли ли да кнез Ми ха и ло не ма исти од нос пре ма сва ко ме од 
њих. Ам ба са дор је оце нио да кнез ни је при ват но ли це и да не мо же да при ма 
у ау ди јен ци ју са мо оне ко је же ли.

39 Ми ни стар спољ них по сло ва за вре ме вла да ви не Лу ја Фи ли па (Lo u is Phi lip pe Ier, 
1773–1850, roi des Français, 1830–1848) Фран соа Ги зо (François Gu i zot, 1787–1874) од лу чио 
је у де цем бру 1840. го ди не да Фран цу ска вој нич ки осво ји Ал жир и тај за да так по ве рио марша-
лу Би жоу (1784–1849), да ју ћи му по треб на сред ства. По ду хват је спро ве ден у три де ла. Од 
1841. до 1843. Би жо је осво јио це лу по кра ји ну Тел, по ти снув ши Ара пе еми ра Абд-ел-Ка де ра 
на југ. У то ку сле де ће две го ди не сти гао је до Ви со ких ви со рав ни и уну тра шњо сти Ора на 
и на те рао Абд-ел-Ка де ра да пре ђе у Ма ро ко. У су коб се уме шао ма ро кан ски сул тан, чи је је 
тру пе Би жо по ра зио у би ци на оба ла ма ре ке Исли (14. ав гу ста 1844) и то ком бом бар до ва ња 
Тан ге ра и Мо га до ра (6. и 15. ав гу ста 1844) (Жорж Ле фе вр, Шарл Х. Пу тас, Мо рис Бо мон, 
Исто ри ја Фран цу ске, I–II, Бе о град 1961; Књи га дру га. Од 1774. до на ших да на, 299–300).

40 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 8. ма ја 1861.
41 Исто.
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По што Пор та до сре ди не ма ја и да ље ни је од го во ри ла на срп ски зах тев, 
Ла ва лет је пред ло жио Га ра ша ни ну да иза сла ник на њу из вр ши при ти сак 
ти ме што ће на ја ви ти свој од ла зак из Ца ри гра да. Тре ба ло је да да из ја ви да 
ће то учи ни ти по са ве ту фран цу ског ам ба са до ра.42 

Ипак, и Ла ва лет и Ло ба нов скре та ли су па жњу Га ра ша ни ну да не тре-
ба да бу де из не на ђен спо ро шћу са ко јом Пор та при сту па срп ском зах те ву. У 
цен тру па жње би ло је си риј ско пи та ње у ко је су би ли упле те ни ин те ре си 
ве ли ких си ла, пре све га Фран цу ске. Те шким зах те ви ма ко је је пред Тур ску 
по ста ви ла вла да у Ти ље ри ја ма су прот ста ви ла се Ве ли ка Бри та ни ја.43 И по 
овом пи та њу, да кле, во ђе на је нај ве ћа бор ба из ме ђу Па ри за и Лон до на.

Кра јем ма ја, Али-па ша је још јед ном по твр дио да Ср би ја мо же оче ки-
ва ти са мо спро во ђе ње од ред би Ха ти ше ри фа из 1833. го ди не. Он је из ра зио 
спрем ност да му сли ман ско ста нов ни штво ван гра до ва на пу сти Ср би ју, али 
је на пра вио из у зе так у по гле ду Бе о гра да, где су Тур ци и да ље оста ја ли под 
ју рис дик ци јом гу вер не ра твр ђа ве. Ми ни стар је је ди но оста вио мо гућ ност 
по сти за ња спо ра зу ма по пи та њу от кла ња ња те шко ћа ко је про из ла зе из по-
сто ја ња двој не упра ве и по ли ци је.44 Он, ме ђу тим, ни је дао ни ка кав пред лог 
о осно ва ма та квог спо ра зу ма. Ова кав усту пак тур ске вла де чи нио се Га ра-
ша ни ну по ло вич ним.

Ме ђу тим, због по сто је ћих окол но сти из гле ди да не што бу де про ме ње-
но у ко рист Ср би је би ли су све сла би ји. Стра ни пред став ни ци у Ца ри гра ду 
би ли су са свим за о ку пље ни до га ђа ји ма у Си ри ји и устан ком у Хер це го ви ни, 
док је Га ра ша ни но ва ми си ја по ти сну та у дру ги план. Сто га, мо гућ ност њи-
хо ве за јед нич ке ин тер вен ци је у ци љу ис пу ње ња срп ског зах те ва го то во да 
ни је ни по сто ја ла. По треб но је спо ме ну ти да је у том прав цу ипак би ло одре-
ђе них по ку ша ја. Основ ни став ам ба са до ра пре ма ми си ји ни је се про ме нио, 
али су са да у из ве сној ме ри на срп ску стра ну на ги ња ли и они од ко јих се то 
ни је оче ки ва ло. Бри тан ски и ау стриј ски пред став ник и да ље су отво ре но по-
др жа ва ли Пор ти но ста но ви ште, али су са да то чи ни ли са мо ра ди спа сава ња 
ње ног угле да и су зби ја ња ути ца ја Ру си је и Фран цу ске. Они су са ве то ва ли 
тур ској вла ди за кљу че ње спо ра зу ма с Кне же ви ном. Уз Про ке шо ву са гла сност, 
Бул вер је пред ло жио тур ским ми ни стри ма уки да ње двој не ју рис дик ци је и 
убе ђи вао их да је не мо гу ће одр жа ње двoвлашћа. Не не ги ра ју ћи пра во Пор те, 
бри тан ски пу но моћ ник је ис та као свр сис ход ност ус по ста вља ња ис кљу чи во 
срп ске упра ве. На тај на чин Тур ска би спре чи ла те шко ће ко је би убу ду ће 
по ку ша ла да јој ство ри ру ска вла да. Упр кос то ме, зна ју ћи да јој је зва нич но 
оси гу ра на по др шка Ве ли ке Бри та ни је и Ау стри је, Пор та је за др жа ла став 
ко ји је за у зе ла још на по чет ку пре го во ра.45

Га ра ша ни но вом не за вид ном по ло жа ју та ко ђе је до при нео и је дан крај-
ње не про ми шљен кне жев по сту пак. Смрт Аб дул Ме џи да I и про ме на на 
пре сто лу у Ца ри гра ду да ли су при ли ку Ми ха и лу да кра јем ју на упу ти по-
здрав но пи смо но вом сул та ну Аб дул Ази су I. Уме сто да на аде ква тан на чин 

42 Исто. 
43 Исто, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 22. ма ја 1861. 
44 АМАЕ, Tur qu ie 349, No 79, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 28. ма ја 1861.
45 Љ. Алек сић, н. д., 49.
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пре ма ње му ис ка же по што ва ње, уто ли ко пре што је оче ки вао уступ ке, кнез 
Ми ха и ло је из бе гао да но вог вла да ра осло ви као свог су ве ре на. Тре ба ло је 
да кне же во пи смо сул та ну уру чи не по сред но Га ра ша нин.46

Овај ко рак иза звао је но во не за до вољ ство код Ту ра ка.47 Сам фран цу ски 
ам ба са дор кон ста то вао је да је пи смо са ста вље но с очи глед ном, де ти ња стом 
на ме ром да бу де из бег нут сва ки из раз ко ји би мо гао ука зи ва ти на при зна-
ва ње сул та но вог си зе рен ства. Ипак, Ла ва лет је скре нуо па жњу Али-па ши 
да је оно на пи са но у вр ло уч ти вом то ну. Тур ски ми ни стар је, пре све га, ви део 
увре ду у са мој фор ми: срп ском кне зу ни је би ло до зво ље но да се обра ћа не-
по сред но сул та ну, већ са мо пре ко ве ли ког ве зи ра. Али-па ша је оп ту жио 
кне за Ми ха и ла да је овим ко ра ком имао за циљ са мо да из бег не при зна ва ње 
свог ва зал ског по ло жа ја. Ла ва лет је по ку шао да уми ри тур ског ми ни стра. Не 
оспо ра ва ју ћи чи ње ни це, ам ба са дор је из ја вио да пи смо ипак ни је та кве при-
ро де да би би ло од ба че но. Али-па ша је од го во рио да ће га Пор та при ми ти, 
али да не ће до зво ли ти да бу де уру че но пре ко Га ра ша ни на. Са мо су стра ни 
вла да ри има ли пра во да сво ја пи сма сул та ну до ста вља ју пре ко иза сла ни ка.48 

По чет ком ју ла, не ко ли ко да на пре не го што је Га ра ша ни ну уру чен Пор-
тин зва ни чан од го вор, Ла ва лет је са знао да ће ми си ја срп ског иза сла ни ка до-
жи ве ти не у спех. Али-па ша је из ја вио фран цу ском ам ба са до ру да ће у тек сту 
од го во ра би ти из не се не не по бит не чи ње ни це због ко јих му ни је до зво ље но 
да усво ји глав ни зах тев Кне же ви не у по гле ду ус по ста вља ња срп ске ју рис дик-
ци је над му сли ма ни ма у Бе о гра ду. Што се ти че твр ђа ва од ма њег зна ча ја, у 
њи ма ће и да ље бо ра ви ти тур ске по са де, док ће че ти ри до пет хи ља да му сли-
ма на на ста ње них у око ли ни тих твр ђа ва би ти исе ље но из Ср би је уз обе ште-
ће ње ко је ће им Пра ви тељ ство да ти у тре нут ку њи хо вог сту па ња на тур ско 
тло.49 Ова од ред ба од но си ла се на му сли ма не на ста ње не из ван твр ђа ва Со ко 
и Ужи це. Тре ба ло је да у овим гра до ви ма ре гу лар не тру пе за ме не по са де 
са ста вље не од ба ши бо зу ка. Пор та ће зах те ва ти обра зо ва ње јед не ме шо ви те 
ко ми си је, над ле жне да ре ши пи та ње обе ште ће ња ка ко му сли ма на ко ји тре ба 
да се исе ле из по ме ну тих ме ста та ко и оних ко ји су то већ учи ни ли. Пор та 
ће по зва ти срп ску вла ду да се искре но при др жа ва ме ра за оси гу ра ње ми ра 
у зе мљи и зах те ва ти да те ме ре спо ра зум но утвр де срп ске и тур ске вла сти.50

Ла ва лет је сма трао да је ова кав усту пак по ло ви чан. Усва ја ју ћи у пот-
пу но сти Га ра ша ни но во ми шље ње, он је у свом из ве шта ју Тув не лу на вео да 
је нај ве ћи про блем у то ме што се Пор та ису ви ше по зи ва на од ред бе Ха ти-
ше ри фа из 1833. го ди не. Јед но стра ним до но ше њем овог до ку мен та тур ска 
вла да је по ву кла мно го ве ћи усту пак ко ји је, по сле пре го во ра и спо ра зу ма с 
њом, да ла Ср би ји три го ди не ра ни је.51

Фран цу ски ам ба са дор је Га ра ша ни ну убр зо пре до чио си ту а ци ју. Као 
је дан од раз ло га због ко јих ће би ти од би јен глав ни срп ски зах тев у по гле ду 
Бе о гра да, Ла ва лет је на вео да но ви сул тан не мо же от по че ти вла да ви ну да-

46 АМАЕ, Tur qu ie-Bel gra de 13, No 26, До зон Тув не лу, Бе о град, 9. ју ла 1861. 
47 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 68.
48 АМАЕ, Tur qu ie 350, No 95, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 9. ју ла 1861. 
49 Исто.
50 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 68–69.
51 АМАЕ, Tur qu ie 350, No 95, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 9. ју ла 1861. 
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ва њем усту па ка. Сви на по ри фран цу ског пред став ни ка уло же ни у ко рист 
Ср би је би ли су уза луд ни јер је Али-па ша остао не по пу стљив. О ин ци ден ту 
у ве зи с кне же вим пи смом сул та ну са зна ли су од тур ског ми ни стра сви пред-
став ни ци га рант них си ла у Ца ри гра ду. Ла ва лет је са ве то вао Пра ви тељ ству 
да ни ка ко не од ба цу је оно што Пор та бу де по ну ди ла. Срп ска вла да тре ба да 
при хва ти од лу ку о исе ље њу му сли ма на на ста ње них у око ли ни ма њих твр-
ђа ва и да на ста ви да тра жи оно што ни је до би ла у по гле ду Бе о гра да. Ам ба-
са дор је сма трао да пи та ње тре ба да бу де под не то на ре ша ва ње га рант ним 
си ла ма јер ће оне та да мо ра ти по дроб но да ис пи та ју са др жа је од ред би ха ти-
ше ри фа и уго во ра ко ји се ти чу Ср би је и да до не су од лу ку „по сло ву истих”. 
Он, ме ђу тим, ни је мо гао да од го во ри Га ра ша ни ну да ли би у том слу ча ју 
пи та ње би ло ре ше но у ко рист Ср би је.52

Иза сла ник ни је био за то да срп ско пи та ње по сва ку це ну бу де из не се-
но пред га рант не си ле. Ни ко ни је мо гао да му јам чи да од лу ка не ће би ти 
до не се на на ште ту Кне же ви не. У том слу ча ју, мо гло би се де си ти да Пра ви-
тељ ство од би је по ну ђе но ре ше ње, чи ме би се за ме ри ло га рант ним си ла ма.53 
По ред то га, ни је би ло си гур но да би фран цу ска вла да, тре нут но нај ве ћи за-
штит ник ин те ре са Кне же ви не, би ла спрем на да по др жи пред лог да пи та ње 
о ус по ста вља њу срп ске ју рис дик ци је над бе о град ским му сли ма ни ма бу де 
из не се но пред кон фе рен ци ју си ла. Би ло је од ра ни је по зна то да ова кав ис ход 
не би био по же љи Фран цу ске јер би ти ме от по че ла још јед на ње на ди пло мат-
ска бор ба с пред став ни ци ма Ве ли ке Бри та ни је и Ау стри је. Ла ва ле то ву не-
мо гућ ност да пред ви ди ка ко би си ле ре ши ле срп ско пи та ње Га ра ша нин је 
про ко мен та ри сао на сле де ћи на чин: „Кад срав ним ово ње го во ’не знам’ са 
оним што г. Тув нел Ма ри но ви ћу го во ра ше: да је за Бе о град ствар те шка и 
да то мо ра мо с Пор том гле да ти ка ко да се уго ди мо он да го то во не бих био 
мје ни ја да се ствар пред Евро пу фор мал но из но си дон де, док не би има ли 
уве ре ње, да ће нас или ве ћи част га ран та (ме ђу ко ји ма ја мач но г. Про кеш 
ни кад не ће би ти) у том под по мо ћи или бар да се не ће сви со гла си ти да је на 
на шу ште ту ре ше”. Иза сла ник је на ме ра вао да се још јед ном по са ве ту је с 
Ла ва ле том и Ло ба но вом и да по ку ша да их на ве де да сво јим вла да ма под не су 
пред лог о из но ше њу срп ског пи та ња пред га рант не си ле. У слу ча ју да фран-
цу ски и ру ски пред став ник од ба це иде ју, Га ра ша нин је сма трао да ре ша ва ње 
пи та ња тре ба од ло жи ти, а ње го ва ми си ја би ла би за вр ше на.54 

У свом из ве шта ју Тув не лу, Ла ва лет је из ра зио сум ње да је Али-па ша у 
од го во ру Пра ви тељ ству мо гао да из не се до вољ но јак раз лог због ко јег одба-
цу је срп ски зах тев. Он је сма трао да је у пи та њу прин ци пи јел ни раз лог. Јед ном 
реч ју, Пор та ни је при хва та ла да тур ско ста нов ни штво бу де под врг ну то ју рис-
дик ци ји хри шћа на. По нос му сли ма на ни је до зво ља вао та кву иде ју. Тур ска 
вла да је сма тра ла да би по пу шта ње по овом пи та њу ујед но би ло и по пу шта-
ње у по гле ду сул та но вог си зе рен ства, чи је је при зна ва ње кнез Ми ха и ло у 
свом пи сму не ве што по ку шао да из бег не. 

Раз го вор с Га ра ша ни ном оста вио је на фран цу ског ам ба са до ра јак ути сак. 
Због не у спе ха у на по ри ма да по стиг не спо ра зум с Пор том срп ски др жав ник 

52 АС, ИГ 1204, Или ја Га ра ша нин Фи ли пу Хри сти ћу, Ца ри град, 28. ју на 1861. 
53 Исто.
54 Исто.
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је де ло вао по ни же но. Он ни је крио од Ла ва ле та да убу ду ће не тре ба оче ки-
ва ти одр жа ње до брих од но са Кне же ви не и Тур ске. И до са да је би ло ве о ма 
те шко за у ста ви ти су ко бе Ср ба и Ту ра ка и про ли ва ње кр ви у бе о град ским 
пред гра ђи ма. Си ту а ци ја ће по ста ти још озбиљ ни ја ка да јав ност са зна за 
Пор ти но без у слов но од ба ци ва ње зах те ва Пра ви тељ ства. Због сво је хит но сти, 
пи та ње ус по ста вља ња срп ске ју рис дик ци је над му сли ма ни ма мо ра ће убр зо 
да бу де из не се но пред европ ске си ле. Упр кос кне же вим на по ри ма да одр жи 
ред, због све ве ћег не сла га ња из ме ђу Ср ба и Ту ра ка не ко од њих ће мо ра ти 
да на пу сти Бе о град.

Ла ва лет је сма трао да ова ква из ја ва од стра не јед ног та ко по мир љи вог 
чо ве ка као што је Га ра ша нин има ве ли ку те жи ну. Сто га је за Пор ту ве о ма 
не по вољ но што је од би ла му дрог по ли ти ча ра ко ји је у сво јој зе мљи увек 
ва жио за за го вор ни ка је дин ства и спо ра зу ма с Тур ском. Фран цу ски ам ба-
са дор ука зи вао је на то вла ди у Ца ри гра ду, али ни је мо гао сам да је спре чи 
да на пра ви ова кву гре шку. Ње го ве ко ле ге ни су при да ва ле до вољ но па жње 
Га ра ша ни но вој ми си ји и ни су пред у зе ле по треб не ко ра ке у ци љу от кла ња ња 
те шко ћа из ме ђу Ср би је и Пор те. Узрок то ме би ла је ве ро ват но за о ку пље ност 
рас пра вом о си риј ском пи та њу, ко ја је тра ја ла већ не ко ли ко не де ља.

У раз го во ру с Ла ва ле том, Га ра ша нин је при знао да се кнез у свом пи сму 
ни је обра тио сул та ну на са свим аде ква тан на чин. Ипак, од тре нут ка ка да је 
са знао да је ње го ва ми си ја про па ла, иза сла ник ни је же лео да до жи ви но ви 
не у спех због пи та ња ети ке ци је. Он је об ја снио фран цу ском ам ба са до ру да 
не же ли да се ком про ми ту је лич ном љу ба зно шћу а у ци љу да по ка же да по-
сто ји раз ли ка из ме ђу ње го ве лич но сти и свој ства кне же вог иза сла ни ка у ком 
је по слат у Ца ри град. Због то га је Га ра ша нин од лу чио да не ће оти ћи на 
при јем код сул та на без кне же вог пи сма.55 

Да ље пре го во ре с Пор том срп ски иза сла ник сма трао је бес пред мет ним. 
Упр кос ве ли кој по др шци ко ју је за вре ме ми си је имао од Ла ва ле та, Га ра ша-
ни нов пред лог о из но ше њу срп ског зах те ва пред га рант не си ле ни је на и шао 
на од зив код фран цу ске вла де. Очи глед но је да она ни је сма тра ла да због 
још јед ног пи та ња Тур ског цар ства, при том не до вољ но хит ног, тре ба да 
ула зи у но ву рас пра ву с Ве ли ком Бри та ни јом. Прет ход них не ко ли ко ме се ци 
Фран цу ска је већ би ла до вољ но из ло же на при ти ску зва нич ног Лон до на да 
по ву че сво је тру пе из Си ри је. Га ра ша нин је са мо још че као да бу де окон чан 
ин ци дент с кне же вим пи смом сул та ну па да се вра ти у Бе о град. Тим по во-
дом, Пор та је тра жи ла од кне за Ми ха и ла да но вим пи смом, на сло вље ним на 
ве ли ког ве зи ра, ис пра ви прет ход ну не пра вил ност. Озло је ђен тим по ступ ком, 
кнез је на пи сао исто вет но пи смо ве ли ком ве зи ру, унео реч су ве рен за сул-
та на, а из о ста вио по мен о Га ра ша ни ну као до но си о цу. Због Пор ти ног ин си-
сти ра ња да на при јем код сул та на иде без пр вог кне же вог пи сма, срп ски 
иза сла ник од у стао је од тра же ња ау ди јен ци је.56

Кра јем ју ла, фран цу ски от прав ник по сло ва у Ца ри гра ду гроф Ал бер 
Лал ман (Ma rie-Char les-Hen ri-Al bert, com te de Lal le mand) по ку шао је за јед но 
с ру ским пред став ни ком још је дан пут да ути че на про ме ну Пор ти не од лу ке 

55 АМАЕ, Tur qu ie 350, No 95, Ла ва лет Тув не лу, Те ра пи ја, 9. ју ла 1861.
56 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 69.
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у по гле ду срп ског зах те ва.57 Тур ска вла да је оста ла не по пу стљи ва и по ну-
ди ла ис кљу чи во из вр ше ње од ред би Ха ти ше ри фа из 1833. го ди не. Што се 
ти че Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не, Пор та је на тај до ку мент гле да ла као да 
је из дат Ср би ји не па жњом и сма тра ла га је ни шта вим.58

Упр кос све му, Пра ви тељ ство је сла њем но вог ме мо ран ду ма Га ра ша ни-
ну још јед ном за тра жи ло од Пор те да пи та ње по ло жа ја му сли ма на у Ср би ји 
бу де ре ше но. Срп ском иза сла ни ку до ста вљен је и од го вор на Али-па ши ну 
но ту. У ме мо ран ду му уру че ном тур ској вла ди 18. ав гу ста вла да у Бе о гра ду 
углав ном је кри ти ко ва ла Пор ти на ту ма че ња Ха ти ше ри фа из 1830. и 1833. 
го ди не. Исе ље ним Тур ци ма оспо ре но је пра во на од ште ту за има ња јер их 
у про шло сти ни ко ни је спре ча вао да их про да ју. Пра во про да је ужи ва ће и 
бу ду ћи исе ље ни ци. У Пор ти ном од го во ру по ме ну ти су са мо му сли ма ни 
вла сни ци има ња око твр ђа ва Со ко и Ужи це. Ме ђу тим, Пра ви тељ ство је под-
се ти ло да из Кне же ви не тре ба исе ли ти и Тур ке на ста ње не око Сме де ре ва, 
Шап ца, Фе ти сла ма, Ма лог Звор ни ка и Ка сте ла. У ци љу спре ча ва ња оду го-
вла че ња у ра ду ко ми си је за исе ље ње, дат је пред лог да се ис тој од ре ди рок 
од три ме се ца у ко ме ће мо ра ти да за вр ши по сао. Срп ска вла да ука за ла је на 
опа сност си сте ма ме шо ви те упра ве ко ји је Пор та же ле ла да одр жи у Бе о гра-
ду. Она је од би ја ла да се од рек не пра ва до би је них Ха ти ше ри фом из 1830. 
го ди не и на гла си ла да њи ме ни је пред ви ђе но ни ка кво из у зи ма ње бе о град-
ских му сли ма на из оп ште ме ре. Осим то га, је ди но је овај сул та нов акт био 
пу но ва жан, јер је до нет у спо ра зу му срп ске де пу та ци је и Пор те. Пра ви тељ-
ство је сма тра ло да Тур ска јед но стра ним до но ше њем Ха ти ше ри фа три годи-
не ка сни је ни је има ла пра во да из ме ни ра ни ју од ред бу утвр ђу ју ћи из у зе тан 
по ло жај за бе о град ске му сли ма не. Из по сто је ћег ста ња мо гу се из роди ти 
те шки су ко би. Сто га је је ди но ре ше ње би ло уки да ње ме шо ви те упра ве и 
по ли ци је.

Због сла бе за ин те ре со ва но сти га рант них си ла за срп ско пи та ње Пор та 
ни је же ле ла да по пу сти. У ме мо а ру пре да том Га ра ша ни ну по чет ком сеп тем-
бра, она се огра ни чи ла на пред лог да у Бе о гра ду бу де уста но вљен ме шо ви-
ти кри вич ни суд ко ји ће су ди ти по тур ском кри вич ном за ко ну и под чи јом 
ће кон тро лом би ти по ли ци ја. По ми шље њу Пра ви тељ ства при ме ном ове 
ме ре ни је мо гао би ти обез бе ђен мир у ва ро ши. У свом пи сму од 1. ок то бра 
Га ра ша нин је од го во рио Али-па ши да би на тај на чин био са мо оза ко њен 
по сто је ћи не ред и на не та но ва по вре да пра ви ма ко ја су Ср би до би ли Ха ти-
ше ри фом из 1830. го ди не. Пра ви тељ ство је при ста ло са мо на обра зо ва ње 

57 Ал бер Лал ман (Бе зан сон, 1822 – Дво рац Ма ланс, Гор ња Со на, 1882), фран цу ски ди пло-
ма та. Слу жбо вао је 1845. као ата ше ам ба са де у Ца ри гра ду, а по том је 1847. го ди не при кљу чен 
ми си ји ко ју је у Ли ба ну оба вљао фран цу ски ар хе о лог и ми си о нар Ежен Бо ре (Eugène Boré, 
1809–1878), чи ји је циљ био ис тра жи ва ње све тих ме ста. Био је дру ги се кре тар ам ба са де у Пе-
тро гра ду (1849–1851) и по слан ста ва у Дре зде ну (1851–1855) и Бри се лу (1855). На ред не го ди не 
уна пре ђен је у ранг пр вог се кре та ра овог по слан ства. Пре ме штај у Ца ри град до био је 1857, а 
у турској престоници бо ра вио је до 1862. ка да је по стао спе ци јал ни от прав ник по сло ва у Ри му. 
Као опу но мо ће ни ми ни стар (1863) по слат је 1866. го ди не на ду жност у Ки ну. Пен зио ни сан је 
1871. Но си лац је ор де на Ви те за 1851, Офи ци ра 1859. и Ко ман до ра Ле ги је ча сти 1866. годи не 
(AMAE, Per son nel-Dos si ers in di vi du els de car riè re, pre miè re série, 1816–XI Xe siè cle, No 2388). 

58 АМАЕ, Tur qu ie 350, No 109, Лал ман Тув не лу, Те ра пи ја, 31. ју ла 1861. 
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ме шо ви те ко ми си је за исе ље ње му сли ма на. Истим пи смом Га ра ша нин је 
из ве стио Пор ту о до би је ном на ло гу да се вра ти у Бе о град.59 

Не до вољ на по др шка ве ли ких си ла, пре све га Ру си је, про ме на на пре сто-
лу у Тур ској, сло бод ни је пи са ње бе о град ске штам пе и ин ци дент са кне же вим 
пи смом сул та ну учи ни ли су не у спе шном Га ра ша ни но ву ми си ју. По ред на-
ве де ног, Пор ти је би ло те шко да усту пи бе о град ску ва рош, на че му се и 
ло мио овај про блем, ма да је у пре го во ри ма по тег ну то и пи та ње на кна де 
ра ни је исе ље ним Тур ци ма, пи та ње ре јо на бе о град ске твр ђа ве и дру го. По-
пу шта ње Ср би је Тур ској у по гле ду ра ни је сте че них на род них пра ва ни је 
до при не ло ре ше њу овог пи та ња и по ка за ло се нео прав да ним.60

Фран цу ска вла да из ра жа ва ла је искре но жа ље ње због не у спе ха Га ра-
ша ни но ве ми си је. Она је сма тра ла да Пор та ни је пре по зна ла да су јој соп стве-
ни ин те ре си и си ту а ци ја у Бе о гра ду, оп те ре ће на стал ним су ко би ма му сли-
ман ског и срп ског ста нов ни штва, на ла га ли да иза ђе у су срет зах те ву Пра-
ви тељ ства.61 Упр кос за у зе то шћу сво јим ин те ре си ма у Осман ском цар ству, 
као што су би ли на ста вак из град ње Су ец ког ка на ла и за шти та ка то лич ког 
ста нов ни штва у Си ри ји, Фран цу ска је би ла је ди на ме ђу ве ли ким си ла ма 
ко ја се озбиљ ни је за у зе ла да срп ско пи та ње бу де по вољ но ре ше но. Мо жда 
су на по ри зва нич ног Па ри за у том прав цу би ли са мо још јед на вр ста при ти-
ска на Тур ску да ис пу ни ње го ве ве ли ке зах те ве у по гле ду Си ри је и Су ец ког 
ка на ла. У сва ком слу ча ју, фран цу ски ам ба са дор Ла ва лет био је је ди ни стра-
ни пред став ник ко ји је схва тио опа сност од тен зи ја из ме ђу Ср ба и Ту ра ка у 
Бе о гра ду, а ко је ће у ју ну 1862. го ди не до ве сти до су ко ба ши рих раз ме ра и 
тур ског бом бар до ва ња ва ро ши. Што се Пра ви тељ ства ти че, за ње га је би ло 
ве о ма ва жно да су се га рант не си ле, а на ро чи то Фран цу ска, уве ри ле у не мо-
гућ ност не по сред ног спо ра зу ма из ме ђу Кне же ви не и Пор те. Ова чи ње ни ца, 
као и по др шка вла де у Ти ље ри ја ма, од лу чу ју ће су до при не ле да кнез у авгу-
сту 1861. го ди не на Пре о бра жен ској скуп шти ни при сту пи до но ше њу за ко на 
о из ме на ма уну тра шњег уре ђе ња Ср би је.62

59 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 69–70.
60 Р. Љу шић, н. д., 146.
61 АМАЕ, Tur qu ie 350, No 68, Тув нел Лал ма ну, Па риз, 23. ју ла 1861. 
62 Љ. Алек сић, н. д., 50.
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LE RÔLE DE LA FRAN CE DANS LES PO UR PAR LERS EN TRE ILI JA GA RA ŠA NIN  
ET LA POR TE EN 1861 SUR LA SI TU A TION DES MU SUL MANS EN SER BIE

RÉSUMÉ: De no vem bre 1860 à mars 1861, afin d’e xa mi ner les dis po si ti ons des pu is san ces 
ga ran tes en vers la pro mul ga tion des lo is qui ren for ce ra i ent la si tu a tion éta ti que et ju ri di que 
de la Ser bie, l’émis sa i re spécial Jo van Ma ri no vić ac com plit une mis sion au près des gran des 
co urs eu ropéen nes. Peu après son re to ur, en avril 1861, le prin ce Mi ha i lo Obre no vić prit la 
déci sion d’en voyer à Con stan ti no ple Ili ja Ga ra ša nin, hom me d’État plein d’expéri en ce. Le 
so u tien de la Rus sie et de la Fran ce ren dit plus pres sant en co re le désir du Prin ce de réso u dre 
les qu e sti ons la issées  en co urs dans les négo ci a ti ons di rec tes avec la Por te. L’en voyé du Prin ce 
ava it po ur mis sion de présen ter au go u ver ne ment de Con stan ti no ple la qu e sti on du pla ce ment 
so us ju ri dic tion ser be de to us les Turcs qui vi va i ent en Ser bie hors des for te res ses. La vo lonté 
de Mi ha i lo de s’en to u rer d’hom mes de con fi an ce dans le do ma i ne de la po li ti que étran gère 
lui fit cho i sir Ga ra ša nin. Le re to ur de Ga ra ša nin aux af fa i res de l’État ser be ne lui fut pas 
se u le ment dicté par la gran de expéri en ce de ce lui-ci , ma is aus si grâce à l’a vis des go u ver ne-
ments de Sa int-Péters bo urg et de Pa ris qui voyai ent en lui l’un des hom mes po li ti qu es ser bes les 
plus ca pa bles. La déci sion de Mi ha i lo fut la conséqu en ce de la mis sion de Ma ri no vić. Des récents 
en tre ti ens de cet émis sa i re avec des hom mes d’État rus se et français, le Prin ce con clut qu ’il 
po u va it comp ter sur le ur ap pui po ur réso u dre la qu e sti on de la si tu a tion des mu sul mans en 
Ser bie. Édo u ard Tho u ve nel, mi ni stre français des Af fa i res étran gères, con sidéra it com me 
in con te sta ble le dro it du Prin ce de go u ver ner to u tes les par ti es du ter ri to i re ser be et d’a vo ir 
so us son au to rité to u te la po pu la tion si tuée en de hors des for te res ses. Ce dro it pro vi ent no-
tam ment du Hat ti-chérif  de 1830 qui in ter dit sans con di tion aux mu sul mans, à l’ex cep ti on des 
gar ni sons dans les vil les, de séjo ur ner en Ser bie. Le mi ni stre pro mit à Ma ri no vić le so u tien 
du go u ver ne ment français qu and le Prin ce so u met tra it cet te de man de à la Por te. Ce pen dant, 
il est intéres sant de no ter que Tho u ve nel éta it op posé à la récla ma tion ser be di sant que les Turcs 
de va i ent être éva cués de la Prin ci pa uté. Les re présen tants étran gers à Bel gra de con sidéra i ent 
que le cho ix de Ga ra ša nin ava it été in flu encé par le go u ver ne ment des Tu i le ri es. Il ne s’a gis sa it 
pas ici se u le ment de la répu ta tion per son nel le de l’hom me d’État ser be, ma is aus si de cel le de 
la Fran ce, di rec te ment intéressée par le succès des négo ci a ti ons. Les pre mi ers po ur par lers avec 
les re présen tants des pu is san ces ga ran tes mon trè rent cla i re ment que la Ser bie al la it sur to ut 
po u vo ir comp ter sur le so u tien de l’am bas sa de ur français, le mar qu is de La va let te. En renonçant 
à sa de man de précéden te re quérant l’éva cu a tion des mu sul mans de Ser bie, le go u ver ne ment 
de Bel gra de adop ta ple i ne ment l’at ti tu de de Tho u ve nel ex primée lors d’u ne récen te con ver-
sa tion avec Ma ri no vić à Pa ris. Il po u va it donc comp ter sur le so u tien de la Fran ce en ce qui 
con cer ne la pro po si tion d’éta blir une ju ri dic tion ser be sur les Turcs qui vi va i ent hors des for-
te res ses. Pen dant to u te la durée des négo ci a ti ons, l’am bas sa de ur français fit pre u ve d’un grand 
en ga ge ment per son nel afin de don ner su i te à la de man de ser be. 

MOTS-CLÉS: Fran ce, Ser bie, la Por te, Ili ja Ga ra ša nin, La va let te, prin ce Mi ha i lo, Hat ti-
-chérif  de 1830, Hat ti-chérif  de 1833
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МИ ЛАН ЈО ВА НО ВИЋ БА ТУТ  
И МА ТИ ЦА СРП СКА*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра ан га жо ва ње др Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба-
ту та у окви ру де ло ва ња Ма ти це срп ске. Он је од 1868. био Ма ти чин сти пен-
ди ста из фон да Са ве Те ке ли је, а ње го во пр во де ло Здра вље и на пре дак на ше 
де це Ма ти ца је 1877. го ди не на гра ди ла. Њен ре до ван члан по стао је 1880, а 
члан Књи жев ног оде ље ња 1883. го ди не. За Ма ти цу је оце њи вао ру ко пи се ње них 
из да ња и у Ле то пи су об ја вљи вао зна чај не при ло ге из ме ди цин ске тер ми но ло-
ги је. Ма ти ца је у еди ци ји „Књи ге за на род” из да ва ла Ба ту то ва де ла из пре вен-
тив не ме ди ци не и хи ги је не. У Спо ме ни ци 1826–1926. Ба тут је на пи сао чла нак 
о Ма ти чи ном ра ду на здрав стве ном уна пре ђе њу на шег на ро да. Она га је 1927. 
го ди не иза бра ла за свог по ча сног чла на. Ка да су се 1929. го ди не у Ма ти ци 
по ја ви ли не спо ра зу ми ме ђу члан ством ис ти цао се као по ми ри тељ су прот ста-
вље них ста во ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лан Јо ва но вић Ба тут, Ма ти ца срп ска, еди ци ја „Књи-
ге за на род”, Ле то пис Ма ти це срп ске, здрав стве но про све ћи ва ње

Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут (Срем ска Ми тро ви ца, 1847 – Бе о град, 1940), 
ис так ну ти ле кар, вр сни здрав стве ни про све ти тељ и по пу ла ри за тор ме ди-
цин ске на у ке, на уч ник и пе да гог, лич ност ко ја се ан га жо ва ла и на мно гим 
дру гим по љи ма, оста вио је вид ног тра га и у ра ду Ма ти це срп ске.1 Пр ви 

* Рад  је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Оде ље ња за књи жев ност 
и је зик Ма ти це срп ске – Ми лан Јо ва но вић Ба тут ‒ жи вот и де ло.

1 Ка ко овај рад не би смо пре ви ше оп те ре ти ли по да ци ма ко ји су за на шу те му у дру гом 
пла ну, не ће мо ула зи ти у де та ље им пре сив не и ве о ма бо га те би о гра фи је др Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Ба ту та. Чи та о це упу ћу је мо на сле де ћа де ла: В. Ста но је вић, „Проф. др Ми лан Јо ва но вић-Ба тут 
(1847–1940). Лич ност и де ло”, Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, св. 9 (1962), 883–886; 
М. Дра гић, „Проф. др Ми лан Јо ва но вић-Ба тут као здрав стве ни про све ти тељ”, Срп ски ар хив 
за це ло куп но ле кар ство, св. 9 (1962), 889–891; В. Ста но је вић, „Ли ко ви и де ла ис так ну тих 
ле ка ра од осни ва ња Срп ског ле кар ског дру штва до да нас”, у: Срп ско ле кар ско дру штво. 
Спо ме ни ца 1872–1972, Срп ско ле кар ско дру штво, Бе о град 1972, 166–170; В. Гру јић, Ми лан 
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за бе ле же ни „су срет” Ма ти це и Ба ту та да ти ра из 1868. го ди не, ка да је он као 
сту дент ме ди ци не у Бе чу по стао те ке ли ја нац, тј. Ма ти чин сти пен ди ста из 
фон да Са ве Те ке ли је, прав ни ка, пле ми ћа, до бро тво ра и јед но вре ме пред-
сед ни ка Ма ти це срп ске. То ком по ме ну те го ди не у Те ке ли ји ној за ду жби ни 
осло бо ђе на су три ме ста, па је рас пи сан кон курс на ко ји је сти гла чак 21 
мол ба, од ко јих је Књи жев но оде ље ње Ма ти це срп ске пред ло жи ло Скуп-
шти ни на раз ма тра ње њих 13. Од пред ло же них кан ди да та јед но гла сно су 
иза бра ни Ла зар А. То ма но вић, сед мо шко лац у За дру, те по то њи књи жев ник, 
пу бли ци ста и по ли ти чар, и Ми лан К. Јо ва но вић, ме ди ци нар у Бе чу, а ве ћи-
ном гла со ва иза бра ни су је дан кан ди дат из Но вог Са да и услов но је дан из 
Вин ко ва ца. Мла дом Ба ту ту, чи је се име на во ди у Ма ти чи ним до ку мен ти ма 
овог пе ри о да са сред њим сло вом, по оцу Кон стан ти ну, одо брен је на ста вак 
сту ди ја ме ди ци не у Бе чу, иа ко је Ма ти ца да ва ла пре све га сти пен ди је за пе-
штан ске сту ден те. Управ ни од бор је у фе бру а ру 1869. го ди не раз ма трао мол-
бе сти пен ди ста Ба ту та и Ри сте Ми хај ло ви ћа, још јед ног беч ког сту ден та и 
ка сни јег ле ка ра и по ли ти ча ра, ко ји су тра жи ли нов ча ну по моћ, и то пр ви 
100, а дру ги 70 фо рин ти „за под ми ре ње ово го ди шње шко ла ри не и за нај ну-
жни је књи ге за II. те чај”.2 Обе мол бе од би је не су с обра зло же њем да је „про-
си те љи ма при њи хо вом при ма њу у те ке ли јин за вод из ри чи то ре че но, да не 
мо гу на кна де тра жи ти за то, што у Бе чу на у ке слу ша ју, да ље што је је ди но 
глав на скуп шти на вла сна та кве на кна де од ре ђи ва ти, и нај по сле што про си-
те љи још ни су до ка за ли успех у на у ка ма, ко ји би им мо гао слу жи ти као по вод 
та ко вим по тра жи ва њи ма”.3 То ком пр ве две го ди не Ба ту то вог сту ди ра ња над-
зор ник Те ке ли ја ну ма био је Јо ван Јо ва но вић Змај, наш чу ве ни пе сник и Бату-
тов ко ле га по основ ној про фе си ји с ко јим је ка сни је и дру го вао. За бе ле же но 
је ка ко у Зма је вом из ве шта ју на кра ју школ ске 1868/69. го ди не сто ји „да су 
сви пи том ци те ке ли ји ни ве о ма леп успех у на у ка ма по ка за ли, и да су до брог 
вла да ња би ли”.4 У ју ну 1873. го ди не Ма ти чин Књи жев ни од бор до нео је од-
лу ке да су пи том ци у Бе чу то ком сту ди ја ду жни да слу ша ју сло вен ски је зик 
бар је дан се ме стар, као и да су ду жни да сту пе у не ко по сто је ће срп ско удру-
же ње за са мо о бра зо ва ње или да са ми ор га ни зу ју не ко но во удру же ње. Ово 
се од но си ло и на Ба ту та. Но ви над зор ник Иси дор Па вло вић бо ра вио је то ком 
ле та 1873. у Бе чу да на ли цу ме ста из ви ди ка ко сто ји ствар са та мо шњим сти-
пен ди сти ма. У ње го вом из ве шта ју по сла том Књи жев ном од бо ру по чет ком 
ав гу ста исте го ди не сто ји да је шест пи то ма ца, сви сту ден ти ме ди ци не, оти-
шло ку ћа ма не ја вив ши се над зор ни ку. Је дан (Ј. Ве ли ми ро вић) због бо ле сти 
мај ке, че тво ри ца су на кнад но из ја ви ла да су оти шла због ску по ће, а је дан се 
ни је ни из ви нио. Ни смо ус пе ли да утвр ди мо да ли је Ба тут био ме ђу оном 
че тво ри цом, или овај по след њи. Пред ло же но је да, уко ли ко бу ду има ли до бар 
успех на кра ју се ме стра, пи том ци бу ду уко ре ни и опо ме ну ти да ће из гу би ти 

Јо ва но вић-Ба тут и на ша здрав стве на кул ту ра, На уч но дру штво за исто ри ју здрав стве не 
кул ту ре Ју го сла ви је, Бе о град 1975; П. Јо вић, „Ми лан Јо ва но вић Ба тут (1847–1940)”, у: Жи вот 
и де ло срп ских на уч ни ка, књ. 8, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град 2002, 3–28.

2 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, II део, 1864–1880. Вре ме из не ве ре них на да 
и бор бе за оп ста нак, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1992, 563.

3 Исто.
4 Исто, 564.
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сти пен ди ју уко ли ко се то по но ви. Ба тут је у из ве шта ју на ро чи то по ме нут 
као је дан од дво ји це пи то ма ца ко ји ни су по ло жи ли ни је дан ри го ро зум, али 
су обе ћа ли да ће то учи ни ти до кра ја го ди не. Пи том ци ма је за ме ре но што 
не по ха ђа ју пре да ва ња из сло вен ског је зи ка и књи жев но сти. Ба тут је био 
је дан од де се то ри це ко ји ни су би ли чла но ви ђач ке дру жи не „Зо ра” у Бе чу.5 
Над зор ник Па вло вић пред ло жио је и да се сти пен ди је по ве ћа ју због тро шко-
ва сту ди ра ња, што ука зу је да је Ба ту то ва мол ба од пре че ти ри го ди не би ла 
оправ да на.6 По зна те су чи ње ни це да је сту ди ра ње на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Бе чу би ло ве о ма ску по, као и да је мла дог Ба ту та у овом пе ри о ду фи-
нан сиј ски по ма га ла гру па од де сет гра ђа на Срем ске Ми тро ви це. По ред то га, 
не ка ко у слич но вре ме ка да је остао без Ма ти чи не сти пен ди је (од 1873. ни је 
био на спи ску те ке ли ја на ца), укра де на му је су ма ко ју је по зај мио за по ла га ње 
ри го ро зу ма, па је мо рао да пре ки не сту ди је и за по сли се као на став ник Ве-
ли ке срп ске пра во слав не гим на зи је у Но вом Са ду, где је ра дио од 1873. до 
1875. го ди не. Ту се и оже нио Не ми цом из имућ не по ро ди це, што му је по мо-
гло и да за вр ши сту ди је 1878. го ди не.7

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка Ма ти ца срп ска рас пи си ва ла је кон кур се на 
раз не те ме пу тем ко јих је фи нан си ра ла штам па ње књи га. Уве ден је оби чај да 
се за на гра де мо гу под но си ти де ла и ван рас пи са ног кон кур са, што је ис ко ри-
стио и Ми лан Јо ва но ви ћа Ба тут да 1876. го ди не по ша ље свој ру ко пис Здра вље 
и на пре дак на ше де це, у ко јем је раз ви јао иде је со ци јал не ме ди ци не. Са Ма ти-
чи ним се кре та ром, књи жев ни ком и пу бли ци стом Ан то ни јем То ном Ха џи ћем 
Ба тут је у ве зи с по ме ну тим де лом био у пре пи сци то ком ле та ове го ди не. У 
свом пи сму по сла том из Бе ча сре ди ном ав гу ста из ло жио је ко ли ко је тру да 
и вре ме на утро ше но у то да се при ба ве по треб ни по да ци ка ко би бу ду ћа 
књи га би ла ва ља но на пи са на. Уз то, мо лио је Ха џи ћа за што ве ћу на гра ду, 
јер би та ко мо гао да на ста ви са сво јом на уч ном и спи са тељ ском де лат но шћу.8 
За ре цен зен те од ре ђе ни су ле ка ри и ис так ну ти кул тур ни рад ни ци Ђор ђе 
На то ше вић и Или ја Ог ња но вић Абу ка зем. На то ше вић је ис та као ка ко је де-
ло од лич но на пи са но, а Ог ња но вић „да је де ло пу но по у ка за на род и да би 
до бро би ло кад би што пре угле да ло све та”.9 На осно ву њи хо вих пред ло га 
Књи жев но оде ље ње од ре ди ло је Ба ту ту на гра ду од 100 фо рин ти из фон да 
пле ми ћа и јед ног од Ма ти чи них пр вих и нај ве ћих до бро тво ра Јо ва на На ка 
од Ве ли ког Се ми клу ша. Та ко се 1877. го ди не у из да њу но во сад ског књи жа-
ра и штам па ра Ар се ни ја Ар се Па је ви ћа по ја ви ла ова Ба ту то ва пр ва књи га. 
Кри ти ка се о њој ве о ма по хвал но из ра жа ва ла, а на ро чи то је ис так ну то ка ко 
је на пи са на До си те је вим на чи ном и Ву ко вим је зи ком. По ме ну то де ло је, чи ни 
се, пре по ру чи ло Ба ту та Ма ти ци да га од ре ди за оце њи ва ча ру ко пи са из пера 

5 По свом по врат ку на сту ди је, Ба тут је од 1876. го ди не, ипак, узео ак тив ног уче шћа 
у ра ду „Зо ре”. За бе ле же но је ка ко је у окви ру овог дру штва одр жао пре да ва ње „Ре чи ску пље-
не за ве ли ки реч ник што га уре ђу је Да ни чић”, а уче ство вао је и у ди ску си ја ма о то ме шта 
тре ба да бу де за да так бе ле три стич ког но ви нар ства. Л. Зр нић, Срп ске ђач ке дру жи не, Штам-
па ри ја „Си ме он Ми ро то чи ви”, Бе о град 1912, 107, 109.

6 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, II, 568.
7 В. Гру јић, н. д., 11.
8 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (РОМС), Збир ка пре пи ске (ЗП), Ми лан Јо ва но вић 

Ба тут Ан то ни ју Ха џи ћу, 16. VI II 1876. (инв. бр. 19.691).
9 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, II, 385.
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не по зна тог ау то ра Пи сма о вас пи та њу, ко ји јој је сти гао у пр вим ме се ци ма 
1879. го ди не. Оста је нам не по зна то да ли се и ка ко Ба тут од ре дио о де лу, али 
је Ди ми три је Ми та Пе тро вић, хе ми чар и про фе сор при род них на у ка на 
Учи тељ ској шко ли у Сом бо ру, дао не га ти ван суд, што је би ло до вољ но да 
се на гра да не до де ли.10 

Ми лан Јо ва но вић Ба тут по стао је ре дов ни члан Ма ти це срп ске 1880. 
го ди не.11 На скуп шти ни одр жа ној у сеп тем бру ове го ди не пред сед ник Књи-
жев ног оде ље ња, по ли ти чар и но ви нар Ми ша Ди ми три је вић пред ло жио је 
за члан ство, по ред Ба ту та, још 10 углед них кул тур них рад ни ка, ме ђу ко ји ма 
су би ли и Ни ко ла Ни ка Мак си мо вић, адво кат и по ли ти чар из Сом бо ра, Ни-
ко дим Ми лаш, рек тор Бо го сло ви је у За дру, Јо ван Гр чић, про фе сор Но во сад-
ске гим на зи је и Ар ка ди је Ва ра ђа нин, управ ник ви ше де во јач ке шко ле у 
Но вом Са ду. Сви пред ло же ни при мље ни су за чла но ве, а уз њи хов из бор 
ста вље на је и на по ме на да се од њих „оче ку је [...] на по се, да ће књи жев ним 
при ло зи ма при ти ца ти у по моћ кʼ из да ва њу дру штве ног ’Ле то пи са’”.12

На скуп шти ни Ма ти це срп ске одр жа ној 1883. го ди не Ба тут је иза бран 
за чла на ње ног Књи жев ног оде ље ња.13 Он је у Ма ти ци де фи ни тив но био 
нај а гил ни ји од свог по врат ка из ино стран ства и се лид бе у Но ви Сад 1885, 
где је то ком бо рав ка вр шио при ват ну ле кар ску прак су, па у на ред не две го-
ди не до де фи ни тив ног од ла ска у Бе о град. У ово вре ме Ма ти ца је, ка ко смо 
го ре и на ве ли, већ има ла тра ди ци ју рас пи си ва ња кон кур са за до де лу на гра-
да, а пре све га за ро ман, дра му или ша љи ву игру, при по вет ку или но ве лу 
из срп ског жи во та. Ре дов но је сти за ло до ста ра до ва и то углав ном драм ских 
тек сто ва. Оце ну о сва ком од њих да ва ла су нај че шће по дво ји ца чла но ва 
Књи жев ног оде ље ња. Та ко је и Ба тут у дру гој по ло ви ни 1885. го ди не од ре-
ђен, уз књи жев ни ка Ми ла на Са ви ћа, да дâ оце ну де ла Но во до ба пе сни ка и 
драм ског пи сца Ми лу ти на Ј. Или ћа и Гра ди ња и син му Не ма ња адво ка та и 
књи жев ни ка Ми те По по ви ћа.14 Ба тут ни је ни јед но од ова два де ла пре по ру-
чио за на гра ду, али је сма трао да би се Но во до ба мо гло на гра ди ти уко ли ко 
ау тор по сту пи пре ма ње го вим при мед ба ма и пре ра ди де ло. О са мом ау то ру 
је ре као: „Г. Илић је по сви ма при ли ка ма да ро вит по чет ник у драм ској ве шти-
ни, па је бо ље да му во љу не су зби је мо”.15 С овим се сло жио и Ми лан Са вић, 
па је Или ћу до де ље на на гра да од 100 фо рин ти. Ба ту ту је по ве ре но да оце ни 
и ру ко пис ша љи ве игре с пе ва њем При пуз, за ко ји је на пи сао: „За плет је са 

10 Исто, 387–388.
11 П. Ма ле тин, „Из исто ри је Ма ти це срп ске: Књи жев но оде ље ње”, Рад Ма ти це срп ске, 

бр. 10 (1974), 46.
12 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, II, 351.
13 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III део, 1880–1918. На низ бр ди ци, Ма ти ца 

срп ска, Но ви Сад 2000, 691; П. Ма ле тин, н. д., 46.
14 У пе ри о ду од 1886. до 1930. го ди не Ба тут је у Ле то пи су Ма ти це срп ске об ја вио укуп-

но 14 ра до ва од ко јих су ве ћи на при ка зи ру ко пи са при сти глих на кон кур се за по је ди нач не 
пу бли ка ци је, за сам Ле то пис или тек сто ви по зо ри шних пред ста ва игра них у Срп ском на род-
ном по зо ри шту. М. Ма ле тин, Са др жај Ле то пи са Ма ти це срп ске 1825–1950, I део, са др жај 
по пи сци ма, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1968, 89.

15 РОМС, Збир ка ру ко пи са (ЗР), Ми лан Јо ва но вић Ба тут, Са гла сност Књи жев ном 
оде ље њу Ма ти це срп ске, М. 9.089; А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди из за пи сни ка књи жев ног од-
бо ра и оде ље ња 1885. го ди не”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 147, св. 3 (1886), 151−155; књ. 148, 
св. 4 (1886), 150−154.
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свим слаб. Ка рак те ри го то во сви јед на ки [...] Мно го је и не при род них си туа-
ци ја. Све уси ље но, за о штре но, сми шље но, без жи во та. С то га то де ло не мо гу 
пре по ру чи ти за на гра ду”.16 У то ку 1886. го ди не Ба тут је опет оце њи вао јед-
но де ло пред ло же но за на гра ду. Ра ди ло се о ша љи вој игри Мој џеп ау то ра 
Ми те Ка ли ћа, про фе со ра, књи жев ни ка и пу бли ци сте, за ко јег је Ба тут ре као: 
„По све му ово ме мо же мо с по уз да њем ре ћи да је пи сац ша љи ве игре ’Мој 
џеп’ овим ко ма дом по ка зао еми нен тан дар за ко ме ди ју из на ше га жи во та, а 
по ред да ра и до стој ну зби љу и са ве сност”.17 Ру ко пис је уз са гла сност и дру-
гог оце њи ва ча на гра ђен са 150 фо рин ти. Про фе сор и књи жев ник Јо ван Гр чић 
и Ба тут под не ли су исте го ди не Књи жев ном оде ље њу сво је ми шље ње о 
тра ге ди ји Крин ка ле ка ра и пи сца Ни ко ле В. Ђо ри ћа. Обо ји ца су би ла про тив 
да се под не ти ру ко пис на гра ди.18 Ба тут се Ма ти чи ним ор га ни ма ја вио и на 
са мом кра ју го ди не с ин фор ма ци јом да је про чи тао да ту му на оце ну при-
по вет ку из цр но гор ског жи во та Осве ти ла сам се ау то ра ко ји се пот пи сао са 
В. М. О. и за њу је ис та као ка ко је то по чет нич ки и слаб по сао, до дав ши на 
кра ју: „И је зик и фи гу ре ни су с оних кра је ва, не го не ки учма ли ка ле ми. Као 
да их је пи сао ко ји књи жев ник из дру ге де се ти не ово га ве ка [...] С то га ја ову 
при по вет ку не мо гу пре по ру чи ти за на гра ду”.19 Још јед ном је Ба тут у то ку 
1887. го ди не од ре ђен да оце ни де ло при сти гло по сле рас пи са не на гра де. Ра-
ди ло се о ано ним но по сла том ру ко пи су го ре по ме ну тог сом бор ског про фесо-
ра и ува же ног Ма ти чи ног са рад ни ка Ди ми три ја Ми те Пе тро ви ћа На че ла по 
ко ји ма се оце њу је, и на чин ка ко да се на ба вља и ис пи ту је пи ја ћа во да. Ба тут 
ни је ште део по хва ле: „Не по зна ти пи сац рас пра вља сво ју те му та ко по у зда-
но и си гур но, та ко убе дљи во, та ко осно ва но, да му се и зна лац мо ра по кло-
ни ти [...] из ја вљу јем, да се по но сим, што ће то де ло баш у на шој ли те ра ту ри 
угле да ти све та”.20 Пред ло жио је да му се дâ нај ве ћа мо гу ћа на гра да, а Књи-
жев но оде ље ње је на сво јој сед ни ци одр жа ној у ма ју исте го ди не до де ли ло 
ау то ру на гра ду од 50 ду ка та, узи ма ју ћи у об зир и по зи тив но ми шље ње дру-
гог оце њи ва ча, Или је Ог ња но ви ћа.

Ба тут је сре ди ном де ве те де це ни је 19. ве ка пи сао и оце не чла на ка по сла-
тих ра ди об ја вљи ва ња у Ма ти чи ном Ле то пи су. Он је за спев Мо нах књи жев-
ни ка, јав ног и кул тур ног рад ни ка Ми ло ра да П. Шап ча ни на из ре као број не 
по хва ле и до дао: „За вр ша ва ју ћи сво ју оце ну, ра ду јем се, што је ’Не ве ста 
Љу ти це Бог да на’ до би ла ро ђе на бра та, и што је опет је дан ди ван цвет у пе-
ри во ју на ше ле пе ли те ра ту ре по ни као”.21 Пред ло жио је на гра ду од 150 фо-
рин ти, што је и усво је но. Сле де ће, 1886. го ди не, ре цен зи рао је ша љи ву игру 
Пре ки лек Ми те Ка ли ћа. О пи сцу је ре као: „Пре ма ово ме из гле да, да је ово 

16 А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 1885. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 147, св. 3 (1886), 155.
17 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 61; А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди из за-

пи сни ка књи жев ног од бо ра и оде ље ња 1886. го ди не”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 151, св. 3 
(1887), 143–145.

18 А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 1886. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 151, св. 3 (1887), 142–143.
19 А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди из за пи сни ка књи жев ног од бо ра и оде ље ња 1886. и 1887. 

го ди не”, Ле то пис МС, књ. 152, св. 4 (1887), 138.
20 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 307. А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди из за-

пи сни ка књи жев ног од бо ра и оде ље ња 1887. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 153, св. 1 (1888), 166–170.
21 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 144; А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 

1886. и 1887. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 152, св. 4 (1887), 148–154.
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по сао по чет ни ка у дра ми, али по чет ни ка ко ји има да ра и ко ји има и не ке 
сту ди је. Та ки по сао обе ћа ва рад ни ка, ко ји за слу жу је сва ку па жњу. Дар и по-
ка за ну мар љи вост ва ља под ста ћи и охра бри ти, те с то га ја др жим, да ћу и 
ли те ра ту ри и по зор ни ци ве ли ку услу гу учи ни ти, ако ово де ло пре по ру чим”.22 
Де ло је на гра ђе но с 50 фо рин ти. Исте го ди не оце њи вао је чла нак про фе со ра, 
по ли ти ча ра и пи сца Жив ка Дра го ви ћа Ђе о граф ски пре глед Цр не Го ре. Као 
услов да се ау тор на гра ди са 60 фо рин ти пред ло жио је из ме ну на сло ва, из-
о ста вља ње по је ди них оде ља ка, као и не ке стил ске и пра во пи сне ко рек ци је.23 
Чла нак зо о ло га Мо ја Ме ди ћа До да так при ро до пи сној и ме ди цин ској но мен-
кла ту ри Ба тут је по чет ком 1887. го ди не ана ли зи рао кри тич ки и по ле мич ки, 
али је ау то ру као мла дом књи жев ни ку одао при зна ње за уло же ни труд и 
по ка за ну озбиљ ност у ра ду, иа ко је Ме дић по ле ми сао и с Ба ту то вим тек стом 
о ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. Ма да је имао до ста при ме да ба ко је су се нај-
ви ше од но си ле на ис прав ке и до пу не зна че ња по је ди них тер ми на, пред ло жио 
је да се чла нак при ми за Ле то пис, а Ме дић је при мед бе усво јио.24 Ба тут је 
дао и сво ју оце ну ру ко пи са За пи си из ру ко пи сних и штам па них ста рин ских 
књи га ко је је про фе сор, исто ри чар и би бли о граф Мар ко Дра го вић са брао и 
пре пи сао на Це ти њу. На осно ву Ба ту то вог ми шље ња рад је при хва ћен за 
штам па ње у Ле то пи су, а ау тор је на гра ђен с 25 фо рин ти.25

Кра јем 19. ве ка Ма ти ца срп ска се за ла га ла да се очу ва чист „ву ков ски” 
је зик, у нај ве ћој ме ри пу тем чла на ка у Ле то пи су. Про фе сор Но во сад ске 
гим на зи је, пре во ди лац и пу бли ци ста Алек сан дар Сан дић пред ло жио је у 
ма ју 1886. го ди не на сед ни ци Књи жев ног оде ље ња да се по кре не рад на при-
пре ма њу Срп ског реч ни ка зна ња и на у ке. У ше сто чла ном под од бо ру ко ји се 
ба вио овим пред ло гом био је и Ми лан Јо ва но вић Ба тут. За кљу чак је, ипак, 
био да се Ма ти ца не мо же упу сти ти у из да ва ње та квог реч ни ка јер „ни књи-
жев не ни нов ча не при ли ке за са да не до пу шта ју, да мо же с успе хом из вр ши-
ти та ко те жак и огро ман по сао”.26 Дру ги Са ви ћев пред лог, да се уз сва ку 
све ску Ле то пи са штам па до да так „Бра нич срп ског је зи ка на род ног” је при-
хва ћен. План је био да де сет та ба ка ових до да та ка, ка да се са ку пе, бу ду 
по ве за ни у по себ ну књи гу. Ре а ли за ци ја ове иде је по ве ре на је Књи жев ном 
од бо ру, а Ба тут је у ја ну а ру 1887. го ди не под нео план то га до дат ка. Пр ви чла-
нак имао би по гла вља: 1. Ка ко са да сто ји мо?; 2. Је дин ство књи жев ног је зи ка; 
3. Чи сто та књи жев ног је зи ка; 4. Бо гат ство књи жев ног је зи ка; 5. Ле по та и 
до сто јан ство књи жев ног је зи ка; 6. Где тре ба на књи жев ни је зик нај ви ше 
па зи ти?; 7. Шта тре ба ра ди ти?. Књи жев ни од бор при хва тио је овај Ба ту тов 
пред лог и од ње га за тра жио да упра во он на пи ше пр ви чла нак и то у што 
кра ћем ро ку. Ни по сле го ди ну да на текст ни је сти гао, па је за мо љен А. Сан-
дић да на пи ше чла нак. Ме ђу тим, ни он ни је ис пу нио по ве ре ни за да так. 

22 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 147. А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 
1886. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 150, св. 2 (1887), 143–148.

23 А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 1885. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 148, св. 4 (1886), 136–138.
24 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 147; А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 

1886. и 1887. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 152, св. 4 (1887), 141–145.
25 А., „Ма ти ца срп ска. Из во ди... 1886. и 1887. го ди не”, Ле то пис МС, књ. 152, св. 4 (1887), 

145–147.
26 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 255.
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Сеп тем бра 1889. Ма ти чин се кре тар А. Ха џић са оп штио је на сед ни ци Књи-
жев ног оде ље ња да је Ба тут обе ћао ка ко ће до Но ве го ди не ура ди ти и по сла ти 
увод ни чла нак за „Бра нич срп ско га је зи ка”, али то се ни ка да ни је до го ди ло.27

Јед но од нај за па же ни јих Ба ту то вих ан га жо ва ња у окви ру Ма ти це срп-
ске би ло је об ја вљи ва ње ње го вог зна ме ни тог ра да Гра ђа за ме ди цин ску тер-
ми но ло ги ју у Ле то пи су. О мо ти ви ма за при сту па ње овом по слу он ка же: 
„На ша ме ди цин ска тер ми но ло ги ја је за са да та ко не пот пу на, да нам је и нај-
бо ља во ља спу та на, те ни куд ни ко ра ка. Ле кар и струч њак је у нај ве ћој не при-
ли ци, кад хо ће да шта из сво је стру ке а сво јим је зи ком ре че и на пи ше, па 
ваљ да с то га и то ли ко и ћу ти. Што већ мо ра, би ло у прак си или слу жби, из у-
сти и на пи ше ре чи ма и из ра зи ма, ка ко их сам се би по ту ђем ка лу пу скро ји”.28 
Ба тут је сма трао да наш је зик оби лу је тер ми ни ма ко је тре ба са ку пи ти и 
сре ди ти, па би се из то га ма те ри ја ла мо гла са чи ни ти тер ми но ло ги ја, ко ја би, 
иа ко не пот пу на, би ла ко ри сна као по че так. Он је био све стан да је из ра да 
тер ми но ло шког реч ни ка за би ло ко ју стру ку ве ли ки по сао и за ла гао се за 
за јед нич ки рад струч ња ка из ви ше на уч них обла сти.

По ме ну ти рад при сти гао је у Ма ти цу сва ка ко пре 21. но вем бра 1885. го-
ди не, по што је тог да на на сед ни ци Књи жев ног од бо ра се кре тар Ха џић под-
нео из ве штај по ко јем у Гра ђи има 1.700 ре чи, ме ђу ко ји ма пре ко 400 но вих, 
а не ких 700–800 не на ла зе се у реч ни ци ма, већ их је ау тор „при би рао из раз-
ли чи тих спи са”, при че му је сва ка реч про ту ма че на „би ло по свом ко ре ну, 
би ло по свом ту ђем по ре клу, по пра вом на уч ном зна че њу ла тин ском и не-
мач ком”.29 По што је Ба тут био до бро по знат чла но ви ма од бо ра као при знат 
струч њак и угле дан са рад ник, рад је при мљен бла го на кло но. Дат је на оце-
ну Или ји Ог ња но ви ћу ко ји га је пре гле дао у ро ку од са мо осам да на, о ње му 
се вр ло по хвал но из ра зио и пре по ру чио да се што пре штам па.30 Књи жев ни 
од бор је при хва тио су ге сти ју Ог ња но ви ћа и из фон да Јо ва на На ка на гра дио 
рад нај ви шом на гра дом за ра до ве у Ле то пи су у из но су од 40 фо рин ти по 
штам па ном та ба ку, тј. 200 фо рин ти укуп но. Пр ви део Гра ђе за ме ди цин ску 
тер ми но ло ги ју (А−Б) об ја вљен је у књи зи 146, тј. у дру гој све сци Ле то пи са 
Ма ти це срп ске за 1886. го ди ну и у њој об у хва тао стра не 48−79, с тим што 
овај део са др жи и увод, а реч ник по чи ње од 57. стра не. Дру ги део (В−К) штам-
пан је у књи зи 147, тј. све сци тре ћој за 1886, на стр. 33−78; тре ћи део (Л−О) 
у књи зи 148, тј. све сци че твр тој за 1886, на стр. 71−94; че твр ти део (П−Ш) у 
књи зи 149, тј. све сци пр вој за 1887, на стр. 33−94. У че твр том де лу, по сле 
по пи са сле ди у про ду жет ку До да так ко ји са др жи још 23 ре чи ко је је Ба тут 
про на шао у ме ђу вре ме ну, док се Гра ђа то ком прет ход них ме се ци штам па ла. 

27 Исто.
28 М. Јо ва но вић Ба тут, „Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју”, Ле то пис Ма ти це срп-

ске, књ. 146, св. 2 (1886), 48.
29 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 257.
30 У сво јој оце ни И. Ог ња но вић из ме ђу оста лог на во ди: „Ре че но је да већ до та да шњи 

рад Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та ули ва по ве ре ње у со лид ност ово га по ду хва та, те да би се 
те шко мо гао на ћи не ко по год ни ји ʼме ђу на шим пи сци ма ,̓ ко ји би био у ста њу да бо ље и со-
лид ни је ура ди оно че га се Ба тут при хва тио. А ко по бли же раз гле да ово де ло, мо ра при зна-
ти да је то – ʼЗа и ста до сто јан по че так са ста вља ња реч ни ка ме ди цин ског .̓ Јер, ау тор је у овај 
по сао уло жио огро ман труд и на пор, а знао је, уз то, раз ли ко ва ти до бро од рђа вог, и ʼпра вог 
на род ног од умет нич ки ско ва ногʼ тер ми на”. Исто, 258.
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У ра ду се по ми ње обим на ли те ра ту ра ко ја је пре гле да на и ко ри ште на, а на-
ве де ни су и кра је ви и обла сти са под руч ја срп ско хр ват ског је зи ка у ко ји ма 
је са ку пља на гра ђа.

Ма ти чин Књи жев ни од бор је ве о ма це нио по је ди не при ло ге у Ле то пи-
су, по го то во уко ли ко су они има ли умет нич ку или на уч ну вред ност и мо гли 
би ти од ко ри сти ши рим сло је ви ма. У та квим слу ча је ви ма члан ци су штампа-
ни за себ но, а је дан од њих би ла је и Ба ту то ва Гра ђа за ме ди цин ску тер мино-
ло ги ју ко ја је 1887. го ди не штам па на у по себ ној књи зи у 300 при ме ра ка, од 
ко јих је 100 при па ло ау то ру, а пре о ста лих 200 је по кло ње но књи жев ним дру-
штви ма и ис так ну тим књи жев ним, кул тур ним и на уч ним ства ра о ци ма.

На жа лост, по сле ове Ба ту то ве озбиљ не ини ци ја ти ве ни су се ја ви ли по-
сле ни ци ко ји би на ста ви ли ње гов рад на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. Ни 
Ма ти ца срп ска, ко ја је Ба ту то вом ра ду пре ко свог Ле то пи са да ла ши рок 
пу бли ци тет, ни шта ни је пред у зе ла у оства ре њу ње го ве за ми сли, ве ро ват но 
сто га што се уви де ло да у њој не ма ква ли фи ко ва них делатника ко ји би ову 
иде ју мо гли спро ве сти у де ло. Мо гло би се кон ста то ва ти да Ма ти ца ни је има-
ла ма те ри јал них мо гућ но сти ни ин те лек ту ал них сна га за ор га ни зо ва ње ко-
лек тив ног и план ског ра да на тер ми но ло шким про јек ти ма.

То ком по след ње две де це ни је 19. ве ка Ба тут је уче ство вао и у по греб ним 
це ре мо ни ја ма Ма ти чи них чла но ва и са рад ни ка. По чет ком ав гу ста 1886. го-
ди не у Но вом Са ду је пре ми нуо Ђор ђе Рај ко вић, учи тељ и пи сац, Ма ти чин 
слу жбе ник и члан ње ног Књи жев ног оде ље ња. Ба тут је умо љен да при ли ком 
са хра не бу де је дан од че тво ри це углед них ма ти ча ра ко ји ће ићи уз сан дук с 
во шта ни ца ма, што је и при хва тио. Ка да је у Бу ди му кра јем 1891. го ди не пре-
ми нуо још је дан члан Књи жев ног оде ље ња, већ по ми ња ни Ди ми три је Ми та 
Пе тро вић, Ма ти ца је Ба ту та за мо ли ла да бу де го вор ник ко ји би одр жао сло во 
у спо мен на ње ног це ње ног са рад ни ка. Из на ма не по зна тих раз ло га он ни је 
мо гао или ни је хтео да се при ми ово га за дат ка. Ба тут је ју на 1896. го ди не 
за сту пао Ма ти цу срп ску у Бе о гра ду при ли ком по гре ба др Ми ла на Јо ва но-
ви ћа Мор ског, про фе со ра и пи сца, чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је и Ма-
ти чи ног Књи жев ног оде ље ња.31

Још 1873. го ди не у Ма ти ци срп ској по кре ну то је пи та ње из да ва ња по-
пу лар них спи са за про све ћи ва ње ши ро ких на род них сло је ва. У на ред ним 
го ди на ма ова ини ци ја ти ва раз ма тра на је у не ко ли ко на вра та на са стан ци ма 
Ма ти чи них ор га на, али ни ка ко ни је би ва ла спро ве де на у де ло. У дру гој по-
ло ви ни 1879. го ди не Књи жев но оде ље ње упу ти ло је тим по во дом по зив на 
са рад њу срп ским књи жев ни ци ма и уче ња ци ма, али је на ње га од го во ри ло 
са мо њих осмо ри ца, и то ма њи део по тврд но. Ме ђу њи ма је био и Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут, ко ји је обе ћао са рад њу, али још ни је мо гао озна чи ти те му.32 
Он је из Сом бо ра по чет ком ав гу ста пи сао „Слав ној Ма ти ци срп ској” и до дао 
„Ми ло ми је, што сам по зван и ја увр шћен у при зна те књи жев ни ке срп ске. 
Ра до сно при хва там ту ле пу на ме ру и ра ди ћу по сво јој сна зи да је уна пре дим 
[...] Што се ти че са др жи не мо га ра да, не мо гу је за са да спе ци фи ко ва ти [...] 
Мо ја је на ме ра да књи жев ним сво јим ра дом уне сем у на род здра ву на у ку о 

31 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 320, 327, 330.
32 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, II, 375.
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те ле сном и ду шев ном на прет ку, да од по је дин ца и по ро ди це на чи ним те ле-
сно здра ве, раз бо ри те и мо рал не ин ди ви дуе, па из та ких ин ди ви дуа да се од 
се бе скло пи на пред но, мо рал но дру штво – вре дан, раз бо рит и че стит на род 
[...] Као ле кар не знам кад ћу мо ћи би ти до ко лан за књи жев ни рад. Нај бо ље 
би би ло кад би ми Ма ти ца опре де ли ла нај ду жи тер мин”.33 Сво ју чу ве ну 
еди ци ју „Књи ге за на род” Ма ти ца срп ска на по кон је за сно ва ла 1885. го ди не, 
уз по моћ за ве шта ња ко је јој је оста вио тр го вац и до бро твор Пе тар Ко ње вић 
с на ме ром: „да до не се та ка по уч на и за бав на де ла, ко ја ће наш на род по ди-
за ти и сна жи ти мо рал но и ма те ри јал но и ко ја ће га по у ча ва ти ка ко да чу ва 
и не гу је сво је здра вље”.34 Ми лан Јо ва но вић Ба тут, као пи сац ан га жо ван на 
здрав стве ном про све ћи ва њу на ро да, што је по ста ло и ње го во нај зна чај ни је 
жи вот но де ло, од лич но је по зна вао не за вид но ста ње здрав стве них и дру штве-
них окол но сти у на шем на ро ду, али је ну дио и на чи не за њи хо во са ни ра ње. 
Он је до био при ли ку да ње го ви ру ко пи си Бу кви ца здра вља35 и Бу кви ца бо-
ле сти36 бу ду штам па ни од мах исте го ди не као дру га и тре ћа све ска „Књи га 
за на род”. За сва ку од њих одо брен му је хо но рар од 100 фо рин ти. Чак су оба 
ова де ла 1892. го ди не до жи ве ла и дру го из да ње, за си гур но због ква ли те та 
са мих тек сто ва, вред но сти и зна ча ја те ма, а ве ро ват но и због по тре бе да се 
на до ме сте не до ста ју ћи ти ра жи. У окви ру по ме ну те Ма ти чи не еди ци је по-
ја ви ле су се јед на ко за па же не и ко ри сне Ба ту то ве књи ге: као 7. све ска Бра нич 
од за ра за (1886),37 све ска 14. Не де ља и пра зни ци (1887),38 све ска 18. Пи јан ство 
(1888),39 све ска 88. Труд на же на (1899), све ска 89. По ро ди ља (1899), све ска 
92. Де те у пр вој го ди ни жи во та (1900).40 Ма ти чин се кре тар, књи жев ник, 
исто ри чар и по ли ти чар Ва са Ста јић по кре нуо је 1921. го ди не ини ци ја ти ву 

33 РОМС, ЗП, Ми лан Јо ва но вић Ба тут – Ма ти ци срп ској, 10. VI II 1879. (инв. бр. 19.689).
34 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 70.
35 За ово де ло сам Ба тут ка же ка ко у ње му: „рас пра вља сва ва жни ја пи та ња из лич не 

и до ма ће иги је не на на чин, ка ко би га и не ук се љак мо гао раз у ме ти”. М. Јо ва но вић Ба тут, 
„Ма ти ца срп ска и здрав стве но уна пре ђе ње на шег на ро да”, у: Ма ти ца срп ска 1826–1926, Ма-
ти ца срп ска, Но ви Сад 1927, 453.

36 У овој књи жи ци ау тор да је прак тич не по у ке на ро ду шта мо же и шта би тре ба ло да се 
чи ни ка да се по ја ви не ка бо лест у не чи јој ку ћи, око ли ни или у чи та вом дру штву. Исто, 454.

37 У овом де лу Ба тут ука зу је на опа сно сти од за ра зних бо ле сти и ко ли ко је ва жно да се 
по шту ју пре по ру ке и на ред бе о спре ча ва њу њи хо вог ши ре ња, јер су оне ве ли ки не при ја тељ 
оп стан ка на ро да, по го то во ма ло број них и еко ном ски сла бих. Ба тут да је са вет „Чим их где 
осе тиш или ви диш при чу вај се, а при чу вај и дру гог по оно ме што си већ ви део, на у чио и 
што ћеш још на у чи ти”. Као и у дру гим сво јим слич ним де ли ма ко ри сти и на род не му дро сти, 
да је очин ске са ве те, а нај ве ћи ак це нат ста вља на пре вен ти ву. С. Бор ја но вић Жи жић, „Па три-
јарх здрав стве не кул ту ре на шој де ци”, у: Збор ник ра до ва Тре ћег на уч ног ску па 800 го ди на 
срп ске ме ди ци не, (ур. Бра на Ди ми три је вић), In fi ni tas, Срп ско ле кар ско дру штво, Бе о град 
2012, 101–102.

38 Ау тор је у овој сво јој књи жи ци ис та као: „вер ско пра зно ва ње као ве о ма ва жну хиги-
јен ску ме ру за одр жа ње сна ге и здра вља; као да не те ле сног од мо ра и ду шев ног пре по ро ђаја, 
као да не за при ку пља ње но вих сна га и но ве за да ће а не као да не не у ме ре но сти и раз вра та, 
пи јан ства и зло чи на, ко ји ма се за ти ре ве ли ки део на род ног те ле сног и ду шев ног ка пи та ла”. 
М. Јо ва но вић Ба тут, „Ма ти ца срп ска... ”, 455.

39 За де ло Пи јан ство за ин те ре со ва ла се че шка чи та лач ка пу бли ка и оно је по ста ло 
пр во Ба ту то во де ло ко је је пре ве де но на че шки је зик, а штам па но је у Пра гу 1888. го ди не. 
В. Гру јић, н. д., 46.

40 Ј. Ни ко лић, Би бли о гра фи ја Ма ти це срп ске 1826–1949, књ. I, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад 1976, 33, 35–36, 40, 50, 52.
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да се по ме ну те три пред рат не Ба ту то ве књи жи це о труд ној же ни, по ро ди љи 
и одој че ту по но во из да ју у јед ној књи зи. Ба тут се за хва лио Ма ти ци „на ла-
ска вом при зна њу и та ко ле пој па жњи” пре ма ње го вом де лу и при хва тио 
оба ве зу да при пре ми ру ко пис с из ве сним про ши ре њи ма и до пу на ма, иа ко 
је био пре оп те ре ћен оба ве за ма као де кан и про фе сор Ме ди цин ског фа кул-
те та у Бе о гра ду.41 Та ко је у окви ру „Књи га за на род” као све ске 150, 151. и 
152, уз од ре ђе не ор га ни за ци о не по те шко ће, об ја вље но још јед но за па же но 
Ба ту то во де ло Ма ти и де те (Труд на же на – По ро ди ља – Одој че) но се ћи као 
го ди ну из да ња 1922.42

У Ка лен да ру Ма ти це срп ске за го ди ну 1904. Ба тут се у стал ној ру бри ци о 
здра вљу Здра вац ја вио члан ком „Јек ти ка и брак”, где пи ше о на стан ку, ши ре њу 
и ле че њу ту бер ку ло зе, об ја шња ва ко ли ке су опа сно сти од ове бо ле сти и ука зу-
је на пре вен тив не ме ре. Ка ко у овом, та ко и у свим сво јим де ли ма чи ји циљ је 
био да се на род по у чи у пи та њи ма здрав стве не кул ту ре и за шти те, он је на по-
пу ла ран на чин ту ма чио и вр ло струч не пој мо ве, на сто је ћи да бу ду ра зу мљи ви 
и обич ном чо ве ку. Ба тут се ни је увек ба вио ори ги нал ним те ма ма, али је на чин 
на ко ји их је об ра ђи вао био ве о ма спе ци фи чан и у свом из ра зу им пре си ван.43

Уо чи бал кан ских и Пр вог свет ског ра та Ба тут је одр жа вао ве зу с Ма ти-
цом, а на ро чи то с ње ним се кре та ром и књи жев ним исто ри ча ром Ти хо ми ром 
Осто ји ћем, ко ји је Ба ту ту био бли зак у мно гим ста во ви ма ве за ним за дру-
штве ни и кул тур ни жи вот на шег на ро да. Та ко се у но вем бру 1911. го ди не 
Осто ји ћу обра тио из Па ри за и мо лио га да му по ша ље по дат ке да ли је ле кар 
Љу бо мир Ра ди во је вић био члан Књи жев ног оде ље ња или Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.44 По сле не ко ли ко да на Ба тут се за хва лио Осто ји ћу на оба ве-
ште њу и на ја вио мо гућ ност свог до ла ска у Но ви Сад и Ма ти цу ка ко би по-
тра жио не ке по дат ке у ње ној би бли о те ци.45 О Љ. Ра ди во је ви ћу, ис так ну том 
јав ном рад ни ку, до бро тво ру и чла ну Ма ти це срп ске, он је убр зо на пи сао 
јед ну сту ди ју ко ја је об ја вље на у Бе о гра ду 1912. го ди не. Ба тут се Осто ји ћу 
обра тио и у сеп тем бру 1913. го ди не ка да му је пи сао о про јек ту за осни ва ње 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду и дру гим кул тур ним зби ва њи ма.46

По чет ком Пр вог свет ског ра та на Ма ти цу срп ску, као и на дру ге срп ске 
кул тур не ор га ни за ци је, ау стро у гар ске вла сти гле да ле су с по до зре њем због 

41 РОМС, ЗП, Ми лан Јо ва но вић Ба тут – Ва си Ста ји ћу, 11. IV 1921. (инв. бр. 8.211).
42 Око штам па ња ове књи ге би ло је до ста на те за ња. Штам па ри ја За ста ве од штам па ла 

је по чет ком 1922. го ди не пр ва два та ба ка, али је усле дио за стој због не до стат ка хар ти је. Ово 
је ве о ма уз не ми ри ло Ба ту та ко ји у то ку го ди не пи ше Ста ји ћу: „До ста је. Го ди на да на штам па 
се књи га... да сам знао да ће те та ко окле ва ти, не бих је дао Ма ти ци”. Тек по сле број них ин тер-
вен ци ја штам па ње је на ста вље но на ред не го ди не, али је тра же на ви ша це на. По сле муч них 
пре го ва ра ња мар та 1923. упра ва Ма ти це срп ске ко нач но је при ста ла на но ве усло ве. Књи га 
је по чет ком ма ја иза шла из штам пе у чак 15.000 при ме ра ка и ра за сла та прет плат ни ци ма и 
чла но ви ма Ма ти це, ко ја је ау то ру бла го вре ме но ис пла ти ла до го во ре ни хо но рар. РОМС, ЗП, 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут – Ва си Ста ји ћу, 24. VI II 1921. (инв. бр. 11.542), 13. XII 1922. (инв. бр. 
8.218), 19. VII 1923. (инв. бр. 8.217); Д. По пов, Исто ри ја Ма ти це срп ске, IV део, 1918–1941, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2001, 244–245.

43 М. Јо ва но вић Ба тут, „Јек ти ка и брак”, у: Ка лен дар Ма ти це срп ске за го ди ну 1904, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1904, 66–77; П. Јо вић, н. д., 10.

44 РОМС, ЗП, Ми лан Јо ва но вић Ба тут – Ти хо ми ру Осто ји ћу, 21. XI 1911. (инв. бр. 158).
45 Исто, 27. XI 1911. (инв. бр. 159).
46 Исто, 24. IX 1913. (инв. бр. 5.475).
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њи хо вог на ци о нал ног пред зна ка. Ма ти чи ни по сло ви су об у ста вље ни, тј. 
све де ни пре те жно на пре пи ску са но во сад ским ве ли ким жу па ном Бе лом 
Мат ко ви ћем (ко ји је по ста вљен за вла ди ног ко ме са ра у Ма ти ци), са град ском 
и по гра нич ном по ли ци јом и др жав ним ту жи о цем. Ис пи ти ван је це ло ку пан 
Ма ти чин рад, пре све га за ду жби не и ве за са са ра јев ском Про свје том, а се-
кре тар Осто јић је ин тер ни ран и убр зо је мо рао да под не се остав ку. Ко ме сар 
је у ав гу сту 1915. го ди не на ре дио да се из члан ства бри ше не ко ли ко углед них 
ма ти ча ра: Ги га Гер шић, Ла за Ста но је вић, Ђор ђе Ра дић, Јо ван Ра до нић, Ста-
но је Ста но је вић, Ла зар То ма но вић, Јо ван Ту ро ман, као и Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут. Ово је обра зло жио ти ме да они као стра ни др жа вља ни не мо гу би ти 
чла но ви Ма ти це срп ске. Тра жио је и за пи сни ке с глав них скуп шти на на ко-
ји ма су по ме ну ти по је дин ци би ра ни, као и по дат ке да ли су по зи ва ни на 
сед ни це и скуп шти не, те да ли су на њих до ла зи ли. Ма ти ца је на ове зах те ве 
од го во ри ла кра јем сеп тем бра исте го ди не са чи нив ши дуг и оп ши ран из ве-
штај с 25 при ло га (за пи сни ка и дру гих до ку ме на та). На тај из ве штај ни је 
ни ка да до би ла ни ка кав од го вор.47

По сле пр вог свет ског ра та Ма ти ца срп ска је тра жи ла сво је ме сто у но вим 
по ли тич ким, дру штве ним и кул тур ним окол но сти ма на ста лим по сле ства-
ра ња Кра ље ви не СХС. То ком 1921. го ди не у Ма ти ци су се во ди ле рас пра ве 
о ње ној евен ту ал ној ре фор ми и уво ђе њу На уч ног од се ка, што је на ро чи то 
за го ва рао се кре тар Ва са Ста јић. Ме ђу по тен ци јал ним чла но ви ма овог од се-
ка тре ба ло је да се на ђу Јо ван Цви јић, Вла ди мир Ћо ро вић, Ти хо мир Ђор ђе-
вић, Бог дан и Па вле По по вић, Јо ван Ра до нић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ста но је 
Ста но је вић, као и Ми лан Јо ва но вић Ба тут. Ме ђу тим, ова иде ја оста ла је 
нео ства ре на.48

При ли ком при пре ме спо ме ни це о сто го ди шњи ци осни ва ња Ма ти це 
срп ске она се обра ти ла не ко ли ци ни сво јих ис так ну тих чла но ва ка ко би на пи-
са ли при год не члан ке за ову све ча ну пу бли ка ци ју. Ба тут се ода звао по зи ву 
и за спо ме ни цу при ло жио рад „Ма ти ца срп ска и здрав стве но уна пре ђе ње 
на шег на ро да”.49 У ње му ука зу је на по је ди не Ма ти чи не пу бли ка ци је, као и 
на при ло ге об ја вље не у Ле то пи су то ком чи та вог пе ри о да ње го вог по сто ја ња, 
тј. од 1824. го ди не. На овом ме сту Ба тут, по ред сво јих ра до ва, по ми ње и 
мно ге дру ге ау то ре ко ји су за пред мет свог ин те ре со ва ња има ли број но ста-
ње и на пре до ва ње срп ског на ро да, при род но и со ци јал но ода би ра ње при 
скла па њу бра ка, ма те ри јал ни жи вот на ро да, за ра зне бо ле сти, бор бу про тив 

47 Ж. Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, III, 517–518.
48 Д. По пов, н. д., 179.
49 Ма ти ца се Ба ту ту с мол бом за са рад њу на спо ме ни ци обра ти ла сре ди ном ја ну а ра 

1925. го ди не, на шта је он кра јем ме се ца по тврд но од го во рио. У сеп тем бру исте го ди не замо-
љен је да рад до ста ви до сре ди не но вем бра, а Ба тут је убр зо од го во рио да ће би ти у мо гућно-
сти да по шту је по ста вље ни рок. Због ра зних окол но сти про сла ва сто го ди шњи це и об ја вљи-
ва ње спо ме ни це мо ра ли су би ти од го ђе ни за 1927. го ди ну, а у ав гу сту 1926. Ба ту тов рад још 
ни је био сти гао. Та да му је упу ће но још јед но пи смо са зах те вом да ко нач но за вр ши чла нак, 
јер ни је би ло мо гућ но сти за да ље од ла га ње, а ско ро сви ру ко пи си би ли су при сти гли. У име 
Ма ти це пре пи ску је во дио се кре тар Мар ко Ма ле тин. РОМС, ЗП, Мар ко Ма ле тин – Ми ла ну 
Јо ва но ви ћу Ба ту ту, 7. II 1925. (инв. бр. 14.753), 12. IX 1925. (инв. бр. 14.754), 10. VI II 1926. (инв. 
бр. 14.750); Ми лан Јо ва но вић Ба тут – Ма ти ци срп ској, 29. I 1925. (инв. бр. 14.751), 19. IX 1925. 
(инв. бр. 14.752). 
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ал ко хо ли зма и тро ва ња ду ва ном, ле че ње обо ле лих, ста ра ње о си ро ма шни ма, 
ме ња ње за ста ре лих по гле да на жи вот и здра вље.50

За свој це ло ку пан рад на на уч ном, про свет ном, дру штве ном и оп ште-
кул тур ном по љу Ми лан Јо ва но вић Ба тут је још за жи во та до био ве ли ки број 
зна чај них при зна ња, ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству. Ви со ко це не ћи 
ње го ве за слу ге на по љу здрав стве ног про све ћи ва ња на ро да, Ма ти ца срп ска 
га је по во дом сво је сто го ди шњи це 1927. го ди не иза бра ла за по ча сног чла на 
као знак на ро чи тог по што ва ња. Овом при ли ком за по ча сне чла но ве иза бра-
но је ви ше од 50 ис так ну тих по је ди на ца, ме ђу ко ји ма су би ли: на уч ни ци 
свет ског гла са Ни ко ла Те сла, Ми хај ло Пу пин и Ми лу тин Ми лан ко вић; исто-
ри ча ри Ста но је Ста но је вић, Ни ко ла Ра дој чић, Јо ван Ра до нић, Ди ми три је 
Ру ва рац и Вла ди мир Ћо ро вић; књи жев ни ци и исто ри ча ри књи жев но сти 
Бог дан и Па вле По по вић, Вла ди мир На зор, Све ти слав Сте фа но вић, Ми ле та 
Јак шић, Вељ ко Пе тро вић и Иси до ра Се ку лић; ет но ло зи Јо ван Ер де ља но вић 
и Ти хо мир Ђор ђе вић; ли ков ни умет ни ци Иван Ме штро вић, Урош Пре дић 
и Па ја Јо ва но вић, као и сла ви ста Алек сан дар Бе лић.51

У част осам де се то го ди шњи це, са да већ по ча сног Ма ти чи ног чла на 
Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та, ко ја је обе ле же на 1927. го ди не, Ма ти цу је на све-
ча ној ака де ми ји при ре ђе ној на На род ном уни вер зи те ту пред ста вља ла де ле-
га ци ја у са ста ву: Ра ди вој Вр хо вац, пе да гог, кла сич ни фи ло лог, књи жев ни 
исто ри чар и пред сед ник Ма ти це срп ске, Ла зар Мар ко вић, ле кар, пи сац и члан 
Ма ти чи ног Управ ног од бо ра и До ра Ки се лич ки чла ни ца Управ ног од бо ра 
Ма ти це на пред них же на. Они су у при су ству сла вље ни ка из ре кли и при-
год не бе се де.52

По сле уво ђе ња Ше сто ја ну ар ске дик та ту ре у др жа ви 1929. го ди не, ме ђу 
Ма ти чи ним чла но ви ма из би ли су су ко би за сно ва ни пре све га на по ли тич кој 
осно ви око ру ко во ђе ња ње ним по сло ви ма. Глав ни за ступ ник ре жим ске по-
ли ти ке био је со ци о лог, по ли ти чар и про фе сор Прав ног фа кул те та у Су боти-
ци Мир ко Ко сић, ко јег су при пад ни ци ове стру је ис ту ри ли као про тив кан-
ди да та за пред сед ни ка Ра ди во ју Вр хов цу. У бор бу око Ма ти це укљу чи ли су 
се и ње ни чла но ви из Бе о гра да. Ми лан Јо ва но вић Ба тут, као је дан од на ју глед-
ни јих ма ти ча ра, пред во дио је гру па ци ју ко ја је тра жи ла на чин да се пре вази-
ђу су ко би и не спо ра зу ми. Он је пред се да вао са стан ком одр жа ним у ав гу сту 
1929. го ди не у Бе о гра ду где су се чла но ви са ве то ва ли ка ко да се по мог не 
нај ста ри јој срп ској кул тур ној уста но ви ра ди одр жа ва ња ње ног угле да ко ји 
је ужи ва ла у чи та вој зе мљи. Ба тут је ис та као да је ду жност бе о град ских 
чла но ва да „сво јим по мир љи вим др жа њем и са рад њом” до при не су да се уне-
се но ви дух у Ма ти цу, на ли ни ји ми ре ња ра зних стру ја.53 Ба ту то ва гру па се 
убр зо по но во са ста ла и од лу чи ла да по ша ље де ле га ци ју у Но ви Сад ка ко би 
се са гле да ло пра во ста ње ства ри и по ку ша ло при бли жа ва ње су прот ста вље-
них ставова. На још јед ном са стан ку са слу шан је из ве штај иза сла ни ка, а при-
сут ни чла но ви на ги ња ли су ви ше ка по др шци ста ром пред сед ни ку Вр хов цу 

50 М. Јо ва но вић Ба тут, „Ма ти ца срп ска... ”, 449–455.
51 Д. По пов, н. д., 341.
52 Исто, 360.
53 Исто, 374.
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у убе ђе њу да овај „на ци о нал ни бо рац и су пер и ор ни ин те лек ту а лац” мо же 
Ма ти ци да слу жи „на част и по нос”.54 Сам Ба тут био је све вре ме нај и стак-
ну ти ји за го вор ник из ми ре ња за ва ђе них стра на и упор но се за ла гао да се још 
јед ном по ку ша до ћи до по ми ре ња, а ако се не успе, он да не ка чла но ви гла-
са ју по свом лич ном уве ре њу за ко га хо ће. Ка ко је пу бли ци ста Ве ли мир 
Ни ка ши но вић пи сао ар хи ви сти, књи жев ни ку и Ма ти чи ном функ ци о не ру 
Три фу ну Три ви Ми ли та ру, Ба ту то ва увод на реч на јед ном од са ста на ка била 
је „нео д ре ђе ног прав ца, он је био за сми ри ва ње и по ми ре ње, а уз гред но је 
одао и при зна ње Вр хов цу, не про ти ве ћи се ни дру гом кан ди да ту”.55 На по-
слет ку је на скуп шти ни одр жа ној у ок то бру 1929. ве ћин ску по др шку члан-
ства до био ста ри пред сед ник Ра ди вој Вр хо вац.

Свој по след њи ау тор ски рад ко ји је об ја вио у Ма ти ци срп ској Ба тут је 
на сло вио „Би о тич ка вред ност људ ског ма те ри ја ла у пле ме ну, на ро ду и држа-
ви”. Овај текст по ја вио се у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1930. го ди не уз озна ку 
да је је дан из ни за чла на ка раз ли чи тих ау то ра у окви ру ру бри ке Про у ча ва ње 
на ро да. У ње му Ба тут раз ра ђу је те зу да је „раз ли ка из ме ђу по себ них и ко-
лек тив них ор ган ских ин ди ви дуа у то ме што пр ве већ по сво јој фи зи о ло шкој 
ор га ни за ци ји мо ра ју у од ре ђе ном – кад ма њем кад ве ћем – раз ма ку вре ме на 
от па сти и про па сти, а дру ге не”.56 Пре ма Ба ту ту, овај основ ни за кон ор ган-
ске при ро де вла да и жи во том људ ских за јед ни ца и це лог људ ског ро да. На 
кра ју члан ка он за кљу чу је: „са мо по вред но сти и би о тич ком диг ни те ту на-
сле ђе них, уро ђе них, вас пи та њем и шко ло ва њем сте че них и при но вље них 
или уса вр ше них те ле сних и ду шев них осо би на људ ског ма те ри ја ла це ни се 
вред ност на ро да и др жа ва”.57

У знак ду бо ког по што ва ња и пи је те та пре ма Ми ла ну Јо ва но ви ћу Ба ту ту 
Ма ти ца срп ска је пре ко сво је де ле га ци је би ла при сут на и на ње го вој са хра ни.58

* * *

Бли ске ве зе Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та и Ма ти це срп ске да ти ра ју још 
од 1868. го ди не ка да је он као сту дент ме ди ци не у Бе чу по стао те ке ли ја нац, 
тј. Ма ти чин сти пен ди ста. Ма ти ца је де вет го ди на ка сни је на гра ди ла и штам-
па ла Ба ту то во пр во де ло, ко је је за те му има ло здра вље и раз вој де це. Убр зо 
је по стао њен члан (1880) и члан Књи жев ног оде ље ња (1883), а у том пе ри о ду 
вр ло бри жљи во је чи тао и ре цен зи рао не ко ли ко ра до ва дру гих Ма ти чи них 
ау то ра. У Ле то пи су је об ја вио вред не члан ке из ме ди цин ске тер ми но ло ги је, 
а кру на са рад ње Ма ти це и Ба ту та су ње го ва по уч на де ла из обла сти здрав-
стве ног про све ћи ва ња штам па на под Ма ти чи ним окри љем у еди ци ји „Књи-
ге за на род”. На пи сао је и за па жен чла нак у спо ме ни ци о сто го ди шњи ци осни-
ва ња Ма ти це, ко ја га је 1927. го ди не иза бра ла за свог по ча сног чла на. По следње 

54 Исто, 376.
55 РОМС, ЗП, Ве ли мир Ни ка ши но вић – Три ви Ми ли та ру, 6. XI 1929. (инв. бр. 44.801).
56 М. Јо ва но вић Ба тут, „Би о тич ка вред ност људ ског ма те ри ја ла у пле ме ну, на ро ду и 

др жа ви”, Ле то пис МС, књ. 326, св. 1−2 (1930), 56.
57 исто, 70 – 71. 
58 Ј. По по вић, „Д-р Ми лан Јо ва но вић-Ба тут, по ча сни члан Ма ти це срп ске”, у: Го ди шњак 

Ма ти це срп ске, ка лен дар за про сту 1941. го ди ну, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1940, 234.
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за бе ле же но ан га жо ва ње Ба ту та у деловању Ма ти це срп ске зби ло се 1929. го-
ди не ка да је де ло вао као по ми ри тељ су прот ста вље них ста во ва ме ђу Ма ти-
чи ним чла но ви ма.
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епи де ми ја ти фу са из 1915. усмр ти ла је око 135.000, пан де ми ја шпан ске гро зни-
це из 1918. око 115.000 љу ди. Пре о ста лих око 110.000 ста нов ни ка Ср би је би ли 
су жр тве раз ли чи тих, ве ћих и ма њих епи де ми ја ко је су се то ком свих рат них 
го ди на ја вља ле на фрон ту и у по за ди ни. Мно ге од њих би ле су ло кал ног ка рак-
те ра, за хва та ју ћи пре све га ру рал не обла сти, та ко да се ин фор ма ци је о њи ма 
не мо гу на ћи у дру гим исто риј ским из во ри ма, осим у ма тич ним цр кве ним 
књи га ма умр лих. Јед на од њих би ла је епи де ми ја ср до бо ље (ди зен те ри је) која 
се кра јем ле та и то ком де ла је се ни 1918, пре на ле та шпан ске гро зни це, по јави-
ла исто вре ме но у раз ли чи тим, ме ђу соб но не по ве за ним и уда ље ним краје ви ма 
Ср би је. Мно га на се ља је ми мо и шла, а та мо где је ре ги стро ва на смрт ност је 
би ла раз ли чи та. Не где је за пар ме се ци умр ло знат но ма ње од 1% ста нов ни ка, 
у по је ди ним на се љи ма ви ше од 3%, а у се лу Га ра ши код Аран ђе лов ца 5,22%.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би ја, 1918. го ди на, епи де ми ја, бо лест, ди зен те ри ја, 
ср до бо ља 

У пре те жно ру рал ној Ср би ји, у ко јој је ап со лут на ве ћи на ста нов ни штва 
жи ве ла у се ли ма, не рет ко за ба че ним, те же при сту пач ним, са ни ским ни во ом 
обра зо ва ња, жи вот ног стан дар да, а ти ме и здрав стве не кул ту ре, по ја ва раз-
ли чи тих бо ле сти, ко је су мо гле да екс пло ди ра ју у епи де ми је и од не су ве ћи 
број жи во та, би ла је стал на ре ал ност. То су углав ном би ле ма ње, ло кал не 
епи де ми је, огра ни че не на јед но се ло, јед ну цр кве ну па ро хи ју, ре ђе на ви ше 
ну ри ја. Не ке од епи де ми ја ни су би ле из ра зи то мор тал не, али би ло је и оних 
са ве о ма те шким по сле ди ца ма. Ту бер ку ло за и за па ље ње плу ћа би ли су че сти 
узро ци смр ти, али то су бо ле сти ко је не ма ју епи де миј ски ка рак тер. Нај че шћи 
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узро ци ма сов ног уми ра ња би ли су шар лах и диф те ри ја (гу шо бо ља), по том 
ве ли ки ка шаљ, сре та ла се и ди зен те ри ја (ср до бо ље), по вре ме но су се по ја-
љи ва ле и бо ги ње (кра сте), док су по ја ве смрт них ис хо да због раз ли чи тих 
ти фу са, ко ји су Ср би јом ха ра ли 1915, али су уо че ни и у дру гим рат ним го-
ди на ма, би ле ре ла тив но ре ђе. 

У брд ско-пла нин ској па ро хи ји ма на сти ра Ће ли је код Ва ље ва,1 у ко јој 
је прет ход них го ди на про сеч но уми ра ло око 60 љу ди, 1908. је умр ло 98, а 
1909. го ди не 154 се ља на. Узрок по ве ћа не смрт но сти 1908. био је ве ли ки ка-
шаљ, а на ред не не по зна та бо лест, ко ју је све ште ник – мо нах у књи зи умр лих 
име но вао као „сла бост” (?). С дру ге стра не у су сед ној, али при град ској па-
ро хи ји цр кве из се ла Дра чић 1908. го ди не ни је уо че на пре ко мер на смрт ност, 
али је 1909. умр ло 146 па ро хи ја на, и то 43 од ср до бо ље, 21 од шар ла ха и 11 
од ве ли ког ка шља.2 На ред не 1910, у Ће лиј ској па ро хи ји је смрт ност и да ље 
по ве ћа на (107 пре ми ну лих), док је у Дра чић кој би ла ис под го ди шњег про се ка 
(39 умр лих). У ужич ком кра ју, на те ри то ри ји па ро хи је цр кве у Ко сје ри ћу,3 
1913. го ди не ре ги стро ва но је 120 пре ми ну лих, што је три пу та ви ше не го у 
прет ход ној го ди ни. Њих 86 је умр ло то ком пр ве по ло ви не го ди не, а ве ћи на 
од њих од „кра сти” – бо ги ња. 

Епи де ми о ло шка си ту а ци ја у рат ним го ди на ма, то ком Пр вог и Дру гог 
бал кан ског (1912–1913), а на ро чи то Пр вог свет ског ра та (1914–1918) по ста ла 
је још те жа. Рат ни усло ви жи во та под ра зу ме ва ли су кон цен тра ци ју ве ли ког 
бро ја љу ди на јед ном ме сту, ма сов на кре та ња ста нов ни штва, жи вот у не хи-
ги јен ским усло ви ма, оп шту не ма шти ну и глад не го ди не, што је по го до ва ло 
раз во ју за ра зних бо ле сти и њи хо вом пре ла ску из ен де ми је у епи де ми ју.

РАТ НЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

Пре ма па у шал ним про це на ма на чи ње ним по сле ра та, од по сле ди ца 
раз ли чи тих епи де ми ја, то ком свих рат них го ди на, стра да ло је око 360.000 
љу ди.4 До са да је нај ве ћа па жња по све ћи ва на ве ли кој ти фу сној епи де ми ји 
из пр ве по ло ви не 1915. го ди не. Про це не о укуп ном бро ју жр та ва тог „епи-
де миј ског мик са”5 су раз ли чи те. Убр зо по сле ра та др Вла ди мир Ста но је вић 
и др Мо риц Бу ли на го ве шта ва ју мо гу ћих око 100.000 жр та ва.6 По ред то га, 

1 Књи га цр кве ће лиј ске (Ле лић), хра ма Ар хан ђе ла Ми ха и ла, за упи си ва ње умр лих, за 
1903–1921. го ди ну. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ва ље во). 

2 Књи га цр кве дра чић ке, хра ма Све тих Апо сто ла за упи си ва ње умр лих, за 1907–1925. 
го ди ну (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ва ље во).

3 Kњига цр кве ко сје рић ке, хра ма Ро жден ства Све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, 
за пе ри од 1909–1931. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це).

4 Д. Ми кић, А. Не док и Б. По по вић, „За ра зне бо ле сти у срп ској вој сци и на ро ду 1914. 
и 1915. го ди не”, Срп ски вој ни са ни тет 1914–1915. го ди не, Бе о град 2010, 181–204; Д. Ми кић, 
Б. По по вић, Р. Че ка нац и др., „За ра зне бо ле сти и рад срп ског вој ног са ни те та на њи хо вој 
пре вен ци ји и ле че њу на Со лун ском фрон ту 1917–1918. го ди не”, Вој но са ни тет ски пре глед, 
65 супл. (2008), 59–69.

5 По ред пе га вог, као нај мор тал ни јег, свој да нак су узи ма ли и по врат ни ти фус (ре ку-
ренс) и тр бу шни ти фус, као и раз ли чи ти об ли ци па ра ти фу са.

6 В. Ста но је вић, „Ко ле ра у бал кан ским ра то ви ма 1912–1913”, Исто ри ја срп ског вој ног 
са ни те та – на ше рат но са ни тет ско ис ку ство, Бе о град 1925 (1992), 309–313; М. Бу ли, „Моја 
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ја вља ју се и прет по став ке ко је на во де 200.000 па и ви ше стра да лих, а нај че-
шће је за сту пље на про це на пре ма ко јој је епи де ми ја од не ла 170.000 жи во та: 
135.000 жи те ља Ср би је (око 100.000 гра ђа на и 35.000 вој ни ка) и око 35.000 
за ро бље ни ка.7

На ред ни ве ли ки епи де миј ски удар, ко ји је са стра хо ви тим по сле ди ца ма 
за хва тио Ср би ју био је на лет дру гог та ла са свет ске пан де ми је шпан ске гро-
зни це, то ком по след ња три ме се ца 1918. го ди не. Овој бо ле сти, ко ја је на и шла 
на са мом кра ју ра та, у вре ме оп ште еу фо ри је због окон ча ња стра да ња, на сту-
па ња ми ра, про ме не ге о по ли тич ке ма пе све та и дра стич них из ме на ста ња 
на Бал ка ну, до ско ро ни је по све ћи ва на ве ћа па жња, али нај но ви ја ис тра жи-
ва ња ука зу ју да ње не по сле ди це ни су знат но ма ње од оних из 1915. Про це-
њу је се да је у пост ку ма нов ској Ср би ји шпа њол ка од не ла 115–120 хи ља да 
жи во та, пре ко 100 хи ља да ци ви ла и 15–20 хи ља да вој ни ка и ин тер ни ра ца.8

Та бе ла 1. Пре глед бро ја умр лих, по го ди на ма, у по два се ла ужич ког и ва-
љев ског кра ја

1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919.

Дра чић 34 81 96 104
300

(261 то ком 
пр вих 6 ме се ци)10

33 38
113

(73 од шпан ске 
гро зни це)

39

Пу сти ња 87 94 159 231
466

(400 то ком 
пр вих 6 ме се ци)

59 47
189

(146 од шпан ске 
гро зни це)

96

Ко сје рић 44 43 120 46
300

(216 то ком 
пр вих 6 ме се ци)

66 103
88

(62 од шпан ске 
гро зни це)

36

Ра жа на 48 42 56 36
106

(79 то ком 
пр вих 6 ме се ци)

63 74
146

(112 од шпан ске 
гро зни це)

–

Пре о ста лих, про це ње них ви ше од 100 хи ља да жр та ва стра да ло је у 
број ним ма њим епи де ми је раз ли чи тих бо ле сти ко је су се ја вља ле то ком свих 
шест рат них го ди на, ка ко ме ђу вој ском, пр во у Ср би ји, по том 1916. на ал бан-
ском и грч ком при мор ју и на Со лун ском фрон ту, та ко и ме ђу ци вил ним ста-
нов ни штвом. Ин ди ка тив но је да је у пе ри о ду из ме ђу за вр шет ка мор тал ног 
уда ра ти фу сне епи де ми је из 1915. и на ле та шпан ске гро зни це, број умр лих 
ме ђу ци вил ним ста нов ни штвом био ре ла тив но ма ли. У по је ди ним па ро хи-

бак те ри о ло шка ис ку ства у ра то ви ма 1912–1918”, Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та – на ше 
рат но са ни тет ско ис ку ство, Бе о град 1925 (1992), 514–523.

7 А. Не док, Ва ље во – срп ски рат ни хи рур шки цен тар и град-бол ни ца у епи цен тру ве-
ли ке епи де ми је 1914–1915, Ва ље во 2017, 43, 75; Ви де ти и: Р. Че ка нац, П. Ћур чић, Ј. Зељ ко вић 
и др., „За ра зне бо ле сти и рад срп ског вој ног са ни те та на њи хо вој пре вен ци ји и ле че њу на 
Со лун ском фрон ту 1917–1918. го ди не”, Срп ски вој ни са ни тет 1914–1915. го ди не, Бе о град 
2010, 205–250. 

8 В. Кри во ше јев, Епи де ми ја шпан ске гро зни це у Ср би ји 1918–1919, са по себ ним освр том 
на ва љев ски крај, Но ви Сад – Бе о град 2020.

9 Вре ме тра ја ња ти фу сне епи де ми је из 1915. го ди не.
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ја ма, по пут Дра чић ке и Пу стињ ске из Ва љев ског окру га,10 број умр лих то-
ком тог ин тер рег ну ма био је ма њи од про сеч ног бро ја упо ко је них пре ра та. На 
то је си гур но ути цао до дат но сма њен број ста нов ни ка, услед рат них деј ста-
ва, прет ход них епи де ми ја, по вла че ње пре ко Ал ба ни је и од во ђе ња у ин тер-
на ци ју, али и чи ње ни ца да су мор би ди те ти из ра ни јих го ди на до ве ли до 
се лек ци је ста нов ни штва, усмр тив ши нај не от пор ни је. По све му су де ћи ни 
ло кал не епи де ми је ни су би ле из ра же не, бар не са ве ћом смрт но шћу.

С дру ге стра не, у по је ди ним па ро хи ја ма Ужич ког окру га, по пут Ко сје-
рић ке и Ра жан ске,11 смрт ност је то ком по ме ну тог ин тер рег ну ма би ла ве ћа 
не го пре ра та, на ро чи то у Ко сје рић кој, где је 1917. умр ло ви ше па ро хи ја на 
не го то ком на ред не пан де миј ске 1918. го ди не. По ве ћа на је смрт но сти од за-
па ље ња плу ћа и ту бер ку лу зе, али и ка шља, од но сно ве ли ког ка шља, ко ји од-
но си 25 жи во та. У Ко сје рић кој па ро хи ји ни су ре ги стро ва ни смрт ни слу ча-
је ви услед по ја ве ср до бо ље, али је она у Ра жан ској па ро хи ји то ком ле та 1917. 
го ди не од не ла осам жи во та.

СР ДО БО ЉА

Ср до бо ља, од но сно ди зен те ри ја је за ра зно обо ље ње ди ге стив ног трак-
та. Бо лест се пре но си пу тем за ра же не хра не и во де, али и пр ља вих ру ку. На-
па да слу зо ко жу цре ва и иза зи ва обил ну, кр ва ву и слу за ву ди ја ре ју. По ја ва ди-
зен те ри је је ди рект но по ве за на са сте пе ном здрав стве не кул ту ре, хи ги јен ским 
на ви ка ма и тре нут ним усло ви ма жи во та. Ла ко се из ен де ми је раз ви ја у епи-
де ми ју у рат ним усло ви ма и при при род ним ка та стро фа ма, у слу ча је ви ма 
пре на се ље но сти, али и не до стат ка чи сте во де. При епи де миј ском ши ре њу 
сте пен мор би ди те та (обо ље ва ња) је ве о ма ве лик, а сте пен мор та ли те та (смрт-
но сти) ре ла тив но ма ли, ма да за ви си од ни за фак то ра, ме ђу ко ји ма је и кон-
крет ни иза зи вач. Фак тич ки, ни је реч о јед ној бо ле сти, већ о ши рем спек тру 
обо ље ња, иза зва них раз ли чи тим узроч ни ци ма. Ма да и не ке дру ге бо ле сти, 
по пут ко ле ре и тр бу шног ти фу са, има ју ди зен те рич не симп то ме, са ма ди-
зен те ри ја мо же би ти амеб на и ба ци лар на. Амеб ну ди зен те ри ју (аме би а за) 
иза зи ва аме ба – про то зоа En ta mo e ba hysto li ti ca, и ре ла тив но је бе ниг ни ја. 
Опа сни је су ба ци лар не ди зен те ри је (ши ге ло за), ко је се углав ном уо ча ва ју у 
пе ри о ду од ав гу ста до ок то бра, а иза зи ва чи су раз ли чи ти ти по ви Shi gel la 
бак те ри ја – ба ци ла. Нај те жу кли нич ку сли ку, са нај ве ћом смрт но шћу има 
S. dysen te ri ae ко ју узро ку је Shi ga ba cil lus.12 

10 Књи га цр кве дра чић ке, хра ма Све тих Апо сто ла за упи си ва ње умр лих, за 1907–1925. 
(ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ва ље во); Књи га цр кве пу стињ ске (По ћу та), хра ма 
Све тог Ва ве де ни ја, за упи си ва ње умр лих, за 1911–1924. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив 
Ва ље во).

11 Kњига цр кве ко сје рић ке, хра ма Ро жден ства Све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, 
за пе ри од 1909–1931. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це); Kњига цр кве ра жан ске, 
хра ма Упо ко је ни ја Све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1903–1929. (ди ги та-
ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це).

12 Пре ма: Ba ci lar na di zen te ri ja (ši ge lo za), In sti tut za jav no zdra vlje Cr ne Go re. До ступ но 
на: www.ijzcg.me/me/ba ci lar na-di zen te ri ja-si ge lo za. При сту пље но: 29. 1. 2022; „Di zen te ri ja”, 
Ste to skop. До ступ но на: www.ste to skop.in fo/za ra zne-bo le sti-in fek to lo gi ja/di zen te ri ja. При сту-
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„ЗА ГО НЕТ НА” ЕПИ ДЕ МИ ЈА ИЗ 1918.

Са ове вре мен ске дис тан це не мо гу ће је твр ди ти ко ји су се ви до ви ди-
зен те ри ја по ја вљи ва ли у раз ли чи тим пе ри о ди ма и на раз ли чи тим ме сти ма 
у Ср би ји, али би смо мо гли да прет по ста ви мо да је S. dysen te ri ae би ла узрок 
јед ног „за го нет ног” епи де миј ског уда ра, ко ји се са ве о ма ви со ком сто пом 
смрт но сти по ја вио кра јем ле та и то ком је се ни 1918. го ди не у ви ду ни за ло кал-
них епи де ми ја. 

Услов ни по јам „за го нет на”, ов де је упо тре бљен због чи ње ни це да је епи-
де миј ски на лет ре ги стро ван исто вре ме но на раз ли чи тим, ве ћим или ма њим 
те ри то ри ја ма у раз ли чи тим, ме ђу соб но не по ве за ним де ло ви ма Ср би је, а да 
у ши рем окру же њу око угро же не те ри то ри је смрт ни слу ча је ви од ср до бо ље 
ни су ре ги стро ва ни, а уз то ни је уо че на ни пре ко мер на смрт ност, са би ло 
ко јим дру гим узро ком.

 На по је ди ним те ри то ри ја ма где се ср до бо ља по ја ви ла смрт ност је би ла 
ре ла тив но ни жа, а на дру гим ви ша, па и дра стич но по ве ћа на. Уми ра ње од 
по сле ди ца ди зен те ри је по чи ње то ком ав гу ста, евен ту ал но од сеп тем бра, да 
би се у ве ћи ни ме ста за вр ши ло кра јем ок то бра, са на глим пре се ком упра во 
у вре ме по чет ка но ве епи де ми је, ко ји не де лу је ре ал но, с тим што је по не где 
на ста вље но и у на ред ном ме се цу. Та ко је ова епи де ми ја прет хо ди ла пан де-
миј ском на ле ту шпан ске гро зни це (од ок то бра) и де ли мич но се пре пли та ла 
са њим, што оте жа ва раз дво је ну кван ти фи ка ци ју жр та ва раз ли чи тих бо ле-
сти. У вре ме ма сов ног уми ра ња све ште ни ци су ма тич не књи ге по пу ња ва ли 
са за ка шње њем, ре тро ак тив но, на осно ву при ја ве род би не, а за мно ге од њих 
сва ка бо лест је би ла са мо „чу ма”.13 За то оста је отво ре но пи та ње да ли би не ке 
ра ни је смр ти од но ве бо ле сти мо гле би ти при пи са не ср до бо љи ко ја већ уве-
ли ко вла да, а ка сни је, ка да су се са ма њим за ка шње њем про ши ри ле ин форма-
ци је о по ја ви ра ни је не по зна те бо ле сти ко ја ма сов но од но си жи во те, да ли 
су шпан ској гро зни ци при пи са на и не ка упо ко је ња од ср до бо ље?14 

Услов ну „за го нет ност” ове епи де ми је оправ да ва ју и чи ње ни це да се 
из дво је не ин фор ма ци је о њој не мо гу про на ћи у ау то ру по зна тој ли те ра ту ри 
и да не ма пу но по зна тих исто риј ских из во ра ко ји је до ку мен ту ју. Смрт не 
по сле ди це ове епи де ми је, тач ни је не по ве за ног ни за ло кал них епи де ми ја, 
уо ча ва ју се пре вас ход но у за би тим ру рал ним окру же њи ма, у се ли ма уда ље-
ним од бол ни ца и ле кар ске бри ге, у ко ји ма су се ме шта ни са ми ле чи ли, или 
ни су ле чи ли, и уми ра ли без ле кар ског над зо ра. У та квим окол но сти ма ни је 

пље но: 29. 1. 2022; „Di zen te ria – dysen te ria”, Le kar.in fo. До ступ но на: www.le ka rin fo.co m/in fek-
to lo gi ja/di zen te ri ja-dysen te ria. При сту пље но: 29. 1. 2022. и „Di zen te ri ja (Shi gel la – Ši ge la)”, Simp-
to mi. До ступ но на: https://simp to mi.rs/bo le sti/22-in fek tiv ne-bo le sti/1543-di zen te ri ja-shi gel la-si ge la. 
При сту пље но: 29. 1. 2022.

13 В. Ко ла ре вић, Ђа вљи ујам, бе ле шке из на род ног жи во та (1976–1983), Аран ђе ло вац 
2020, 310–313.

14 Ана ли за упи са у књи гу умр лих из аран ђе ло вач ког се ла Бре зо вац по ка за ла је да је 
у фа ми ли ји Ко ла ре вић то ком је се ни умр ло се дам чла но ва. За шест, ко ји су се упо ко ји ли у 
пе ри о ду из ме ђу 2/15. и 9/22. ок то бра 1918, као узрок смр ти је упи са на „ср до бо ља”, а за сед му, 
умр лу 2/15. но вем бра упи сан је је дан од си но ни ма за но ву бо лест: „на ступ на гро зни ца” (Књи га 
цр кве бре зо вач ке, хра ма Све тог Ар хан ђе ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 1907–1932; 
Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).
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нео бич но што о ње ној по ја ви углав ном не ма уо би ча је них исто риј ских из во ра, 
или их има ма ло,15 али је ње но мор тал но при су ство ре ги стро ва но у цр кве ним 
ма тич ним књи га ма умр лих.16 Оне нам и ина че по пу ња ва ју број не пра зни не 
у са зна њи ма узро ко ва не не до стат ком дру гих из во ра,17 а мо гу и до дат но да 
пре ци зи ра ју чи ње ни це из не те у њи ма.18 

При ана ли зи цр кве них књи га умр лих као из во ра за про у ча ва ње по сле-
ди ца епи де ми ја, мо ра да се има на уму да упи си у њи ма ре ги стру ју ис кључи во 
епи де миј ске по ја ве са ве ћим, уоч љи вим мор тал ним по сле ди ца ма. По је ди не, 
и ши ре и ло кал не епи де ми је не мо ра ју да има ју по ве ћан мор та ли тет, та ко 
да њи хо ва по ја ва оста је пот пу но не ре ги стро ва на, или пак упи си у цр кве не 
књи ге мо гу да по гре шно ука жу на ен де мич ну по ја ву бо ле сти. Та ко је и са 
овом „за го нет ном” епи де ми јом ди зен те ри је.

ПО ЧЕТ НИ ПРИ МЕ РИ: ЉУ БО ВИ ЈА, МИ О НИ ЦА, ОСЕ ЧИ НА

Прет ход на ис тра жи ва ња дру гог ау то ра, уз до дат не ана ли зе њи хо вих 
ре зул та та, ве за на за те ри то ри је оп шти не Љу бо ви ја, на узор ку усло вље ном 
по сто ја њем и до ступ но шћу књи га умр лих, не ука зу ју да су то ком рат них 
го ди на ме шта ни Азбу ко ви це уми ра ли од ди зен те ри је, из у зев не ко ли ци не 
пре ми ну лих у за ро бље нич ким и ин тер нир ским ло го ри ма ван Ср би је.19 До-
не кле је слич но и у Ми о ни ци. Се ља ни раз ли чи тих на се ља ове оп шти не уми-
ра ли су од ди зен те ри је у ло го ри ма, пар жр та ва ср до бо ље је ре ги стро ва но и 
у вре ме ти фу сне епи де ми је из 1915, а са мо је у се лу Ду чић, то ком је се ни 1917. 
го ди не ре ги стро ва но пет смрт них слу ча је ва иза зва них овом бо ле шћу, а на-
ред не, тар ге ти ра не 1918. она ни је ре ги стро ва на.20 

На су прот на ве де них при ме ра, спо ра дич на смрт ност од по сле ди ца ди-
зен те ри је се у 1917. го ди не уо ча ва у не што ви ше се ла у осе чин ском кра ју: по 
јед на осо ба је умр ла у Осе чи ни, Ло пат њу и Остру жњу, а две у Плу шци ма, 
али за то, то ком је се ни, од сеп тем бра до но вем бра 1918. го ди не у Осе чи ни ди-
зен те ри ја је од не ла 14 жи во та, у Остру жњу че ти ри, по два у Плу шци ма и 

15 По пут из ве шта ја о ста њу у вој ној бол ни ци у Сме де рев ској Па лан ци од 6/19. но вем бра 
1918. го ди не у ко ме је за бе ле же но да по ред шпан ске гро зни це („грип са за па ље њем плу ћа”) 
ме ђу ци вил ним ста нов ни штвом вла да и ср до бо ља, али без ин фор ма ци ја о смрт но сти; В. 
Ста но је вић, „Рад са ни те та за вре ме про бо ја Со лун ског фрон та”, Рат ник: ме сеч ни вој ни лист 
54/9 (1938), 160–187.

16 О цр кве ним ма тич ним књи га ма ви де ти у: М Ар сић, „Цр кве не ма тич не књи ге у за-
кон ским про пи си ма Кне же ви не Ср би је”, Ар хив ски пре глед 1–4, 1996/97 (2000), 52–59.

17 При ме ре ве за не за утвр ђи ва ње жр та ва шпан ске гро зни це на осно ву књи га умр лих 
ви де ти у: В. Кри во ше јев, Епи де ми ја шпан ске гро зни це у Ср би ји 1918–1919, са по себ ним освр том 
на ва љев ски крај. 

18 За пи су ју ћи се ћа ња сво јих срод ни ка из аран ђе ло вач ког се ла Бре зо вац В. Ко ла ре вић 
по ми ње и не ка кву „чу му” ко ја је пред крај Ве ли ког ра та у ње го вој фа ми ли ји од не ла шест жи-
во та (В. Ко ла ре вић, на ве де но де ло, 310–313). Прет ход но по ме ну та ана ли за за пи са из та мо шње 
књи ге умр лих ука за ла је да је из те фа ми ли је то ком ок то бра и но вем бра стра да ло се дам осо-
ба, и то шест од по сле ди ца ср до бо ље, а јед на од шпан ске гро зни це (ви де ти ра ни је на по ме не).

19 М. Мла де но вић, Азбу ко ви ца у па клу ра та 1914–1918, ци вил не жр тве, Љу бо ви ја 2015.
20 М. Ра дој чић, Ми о ни ца у ра то ви ма 1912–1918: по ме ник рат ним жр тва ма, Ми о ни-

ца –Бе о град 2020.
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Сир ди ји, а је дан у Ло пат њу.21 Че тр на ест жр та ва ди зен те ри је из Осе чи не пред-
ста вља ло је 0,94% од 1.488 ста нов ни ка ре ги стр о ва них у овом се лу при ли ком 
ау стро у гар ског по пи са с по чет ка 1916. го ди не.22

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ СР ДО БО ЉЕ 1918. ГО ДИ НЕ  
У УЖИЧ КОМ КРА ЈУ

На ве де ни при ме ри ука зу ју на ма њу и ме сти мич ну за сту пље ност мор тал-
них по сле ди ца епи де ми је ди зен те ри је. По твр ду ме сти мич ног ја вља ња, као 
и при мер ве ли ке смрт но сти са мо у пар се ла да је нам ана ли за књи га умр лих 
из ужич ког кра ја.

Ана ли зи ра ју ћи по сле ди це рат них епи де ми ја на те ри то ри ји два на ест 
се ла Зла ти бор ског сре за М. Ђе нић сву па жњу по све ћу је епи де ми ја ма ти фу-
са и шпан ске гро зни це, док ди зен те ри ју, за јед но са шар ла хом и диф те ри јом, 
по ми ње са мо ус пут но, као бо ле сти ко је су се по ја вљи ва ле из ме ђу на ле та две 
ве ли ке епи де ми је, не ука зу ју ћи на знат ни је по сле ди це.23 До не кле слич но 
ста ње је би ло и у дру гим сре зо ви ма Ужич ког окру га. До дат но је ана ли зи ра-
но осам књи га умр лих са по да ци ма из се дам па ро хи ја са 49 се ла Ужич ког, 
Ко сје рић ког и Су бјел ског сре за.24 Ана ли за ука зу је да се то ком прет хо дних 
рат них го ди на ср до бо ља у ве ћи ни се ла по ја вљу је као узрок смр ти спо ра дич-
но; у по је ди ним го ди на ма, у не ким се ли ма ни је за бе ле жен ни је дан смрт ни 
слу чај. Го ди не 1916. смрт од ср до бо ље ни је ре ги стро ва на ни у јед ном на се љу, 
а у је сен 1917. го ди не, ка да је оп шта си ту а ци ји би ла ве о ма те шка, та ко да се-
ља ни у мно гим се ли ма уми ру и од гла ди (тро је са мо у Дре жни ку), ср до бо ља 
се по ја вљу је са мо у Ра жан ској па ро хи ји и од но си осам жи во та: че ти ри у 
Сто ји ћи ма и по је дан у Дре нов цу, Мр чи ћу, Ра да нов ци ма и Ро си ћи ма. 

На ред не 1918. го ди не, од кра ја ле та, мор тал ни удар ср до бо ље уо ча ва се 
у ви ше па ро хи ја. По но во је при сут на у Ра жан ској па ро хи ји, али са ма њим 
по сле ди ца ма; по јед на осо ба уми ре у Ра да нов ци ма и Сто ји ћи ма. У Ста пар ској 

21 М. Ра дој чић, Осе чин ски крај у ра то ви ма 1912–1918: по ме ник рат ним жр тва ма, 
Осе чи на –Бе о град 2018.

22 Љ. По по вић, „По пис ста нов ни штва Ва љев ског окру га у I свет ском ра ту”, Гла сник 
Исто риј ског ар хи ва Ва ље во 34 (2000), 159–170.

23 М. Ђе нић, „Епи де ми је ти фу са и шпан ске гро зни це на Зла ти бо ру у вре ме Пр вог свет-
ског ра та”, Ужич ки збор ник 14 (1985), 151–164.

24 Kњига цр кве ужич ке хра ма Све тог Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја, за упи си ва ње умр лих, 
1915–1918. го ди ну. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це); Kњига цр кве се чо реч ке, 
хра ма Све тог Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1915–1919. (ди ги-
та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це); Kњига цр кве ко сје рић ке, хра ма Ро жден ства Све те 
Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1909–1931. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив 
Ужи це); Kњига цр кве ра жан ске, хра ма Упо ко је ни ја Све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, 
за пе ри од 1903–1929. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це); Kњига цр кве се вој нич ке, 
хра ма Све тог Ар хан ге ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1907–1918. (ди ги та ли зо-
ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це); Kњига цр кве се вој нич ке, хра ма Све тог Ар хан ге ла Га ври ла, 
за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1992–1893. и 1918–1923. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив 
Ужи це); Kњига цр кве ста пар ске, хра ма Све тог Ар хи стра ти га Ми ха и ла, за упи си ва ње умр-
лих, за пе ри од 1913–1932. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це); Kњига цр кве су бјел-
ске, хра ма Све тог Апо сто ла и еван ђе ли сте Лу ке, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1915–1919. 
(ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ужи це).
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и Ко сје рић кој па ро хи ји ср до бо ља ни је ре ги стро ва на као узрок смр ти. У Су-
бјел ској је од ње умр ла са мо јед на осо ба. За то је у ши рем за ле ђу Ужи ца 
ди зен те ри ја од не ла 11 жи во та: пет у Га је ви ма, че ти ри у са мом Ужи цу, и по 
је дан у Кр ча го ву и Ру јев цу. Не што ве ћа смрт ност је ре ги стро ва на у су сед ној 
Се вој нич кој па ро хи ји. За два ме се ца, од 8/21. ав гу ста, до 8/21. ок то бра, ка да 
по чи ње ма сов но уми ра ње од по сле ди ца шпан ске гро зни це, ов де је од ср до-
бо ље умр ло 19 осо ба; нај ви ше, осам, у По то ча њу, се дам у Пот пе ћи, три у 
са мом Се вој ну, а јед на у Зла ку си. Ова кав рас плет епи де миј ског до га ђа ња не 
би ука зи вао на из ра зи то мор та лан епи де миј ски удар, да знат но ве ћа смрт ност 
ни је за бе ле же на на те ри то ри ји па ро хи је цр кве у Се чој Ре ци. Пр ви смрт ни 
слу ча је ви су ре ги стро ва ни кра јем ав гу ста – по чет ком сеп тем бра, а до 15/28. 
ок то бра,25 ср до бо ља је као узрок смр ти упи са на за 83 па ро хи ја на. Нај ви ше, 
38 њих, умр ло је у Ма ко ви шту, што је пред ста вља ло 2,92% од 1.300 ста нов-
ни ка по пи са них 1916. го ди не.26 У Го де че ву је умр ло 16 ме шта на (3,12% од 
по пи са них 512), у са мој Се чој Ре ци 14 (1,35% од 1.038), осам у ма ло људ ној 

25 Исто га да на је ре ги стро ван пр ви смрт ни слу чај од шпан ске гро зни це, ко ја је до краја 
го ди не од не ла 342 жи во та.

26 Љ. По по вић, „При ло зи за исто ри ју ужич ког кра ја у свет ском ра ту: гу би ци у ста нов-
ни штву од 1912–1918. го ди не”, Ужич ки збор ник 14 (1985), 137–158.

При лог 1. Дво лист Књи ге умр лих па ро хи је цр кве у Се чој Ре ци: 15/28. ок то бар 1918. го ди не је 
био дан ка да са пр вим упи сом за па ље ње плу ћа, као фа тал не по сле ди це шпан ске гро зни це 
пре ста је ре ги стро ва ње ма сов ног уми ра ња од по сле ди ца ср до бо ље.
Из вор: Исто риј ски ар хив Ужи це.
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Руд ној Бу кви, што је про цен ту ал но нај ви ше (5% од 160 ста нов ни ка), пет у 
По ло шни ци (1,45% од 345) и два у Па ра му ну (0,91% од 220). Се чо реч кој па-
ро хи ји су при па да ла и се ла Ци ко те и Та ор, али у ко ји ма ни је би ло за бе леже-
но смрт них слу ча је ва иза зва них ди зен те ри јом.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ СР ДО БО ЉЕ 1918. ГО ДИ НЕ  
У АРАН ЂЕ ЛОВ ЦУ И ОКО ЛИ НИ

За раз ли ку од ужич ког кра ја, где се смрт не по сле ди це епи де ми је ди-
зен те ри је уо ча ва ју са мо у по је ди ним на се љи ма, њо ме је у ве ли кој ме ри би ла 
угро же на це ла те ри то ри ја да на шње оп шти не Аран ђе ло вац. У две па ро хи је, 
Аран ђе ло вач кој и Бу ко вич кој, при вре ме но об је ди ње не под окри љем бу ко вич-
ке цр кве, ср до бо ља ни је за о би шла ни јед но од че ти ри па ро хиј ска се ла.27 Од 
кра ја ле та до сре ди не је се ни, пре пли ћу ћи се са шпан ском гро зни цом, од не-
ла је 34 жи во та, нај ви ше у Бу ко ви ку, 16, што је пред ста вља ло 1,33% од 1.206 
ста нов ни ка по пи са них 1916. го ди не.28 У Вр би ци је умр ло 13 па ро хи ја на, 
од но сно 0,78% од 1.671 по пи са них жи те ља. Три умр ла у Ми са чу пред ста вља-
ла су 0,54% од 553 жи те ља. У А ран ђе лов цу, као па ро хиј ском и оп штин ском 
цен тру, али и бањ ском ме сту, умр ле су две осо бе, од но сно са мо 0,13% од 1.567 
ва ро ша на.

За пад но и ју го за пад но од ва ро шко – при ва ро шке па ро хи је бу ко вич ке 
цр кве на ла зе се пла нин ска за бу куљ ска се ла: Га ра ши, Је ло вик и Ву ко сав ци, 
ко ја су при па да ла Је ло вич кој па ро хи ји.29 Ту је смрт ност од по сле ди ца ди зен-
те ри је би ла знат но ве ћа. У Га ра ши ма је она од не ла ви ше жи во та не го свет ска 
пан де ми ја шпан ске гро зни це. Пан де миј ска бо лест је усмр ти ла 29, а ди зен-
те ри ја 42 се ља на, од но сно 5,22% од 805 жи те ља.30 У Ву ко сав ци ма је од ди-
зен те ри је умр ло 29 од 895 (3,24%), а у Је ло ви ку 3,93% се ља на (27 од 687), с 
тим што је ов де шпан ска гро зни ца би ла смр то но сни ја (30 жр та ва).

Као и у прет ход но на ве де ној, и у Бре зо вач кој па ро хи ји уми ра ње од по-
сле ди ца ср до бо ље по чи ње то ком ав гу ста (од 5/18. ав гу ста), пр во спо ра дич но, 
а по том, од сеп тем бра све ма сов ни је.31 До сре ди не је се ни ди зен те ри ја је усмр-
ти ла 56 се ља на, за 10 ви ше не го шпан ска гро зни ца, 16 из Бре зов ца (1,54%) 
и 40 из Гор ње Тре шње ви це (3,81%). 

Се ла Вен ча ни, Ра ни ло вић и Ту леж при па да ју па ро хи ји Цр кве Св. Ге ор-
ги ја у Вен ча ни ма.32 У Вен ча ни ма је од по сле ди ца ср до бо ље умр ло 17 се ља на 
(1,18%), у Ту ле жу че ти ри (0,60%), а у Ра ни ло ви ћу три (0,23%). А па ро хи ју 

27 Књи га цр кве бу ко ви ке, хра ма Све тог Ар хан ђе ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих за 
пе ри од 1880–1924. (Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).

28 Or tsver ze ic hnis fur das von den k.u.k. Trup pen be set zte Ge bi et Ser bi ens, Bel gra de 1917. 
29 Књи га цр кве је ло вич ке, хра ма Све тог Апо сто ла То ме, за упи си ва ње умр лих за пе ри-

од 1917–1920. (Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).
30 Обе бо ле сти су за са мо не ко ли ко ме се ци ско ро де сет ко ва ле ово се ло, од но се ћи жи-

во те 8,82% ме шта на.
31 Књи га цр кве бре зо вач ке, хра ма Све тог Ар хан ђе ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих за 

пе ри од 1907–1932. (Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).
32 Књи га цр кве вен чан ске, хра ма Св. Ге ор ги ја, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 1914–1927. 

(Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).
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цр кве у Ба њи чи ни ло је са мо то јед но се ло.33 У ње му је умр ло 11 па ро хи ја на, 
од но сно 0,73% ста нов ни штва. 

Се ве ро и сточ но од Аран ђе лов ца сме ште на су се ла Ора шац и Ко пља ре 
ко ја су при па да ла па ро хи ји ора шач ке цр кве.34 У Ора шцу је од ср до бо ље 
умр ло 22 па ро хи ја на (1,48%), а у Ко пља ри ма ни је би ло ре ги стро ва них упо-
ко је ни ка од ди зен те ри је, као ни у се лу Стој ник.35

На ве де ним ана ли за ма об ра ђен је узо рак од 87% ста нов ни штва те ри то-
ри је да на шње оп шти не Аран ђе ло вац, у од но су на број жи те ља по пи са них 
1916. го ди не. Мор тал не по сле ди це епи де ми је ср до бо ље уо ча ва мо на це ло-
куп ној ана ли зи ра ној те ри то ри ји, ис кљу чу ју ћи два се ла. Од не ла је 245 жи-
во та, од но сно 1,35% ста нов ни штва, док је пан де ми ја шпан ске гро зни це ко ја 
се на њу на до ве за ла усмр ти ла 371 ме шта ни на (2,04%).36 До не кле слич на 
си ту а ци ја уо ча ва се и на те ри то ри ји да на шње оп шти не Љиг из Ва љев ског 
окру га.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ СР ДО БО ЉЕ 1918. ГО ДИ НЕ  
У ОКО ЛИ НИ ЉИ ГА

При ли ком кван ти фи ка ци је жр та ва шпан ске гро зни це на ско ро сто по-
стот ном узор ку Ва љев ског, цен трал ног сре за исто и ме ног окру га ни су за паже-
не по сле ди це ко је би мо гле да ука жу на мор тал ни на лет ло кал не епи де ми је 
ср до бо ље из дру ге по ло ви не 1918. го ди не,37 са из у зет ком брд ско-пла нин ске 
па ро хи је ма на сти ра Пу сти ња, где је по чет ком је се ни, пред на лет смр то но-
сног та ла са шпан ске гро зни це од ср до бо ље умр ла са мо јед на осо ба. Ина че, 
у овој па ро хи ји се ср до бо ља, та ко ђе спо ра дич но, са ма лим бро јем умр лих, 
уо ча ва ла и ра ни је.38 

Слич не ана ли зе, са истим за кључ ком, су ра ђе не и за те ри то ри ју Ка ме-
нич ког (Под гор ског) сре за Ва љев ског окру га, с тим што је тре ти ран узо рак 
(ве зан за до ступ ност књи га умр лих) од око 50% сре ске те ри то ри је, и то ње-
ног ис точ ног де ла ко ји гра ви ти ра ка Ва ље ву.39 За пад ни део ни је об ра ђи ван, 
а ту се на ла зи и те ри то ри ја Осе чи не, са окол ним се ли ма, где је на лет ло кал не 
епи де ми је ди зен те ри је из 1918. го ди не, ре ги стро ван, али са ма њим мор тал ним 

33 Књи га цр кве ба њан ске, хра ма Св. Про ро ка Или је, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 
1909–1935. (Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).

34 Књи га цр кве ора шач ке, хра ма Ваз не се ња Го спод њег, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 
1915–1923. (Ма тич на слу жба СО Аран ђе ло вац).

35 Књи га цр кве стој нич ке, хра ма Св. Про ро ка Или је, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 
1914–1935. (Ма тич на слу жба СО Мла де но вац).

36 Ви де ти кон крет ни је: В. Кри во ше јев и З. Пе тро вић, „По сле ди це пан де ми је шпан ске 
гро зни це 1918–1919. го ди не на те ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац”, Шу ма диј ски ана ли Исто-
риј ског ар хи ва Шу ма ди је 12 (2022) /у штам пи/.

37 V. Kri vo še jev, „Po sle di ce pan de mi je špan ske gro zni ce u Va ljev skom sre zu”, Isto ri ja 20. 
ve ka 39/1 (2021), 35–52.

38 Књи га цр кве пу стињ ске (По ћу та), хра ма Све тог Ва ве де ни ја, за упи си ва ње умр лих, 
за 1911–1924. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ва ље во).

39 В. Кри во ше јев, Ј. Кри во ше јев и А. Ра до са вље вић, „Смрт не по сле ди це епи де ми је 
шпан ске гро зни це 1918. го ди не у Ка ме нич ком сре зу Ва љев ског окру га”, Вој но-исто риј ски 
гла сник 2 (2020), 56–86.
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по сле ди ца ма, и са ма њом те ри то ри јал ном за сту пље но шћу не го у око ли ни 
Аран ђе лов ца.40 

Но ве ана ли зе шест до ступ них па ро хиј ских књи га умр лих за те ри то ри ју 
28 на се ља Уб ског (Там нав ског) сре за, оквир но 55% сре ске те ри то ри је, указа-
ле су да мор тал ног уда ра ло кал не епи де ми је ди зен те ри је из дру ге по ло ви не 
1918. го ди не ни ов де ни је би ло.41 Ви де ли смо да та епи де ми ја ни је ре ги стро-
ва на ни на те ри то ри ји ми о нич ке оп шти не, ко ја је пред ста вља ла цен трал ни 
део Ми о нич ког (Ко лу бар ског) сре за Ва љев ског окру га, али је за то на ње го-
вом ис точ ном де лу, на те ри то ри ји да на шње оп шти не Љиг, ста ње би ло пот-
пу но дру га чи је, слич но ста њу са те ри то ри је оп шти не Аран ђе ло вац.

У вре ме ну по ја ве на ве де не епи де ми је, на се ље Љиг, а ти ме и да на шња 
Љи шка оп шти на, ни су по сто ја ли. Љиг на ста је тек 1920. го ди не ад ми ни стра-
тив ним из два ја њем ушо ре ног де ла се ла Гу ко ши у по себ но на се ље ко је ће 
по том би ти про гла ше но за ва ро ши цу. Да на шња те ри то ри ја оп шти не Љиг је 
пре и то ком Пр вог свет ског ра та јед ним де лом при па да ла Ва љев ском окру гу 
– Ми о нич ком сре зу, док је дру ги део био у окви ри ма Руд нич ког окру га. Тре-
нут но су ис тра жи вач ки до ступ не ма тич не књи ге умр лих во ђе не у цр ква ма 
из Слав ко ви це, Цве та но ва ца и Мо ра ва ца, као и Вра че ви ћа, чи ја је па ро хи ја 
ве ћин ски по кри ва ла на се ља да на шње оп шти не Лај ко вац.

У књи гу умр лих цр кве у Слав ко ви ци,42 упи си ва ни су упо ко је ни из три 
на се ља Ва љев ског окру га: Слав ко ви ца, Ка ди на Лу ка и Па ле жни ца, и се ла Ба 
из Руд нич ког окру га. Ана ли зом упи са уо ча ва се да је то ком ве ћег де ла ле та 
смрт ност би ла ма ла. Ста ње се ме ња од 21. ав гу ста (3. сеп тем бра), од ка да се 
уо ча ва по ве ћа ње смрт но сти од ср до бо ље. Ова бо лест је у на ред на два ме се-
ца, до 28. ок то бра, од не ла 35 жр та ва. У са мој Слав ко ви ци ре ги стро ва не су 
22 жр тве (2,30% ста нов ни ка од 958 по пи са них 191643), де вет у Ка ди ној Лу ци 
(1,55%) и че ти ри у селу Ба (0,67%44); Па ле жни ца је би ла по ште ђе на. По том 
по чи ње уми ра ње од по сле ди ца свет ске пан де ми је ко ја је од не ла 64 жи во та, 
нај ви ше у ма ло људ ној Па ле жни ци (12, од но сно 4,84%).

До не кле слич на си ту а ци ја је би ла и на па ро хиј ској те ри то ри ји цр кве у 
Цве та нов ци ма.45 Њој су при па да ла се ла: Цве та нов ци, Бо шња но вић, Јај чић, 
Ве ли ше вац и Ба ба јић. И ов де је ре ги стро ва но ма сов но уми ра ње од ср до бо ље. 

40 Ви де ти ра ни је.
41 Књи га цр кве уб ске, хра ма Ваз не се ња Го спод њег, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 

1916–1935. (Ма ти чар ска слу жба Оп шти не Уб); Књи га цр кве ву кон ске, хра ма Ус пе ња Пре-
све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1914–1931. (Ма ти чар ска слу жба Оп шти-
не Уб); Књи га цр кве но вач ке, хра ма Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, 
за пе ри од 1915–1936. (Ма ти чар ска слу жба Оп шти не Уб); Књи га цр кве ра дљев ске, хра ма 
По кро ва Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1917–1919. (Ма ти чар ска слу жба Оп-
шти не Уб); Књи га цр кве пам бу ко вач ке, хра ма Во зне се ња, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 
1916–1935. (Ме сна кан це ла ри ја Пам бу ко ви ца); Књи га цр кве док мир ске, хра ма Ва ве де ња, за 
упи си ва ње умр лих за пе ри од 1916–1935. (Ме сна кан це ла ри ја Пам бу ко ви ца).

42 Књи га цр кве Слав ко вач ке, хра ма Све тог Пре о бра же ња, за упи си ва ње умр лих, за пе-
ри од 1915–1935. (ди ги та ли зо ва но – Удру же ње Чел ник, Љиг).

43 Љ. По по вић, По пис ста нов ни штва Ва љев ског окру га у I свет ском ра ту, 159–170.
44 Ре зул та ти по пи са из 1916. пре ма: Or tsver ze ic hnis fur das von den k.u.k. Trup pen be set zte 

Ge bi et Ser bi ens, Bel gra de 1917.
45 Књи га цр кве Цве та но вач ке, хра ма Са бо ра Све тог Ар хан ге ла Га ври ла, за упи си ва ње 

умр лих, за пе ри од 1914–1930. (ди ги та ли зо ва но – Удру же ње Чел ник, Љиг).
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То ком сеп тем бра уми ре 5, а до 28. ок то бра још 11 осо ба. Смрт ност је би ла 
ма ња не го на те ри то ри ји Слав ко вач ке па ро хи је и 16 осо ба пред ста вља 0,73% 
па ро хи ја на. По том сле ди на лет шпан ске гро зни це, ко ја је екс пли цит но, као 
узрок смр ти пр ви пут на ве де на 25. ок то бра. Од то га да ту ма до кра ја го ди не 
пан де миј ска бо лест је усмр ти ла 72 осо бе.46

Ис тра жи вач ки је до ступ на и књи га умр лих из па ро хи је цр кве у Вра че-
ви ћу,47 са шест се ла, од ко јих је да нас са мо Лат ко вић део те ри то ри је Љи шке 
оп шти не, а оста ла Ми о нич ке и Лај ко вач ке. У овој па ро хи ји ни су ре ги стро-
ва ни смрт ни слу ча је ви од ср до бо ље, али је за то си ту а ци ја у па ро хи ји цр кве 
из Мо ра ва ца дру га чи ја.48 Њој је при па да ло осам да на шњих љи шких се ла са 
та да шње те ри то ри је Руд нич ког окру га.49 Ту се ср до бо ља као узрок смр ти 
спо ра дич но по ја вљу је већ кра јем ав гу ста, а ма сов но уми ра ње по чи ње среди-
ном сеп тем бра, али ов де, за раз ли ку од прет ход но на ве де них па ро хи ја, ни је 
би ло пре ки да упи са смр ти од ње кра јем ок то бра, та ко да су ње не смр то но сне 
по сле ди це, па ра лел но са шпан ском гро зни цом, при сут не до де цем бра. Срдо-
бо ља је од не ла 59 жи во та, од но сно 1,17% па ро хиј ског ста нов ни штва по пи са-
ног 1916.50 Нај ви ше су стра да ли жи те љи По ља ни це (20 – 3,24%), Ива но ва ца 
(13 – 2,41%) и Ко зе ља (10 – 2,02%), а по том Ли пља (7 – 1,52%). У Мо рав ци ма 
је умр ло пе то ро (0,86%), тро је (0,58%) у Гу ко ши, у Бран чи ћу са мо јед но 
(0,22%), док у Ди ћи ма ни је би ло жр та ва. А исто вре ме но, шпан ска гро зни ца 
је у овој па ро хи ји од не ла 148 жи во та (3,81% ста нов ни штва).

Ка ко је до са да пре зен то ва но, на те ри то ри ји Ва љев ског окру га, сем у 
ужој око ли ни Осе чи не и ши рем окру же њу Љи га, епи де миј ски удар ср до бо ље 
са смрт ним по сле ди ца ма ни је ре ги стро ван 1918. го ди не, али се за то кра јем 
ле та и то ком је се ни на ред не 1919. уо ча ва ве ћи број умр лих од ове бо ле сти у 
две бли ске пла нин ске па ро хи је, цр кве ма на сти ра Пу сти ња и њој су сед не 
па ро хи је цр кве Гра ча ни ца, али и у уда ље ни јој па ро хи ји цр кве у Бран ко ви ни. 
На ну ри ји ма на сти ра Пу сти ња, од 96 смр ти ре ги стро ва них то ком 1919. годи-
не, ср до бо ља је од не ла 59 жи во та, а од 93 умр ла у Гра ча нич кој па ро хи ји та 
бо лест је би ла узрок смр ти 44 осо бе. У осам се ла раз ви је не при ва ро шке 
па ро хи је цр кве у Бран ко ви ни, 1919. го ди не је умр ло 74 па ро хи ја на, од ко јих 
10 од ср до бо ље.51

46 Ин ди ка тив но је да су и у Слав ко ви ци и у Цве та нов ци ма, исто као и уда ље ни јој 
ужич кој Се чој Ре ци, по след њи да ни ок то бра би ли тре ну так по чет ка на во ђе ња смрт них 
слу ча је ва услед свет ске пан де ми је, од ка да пре ста је упис ср до бо ље као узро ка смр ти (?!).

47 Књи га цр кве вра ће вич ке, хра ма Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја (са упи си ма за 1918 и 19) 
(ди ги та ли зо ва но – Удру же ње Чел ник, Љиг).

48 Књи га цр кве Мо ра вич ке, хра ма Све тог Ар хан ге ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих, за 
пе ри од 1916–1918 – па ро хи ја С. По по ви ћа; Књи га цр кве Мо ра вич ке, хра ма Све тог Ар хан ге ла 
Га ври ла, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1918–1935 – па ро хи ја С. По по ви ћа и Књи га цр кве 
Мо ра вич ке, хра ма Све тог Ар хан ге ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих, за пе ри од 1918–1935 – па-
ро хи ја М. Ра ду ло ви ћа (ди ги та ли зо ва но – Удру же ње Чел ник, Љиг).

49 И де ве то се ло Брај ко вац ко ји се да нас на ла зи у окви ру бе о град ске при град ске оп шти-
не Ла за ре вац.

50 Ре зул та ти по пи са из 1916. пре ма: Or tsver ze ic hnis, 1917.
51 Књи га цр кве пу стињ ске (По ћу та), хра ма Све тог Ва ве де ни ја, за упи си ва ње умр лих, за 

1911–1924. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ва ље во); Књи га цр кве гра ча нич ке (По ћу та), 
хра ма Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла, за упи си ва ње умр лих, за 1911–1928. (ди ги та ли зо ва но – Исто-
риј ски ар хив Ва ље во); Kњига цр кве бран ко вин ске хра ма Све тих Ар хан ђе ла, за упи си ва ње 
умр лих, за 1917–1921. (ди ги та ли зо ва но – Исто риј ски ар хив Ва ље во).
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ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ СР ДО БО ЉЕ 1918. ГО ДИ НЕ  
У ОКО ЛИ НИ СМЕ ДЕ РЕ ВА

У до са да шњем де лу ра да пре зен то ва не су ме сти мич не по ја ве ло кал них 
епи де ми ја ср до бо ље у дру гој по ло ви ни 1918. го ди не на раз ли чи тим те ри то-
ри ја ма за пад не и цен трал не Ср би је. До стиг ну ти ни во ис тра жи ва ња омо гу-
ћа ва и пар ци јал ни при каз ста ња на ода бра ним се вер ним те ри то ри ја ма Кра-
ље ви не Ср би је. Ана ли за при сту пач них ма тич них књи га умр лих че ти ри 
се о ске па ро хи је из око ли не По жа рев ца,52 не ука зу ју на по ја ву ср до бо ље са 
мор тал ним по сле ди ца ма,53 али се она уо ча ва на ма њем де лу те ри то ри је да-
на шње оп шти не Сме де рев ска Па лан ка.

Ка ко је већ на гла ше но, у Па лан ци је по осло бо ђе њу би ла оформ ље на 
вој на бол ни ца, а у из ве шта ју о ње ном ста њу, упу ће ном 6/19. но вем бра 1918. 
го ди не, из ме ђу оста ло га пи ше и да уз грип са за па ље њем плу ћа ме ђу гра ђа-
ни ма вла да и ср до бо ља.54 Ана ли за књи ге умр лих из цр кве у Па лан ци не ука-
зу је да је на те ри то ри ји ње не па ро хи је ср до бо ља оста ви ла смр то но сне по-
сле ди це.55 Смрт не по сле ди це од ср до бо ље се не уо ча ва ју ни у па ро хи ји цр кве 
у Гли бов цу, се лу чи ји се атар осла ња на Па лан ку,56 као ни у Це ров цу, Се лев-
цу, Ба ни чи ни, Ве ли кој Пла ни, Ми ло шев цу, Кр ње ву, Ло зо ви ку и Но вом Се лу 
(Аџ бе го вац),57 али су ре ги стро ва не у два су сед на се ла из ме ђу Пла не и Мла-
де нов ца, Ра та ри ма и Ку сат ку;58 у јед ном су ве ли ке, а у дру гом знат но ма ње.

52 Књи га цр кве де син ске, хра ма Све тих че тр де сет му че ни ка, за упи си ва ње умр лих за 
пе ри од 1902–1918. (Исто риј ски ар хив По жа ре вац); Књи га цр кве че те ре шке, хра ма Ро жде ства 
Пре све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 1905–1930. (Исто риј ски ар хив По жа-
ре вац); Књи га цр кве че те ре шке, хра ма Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње 
умр лих за пе ри од 1906–1932. (Исто риј ски ар хив По жа ре вац); Књи га цр кве ше тоњ ске, хра ма 
Све тих Архи стра ти га, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 1902–1920. (Исто риј ски ар хив Пожа-
ре вац).

53 Нео п ход но да се на гла си да се По жа ре вац на ла зио у окви ру бу гар ске оку па ци о не 
зо не, где су то ком ра та ма тич не књи ге во ди ли све ште ни ци Бу гар ске па три јар ши је, а да су 
срп ски све ште ни ци на ста ви ли са во ђе њем сво јих ста рих књи га тек по осло бо ђе њу (29. ок-
то бар 1918), без ре тро ак тив ног уно са, та ко да и ни су мо гли да ре ги стру ју прет ход не смрт не 
слу ча је ве.

54 В. Ста но је вић, Рад са ни те та за вре ме про бо ја Со лун ског фрон та, 160–187.
55 Књи га цр кве па ла нач ке, хра ма Све тог Пре о бра же ња Го спод њег, за упи си ва ње умр-

лих за пе ри од 1915–1924. (Исто риј ски ар хив Сме де рев ске Па лан ке).
56 Књи га цр кве гли бо вач ке, хра ма Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих 

за пе ри од 1910–1935. (Исто риј ски ар хив Сме де рев ске Па лан ке). 
57 Књи га цр кве це ро вач ке, хра ма Сот. Све тог Ду ха, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 

1913–1932; Књи га цр кве се ле вач ке, хра ма Си ла ска Све тог Ду ха, за упи си ва ње умр лих за пе-
ри од 1917–19??; Књи га цр кве ба ни чин ске, хра ма Све тог Ар хан ђе ла Га ври ла, за упи си ва ње 
умр лих за пе ри од 1914–1921; Књи га цр кве ве ли ко план ске, хра ма Све тог Оца Ни ко ле (По кај-
ни ца), за упи си ва ње умр лих бр. 1; и Књи га цр кве ве ли ко план ске, хра ма Све тог Оца Ни ко ле 
(По кај ни ца), за упи си ва ње умр лих бр. 2; Књи га цр кве ми ло ше вач ке, хра ма Ро ђе ња Пре све те 
Бо го ро ди це, за упи си ва ње умр лих (?); Књи га цр кве кр њев ске, хра ма Све тог ве ли ко му че ни ка 
Ге ор ги ја, за упи си ва ње умр лих (?); Књи га цр кве ло зо вич ке, хра ма Све тих Апо сто ла Пе тра 
и Па вла, за упи си ва ње умр лих (?); Књи га цр кве но во сел ске, хра ма Све тог Ге ор ги ја, за уписи-
ва ње умр лих (?) (Исто риј ски ар хив Сме де рев ске Па лан ке).

58 Књи га цр кве це ро вач ке, хра ма Сот. Све тог Ду ха, за упи си ва ње умр лих за пе ри од 
1913–1932; Књи га цр кве ку са тач ке, хра ма Све тог Ар хан ђе ла Га ври ла, за упи си ва ње умр лих 
за пе ри од 1915–1927. (Исто риј ски ар хив Сме де рев ске Па лан ке).
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У Ра та ри ма је ср до бо ља по че ла да ха ра сре ди ном ав гу ста (по ју ли јан ском 
ка лен да ру) и до пред крај ок то бра од не ла је 53 жи во та, ви ше не го шпан ска 
гро зни ца, ко ја се са смрт ним по сле ди ца ма уо ча ва од 7/20. ок то бра. У су сед-
ном се лу Ку са дак смрт ни слу ча је ви од ср до бо ље су ре ги стро ва ни тек од 
дру ге по ло ви не сеп тем бра, а број жр та ва је знат но ма њи, де вет. Бу ду ћи да 
су оба на ве де на се ла би ла мно го људ на, 53 упо ко је на у Ра та ри ма, ко ји су 1916. 
го ди не има ли 2.698 жи те ља пред ста вља 1,96% ста нов ни штва, док у Ку сат ку 
де вет упо ко је них пред ста вља 0,16% од 5.631 ста нов ни ка.59

ЗА КЉУЧ НО РАЗ МА ТРА ЊЕ

Про це ње но је да је то ком рат них го ди на 1912–1918. од раз ли чи тих епи-
де миј ских бо ле сти у Ср би ји умр ло око 360.000 ста нов ни ка. Ве ли ка епи де-
ми ја ти фу са из 1915. усмр ти ла је око 135.000, пан де ми ја шпан ске гро зни це 
из 1918. око 115.000 жи те ља та да шње Ср би је. Пре о ста лих око 110.000 би ли 
су жр тве раз ли чи тих, ве ћих и ма њих епи де ми ја ра зних бо ле сти ко је су се 
то ком свих рат них го ди на ја вља ле и ме ђу вој ском и ме ђу ци вил ним ста нов-
ни штвом. У мно гим слу ча је ви ма реч је о ло кал ним, изо ло ва ним епи де ми јама, 
ко је су се рас плам са ва ле у ру рал ним окру же њи ма, на огра ни че ном про сто ру, 
за хва та ју ћи јед но се ло или па ро хи ју, ре ђе ши ру те ри то ри ју. За ве ћи ну од њих 
не ма рас по ло жи вих из во ра ко ји би ука за ли на њи хо ве по ја ве и то ко ве. Из у-
зе так пред ста вља ју ма тич не цр кве не књи ге умр лих, али оне мо гу да ука жу 
са мо на епи де миј ске уда ре са ве ћим мор тал ним по сле ди ца ма. Не мор тал не 
епи де ми је у њи ма се не уо ча ва ју, док по ја ва епи де ми ја са ма њим смрт ним 
по сле ди ца ма мо же да на ве де на по гре шне за кључ ке о спо ра дич ној, ен дем ској 
по ја ви бо ле сти.

Ана ли за књи га умр лих ука зу је да по ред сву да при сут не ен дем ске по-
ја ве ту бер ку ло зе и че стих смрт них слу ча је ва од за па ље ња плу ћа, ко је мо же 
да бу де иза зва но раз ли чи тим узро ци ма, нај че шћи раз ло зи ма сов ног по мо ра 
ста нов ни штва би ли су шар лах и диф те ри ја (гу шо бо ља), по том ве ли ки ка шаљ, 
а не што ре ђе бо ги ње, ти фус (не ра чу на ју ћи епи де ми ју из 1915) и ди зен те рија.

Иа ко се че сто ја вља ла то ком не ре гу лар них рат них го ди на, по го то ву у 
не хи ги јен ским усло ви ма ко лек тив ног сме шта ја, ди зен те ри ја, од но сно ср до-
бо ља, ко ја мо же да има раз ли чи те иза зи ва че, а сход но то ме и раз ли чи те 
ни вое мор би ди те та и мор та ли те та, то ком рат них го ди на се у цр кве ним књи-
га ма умр лих ре ла тив но ре ђе су сре ће као узрок ма сов ног уми ра ња. Из у зе так 
је је дан „за го нет ни” епи де миј ски на лет из дру ге по ло ви не 1918. го ди не. 
По че так ма сов ни јег уми ра ња од ср до бо ље уо ча ва се, не где од кра ја ав гу ста, 
не где од сеп тем бра; то ком ок то бра до сти же вр ху нац и на пра сно пре ста је 
пред крај то га ме се ца, са на ле том мор тал ног уда ра свет ске пан де ми је шпан ске 
гро зни це, с тим што се у по јед ним па ро хи ја ма, по пут Мо ра вач ке код Љи га, 
на ста вља и то ком на ред ног ме се ца, пре пли ћу ћи се са свет ском пан де ми јом. 

59 Ви де ти и: В. Кри во ше јев, „По сле ди це пан де ми је шпан ске гро зни це 1918–1919. го-
ди не у де лу сме де рев ског окру га – у па ла нач ком и ве ли ко о ра шком сре зу”, Сме де рев ски збор-
ник 7 (2021), 77–104.
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На гли пре сек, са ско ро исто вре ме ним пре стан ком упи са јед ног и по чет ка 
упи са дру гог узро ка смр ти, мо гао би да ука же на сво је вр сну до го во р ну одлу-
ку која је усле ди ла по до би ја њу ин фор ма ци ја о ши ре њу но ве, ве ли ке епи де-
ми је ра ни је не по зна те бо ле сти.60 

Мор тал ни епи де миј ски удар се уо ча ва исто вре ме но у раз ли чи тим, 
углав ном ру рал ним, де ло ви ма Ср би је, али ис кљу чи во на ре ла тив но ма њим 
те ри то ри ја ма, та ко да у ши рем окру же њу ван се ла или гру пе се ла где је срдо-
бо ља ха ра ла, ни су за бе ле же ни смрт ни слу ча је ви. Чак, то ком ње ног по чет ног 
уда ра, у ав гу сту, сеп тем бру, де лом у ок то бру (до по ја ве шпан ске гро зни це), 
у на се љи ма, ко је је ди зен те риј ски удар за о би шао, ни је уо че на пре ко мер на 
смрт ност од би ло ког узро ка. 

Сте пен мор та ли те та ове епи де ми је је ре ла тив но ви сок, ма да се раз ли-
ку је од на се ља до на се ља, па и ка да је реч о су сед ним се ли ма. Ва љев ски и 
Ужич ки округ чи ни ли су ве ћи део те ри то ри је за пад не Ср би је. У Ва љев ском 
окру гу мор тал на по ја ва ди зен те ри је је ре ги стро ва на у Осе чи ни, где је умр ло 
14 ме шта на, од но сно 0,98% ста нов ни штва, док је у пар окол них се ла умр ла 
по јед на осо ба; у су сед ној обла сти Азбу ко ви це ни су ре ги стро ва ни смрт ни 
слу ча је ви са овим узр о ком. Осе чи на се на ла зи на крај њем за па ду Ва љев ског 
окру га, а мор тал ни удар ди зен те ри је је ре ги стро ван још са мо у ње го вом 
крај ње ис точ ном де лу, на те ри то ри ји да на шње оп шти не Љиг, ма да у ве ћем 
бро ју на се ља, док у су сед ној оп шти ни Ми о ни ца смрт не по сле ди це иза зва не 
ср до бо љом ни су ре ги стро ва не, као ни у об ра ђе ним де ло ви ма те ри то ри је 
оп шти не Лај ко вац и Уб.

У љи шком се лу По ља ни це је за пар ме се ци од ср до бо ље умр ло 3,24% 
се ља на (20), у Ива нов ци ма 2,41% (13), у Слав ко ви ци 2,30% ста нов ни штва 
(22 жр тве)... У пет се ла Цве та но вач ке па ро хи је умр ло је 0,73% па ро хи ја на (16 
жр та ва). Дру га љи шка се ла су би ла ма ње по го ђе на, а сва се ла Вра че вић ке 
па ро хи је, као и Ди ћи и Па ле жни ца би ла су пот пу но по ште ђе на.

У Ужич ком окру гу ана ли зи ра не су књи ге умр лих из ње го вог цен трал-
ног и се вер ног де ла. Сна жан мор тал ни удар ср до бо ље ре ги стро ван je са мо 
у јед ној од осам ана ли зи ра них па ро хи ја, Се чо реч кој, где су умр ле 83 осо бе, 
нај ви ше у се лу Ма ко ви ште 38 (2,92% ста нов ни штва) и Го де че во 16 (3,12%). 
Уми ра ње од ср до бо ље је за бе ле же но и у по је ди ним ме сти ма дру гих па рохи-
ја, али знат но ма њег ин тен зи те та, сем у Пот пе ћи где је умр ло се дам осо ба, 
та ко да би та по ја ва, да ни је би ло при ме ра из Се че Ре ке, мо гла да бу де про-
ту ма че на као спо ра дич но, ен де мич но обо ле ва ње. У мно гим се ли ма, по пут 
свих из Ста пар ске и Ко сје рић ке па ро хи је, смрт них слу ча је ва иза зва них ди-
зен те ри јом ни је би ло. 

Смрт ност од по сле ди ца ди зен те ри је је ре ги стро ва на и у цен трал ној 
Ср би ји, и то у ско ро свим на се ље ним ме сти ма да на шње оп шти не Аран ђе-

60 Ма да о не кој зва нич ној ко ор ди ни ра но сти не би мо гло да бу де ре чи, бу ду ћи да разли-
чи ти све ште ни ци но ву бо лест раз ли чи то име ну ју: шпан ска гро зни ца, шпан ска ин флу ен ца, 
па и шпан ска ма ла ри ја и шпан ска бо лест, али и за ра зна ин флу ен ца, на ступ на гро зни ца, па 
и по гре шно, као ти фус и ма ла ри ју. У сва ком слу ча ју чи ње ни ца о на глом пре стан ку упи са 
јед ног и по чет ка дру гог узро ка смр ти до не кле оте жа ва кван ти фи ка ци ју ре ал ног ста ња. Мо-
гу ће је да су не ке жр тве шпан ске гро зни це пре да ту ма пре се ка ре ги стро ва не као умр ле од 
ср до бо ље, а жр тве ср до бо ље по сле то га да ту ма, као умр ли од шпан ске гро зни це.



86

ло вац, из у зев Ко пља ра и Стој ни ка, раз ли чи тим сте пе ном смрт но сти. У Га-
ра ши ма је ди зен те ри ја на пра ви ла пра ви по мор, умр ло је 42 се ља на (5,22%), 
у Је ло ви ку 27 (3,93%), а у Ву ко сав ци ма 29 (3,24%) итд. У ве ћи ни оста лих 
ме ста ма ње, па и знат но ма ње од јед ног про цен та.

У се вер ном де лу Ср би је, у се ли ма око По жа рев ца мор тал ни на лет срдо-
бо ље ни је ре ги стро ван, као и у ап со лут ној ве ћи ни се ла из оп шти не Сме де-
рев ска Па лан ка, из у зев у два су сед на ве ли ка се ла, Ра та ри, где је умр ло 53 
па ро хи ја на (1,96%) и Ку са дак, где је де вет упо ко је них пред ста вља ло 0,16% 
та да шњег ста нов ни штва.

Нео п ход но је да се на гла си да је у по је ди ним се ли ма ва љев ског кра ја 
ко је је мор тал ни епи де миј ски удар из 1918. ми мо и шао, то ком је се ни на ред-
не 1919. ре ги стро ван ве ћи број умр лих од ср до бо ље. У брд ско пла нин ским 
се ли ма Пу стињ ске и Гра ча нич ке па ро хи је ср до бо ља је од не ла 103 жи во та, 
а у при ва ро шкој, раз ви је ни јој па ро хи ји цр кве у Бран ко ви ни де сет. 

Ре зул та ти пре зен то ва них ана ли за ука зу ју на нео п ход ност на став ка ис-
тра жи ва ња на стан ка, раз во ја и по сле ди ца не са мо ср до бољ не епи де ми је из 
1918, већ и свих дру гих из ра зи то ло кал них епи де ми ја, што не ми нов но захте-
ва ор га ни зо ва ну ак тив ност ве ћег бро ја ис тра жи ва ча. 
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“MYSTE RI O US” LO CAL EPI DE MICS OF DYSEN TERY IN SER BIA  
DU RING LA TE SUM MER AND AU TUMN OF 1918

SUM MARY: It is esti ma ted that du ring the war years, 1912 to 1918, 360,000 re si dents 
of Ser bia pas sed away from nu me ro us in fec ti o us di se a ses. The big typhoid epi de mic in 1915 
and the Spa nish flu pan de mic in 1918 kil led aro und 135,000 and 115,000, re spec ti vely. The 
re ma i ning 110,000 we re the vic tims of dif fe rent, small and lar ge, lo cal and re gi o nal epi de mics 
that ap pe a red thro ug ho ut the war years, both among the mi li tary and the ci vi lian po pu la tion. 
A de ta i led analysis of the church de ath re gi stri es has shown that, du ring la te sum mer and a 
part of au tumn of 1918, an epi de mic of dysen tery has ha un ted the co un try, re sul ting in a high 
mor ta lity ra te. This had per spi red be fo re a wa ve of Spa nish flu hit. The epi de mic of dysen tery 
was ob ser ved in dif fe rent parts of Ser bia, parts that we re ot her wi se di scon nec ted. Wit hin the 
Va lje vo re gion, it ap pe a red only in Ose či na and aro und Ljig. It was al so de tec ted in se ve ral 
vil la ges of the Uži ce re gion, par ti cu larly in the pa rish of Se ča Re ka church. It was furt her 
re gi ste red in the sur ro un dings of Aran đe lo vac, as well as only two vil la ges ne ar Sme de rev ska 
Pa lan ka. Most com mu ni ti es in Ser bia we re com ple tely spa red the de adly at tack of this il lness, 
so me pla ces en du red a we a ker hit, whi le so me vil la ges suf fe red sig ni fi cantly, and lost over 
3% of the ir po pu la tion wit hin a few months, with the hig hest mor ta lity ra te, 5.22%, oc cur ring 
in the vil la ge of Ga ra ša ne ar Aran đe lo vac.

KEYWORDS: Ser bia, 1918, The first World War, epi de mic, di se a se, dysen tery
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СВЕ ДО ЧЕ ЊА О НЕ ПРИ ЛИ КА МА ЈЕ НО ПОЉ СКОГ  
ЕПИ СКО ПА ВИ ЋЕН ТИ ЈА ЈО ВА НО ВИ ЋА  

1728. ГО ДИ НЕ1

СА ЖЕ ТАК: При ка зан је са др жај не ко ли ко пи са них ис ка за о вер ски мо ти-
ви са ном на си љу ко јем је био из ло жен је но пољ ски (арад ски) епи скоп Ви ћен ти је 
Јо ва но вић при ли ком оби ла ска пра во слав них хра мо ва у Хал мађ ком ди стрик-
ту и Би хар ској жу па ни ји 1728. го ди не. Ис ка зи су, по свој при ли ци, са ку пље ни 
ра ди под но ше ња жал бе дво ру. Све до че о вер ској не тр пе љи во сти ко ју је део 
угар ског плем ства ис ка зи вао пре ма срп ској пра во слав ној је рар хи ји, али и о 
не ким огре ше њи ма срп ских ар хи је ре ја о пра ва угар ских зе мљо по сед ни ка. 
Гра ђа је ва жна за раз у ме ва ње сло же них дру штве но-еко ном ских од но са у хаб-
збур шкој Кра ље ви ни Угар ској и њи хо вог огра ни ча ва ју ћег ути ца ја на пра во 
пра во слав ног ста нов ни штва да јав но ис по ве да сво ју ве ру.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ске при ви ле ги је, вер ска то ле ран ци ја, Ви ћен ти је 
Јо ва но вић, Је но пољ ска (Арад ска) епар хи ја, Хал мађ ки ди стрикт, Би хар ска жу-
па ни ја

У Па три јар шиј ско-ми тро по лиј ском ар хи ву у Срем ским Кар лов ци ма 
на ла зи се фа сци кла на чи јој је по ле ђи ни за пи сан текст: Про це си бив ши ва 
Ве ли ко ва рад ској епар хи ји что Ста ни вук пре пи си вал у аре шти зи мус го да 
1732.2 У овом тре нут ку не мо же се по у зда но ре ћи ко је био Ста ни вук ни ти 

1 Текст 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, а на осно ву Уго во ра о ре али-
за ци ји и фи нан си ра њу на уч но и стра жи вач ког ра да НИО у 2022. го ди ни, бр. 451-03-68/2022-14 
од 17. 1. 2022.

2 Ар хив СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, Па три јар шиј ско-ми тро по лиј ски ар хив, фонд 
А, бр. 4/212. У до ку мен ти ма то ни је на по ме ну то, али су сви да ту ми ве ро ват но на ве де ни по 
ју ли јан ском ка лен да ру.
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у ко јим су окол но сти ма до ку мен ти на чи ње ни и пре пи са ни. Не до у ми це, ме-
ђу тим, не ума њу ју њи хо ву са знај ну вред ност, јер је очи глед но у пи та њу 
ма те ри јал ко ји је бе о град ски и кар ло вач ки ми тро по лит Ви ћен ти је Јо ва но вић 
(1730–1737) при пре мао за под но ше ње жал бе беч ком дво ру. Чи ње ни ца да су 
до га ђа ји при ка за ни јед но стра но омо гу ћа ва да се бо ље схва ти дис курс срп ске 
цр кве не је рар хи је и њи хо во раз у ме ва ње Ле о пол до вих при ви ле ги ја и дру-
штве но-еко ном ских од но са у Кра ље ви ни Угар ској. 

Фа сци кла са др жи 12 ис ка за, ко ји су са бра ни у две це ли не. Пр ва це ли на 
но си на слов Но та ци је что тр пил го спо дин Ви кен тиј Јо а но вић је пи скоп је-
но по ли тан ски про тив ства во Хал маћ ском ди штрик те. Са сто ји се од три ју 
ис ка за у ко ји ма су оче ви ци опи са ли на пад на епи ско па Јо ва но ви ћа и ње го ву 
прат њу код се ла Ре шке (рум. Rișca) у Хал мађ ком про то по пи ја ту Је но пољ ске 
(Арад ске, Ве ли ко ва рад ске) епар хи је кра јем 1728. го ди не (вид. мапe 1 и 2). У 
пи та њу су:

I/1. Пр ви ис каз не и ме но ва них све до ка са чи њен 9. де цем бра 1728. го ди не.
I/2. Ис каз кне за Фа ур Пе тра из се ла Ре шку ли це (рум. Rișcu lița), са чи њен 12. де цем бра 

1728. го ди не.
I/3. Дру ги ис каз не и ме но ва них све до ка ко ји ни је да ти ран.

Дру га це ли на но си на слов Ано та ци је что тр пил про тив ства го спо дин 
Ви кен тиј Јо а но вич, је пи скоп је но по ли тан ски и ве ли ко ва рад ски, в слав ној 
вар ме ги би хар ској. Ова це ли на са др жи:

II/1. Пре вод пи сма ко јим је Ке бел Ми ха ил, ге не рал ни ви кар Ве ли ко ва ра дин ског кап-
то ла, про те ство вао код ста ре ши не град ског гар ни зо на, гро фа Фер ди нан да Цин-
цен дор фа, због то га што је епи скоп Јо ва но вић оба вљао све ште не рад ње у Ве ли ком 
Ва ра ди ну. Пи смо ни је да ти ра но, а пре вод је на по је ди ним ме сти ма те шко ра зу мљив.

II /2. Ис каз о ин ци ден ту ко ји је у епи скоп ском дво ру у Ве ли ком Ва ра ди ну иза звао обер-
ка пе тан Ефлин гер. Ис каз ни је да ти ран.

II /3. Ис каз о оме та њу епи ско па Јо ва но ви ћа да 13–14. мар та 1728. го ди не оба вља све ште-
не рад ње у се ли ма Вин ти ру, Сал да ба чу, Ка пел ни и Си пли ку (рум. Vin te re, 
Săldăbagiu Mic, Căpâlna, Su pla cu de Tin ca), ко ја су при па да ла вла сте лин ству Ве ли-
ко ва ра дин ске би ску пи је. Жал ба се од но си на по ступ ке Иштва на Се ле ши ја, слу жбе-
ни ка кар ди на ла Имреа Ча ки ја.

II /4–5. Ис ка зе о оме та њу епи ско па Јо ва но ви ћа да 19–20. мар та 1728. го ди не оба вља све ште-
не рад ње у се ли ма Кра и ви и Бе лу (рум. Kra i va, Be liu) у Бел ском ди стрик ту. Жал ба 
се од но си на по ступ ке кар ди на ло вог слу жбе ни ка Иштва на Хер де љи ја.

II/6–8. Ис ка зе о оме та њу епи ско па Јо ва но ви ћа да 23–24. мар та 1728. го ди не оба вља све-
ште не рад ње у се ли ма Син те ле ку, Њар си ту и Би ка чу (рум. Si ti te lec, Mi er sig, Bicăcel). 
Жал ба се од но си на по ступ ке слу жбе ни ка Ве ли ко ва ра дин ског кап то ла.

II/9. Ис ка зе о оме та њу епи ско па Јо ва но ви ћа да 10. ма ја 1728. го ди не оба вља све ште не 
рад ње у се ли ма Бе ле но шког ди стрик та. Жал ба се од но си ла на по ступ ке по ме ну тих 
слу жбе ни ка кар ди на ла Ча ки ја, Иштва на Се ле ши ја и Иштва на Хер де љи ја.

У да љем тек сту из не ће мо не ко ли ко на по ме на о зна ча ју до ку ме на та и 
ши рем кон тек сту до га ђа ја ко ји су у њи ма опи са ни. 

*
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У ју ну 1690. го ди не уче сни ци Ве ли ке се о бе – срп ски па три јарх Ар се-
ни је Цр но је вић, не ко ли ко ар хи је ре ја и офи ци ра На род не ми ли ци је — обра-
ти ли су се рим ско-не мач ком ца ру и угар ском кра љу Ле о пол ду I (1657–1705) 
с мол бом да им се при зна пра во да јав но ис по ве да ју пра во слав ну ве ру на 
те ри то ри ји Кра ље ви не Угар ске. Ле о полд се ода звао њи хо вој мол би и па тен-
том из 1690. го ди не до де лио им је при ви ле ги је. Ла и ци ма је до зво лио да на 
те ри то ри ји Кра ље ви не Угар ске сло бод но ис по ве да ју пра во слав ну ве ру, кли-
ру да ро вао цр кве не иму ни те те ко је је ужи ва ло све штен ство Ри мо ка то лич ке 
цр кве, а епи ско пи ма и па три јар ху Ар се ни ју при знао пра во да упра вља ју 
Срп ском цр квом као што су то и ра ни је чи ни ли. Па тен том из 1695. го ди не 
Ле о полд је срп ским ар хи је ре ји ма да ро вао при ви ле ги ју да уби ра ју од сво јих 
вер ни ка цр кве ну де се ти ну и по твр дио је у зва њу сед мо ри цу епи ско па, ко је 
је у ме ђу вре ме ну по ста вио па три јарх Ар се ни је.3 Од са мо га по чет ка, ме ђу тим, 
ни је би ло са свим ја сно да ли су при ви ле ги је ужи ва ли сви Ср би у Угар ској 
или са мо онај део ет ни је ко ји се с па три јар хом Ар се ни јем обра тио ца ру 1690. 
го ди не. Срп ски клир је сле дио пр во, док је двор ис пр ва био бли жи дру гом 
ту ма че њу, због че га је ис ти цао раз ли ку из ме ђу ста рих и но вих по да ни ка. 
Ова раз ли ка би ла је ва жна и због то га што се сма тра ло да је ве ћи на ста рих 
по да ни ка жи ве ла у уни ји с Ри мо ка то лич ком цр квом. Ср би у Сла вон ској и 
Хр ват ској вој ној кра ји ни, на при мер, фор мал но су од 1611. го ди не пре ко сво га 
епи ско па у Мар чи би ли под ло жни цр кве ној вла сти за гре бач ког би ску па. 
Срп ски клир из Ба ра ње и Сла во ни је при хва тио је уни ју у ја ну а ру 1690. го-
ди не и ста вио се под власт пе чуј ског би ску па. До ла зак па три јар ха Ар се ни ја 
у ове кра је ве углав ном је по ни штио ре зул та те уни ја ће ња, али су сте че на 
пра ва уни јат ске цр кве оста ла је дан од чи ни ла ца ко ји је оме тао сло бо ду ис-
по ве да ња пра во сла вља. Ме ђу тим, мно го ве ћа смет ња би ла су пра ва угар ских 
зе мљо по сед ни ка.

По сле из го на Осман ли ја из Кра ље ви не Угар ске беч ки двор je исто вре-
ме но за по чео про це се об но ве жу па ни ја и ре ка то ли за ци је зе мље. Об но вље на 
су, из ме ђу оста лог, би скуп ска се ди шта у Пе чу ју и Ве ли ком Ва ра ди ну, а њи-
хо ви епи ско пи су до би ли ве ли ка вла сте лин ства. Ка ко је у Угар ској вла сте лин 
имао пра во па тро на та над па ро хиј ским цр ква ма, ста ре ши не об но вље них 
епи ско пи ја до би ле су мо гућ ност да ус по ста ве ско ро нео гра ни че ну ду хов ну 
власт на сво јим зе мљи шним по се ди ма. На при мер, чи ње ни цу да су пра во-
слав ни Ср би ко ри сти ли јед ну тур ску џа ми ју за сво је вер ске по тре бе без ње-
го ве до зво ле, пе чуј ски би скуп Ма ти ја Ра да но вић пред ста вио је су ду Ба рањ-
ске жу па ни је као по вре ду сво јих пра ва. Суд је у је сен 1693. го ди не до нео 
пре су ду у ње го ву ко рист, а уско ро је ва ро шки ма ги страт на ло жио срп ским 
све ште ни ци ма да на пу сте Пе чуј. Ка да је вла дар стао иза пра ва вла сте ли на, 
пра во слав на епи ско пска катедра у Пе чу ју пре ста ла је да по сто ји, иа ко су 
срп ске при ви ле ги је и да ље би ле на сна зи.4 

3 М. Ко стић и Ј. Ра до нић, Срп ске при ви ле ги је од 1690 до 1792, Бе о град: САН, 91–95.
4 Р. Ве се ли но вић, „Бор ба за ау то ном на пра ва и ду хов ну са мо стал ност 1690–1699.”, у: 

Р. Са мар џић (ур.), Исто ри ја срп ског на ро да 3/1, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га 1993, 
559–560.
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Уста нак Фе рен ца Ра ко ци ја (1703–1711) ство рио је но ву си ту а ци ју у ко јој 
је беч ки двор пре по знао Срп ску цр кву као ко ри сно сред ство за су зби ја ње 
се па ра ти зма и ја ча ње кра љев ске вла сти у Угар ској. Цар ска ад ми ни стра ци ја 
усво ји ла је став да ни је мо гу ће раз ли ко ва ти ста ре по да ни ке од но вих и при-
хва ти ла срп ско ту ма че ње при ви ле ги ја, по ко јем су сло бо ду ве ро и спо ве сти 
у Кра ље ви ни Угар ској ужи ва ли сви Ср би пра во слав не ве ре. Уско ро су ова 
пра ва про ши ре на и на Вла хе, ко ји су чи ни ли ве ћи ну пра во слав ног ста нов-
ни штва у Је но пољ ској (Арад ској) епар хи ји.

Но во ту ма че ње при ви ле ги ја ни је ства ра ло про бле ме на под руч ју вој них 
кра ји на и у ди стрик ти ма где је но си лац ма лих ре гал них пра ва би ла Двор ска 
ко мо ра. Пра во цр кве ног па тро на та у овим под руч ји ма при па да ло је кра љу, 
па ни је би ло прав них смет њи да Ср би ужи ва ју вер ске сло бо де. Про бле ми 
су, ме ђу тим, на ста ја ли на при ват ним вла сте лин стви ма, где но си лац пра ва 
па тро на та ни је био вла дар већ вла сте лин. Шта ви ше, вла сте лин је био вла-
сник сво јих се ла, па је мо гао да за бра ни дру гим ли ци ма ула зак на сво је 
има ње. Ова окол ност ство ри ла је про стор за су ко бе, јер је део угар ског плем-
ства био од лу чан да спре чи срп ске вла ди ке да по се ћу ју цр кве и вер ни ке на 
њи хо вим има њи ма. Не ки од њих би ли су спрем ни и да се ла те оруж ја. Гра-
ђа ко ју при ла же мо го во ри упра во о та квим ин ци ден ти ма из 1728. го ди не, 
ка да је је но пољ ски епи скоп Ви ћен ти је Јо ва но вић био на сил но спре чен да 
по се ти хра мо ве и вер ни ке на по је ди ним при ват ним вла сте лин стви ма. 

Нај ве ће смет ње епи ско пу Јо ва но ви ћу пра вио је ад ми ни стра тор би ску-
пи је Ве ли ког Ва ра ди на, кар ди нал Имре Ча ки (1703–1732). Ње гов при мер 
сле дио је ге не рал Фе ренц Ђу ла ји, ина че кал ви ни ста.5 Је дан од глав них про-
та го ни ста ин ци ден та ко ји се до го дио код се ла Ре шке био је упра во чи нов ник 
с Ђу ла ји је вог вла сте лин ства по име ну Де а да. Ин ци дент је оп шир но опи сан 
у пр вим три ма до ку мен ти ма, а оно што при вла чи по себ ну па жњу је сте 
спрем ност жу па ниј ског плем ства да при бег не екс трем ним об ли ци ма на си-
ља. У ре ше но сти да по сва ку це ну за шти те пра ва пле ми ћа, слу жбе ни ци 
вла сте лин ства и жу па ни је би ли су спрем ни да уђу у ору жа ни су коб не са мо 
с осо бљем срп ског вла ди ке, већ и с цар ским вој ни ци ма ко ји су се на ла зи ли 
у ње го вој прат њи. С дру ге стра не ни срп ски епи скоп ни је же лео да ука же 
по што ва ње вла сте ли ну и жу па ни ји. Ка да му је су ге ри са но да за тра жи до-
пу ште ње од ге не ра ла Ђу ла ји ја да по се ти ње го ва се ла, епи скоп је од го во рио 
да му та кво до пу ште ње ни је по треб но, јер он има цар ску до зво лу. „Ве ћи је 
го спо дин це сар не го Ђу ла ја!”, од го во рио је вла ди ка (вид. ис каз I/3.). Де а да, 
с дру ге стра не, то ком су ко ба код Ре шке уз ви ку је: „Тко си ти да ти ме не не 
по чи ту јеш и ре шпект не да јеш”. Овај ди ја лог јед но је од глав них ме ста у 
до ку мен ти ма, јер илу стру је два раз ли чи та ту ма че ња прав ног си сте ма и дру-
штве но-еко ном ских од но са у Кра ље ви ни Угар ској. Док срп ски епи скоп пре-
по зна је цар ску за по вест као нај ви ши зе маљ ски за кон, жу па ни ја сма тра да 
цар не за по ве да та мо „где су до ми ни ју ми, но у се ли фи шка ло шки”. Жу па-
ни ја не спо ри ва же ње срп ских при ви ле ги ја у на се љи ма ко ји ма је упра вља ла 

5 I. Nagy, Magyarország családai czi me rek kel és nemzékren di táblákkal, IV, Pest 1858, 
486–491. (Gyulay család).
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Двор ска ко мо ра, јер је та мо пра во па тро на та при па да ло вла да ру. На при ват-
ним вла сте лин стви ма, пак, вла дар ни је имао ни сво јин ско пра во ни пра во 
па тро на та, па са мим тим ни је мо гао да одо бра ва ула зак епи ско па на при ватни 
по сед ни ти да од ре ђу је на ме ну вер ских обје ка та на при ват ном вла сте лин-
ству. Овај став, слу жбе ни ци вла сте лин ства и жу па ни је ви ше пу та су ис та кли 
у до ку мен ти ма. Де а да је, на при мер, пре зри во по гле дао до зво ле ко је су епи-
ско пу из да ли Двор ски рат ни са вет, Двор ска ко мо ра, глав ни ко мор ски прови-
зор Арад ске жу па ни је гроф Пал Кон сбурх, арад ски ге не рал ко ји је епи ско пу 
до де лио вој ну прат њу. Све је те ак те рав но ду шно ба цио на сто. „Что је ме ни 
за те кон фир ма ци је тво је”, ре као је, „ја имам пи смо и за по вест от мо је го го-
спо ди на перг мај сте ра и по за по ве сти хо ћу тво ри ти” (вид. ис каз I/1). Го то во 
иден ти чан од го вор дао је Иштван Се ле ши. „Что је на ма за тај де крет и за 
ге не ра ла, ми то је ни за што не слу шам, но по за по ве сти њи хо ве еми нен ци је 
кар ди нал ске ду жни смо тво ри ти” (вид. ис каз II/9). Гра ни ца вла сте лин ства 
би ла је гра ни ца то ле ран ци је пра во сла вља, јер је то би ла и гра ни ца кра ље ве 
вла сти. 

*

Текст ко ји об ја вљу је мо пи сан је на срп ском на род ном је зи ку, ћи ри лич-
ним бр зо пи сом. У је зи ку је при су тан ве ћи број не мач ких ре чи, ко је су че сто 
ла тин ског и фран цу ског по ре кла. Та кви су, на при мер, гла го ли ате сти ро-
ва ти (нем. at te sti e ren – по твр ди ти, ове ри ти), екс ку зи ра ти (нем. ex ku si e ren 
– из ви ња ва ти се), про по ни ра ти (нем. pro po ni e ren — пред ло жи ти), трак ти-
ра ти (нем. trak ti e ren – оп хо ди ти се пре ма ко ме; уго сти ти ко га), као и име-
ни це ази стен ци ја, ви зи та ци ја, грунт (се о ски атар), ин штан ци ја (над ле жна 
слу жба), ју рис дик ци ја, кон фир ма ци ја (до зво ла, по твр да), кон фу зи ја (не мир, 
не ред), ра у бер (раз бој ник), ре бе ли ант (бун тов ник), ре шпект (по што ва ње), 
фо рај тер (ко ња ник ко ји пред во ди гру пу пут ни ка), штроф (ка зна). У ис ква-
ре ном об ли ку по ја вљу ју се и на зи ви уста но ва, као што су офкри јек срот 
(Двор ски рат ни са вет, нем. Ho fkri eg srot), ка ма ра (Двор ска ко мо ра, нем. Hof-
kam mern), ма ћар ска кан це ла ри ја (Угар ска двор ска кан це ла ри ја, нем. Un ga-
rische Hof kan zlei), про ви зу рат (фи ли ја ла Двор ске ко мо ре у про вин ци ји), 
перг-мај стер и рихт-мај стер (ста ре ши не ло кал не ау то но ми је у ру дар ском 
на се љу). Из ма ђар ског је зи ка пре у зе ти су из ра зи сол га би ров (мађ. szolgabíró 
– жу па ниј ски су ди ја), ти стар тов (мађ. tiszttartó – упра ви тељ), удвар би ров 
(мађ. udvarbíró – управ ник вла сте лин ског има ња). Текст до ку ме на та об ја-
вљу је мо тран сли те ри ра но и тран скри бо ва но.6 Скра ће ни це су раз ре ше не. У 
угла стим за гра да ма да ли смо на сло ве и ну ме ра ци ју по је ди них це ли на тек ста, 
бу ду ћи да Ста ни вук то ни је до след но чи нио.

6 А. Мла де но вић, „На по ме не о тран скрип ци ји и кри тич ком из да ва њу ста рих срп ских 
тек сто ва из XVI II и XIX ве ка“, Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку 22/2 (1979), 95–129.
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[I]
Го да 1728-го, де кем ври ја 9-го дне
НотацијечтотрпилгосподинВикентијЈоановић,јепископ
јенополитански,противствавоХалмаћскомдиштрикте

Пр во:
[1.ИсказнеименованихсведокаоинцидентукодселаРешке]
Ког да при шел ре че ни го спо дин jепископ в се ло Ре шку ли цу и по оби-

ча ју ви зи ти рал цр кву и бо же стве ну ју ле тур ги ју в цр кви от слу жил, по бо же-
стве ној же слу жби при шел на свој ко нак и сел на обед с кња зом Фа ур Пе тром 
и с про чи ми слу жи те ли своjими. По свр ше њу же обе да при де от Ке реж 
Ба је Де а да с јед ним би ро вом цр не бра де. Го спо дин же та ки за по ве дал Де а ду 
пу сти ти уну тра и по са дил га за астал код се бе и по ну дил га пи ти ча шу ви-
на. Он пи јан тја шко из го ва ра екс ку зи ра ју ћи се и го во ре ћи: „Не смем пи ти 
ви на за што сам спао је дин крат с ко ња и по ква рио сам мо зак, ка ко се на пи-
јем ма ло ви на та ки хо дим ка но бу да ла.” Тог да за пи тао га го спо дин: „Что сте 
при шли и что за по ве да те?“ Он же со сме хом од го ва ра: „Чу је мо да хо ште те 
при ти у Ба ју и у Це бу да ви зи ти ра те цр кве за ко је ја имам за по вест оштру не 
пу сти ти вас у та се ла пој ти.” Го спо дин jепископ го во ри је му: „Мој дра ги, не 
вем от ко га ти име јеш та ко ву за по вест, но аз име ју от це сар ска го ве ли че ства 
ди пло му да сло бод но мо је ду жно сти цр ков не из вр шу јем ка ко у Је но по ли ји 
та ко и у Хал маћ ском ди штрик ту где сут во сточ не цр кве љу ди и све ште ни ци.” 
И дал му чи та ти кон фир ма ци ју от офкри јек сро та и ка ма ре, та ко и от ма ћар-
ске кан це ла ри је и от ко мен да та арад ског за по вест по ра ди ази стен ци је, ако 
би сја ка ко во про тив ство при лу чи ло да бра њен бу де и мир но сво је цр ков не 
ју ри здик ци је чи ни. Та ко и от го спо ди на Је дел спок хе ра за по вест на про ви-
зу ре. Тог да исти ре че ни Де а да про чи тав ши пр ве је це сар ска го ве ли че ства 
кон фир ма ци је чест не ку ју, пак по ба цил на тра пе зу сме ју ћи сја и го во ре ћи: 
„Что је ме ни за те кон фир ма ци је тво је, ја имам пи смо и за по вест от мо је го 
го спо ди на перг мај сте ра и по за по ве сти хо ћу тво ри ти.” И из ва дил пи смо из 
џе па и по чел сам чи та ти го во ре ћи го спо ди ну је пи ско пу: „Ти си си зма тич ки (!) 
је пи скоп, та ко ов де пи ше, и да те не пу стим у це сар ска се ла.” Го спо дин је пи-
скоп је му от го во рил: „Ни ти си вре дан ти ни твој го спо дин про ти во це сар ска го 
ве ли че ства за по ве ди чи ни ти ни ти ја с то бо ју ни с тво јим го спо да ром по сла 
име ју, но с мо јим цр ква ми и све ште ни ци, а у ва ше зем лске ства ри нич то се 
не ме шам ни ти ви у мо је цр ков не ства ри вред ни сте ме ша ти сја, и ја хо ћу 
ви зи ти ра ти мо је цр кве у ва ша че ти ри се ла ка ко и по оста ли се ли у овом ди-
штрик ту хал маћ ском. Ка ко мо ји пре де це со ри Иса и ја Ди а ко вић и Јо а ни ки је 
Мар ти но вић је су об др жа ва ли та ко и ја бу ду це ло об др жа ва ти”. И мо лил га 
го спо дин је пи скоп да очи та ко мен да то ву и Је дел спок хе ро ву за по вест. Он 
про чи тав ши и то ба цил на тра пе зу го во ре ћи: „Ја не ма рим ни за јед но тво је 
пи смо. Ко мен дат ни ти про ви зу рат у на ши се ли не има ју нич то за по ве да ти 
ни ти ја то слу шам. А те бе је су спра ви ли ко нак у Ба ји, али ја не пу штам, не-
го иди у Брад”. Го спо дин је пи скоп је му го во ри: „Ја у Бра ду не имам по сла 
ни ти су мо ји пре де це со ри по сла та мо име ли, оно је уни јат ског би ску па та. 
Не го ја у мо јеј ди о це зи де ло име ју и идем вче рас у ви ше пи са та се ла ви зи-
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та ци ју из вр ши ти”. Де а да го во ри: „Мо же те ити, а ја ћу чи ни ти что ми мој 
го спо дин ау ле кон зи ли а ри ус за по ве да”. Го спо дин је пи скоп је му го во ри: „Чи-
ни ти что зна јеш, а ја ћу чи ни ти ка ко име ју сло бо ду от це сар ска го ве ли че ства 
мо је цр кве ви зи ти ра ти. Аште кто про ти во це сар ског ве ли че ства за по ве ди 
ста нет и мне про ти во учи ни, ја знам где је мо ја ин штан ци ја”. И па ки да де 
му го спо дин ча шу ви на го во ре ћи: „Оста ни те сја та ко ви кон фу зи ја. Ја се у ваш 
грунт и у ва ше свет ске по сло ве не ме шам, не го мо ја цр ков на де ла из вр шу јем”. 
Де а да по пи ча шу и на сме ја се до бро и изи де на по ље, усе де на ко ња и оти де. 
Кад би пре ма на шој цр кви из ба ци је дан пи штољ и та ко оти де се лу Ре шки.

По том го спо дин је пи скоп за по ве дал да за пре жу ко ње. Ис пра вив ши 
ви зи та ци ју у Ре шку ли ци, пој до смо Ке реж Ба ји и књаз Фа ур Пе тр ис пра тил 
го спо ди на до пол пу та к Ре шки. И до шав ши близ се ла Ре шке, где крај се ла 
со брал Де а да ви ше от 200 љу ди с пу шка ми, с лан ча ми, с ви ла ми и с ба ти-
на ми и Де а да ску па с ни ми на ко њу. Ког да же при де го спо дин је пи скоп близ 
се ла на по ток ко ји те че чрез се ло, тог да по ви ка Деaда на љу де: „Удри те, не 
дај те да ље ни јед не сто пе преј ти”. И та ко скле пе та ше се љу ди и оте ко ше кола 
и ко ње и про че ко то ри су с го спо ди ном је пи ско пом би ли. Го спо дин же је пи-
скоп за по ве ди да ста ну ко ла и по че пи та ти кња за из Ба је на имја Бар на То ћер 
и дру ге љу де: „Што хо ште те с пу шка ми и с ба ти на ми? Је сте ли хри сти ја ни 
или сте уни те све те рим ске цр кве?”. Тог да по ви ка ше ко ји су на ше цр кве љу ди: 
„Ми ни смо уни те, ни ти ће мо би ти ни ког да!”. Па ки го спо дин им гово ри: „Моји 
син ци, кад сте ви вас точ не цр кве си но ви поч то сте ди гли про ти во сво је цр кве 
оруж ја и про ти во ме не сво је го је пи ско па ста ли?”. Они сви па ки у глас по-
ви ка ше: „Онај наш го спо дин та ко нам за по ве дио јест под ве ли ким штро фом 
и не сме јем дру го ја чи је чи ни ти ни ти Вас у на ша се ла пу сти ти”. У том Де а да 
на ко њу до тр ча кол ма на шим с не ко ли ко ка та на ви чу ћи на љу де: „Удри те, не 
дај те да ље пре ћи, обра ти те ко ње на траг.” И љу ди та ки по па до ше за ха мо ве 
и фо рај те ра за узен ги је тр за ти. И је дин кал вин до тр ча ви ћу ћи на фо рај те ра: 
„Фу туц су фле ту интоaрчете, на пој!”.7 И та ко со сра мо том по па до ше ко ње и 
обра ти ше на траг. Де а да же сто ит на ко њу близ ко ла и не пре ста но ви че на 
љу де: „Удри, те рај от се ла на траг!”. Тог да по ви ка го спо дин је пи скоп на Де а ду: 
„За што та ко чи ниш? Ја сам ми слио да си ти поч тен офи цир, а ти си ка ко и 
дру ги ре бе ли јант. И про ти во ме не ко ји идем пра вим пу тем сло бо дом от це-
сар ско га ве ли че ства та ко ра у бер ски трак ти раш, за ко је је дин крат хо ће те стид 
би ти. Са мо му це сар ско му ве ли че ству про ти во чи ниш.” Он же обра тив ши 
ко ња по ред на ши ко ла с ве ли ком ви ком го спо ди ну је пи ско пу го во ре ћи: „Тко 
си ти да ти ме не не поч ту јеш и ре шпект не да јеш? Ја сам је дан це сар ски офи-
цир!”. Го спо дин је пи скоп от го ва ра: „Ја те бе ни ка ко ва не поч те ња не чи ним, 
но ја от те бе тр пим не ка ко от поч те на офи ци ра но ка ко от ра у бе ра. Не го ти 
дај ме ни ми ра, ја от те бе не зак те вам нич то ни ти от твоји[х] се ла до раз ви-
де ња. Не го дај ми мир да идем у се ло го спо ди ну рихт мај сте ру за мо је нов це 
взја ти что ми по тре ба, да но ћас пре но ћим куд знам. Сад под ноћ у ту пла ни-
ну ити да гла ву из гу бим по но ћи хо де ћи.” Он па ки гру би ан ским го во ре њем 
по ви ка на љу де: „Удри, те рај с на ше го грун та! Не ка иде к вра гу!”. И та ким 

7 Псов ка на вла шком је зи ку: „Је бем ти ду шу, вра ћај се на траг!”
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не поч те њем и си лом на те ра љу де и сам на ко њу псу ју ћи и ви чу ћи пре те ра 
пре ко све га грун та от Ре шке, псу ју ћи и љу де на те ру ју ћи кој[е] на пред пред 
ко ли кој[е] по ред ко ла кој[е] за ко ли, та ко те ра ју ћи и ви чу ћи док су го спо ди-
на је пи ско па са сво јим људ ма до те ра ли до пу та к се лу Тр на ви. У Тр на ви 
но ћио го спо дин и ту цр кву ви зи ти рао, ка ко и у про чи се ли ко је др жи го спо дин 
про ви зур хал маћ ски.

Де а ди на про тив ства и гру би јан ска чи не ња не мошт но ис пи са ти коли-
ко го спо дин је пи скоп от је го тр пил. Не би поч тен че ло век ни ти јед ну кур ву 
та ко трак ти рао. Что смо сво ји ма очи ма ви де ли и уши ма сли ша ли, ко је из 
ду ше на ше под за кља твом исти ну на пи сав ше, ате сти ру је мо и пот пи су је мо сја 
и пе ча ти по твр жду је мо.

[2. Ис каз кне за Фа ур Пе тра из се ла Ре шку ли це о ин ци ден ту код се ла 
Реш ке]
Де кем ври ја 12-го
При де књаз Фа ур Пе тр из Ре шку ли це и ска зи ва ка ко при хо ди ли к је му 

два па о ра из Ре шке име ном Њак ша Крај чун и Чур та Ја нош и ска зи ва ли да 
су ова ко ву за по вест име ли от Де а де. Ако би ма ло да ље по сту пи ли к Ре шки, 
да би они вла ди ку и вла ди ки не љу де и ко ње и ази стен ци ју от го спо ди на 
про ви зу ра по сла ту, та ко и ко ла и ха мо ве, све на ко ма де из се кли. Та ко смо 
име ли за по вест со тво ри ти, да се ни је вла ди ка на траг по вра тио. И у сре ду 
би ли ску пи ли се ако би вла ди ка по шел из Лун ке у Ба ју, да из се ку све что 
год с њим бу дет. 

Ког да смо би ли у се лу Ке ре стеу при до ше из Ба је три па о ра. При де сив-
ши се с на ми и го спо ди на про ви зу ра хал маћ ског син и по чел пи та ти их что 
су при шли. Они од го ва ра ју: „При шли смо да се по кло ни мо го спо ди ну вла-
ди ки”. Он им го во ри: „Ви сте кте ли вла ди ку уби ти и пред ње га сте из и шли 
с пу шка ми и с ба ти на ми, ни сте кте ли пу сти ти у ва ше се ло”. Они од го ва ра-
ју: „Ни смо ми сво јим во лом чи ни ли, не го нам го спо дин за по ве дао под штро-
фом 40 фо рин ти ако та ко не учи ни мо. А уна пре дак, ако би нас и на ко ло 
ме та ли не ће мо слу ша ти, ве ће ка ко смо и до сад би ли во сточ не цр кве си но ви 
та ко и уна пре дак бу де мо и на ше го го спо ди на вла ди ку че ка мо.” Пи та и[х] 
го спо дин је пи скоп је су ли уни те по ста ли све те рим ске цр кве. Они по ви ка ше: 
„Ни смо ни кад би ли ни ти ће мо би ти.” Го спо дин го во рио: „Де а да ка же да сте ви 
уни те и уни јат ски је пи скоп вам до ја ко за по ве дао и уна пред хо ће вас др жа ти”. 
Они од го ва ра ју да ни је исти на „Но во сточ не цр кве је пи скоп арад ски сваг да 
нас др жао и по тре бе цр ков не от не го при ма ли смо и уна пре дак та ко бу де мо, 
са мо от бра ни те нас от на си ља зем лних на ших го спо да ров, ка ко и сад су 
по сла ли у Си бињ да пи та ју хо ће ли нас до пу сти ти на ше му је пи ско пу или ће 
нас на си ло ва ти к Хер де љу, а ми с по кор но сти ју че ка мо Вас ка ко на ше го је-
пи ско па, да и к нам до ђе те, ка ко су и пре жде Вас арад ски је пи ско пи к нам 
при хо ди ли и цр кве уре ђи ва ли.”

[3.ДругиисказнеименованихлицаоинцидентукодселаРешке]
Ми до лу под пи са ти ате сти ру је мо ка ко је смо на шим очи ма ви де ли кни-

гу ко то ру ју пи сал Ри би ца Јор жа го спо ди ну је пи ско пу, да го спо дин је пи скоп 
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иште до пу ште ње от ће не ра ла Ћу ла ји Фе рен ца, да мо же пој ти у ње го ва се ла 
и ког да та ко во је до пу ште ње бу дет име ти, да му хо штет сам све три го ди не 
что је ду жно ску пи ти. Го спо дин је пи скоп от го во рио да је ве ћи го спо дин 
це сар не го Ћу ла ја. Име ју ћи от це сар ског ве ли че ства сло бо ду, ни је по тре бан 
Ћу ла ји на до пу ште ња. 

По том го спо дин је пи скоп по шел в Ћу ла ји на се ла ви зи ти ра ти цр кве. 
Ви дев ши го спо дин про ви зур хал маћ ски ка ко ва про тив ства чи не се го спо ди-
ну је пи ско пу по ред це сар ско га ве ли че ства кон фир ма ци је и ка ко ве ре бе ли је 
ди жу и чи не, да пре те уби ством и сва ко ја ки ми тур ба ци ја ми сме та ју по сло ве 
цр ков не, се го ра ди го спо ди на про ви зу ра мо лио је пи скоп ази стен ци ју по ред 
за по ве ди ко мен дан та арад ског и про ви зу ра та да ти, да му сја ко ја не сре ћа не 
при тре фи. И та ко про ви зур са ма го сво је го си на по слао с не ко ли ко ка та на, 
да ви де хо ће ли кој про ти во ста ти.

Јег да же при до хом в се ло Ке ре стеу и ту та ки цр кву пре гле дав ши и 
визи та ци ју учи нив ши, по том от љу ди искао јест что се на ле жи на ле то от 
ку ће по 6 крај ца ра да му из да ду. На три ле та ни су да ли. На два ле та опра-
шта им, а на јед но да пла те. Љу ди од го ва ра ју да не сме ду от Ри би це Ла сло-
ва. За по ве дао им под ве ли ки штроф да не пу сте вла ди ку у се ло и да му 
нич то не да ду. А ми про ти во на ше го го спо ди на је пи ско па не сто ји мо, но 
та ко нам за по ве да ју го спо да ри на ши. И та ко за три ле та от че ти ри се ла 4 
фо рин те да до ше, ви ше нич то. Что је год по тре бо ва ло све им пла тио, кро ме 
ма ло се на и зо би что су да ли. И за то им да вал го спо дин је пи скоп нов це, а 
ни су кте ли взја ти.

По том сти же ка та на от Ри би це Ла сло ва и при не се кни гу јед ну го споди-
ну вла ди ки, а дру гу про ви зу ро ву си ну, у ко ји пи ши (!) и пре ти да ће зло би ти 
ако вла ди ка не оти де, а дру го да екс е ку ци јом при шел вла ди ка, ко је ни је 
исти на. Екс е ку ци ја не пла ћа что је де и пи је. Је ште пи ше да ни је це сар ска го 
ве ли че ства за по вест да је пи скоп цр кве ви зи ти ра гди су до ми ни ју ми, но у 
се ли фи шка ло шки, ка ко иста кни га ре че ног Ри би це све до чит.

Ви дев ши го спо дин је пи скоп да из вр ши ти де ла цр ков ног не мо жет у 
та ко ви кон фу зи ја, по слао сво је го све ште ни ка с про то по пом хал маћ ским и с 
по пом Ге ор ги јем из Лун ке, да пре гле да ју цр кву у Лун ки и у Бир ти ну. Иду ћи 
к Лун ки сре ли се с Ри би ца Ла сло вом и с По ган Ан дра шом и с ни ма 14 ка та на. 
Ри би ца Ла слов та ки по чел пи та ти их: „Где је го спо дин вла ди ка?” Ка за ли по-
по ви: „От шел у Хал маћ”. Он же го во рил: „Ка жи те вла ди ки да ви ше не хо ди 
у на ша се ла за што не ће до бро би ти”. По ган Ан драш го во рио: „Да ли смо три 
крат на зна ње да не иду у на ша се ла, пак је ште до хо дил. Ако је ште је дин 
крат бу де про би ро ва ти бу де зле хо ди ти”. 

Тог да сти гао Не гру То ћер у Ке ре стеу с кни га ми от про ви зу ра хал маћ-
ског. Ри би ци дао кни гу. Ри би ца же и По ган Ан драш го во ри ли То ће ру: „Да 
ка жеш про то по пи Ла за ру и Мо ра ро ву си ну и Гор ни ку Мар ти ну, да не проби-
ру ју до ћи у Брад, за што хо ће мо и[х] по ту ћи, ако и[х] у Бра ду уфа ти мо”.



[II]
Го да 1728-го
АнотацијечтотрпилпротивствагосподинВикентијЈоанович,

јепископјенополитанскиивеликоварадски,
вславнојвармегибихарској

Пр во: 
[1.]ПротестацијагенералвикаријаКебелМихаила
Во зви ше ни го спо дин ге не рал, мне љу бе зњеј ши до бра же ла тел!
Ка ко ти Ек се лен ци ја Ва ша оно мад не ме не тре те му об ја вле њу ми ло сти-

во да има те про по ни ро ва ти, ка ко чи зма тик тај исти је пи скоп на са мо два 
али три дна свој труд од мо рио и ов де да ље не за др жао се, ис ко је до дал ше 
ре зу лу ци је све тла го кон зи ли ју ма бе ли ку ма, одав де по шав ши, ни та ки функ-
ци је сво је да неј ма об ја ви ти, ка ко ти јошт ни ка да у Ва ра ду ви де но би ло, тај 
исти је пи скоп сво је фук цио (!) сло бод но об ја вио. Та ко ђер, са де по по ве осве-
шта ва ис ко ји ју чер би ли су че тве ри ца код ме не. И они ме ни об ја ви ли по ра-
ди та ко ве ства ри ка ко и Ва ша Ек се лен ци ја све тло му кон зи ли ју бе ли ку за те 
ви ше пи са не ства ри об ја вио. И ја та ко ђер све тло сти це сар ска го ве ли че ства 
це ло куп но, та ко и ја сно сти њи хо вој кар ди нал ској об ја вио по ра ди то го. Јо ште 
по ни зно пре по ру чу јем Ва шој Ек се лен ци ји и је му за по ве да ти да има те, да 
од о вуд брез сва ко га за др жа ња оти ти имао бу дет и смет ње на ше му за ко ну 
да ни је. Ако ли ми Ва ша Ек се лен ци ја по мо ћи не узда и не за по ве ди, ја хо ћу 
от мо је го ау то ри те та не по ште но да ти ис пра ти ти га, ко је пред ло же ни је њего-
во хо ћу апро би ро ва ти, ка ко ов де и от пре ђе је сте за кон ју сти ци ја би ла, сло-
бод ни до го вор имав ши с чи зма ти ци и дру го ја чи је от за ко на и зе мље от куд 
су про тив ност из ла зи ни ка ко ва да на при ви ле ги ја нест у апро би ро ва њу. Ја 
та ко ђер су прот те до на ци је или кон тра дик ци је це ло куп ни од го вор об др жа-
ва ти хо ћу ко је не јест до са да апро би ра то. Знам и Ек се лен ци ја Ва ша са ви ше 
су прот све та го за ко на ка то ли чан ска го на да ље та ко ве ства ри ов де не бу ду 
тр пе ли. Ја с тим пре по ру чу јем се и оста ју на слу жби Ек се лен ци ји Ва шој.

По ни зни слу жи тел, ви кар и ка пе лан ве ли ко ва рад ски
Ми ха ил Ке бел

2.КонфузијаотЈефлингера,обркапитанаварадског
Ког да ре че ни го спо дин је пи скоп трак ти рал офи ци ре град ске, тог да по-

звал и ре че ног Је флин ге ра на трак та ци ју. И кад се по че ли раз го ва ра ти при 
аста лу, Је флин гер све о кон фу зи ји ра ди и про ти во го спо ди на је пи ско па сва-
ко ја ке ре чи го во ри. Го спо дин же је пи скоп ни ка ко к ње му не при ста је, но 
ра ди ка ко би мир но би ло и пре по ру чил по те лу то кај ског ви на лајд нан ту 
Пот ка ме ру. Тог да по чео се Је флин гер ина ти ти с ре че ним лајд нан том по ра ди 
коц ке. Го спо дин же је пи скоп по чел го во ри ти: „То га не хо шту на мо јем аста-
лу да тво ри те, но ка ко сам вам пре по ру чил по те лу то га се об др жа вај те, а 
оста ни те сја ина та и коц ке.” Тог да пак Је флин гер оста вив ши лајд нан та по чел 
се сва ђа ти с го спо ди ном ха ок ма ном Ка ро лом. Го спо дин же је пи скоп по чел 
го во ри ти Је флин ге ру: „За Бо га Ва ше Го спод ство, за што чи ни те та ко ву кон-
фу зи ју и рас те ру је те по ште не го спо да ре око аста ла?”. Он по чел на го спо ди на 
не по ште но ви ка ти го во ре ћи: „Не по зна јем те за је пи ско па, но хо ћу те за у тра 
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та ки да ти ис те ра ти ка ко јед ну кур ву”, и го спо ди на три крат ру ком у пр си 
зго дил. И ког да по шел на по ље из со бе, го спо дин ишал за њим да га ис пра ти 
по ште но. Он же пред ку ћом оба зрев ши се па ки узел го спо ди на за пр си. То 
ви дев ши ха ок ман Руј дер от ре ге мен те Нај пер го ве по ви кал на ази стен ци ју 
ко то ра пред вра ти чу ва. Тог да фрајт с му шка ти ри ско чио го ре на док сат и 
уфа ти ли Је флин ге ра и по че ли тр за ти за по јас и за са бљу. Го спо дин же уме-
шав ши се ме жду их па ки узел обр ка пи та на и увел у со бу. Он же от па сав ши 
са бљу ба цил на зе мљу пред го спо ди на, ви чу ћи и псу ју ћи го во ри: „Ме ни је 
це сар при па сал са бљу, а ти си днес от па сал”. Где бил го спо дин лајд нант 
Пот ка мер и го спо дин фен дрих Феј штан до свр ше ња кон фу зи је, ко ји и ате-
сти ро ва ли пред го спо ди ном ге не ра лом Сол це ром је су, за ко је Је флин гер 
тр пил ха рест 6 ме сец днеј.

3.ПротивстваСелешиИштвана,тистартовакардиналаЧакије
То го жде го да, ме се ца мар та, 13-го дне
При до хом в се ло Вин тир на ко нак, по оби ча ју цр кву пре гле да ти и ви-

зи ти ра ти. Пре жде же при ше стви ја на ше го при хо дил ре че ни ти стар тов и 
за по ве дал људ ма у се лу под ве ли ки штроф 500 фо рин ти да нас не при ме на 
ко нак ни ти что да нам да ду. Љу ди же пре ко та ко ве за по ве сти па ки нас љу-
бе зно и поч те но до че ка ше и по тре би та да до ше. По том по сла ше че ло ве ка из 
се ла у Бе ли нош ска за ти Се ле ши Иштва ну да смо при шли к њи ма на ко нак. 
Ког да при де њи хов по сла ник из Бе ле но ша, ска зи ва да хо ће при ти Се ле ши с 
хај ду ци за утра. И ту че ка смо до де вјат са ха ти и ник то не при де.

14-го дне
При до смо в се ло Сал да бач где за ста смо два хај ду ка на ре жде на от Се-

ле ши Иштва на, да гле да ју хо штем ли при ти ми у се ло. И ка ко при до хом, 
та ки хај ду ци одо ше ка за ти Се ле ши ји и он исти при де и људ ма за по ве ди у 
500 фо рин ти штро фа ко ји год при де че ло век у цр кву на мо ли тву или ко то ри 
при дет бла го сло ви ти се у го спо ди на је пи ско па. И та ко ник то не сме де при-
ти в цр ков на мо ли тву.

То го дне
При до хом в се ло Ка пел ну и ту за по ве дал ре че ни Се ле ши у 500 фо рин-

ти да ник то не имат при ти в цр кву на мо ли тву. Хри сти а ни же пре ко ње го ве 
за по ве ди при до ше в цр ков и на мо ли тви би ше.

Пак то го дне
При до смо в се ло Си плик на ко нак. И ту при шел пре жде нас Се ле ши 

Иштван и за по ве дал људ ма под љу ти штроф ако би нас пу сти ли на ко нак 
или что да ли или у цр кву на мо ли тву при шли или крст у вла ди ки ној ру ци 
це ли ва ли. И та ко ту ју ношт пред по по вом ку ћом на со ка ку но ћи ше и му-
шка ти ри и бар јак тар с на ре жде ни ми ка та на ми, та ко и на ши мла ђи с слу га-
ми и с кон ма, сви на со ка ку но ћи ше и глад ни и жед ни, ни за на ше нов це 
нич то не кте ше нам да ти, то чи ју чрез јед ног па о ра, на ње го во име не ко ли ко 
ица8 ви на те шко до би смо за ра ди сол да та и ка та на. И та ко за у тра одо смо, не 
сме де ник то ни дој ти к на ми.

8 Ица – ме ра за за пре ми ну (0,85 ли та ра).
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4.ПротивстваХердељиИштвана,провизурабеленошког
Мар та 19-го дне
При до смо в ди штрикт бел ски у се ло Крај ву на ко нак. И ту хри сти ја ни 

до че ка ше нас с ве ли ком кон фу зиjом го во ре ћи да име јут оштру за по вест от 
у[д]вар би ро ва бе ле но шког, да нам нич то не да ду ни за на ше нов це. И је ште 
је дан ста рац име ном Га ља ви као на на ше по сла ни ке ко је смо по сла ли да нам 
ко нак при го то ве, го во ре ћи: „У 500 фо рин ти про те сти ру јем да не иде те у 
на ше се ло”. И та ко не кте ше нам нич то да ти, но за на ше нов це мо ра ли смо 
с му шка ти ри на си лу взи ма ти что нам по тре бо ва ло и та ко с ве ли ким тру дом 
и го во ре нем те шко при ву ко смо не ко ли ко љу ди у цр кву на мо ли тву. И тог да 
ска зи ва ше нам да та ко ву за по вест јест им при нел Па на иа хад нађ хар ма шки 
от ре че ног про ви зу ра, да ник то не при дет к го спо ди ну је пи ско пу.

5.
То го 20-го дне
При до смо в се ло Бе лу на ко нак у по по ву ку ћу. Поп по бе гал, не кте к 

на ми ни при ти, но по пов отец до бро нас при ва ти и по тре би та ка ко за мом ке 
та ко и за ко ње на ми ри и да де. По том та ки при де к на ми ишпан Гри го ри је и 
но та рош Ви зар Јо ан је ште с не ко ли ко поч те ни хри сти ан. С жа ло сти ју ска-
зу ју ћи да име јут оштру за по вест от уј вар би ро ва бе ле но шког Хер де ли 
Иштва на у 500 фо рин ти штро фа, да на ми нич то не име јут да ти ни за на ше 
нов це ни ти у цр кву да нас пу сте ни пак на мо ли тву к на ми да при дут. И тако 
с ишпа ном за до вол но раз го ва ра смо се и по ка зи ва смо пи сма что су оста ли 
ди штрик ти и про чи хри сти а ни со чи ни ли и нам да ли с пе ча ти сво и ми. Та-
ко жде что смо ми от се бе хри сти а ном пи смо со чи ни ли и да ли с пе ча том 
на шим. Ишпан ску па с про чи ми до бро од го ва ра да они с дра га срд ца нас 
при ма ју и ра ди су до че ка ти ка ко и про чи ди штрик ти, но страх и си ла во-
збра њу јет им бо је ћи се ви ше ре че ног штро фа. Ми же го во ри хом да отво рет 
нам цр кву, да пој дем по оби ча ју цер ков пре гле да ти. Они од го ва ра ју: „Аште 
хо ште те на си лу отво ри ти мо же те, а ми не смем кљу ча цр ков ног вам да ти 
ни ти отво ри ти. По не же та ко ву за по вест имем от име но ва тог удвар би ро ва”. 
И је ште ска зи ва ишпан да је им по слал удвар би ров кар ди на ло ву кни гу у 
ко јеј впи сат име но ва ти штроф и да ник то к на ми не имет при ти ни ти что 
да ти. И со тим спра ви смо се и пој до смо. Ишпан же с про чи ми хри сти а ни 
пра те ћи нас и с пла чем го во ре да они ни ког да ни су би ли уни те ни ти бу дут 
„ни ти ми зна јем что по по ви та ко ву кон фу зи ју чи нет”.

6.Противстваоткапитулезаповедата
23-го дне
При до смо в се ло Син те лек. Хри сти а ни ска зи ва ше нам да име јут твр-

ду ју за по вест от ка пи ту ла под штроф 500 фо рин ти да нас ни ка ко не пу сте 
у цр кву ни к на ми на мо ли тву при ду. Они же пре ко та ко ве за по ве сти и штро фа 
поч те но нас до че ка ше и в цр ков пу сти ше и на мо ли тву сви куп но с же на ми 
и с дет ми при до ше и пре по ру чи ва ше се нам ако би в ка ко ву не во љу впа ли, 
да им бу дем в по мошт.
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7.
24-го дне
При до смо в се ло Њар сит уо чи бла го ве ште ни ја Пре све ти ја Бо го ро ди ци. 

Хри сти ја ни поч те но до че ка ше нас пред цр квом. С ба ти на ми ва о ру жи ли се 
на нас по за по ве сти јед но га хај ду ка от ка пи ту ла по сла та и та ко це лу ју ту 
ношт в та ко вој кон фу зи ји пре би смо. За у тра же па ки го во ри хом да отво ре 
цр кву. Не ки же не хри сти ја нин би ров, Кур та Џурџ, с ба ти ном пред цр квом 
сто је ћи го во ри: „Да ви дим тко ће до ћи да отво ри цр кву!”. И та ко до ста је да 
на пу нив ши сја, по ми слив ши на та ко ви цар ски празд ник брез бо же стве ни ја 
слу жби да оста нем, за по ве да смо кор не ту ко то ри с на ми бил, да иде с му шка-
ти ром отво ри ти цр кву. И та ко на си лу отво рив ши бо же стве ну ју ле тур ги ју 
от слу жи смо иде же вме сто бла го сло ве ни ја кља тву оста ви смо. По том при до-
ше хри сти ја ни к на ми екс ку зи ру ју ћи се да они ни су кри ви, но ре че ни би ров 
та ко ву ју кон фу зи ју учи нил.

8.
То го дне
При до смо в се ло Би кач и ту за ста смо хај ду ка ка пу тул ског ко то ри запо-

ве дал људ ма под исти име но ва ти штроф, да ни ка ко не пу стет нас у цр кву 
ни ти к на ми да при дут. Хри сти а ни же та ко ве за по ве сти не слу шав ши при-
до ше в цр ков на мо ли тву и поч те но нас до че ка ше.

9.ПротивстваодХерделиИштвана,удварбировабеленошкогиот
СелешиИштванасолгабирова
То го же го да, ма ја 10-го дне
Јег да пој до хом в ди штрикт бе ле но шки по до пу ште њу и за по ве сти све-

тла го Кон зи ли ја бе ли ли ка (!), та ко ђер и го спо ди на ге не ра ла ве ли ко ва рад ског, 
гро фа от Цин ци дорф, ску па с ази стен ци ом от је го ве ек се лен ци је на ре жде-
ном, по оби ча ју цр кве и све ште ни ке за ко на гре ча ска го пре гле да ти и уре ди-
ти, ја ко же и в про чих ди штрикт слав не вар ме ђе би хар ске. Ког да же при до хом 
на Хо лод и ту в бир цха у зе обе до ва хом и ко ње од мо ри хом, по обе де же на-
ре ди хом про то по пу Јо а на Чев ског, је ште две ма све ште ни ци пој ти на пред в 
Бе ле нош, ко нак уго то ва ти. Они же по за по ве сти пој до ше на пред и ког да 
при шли до во ди По ко ла близ Бе ле но ша где за ста ли ре че ног Се ле ши Иштва-
на с хај ду ци на бро ду че ка ју ћи нас. Тог да по че Се ле ши про то по пи го во ри ти: 
„Да ка же те ва шем вла ди ки да се вра ти на траг, да не про би ру је преј ти на ову 
стра ну По ко ла, ако му жи вот ва ља. Ако ли бу де преј ти, хо ће зле по хо ди ти 
и он и ази стен ци ја”. Со тим про то поп вра тив ши се на траг к на ми сре те нас 
близ се ла Фе не ри ша и по че ска зи ва ти да Се ле ши че ка нас с хај ду ци на По-
ко ли. Ми же на дру му став ши при зва хом к се би го спо ди на кор не та Се ре зли 
Ан дре ју ко то ри нас пра тил и с ним раз го во рив ши се да иде мо преј ти чрез 
По кол, да ви ди мо что бу дут тво ри ти. Но па ки ре че ни кор нет во збра ни пој ти 
го во ре ћи: „Бол ше ће би ти да свр не мо у Фе не риш на ко нак и да по шље мо пи-
са ра с ка та ном јед ним и с па со шем ге не ра ло вим у Бе ле нош к про ви зу ру, да 
ви ди мо что ће од го ва ра ти”. И та ко свра ти хом в се ло Фе не риш к по па Ми-
ха и ло вој ку ћи на ко нак. Је да же при до хом пред по по ву ку ћу изи ђе поп пред 
нас пла чу ћи. Го во ри: „За Бо га не сја уј те пред мо јом ку ћом, за што сад ово га 
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пу та оти де хај дук кои је за по ве дал ме ни у 500 фо рин ти штро фа, ако вас бу дем 
у свој дом при мил. И је ште да ће ме про те ра ти не поч те но из вар ме ђе.”

Ми же не слу шав ши ње го ва го во ре ња, но за по ве да хом ис пре за ти ко ње. 
У то сти же Се ле ши Иштва на па сто рак у се ло с не ко ли ко хај ду ка. Тог да по-
сла хом го спо ди на кор не та к је му, са ста ти се с њим и пи та ти поч то та ко ву 
кон фу зи ју чи не. И он ску па с кор не том приј де к на ми, не поч те но со сме и јом 
го во ре ћи к на ми, да они та ко ву ју за по вест име јут от њи хо ве еми нен ци је 
го спо ди на кар ди на ла Ча ки је, да нас ни ка ко не пу стет у њи хов до ми ни јум 
преј ти. Ми же от го во ри хом је му, да ми нич то не ме шам сја у њи хо ве еми нен-
ци је до ми ни јум ни у њи не грун те, но по до пу ште њу и за по ве сти све тла го 
кон зи ли ја бе ли ка пре гле да ти све те во сточ не цр кве и све ште ни ке за ко на гре-
ча ска го, и по ка за хом је му па ри ју от де кре та, та ко и за по вест ге не ра ла ве ли ко 
ва рад ског. Он же не ктел до бре ни по смо тре ти на то је, но сме ју ћи се од го ва ра: 
„Что је нам за тај де крет и за ге не ра ла. Ми то је ни за што не слу шам, но по 
за по ве сти њи хо ве еми нен ци је кар ди нал ске ду жни смо тво ри ти”. И со тим 
оти де от ку ду и при шел.

По том по сла хом на ше го пи са ра с ка та ном у Бе ле нош с де кре том и пасо-
шем ге не ра ло вим, и про ви зу ру бе ле но шком у том смр че се. Сти же Се ле ши 
Иштван с хај ду ци, ви ше от 300 Вла ха с пу шка ми, с лан ча ми, с ви ла ми и с 
ба ти на ми, и на ре ди ше се око ло по по ве ку ће са свих стра нах. Та ко ђер и око 
цр кве на ло жи ше ва тре свуд на о ко ло, да не мо же ни тко к на ми приј ти ни пак 
от на ших ни је дан ни куд из и ти. Ми же по сла хом по по ва си на с на ши нов ци, 
да при не се 20 ица ви на за ра ди сол да та, ко је го уфа тив ши Се ле ши с хај ду ци 
взјал ви но от ње го и дал хај ду ком по пи ти. И та ко ту ју ношт пре би хом ни 
ја сти ја ни пи ти ја ни нам ни сол да том. Пи сар же наш с ка та ном приј де из 
Бе ле но ша о је ди на де сја том ча се но шти ска зу ју ћи да про ви зур бе ле но шки 
го во рил да он не ма ри нич то ни ти за де крет ни пак за ге не ра ло ву за по вест, 
но что је му ње гов прин ци пал за по ве дал, то је слу ша ти и тво ри ти бу дет.

За у тра же осва нув ши ден не дел ниј приј де пор ко лаб из Бе ле но ша и уђе 
у пор ту цр кве ну. Ви че хај ду ке го во ре ћи: „Тко год изи де ис по по ве ку ће и 
по ђе у цр кву, или бу де вла ди ка или ње гов поп или ди ја кон или ко то риј от 
слу га, удри те та ки из пу ша ка”. Ми же очи та хом утре њу и ча со ве у по по вој 
ку ћи. Тог да приј де Хер де лиј Иштван с не ко ли ко ови ци ра њи хо виј на ко њеј 
и по че ви ка ти на Вла[х]е да со бе рут се сви у по по ву авли ју. И та ко по за по ве-
сти је го вој со бра ше сја Вла си у авли ју со оруж јем и ста ше на ред ис пред ку ће. 
Та ко жде сол да ти и ка та не про ћу их ста ше. Про ви зур же с офи ци ри приј де 
к на ми у по по ву ку тју, ми же поч те но до че ка хом их и по са ди хом за астал. 
И по че хом с ни ми раз го ва ра ти сја, че го ра ди та ко ву кон фу зи ју ди жу про ти-
во са ми је це сар ска го ве ли че ства за по ве ди. Они же од го ва ра јут сја да та ко ву 
за по вест от њи хо ве еми нен ци је име јут под из гу бље ње сво је им офи ци је ако 
нас уну тра пу стет. Где за до вол но с ни ми раз го ва ра хом сја и за по ве ди це сар-
ска го ве ли че ства та ко и ге не рал ске по ка зи ва хом. Они нич то то га не слу шав-
ши, но го во рет нам: „Та ки да иде те на траг од куд сте при шли, ако хо ште те да 
с по ште њем изи де те. Ако ли не ће те ити, ми хо штем та ки узе ти вам что год 
с со бо ју име је те, и љу де и по ка жу и ко ње и та ки у Бе ле нош у ха рест опра ви-
ти”. Ми же го во ри хом да оста вет нас при ми ру, на на шем тро шку пре би ти 
два дни, до кле об зна ним ге не ра лу у Ва рад. Они ни ка ко не кте ше нас оста вити 
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до куд не пој до хом на траг до Хо ло да, и та мо в бир цу зе пре би хом два дни и 
две но шти на сво јем тро шку, с сол да ти, с мом ци и с це лом по ка жом, до кле 
нам приј де од го вор от ге не ра ла. И та ко без дел ниј во звра ти хом се вос пјат.
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УЧИ ТЕЉ СКИ ИЗ ВЕ ШТАЈ ИЗ 1872. ГО ДИ НЕ 
Ста ње ства ри у Ста рој Ср би ји

СА ЖЕ ТАК: По сле уби ства кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа и до ла ском На-
ме сни штва на власт 1868. го ди не Кне же ви на Ср би ја је свој на ци о нал ни рад у 
Осман ском цар ству за сно ва ла на кул тур но-про свет ној де лат но сти. Та де лат-
ност би ла је ре а ли зо ва на пре ко Од бо ра за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, 
Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни. Осни ва њем Бу гар ске ег зар хи је 1870. го ди-
не срп ски на род у Ста рој Ср би ји и ње го ва про све та до шли су под њен при ти сак. 
У бор би за оп ста нак срп ске на род но сти, ва жну уло гу су има ли учи те љи ко ји 
су пред ста вља ли ба сти о не срп ства. Је дан од тих учи те ља био је и Жи во та Ми-
ло ва но вић. Он се као срп ски учи тељ у Кра то ву на шао на уда ру ћу стен дил ског 
ег зар хиј ског ми тро по ли та Ила ри о на ко ји га је и прог нао из Кра то ва. У из ве шта-
ју и до пу ни из ве шта ја ко ји је под нео срп ским вла сти ма, Ми ло ва но вић да је 
ин фор ма ци је о по ло жа ју срп ског на ро да и срп ских учи те ља у Ста рој Ср би ји и 
не при ја тељ ском окру же њу у ко ме су се на ла зи ли 1872. го ди не. По ме ну ти учи-
тељ је из нео пред лог ка ко уна пре ди ти по ло жај срп ског жи вља у Ста рој Ср би ји 
и ти ме по ка зао да учи те љи у Ста рој Ср би ји ни су би ли са мо ре а ли за то ри по ли-
ти ке ди ри го ва не из Кне же ви не Ср би је већ су би ли и кре а то ри те по ли ти ке. Овим 
је ис так нут зна чај срп ских учи те ља као за гра нич них на ци о нал них рад ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Жи во та Ми ло ва но вић, учи тељ, Ста ра Ср би ја, Од бор, 
ег зар хи ја, за гра нич ни рад

Кне же ви на Ср би ја је по ма га ње срп ске про све те у Ста рој Ср би ји1 за по-
че ла пе де се тих го ди на XIX ве ка.2 Стал ну бри гу о сла њу по мо ћи срп ским 

1 Тер мин Ста ра Ср би ја европ ској јав но сти пр ви је пре до чио не мач ки исто ри чар Ле о полд 
фон Ран ке у ге о граф ском до дат ку сво је књи ге Срп ска Ре во лу ци ја, која је об ја вље на 1829. годи-
не у Хам бур гу. Из ве сно је, да је на ње га ути цао текст Ву ка Ка ра џи ћа из 1820. го ди не у ко ме је 
Ка ра џић дао кри ти ку кар те и ге о граф ског опи са Ср би је ау стриј ског ка пе та на Ада ма Вајн гар-
те на. Ста ра Ср би ја је озна ча ва ла цен трал не обла сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве за разли-
ку од но во ве ков не ау то ном не Кне же ви не Ср би је ко ја се на ла зи ла се вер ни је. Те ри то ри јал ни 
оп сег Ста ре Ср би је ни је ду го био де фи ни сан, а све због сла бог, ско ро ни ка квог, зна ња о овом 
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цр ква ма и шко ла ма, као и шко ло ва њу срп ске де це из Осман ског цар ства, 
пре у зе ло је на се бе Ми ни стар ство про све те и цр кве них де ла Ср би је. Вре ме-
ном су срп ске вла сти по че ле да ор га ни зу ју кул тур но-про свет ну де лат ност 
и да ко ор ди ни шу рад срп ских шко ла и учи те ља на те ре ну.3

По моћ Кне же ви не Ср би је про свет ној де лат но сти Ср би ма у Осман ском 
цар ству би ла је усло вље на мно гим фак то ри ма. За гра нич на кул тур но-про-
свет на ак тив ност за ви си ла је од сте пе на еко ном ске мо ћи, ци ље ва срп ске 
спољ не по ли ти ке, као и од по ли тич ке си ту а ци је у оним обла сти ма у ко ји ма 
је тре ба ло де ло ва ти.4

У вре ме вла сти На ме сни штва 1868–1872. го ди не при о ри тет је би ла ста-
би ли за ци ја при ли ка у зе мљи и при пре ма но вог кне за Ми ла на Обре но ви ћа 
да пре у зме вла дар ске ду жно сти по сти ца њу пу но лет ства. Од ре ђу ју ћи но ву 
спољ ну по ли тич ку ори јен та ци ју Ср би је, На ме сни штво је при сту пи ло ре ор-
га ни за ци ји на ци о нал не по ли ти ке ко ју су во ди ли кнез Ми ха и ло Обре но вић 
и Или ја Га ра ша нин. На ме сни штво је уви де ло да је Пр ви бал кан ски са вез, 
ко је је Ср би ја за кљу чи ла са Грч ком, Цр ном Го ром и Ру му ни јом, из гу би ло 
свој зна чај и да за пла ни ра ну ору жа ну ак ци ју бал кан ских на ро да про тив 
Тур ске не по сто је ни ка кве ре ал не осно ве.5 Ме ђу тим, на ста ви ли су да из гра-
ђу ју уза јам ну со ли дар ност ме ђу Сло ве ни ма, Бу га ри ма, Гр ци ма, Ла ти ни ма, 
али су по сле ис ку ства из ше зде се тих го ди на уви де ли да за јед нич ки ци ље ви 
бал кан ских на ро да у то вре ме ни су би ли до вољ но ја сни и да на њи ма тре ба 
још мно го ра ди ти.6 Пре ма ми шље њу На ме сни штва осло бо ђе ње срп ског на-

про сто ру. По јам Ста ра Ср би ја пр ви пут је упо тре бљен у Кне же ви ни Ср би ји 1845. го ди не и 
то на два ме ста, у књи зи Ми ло ва на Спа си ћа Зе мље о пи са ни је це лог све та за ви ша и ни жа 
учи ли шта и за сва ко ста ње гра ђа на и на кар ти Кне же ви не Ср би је ко ју је из дао Јо ван Бу гар-
ски. Од сре ди не XIX ве ка на зив Ста ра Ср би ја се све че шће ја вља у јав ној упо тре би, не са мо 
на ге о граф ским кар та ма и у по је ди ним спи си ма не го и у ак ти ма др жав не ад ми ни стра ци је 
Кне же ви не Ср би је, у пр вом ре ду цр кве (Бе о град ске ми тро по ли је) и Ми ни стар ства про све те. 
Ме ђу тим, по јам Ста ра Ср би ја и да ље је био не де фи ни сан и ни је са др жао ње не ја сне гра ни-
це. Ши ра срп ска јав ност је о то ме уо чи ства ра ња Бу гар ске ег зар хи је зна ла ма ло, а ни је по-
сто ја ла ни ја сна пред ста ва о то ме до кле се про сти ре бу гар ски ет нич ки про стор. До ла ском 
На ме сни штва 1868. го ди не на власт, по сле уби ства кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, уви ђа се 
нео п ход ност за бо љом спо зна јом гра ни це срп ског етнич ког и кул тур ног про сто ра ју жно од 
гра ни ца Кне же ви не Ср би је. За то је, из ме ђу оста лог, от по чео с ра дом Од бор за шко ле и учи-
те ље у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни. Је дан од за да та ка Од бо ра био је 
од ре ђи ва ње гра ни ца Ста ре Ср би је, па је за то На ме сни штво „о др жав ном тро шку по сла ло у 
ју жне кра је ве, пр во, Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа (1871. го ди не), а за тим Пан ту Срећ ко ви ћа (1873. 
го ди не)”. У. Ше шум, Ср би ја и Ста ра Ср би ја (1804–1839), Бе о град 2017, 88–91; М. Ја го дић, 
Ср би ја и Ста ра Ср би ја (1839–1868): на сле ђе на ју гу, Бе о град 2016, 23–25, 29–30, 37–39; С. 
Тер зић, „Ста ра Ср би ја: на ста нак име на и зна ња о њој до 1912.”, Исто риј ски ча со пис, 42–43 
(1995–1996), 99–100; С. Тер зић, Ста ра Ср би ја: (XIX–XX век): дра ма јед не ци ви ли за ци је: Ра шка, 
Ко со во и Ме то хи ја, Скоп ско-те тов ска област, Но ви Сад – Бе о град 2012, 26.

2 К. Џам ба зов ски, Кул тур но-оп ште стве ни те вр ски на Ма ке дон ци те со Ср би ја во 
те кот на XIX век, Ско пје 1960, 28; Љ. До кле стиќ, Срп ско-ма ке дон ски те од но си во XIX –от 
век до 1897 го ди на, Ско пје 1973, 100–102; М. Ја го дић, „По моћ Кне же ви не Ср би је цр ква ма, 
ма на сти ри ма и шко ла ма из ван Ср би је (1839–1868)”, Срп ске сту ди је, 9 (2018), 50–101.

3 С. Не дељ ко вић, Ср би ја и Ко со во и Ме то хи ја (1856–1897), Ниш 2012, 37–41.
4 Н. Ар сић, „Пи смо Ђор ђа Мла де но ви ћа кне зу Ми ла ну Обре но ви ћу из 1870. го ди не, у: 

На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет, 9 (2020), 93–99.
5 В. Ћо ро вић, Бор ба за не за ви сност Бал ка на, Бе о град 1937, 97–98.
6 С. Ра јић, Спољ на по ли ти ка Ср би је: из ме ђу оче ки ва ња и ре ал но сти: 1868–1878, Бе о-

град 2015, 214.
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ро да ни је се ви ше мо гло по сти ћи ис кљу чи во ору жа ним пу тем. На ме сни штво 
се по све ти ло кул тур но-про свет ној де лат но сти ме ђу срп ским ста нов ни штвом 
у Осман ском цар ству, али ни је у пот пу но сти за не ма ри ло вој ну оп ци ју реша-
ва ња на ци о нал ног пи та ња.7 Про све ћи ва ње срп ског на ро да у цар ству пред ста-
вља ло је глав ни пред у слов за њи хо во на ци о нал но и по ли тич ко ак ти ви ра ње.

У по гле ду на ци о нал ног де ло ва ња из ван гра ни ца Кне же ви не Ср би је, 
На ме сни штво је на ста ви ло кон ти ну и тет пред ход ног вре ме на у ко ме су 
го то во јед на ко би ли при о ри тет Ста ра Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на.8 Вла-
да Кне же ви не Ср би је све до фор ми ра ња Од бо ра за шко ле и учи те ље у 
Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни9 1868. го ди не ни је си-
сте ма тич но и план ски по ма га ла срп ску про све ту у обла сти ма ју жне Ста ре 
Ср би је. Вла сти Кне же ви не Ср би је би ла су па сив не, ни ко ме ни су ну ди ле 
по моћ, већ су са мо од го ва ра ле на мол бе. Тек по сле осни ва ња Од бо ра за шко-
ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни по чи ње 
ак ци ја сла ња учи те ља, школ ских уџ бе ни ка и књи га у те кра је ве, фи нан сиј-
ска по моћ та мо шњим оп шти на ма и цр кви, и до во ђе ње срп ских мла ди ћа из 
тих кра је ва на шко ло ва ње у Кне же ви ну Ср би ју, а пре све га, у Бе о град ску 
бо го сло ви ју. Ва жно је ис та ћи зна чај При зрен ске бо го сло ви је ко ја је све ча но 
отво ре на ок то бра 1871. го ди не.10 При зрен ска бо го сло ви ја је пред ста вља ла 
ра сад ник бу ду ћих про свет них и на ци о нал них рад ни ка на про сто ру Ста ре 
Ср би је.

Стра ни при ти сак на срп ске шко ле би ће из ра зи ти ји у се дам де се тим го-
ди на ма XIX ве ка, и то на ро чи то од вре ме на ка да је сул тан фер ма ном од 28. 
фе бру а ра 1870. го ди не об ја вио осни ва ње Бу гар ског ег зар ха та. Од мах по сле 
при зна ња бу гар ске цр кве у Осман ском цар ству, ја сно се ви де ло да бу гар ски 
на ци о нал ни про грам да ле ко пре ва зи ла зи бу гар ски ет нич ки про стор. Ег зар-
хи сти су по ка зи ва ли пре тен зи је да под ју рис дик ци ју сво је цр кве ста ве не 
са мо област Тр нов ске па три јар ши је, већ и на обла сти бив ше Охрид ске архи-
е пи ско пи је и Пећ ке па три јар ши је.11

7 Исто, 276–283.
8 М. Ја го дић, „По моћ Кне же ви не Ср би је цр ква ма, ма на сти ри ма и шко ла ма из ван Ср бије 

(1839–1868), Срп ске сту ди је, 9 (2018), pas sim.
9 Од бор за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни по-

чео је са ра дом 1868. го ди не. Пр во бит ни пред лог за осни ва ње јед ног те ла ко је би се ба ви ло 
ор га ни зо ва ним ра дом на по ма га њу срп ске про све те у Осман ском цар ству дао је по чет ком 
1868. го ди не ар хи е пи скоп бе о град ски и ми тро по лит Ср би је Ми ха и ло. За чла но ве су ода бра ни 
Пан та Срећ ко вић и Ми лош Ми ло је вић, док је на ме сто пред сед ни ка по ста вљен ар хи ман дрит 
Ни ћи фор Ду чић. Основ на свр ха Од бо ра би ла је да на осно ву ин фор ма ци ја са те ре на усме ри 
сла ње нов ча не и по мо ћи у књи га ма и дру гим школ ским по ма га ли ма та мо где је она би ла 
нај по треб ни ја. Ово те ло ко ор ди ни ра ло је рад Ми ни стар ста ва про све те и ино стра них де ла, 
ко ји су у прет ход ном пе ри о ду по је ди нач но би ли ан га жо ва ни у за гра нич ној ак ци ји. Дру ги 
сег мент ње го вог ра да би ло је од ре ђи ва ње и по ста вља ње спо соб них учи те ља у по је ди ним 
шко ла ма у Ста рој Ср би ји, док су се ње го ви чла но ви ан га жо ва ли и на шко ло ва њу ква ли тет ног 
на став ног ка дра. Ви де ти: С. Не дељ ко вић, „Де ло ва ње Од бо ра за шко ле и учи те ље у срп ским 
обла сти ма у Ма ке до ни ји од 1868. до 1876. го ди не, Вар дар ски збор ник, 8 (2011), 289; Н. Вули-
ће вић, „Од бор за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји: осни ва ње, ор га ни за ци ја и ци ље ви (1868– 
1876)”, Срп ске сту ди је, 4 (2013), 213–214.

10 А. Но ва ков, Пра во слав на срп ска бо го сло ви ја у При зре ну: (1871–1890), Ниш 2011, 73.
11 С. Не дељ ко вић, „Ко со во и Ме то хи ја у пла но ви ма бу гар ске про па ган де (1870–1878)”, 

Срп ске сту ди је, 4 (2013), 62.
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Осман ско цар ство, као те о крат ска др жа ва, до зво ља ва ло је ин сти ту цио-
на ли зо ва но оку пља ње сво јих по да ни ка са мо у окви ри ма вер ских за јед ни ца. 
Вер ским за јед ни ца ма (ми ле ти ма) у Осман ском цар ству, би ло је пре пу ште но 
ка нон ско суд ство и ор га ни за ци ја цр кве но-школ ских оп шти на. Ми ле ти ма је 
би ло до зво ље но фор ми ра ње цр кве но-школ ских оп шти на пре ко ко јих је упрa-
вљано цр ква ма, шко ла ма, ма на сти ри ма и за ду жби на ма. У цар ству су по сто-
ја ли му сли ман ски ми лет, два јер мен ска ми ле та, рум ми лет (Ва се љен ска 
па три јар ши ја), је вреј ски, ри мо ка то лич ки, протeстантск и и, од 1870. го ди не, 
бу гар ми лет (Ег зар хи ја).12 Бу гар ска ег зар хи ја се у по ти ски ва њу срп ског ути-
ца ја нај че шће ко ри сти ла ми лет ским при ви ле ги ја ма, тра же ћи, по же љи миле-
та – од но сно ег зар хиј ске за јед ни це – про те ри ва ње оних учи те ља и све ште-
ни ка ко ји су се бе сма тра ли Ср би ма. Де нун ци ја ци је и ла жне оп ту жбе та ко ђе 
су би ле по у зда но сред ство, па су од стра не ег зар хиј ског ми ле та срп ски учи-
те љи и ло кал ни пр ва ци ту же ни пред вла сти ма као бун тов ни ци, што им је 
го то во увек до но си ло про гон ство или там ни цу.13

Ју жно од Шар-пла ни не на уда ру ег зар хи ста пр ви су се на шли срп ски 
учи те љи у ег зар хиј ској Ђу стен дил ској епар хи ји, Жи во та Ми ло ва но вић у 
Кра то ву и ко чан ски учи те љи Ми лош Ле кић и Вла ди мир Ма рин ко вић, ко је 
је до кра ја 1872. из сво је епар хи је прог нао ег зар хиј ски вла ди ка. У Ђу стен дил-
ској епар хи ји је на кон то га као срп ска оп ста ла са мо шко ла у се лу Зле то ву 
до дру ге по ло ви не 1874. го ди не.14

*

Би ти срп ски учи тељ у Ста рој Ср би ји ни је зна чи ло са мо ра ди ти у шко-
ли и под у ча ва ти ђа ке већ је зна чи ло би ти „све ти о ник” ко ји ће иси ја ва ти 
срп ски на ци о нал ни дух. То је зна чи ло би ти ан га жо ван у цр кви, у на род ним 
по сло ви ма и у бор би са свим про тив ни ци ма. Учи тељ је био за гра нич ни на-
ци о нал ни рад ник.

У Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, у Лич ном фон ду Јо ва-
на Ри сти ћа, на ла зи се из ве штај15 и до пу на из ве шта ја16 кра тов ског учи те ља 
Жи во те Ми лова но ви ћа упу ће ног срп ским вла сти ма. Тај из ве штај оби лу је 
ин фор ма ци ја ма о по ло жа ју срп ског на ро да и срп ских учи те ља у Ста рој Срби-
ји и не при ја тељ ском окру же њу у ко јем су се на ла зи ли 1872. го ди не. Ва жно 

12 У. Ше шум, „Дру штво про тив Ср ба 1897–1902: ме то ди и ме ре бу гар ске ди пло ма ти је, 
Ег зар хи је и Бу гар ско-ма ке дон ско-од рин ске ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је про тив ши ре ња 
срп ског ути ца ја у Ју жној Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји 1897–1902”, Срп ске сту ди је, 4 (2013), 74.

13 Н. Ву ли ће вић, Од бор за цр кве и шко ле у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји 1868–1876, не о-
бја вљен ма стер рад од бра њен на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (2012), 
103–108.

14 У. Ше шум, „Срп ске шко ле и учи те љи у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји у Ве ли кој ис точ-
ној кри зи”, у: Јо ван Ри стић, др жав ник и ди пло ма та – Бер лин ски кон грес (140 го ди на од ме ђу-
на род ног при зна ња и не за ви сно сти Ср би је), Кра гу је вац 2020, 169.

15 Ар хив СА НУ, Лич ни фонд Јо ва на Ри сти ћа (у да љем тек сту АСА НУ, ЈР), инв. бр. 
12/451, сигн. XII/7, учи тељ Жи во та Ми ло ва но вић „Ста ње ства ри у ста рој Ср би ји”, Бе о град, 
4. де цем бар 1872.

16 АСА НУ, ЈР, инв. бр. 12/477, сигн. XII/7, учи тељ Жи во та Ми ло ва но вић „До пу на Ста ња 
ства ри у ста рој Ср би ји”, Бе о град, 4. де цем бар 1872.
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је ис та ћи да учи тељ Ми ло ва но вић ни је са мо опи сао по ло жај срп ског ста-
нов ни штва већ је дао и пред лог ка ко да се тај по ло жај по бољ ша. На овом 
при ме ру ви ди мо да су срп ски учи те љи би ли не са мо ре а ли за то ри срп ске 
по ли ти ке из Бе о гра да већ су би ли и кре а то ри те по ли ти ке. На осно ву из ве-
шта ја ко ја је срп ска вла да до би ја ла из Ста ре Ср би је она је до но си ла стра те-
ги ју де ло ва ња на те ре ну.

Жи во та Ми ло ва но вић се ро дио у Пе тров цу на Мла ви 12. апри ла 1853. 
го ди не.17 За вр шио је че ти ри раз ре да гим на зи је у По жа рев цу и три раз ре да 
бо го сло ви је у Бе о гра ду. Био је учи тељ у се лу Ду бо на у Кне же ви ни Ср би ји, а 
за тим је оти шао за учи те ља у Кра то во у Ста ру Ср би ју.18 Ми ло ва но вић је био 
на слу жби у Кра то ву од 12. но вем бра 1871. до 27. де цем бра 1872. го ди не.19 
Од бор за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це-
го ви ни је кра тов ског учи те ља пла ћа ло у два на вра та и то за пр во и дру го 
по лу го ди ште ра чун ске 1872. го ди не. Ми ло ва но вић је на име пла те при мио 
укуп но 36 ду ка та и на име пут них тро шко ва 15 ду ка та.20 Жи во та Ми ло ва но-
вић је пр во при мљен за учи те ља у Ку ма но ву, па је на ини ци ја ти ву Ку ма нов-
ча на био тра жен од кра тов ске цр кве но-школ ске оп шти не да пре ђе код њих 
што је и учи нио. У Кра то ву је ле по при мљен и том при ли ком је из Кра то ва 
ис те ран бу гар ски учи тељ, а о то ме је пи сао и бу гар ски лист Пра во.21 Ми ло-
ва но вић је пр ви у Кра то во до нео мо де ран тип на ста ве и то је би ла ве ли ка 
но ви на с об зи ром да је ма на стир ски ме тод био пре о вла да ва ју ћи у шко ла ма. 
Ста нов ни ци Кра то ва су во ле ли да слу ша ју свог учи те ља у цр кви јер је ле по 
пе вао за пој ни цом и ре ци то вао ју нач ке пе сме.22 Ми ло ва но вић је од во дио де цу 
из Ста ре Ср би је у Бе о град на да ље шко ло ва ње. То су би ла децa или ро ђа ци 
ис так ну тих срп ски ор јен ти са них жи те ља ју жне Ста ре Ср би је.23

Због јед ног пи сма ко је је Жи во та Ми ло ва но вић на пи сао свом ко ле ги, 
учи те љу Ми ло шу Ле ки ћу у Ко ча ну, овај је био ухап шен и утам ни чен од 
стра не осман ских вла сти. У том пи сму мо же мо ви де ти ка ко је Ми ло ва но вић 
дра ма тич но опи сао ста ње у Кра то ву, али сва ка ко да је ста ње би ло исто или 
слич но на мно го ши рем про сто ру, ре чи ма „Не мо гу ти Ми ло ше до ћи у Ко-
ча не, јер се не што Кра тов ска оп шти на уз бу ни ла, па ја што из гу бим за 12. 
са ти, не мо гу до би ти за 12. го ди на, а Ср би ја што из гу би за 12 год, не мо же 
до би ти за хи ља ду го ди на”.24

17 Сви да ту ми на ве де ни су по но вом (гре го ри јан ском) ка лен да ру.
18 Ка лен дар са ше ма ти змом Кња же ства Ср би је (1871), 101; Гра ђа за исто ри ју ма ке-

дон ског на ро да из ар хи ва Ср би је, Том 3, Књ. 1 (1868–1873), прир. К. Џам ба зов ски, Бе о град 
1983, 363.

19 Гра ђа за исто ри ју ма ке дон ског на ро да из ар хи ва Ср би је, Том 3, Књ. 1 (1868–1873), 
прир. К. Џам ба зов ски, Бе о град 1983, 362.

20 Исто, 279, 306.
21 АСА НУ, ЈР, инв. бр. 12/445, сигн. XII/7, Мла ден Ден ко Кр стић – Ми ло шу С. Ми лоје-

ви ћу, Без ме ста, 25. ја ну ар 1872; Љ. До кле стиќ, Срп ско-ма ке дон ски те од но си во XIX –от век 
до 1897 го ди на, Ско пје 1973, 200.

22 „По ме ник Дру штва Све то га Са ве”, Бра ство, 27 (1933), 250.
23 АСА НУ, ЈР, инв. бр. 12/461, сигн. XII/7, Ден ко Кр стић и Цве тан Ни ко лић – Ми ни стру, 

Ку ма но во, 23. ја ну ар 1873.
24 АСА НУ, ЈР, инв. бр. 12/460, сигн. XII/7, Ми лош С. Ми ло је вић „Из ве штај”, Бе о град, 

26. ја ну ар 1873.
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Ми ло ва но вић се као срп ски учи тељ у Кра то ву на шао на уда ру ћу стен-
дил ског ег зар хиј ског ми тро по ли та Ила ри о на ко ји га је и прог нао из Кра то ва.25 
Ћу стен дил ска епар хи ја би ла je јед на од оних ко је су фор ми ра не са осни ва њем 
Ег зар хи је 1870. го ди не.26 То зна чи да је у овој епар хи ји власт вр ши ла ис кљу-
чи во Ег зар хи ја и да ни је по сто ја ла власт Ва се љен ске па три јар ши је. Ми тро-
по лит Ила ри он је ис ко ри стио сво је пра во као пред став ник је ди но при зна тог 
ми ле та у овом де лу Осман ског цар ства и на осно ву то га прог нао срп ског 
учи те ља. Ово је при мер ка ко се бу гар ска Ег зар хи ја у по ти ски ва њу срп ског 
ути ца ја ко ри сти ла ми лет ским при ви ле ги ја ма.

По сле од ла ска из Кра то ва, учи тељ Ми ло ва но вић је оти шао за Бе о град 
где се срео са пред сед ни ком Од бо ра за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, 
Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни Ни ћи фо ром Ду чи ћем ко ји му је за ме рио 
што је без до зво ле на пу стио Кра то во. Очи глед но је да Ду чић ни је имао увид 
у пра во ста ње на те ре ну, па је за то имао са мо ло ше ре чи о Ми ло ва но ви ћу.27

Жи во та Ми ло ва но вић је 1874. го ди не био при вре ме ни учи тељ у Бли зна-
ку28 (Хо мољ ски срез), а на ред не 1875. био је учи тељ у свом ро дом Пе тров цу.29 
Ру ко по ло жен је за све ште ни ка и 1876. го ди ни био је све ште ник Ве зи чев ске 
па ро хи је у свом за ви ча ју.30 Као све ште ник је слу жио и у Ра бро ву и Ва ље ву.31 
Ка да је 1892. го ди не об у до вео, за мо на шио се по нев ши мо на шко име Ме то-
ди је. Био је ка лу ђер у Хи лан да ру, Ви тов ни ци, Во љав чи, Миљ ко ву и Су ко ву.32 
По сле осло бо ђе ња Ста ре Ср би је, био је 1915. го ди не игу ман ма на сти ра Ле шок 
код Те то ва, 1922. го ди не игу ман ма на сти ра Про хор Пчињ ски код Вра ња и 
од 1928. го ди не ста ре ши на Осо гов ског ма на сти ра код Кри ве Ре ке. Од по сле-
ди це ра ка гр ла упо ко јио се 19. фе бру а ра 1933. го ди не и са хра њен је у Кри вој 
Па лан ци.33

Жи во та Ми ло ва но вић је до ста пи сао. Пи сао је у ви ше ча со пи са и ау тор 
је ви ше књи га. Те ме ко ји ма се ба вио у сво јим тек сто ви ма су ра зно вр сне, веза-
не су за рат, цр кве на и све тов на пи та ња. Пр ва ње го ва књи га штам па на је у 
Бе о гра ду 1879. го ди не под на сло вом Бе се де Жи во те С. Ми ло ва но ви ћа го во ре-
не вој ни ци ма за вре ме срп ско-тур ских ра то ва у 1876–77 и 1878 го ди ни. Књ. 1. 
За тим су се ни за ле: Пру жи мо истин ску по моћ на шем на ро ду; Све ште ник 
(Бе се да Жи во те С. Ми ло ва но ви ћа све ште ни ка ра бров ског у ко рист Фон да 
за по ма га ње си ро ма шних ђа ка Шко ле ра бров ске); Све то кр ште ње у Пра во-
слав ној цр кви Кра ље ви не Ср би је: за све ште ни ке и на род (са ста вио Жи во та 
С. Ми ло ва но вић); Бе се де игу ма на Ме то ди ја (Ж. С. Ми ло ва но ви ћа) вој ног све-

25 АСА НУ, ЈР, инв. бр. 12/451, сигн. XII/7, учи тељ Жи во та Ми ло ва но вић „Ста ње ства ри 
у ста рој Ср би ји”, Бе о град, 4. де цем бар 1872; АСА НУ, ЈР, инв. бр. 12/476, сигн. XII/7, Да шић 
– Јо ва ну Ри сти ћу, 19. но вем бар 1872.

26 Ј. Ра до са вље вић, Кне же ви на Ср би ја и Бу гар ска ег зар хи ја (1870–1878), нео бја вље на 
док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град 2019, 120.

27 АСА НУ, ЈР, инв. бр. 26/465, сигн. XXVI/7, Ар хи ман дрит Н. Ду чић – Јо ва ну Ри сти ћу, 
Бе о град, 9. де цем бар 1872.

28 Ка лен дар са ше ма ти змом Кња же ства Ср би је (1874), 111.
29 „По ме ник Дру штва Све то га Са ве”, Бра ство, 27 (1933), 251.
30 Ка лен дар са ше ма ти змом Кња же ства Ср би је (1876), 118.
31 „Ар хи ман дрит Ме то ди је Ми ло ва но вић”, По ли ти ка, 20. фе бру ар 1933.
32 Исто.
33 „По ме ник Дру штва Све то га Са ве”, Бра ство, 27 (1933), 251.
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ште ни ка Ко ман де Ме ста у Со лу ну го во ре не у 1916 год.; Бе се де го во ре не 1917 
и 1918 го ди не на шој вој сци и у на шој цр кви Све то га Са ве у Со лу ну. #Књ.# 2; 
Жи вот у ма на сти ру Хи лен да ру: Књи га пр ва (Ме то ди је С. Ми ло ва но вић); 
Жи вот у срп ској цар ској ла ври Хи лен да ру на Све тој го ри. књ. 2 (на пи сао 
игу ман Ме то ди је С. Ми ло ва но вић); Жи вот у срп ској цар ској ла ври Хи лен-
да ру. књ. 3 / на пи сао игу ман Ме то ди је С. Ми ло ва но вић (поп Жи во та); Мана-
стир Св. Ата на си ја (Ле шак, Ле шач ки ма на стир) / од Ар хи ман дри та Ме то-
ди ја и Ма на стир св. оца Про хо ра Пчињ ског. 

У тек сту из ве шта ја ко ји сле ди ни су вр ше не ни ка кве пра во пи сне и ин-
тер пунк циј ске ин тер вен ци је у же љи да се не на ру ши ау тен тич ност.

Текст из ве шта ја
СтањествариустаројСрбији

Око 20. Ав гу ста опра вље не су че ти ри вла ди ке за Ћу стен дил ску епар хи ју 
нај бо га ти ји Ила ри он Лов чан ски34 „чест ни ста рац” за Не шку Орид ску и Са-
мо ков ску. њих на је је по гла ви та цељ да гра ни це одр же ду бље се рас про сти ру 
и срб ске учи те ље про те ра ју.

Ни шки. Око 29. Ав гу ста при спе Ни шки вла ди ка35, и од ма поч не пи та ти 
ка ко би би ло дру ги учи те љи да се до ве ду а ови као ба ја ги у се ла да се рас ту ре, 
но од ма до би је до бро од го во ра. По сле не ко ли ко да на кре не се да пу ту је у При-
зрен, у пу ту свра ћао је у ва ро ши, го во рио на ро ду бе се де, о не кој сјај ној бу дућ-
но сти бу га ра, о ве ли ким не сре ћа ма ако би се об ма нуо срб ским про па ган да ма; 
у вар. Ку ма но ву ску пи се си лан на род; он је бе се дио – и из ме ђу оста ли ре чи 
по ди гао је ру ке к’ не бу и на ро ду – и ре као је. Бог ми ло сти ви у овим стра шним 
и ра до сним тре нут ци ма не ка нас са чу ва од сви ју не при ја те ља а нај ви ше 
Гр ка и Ср ба. Том при ли ком на род се по бу ни па и оно ма ло на де жде за Срби-
зам уни шти, бу гар ског учи те ља по го ди, и пот пи се пра ти Ег зар хи ји бу гар ској. 
У Ско пљу та ко исто бу гар ска стран ка оја ча, пра ти пот пи се да им до ђе 
не ки До ро теј36 бу гар ски, при том та ко тре ба у при шти ни и Ги ла ну, али 
та мо при ча ју ми да је вр ло рђа во про шо К. Р.37 поч не бу ни ти на род про тив 
вла ди ке као чо ве ка кој је то ли ко го ди на ја вљу ју ћи на кло ност на ро да пре ма 
ве ли кој цр кви и же љу да им она по шље сво га вла ди ку. По што до ђе М. М.38 

34 Ег зар хиј ски ми тро по лит у ви ше епар хи ја и пр ви иза бра ни бу гар ски ег зарх (по сле 
че ти ри да на под нео остав ку), бо рац за са мо стал ну бу гар ску цр кву у Осман ском цар ству. 

35 Вик тор Чо ла ков, ег зар хиј ски ми тро по лит ни шки од 1872, а по осло бо ђе њу Ни ша 
1878. го ди не епи скоп ни шки Бе о град ске (срп ске) ми тро по ли је.

36 Ег зар хиј ски ми тро по лит скоп ски (од 1874. го ди не), ра ни је био ми тро по лит у ви ше 
епар хи ја Ца ри град ске па три јар ши је.

37 Ни ко ла Ко ле Ра шић (1839–1898) је је дан од нај зна чај ни јих ни шких де лат ни ка за 
осло бо ђе ње срп ског на ро да од осман ске вла сти и при кљу че ње Ср би ји. Је дан је од осни ва ча 
Тај ног ко ми те та осно ва ног у Ни шу 1874. го ди не. По сле срп ско-тур ских ра то ва (1876—1878) 
и осло бо ђе ња Ни ша уче ство вао у по ли тич ком жи во ту Ни ша.

38 Ми лош С. Ми ло је вић (1840–1897), ис так ну ти и не у мор ни на ци о нал ни рад ник, исто-
ри чар и фи ло лог, про фе сор и члан Срп ског уче ног дру штва. Је дан је од пр вих ко ји је упо знао 
срп ску јав ност са зло на мер ном бу гар ском про па ган дом тек сто ви ма у ли сту Све то вид. Је дан 
je од нај за слу жни јих за осни ва ње и функ ци о ни са ње „Од бо ра за учи те ље и шко ле у Ста рој 
Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни”.
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са ку пи се од бор да на но во тај но пи ше па три јар ши ји али у исто вре ме до би ју 
на пр во пи смо од го вор у ко ме па три јарх из ја вљу је ра дост и пре по ру чу је да 
пот пи се пра те, од бор тај рад пре ду зме ску пи под пи се пра ти па три јар ши-
ји и по сле те ле гра фи ра да им се те ле гра фом од го во ри што пре. Са да од го вор 
се че ка је дан пра зник да се ску пи на род у цр кви и вла ди ка и са ре чи ју „ди ше ри” 
да га из цр кве оте ра ју. Тај рад на пре ду је јер су пр ви љу ди у том по слу.

Ћу стен дил ски. Та тар ског ли ца и звер ске на ра ви, чим до ђе од ма по шље 
сво га про то син ђе ла по об шти на ма да пре гле да цр кве не ра чу не и том при ли-
ком на род да бу ни. Ко чан ска де пу та ци ја оде да по здра ви вла ди ку и он у пр вој 
ре чи поч не их на па да ти, за што др же срп ског учи те ља и за по ве ди да га про-
те ра ју, сре чи ма: „ме ни је цар вла сти дао, па ко ми мо же ста ти на пут да 
вр шим што хо ћу, за то се чу вај те да и вас ње го ва суд би на не по стиг не”; 
па као што у сва кој об шти ни има пр ви љу ди ко ји су ме ђу со бом у за ва ди то 
од ма не ки се ла те вла дич ке же ље да бих се уз ви си ли над про тив ни ци ма, као 
што је у ко ча њу пр ви ха џи поп Ва си ли је, тре ћег да на учи те ља са учи тељ ком 
про те ра ју; тог истог да на иста не сре ћа до га ђа ла се и у Па лан ки и у Зр нов цу 
и оба учи те ља ни по 24 са ха та не ба ве ћи се у сво јим ме сти ма по бег ну на-
траг. Пи шем о овим до га ђа ји ма Г. М. М. и од бо ру39 – а оно за глу ви ло не чу је 
из гу би ло сна ге да ра ди.

Са да су на ме ру у не чем по сти гли али Кра то во оста де. Чак из Ца ри гра-
да до ла зе пи сма оп шти ни, обе ћа ва ју им учи те ља књи ге бес плат но, та квог 
пи сма има у од бо ру ко пи ја. Штип Па лан ка пи ше Ила ри о ну да се он сам диг не 
оде у Кра то во има кар крај њим сред стви ма про те ра учи те ља ина че сва ки 
по ку шај би ће без успе ха. 8 Но вем бра до ђе Ила ри он са нај ве ћим огор че њем 
– на па дао на Ср би ју као зе мљу по ква ре ну раз врат ну – а на руч ку ре че, зар 
ми не зна мо да глав на срб ска про па ган да по сто ји у при зре ну, да се дру ге рас-
про сти ру не пре ста но, али све ће мо ми то про те ра ти; Из ори да су већ сви 
про те ра ни – јо ште са мо по ис точ ну Ср би ју од Мо ра ве да по тра жи мо – на 
по след ку за по ве ди об шти ни да овог ча са про те ра ју Учи те ља – об шти на 
од го ва ра ла и по зи ва ла на „Кон кракт” да се не сме на ру ши ти до ђур ђев да на 
– Од бо ру вла дич ком за по ве ди да мо ра да из вр ши – од бор се от ка же ду жно-
сти – ка да већ ви ди да се ни ка ко не мо же, пре ду зме оно „крај ње сред ство” 
– ка же им ка ко је не ки пр ви тр го вац у Со лу ну око ван у Со фи ји 500 – да се до-
бро чу ва ју да и њих не про гла се за бун тов ни ке на осно ву то га што бун тов-
ни ка у сво јој сре ди ни чи ва ју – ко не ве ру је не ка за гле да у ње гов рад – Ово мло ге 
по пла ши а не ке као што су бра ћа То ши ћи још већ ма раз ја ри, по што му неко-
ли ко гор ки ре чи из го во ре до ђу к’ме ни и ја ве ствар ја их од ма на го ним да се под-
пи шу про тив вла ди ке ада до ве де мо ста ро га Грч ко га вла ди ку што жи ви на 
пољ ско ме до бру сво ме без ду жно сти, они се од ма под пи шу, за ђу по об шти ни 

39 „Од бор за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни” 
по чео је са ра дом у ле то 1868. го ди не. Чла но ви Од бо ра би ли су Пан та Срећ ко вић и Ми лош 
Ми ло је вић, кра ће вре ме и Сто јан Но ва ко вић, а пред сед ник је био ар хи ман дрит Ни ћи фор 
Ду чић. Основ ни циљ Од бо ра био је да на осно ву ин фор ма ци ја са те ре на усме ри сла ње новча-
не и по мо ћи у књи га ма и дру гим школ ским по ма га ли ма та мо где је она би ла нај по треб ни ја. 
Ово те ло је об је ди ни ло и ко ор ди ни са ло рад Ми ни стар ства ино стра них де ла и Ми ни старста-
ва про све те и цр кве них де ла ко ји су у прет ход ном пе ри о ду по је ди нач но би ли ан га жо ва ни 
у за гра нич ној ак ци ји.
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и ску пе 250 под пи са. Он је већ чуо што се о ње го вој ко жи ра ди а по што му 
и ја сам у љут њи из рек нем – он се раз ја ри и оде у тур ски суд и ка же Кај ма-
ка му да ако бих ја до шао да тра жим прав де по сту пи сам ном као са бун тов-
ни ком вла ди ке и ца ра, но по штом ту не ус пе јер му сме та ше „Кон тракт” и 
на род то су тра ра но диг не се и оде у Штип и за со бом оста ви у кра то ву 
јед ну тај ну за ве ру про ти ву учи те ља и пр вих тр го ва ца. Тај на за ве ра у ко јој 
су са мо њи тро и ца Ха џи Ко ста Ата на сић Ми та Сто јан кић и поп Ан тон 
си рот ног ста ња љу ди си гур но су што под пла ће ни до ђу 12/11 у ју тру код мене 
с’ре чи ма: учи те љу од ма ди жи се одав де док си сво јој род би ни жив, у на шим 
је ру ка ма нај ве ћи до каз да си ти (до каз) бунк тов ник и сва ко ја ко ти или ћеш 
ићи или ћеш по ги ну ти а сто бом и сви они ко ји те чу ва ју; Та ко исто и њи ма 
по се би це ка жу и од ре де рок 15/11 ако се не кре нем да ће пре да ти „Хар зо вал” 
па ши и „ва ли ји” љу ди се по пла ше и То ши ћи и Ар хи ман дрит со ста ли ма но ћу 
до ђу ку ка ју ћи за мо ле ме да про на ђем сред ства ка ко да се ова три чо ве ка уми-
ре ина че да се укло ним одав де да не ги не мо лу до.

4/12 1872 Бе о град Ж. С. Ми ло ва но вић
учи тељ

ДопунастањаствариустаројСрбији
На род је у овим кра је ви ма са свим из гу бљен и не са ња о сво јој на род но-

сти и на шој по ли ти ци за то при на шем за у зи ма њу ра ду и по жр тво ва ња, то-
ли ко тру де тре ба под но си ти као кад би пред у зи ма ли по ли ти ку Ру са спре ма?, 
ни ти тре ба са ња ти о не ком па три о ти зму, Јед ном са мо на шом не мар но шћу 
про па де за на век Ниш, Вра ње, Ку ма но во, Кра то во, Ко ча ње, Зр нов це, Ско пље 
сви ма на сти ри са ста ри на ма, па исва ка на де жда, за Па лан ку, Трн, Ћу стен-
дил, Ра до мир Сред њо реч ка се ла и т. д.

За то тре ба. у Ни шу.
Пот по мог ну ти Ко ла Ра ши ћа, да га глад не би пре мо ра ла те да за ба ци 

сав рад, а са њи ма и све дру го про па да.
У Вра њи. Не ко ли ко ду ка та по сла ти тр гов цу Јо ва ну, и пи са ти му да са-

зо ве на род, пак да им пред ста ви ка ко тре ба по ред бу гар ске шко ле и они да 
по диг ну јед ну шко лу, сам као од сво је стра не да при ло жи ти не ко ли ко ду ка та, 
пак и оста ли ће на род, ко ји ко ли ко при ло жи ти, те да мо гу по пра ви ти ста-
ру шко лу и про ши ри ти је, за што мло го де це не до ла зи са мо за то што је те-
скоб но, а већ их има ви ше од 150 де це, – Са да са мо шко ла, де ца ће сва пре ћи 
ова мо и та ко са мо со бом сле ду је да ће бу гар ском учи те љу од ре ћи за не ко ли ко 
де це пла ту из цр кве, а њих не ко ли ко не мо гу га са ми пла ћа ти и т. д. У Ку ма-
но ву, тре ба са мо пи са ти и хра бри ти Г. Ден ка Кр сти ћа, они су бо га ти по моћ 
им ни је ну жно, не го са мо кло ну лог Ден ка охра бри ти, пак за је дан час он ће 
хи ља ду # на ћи и из вр ши ти што тре ба, али за што је кло нуо ду хом и на пу-
штио бу га ре са ми сте кри ви. Чи тај те и ово ње го во пи смо Г. М. М.

У Кра то ву, на ње га тре ба нај ве ћу па жњу обра ти ти, ко ли ко да се на род 
одр жи, то ли ко и да се са чу ва ју о на ко грд не ста ри не, ко је на сва ком ко ра ку 
от кри ва ју на ро ду, њи хо ву пра ву на род ност Одав де по сле мо же се сва ка кво 
пред у зе ће за по че те јер и сам га је по ло жај за то ство рио, око ње га Па лан ка, 
Ћу стен дил, Штип Ра до мир, Ко ча ње, Ве лес, Ку ма но во Сред њо реч ка се ла а 
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оно усре ди ни. У Кра то ву тре ба она три не срет ни ка за си ти ти и то оним 
на чи ном, ко ји ће Ми та То шић из вр ши ти; да ти им по 30 # цес, и узе ти при зна-
ни це, пак са мо ка да би про го во ри ли он би им ти ме за тво рио уста. из да так 
је 90 # цес, али сте ку пи ли ти ме 12. хи ља да ду ша све чи ста на род. Ово глав но 
вре ме са мо сте ви би ли кар ди угра би ти, а до ђе вре ме ка да ће се ми ли о ни да-
ва ти пак уза луд. За тим 10 # за шко лу да се по пра ви, и Г. Ми тро по лит40 не ка 
да де ње гов про по вед ник на по клон по па Ан до ну и је дан крст ка кав да је.

У Ле сно ву (или у Ко чањ ском Пан те ле ју) ма лу бо го сло ви ју са са мо 2. учи-
те ља за вре ме док сте че мо бо ље, а за уче ни ке за из др жа ва ње не ће ви ше тре-
ба ти не го по 40 гро ша на ме сец пак ко ли ко од ре ди ти ђа ка, – та мо је јеф ти-
но ћа. – и т. д. у Ко ча њу тре ба са мо ха џи поп Ва си лу – јед но пи смо и је дан 
Крст и про по вед ни ке пра ти ти, и то све пре ко ме не пак ја знам ко ји ем на-
чи ном то тре ба, – ово су све ма ле ства ри али са њи ма што их ни смо зна ли 
мло го смо из гу би ли и јошт ће мо да гу би мо. Док про пу ту је кроз дру га ме ста 
и њих сва под не ћу вам што пре из ве шћа, ка ко тре ба по сту па ти.

Са мо вам и то ли ко пре по ру чу јем да за књи ге ка кве тре ба ју не за бо ра-
ви те, Ни шка је шко ла без ика кве књи жи це, – и што пре да се по шљу.

При том од ма ми од го во ри те оће ли се по сту пи ти ова ко да ја не гу бим 
врeме ов де на тро шку ба да ва се де ћи јер ја сам на ме ран ако ви ове ства ри 
за ба та ли те дру го сред ство за свој жи вот да пред у зи мем и да от пу ту јем на 
да лек пут, у стра ну др жа ву, пак да се не би за др жа вао ма кар ка ко.

ЖСМи ло ва но вић
14/12 72 год Бе о град учи тељ

*

По сле 1868. го ди не Кне же ви на Ср би ја је свој на ци о нал ни рад у Осман-
ском цар ству за сно ва ла на кул тур но-про свет ној де лат но сти. Осни ва њем 
бу гар ске Ег зар хи је 1870. го ди не срп ски на род у Ста рој Ср би ји и ње го ва 
про све та до шли су под удар агре сив не бу гар ске по ли ти ке. У бор би за оп ста-
нак срп ске на род но сти, ва жну уло гу су има ли учи те љи ко ји су пред ста вља-
ли ба сти о не срп ства. Је дан од тих учи те ља био је и Жи во та Ми ло ва но вић. 
Ми ло ва но вић се као срп ски учи тељ у Кра то ву на шао на уда ру ћу стен дил ског 
ег зар хиј ског ми тро по ли та Ила ри о на ко ји га је и прог нао из Кра то ва. У изве-
шта ју ко ји је под нео срп ским вла сти ма, нај ве ро ват ни је на ме сни ку Јо ва ну 
Ри сти ћу, Ми ло ва но вић нам до но си ин фор ма ци је о по ло жа ју срп ског на ро да 
и срп ских учи те ља у Ста рој Ср би ји и не при ја тељ ском окру же њу у ко ме су 
се на ла зи ли 1872. го ди не. По ме ну ти учи тељ је из нео пред лог ка ко уна пре-
ди ти по ло жај срп ског жи вља у Ста рој Ср би ји и ти ме по ка зао да учи те љи у 
Ста рој Ср би ји ни су би ли са мо ре а ли за то ри по ли ти ке ди ри го ва не из Кне же-
ви не Ср би је већ су би ли и кре а то ри са ме те по ли ти ке. Овим је ис так нут 
зна чај срп ских учи те ља као за гра нич них на ци о нал них рад ни ка.

40 Ми тро по лит бе о град ски Ми ха и ло (1839–1898), нај ва жни ја фи гу ра СПЦ у XIX ве ку 
и јед на од нај зна чај ни јих фи гу ра срп ског на ро да. Био је ве ли ки бо рац за срп ске на ци о нал не 
ин те ре се, али и ин те ре се свих по ро бље них хри шћа на у Осман ском цар ству.
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TE AC HER’S RE PORT FROM 1872 
Sta te of af fa irs in the Old Ser bia

SUM MARY: Af ter 1868, the Prin ci pa lity of Ser bia ba sed its na ti o nal work in the Ot to man 
Em pi re on cul tu ral and edu ca ti o nal ac ti vi ti es. With the fo un ding of the Bul ga rian Exar cha te 
in 1870, Ser bian pe o ple in the Old Ser bia and the ir edu ca tion co me un der the at tack of the 
ag gres si ve Bul ga rian po li tics. In the strug gle for the sur vi val of the Ser bian na ti o na lity, te ac hers 
who re pre sen ted the ba sti ons of the Serbs played an im por tant ro le. One of tho se te ac hers was 
Ži vo ta Mi lo va no vić. As a Ser bian te ac her in Kra to vo, Mi lo va no vić ca me un der the at tack of the 
Exarch’s Me tro po li tan Hi la rion of Kju sten dil, who ex pel led him from Kra to vo. In the re port 
he sub mit ted to Ser bian aut ho ri ti es, most li kely to De puty Jo van Ri stić, Mi lo va no vić ga ve us 
in for ma tion abo ut the po si tion of Ser bian pe o ple and Ser bian te ac hers in the Old Ser bia and the 
ho sti le en vi ron ment in which they fo und them sel ves in 1872. The men ti o ned te ac her pre sen ted 
a pro po sal on how to im pro ve the po si tion of Ser bian po pu la tion in the Old Ser bia and thus 
sho wed that te ac hers in the Old Ser bia we re not only the im ple men ters of the po licy di rec ted 
from the Prin ci pa lity of Ser bia, but al so the cre a tors of that po licy. This hig hlig hted the im por-
tan ce of Ser bian te ac hers as na ti o nal wor kers abroad. 
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КРУ ПАН ПРО ПУСТ ОБРА ЗОВ НОГ СИ СТЕ МА  
У СР БИ ЈИ

(По во дом књи ге: Су за на Ра јић и Дан ко Ле о вац, Исто ри ја.  
Уџ бе ник са ода бра ним исто риј ским из во ри ма за тре ћи раз ред гим на зи је  

оп штег ти па и дру штве но-је зич ког сме ра, Бе о град: Фре ска 2021)

Иа ко је оби чај да се у Збор ни ку за исто ри ју об ја вљу ју кри ти ке и освр-
ти на на уч на де ла, књи га о ко јој же лим да го во рим то ли ко је ва жна за срп ску 
исто ри о гра фи ју и дру штво, да се ово гла си ло пре по ру чу је као нај при клад-
ни је ме сто за осврт на њу. Јер прем да је реч о уџ бе ни ку за гим на зи ју, ова 
књи га све до чи о по ја ва ма у ви со ко школ ском обра зо ва њу ко је ве о ма штет но 
ути чу ка ко на ква ли тет на уч не про дук ци је та ко и на бу дућ ност исто риј ске 
на у ке у Ср би ји. 

На и ме, ре ше њем број 650-02-00025/2021-03 ми ни стар про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је одо брио је 16. ју на 2021. го ди не 
из да вач кој ку ћи Фре ска из да ва ње и упо тре бу уџ бе ни ка исто ри је за тре ћи 
раз ред гим на зи је оп штег и дру штве но-је зич ког сме ра. Та књи га (у да љем 
тек сту: Ра јић/Ле о вац 2021) у овом тре нут ку је је ди ни уџ бе ник за тре ћи раз-
ред гим на зи је ко ји је пи сан пре ма на став ном пла ну и про гра му из 2020. 
го ди не.1 Ау то ри уџ бе ни ка су на став ни ци с Ка те дре за исто ри ју срп ског наро-
да у но вом ве ку на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 
– ре дов на про фе сор ка др Су за на Ра јић и ван ред ни про фе сор др Дан ко Ле о вац. 
Упр кос ви со ким ака дем ским ти ту ла ма и зва њи ма ау то ра, као и чи ње ни ци 
да су њи хов ру ко пис по зи тив но оце ни ле ре цен зент ске ко ми си је из да ва ча и 
За во да за уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња, ова књи га не ис пу ња ва зако-

1 „Пра вил ник о пла ну и про гра му на ста ве и уче ња за гим на зи ју”, Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ни гла сник, го ди на LXIX – број 4 (Бе о град, 2. VI 2020), 523–532.
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ном про пи са не стан дар де ква ли те та. Шта ви ше, због до слов ног пре у зи ма ња 
тек сто ва из дру гих књи га, не сум њи во је да су ау то ри уџ бе ни ка по вре ди ли 
Ко декс про фе си о нал не ети ке Уни вер зи те та у Бе о гра ду2, а ти ме и основ не 
прин ци пе обра зо ва ња и вас пи та ња.3 Нај ве ћи део са др жа ја уџ бе ни ка Ра јић/
Ле о вац 2021 пре у зет је из:

• Уџ бе ни ка Ра до ша Љу ши ћа за тре ћи раз ред гим на зи је (да ље: Љу шић 2012)4

• При руч ни ка Ра до ша Љу ши ћа Срп ска др жав ност 19. ве ка (да ље: Др жав-
ност)5 

• Уни вер зи тет ског уџ бе ни ка Су за не Ра јић и Дан ка Ле ов ца Исто ри ја 
срп ског на ро да у 19. и по чет ком 20. ве ка (у да љем тек сту: Ра јић/Ле о вац 
ИСН)6 и што је по себ но ва жно на гла си ти из

• Уџ бе ни ка Су за не Ра јић и Дан ка Ле ов ца заседмиразредосновнешколе 
(да ље: Ра јић/Ле о вац 2020).7
Пре ма де фи ни ци ји из Ко дек са про фе си о нал не ети ке пре у зи ма ње тек ста 

из пр вих две ју књи га тре ти ра се као пла ги јат, а пре у зи ма ње из дру гих двеју 
књи га као ау то пла ги јат. Ме ђу тим, тре ба ре ћи и то да ау то пла ги ра ни уни вер-
зи тет ски уџ бе ник Су за не Ра јић и Дан ка Ле ов ца та ко ђе са др жи пла ги ра не 

2 У Ко дек су про фе си о нал не ети ке из ме ђу оста лог се ка же (сва бол до ва на ме ста – Н. 
Шу ле тић): 

Члан 21. (1) У на уч но и стра жи вач ком ра ду ни је до зво ље но пла ги ра ње, ла жно ау тор-
ство, из ми шља ње и кри во тво ре ње ре зул та та и ау то пла ги ра ње. (2) За бра на из ста ва 1. 
овог чла на се од но си на све пи са не ра до ве на став ног и на уч ног осо бља и сту де на та Уни
вер зи те та (се ми нар ски рад, ди плом ски или за вр шни рад, ма стер рад, спе ци ја ли стич ки рад, 
ма ги стар ски рад, док тор ска ди сер та ци ја, рад у ча со пи су, уџ бе ник, мо но гра фи ја, по гла вља 
у збор ни ци ма и сл.), као и не са ве сно и нео д го вор но при ка зи ва ње чи ње ни ца у из ве шта ји ма о 
на став ном и на уч но и стра жи вач ком ра ду. Члан 22. (1) Пла ги ра ње је пред ста вља ње ту ђих 
иде ја или ту ђег ра да, у це ли ни или де ло ви ма, без на во ђе ња из вор ног ау тор ства или из вор-
ни ка, од но сно про тив за ко ни то при сва ја ње ту ђих ин те лек ту ал них тво ре ви на и на уч них 
ре зулта та и њи хо во при ка зи ва ње као сво јих, као и:– до слов но пре у зи ма ње тек ста дру гог 
ау то ра, од но сно ко пи ра ње из елек трон ских или штам па них из во ра, са срп ског или стра ног 
је зи ка, у де ло ви ма или це ло сти, без на во ђе ња име на ау то ра и из во ра из ко јег је текст 
пре у зет, као и без ја сног обе ле жа ва ња пре у зе тог де ла;– пре при ча ва ње или са жи ма ње 
тек ста дру гог ау то ра из елек трон ских или штам па них из во ра, са срп ског или стра ног 
је зи ка, у де ло ви ма или це ло сти, без од го ва ра ју ћег на во ђе ња име на ау то ра и из во ра из ко јег 
је текст пре у зет, као и без ја сног обе ле жа ва ња пре при ча ног де ла. „Ко декс про фе си о нал не 
ети ке Уни вер зи те та у Бе о гра ду”, Гла сник Уни вер зи те та у Бе о гра ду, го ди на LIV, број 193 
(10. VII 2016), 8–9.

3 Си стем обра зо ва ња и вас пи та ња мо ра да обез бе ди за сву де цу, уче ни ке и од ра сле: 
[…] 7) про фе си о нал ну ети ку и ком пе тент ност ко ја под ра зу ме ва ви со ку струч ност на-
став ни ка, вас пи та ча, струч них са рад ни ка, ди рек то ра и се кре та ра, стал ни про фе си о нал ни 
раз вој и ви сок ни во про фе си о нал не од го вор но сти и етич но сти. „За кон о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња”, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, го ди на LXXI II – број 88 (Бео-
град, 29. IX 2017), 4.

4 Р. Љу шић, Исто ри ја: за тре ћи раз ред гим на зи је оп штег и дру штве но-је зич ког сме ра, 
Бе о град: Фре ска, 2012.

5 Р. Љу шић, Срп ска др жав ност 19. ве ка, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га 2008.
6 С. Ра јић и Д. Ле о вац, Исто ри ја срп ског на ро да у 19. и по чет ком 20. ве ка: Срп ска држа-

ва у 19. ве ку: Уџ бе ник, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке 2018.
7 С. Ра јић и Д. Ле о вац, Исто ри ја: уџ бе ник са ода бра ним исто риј ским из во ри ма за сед ми 

раз ред основ не шко ле, Бе о град: Фре ска 2020.
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це ли не из дру гих при руч ни ка.8 Ау то пла ги ра њем лек ци ја из уџ бе ни ка за сед ми 
раз ред ство ре на је је дин стве на си ту а ци ја у све ту обра зо ва ња, да уче ни ци 
основ не и сред ње шко ле уче лек ци је с иден тич ним тек стом. Чи ње ни ца да 
та кав гим на зиј ски уџ бе ник по сто ји и да је на стао на Оде ље њу за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, отва ра спек тар пи та ња ко је ака дем ска 
за јед ни ца не би тре ба ло да иг но ри ше. Овом при ли ком ја не ћу да се ба вим 
тим пи та њи ма, али же лим да ука жем Ми ни стар ству про све те и За во ду за 
уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња, да је одо бра ва њем уџ бе ни ка Ра јић/
Ле о вац 2021 на чи њен про пуст ко ји озбиљ но ком про ми ту је наш обра зов ни 
си стем. По што бор бу за ње го во по вла че ње из упо тре бе ви дим као сво ју оба-
ве зу пре ма уче ни ци ма и на став ни ци ма срп ских гим на зи ја, у да љем тек сту 
ћу ука за ти на де ло ве књи ге у ко ји ма су (ау то)пла ги ра ња нај лак ше уоч љи ва. 
Нај пре ћу украт ко опи са ти обе леж ја три ју вр ста (ау то)пла ги ра них лек ци ја, 
а по том при ло жи ти спи сак на став них је ди ни ца ко је су зна чај ним де лом или 
у це ло сти пре у зе те из школ ских и уни вер зи тет ских уџ бе ни ка и при руч ника.

ПРИ МЕР У ЦЕ ЛО СТИ ПЛА ГИ РА НЕ ЛЕК ЦИ ЈЕ:  
„УСТА ВО БРА НИ ТЕ ЉИ”

Је дан тип пла ги ја та у уџ бе ни ку Ра јић/Ле о вац 2021 су лек ци је чи ји је 
текст до слов но пре пи сан из уџ бе ни ка Љу шић 2012. Та ква је, на при мер, лек-
ци ја „Уста во бра ни те љи” (144–150), чи ји је са др жај пре у зет из Љу ши ће вих 
на став них је ди ни ца „Обре но ви ћи, отац и си но ви” (по гла вље „Пр ва вла дави-
на кне за Ми ха и ла”, 204–205) и „Уста во бра ни те љи” (206–210). Ра ди илу стра-
ци је, упо ре до ћу при ка за ти пр ви па сус лек ци је из уџ бе ни ка Ра јић/Ле о вац 
2021 с од го ва ра ју ћим па су сом из уџ бе ни ка Љу шић 2012.

8 Уни вер зи тет ски уџ бе ник С. Ра јић и Д. Ле ов ца Исто ри ја срп ског на ро да у 19. и по чет-
ком 20. ве ка ни је био пред мет мо је де таљ не ана ли зе, али по вр шним пре гле дом ње го ве са др-
жи не ла ко је пре по зна ти не ка по гла вља чи ји је текст до слов но пре пи сан из дру гих књи га. 
На при мер, це ли не „На чер та ни је” и „Сје ди ње не срп ске др жа ве” (85–91) у по гла вљу под на-
сло вом „Од ау то но ми је ка не за ви сно сти” у це ло сти су пре пи са не из књи ге Р. Љу ши ћа Срп ска 
др жав ност 19. ве ка (133–148). Це ли на „Мла да Бо сна” (332–334) у по гла вљу „Пр ви свет ски 
рат” та ко ђе је текст Р. Љу ши ћа (Прин цип Га ври ло 1895–1918: Оглед о на ци о нал ном хе ро ју, 
Бе о град: Но во сти 2014, 115–119, 121–122). Оста так по гла вља „Пр ви свет ски рат” оби ла то је 
пре у зи ман из дру гог то ма ше сте књи ге Исто ри је срп ског на ро да (Бе о град: СКЗ 1983). На 
при мер, це ли на под на сло вом „По че так ра та и пр ви су ко би” (338–341) са ста вље на је од ре-
че ни ца Ан дре ја Ми тро ви ћа из по гла вља „Ју го сло вен ски про грам” (ИСН VI/2, 39–53). Це-
ли на „Но ве те шко ће” (342–344) је Ми тро ви ћев текст из по гла вља „Ис ку ше ња” (ИСН VI/2, 
74–81). Це ли на „То плич ки уста нак” (стр. 358–361) је Ми тро ви ћев текст из по гла вља „Ору жа-
ни по крет от по ра” (ИСН VI/2, 176–201). У уџ бе ни ку смо пре по зна ли и ви ше дру гих при ме-
ра пла ги ја та и ау то пла ги ја та ко је овом при ли ком не ће мо на во ди ти. Ре цен зен ти ко ји су овај 
уџ бе ник пре по ру чи ли За во ду за уџ бе ни ке би ли су та да шњи шеф Ка те дре за исто ри ју срп ског 
на ро да у но вом ве ку и ре дов ни про фе сор на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, др Ра дош Љу шић, и ре дов ни про фе со ри на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, др Де јан Ми ка ви ца и др Вла дан Га ври ло вић.
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УЏ БЕ НИК ЗА ТРЕ ЋИ РАЗ РЕД  
ГИМ НА ЗИ ЈЕ:  

ЉУ ШИЋ 2012, 204.

УЏ БЕ НИК ЗА ТРЕ ЋИ РАЗ РЕД  
ГИМ НА ЗИ ЈЕ:  

РА ЈИЋ/ЛЕ О ВАЦ 2021, 144.

На став на је ди ни ца: 
XI II/1 ОБРЕ НО ВИ ЋИ – ОТАЦ И СИ НО ВИ 

На став на је ди ни ца: 
II I/14 УСТА ВО БРА НИ ТЕ ЉИ

К не за Ми ло ша на сле дио је син Ми лан. Он је 
убр зо умро, не остав ши на пре сто лу ни цео 
је дан ме сец. Бо ле сном Ми ла ну осно ва но је 
Пр во на ме сни штво (1839–1840), ко је су чини-
ле три уста во бра ни тељ ске лич но сти: Аврам 
Пе тро ни је вић, Је врем Обре но вић и То ма Ву-
чић Пе ри шић. Ми ла но вом смр ћу уга си ло се 
пра во на след ства пре сто ла пре ма Бе ра ту из 
1830. го ди не, али је Пор та при зна ла ње го вог 
мла ђег бра та Ми ха и ла за кне за. Ми ха и ло је 
из Вла шке, где је бо ра вио код оца, оти шао у 
Ца ри град у по се ту сул та ну, ко ји му је при-
знао пу но лет ство и дао бе рат на кне жев ско 
зва ње. Ка да је сти гао у Ср би ју 1840. го ди не, 
рас пу стио је На ме сни штво, пре у зео власт и 
вла ду по ве рио ода ном Ђор ђу Про ти ћу (1840–
1842).

Кне за Ми ло ша на сле дио је син Ми лан. Он је 
убр зо умро, не остав ши на пре сто лу ни цео 
је дан ме сец. Бо ле сном Ми ла ну осно ва но је 
Пр во на ме сни штво (1839–1840), ко је су чини-
ле три уста во бра ни тељ ске лич но сти: Аврам 
Пе тро ни је вић, Је врем Обре но вић и То ма Ву-
чић Пе ри шић. Ми ла но вом смр ћу уга си ло се 
пра во на след ства пре сто ла пре ма бе ра ту из 
1830. го ди не, али је Пор та при зна ла ње го вог 
мла ђег бра та Ми ха и ла за кне за. Ми ха и ло је 
из Вла шке, где је бо ра вио код оца, оти шао у 
Ца ри град у по се ту сул та ну, ко ји му је при-
знао пу но лет ство и дао бе рат на кне жев ско 
зва ње. Ка да је сти гао у Ср би ју 1840. го ди не, 
рас пу стио је На ме сни штво, пре у зео власт и 
вла ду по ве рио ода ном Ђор ђу Про ти ћу (1840–
1842).

Текст лек ци је из два ју уџ бе ни ка од по чет ка до кра ја је ско ро иден ти-
чан. Тек сто ви се у не ким де ло ви ма не знат но раз ли ку ју због ма њих лек тор-
ских ин тер вен ци ја, по вре ме но је из о ста вље на по не ка Љу ши ће ва ре че ни ца 
или реч, име лич но сти или на зив ме ста код ко јег се до го ди ла не ка зна чај-
на бит ка. Лек ци је ко је су у це ло сти или ско ро у це ло сти пре у зе те из Љу ши-
ће вог уџ бе ни ка из 2012. го ди не су „На по ле о но во до ба – Фран цу ска про тив 
свих” (24–27), „Све та али јан са” (28–32), „Хаб збур шка мо нар хи ја (Ау стро-
у гар ска)” (105–107), „Пр ви срп ски уста нак” (117–128) и „Уста во бра ни те љи” 
(144–150).

ПРИ МЕР АУ ТО ПЛА ГИ ЈА ТА: 
„ЕВРО ПА, БАЛ КАН И СР БИ” И ИЗ ЈЕД НА ЧА ВА ЊЕ  

ГИМ НА ЗИ ЈЕ С ОСНОВ НОМ ШКО ЛОМ

Озбиљ ни је по сле ди це од прет ход ног при ме ра има ју ау то пла ги ја ти, од-
но сно на став не је ди ни це ко је су Су за на Ра јић и Дан ко Ле о вац ве ћим де лом 
или у це ло сти пре у зе ли из свог уџ бе ни ка за сед ми раз ред основ не шко ле 
(2020). Та ква је, на при мер, лек ци ја „Евро па, Бал кан и Ср би”, ко ја је у све му 
исто вет на с лек ци јом „Свет, Бал кан и Ср би” из уџ бе ни ка за основ ну шко лу. 
Као илу стра ци ју по но во на во дим са мо пр ви па сус.
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УЏ БЕ НИК ЗА СЕД МИ РАЗ РЕД 
ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ:

РА ЈИЋ/ЛЕ О ВАЦ 2020, 144.

УЏ БЕ НИК ЗА ТРЕ ЋИ РАЗ РЕД 
ГИМ НА ЗИ ЈЕ: 

РА ЈИЋ/ЛЕ О ВАЦ 2021, 183.

На став на је ди ни ца:
II I/16 СВЕТ, БАЛ КАН И СР БИ 

На став на је ди ни ца:
II I/20 ЕВРО ПА, БАЛ КАН И СР БИ 

Сна жни на ци о нал ни по кре ти у Евро пи, има-
ли су од је ка на Ср бе у Кне же ви ни Ср би ји, 
као и на Ср бе ко ји су жи ве ли под осман ском 
и хаб збур шком вла шћу. Об на вља њем срп ске 
но во ве ков не др жа ве с по чет ка 19. ве ка, она ни 
из бли за ни је сво јим гра ни ца ма об у хва ти ла 
сав срп ски на род. Срп ски на род се ве кови ма 
се лио и по ме рао са ма тич них ста ни шта, тра-
га ју ћи за ме стом где ће му жи вот би ти под-
но шљи ви ји и где ће мо ћи да оства ри основ на 
људ ска пра ва. Због то га су Ср би жи ве ли од 
Охрид ског је зе ра на ју гу, до Сен тан дре је и 
Бу ди ма на се ве ру, на те ри то ри ја ма два цар-
ства.

Сна жни на ци о нал ни по кре ти у Евро пи има-
ли су ути ца ја на Ср бе у Кне же ви ни Ср би ји, 
као и на Ср бе ко ји су жи ве ли под осман ском 
и хаб збур шком вла шћу. Об но вље на срп ска 
но во ве ков на др жа ва с по чет ка XIX ве ка ни 
из бли за ни је сво јим гра ни ца ма об у хва ти ла 
сав срп ски на род. Срп ски на род се ве ко ви ма 
се лио и по ме рао са ма тич них ста ни шта, трага-
ју ћи за ме стом где ће му жи вот би ти под но-
шљи ви ји и где ће мо ћи да оства ри основ на 
људ ска пра ва. Због то га су Ср би жи ве ли од 
Охрид ског је зе ра на ју гу до Сен тан дре је и Бу-
ди ма на се ве ру, на те ри то ри ја ма два ве ли ка 
цар ства.

И да љи текст две ју лек ци ја је иден ти чан, иа ко би јед на тре ба ло да бу де 
при ла го ђе на уз ра сту и зна њи ма уче ни ка основ не шко ле, а дру га уз ра сту и 
зна њи ма уче ни ка гим на зи је. По врх то га ва ља ис та ћи и то да је ова лек ци ја 
јед на од нај о бим ни јих у уџ бе ни ку и да је по све ће на ва жним те ма ма из срп-
ске исто ри је, као што су „Ср би под осман ском вла шћу”, „Ср би у Бо сни и 
Хер це го ви ни”, „Ср би у ју жној Угар ској” „Ср би у Хр ват ској и Сла во ни ји”, 
„Ср би у Дал ма ци ји”. Осим основ ног тек ста, ау то ри су из уџ бе ни ка за основ-
ну шко лу до слов но пре у зе ли и тек сто ве ан тр фи леа „Ста ра Ср би ја и Ма ке-
до ни ја” „Ма ти ца срп ска”, „Хр ват ска по ли ти ка и иде о ло ги ја”, али и та бе ле, 
ре зи меа са др жа ја („На у чи ли смо”) и пи та ња по мо ћу ко јих уче ник тре ба да 
про ве ри сте че но зна ње. Под се ћа ња ра ди, дру ги стан дард ква ли те та уџ бе-
ни ка пред ви ђа да уџ бе ник бу де „при ла го ђен уз ра сту, раз вој ном ни воу уче-
ни ка и њи хо вом пред зна њу” што ов де ни је слу чај.9 У уџ бе ни ку Ра јић/Ле о вац 
2021 по сто ји се дам лек ци ја чи ји је са др жај иден ти чан лек ци ја ма за основ ну 
шко лу. У пи та њу су лек ци је „Епо ха им пе ри ја ли зма и ко ло ни ја ли зма” (42–45), 
„Бло ков ска по де ла” (46–49), „Бал кан ски ра то ви” (50–55), „Пр ви свет ски рат” 
(56–59), „Ср би ја и Цр на Го ра у Ве ли ком ра ту” (60–69), „Не за ви сна Ср би ја” 
(157–165) и „Евро па, Бал кан и Ср би” (183–189). 

Ме ђу ау то пла ги ја ти ма је ре пре зен та тив но по гла вље „По ро ди ца” из 
лек ци је „Жи вот обич ног чо ве ка”. Ка рак те ри сти ка ове на став не је ди ни це је 

9 У упут ству за при ме ну стан дар да се ка же: По ред зах те ва за ускла ђе но шћу са уз ра-
стом, по треб но је да на став но сред ство ува жа ва и пред зна ње уче ни ка. У овом до ку мен ту 
се под тим под ра зу ме ва оно што је уче ник мо гао да стек не то ком прет ход них го ди на шко-
ло ва ња (ту се не ми сли са мо на зна ња већ и на ве шти не), као и оно што је ре зул тат са зре-
ва ња, спон та ног са зна ва ња и це ло куп ног ис ку ства та ко зва ног ти пич ног уче ни ка у уо би ча-
је ној со ци јал ној сре ди ни у на шој зе мљи. „Пра вил ник о стан дар ди ма ква ли те та уџ бе ни ка и 
упут ство о њи хо вој упо тре би”, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, го ди на LXXII – број 42 
(Бе о град, 22. IV 2016), 15.
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и ба нал ност са др жа ја, ко ју по ред оста лог илу стру ју ан тр фи леи у ко ји ма ауто-
ри об ја шња ва ју уче ни ци ма основ не шко ле и гим на зи је шта у срп ском је зи ку 
зна че ре чи стриц и стри на, ујак и уј на, тет ка и те ча (на во де и ва ри јан ту те так), 
све кар и све кр ва, таст и та шта, зет, сна ха, де вер, је тр ва. Иден тич ни су тек стови 
би о гра фи ја ве ћи не зна чај них лич но сти ко је су да те у ан тр фи ле и ма. Та кве су, 
на при мер, би о гра фи је Жо зе фа Го би ноа (43), Џор џа Ва шинг то на (79), Бенџа-
ми на Френ кли на (80), Мак си ми ли ја на Ро бе спје ра (86), Алек сан дра II (93), Би-
змар ка (98), Ри ге од Фе ре (113), Ка ра ђор ђа (118), Хај дук Вељ ка (124), До си те ја 
Об ра до ви ћа (128), Ми ло ша Обре но ви ћа (136), То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа (144), 
Или је Га ра ша ни на (148), Кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (152), Кне ги ње Ју ли је 
(152), Јо ва на Ри сти ћа (159), Ми ла на Обре но ви ћа (161), Ни ко ле Па ши ћа (162), 
На та ли је Обре но вић (163), Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа (174), Џеј мса Ва та (205), Кар-
ла Марк са (214), Сто ја на Но ва ко ви ћа (256), Дра ге Љо чић (258), Је ли са ве те 
На чић (258). Иден тич ни су и тек сто ви ан тр фи леа у ко ји ма се об ја шња ва ју 
по је ди ни пред ме ти, пој мо ви и до га ђа ји, на при мер „За ста ва САД” (80), „Сме-
де рев ски сан џак” (117), „Смрт Та на ска Ра ји ћа” (132), „Ма ти ца срп ска” (150), 
„Пле ме” (177), „На црт Оп штег имо вин ског за ко ни ка” (180), „Ста ра Ср би ја и 
Ма ке до ни ја” (183), „Марк си сти” (214), сли ка „Сло бо да пред во ди на род” (230).

ПРИ МЕР АУ ТО ПЛА ГИ ЈА ТА ПЛА ГИ ЈА ТА: 
„ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ” И ИЗ ЈЕД НА ЧА ВА ЊЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ  

С ОСНОВ НОМ ШКО ЛОМ

Лек ци ја „Пр ви свет ски рат” је осо бе на по то ме што је њен са др жај у 
це ло сти пре пи сан из уџ бе ни ка за основ ну шко лу Ра јић/Ле о вац 2020, при 
че му је ау то пла ги ра ни текст пре у зет из уџ бе ни ка за осми раз ред основ не 
шко ле чи ји су ау то ри Ра дош Љу шић и Љу бо драг Ди мић (у да љем тек сту: 
Љу шић/Ди мић 2010).10 Ра ди илу стра ци је на ве шћу пр ви па сус ове лек ци је.

УЏ БЕ НИК ЗА ОСМИ РАЗ РЕД 
ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ:

ЉУ ШИЋ/ДИ МИЋ 2010, 72.

УЏ БЕ НИК ЗА ТРЕ ЋИ РАЗ РЕД 
ГИМ НА ЗИ ЈЕ:

РА ЈИЋ/ЛЕ О ВАЦ 2021, 56.
На став на је ди ни ца:

IV /2 ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ 
На став на је ди ни ца:

II /9 ПР ВИ СВЕТ СКИ РА Т
У рат нај ве ћих раз ме ра ушло се по сле ду же 
кри зе ме ђу на род них од но са, иза зва не им пе-
ри ја ли стич ком по ли ти ком ве ли ких си ла. Не-
спо соб на да ре ши сво је уну тра шње про бле ме, 
Ау стро-Угар ска је из лаз по тра жи ла у ра ту, 
по што је до би ла по др шку Не мач ке. Оту да на 
ове две др жа ве па да нај ве ћа од го вор ност за 
из би ја ње Пр вог свет ског ра та.

У рат нај ве ћих раз ме ра ушло се по сле ду же 
кри зе ме ђу на род них од но са, иза зва не им пе-
ри ја ли стич ком по ли ти ком ве ли ких си ла. Не-
спо соб на да ре ши сво је уну тра шње про бле-
ме, Ау стро у гар ска је из лаз по тра жи ла у ра ту, 
на кон што је до би ла по др шку Не мач ке. Сто га 
на ове две др жа ве па да нај ве ћа од го вор ност 
за из би ја ње Пр вог свет ског ра та.

Овом ти пу пла ги ја та при па да и на став на је ди ни ца „Ср би ја и Цр на Гора 
у Ве ли ком ра ту” (60–69).

10 Р. Љу шић и Љ. Ди мић, Исто ри ја: за осми раз ред основ не шко ле: уџ бе ник, исто риј-
ска чи тан ка, рад на све ска, Бе о град: Фре ска 2010.
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ЛИ СТА (АУ ТО)ПЛА ГИ РА НИХ ЛЕК ЦИ ЈА

У ли сти је на ве де но 30 на став них је ди ни ца. Ма сним сло ви ма озна че не 
су лек ци је ко је су у це ло сти или ско ро у це ло сти пре пи са не. Осен че не су на-
став не је ди ни це ко је се у истом об ли ку по ја вљу ју у уџ бе ни ку Су за не Ра јић 
и Дан ка Ле ов ца за сед ми раз ред основ не шко ле.

РБ НА СЛОВ НА СТАВ НЕ  
ЈЕ ДИ НИ ЦЕ 

ПО РЕ КЛО ДЕ ЛИ МИЧ НО ИЛИ  
У ЦЕ ЛО СТИ ПРЕ У ЗЕ ТОГ ТЕК СТА 

1. II/1 „Си стем ме ђу на род них од но са”, оде-
љак „Пр ве ме ђу на род не ор га ни за ци је и 
кон вен ци је” (22)

Љу шић 2012, оде љак „Цр ве ни крст“, 145.

2. II/2„Наполеоноводоба–Француска
противсвих”(24–27) 

Љу шић 2012, 122–128.

3. II/3„Светаалијанса”(28–32) Љу шић 2012, 129, 131, 133, 139–142.
4. II/5 „Ве ли ка ис точ на кри за”, одељ ци 

„По че так ве ли ке ис точ не кри зе” и „Срп-
ско-тур ски ра то ви” (36–38)

Ра јић/Ле о вац 2020, 109–110.

5. II/6„Епохаимперијализмаиколони
јализма”(42–45)

Ра јић/Ле о вац 2020, 84–86.

6. II/7„Блоковскаподела”(46–49) Ра јић/Ле о вац 2020, 166–169.
7. II/8„Балканскиратови”(50–55) Ра јић/Ле о вац 2020, 170–175.
8. II/9„Првисветскират”(56–59) Љу шић/Ди мић 2010, 72–75; Ра јић/Ле о вац 

2020, 176–180.
9. II/10„СрбијаиЦрнаГорауВеликом

рату”(60–69)
Љу шић/Ди мић 2010, 78–83; Ра јић/Ле о вац 
2020, 181–193.

10. III/2 „Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве”, 
одељ ци „Рат за не за ви сност” и „Уре ђе ње 
др жа ве” (79–80)

Љу шић 2012, 108–110; Ра јић/Ле о вац 
2020, 22.

11. III/3„Француска”(84–89) Љу шић 2012, 114–119, 123, 133, 148.
12. III/4 „Ве ли ка Бри та ни ја”, оде љак „Вик-

то ри јан ска ера” (90–91)
Љу шић 2012, 147; Љу шић/Ди мић 2010, 7; 
Ра јић/Ле о вац 2020, 78.

13. III/5 „Ру си ја” (94–95) Љу шић 2012, 150–151.
14. III/6 „Не мач ка”, оде љак „Ује ди ње ње Не-

мач ке” (98–99)
Љу шић 2012, 145–146.

15. III/8„Хабзбуршкамонархија(Аустро
угарска)”(105–107)

Љу шић 2012, 84, 142, 157–160.

16. III/9 „Осман ско цар ство”, оде љак „До ба 
тан зи ма та” (110–111)

Љу шић 2012, 154–156.

17. III/11„Првисрпскиустанак”
(117–128)

Љу шић 2012, 162–173, 180–183; Ра јић/Ле-
о вац, ИСН, 17–27.

18. III/12„Другисрпскиустанак”
(130–133)

Љу шић 2012, 175–179; Ра јић/Ле о вац, 
ИСН, 28–29, 41–43.

19. III/13„Аутономнакнежевина”
(137–142)

Љу шић 2012, 192, 202, 203; Др жав ност, 
100–106, 110–112, 114, 175–176; Ра јић/Лео-
вац, ИСН, 42–43, 47–48, 58–59.

20. III/14„Уставобранитељи”(144–150) Љу шић 2012, 204–210.



124

21. III/15„Обреновићипоновонапресто
лу”(151–156)

Љу шић 2012, 211; Ра јић/Ле о вац, ИСН, 107, 
115–116, 119, 121; Ра јић/Ле о вац 2020, 
104–106.

22. III/16„НезависнаСрбија”(157–165) Ра јић/Ле о вац 2020, 108–118.
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О С В Р  Т И  и  П Р И К А З И
R E  V I  E W  E S  S A Y S  a n d  B O O K  R E V I E W S

UDC 94(497.113 Senta)”1697”(049.32)

Ми лан Сте па но вић, Бит ка код Сен те: Сли ка слав не исто ри је,  
УГ „Нор ма”, Град ска би бли о те ка „Кар ло Бје лиц ки” и Ту ри стич ка  

ор га ни за ци ја Гра да Сом бо ра, Сом бор 2019, 94 стр.

„Сом бор има див ну исто ри ју, ко ја че ка 
свог исто ри ча ра. А да би се он по ја вио тре ба 
му ство ри ти гра ђу, тре ба му пру жи ти мо гућ-
но сти да што лак ше до ђе до по да та ка и да их 
што по дроб ни је ис ко ри сти. Ту гра ђу чи ни 
ар хи ва гра да Сом бо ра, ар хи ва ко ја прет ста-
вља Хи ма ла је нео бра ђе них до ку ме на та. И све 
док на њи ма по чи ва ве ков на пра ши на они ће 
прет ста вља ти за тво ре ну књи гу, књи гу ко ја 
ћу ти. У тој хр пи хар ти ја сва ки по је ди ни спис 
прет ста вља по јед но сло во те књи ге. Исти на 
да су сло ва те књи ге раз ба ца на, тре ба да буду 
по ку пље на, сло же на и об ра ђе на па да књи га 
про го во ри, да при ча по ко ле њи ма о ве ли чи ни 
и ча сти, о уло зи сво јих пре да ка”, гла се ре чи 
за пи са не не чит ким ру ко пи сом на јед ном па-
пи ри ћу из за о став шти не Ђор ђа Ан ти ћа, по-
хра ње не у Исто риј ском ар хи ву Сом бор (Исто-
риј ски ар хив Сом бор, Ф56 331). Овај углед ни 
Сом бо рац, уче ник кла сич не шко ле и по зна-
ва лац при ли ка, сво је ра ри тет но зна ње упо-
тре био је за де ши фро ва ње до ку ме на та за бо-

ра вље не ау стро у гар ске кан це ла ри је. Пла ни-
рао је и сам да на пи ше мо но гра фи ју о истори-
ји Сом бо ра, али је оста вио са мо раз ба ца не 
ру ко пи се. Уче на пу бли ка Сом бо ра та ко је 
оста ла ус кра ће на за мно га са зна ња из ло кал-
не исто ри је. 

Три де це ни је на кон Ан ти ће ве смр ти 
(1991) по ја вљу ју се на књи жев ном ре пер то а ру 
јед на за дру гом не ко ли ко књи га из исто ри је 
Сом бо ра. Ау тор ни је ни исто ри чар, ни кла-
сич ни фи ло лог, ни гер ма но лог, ни хун га ро-
лог. Не ма ни ка квих пре по зна тљи вих зва ња, 
не до ла зи ни из ин сти ту та, ни ти са ка те дре. 
Пред ста вља се као „за ви чај ни исто ри чар” и 
до ла зи из јед ног удру же ња гра ђа на. За крат-
ко вре ме по сти же на по љу ис тра жи ва ња ло-
кал не исто ри је ви ше ре зул та та не го Ан тић, 
ко ји је за то по све тио сво је злат не го ди не и 
остао за бо ра вљен. Го ре пре до че ном опу су 
при па да и књи га о сли ци Бит ка код Сен те 
1697. По де ље на је на шест по гла вља: Сом бор 
у про шло сти, бит ка код Сен те, принц Еу ген 
Са вој ски, зда ње Жу па ни је у Сом бо ру, Сли ка 
Бит ка код Сен те Фран ца Ај зен ху та и Франц 
Ај зен хут. Спој је раз ли чи тих те мат ских це-
ли на (исто риј ски до га ђај, исто риј ска лич ност, 
сли ка, сли кар, из ло жбе ни про стор), али и на-
уч них обла сти и ди сци пли на (исто ри је, исто-
ри је умет но сти, ар хи тек ту ре), и чи ни се, на 
пр ви по глед, да по ин тер ди сци пли нар но сти 
за њом за о ста ју збор ни ци ра до ва струч ња ка 
раз ли чи тих про фи ла (исто ри ча ра, исто ри чара 
умет но сти, ар хи те ка та итд.) за ко ји ма из гле-
да не ће ви ше би ти по тре бе. За пра во, у пи та њу 
је са мо по пу лар но де ло с ме сти мич но из ра-
же ном на уч ном тен ден ци јом и нео про сти вим 
про пу сти ма. Ау тор се, исти на, на чел но дис-
тан ци ра од на уч них пре тен зи ја, ак цен ту ју ћи 
као основ ни ка рак тер књи ге по пу ла ри за ци ју: 
бу ђе ње за ни ма ња и до пу ња ва ње са зна ња о 
де лу Фран ца Ај зен ху та, оно га што оно пред-
ста вља (исто риј ски до га ђај) и ме ста где се оно 
на ла зи (згра да Жу па ни је, Сом бор).

Ме ђу тим, кри тич ко чи та ње от кри ва 
тен ден ци ју да се иза ђе из за да тих окви ра и да 
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се оста ви ути сак ве ли ке еру ди ци је, ви со ке 
про фе си о нал но сти и ин тер ди сци пли нар но-
сти. При ме ра ра ди, ау тор на по ми ње у пред-
го во ру да је вре мен ски ра спон штам па них 
из во ра ко је је ко ри стио ши рок. У ствар но сти, 
об у хва та пу бли ка ци је из да те у раз до бљу „од 
по чет ка 18. до по чет ка 21. сто ле ћа”. Ме ђу тим, 
ка ко и сам ис ти че, мно ги по да ци пре у зе ти су 
из књи га но ви јег вре ме на. У пр вом ре ду то је 
Жи вот и де ло Фран ца Ај зен ху та (1857–1903) 
Ол ге Ко ва чев Нин ков (Су бо ти ца 2007). Ау тор 
ци ти ра и док тор ску ди сер та ци ју Ко ва чев Нин-
ков, ко ја је од бра ње на на Бу дим пе штан ском 
уни вер зи те ту 2009. Ме ђу тим, ње го во пи са ње 
де пла си ра тврд њу да је ко ри ште на ма ђар ска 
ли те ра ту ра. Из во ри с по чет ка XVI II ве ка на 
ко је се ау тор по зи ва за пра во су то по граф ски 
ал бу ми (Fran co is Ni co las Spa rr de Ben sdorf) и 
ба рок не гра ву ре (Jan van Huc hten burg & Jean 
Du mont), ко ји ви ше спа да ју у кар то граф ски 
од но сно гра фич ки, не го у тек сту ал ни ма те-
ри јал. Тај кар то граф ско-гра фич ки ма те ри јал 
по знат је на уч ној и ши рој јав но сти да ле ко 
пре по ја ве ау то ро ве књи ге. Сто га се не мо же 
сма тра ти ве ли ким от кри ћем.

С дру ге стра не, ау тор го то во у пот пу-
но сти ис пу шта из ви да ме сну и об ла сну пе-
ри о дич ну гра ђу, ко ја до но си оби ље по да та ка 
о дру штве ном жи во ту у Сом бо ру у XIX ве ку, 
али и исто риј ске члан ке о про шло сти Сом-
бо ра у XVII и XVI II ве ку. Из у зе так пред ста-
вља ју но вин ске ре фе рен це ко је су пре у зе те из 
ли те ра ту ре. Ис кљу чи ва њем штам пе из раз-
ма тра ња ау тор је остао ус кра ћен за вред не 
из во ре по да та ка. Го то во сва ки лист је имао 
до да так о кул ту ри. При ме ра ра ди, чак и су-
бо тич ки лист Bácskai Ellenőr до но сио је члан-
ке из исто ри је Сом бо ра. У бро ју од 18. апри ла 
1897. об ја вљен је чла нак Ђор ђа По по ви ћа Му-
ња то ви ћа по све ћен ста рим сом бор ским поро-
ди ца ма под на сло вом Régi családaink történe-
téhez (К исто ри ји на ших ста рих по ро ди ца).

Чак ни Исто риј ско дру штво Бач-бо дро-
шке жу па ни је (Bács-Bo drog vármegye Törté-
nel mi Társulata), ко је је де ло ва ло од 1883. до 
1918. са се ди штем у згра ди Жу па ни је, ни је 
до би ло ов де про стор ко ји за слу жу је, иа ко је, 
ка ко сам ау тор на гла ша ва, има ло ве зе с на-
стан ком Ај зен ху то ве сли ке Бит ка код Сен те 
1697.: „Мо же мо да прет по ста ви мо да је пред-
лог са др жи не исто риј ског жан ра бу ду ће сли ке 
да ло Исто риј ско дру штво Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је, ве ро ват но у до го во ру са сли ка рем. 
Бит ка код Сен те, за ко ју се од лу чио по ру чи-
лац, пред ста вља ла је нај ве ћи бој у по зна тој 

исто ри ји Бач ке, али и нај ве ћи хри шћан ски 
три јумф у ви ше ве ков ној исто ри ји ра то ва са 
Тур ци ма, ко ји се по ка зао као пре су дан за ко-
нач но по вла че ње Ото ман ске им пе ри је из овог 
де ла Евро пе. Осим то га, са овим исто риј-
ским до га ђа јем би ле су по ве за не и све на цио-
нал но сти ко је су та да жи ве ле у Бач кој” (стр. 
64). Sa pi en ti sat! Не тре ба об ја шња ва ти за што 
је ова кав за кљу чак па у ша лан. Исто та ко мо гло 
би се твр ди ти да је раз лог за што је за те му 
сли ке узе та бит ка код Сен те 1697. био лич не 
при ро де. На и ме, је дан од нај ак тив ни јих чла-
но ва Исто риј ског дру штва Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је, Ђу ла Ду даш, ро дом је био баш из 
Сен те. Уме сто да по ну ди на из во ри ма уте-
ме ље но об ја шње ње, ау тор нам је пред ста вио 
сво ја раз ми шља ња про ис те кла из шко ле ме-
ђу на ци о нал не то ле ран ци је, ко ја су, исти на, 
за ни мљи ва, али у све ту чи ње ни ца и ис тра-
жи ва ња не ма ју сво је ме сто. Не ко ко твр ди да 
је чи тао ра до ве Ко ва чев Нин ков на срп ском 
и ма ђар ском мо гао је ла ко про ду би ти сво ја 
са зна ња о на стан ку сли ке. Ме ђу тим, ка ко 
по ка зу ју па у шал ни за кључ ци, чи ни се да тог 
чи та ња уоп ште ни је би ло.

Чи ње ни ца је да је Исто риј ско дру штво 
Бач ко-бо дро шке жу па ни је би ло дру штво које 
је по ред ис тра жи ва ча и ути цај них лич но сти 
жу па ни је оку пља ло и оне ко ји су да ва ли под-
сти цај раз во ју ло кал не исто ри о гра фи је, али су, 
чи ни се, у пр вом ре ду би ли ту да ши ре култ 
ма ђар ске до мо ви не, чак и на ште ту ин те ре са 
Ср ба, Бу ње ва ца и дру гих на род но сти у Бач-
кој. Упра во за то се ово дру штво не мо же упо-
ре ди ти с да на шњим ло кал ним дру штви ма, па 
чак ни с удру же њем гра ђа на Нор ма Сом бор. 
Упр кос ве ли кој исто риј ској те жи ни, зна ча ју за 
на ста нак Ај зен ху то ве сли ке и укљу че но сти 
у ми ле ни јум ску про сла ву 1896, Исто риј ско 
дру штво Бач ко-бо дро шке жу па ни је ни је за-
слу жи ло да бу де спо ме ну то у овој књи зи 
ви ше од три пу та (стр. 54, 63, 64). Ау тор је пре-
шао пре ко чи ње ни це да је пред сед ник овог 
дру штва био баш под жу пан Ен дре Шма ус, 
као да је реч о не ком не бит ном ло кал ном пар-
тиј ском функ ци о не ру. Осим то га, не ци ти ра 
ни јед но дру штве но из да ње, чак ни ње гов 
Го ди шњак (A Bács-Bo drog Megyei Történel mi 
Társulat Évkönyve). Та кав при ступ опи си ва-
њу сом бор ских кул тур но-дру штве них при-
ли ка пред крај XIX ве ка ко је су из не дри ле и 
Ај зен ху то ву сли ку не ма оправ да ње, тим више 
што је, ка ко је то Ко ва чев Нин ков ле по пока-
за ла у сво јој ди сер та ци ји, у Исто риј ском дру-
штву Бач ко-бо дро шке жу па ни је би ло и жу-
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па ниј ских ве ли ко до стој ни ка. По ли тич ке при-
ли ке у Бач кој жу па ни ји ни су ни у основ ним 
цр та ма опи са не.

Сва ка ко нај зна чај ни ји и нај вред ни ји 
па жње од свих чла но ва Исто риј ског дру штва 
Бач ко-бо дро шке жу па ни је био је го ре спо ме-
ну ти бач ки под жу пан Ен дре Шма ус, ко ји је 
био пред сед ник Дру штва од ње го вог оснива-
ња 1883. до 1897. Ка сни је је Шма ус по стао жу-
пан Су бо ти це, где је ко чио кул тур ни раз вој 
Бу ње ва ца и спре чио уво ђе ње њи хо вог је зи ка 
у шко ле, кон спи ри ра ју ћи про тив бу ње вач-
ких на род них пр ва ка Бо зе Шар че ви ћа и Па је 
Ку јун џи ћа. Оцр њи вао је и Ср бе, а на ро чи то 
Ду ша на Пе тро ви ћа. Био је вла дин по ве ре-
ник, од ко је га се Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва ин фор ми са ло о ло кал ним при ли ка ма. 
Шар че ви ћа је у из ве шта ји ма ми ни стар ству 
на звао „ма то рим сло вен ским са ња о цем”, Ку-
јун џи ћа „лу ка вим фор ма ли стом”, а Пе тро ви-
ћа „аген том но во сад ских Ср ба” ко јем је за-
да так да ус по ста ви ве зе из ме ђу Бу ње ва ца и 
Ср ба (Ру ко пис Јо се Шок чи ћа о жи во ту Бо зе 
Шар че ви ћа, Над би ску пиј ски ар хив, За греб). 
Шма ус се на ла зио на че лу де пу та ци је ко ја је 
по чет ком ма ја 1897. от пу то ва ла у Киш-Ке реш 
ка ко би се са ста ли са ма ђар ским ми ни стром 
уну тра шњих по сло ва Де же ом Боњ ха ди јем 
Пер це лом (Bonyhádi Per czel Dezső) и от пра-
ти ли га у Су бо ти цу, где му је при ре ђен све чан 
до чек уз „Ра ко ци јев марш” (Bácskai Ellenőr 
1897 május hó 13-án, 38 szám, 1-2 ol dal). То ли ко 
да кле о иде ји уза јам но сти ста нов ни ка Бач ке 
ко ја је, по ау то ру, про жи ма ла на ру чи о це сли-
ке Ај зен ху та.

Ако ни из јед ног дру гог раз ло га, ау тор 
је мо гао да ти ве ћи про стор Исто риј ском дру-
штву Бач ко-бо дро шке жу па ни је због то га 
што је би ло ве за но за згра ду Жу па ни је и што 
је ме ђу са рад ни ци ма и чла но ви ма овог дру-
штва би ло и Ср ба, ко ји су се ни шта ма ње за-
ни ма ли за исто ри ју Сом бо ра и Бач ке, па чак 
и да ли до при нос ње ном ис тра жи ва њу. Као 
са рад ни ци овог дру штва ја вља ју се књи жев-
ник и пред сед ник Ма ти це срп ске Ан то ни је 
Ха џић, про фе сор Јо ван Гр чић, про та Ми лан 
Ћи рић из Но вог Са да, Ђор ђе По по вић Му ња-
то вић и дру ги. Не ки од пред рат них чла но ва 
овог дру штва осно ва ли су Исто риј ско дру-
штво у Сом бо ру (30. ок то бра 1936), ко је је пре-
у зе ло ну ми зма тич ку, ар хе о ло шку и ет но граф-
ску збир ку Исто риј ског дру штва Бач ко-бо-
дро шке жу па ни је, укљу чу ју ћи и Ај зен ху то ву 
сли ку, ство ри ло осно ву за му зеј ску збир ку и 
по кре ну ло дру штве но гла си ло Го ди шњак. 

Ње го ви нај и стак ну ти ји чла но ви би ли су пен-
зи о ни са ни уни вер зи тет ски про фе сор Едо 
Мар га лић, пред сед ник град ског се на та Сом-
бо ра Си ма Те па ви ца, апо те кар Ђор ђе Ан тић, 
ле кар и ет но граф Ра ди вој Си мо но вић и дру ги.

Те шко је по ве ро ва ти да су на сло ви Ab-
han dlung über die Kri eg skunst der Türken (Рас-
пра ва о рат ној ве шти ни Ту ра ка) (1783) Хај неа 
(Hayne), Ba jor levéltári források a török el le ni 
felszabadító háború történetéhez, 1683–1699 
(Ба вар ски ар хив ски из во ри за исто ри ју осло-
бо ди лач ког ра та про тив Ту ра ка, 1683–1699) 
(1986), Das Le ben des Prin zen Eu gen von Sa vo-
yen  (Жи вот прин ца Еу ге на Са вој ског) (1838), 
Feld zu ge ge gen die Tur ken 1697–1698 und der 
Kar lo wit zer Fri e de 1699. (По хо ди про тив Ту-
ра ка 1697–1698. и Кар ло вач ки мир 1699) (1876) 
Мо ри ца Едле ра Ан ге ли ја (Mo ritz Edler von 
An ge li) и дру ги ино је зич ни ли те рар ни из во ри 
по слу жи ли као осно ва или на до пу на би ло 
ко јег де ла књи ге. Та ква те ме љи тост у чи та њу 
из во ра уро ди ла би си гур но но вим за па жа њи-
ма и ис прав ка ма ра ни јих на во да у ли те ра ту ри. 
Пре ће би ти да је ау тор ове на сло ве про на-
шао у срп ским на сло ви ма и да им је на ме на 
де ко ра тив на. Из не на ђу је да је ау то ру, ко ји, 
ако је ве ро ва ти по пи су ли те ра ту ре на кра ју 
књи ге, по зна је то ли ко „ре ле вант них” на сло ва 
на стра ним је зи ци ма, про ма кла сту ди ја Ђор ђа 
По по ви ћа Му ња то ви ћа, ко ји на те ме љу ба-
вар ских из во ра ра све тља ва суд би ну сом бор-
ског збе га у око ли ни Ба је (Po po vics, György, 
1912. Si zar. Bács-Bo drogh Vármegyei Történel mi 
Társulat Évkönyve. XXVI II: 147–153).

За пра во, ау тор у осно ви, уз ма ње надо-
пу не, сле ди на во де Алек се Иви ћа и ње го вих 
на ста вља ча. Та ко до пу шта да су Бу њев ци жи-
ве ли у око ли ни Сом бо ра већ од по чет ка XVII 
ве ка, али у на став ку пи ше да су у ве ли кој мери 
до шли ипак 1687.: „Кра јем ле та 1687. го ди не, 
пред про до ром цар ске хри шћан ске вој ске, 
тур ска вој на по са да и ста нов ни штво на пу-
шта ју Сом бор. Не ко ли ко сед ми ца ка сни је ов де 
се на се ља ва још је дан, до та да нај ве ћи та лас 
бу ње вач ког ста нов ни штва. Но во до се ље ни 
Ср би и Бу њев ци сту па ју у тзв. Рац ку на род ну 
ми ли ци ју [...]” (стр. 11). Иа ко су из во ри ко ји се 
од но се на Сом бор и ге не рал но про стор Вој-
во ди не из раз до бља од 1541. до 1711. оскуд ни 
и пре пу ни пра зни на услед де це ни ја ра то ва, 
па жљи во око уче ног исто ри ча ра ипак мо же 
уо чи ти круп не исто риј ске мо мен те и по кре-
те. Оп шти ме теж и не си гур не ко му ни ка ци је 
ис кљу чу ју мо гућ ност ве ли ке се о бе из ге о граф-
ски уда ље ни јих кра је ва. За пра во, пре ће бити 
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да су Бу њев ци и Ср би ко је ау тор на зи ва но-
во до се ље ни ци ма у осно ви ра ни је ста нов ни-
штво сом бор ске око ли не, ко је је, же ле ћи да 
из бег не бес по треб не жр тве, оти шло у при-
вре ме ни збег на те ри то ри ју под кон тро лом 
ау стриј ске вој ске (око ли на да на шње Ба је) и 
та мо пре шло у слу жбу Хаб збур шког дво ра. 
На рав но, увек тре ба оста ви ти мо гућ ност при-
ли ва но вог, та ко ре ћи до се ље нич ког еле мен-
та, као што то по ка зу је слу чај Ср ба ко ји су 
под Но ва ком Пе тро ви ћем, на вест о по бе ди 
хри шћан ског оруж ја под Бу ди мом, кре ну ли 
из око ли не Те ми шва ра на за пад, пре ма осло-
бо ђе ним кра је ви ма Угар ске и на кра ју се на-
ста ни ли на те ри то ри ји Сре ма. Ме ђу тим, ис-
тра жи ва ња Слав ка Га ври ло ви ћа по ка зу ју да 
је Сом бор пр вих го ди на на кон Ве ли ког беч ког 
ра та био по при ште мно гих суд ских пар ни-
че ња око при пад но сти зе мље. То са мо го во ри 
да је ра ни је, та ко ре ћи ста ро се де лач ко ста нов-
ни штво оп ста ло у знат ној, ако не и у ве ли кој 
ме ри. Уо ста лом, по ро ди ца Мар ко вић, чи ји 
пред став ни ци су пре у зе ли исто риј ску уло гу 
пред вод ни ка Бу ње ва ца на пре ла зу из XVII 
у XVI II век, ја вља се у Сом бо ру и пре 1687. 
го ди не. Је дан до ку мент из Ва ти кан ског архи-
ва из 1677. го ди не о то ме ле по све до чи.

Ако је ау тор мо гао при кри ти чи ње ни цу 
да ни је шко ло ва ни исто ри чар, ни је ни ка ко 

мо гао па ри ра ти исто ри ча ру умет но сти. Јед но 
ме сто ја сно по ка зу је да за та кву уло гу не по-
се ду је до вољ но струч но сти. Та ко нпр. пи ше: 
„Ол га Ко ва чев Нин ков, ау тор ка мо но гра фи је 
Жи вот и де ло Фран ца Ај зен ху та (1857–1903), 
у ко јој је, осим оста лог, при ку пљен и пу бли-
ко ван дра го цен низ по да та ка о на стан ку сли ке 
Бит ка код Сен те, ова ко опи су је Ај зен ху то во 
де ло” (70). На кон то га, ци ти ра за па жа ње Ко-
ва чев Нин ков, ко је се про те же пре ко го то во 
по ла стра ни це. Ду гач ки ци та ти не оста вља ју 
ути сак мул ти ди сци пли нар но сти и ин тер ди-
сци пли нар но сти, не го па бир че ња. Од не ко-
га ко ни је стру чан ни у јед ној од по ме ну тих 
обла сти нај ма ње што се оче ку је је ин тер ди-
сци пли нар ни при ступ. Шта ви ше, он са мо 
мо же оста ви ти ути сак пре тен ци о зно сти.

На кра ју се на ме ће за кљу чак да књи га 
не пред ста вља ви ше од пре ра де (пре при ча ва-
ња и ци ти ра ња) ра ни јих мо но гра фи ја и струч-
них чла на ка, ко ји су се ти ца ли по је ди них 
аспе ка та ове књи ге: исто риј ског до га ђа ја, 
исто риј ске лич но сти, сли ка ра, сли ке, ен те-
ри је ра и екс те ри је ра из ло жбе ног про сто ра и 
дру гих ре ле ван ти ја. Као та ква, она је сте ко-
ри сна, али је не у по ре ди ва са сво јим из вор ни-
ци ма, укљу чу ју ћи и оне ко ји ни су об ја вље ни 
(ру ко пи си Ђор ђа Ан ти ћа), јер иза њих сто је 
осо бе ко је су ква ли фи ко ва не у сво јој стру ци.

Мср Вла ди мир Ним че вић
Су бо ти ца

nvla do1991@gmail.com
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Ga bor Ago ston, The Last Mu slim Con qu est. Тhe Ot to man Em pi re and Its Wars  
in Eu ro pe. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce to n–Ox ford 2021, 664 pag.

Га бор Аго штон је про фе сор на Ка те-
дри за исто ри ју на Џорџ та ун уни вер зи те ту 
од 1998. го ди не. Пре до ла ска у Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве пре да вао је исто ри ју 
Осман ског цар ства, Ма ђа р ске и Бал ка на на 
уни вер зи те ти ма у Бу дим пе шти и Пе чу ју. У 
фо ку су ње го вог ис тра жи вач ког ра да су вој-
ни и ди пло мат ски од но си из ме ђу Осман ског 
цар ства и европ ских др жа ва од XV до XIX 
ве ка. Ау тор је број них мо но гра фи ја и сту ди ја, 
а ме ђу њи ма нај зна чај ни је де ло је сте Оруж је 
за сул та на: вој на моћ и вој на ин ду стри ја у 
Осман ском цар ству (Guns for the Sul tan: Mi-
li tary Po wer and the We a pons In du stry in the 
Ot to man Em pi re). Као ре зул тат де це ниј ског 
ис тра жи вач ког ра да на по љу раз во ја и транс-
фор ма ци је осман ске вој ске у кон тек сту вој не 
ре во лу ци је, ри ва ли те та осман ске и хаб сбур шке 
ди на сти је об ја вље на је ње го ва мо но гра фи ја 
под на зи вом The Last Mu slim Con qu est. The Ot-
to man Em pi re and its Wars in Eu ro pe од стра не 
Уни вер зи те та у Прин сто ну 2021. го ди не.

Ком по зи ци ју књи ге чи не про лог, чети-
ри де ла по де ље на на че тр на ест по гла вља и 
епи лог. На кра ју књи ге на ла зе се реч ник пој-
мо ва, хро но ло ги ја нај бит ни јих до га ђа ја ко ји 

се од но се на исто ри ју Осман ског цар ства, 
реч ник ге о граф ских ме ста, би бли о гра фи ја 
и ин декс. У на по ме ни Аго штон на во ди да је 
не мо гу ће по сти ћи кон сен зус по пи та њу тер-
ми на, лич них име на и на зи ва ге о граф ских 
ме ста ко ја се од но се на про стра ну област под 
не ка да шњом вла шћу Осман ског цар ства и 
Хаб сбур шке мо нар хи је. Исто вре ме но се сре-
ћу име Кон стан ти но пољ и Ис тан бул за пре-
сто ни цу Осман ског цар ства, с об зи ром на то 
да се оба пој ма ја вља ју у зва нич ним до ку мен-
ти ма и на нов цу, на сто је ћи на тај на чин да 
от кло ни, ка ко ис ти че, по гре шно ми шље ње 
о про ме ни име на Кон стан ти но по ља на кон 
па да 1453. го ди не.

Циљ мо но гра фи је био је да ис тра жи екс-
пан зи ју Осман ског цар ства као ин те грал ни 
део европ ске исто ри је, по ста вља ју ћи из во ре 
и исто ри о граф ска де ла у фор му ди ја ло га. 
Фо ку си ра се на ри вал ство из ме ђу им пе ри ја 
и под вла чи зна чај уло ге ко ју су од и гра ли ра-
то ви у об ли ко ва њу осман ске исто ри је, осман-
ско-европ ских од но са, у тран сфор ма ци ји 
ад ми ни стра тив них, вој них и фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја Осман ског цар ства као и њи хо-
вих су се да. Аго штон се не сла же са те зом Ба-
ки ја Тез ђа на (Ba ki Tez can) о по чет ку дру гог 
Осман ског цар ства у XVII ве ку. Сма тра да 
вој на и дру штве но-еко ном ска тран сфор ма-
ци ја од кра ја XVI ве ка ни је до ве ла до та квог 
пре ки да са про шло шћу да би се XVII век 
мо гао узе ти као по че так дру гог Осман ског 
цар ства. Го во ри да су ме то де ре гру та ци је људ-
ских и еко ном ских ре сур са, фи скал на ор га-
ни за ци ја, цен трал на и про вин циј ска ад ми ни-
стра ци ја са мо при ла го ђе ни но вим иза зо ви ма, 
те да ни је до шло до пре о бра жа ја Осман ског 
цар ства. Озбиљ на про ме на осман ског ста рог 
ре жи ма от по че ла у до ба Се ли ма III, а на ста-
вље на тан зи мат ским ре фор ма ма до ве ла је до 
ра ђа ња дру гог цар ства, ко је је ли чи ло и по-
на ша ло се по пут дру гих де вет на е сто ве ков-
них европ ских им пе ри ја. To не зна чи, ка ко 
ау тор на во ди, да је цар ство Мех ме да IV било 
по пут цар ства Мех ме да II. Ау тор при ка зу је 
ка ко је осман ска ели та на сто ја ла да при ла-
го ди по ли ти ку и ин сти ту ци је но вим иза зо-
ви ма, уну тра шњим и спо ља шњим, и ка ко су 
ова при ла го ђа ва ња ути ца ла на од нос из ме ђу 
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Осман ског цар ства и европ ских су се да од XV 
до по чет ка XVI II ве ка.

У пр вој це ли ни (Emer gen ce, 15–149) Аго-
штон при ка зу је ево лу ци ју осман ске др жа ве 
од XIV до XVI ве ка и ути цај осман ских осва-
ја ња на исто ри ју Евро пе, на ро чи то ње ног ју-
го и сточ ног и цен трал ног де ла. Ра ни ја ту ма-
че ња осман ске екс пан зи је тр пе ла су од мо но-
ка у зал но сти, на сто је ћи да укло пе на ра тив у 
прет по ста вље ни вој ни ка рак тер Осман ског 
цар ства. По гре шно би би ло са гле да ти ши ре ње 
осман ске др жа ве ис кљу чи во из вој ног аспек-
та. Ви ше фак то ра, по пут га зе, исто риј ских 
слу чај но сти, по сте пе не стра те ги је осва ја ња, 
брач не по ли ти ке, при сил не ми гра ци је, ко-
оп та ци је по ли тич ке ели те по ра же них др жа-
ва у осман ски вој ни и би ро крат ски си стем 
до при не ли су ра ђа њу Осман ског цар ства и 
ње гове ди на сти је. У пр вом де лу књи ге па жњу 
ау то ра за о ку пља ју три исто риј ска до га ђа ја – 
пад Кон стан ти но по ља, бит ка код Чал дира на 
и осва ја ње Ма ме луч ког сул та на та – ко ја су 
од ре ди ла да љи пра вац осман ске исто ри је, 
али и исто ри је ње них су се да. Осва ја ње Кон-
стан ти но по ља пред ста вља ло је ва жан ко рак 
у тран сфор ма ци ји осман ске др жа ве и по ли-
тич ке пер цеп ци је ње них вла да ра, ко ји од та да 
пре тен ду ју на уни вер зал ни су ве ре ни тет. Бит-
ка код Чал ди ра на озна ча ва увод у ви ше ве ков-
но осман ско-са фа вид ско ри вал ство ко је је 
про ду би ло по де ле из ме ђу су ни та и ши и та у 
ислам ском све ту. По ред фор ми ра ња сфе ре 
ути ца ја осман ских су ни та и са фа вид ских 
ши и та, по сле ди це бит ке од ра зи ле су се на 
вој ну ор га ни за ци ју Са фа ви да. Уви дев ши су-
пер и ор ност осман ске вој ске на бо ји шту 1514. 
го ди не, шах Исма ил за по чи ње си сте мат ско 
уво ђе ње ва тре ног на о ру жа ња у ре до ве са фа-
вид ске вој ске. Ре зул та те вој них ре фор ми ау тор 
при ка зу је у су ко бу ша ха Тах ма спа про тив 
уз беч ког ха на 1528. го ди не. За у зи ма њем Си-
ри је и Егип та, Осман ско цар ство се су о ча ва 
са иза зо вом оси гу ра ња по мор ских ко му ни-
ка ци ја из ме ђу пре сто ни це и но во о сво је них 
про вин ци ја, што до во ди Ме ди те ран у фо кус 
осман ске вла да ју ће ели те. Кон фрон та ци ја са 
шпан ским Хаб сбур зи ма и Ве не ци јом, као и 
са ве зи са Фран цу ском, де фи ни са ће осман ску 
по ли ти ку на Ме ди те ра ну, на во ди Аго штон. 

У по ра зу Угар ске кра ље ви не на Мо-
хач ком по љу Аго штон ви ди увод у бор бу за 
европ ску су пре ма ци ју из ме ђу Осман ли ја и 
Хаб сбур га, што је и на слов дру ге це ли не 
(Clash of Em pi res, 149–263). Упо ред ном анали-
зом су прот ста вље них стра на на Мо хач ком 

по љу при ка зу је не до стат ке угар ске вој ске и 
узрок ње ног по ра за. По ред ин фе ри ор но сти у 
људ ству, ва тре ној мо ћи и у ко манд ном ка дру, 
угар ска вој ска ни је рас по ла га ла по у зда ним 
по да ци ма о кре та њу не при ја тељ ске вој ске. 
Вре дан па жње је опис бор бе ног по рет ка ја-
ни ча ра од стра не хро ни ча ра Му ста фе Џе лал-
-за деа. Да ли се ње гов опис од но си на пло тун-
ску паљ бу по зна ту у за пад ној Евро пи у дру гој 
по ло ви ни XVI ве ка, а ме ђу исто ри ча ри ма 
пред ста вље ну као јед но од обе леж ја „европ-
ске вој не ре во лу ци је” пи та ње је ко је зах те ва 
даља про у ча ва ња. У на став ку је дат при каз 
су ко ба им пе ри јал них по ли ти ка Осман ли ја 
и Хаб сбур га, са фо ку сом на угар ско бо ји ште. 
Чи ње ни ца да се Су леј ман у Угар ској бо рио 
че тр де сет го ди на по сле бит ке на Мо хач ком 
по љу све до чи о не у спе ху ње го ве ве ли ке стра-
те ги је, на во ди Аго штон. Про стор Цр ве ног 
мо ра и Ин диј ског оке а на на ла зио се на мар-
ги ни осман ске спољ не по ли ти ке. Дру га цели-
на за вр ша ва се при ка зом Ду гог ра та и су ко-
би ма на ис точ ном фрон ту са Са фа ви ди ма. 
Аго штон ука зу је на по ве за ност ши ре ња џе-
ла ли по бу на у Ана до ли ји са ра то ви ма у Угар-
ској. На кон бит ке код Ме зо ке ре сте ша др жа-
ва је кон фи ско ва ла ти ма ре оних ко ји се ни су 
ода зва ли на по зив или су де зер ти ра ли. Стро-
га ре ак ци ја Пор те и не пра вед на ка зна за оне 
ко ји су има ли ле ги ти ман раз лог од су ства са 
бој ног по ља ис про во ци ра ла је по је ди не спа-
хи је да се од мет ну у бан ди те, док су се други 
при дру жи ли по бу ње ни ци ма у Ма лој Ази ји. 
Ми ров ни спо ра зум у Жи тва-Те ре ку, ко јим 
је окон чан Ду ги рат, пред ста вљао је де ви ја-
ци ју тра ди ци о нал не осман ске ди пло мат ске 
прак се и сиг на ли зи рао је сла бље ње Осман-
ског цар ства, као и по че так евро пе и за ци је 
осман ских ди пло мат ских по сло ва, на во ди 
Аго штон.

У тре ћој це ли ни (Si news of Em pi re, 263– 
405) ау тор ис пи ту је про ме ну од но са мо ћи из-
ме ђу Осман ског цар ства и европ ских ри ва ла 
кроз при зму вој них, ди пло мат ских и оба ве-
штај них од но са, са фо ку сом на осман ско-хаб-
сбур шко ри вал ство. Евро цен трич на исто ри-
о гра фи ја, у кон тек сту „вој не ре во лу ци је”, 
при ка зу је за о ста ја ње Осман ског цар ства за 
за пад ним све том у вој ном сми слу, окри вљу-
ју ћи ислам за кон зер ва ти ван став пре ма тех-
но ло шким ино ва ци ја ма са За па да. Аго штон 
од ба цу је ове тврд ње ука зу ју ћи на успе шну 
ин те гра ци ју ва тре ног на о ру жа ња у ре до ве 
ка пи ку лу вој ске још у XV ве ку, као и на ди-
на ми чан про цес раз ме не вој не тех но ло ги је 
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из ме ђу За па да и Осман ског цар ства. Ис ти че 
да је раз вој тех но ло ги је био ви ше ево лу тив ног 
не го ре во лу ци о нар ног ка рак те ра. Ва тре на 
пре моћ на бо ји шту по сти за ла се ма сов ни јом 
мо би ли за ци јом људ ских и ма те ри јал них ре-
сур са, у че му су Осман ли је би ле успе шни је 
све до кра ја XVII ве ка. По ред то га, пре суд ну 
уло гу има ла је ло ги сти ка, од но сно ста бил на 
оп скр ба вој них је ди ни ца оруж јем и му ни ци-
јом. За ово је би ла нео п ход на до ма ћа вој на 
ин ду стри ја и са мо до вољ ност у си ро ви на ма, 
ко ју су Осман ли је по се до ва ле за раз ли ку од 
Хаб сбур га. Осман ско на пре до ва ње у Угар ској 
под ста кло је вој не, еко ном ске и ад ми ни стра-
тив не ре фор ме у Хаб сбур шкој мо нар хи ји ко је 
су на кра ју XVII ве ка из јед на чи ле хаб сбур-
шку ар ми ју са осман ском у по гле ду број но-
сти, ва тре не мо ћи и ло ги сти ке. Па ра лел но са 
про ме на ма у Хаб сбур шкој мо нар хи ји, ау тор 
при ка зу је ме та мор фо зу ја ни ча р ских од ре да, 
про ме не на ло ка лу и успон но вих вој них сна-
га у про вин ци ји, вој не сви те сан џак бе го ва и 
бе глер бе го ва (осм. ka pu halkı). У на став ку тре-
ће це ли не при ка зу је сла бље ње осман ске меке 
мо ћи, под ко јом под ра зу ме ва ком би но ва ну 
упо тре бу прав них ин сти ту ци ја, ди пло ма ти је 
и шпи ју на же од стра не Пор те и ње них аге-
на та у ци љу об ли ко ва ња спољ не по ли ти ке и 
вр ше ња ути ца ја на дру ге др жа ве да де лу ју 
пре ма ин те ре си ма Осман ског цар ства. Недо-
ста так стал них пред став ни шта ва у европ ским 
пре сто ни ца ма на ду ге ста зе ли шио је Осман-
ско цар ство нај е фи ка сни је ин сти ту ци је за 
си сте мат ско при ку пља ње ин фор ма ци ја о 
су пар ни ци ма, ис ти че Аго штон. Ис пи ту ју ћи 
струк ту ру оба ве штај не слу жбе Хаб сбур га, 
Ве не ци је и Осман ског цар ства, ау тор је ука-
зао на сла бо сти осман ског де цен тра ли зо ва-
ног си сте ма, при че му се осла ња на мре жу 
Пор ти них, али и упит них аге на та ве зи ра и 
бе глер бе го ва. 

Упр кос дво сми сле но сти осман ског по-
и ма ња гра ни ца, Аго штон сма тра да је нео п-
ход но ре ви ди ра ти рас про стра ње но ми шље ње 
у исто ри о гра фи ји да Осман ли је ни су при хва-
ти ле де мар ка ци ју гра ни ца пре Кар ло вач ког 
ми ра, и ти ме за по чи ње че твр ту це ли ну сво је 
мо но гра фи је (Fron ti ers and Wars of Ex ha u sti on, 
405–511). До ку мен ти чи ји се са др жај од но сио 
на опис гра ни ца би ли су по зна ти осман ској 

би ро кра ти ји од ра ни је. Пре ма ау то ру, зна чај 
Кар ло вач ког ми ра ни је ле жао у де мар ка ци ји 
гра ни ца, већ у чи ње ни ци да су Осман ли је при-
хва ти ле, иа ко не вољ но, европ ске кон цеп те 
су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та. 
У на став ку ис пи ту је ор га ни за ци ју вла сти у 
осман ској Угар ској, иза зо ве са ко ји ма се су-
о ча ва ла ло кал на упра ва и при ка зу је ста ње 
кон до ми ни ју ма ко је је вла да ло у по гра нич-
ној те ри то ри ји из ме ђу Осман ског цар ства и 
Хаб сбур шке мо нар хи је. Угар ско плем ство 
бра ни ло је сво је ин те ре се пред осман ском 
цен трал ном упра вом и ње ним пред став ни-
ци ма на ло ка лу уз по моћ угар ских гар ни зо-
на на гра ни ци и хаб сбур шке ди пло ма ти је. 
Пре ма то ме, угар ски се љак на шао се у си туа-
ци ји дво стру ког опо ре зи ва ња. Иа ко је дво-
стру ко опо ре зи ва ње би ло при ме њи ва но у 
дру гим по гра нич ним обла сти ма Осман ског 
цар ства, на кра ће или ду же пе ри о де, оно није 
би ло та ко рас про стра ње но и си сте ма ти зо ва-
но као у Угар ској. Че твр ту це ли ну ау тор за-
вр ша ва при ка зом осман ских ра то ва у дру гој 
по ло ви ни XVII и пр вој по ло ви ни XVIII ве ка. 
За узи ма ње Кан ди је и Ка мја њец По диљ ског 
пред ста вља по след ње му сли ман ско осва ја-
ње на тлу хри шћан ске Евро пе, чи ме је Осман-
ско цар ство до се гло свој те ри то ри јал ни мак-
си мум.

Мо но гра фи ја По след ње му сли ман ско 
осва ја ње пред ста вља ре зул тат ви ше де це ниј-
ског ин те ре со ва ња и ра да Га бо ра Аго што на 
о осман ско-хаб сбур шким од но си ма. Ау тор 
успе шно при ка зу је узроч но-по сле дич ни од-
нос осман ско-хаб сбур шког ри вал ства на раз-
вој две ју мо нар хи ја. Осман ска прет ња, би ла 
она оправ да на или не, под ста кла је број не 
ад ми ни стра тив не, фи скал не и вој не ре фор ме 
у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи од кра ја XIV 
до по чет ка XVIII ве ка. Мо но гра фи ја је за-
снова на на ар хив ским ис тра жи ва њи ма, уз 
из у зет но осма ни стич ко ис ку ство, а по себ но 
на нај но ви јим на уч ним ре зул та ти ма. Ва жно 
је по ме ну ти и ау то ро ву пе дант ност при ли ком 
упо тре бе исто риј ских пој мо ва, ко ја ука зу је 
на ње го ве из ван ред не лин гви стич ке ком пе-
тен ци је. Ко нач но, у пи та њу је за ни мљив кон-
цепт са гле да ва ња исто ри је Евро пе и Осман-
ског цар ства кроз при зму су ко ба и са рад ње 
хри шћан ске и му сли ман ске ци ви ли за ци је. 

Сте фан Шип ка
Но ви Сад
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Ако не ка на у ка ја сно по ка зу је ме ђу-
соб ну по ве за ност и усло вље ност раз ли чи тих 
на ро да и про сто ра, то је исто ри ја. Иза зо ви који 
се исто ри ча ру по ја вљу ју на пу ту ка на уч ној 
исти ни упу ћу ју га на са рад њу с ко ле га ма не 
са мо у зе мљи не го и у ино стран ству. Ме ђу тим, 
прак са по ка зу је да је ме ђу на род на са рад ња 
из ме ђу исто ри ча ра рет кост. Број не пре пре ке 
ја вља ју се као не пре мо сти ви јаз из ме ђу њих: 
раз ли чи ти је зи ци, при сту пи, си сте ми вред-
но сти, ци ље ви итд. Уто ли ко је вре дан го ре 
ци ти ра ни збор ник, ко ји је при ре дио Бо рис 
Стој ков ски, про фе сор Од се ка за исто ри ју Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ка да се 
по гле да ње го ва би о гра фи ја по ста је ја сно да 
се ни је мо гла за те ћи по год ни ја осо ба у уло зи 
при ре ђи ва ча од ње га. До след ном при ме ном 
ис тра жи вач ког при сту па ко јим се тра жи за-
јед нич ко код раз ли чи тих на ро да и про сто ра 
Стој ков ски је оства рио вред не ре зул та те, ко ји 
су му до не ли ви ше од пре по зна тљи во сти у 
до ма ћој исто ри о гра фи ји, и пла сман на ме ђу-
на род ној сце ни исто ри ча ра. До ма ћа исто рио-
гра фи ја мо же му би ти за хвал на не са мо због 
то га што јој је уве ли ко про ши рио ви ди ке, 
не го и због уве ћа ва ња кру га са рад ни ка у ино-
стран ству. Јед но од ње го вих круп ни јих по-
стиг ну ћа на пла ну по ве зи ва ња пред став ни ка 
до ма ће и стра не исто ри о гра фи је пред ста вља 

дво том ни збор ник Voyages and Tra vel Ac co unts 
in Hi sto ri o graphy and Li te ra tu re I–II, ко ји је 
иза шао као за јед нич ко из да ње Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду и углед не из да вач ке 
ку ће Три вент Па бли шинг (Tri vent Pu blis hing) 
из Бу дим пе ште.

Збор ник је ре зул тат на уч ног про јек та 
Раз вој кул ту ре пу то ва ња и пут нич ких запи-
са у срп ској исто ри о гра фи ји и кул ту ри (The 
De ve lop ment of the Tra vel Cul tu re and Tra vel 
Ac co unts in Ser bian Hi sto ri o graphy and Cul tu re), 
ко ји су по кре ну ли про фе со ри и ис тра жи ва чи 
са Од се ка за исто ри ју и Од се ка за срп ску књи-
жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду и Фа кул те та за прав не и по слов не сту-
ди је „Др Ла зар Вр ка тић” у Но вом Са ду. Про-
је кат је по др жао По кра јин ски се кре та ри јат 
за ви со ко обра зо ва ње и на уч на ис тра жи ва ња 
АП Вој во ди не. По себ ну за слу гу за на ста нак 
овог вред ног збор ни ка има доц. др Ја го да То-
па лов, про фе сор ка са Од се ка за ен гле ски је-
зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
ко ја је пре ве ла, лек то ри са ла и ко ри го ва ла тек-
сто ве. Ра до ви об ја вље ни у збор ни ку по крива-
ју про стор Цен трал не, Ју го и сточ не Евро пе, 
ислам ског све та, Ви зан ти је, Пор ту га ли је и 
Ки не и вре мен ски ра спон од ан тич ких вре-
ме на до XX ве ка. 

Збор ник је по де љен у два де ла. Пр ви том 
те мат ски по кри ва про стор да на шње Ср би је 
и окол них зе ма ља од рим ских вре ме на до 
кра ја сред њег ве ка, сред њо ве ков ну пер сиј ску 
кул ту ру, ви зан тиј ски ко мон велт, Ју го и сточ-
ну Евро пу, Фран цу ску и ислам ски свет у кон-
тек сту пу то ва ња. Ау то ри из Ср би је су са рад-
ни ци Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду 
и Исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду. Са рад-
ни ци из ино стран ства до ла зе из углед них на-
уч них уста но ва: Уни вер зи тет Хар вард и ње гов 
Му зеј умет но сти у Кем бри џу (САД), Уни вер-
зи тет Мар сеј-Екс  (Фран цу ска), Ин сти тут за 
сред њо ве ков не сту ди је (Пор ту га ли ја), Уни-
вер зи тет на Кри ту (Грч ка) и Ју го и сточ ни уни-
вер зи тет „Нео фит Рил ски” у Бла го ев гра ду 
(Бу гар ска). 

Све то зар Бо шков у „He ro do tus as a Travel 
Wri ter” (1–18) ана ли зи ра она ме ста у Хе ро до вој 
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Исто ри ји ко ја се у су шти ни мо гу кла си фи ко-
ва ти као пу то пи си (из во ди о Егип ту и Ва ви-
ло ну); Кон стан ти нос Ка ра ли тос у „Tra vel ling 
as a Ho sta ge, The Te sti mony of Ka mi ni a tes Cap-
tu re of Thes sa lo ni ke” (19–32) ана ли зи ра спис 
ви зан тиј ског пи сца Ка ми ни ја та „О па ду Со-
лу на” под Ара пе (31. ју ла 904); Јан ко Хри стов 
у „Tra vel ling and Tra vel lers: Per sons, Re a sons, 
and De sti na ti ons Ac cor ding to A Ta le of the Iron 
Cross” (33–54) ана ли зи ра пер цеп ци ју уну тра-
шњо сти Бал ка на (углав ном те ри то ри ја сред-
њо ве ков не Угар ске, а у ма њој ме ри Ср би је и 
Бу гар ске) у раз до бљу од XI до XIV ве ка у 
из во ри ма за пад не про ве ни јен ци је; Па у ло 
Ка та ри но Ло пеш у „Me di e val Tra vels and the 
En su ing Texts as Mir rors of a So ci ety, a Cul tu re, 
and a World Vi ew” (55–111) при сту па те о риј ски 
сред њо ве ков ним пу то ва њи ма и пу то пи си ма, 
ела бо ри ра ју ћи њи хо ву свр ху и по сле дич ност; 
Бо рис Стој ков ски у „So ut hern Hun gary and 
Ser bia in al-Idri si’s Ge o graphy” (113–140) ана-
ли зи ра из во де из Ро же ро ве књи ге (al-Kitāb 
al-ruğāri или Kitāb Ruğār), спи са арап ског гео-
гра фа Абу Аб ду ла ха Му ха ма да ал-Идри зи ја 
(умро око 1165) ко ји се од но се на про сто ре 
да на шње Ср би је и Ма ђар ске, и до но си по пис 
ста рих то по ни ма у ко ји ма ће чи та лац, углав-
ном уз ма њи или ве ћи на пор, пре по зна ти да-
на шње то по ни ме: Atra li sa (Со фи ја), Atru bi 
(Пи рот), Mu ra fa (Мо ра ва), Ni su (Ниш), Ari ni-
yah (Ђур), Ba qa sin (Бач), Da naw (Ду нав), Qa un 
(Ко вин), Aq rah (Егер), Ifran ka bi lah (Фран ка-
ви ла, тј. Ма ђе лос), Abran dis (Пе тро ва ра дин), 
Bu da wa rah (Бу дим), Tit(a)lus (Ти тел), Bel gra dun 
(Бе о град), Li nah (Мла ва?, Је за ва?), Va ni ah 
(Пан че во?, При бој ска Ба ња?), Ba ni ah (Рам?), 
Abla nah (Пла на), Rab nah (Ћу при ја), Ga nal 
(Ко на вље), Afra ni sta (Бра ни че во), Maq(a)du-
ni ah (Ср би ја), Un ka ria (Угар ска), Ša nat (Ce nad) 
и Nu ka stru (Но ви град); Не бој ша Кар та ли ја 
„The Per cep tion of the Bal kans in We stern Tra vel 
Li te ra tu re from the Ele venth to the Fo ur te enth 
Cen tury” (141–165); Ђу ра Хар ди у „From Ma čva 
to Tar no vo: On the Ro ads of the Bal kan Po li tics 
of Prin ce Ro sti slav Mik ha i lo vich” (167–191) при-
ка зу је ком плек сан жи вот ни пут, обе ле жен 
стал ним по кре том, ру ског кне же ви ћа Ро сти-
сла ва Ми ха и ло ви ча, си на чер ни гов ског и ки-
јев ског кне за Ми ха и ла Все во ло до ви ча, ко га 
су окол но сти од ве ле у Ма чву, где је по стао 
го спо дар сре ди ном XI II ве ка; Ма ри Ема ну ел 
То рес (Ma rie Em ma nu el le Tor res) у „Ec ho es of 
Con stan ti no ple: Rew ri ting the Byzan ti ne So und-
sca pe in Tra vel Ac co unts” (193–213) ис тра жу-
је чул но (зву ков но) ис ку ство „ви зан тиј ске 

дру го сти” пут ни ка (Ан то ни ја Нов го род ског, 
Сте фа на Нов го род ског, Иг ња ти ја Смо лен-
ског, Ли јут пран да од Кре мо не и дру гих) који 
су се об ре ли у Кон стан ти но по љу; Ра ди вој 
Ра дић у „The Temp ta ti ons of the Night Jo ur ney: 
An Ima ge from the Voyage of Ni cep ho rus Gre-
go ras thro ugh Ser bia” (215–220) ана ли зи ра за-
пис ви зан тиј ског Ни ћи фо ра Гре го ре о ње го-
вом ис ку ству на јед ном нео бич ном пу то ва њу 
кроз Ср би ју по мра ку; Сан дра Ду чић Ко лет 
у „Dan te (1265–1321) The Exi le and Birth of a 
Pil grim” (221–243) ела бо ри ра по ет ску и фило-
зоф ску ве зу из ме ђу спи са Дан теа Али ги јери-
ја Но ви жи вот и Бо жан стве на тра ге ди ја с 
по себ ним освр том на ре чи „про гон ство” и 
„хо до ча шће” ко је пе сник ко ри сти у овим де-
ли ма; Ши ва Ми хан у „The Jo ur ney of the Gift 
of the No ble” (245–263) ана ли зи ра мо тив пу-
то ва ња у ми стич но-ди дак тич кој пе сми пер-
сиј ског пе сни ка Абд ал-Рах ман Џа ми ја (1414– 
1492); Ста но је Бо ја нин у „The So uth Sla vic 
Pa rish in Light of Step hen Ger lach’s Tra vel 
Di ary” (265–294) при ка зу је ју жно сло вен ске 
па ро хи је у све тлу пут ног днев ни ка Сте фа на 
Гер ла ха (1545–1612), про те стант ског све ште-
ни ка из Ти бин ге на; Алек сан дар Кр стић у 
„Ve ge ta tion in the Ter ri to ri es of Ser bia and So ut-
hern Hun gary in Tra vel Ac co unts (Fif te enth-Se-
ven te enth Cen tu ri es)” (295–338) при ка зу је на 
те ме љу раз ли чи тих сред њо ве ков них пу то пи-
сних све до чан ста ва ве ге та ци ју на про сто ру 
Ср би је и ју жне Угар ске од XV до XVII ве ка.

Дру ги том по кри ва, у кон тек сту пу това-
ња, Цен трал ну и Ју го и сточ ну Евро пу, ислам-
ски свет, Ви зан ти ју, Пор ту га ли ју и Ки ну од 
ан тич ких вре ме на до XX ве ка. Кон три бу то-
ри су са рад ни ци Фи ло зоф ског фа кул те та и 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Уни вер зи-
те та Уни он, Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о-
гра ду, Ин сти ту та за по ли тич ке на у ке у Бе о-
гра ду и Фи ло зоф ског фа кул те та из Ко сов ске 
Ми тро ви це. Кон три бу то ри из ино стран ства 
до ла зе са углед них на уч них уста но ва: Уни-
вер зи тет за ме ђу на род не сту ди је у Шан га ју, 
Уни вер зи тет „Адам Миц ки је вич” (По знањ), 
Уни вер зи тет „Етвеш Ло ранд” (Бу дим пе шта), 
Уни вер зи тет „Га бри је ле Д’А нун цио” (Кје ти, 
Пе ска ра), Уни вер зи тет у Де бре це ну, Уни вер-
зи тет у Пре шо ву и Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци. 

Гли гор Са мар џић и Го ран По по вић у 
„The Im por tan ce of Ot to man-er a Tra ve lo gu es for 
the Re con struc tion of the Ro man Road Net work 
in Bo snia and Her ze go vi na” (1–16) ука зу ју на 
зна чај тур ских пу то пи са и дру гих спи са за 
ис тра жи ва ње мре же рим ских пу те ва на тери-
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то ри ји Бо сне и Хер це го ви не; На да Н. Сав ко-
вић у „The Spi ri tual Con nec tion and the Cult of 
Je ru sa lem in the Works of Two Monks from the 
Ra ča Mo na stery” (17–37) ана ли зи ра пр ви срп-
ски пу то пис Пу та ше стви је к гра ду Је ру са ли-
му је ро мо на ха Је ро те ја Ра ча ни на из аспек та 
ду хов них ве за и кул та Је ру са ли ма, ко ји се ја-
вља ју као мо ти ви у срп ској књи жев но сти још 
од вре ме на Све тог Са ве; Ва ври нец Же њух 
(Va vri nec Žeňuch) у „Ca no ni cal Vi si ta ti ons as 
Spe cial Tra vel So ur ces (Ba sed on the Cat ho lic 
Vi si ta ti ons of the Uh Co unty in the Eig hte enth 
Cen tury)” (39–55) ана ли зи ра ка нон ске ви зи-
та ци је ка то лич ких, пра во слав них и про те-
стант ских све ште ни ка у Ужго род ској жу па-
ни ји, ко ја се на ла зи ла на крај њем се ве ро и сто-
ку Угар ске; Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо 
(Di Gi a co mo) у „Sa u ve ur Lu sig nan Epi sto lary 
Ac co unts of His Tra vels as a Hi sto ri cal So ur ce of 
the Bal kans at the End of the Eig hte enth Cen tury” 
(57–72) ана ли зи ра спис До си те је вог при ја те ља 
из Лон до на Се ви јо ра Лу си ња на, по ре клом 
Гр ка, о пу то ва њу по Ис то ку, ко ји је об ја вљен 
у ви ду Пи са ма се ру Ви ли ја му Фор дај су (1788); 
Ра до ван Су бић у „Adven tu rers, Agents, and 
So li ders: Bri tish Tra vel Wri ters in Bo snia and 
Her ze go vi na (1844–1856)” (73–97) ана ли зи ра 
пу то пи се ен гле ских спи са те ља ко ји су пу-
то ва ли по За пад ном Бал ка ну: Џон Гард нер 
Вил кин сон (1797–1875), Ен др ју Ар чи балд Па-
тон (1811–1874) и Џејмс Хен ри Скин (1812–
1886); Ду шан Ј. Љу бо ја у „Tra vel ling thro ugh 
the For got ten Past: The Jo ur neys of Pa vle Sta-
ma to vić in the ir Bro a der Pan-Sla vic Con text” 
(99–129) ана ли зи ра пу то пи се јед не од цен трал-
них лич но сти срп ског кул тур ног по кре та прве 
по ло ви не XIX ве ка – срп ског пра во слав ног 
све ште ни ка Па вла Ста ма то ви ћа – ко ји су обја-
вље ни из ме ђу 1833. и 1838, кроз при зму на-
стан ка пан сла ви зма; Ми клош Те ме ри (Miklós 
Tömöry) у „Cru i sing Bet we en the Past and the 
Fu tu re: Da nu be Tra vel Wri tings and the Self-Re-
pre sen ta tion of the Ser bian Na ti o nal Mo ve ment 
in the 1860s” (131–148) ана ли зи ра пу то пи сна 
све до чан ства са про сто ра сред њег По ду на-
вља (Па вле Ста ма то вић, Јан ко Јур ко вић и др.) 
ко ја се ти чу два глав на ур ба на цен тра срп ског 
на ци о нал ног по кре та у Угар ској – Пе ште 
(Те ке ли ја нум) и Но вог Са да (Ма ти ца срп ска, 
Пра во слав на гра ма тич ка шко ла, На род но по-
зо ри ште, Срп ска чи та о ни ца); Ми ри јам Се те 
(Mi ri am Set te) у „Po e try as Vi sion: ’Mont Blanc’ 
by Shel ley” (149–161) до но си књи жев но кри-
тич ку ин тер пре та ци ју „Мон бла на”, по е ме 
ен гле ског пе сни ка Пер си ја Би ша Ше ли ја, ко ја 

за пра во пред ста вља по ет ско ви ђе ње кра је ва 
Фран цу ске, Швај цар ске, Не мач ке и Хо ланди-
је ко је је пи сац про пу то вао; Све тла на То мин 
у „Pa vle So frić and His Tra ve lo gue In Hi lan dar” 
(163–181) до но си би о гра фи ју ни шког учи те-
ља Па вла Со фри ћа, ро дом из Сен тан дре је, и 
ана ли зу ње го вог пу то пи сног све до чан ства 
„У Хи лан да ру” са ње го вог пу то ва ња у Све ту 
Го ру пред Пр ви свет ски рат; Урош Стан ко вић 
у „The Ju di ci ary of the Prin ci pa lity of Ser bia in 
Fo re ign Tra vel Me mo irs (1825–1865)” (183–200) 
до но си за па жа ња раз ли чи тих пут ни ка о орга-
ни ма срп ске за ко но дав не вла сти из вре ме на 
Ми ла на Обре но ви ћа и ње го вих на след ни ка 
(Јо а ким Ву јић, Ге ор ги је Ма га ра ше вић, Фе-
ликс Ка ниц, Ал фонс ди Ла мар тин, Ото Ду-
би слав фон Пирх, Жорж Пе ро, Џејмс Крејг, 
Си при јен Ро бер, Ами Буе, Аб до ло мин Уби-
си ни, Ан тон Ецел, Ернст Ан тон Квиц ман, 
Ен др ју Ар чи балд Па тон, Ви ли јам Ден тон, 
Џор џи на Мјур Ме кен зи, По лин Ир би, Карл 
Бра ун Вис ба ден и Па вел Ро вин ски); Ел ви ра 
Ди ја на (El vi ra Di a na) у „Ge o grap hi cal Iti ne ra-
ri es and Po li ti cal-So cial Paths in Amin al-Ri ha ni’s 
Jo ur neys” (201–216) до но си ана ли зу спи са 
Ами на ал Ри ха ни ја, Ли бан ца ко ји је еми гри-
рао у Аме ри ку и на кон по врат ка са јед ног пу-
то ва ња у за ви чај до жи вео пре о бра жај од чо-
ве ка ко ји тра га за нов цем у чо ве ка ко ји тра-
га за ле по том и исти ном; То маш Евер тов ски 
(To masz Ewer tow ski) у „Sights of Chi na: Mar-
kers of Ot her ness in Po lish and Ser bian Tra vel 
Wri tings (1842–1949)” (217–234) ин тер ди сци-
пли нар но ана ли зи ра спи се Ми лу ти на Ве ли-
ми ро ви ћа, ко га је Пр ви свет ски рат од вео у 
Ис точ ну Ази ју, и ње го вог са вре ме ни ка Поља-
ка Ма ри ја на Ва лен ти но ви ча, ко ји је по се тио 
Ки ну 1930-их; Алек сан дра Ко ла ко вић у „Ser-
bia Is Not Si be ria: The French on Ser bia and the 
Serbs at the Turn of the Ni ne te enth in to the Twen-
ti eth Cen tury” (235–250) при ка зу је на те ме љу 
пи са ња пут ни ка из дру ге по ло ви не XIX ве ка 
(Ал бер Ма ле, Пол Ла бе, Га бри јел Ми ле и др.) 
ка ко је у фран цу ској јав но сти ро ман ти чар ска 
пред ста ва о Ср би ји као де лу ма ње ци ви лизо-
ва не Евро пе под упли вом све жих и ау тен тич-
них са зна ња по сте пе но из бле де ла; Јо ва на 
Ка саш у „The Ra il way Sta tion of Ti mi so a ra in 
Ser bian So ur ces (1863–1919)” (253–265) при-
ка зу је на те ме љу раз ли чи тих све до чан ста ва 
(Ђор ђе Ла за ре вић, Ми лош Цр њан ски и др.) 
раз вој же ле знич ког чво ри шта у Те ми шва ру, 
ко је је по ве зи ва ло не са мо ју го и сточ не де ло ве 
Ау стр о у гар ске (да нас у са ста ву Ср би је и Ру-
му ни је) не го и раз ли чи те кул ту ре и на ро де; 
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Ви ви јен Шан дор (Vi vien Sándor) у „The Hun-
ga rian Ra il ways in the Hu ma ni ti es” (267–276) 
при ка зу је пер цеп ци ју же ле зни це у ху ма ни-
стич ким на у ка ма у Ма ђар ској у вре мен ском 
окви ру од 1945. до 2000.

На кон чи та ња оп се жног збор ни ка ну-
жно сле ди за кљу чак да го ре ци ти ра ни дво том-
ни збор ник, са ста вљен од ра до ва на уч ни ка 
раз ли чи те на ци о нал не и стру ков не про ве-

ни јен ци је, не са мо што обо га ћу је зна ње о 
по је ди ним пу то ва њи ма и пу то пи си ма не го 
под вла чи исто риј ски и прак тич ни зна чај пу-
то ва ња и пу то пи са ге не рал но, исто вре ме но 
вид но ша љу ћи сли ку о Ср би ји као де лу света 
ко ји је био и остао атрак тив на де сти на ци ја 
и пред мет пу то пи сних спи са од нај дав ни јих 
вре ме на до да на шњих да на.

Мср Вла ди мир Ним че вић
Су бо ти ца

nvla do1991@gmail.com
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Го ран Ва син, Па три јарх Лу ки јан Бог да но вић: Крај јед не епо хе,  
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2020, 241 стр.

Срп ска исто ри ја у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји обе ле же на је сна жним ути ца јем Кар ло-
вач ке ми тро по ли је, јер су ње ни пр во је рар си 
до дру ге по ло ви не 19. ве ка би ли не при ко сно-
ве не во ђе на ро да, док од по ја ве гра ђан ских 
по ли тич ких стра на ка њи хово по љу ља но вођ-
ство ни је не ста ло. Па три јар си су и да ље лич но 
мо гли до ћи до вла да ра, пред сед ни ка вла де 
или ми ни ста ра, што су рет ко кад мо гли по-
ли ти ча ри, па чак и стра нач ке во ђе. За то је 
про у ча ва ње про шло сти Кар ло вач ке ми тро-
по ли је исто вре ме но про у ча ва ње исто ри је 
пре чан ских Ср ба, ка ко то сво јом но вом књи-
гом по ка зу је др Го ран Ва син, про фе сор на 
Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду. Он се и пре об ја вљи ва ња мо-
но гра фи је о па три јар ху Лу ки ја ну Бог да но-
ви ћу осве до чио као пи сац ва жних де ла из 
исто ри је срп ског на ро да, ка ко из по ли тич ке 
исто ри је, та ко и цр кве не, на че му је ма ги стри-
рао и док то ри рао. 

Ис тра жу ју ћи по до ма ћим и стра ним 
ар хи ви ма, у ко ји ма је ску пљао гра ђу за мо но-
гра фи је о па три јар ху Ге ор ги ју Бран ко ви ћу, 
срп ским са бо ри ма од 1861. до 1914, епи ско-
пи ма Ни ка но ру Гру ји ћу и Ми ро ну Ни ко ли ћу, 

те ма ма из пре чан ске по ли тич ке исто ри је, 
проф. др Го ран Ва син сре тао се са до ку мен-
ти ма ко ји све до че о ра ду Лу ки ја на Бог да но-
ви ћа, би ло као бу дим ског епи ско па, би ло као 
пр во је рар ха. Нај ви ше гра ђе о ње му на шао је 
у Сен тан дре ји, Срем ским Кар лов ци ма и Бу-
дим пе шти. Кроз Бог да но ви ће ву де лат ност 
Ва син је при ка зао – у скла ду са под на сло вом 
књи ге – крај јед не епо хе исто ри је срп ског 
на ро да. Да би то по сти гао он је у пет по гла-
вља (уз „Увод но сло во”, 9–13. и „За кљу чак 
– крај јед не епо хе”, 227–230) по ре дио исто-
ри ју Ау стро у гар ске са исто ри јом срп ских 
са бо ра, Бу дим ске епар хи је и Кар ло вач ке па-
три јар ши је, сме шта ју ћи Лу ки ја на Бог да но-
ви ћа у окви ре ко ји су обе ле жи ли ње гов рад. 
За то у пр вом по гла вљу („Пут ка епи скоп ском 
до сто јан ству – Цр кве но-школ ска ау то но ми ја 
и срп ски рас ко ли”, 15–35) до ми ни ра исто рио-
пи са ње о по за ди ни су ко ба ко ји су по сто ја ли 
из ме ђу Па три јар ши је и по ли тич ких стра на-
ка. До ста по да та ка до но си не са мо о жи во ту 
Лу ки ја на Бог да но ви ћа, ње го вом шко ло ва њу, 
ула ску у слу жбу цр кве, не го и о па три јар ху 
Ге ор ги ју Бран ко ви ћу, ко ји је од ре дио пут Бог-
да но ви ћа, свог не ћа ка. Ау тор је по ка зао ка ко 
се Бог да но вић кре тао у по ли тич кој ат мос фе-
ри упе ре ној про тив ње го вог уја ка, та ко да је 
на па де осе тио и сам, по себ но оне ра ди кал ске. 
Кон ста ту ју ћи ово кроз тврд њу ко ја осли ка ва 
ста ње у срп ском дру штву тог вре ме на, профе-
сор Ва син за кљу чу је „да ма ђар ска др жа ва 
ни је има ла по тре бе да ре ша ва срп ско пи та-
ње, јер су срп ске ели те то пи та ње са ме ре-
ша ва ле у ко рист ма ђар ске др жа ве”. 

У на ред ном по гла вљу („Бу дим ски вла-
ди ка 1897–1908/1912.”, 37–102) Ва син де таљ-
но пра ти Бог да но ви ћев из бор за бу дим ског 
вла ди ку и ука зу је на опо зи ци ју ко ја је по сто-
ја ла пре ма на ме ри па три јар ха Ге ор ги ја да га 
до ве де на трон у Сен тан дре ју. Де таљ ни је је 
ука зао ка кво је ста ње би ло у Бу дим ској епи-
ско пи ји кроз по дат ке из ве ли ке ви зи та ци је 
1897. Та ко ђе, пи ше о Бог да но ви ће вом уче шћу 
у жи во ту цр кве, о енер гич ном упра вља њу Бу-
дим ском епар хи јом и стро гој кон тро ли све-
ште ни ка. Ва жан део овог по гла вља пред ста-
вља и опис по ку ша ја за кар пат ских Ру си на у 
Изи и око ли ни да се вра те у пра во сла вље, на 



че му је Бог да но вић ра дио. Ни шта ма ње није 
за ни мљи во пи са ње о иза зо ви ма ко је је но сио 
по ли тич ки жи вот и про блем ма ђа ри за ци је у 
ње ној за вр шној фа зи, пра ће ној усва ја њем Апо-
њи је вог за ко на. Иа ко у овом по гла вљу Ва син 
пи ше о смр ти па три јар ха Ге ор ги ја Бран кови-
ћа, он не пре ки да исто ри о пи са ње о Бу дим ској 
епар хи ји, не го на ста вља све до пе ро да ка да 
је иза бран но ви ди је це зан 1912, за ко је вре ме 
је Бог да но вић ад ми ни стри рао у нај се вер ни јем 
срп ском вла ди чан ству. Упра во за тај пе ри од 
(1908–1912) Ва син осли ка ва уну тра шњи 
цркве ни жи вот, про бле ме са ко ји ма су се па-
ро хи је сре та ле, на чи не на ко ји су пре ва зи ђе-
ни, оправ ке цр ка ва и шко ла, ис ти чу ћи да је на 
то ме Бог да но вић пре да но ра дио без об зи ра 
на то што је исто вре ме но пу но вре ме на по-
све ћи вао про бле ми ма у Па три јар ши ји. Бог-
да но вић ни је про пу штао, ис ти че Ва син, да 
у по сла ни ца ма ука зу је на штет не по ја ве у 
срп ском дру штву, али и да да је пред ло ге за 
њи хо во пре ва зи ла же ње. 

Ау тор је на дах ну то пи сао о из бо ру Лу-
ки ја на Бог да но ви ћа за пр во је рар ха („Из бор 
Лу ки ја на Бог да но ви ћа за кар ло вач ког па три-
јар ха 1908.”, 103–142), ана ли зи ра ју ћи су ко бе 
у срп ској ау то но ми ји, по себ но из ме ђу са мо-
ста ла ца и ли бе ра ла, са јед не, и ра ди ка ла, са 
дру ге стра не. Бог да но вић је од смр ти па три-
јар ха Бран ко ви ћа сло вио за вла ди ног кан ди-
да та, што му је до не ло по ло жај ад ми ни стра-
то ра Па три јар ши је и ти ту лу тај ног са вет ни ка. 
Ипак, у пр ва два кру га гла са ња он ни је био 
иза бран, не го нај пре ра ди кал ски вла ди ка 
Га ври ло Зме ја но вић, чи ји је из бор пред сед-
ник вла де од био да по твр ди, a по том бач ки 
епи скоп Ми тро фан Ше вић, ко ји ни је же лео 
да се при хва ти тро на па три јар ха. Та да се ради-
кал ска са бор ска ве ћи на, на при ти сак вла де, 
опре де ли ла за вла ди ку Лу ки ја на, што им је 
по себ но за ме рао По лит-Де сан чић. Он је и 
ина че пи сао про тив вла ди ке Лу ки ја на, што је 
до при не ло су мор ној ат мос фе ри у ко јој епи ско-
пи ни су гла са ли за Бог да но ви ћа, док су ра ди-
ка ли цео из бор пред ста вља ли као сво ју жр тву 
за ин те рес Ср ба у Ау стро у гар ској. Аутор је 
опи сао усто ли че ње но вог па три јар ха, ко је је 
про те кло у сен ци анек си је Бо сне и Хер це го-
ви не и ве ле и здај нич ког (На сти ће вог) про це са 
у Хр ват ској. Па три јарх је од мах до шао пред 
иза зо ве ра да са бо ра и Си но да 1909, као и број-
не дру ге срп ске про бле ме, че му је по све ће но 
на ред но по гла вље. 

Кључ ни до га ђа ји за цр кву и срп ски 
на род у Ау стро у гар ској у вре ме па три јар ха 

Лу ки ја на од и гра ли су се од са бо ра 1910. до 
уки да ња ау то но ми је 1912, о че му је Ва син 
пи сао у че твр том по гла вљу („Цр кве но-на род-
ни са бо ри 1910–1911 – па три јарх Лу ки јан на 
уда ру стра нач ке опо зи ци је. Уки да ње Цр кве-
но-школ ске ау то но ми је 1912. Вре ме Бал кан-
ских ра то ва”, 143–196). На вешт на чин ау тор 
во ди чи та о ца кроз број не уну тар срп ске су-
ко бе и по ка зу је ка ко по ли тич ка ели та ни је 
мо гла ква ли тет но да са гле да сво је по ра зе и 
из њих из ву че по у ке, не го су не за до вољ ство 
усме ри ли пре ма мла дом па три јар ху, кон стант-
но по ве ћа ва ју ћи при ти сак на ње га. Да би 
по ка зао па три јар ха у ре ал ним по ли тич ким, 
цр кве ним и дру штве ним окол но сти ма Ва син 
је осли као по де ле код Ср ба и Бог да но ви ћев 
став пре ма њи ма, али и чо ве ка ко ји све ви ше 
гу би сна гу и енер ги ју у вр тло гу до га ђа ја. У 
том сми слу, ау тор дра ма тич ним при ка зу је 
уки да ње ау то но ми је, те ка ко се не за до вољ-
ство пре ли ва ло ка па три јар ху, ко ји у све му 
ни је имао ви ше уде ла не го би ло ко ји дру ги 
срп ски по ли ти чар. 

Иа ко це ла књи га оби лу је ар хив ским из-
во ри ма, и пи са на је уз ми ну ци о зну ана ли зу 
гра ђе, пе то по гла вље у ко јем ау тор пи ше о 
кра ју жи во та па три јар ха („Не ста нак и смрт 
па три јар ха Лу ки ја на”, 197–226) по ка за тељ је 
ка ко се ана ли зом до ку ме на та и упо ре ђи ва њем 
ра зних по да та ка до би ја ја сна сли ка о до гађа-
ји ма ко ји су у срп ској на у ци ра ни је ми стифи-
ко ва ни. Ва син ана ли зи ра гла си ла стра на ка 
ко је су би ле нај у ти цај ни је у срп ском дру штву, 
ме мо ар ске тек сто ве и за кључ ке ре ле вант них 
на уч ни ка до не тих у ра ни јем пе ри о ду, уз ар-
хив ску гра ђу. Смрт па три јар ха од лич но је 
по ста вио у ши ри кон текст до га ђа ја – слом 
срп ске ау то но ми је, по бе да Ср би је у бал кан-
ским ра то ви ма и ње ни од но си пре ма Ау стро-
у гар ској, као и по тре ба да се у тим го ди на ма 
власт над Ср би ма у Угар ској од луч ни је спро-
во ди, у окви ру че га ни је би ло ме ста за па три-
јар ха Лу ки ја на, чи ја кри ви ца за уки да ње ауто-
но ми је 1912. ни је би ла ни шта ве ћа од кри ви це 
срп ских по ли ти ча ра. Не ста нак ду шев но сло-
мље ног па три јар ха био је сен за ци о на ли стич-
ка вест, у ко јој ак те ри као да ни су ви де ли сву 
тра гич ност тог чи на. Кон ста ту ју ћи ово, Ва син 
ипак не за вр ша ва сво је пи са ње, не го ука зу је 
на да љу суд би ну Кар ло вач ке па три јар ши је 
и ње них епи ско па, по ка зу ју ћи да зна чај Срп-
ске пра во слав не цр кве пре ва зи ла зи гра ни це, 
би ло жи вот не Лу ки ја на Бог да но ви ћа, би ло 
вој не у Ве ли ком ра ту, те на по слет ку по ли тич-
ке, од Кра ље ви не СХС до ко му ни стич ке Југо-
сла ви је.
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Ва син је кроз књи гу о па три јар ху Лу ки-
ја ну Бог да но ви ћу пред ста вио сло же не проце-
се срп ских су ко ба у Ау стро у гар ској, ма ђариза-
тор ске при ти ске и страх ко ји је код вла да ју ће 
ели те у Бе чу иза зи вао успон срп ске на ци о-
нал не иде је, уну тар и из ван ње не др жа ве. По-
ка зао је зна чај Кар ло вач ке па три јар ши је за 

срп ско дру штво, а па три јар ха при ка зао као 
јед ну од нај ва жни јих осо ба у ње му – исто 
она ко ка ко су га до жи вља ва ли са вре ме ни ци 
– али и као осо бу са ма на ма, стра хо ви ма и 
ди ле ма ма, што све ква ли фи ку је књи гу за 
пре по ру ку чи та лач кој па жњи. 

Проф. др Не над Нин ко вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

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

ne nad.nin ko vic@ff.uns .ac.rs
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UDC 323.1(=163.41)(497.115)”1999/...”(049.32)

Оли ве ра Ра дић, Ко со во ме то хиј ски гла со ви, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град  
2021, 499 стр.

По зна ва о ци ма при ли ка на Ко со ву и Ме-
то хи ји, што кроз исто ри ју и/или са вре ме на 
де ша ва ња, име и де ло Оли ве ре Ра дић до бро 
је по зна то. Књи га је ис пи са на на ско ро пет 
сто ти на стра на, из де ље на је на три це ли не: 
Пред го вор проф. др Ми тре Ре љић и др Алек-
сан дре Но ва ков (стр 9–13), До га ђа ји, стра-
да ња, све до че ња (стр. 15–195) и Раз го во ри 
(стр. 197–499). На рав но, број стра ни ца на бро-
ја них де ло ва не ути че на ква ли тет. Склад но 
укло пље ни пру жа ју за ин те ре со ва ним чи та-
о ци ма увид о про шло сти али и на чи ни ма на 
ко ји Оли ве ра Ра дић, у уло зи гла са срп ског 
на ро да овог де ла Ме то хи је, ви ди бу дућ ност. 

На уч ној за јед ни ци од ве ћег ин те ре са 
мо же би ти дру ги део, за сно ван на днев нич-
ким за пи си ма Оли ве ре Ра дић, ис пи си ва ним 
од 1998. до 2019. го ди не, о све до че њи ма стра-
да ња али и оп стан ка упр кос њи ма, док ла-
ич кој јав но сти мо жда пре при ву ку па жњу 
раз го во ри са вла ди ком Те о до си јем, Пе те ром 
Ханд ке ом, Сло бо да ном Тр ку љом или Фе ђом 
Ди мо ви ћем. Слич но као и лист Је дин ство, 
чи ји је до пи сник, Оли ве ра Ра дић пред ста вља 
сво је вр сног хро ни ча ра до га ђа ја, љу ди и њи-
хо вог ме ђу соб ног пре пли та ња на ко сов ско-

мето хиј ској по зор ни ци. Иа ко су не ки од днев-
нич ких за пи са прет ход но об ја вље ни, пре ко 
Све ти го ре и Сло ва љуб ве при ме ра ра ди – Ко-
со во ме то хиј ски гла со ви при ре ђе ни су као 
сво је вр сни збор ник но вин ских при ло га, ин-
тер вјуа, ко лум ни, као и нео бја вље них днев-
нич ких за пи са, све по пу лар ни ја фор ма об ја-
вљи ва ња ме ђу пу бли ци сти ма, на уч ни ци ма 
и ин те лек ту ал ци ма – њи хов зна чај да ле ко 
пре ва зи ла зи про сту чи ње ни цу да су са бра ни 
на јед ном ме сту.

Мно го ва жни је је, чи ни нам се, што 
Оли ве ри ни за пи си ду ше ну де раз лог(е) за па-
жљи во ослу шки ва ње Ко со во ме то хиј ских 
гла со ва, ко ри шће ње истих као при мар ног 
из во ра ин фор ма ци ја те за ту ма че ња мно го-
стру ких уло га ко је ова на став ни ца срп ског 
је зи ка и књи жев но сти пре вас ход но пре у зи ма 
на се бе у сва ко днев ном жи во ту срп ске за јед-
ни це Ора хов ца и Ве ли ке Хо че. За пра во, кроз 
це лу књи гу чи та лац мо же уви де ти да су теме 
по пут зна чај не уло ге же на Ора хов ца и Ве ли-
ке Хо че у оп стан ку Ср ба на тим про сто ри ма, 
њи хов про ак ти ван при ступ опа сно сти ма које 
их окру жу ју, али и њи хо ва уко ре ње ност у срп-
ску и пра во слав ну хри шћан ску тра ди ци ју, 
еле мен ти ко ји не са мо да се по на вља ју кроз 
Ко со во ме то хиј ске гла со ве Оли ве ре Ра дић 
већ има ју и екс пла на тор ну вред ност ако нас 
за ни ма оп ста нак тзв. ора хо вач ког ар хи пе ла-
га усред не мир ног ко сов ско-ал бан ског мо ра. 
Пре ма на шем ми шље њу, фо ку си ра ње прика-
за на три по ме ну те те ме – же не, ак ти ви зам, 
тра ди ци ја – мо же пру жи ти на уч ној и ла ич-
кој јав но сти по тен ци јал но ко ри сни је уви де 
не го ли пу ко пре при ча ва ње це ли на на ко је 
је књи га из де ље на.

Да ли је Оли ве ра Ра дић би ла све сна шта 
по ста је тј. ка кве ће све уло ге пре у зе ти – од 
мар ша ми ра ка Дра го би љу, где је ју ла 1998. 
уче ство ва ла са оста лим же на ма се ла Ре ти мље, 
Оп те ру ша и Зо чи ште чи ји су оче ви, му же ви, 
бра ћа, си но ви и ро ђа ци би ли оте ти од стра не 
Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК), пре ко 
27. ок то бра 1999. го ди не, ка да за успо ме ну до-
би ја на лив-пе ро и фо то-апа рат од Ми шка Шо-
ри ћа уо чи ње го вог од ла ска из Ора хов ца кон-
во јем за Цр ну Го ру, па то ком на ред не два де сет 
и две го ди не то ком ко јих из ра ста у снажан 
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глас Ср ба Ме то хи је и ау тен тич ну пред став-
ни цу срп ских за јед ни це Ора хов ца и Ве ли ке 
Хо че – ве ро ват но пред ста вља ениг му за њу, 
ко ли ко и за нас, ње не чи та о це. С дру ге стра не, 
не сум њи во је да су окол но сти у ко ји ма се 
об ре ла, али и ње на же ља за жи во том, оп стан-
ком и до ку мен то ва њем истих тих окол но-
сти, има ле под јед на ко ути ца ја на њу ко ја, по 
на шем скром ном ми шље њу, оте ло тво ру је, 
исто вре ме но, тра ди ци о нал не вред но сти срп-
ског на ро да Ме то хи је и ак ти ван при ступ са-
вре ме ним иза зо ви ма пред ко ји ма се ме то хиј-
ски Ср би на ла зе од 1998. го ди не до да нас.

С тим на уму, по ста вља се од мах пи-
та ње – за што је уло га же на у слу ча ју срп ске 
за јед ни це ора хо вач ког ар хи пе ла га пре суд на 
за оп ста нак? Већ од пр вог днев нич ког за пи-
са, под на зи вом „Марш ми ра”, про ма ља се 
мо гу ћи од го вор: „Же не из Ре ти мља и Оп-
те ру ше на че лу ’Мар ша ми ра’ ни су ви де ле 
сво је се ло пет ме се ци, а и ако се све сми ри у 
ње га се не сме ју вра ти ти. И ка ко би без свих 
му шких гла ва? Па вле, син уби је ног Ан ђел ка 
Ко сти ћа и брат оте тог Жив ка из Ре ти мља, 
и Ју го слав, син оте тог Мла де на и брат оте-
тог Не ма ње из Оп те ру ше, ко ји се по Бо жи јем 
про ми слу, ни су на шли тих да на у се лу, сад су 
са њи ма и све су очи упр те у њих. Бар не ки 
жи ви Ко стић... бар не ки жи ви Бо жа нић... 
[…]”.1 Оно што се на слу ћу је из ци ти ра ног 
одељ ка – стра да ње, про гон, ци ља на уби ства 
ви ђе ни јих љу ди и/или гла ва по ро ди ца од стра-
не ОВК у ру рал ним сре ди на ма, по пут оп шти-
не Ора хо вац – по твр ђу је ана ли за слич них 
све до чан ста ва у књи зи. Го то во иден тич на 
ис ку ства срп ска за јед ни ца тог кра ја тр пе ла 
је и то ком Дру гог свет ског ра та, пре ма све до-
че њу Ра до ми ра Ђу ри чи ћа: „На че тр де се то-
днев ни по мен, 25. де цем бра 1943, ми му шки 
ни смо сме ли да иде мо. Оти шле су три же не. 
Мо ја мај ка Јеф ка, Ма ра Га рић и Ђур ђа Го гић, 
све три из на шег се ла и све три су већ пре шле 
ше зде се те, па су ве ро ва ле да њих ни ко не ће 
ди ра ти.”2

Срп ске по ро ди це по ста ју ра њи ве на кон 
от ми ца и уби ста ва му шких чла но ва, што по-
сле дич но по ве ћа ва ве ро ват но ћу њи хо вог 
од се ља ва ња из ме ста пре би ва ли шта, а по том 
и са Ко со ва и Ме то хи је. С дру ге стра не, ме ђу 
по ро ди ца ма ко је се од лу чу ју на оп ста нак и 
оста нак, је ди не од ра сле и рад но спо соб не 
осо бе у по ро ди ци, не рет ко, је су су пру ге, се-

1 О. Ра дић, Ко со во ме то хиј ски гла со ви, За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град, 2021, стр. 17.

2 Ibid, стр. 94.

стре и ро ђа ке оте тих или уби је них, ко ји ма 
се због њи хо вог по ла га ран ту је ка ква-та ква 
без бед ност. Са мим тим, уло га же на у окруже-
њу ко сов ко-ал бан ских ру рал них и па три јар-
хал них за јед ни ца по ста је ван ред но ва жна, 
на ро чи то то ком вре ме на ка да број ис так ну-
тих му шка ра ца, пред став ни ка ло кал них срп-
ских за јед ни ца би ва осет но ре ду ко ван. Ни су 
слу чај но глав ни про та го ни сти ве ћи не Оли-
ве ри них све до че ња жен ске осо бе. Би ло да по-
се ћу ју срп ске по ро ди це на „ли ни ји раз гра-
ни че ња” се вер ног Ора хов ца пре ма ју жном, 
ал бан ском де лу (Оли ве ра Ра дић за јед но са 
На та шом и ње ном ћер ком Ми лом, на ста вља-
ју да во де до ма ћин ство Ма ври ћа на кон отми-
це Ве ри чи ног су пру га и оца та да још не рође-
не Ма ри је), или пак да по пут Мир ја не Бо јић, 
Ве ри це То ма но вић, Сан де Ра шко вић Ивић и 
Рад ми ле Ми ћић пред во де удру же ња, ор га-
ни за ци је и ин сти ту ци је, оне су ис так ну ти 
акте ри ка ко тра гич них до га ђа ја та ко и сва ко-
днев ног жи во та чи је је тра ја ње оме ђе но тим 
стра да њи ма. 

Члан ци „Осма сла ва без до ма ћи на”, 
„Бој ко ви ца”, „Се ло Но ва ке за ми ри са ло бо-
си о ком из Јо ван ки не ба ште”, „Ста ри це и 
пти це чу ва ри срп ске све ти ње у Ђа ко ви ци”, 
„Кад жи вот је ди но у при чи тра је” и „Уби ство 
Цвет ка Ву чи ћа – при по ве да Мо на Ца ва”, да 
на ве де мо са мо по је ди не, сли ко ви то по ка зу ју 
али и до ка зу ју ва жност жен ске уло ге у оп стан-
ку и об на вља њу не са мо жи во та на Ко со ву и 
Ме то хи ји не го и при мар ну уло гу у чу ва њу се-
ћа ња на до га ђа је и осо бе из про шло сти. Тиме 
оне ни су са мо са вре ме ни ци „исто ри је у тре-
нут ку ње ног од ви ја ња” већ и све до ци вре ме на 
про шлих. За то не тре ба да чу ди што је Оли-
ве ра Ра дић упра во њи хов, да нас већ ин сти-
ту ци о на ли зо ван, за ступ ник; си сте мат ски 
за пи си ва не при че и све до че ња на лив-пе ром 
Ми шка Шо ри ћа, фо то гра фи са не про та го-
нист ки ње тих за пи са, као и про прат не сли ке 
до га ђа ја ко је уред но бе ле жи, пред ста вља ју 
њен на чин не са мо спа ша ва ња тих љу ди од 
за бо ра ва већ и сво је вр стан ак ти ви зам. 

На и ме, као до пи сник мно гих штам па-
них и елек трон ских ме ди ја, пре те жно Срп ске 
пра во слав не цр кве, Оли ве рин ак ти ви зам мо же 
се по и сто ве ти ти са чу ве ним апе лом про фе-
со ра Ши мо на Дуб но ва (Si mon Dub now) при-
ли ком де пор та ци је из ге та у Ри ги, де цем бра 
1941. го ди не: „Бра ћо, за пи суј те све што ви-
ди те и чу је те. Не ка све бу де за бе ле же но!”3 

3 Lucy S. Da wi do wicz, „’Brot hers, wri te down 
everything’“, New York Ti mes, Fe bru ary 25, 1979, p. 5: 
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Дру гим ре чи ма, ин фор ма ци је о стра да њи ма, 
оп стан ку и жи во ту Ср ба Ора хов ца и Ве ли ке 
Хо че иза шле су да ле ко из ван окви ра ора хо-
вач ког ар хи пе ла га за хва љу ју ћи Оли ве ри Ра-
дић. На рав но, њен про ак ти ван при ступ се ту 
не за вр ша ва. Упра во кроз раз го во ре са ва жним 
и ис так ну тим по је дин ци ма, ка ко Срп ске пра-
во слав не цр кве та ко и на уч не и умет нич ке 
за јед ни це, Оли ве ра на сто ји да по стиг не исто-
вре ме но не ко ли ко ства ри. Као при пад ни ца 
срп ског на ро да у Ме то хи ји, оп хр ва на ожиљ-
ци ма ра та ко ји се во дио на Ко со ву и Ме то-
хи ји то ком 1998. и 1999. го ди не, под врг ну та 
на си љу на кон 10. ју на 1999. го ди не, као и Мар-
тов ском по гро му из 2004. го ди не, тра жи при-
зна ва ње стра да ња срп ских за јед ни ца тог 
ре ги о на. Шта ви ше, оче ку је и њи хо во пре по-
зна ва ње као „на шег, за јед нич ког, стра да ња”, 
по себ но јер је оно, чи ни се, не ви дљи во или од 
мар ги нал ног зна ча ја за део гра ђа на Ср би је и 
срп ског на ро да.

Њен не у мор ни рад на упо зна ва њу љу ди, 
по себ но мла ђих ге не ра ци ја, са суд би ном ме-
то хиј ских Ср ба да ле ко на ди ла зи стра ни це 
Ко со во ме то хиј ских гла со ва. Ау тор при ка за 
упо знао ју је, иа ко је знао за њен рад пре ко 
дру штве них мре жа, у ко на ку ма на сти ра Све-
тих Ар хан ге ла код При зре на, при ли ком но-
вем бар ске по се те сту де на та и про фе со ра 
исто ри је Уни вер зи те та у Бе о гра ду Ко со ву и 
Ме то хи ји, са да већ да ле ке 2019. го ди не. Пом но 
смо је слу ша ли док је се де ла ме ђу на ма, при-
ча ла о Ора хов цу и Ве ли кој Хо чи, иа ко ће нам 
те го ди не оста ти ван до ма ша ја услед не пред-
ви ђе них окол но сти. Њен ак ти ви зам, би ло да 
га је све сна или не, огле да се и ма ни фе сту је и 
у из бо ру са го вор ни ка чи ји су ста во ви и раз-
ми шља ња о Ко со ву и Ме то хи ји на шли ме ста 
у одељ ку Раз го во ри. 

Осим код ар хи је ре ја и је ре ја, мо на штва 
и све штен ства Срп ске пра во слав не цр кве, а 
по себ но Епар хи је ра шко-при зрен ске и ко сов-
ско-ме то хиј ске, где се про ак ти ван при ступ 
свим мо гу ћим иза зо ви ма ко сов ско ме то хиј-
ске ре ал но сти под ра зу ме ва, ме ђу ин тер вјуи-
са ним осо ба ма на ла зи мо, ре дом, на уч ни ке 
(проф. др Ми тру Ре љић, проф. др Ми ло ша 
Ко ви ћа, др Алек сан дру Но ва ков и др Не ма њу 
Де ви ћа), но ви на ре (мр Жи во ји на Ра ко че ви ћа, 
Пре дра га Пе ђу Ра до њи ћа), му зи ча ре (Слобо-
да на Тр ку љу, Фе ђу Ди мо ви ћа, Бор ка Ву ји чи ћа, 

https://www.nyti mes.co m/1979/02/25/ar chi ves/brot-
hers-wri te-down-everything.html (При сту пље но 21. 
ок то бра 2021).

Сте фа на Гли го ри је ви ћа и Са шу Ле ди ћа), ре-
ди те ље (Го ра на Ра до ва но ви ћа), ино стра не 
ак ти ви сте (Ар ноа Гу јо на, Мај ка Ми ле ра, Кри-
сти ја на Рон бер га), спор ти сте (Дар ка Ми ли-
чи ћа) и ли ков не умет ни ке (Ми ло ша Ја ни ћи-
је ви ћа Ра шког, Све то за ра Па ји ћа Ди ја ка). 
Сви ма по бро ја ни ма, као и из о ста вље ни ма, 
за јед нич ка је ак ти ви стич ка цр та би ло да се 
ра ди о чу ва њу и про мо ви са њу исто риј ске 
исти не, ње ном ожи вља ва њу пре ко филм ског 
плат на и фре ско пи са њем на зи до ви ма об но-
вље них цр ка ва и ма на сти ра, или пак за до во-
ља ва њу основ них људ ских по тре ба, по сред-
ством по треб не ху ма ни тар не по мо ћи нај у гро-
же ни јим по ро ди ца ма Ко со ва и Ме то хи је.

За крај, вре ди на гла си ти да је го ре на-
ве де ни ак ти ви зам Оли ве ре Ра дић уте ме љен 
у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри и пра во-
слав ном хри шћан ству, што са мо на пр ви по-
глед мо же де ло ва ти па ра док сал но. На и ме, 
вра ћа ње срп ског на ро да сво јој тра ди ци ји и 
пра во слав ном хри шћан ском на сле ђу, иа ко 
за по че то још осам де се тих го ди на XX ве ка, 
а убр за но на кон 2000. го ди не, у слу ча ју Ср ба 
Ко со ва и Ме то хи је усло вље но је до дат ним 
фак то ри ма. Пре ма Жи во ји ну Ра ко че ви ћу, 
ис ку ство жи во та ко сов ско ме то хиј ских Ср ба 
на кон 10. ју на 1999. го ди не све ви ше по ста је 
обе ле же но ру рал ним окру же њем јер су из 
гра до ва, сем се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро-
ви це, у пот пу но сти про те ра ни. У та квој си-
ту а ци ји Ср би се окре ћу је ди ним њи ма до ступ-
ним на чи ни ма оп стан ка и из ра жа ва ња – кроз 
тра ди ци о нал ну кул ту ру и ве ру. Ако при до-
да мо чи ње ни цу да је Срп ска пра во слав на 
цр ква је ди на ин сти ту ци ја срп ског на ро да у 
пот пу но сти очу ва на на том про сто ру, те да 
при род но по ве зу је ме ђу соб но ра штр ка не архи-
пе ла ге срп ских за јед ни ца ју жно од ре ке Ибар, 
али и њих са „коп ном” се вер но од Ибра, као и 
да је има ла јед ну од кључ них уло га у њи хо вом 
оп стан ку усред не мир ног ко сов ско-ал бан ског 
мо ра, по ста је ја сни ја ва жна уло га пра во слав-
не хри шћан ске тра ди ци је и у ак ти ви стич ком 
де ло ва њу Оли ве ре Ра дић. 

При ме ра ра ди, она се иш чи та ва кроз 
днев нич ки за пис „Као хри шћа ни мо ра мо да 
опро сти мо али не сме мо да за бо ра ви мо” где 
се опи су је па ра стос у Цр кви Ус пе ња Пре све те 
Бо го ро ди це по во дом је да на е сте го ди шњи це 
Мар тов ског по гро ма. И те 2004. го ди не, уо ста-
лом као и то ком лет њих и је се њих ме се ци 
1999. го ди не, гра ђа ни се вер ног де ла Ора хов-
ца оку пља ли су се око сво је упо ри шне тач ке 
– Цр кве Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це: „Тако 
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се и преч ник на шег кру га скра ћу је јер су се 
пр во ку ће на ње го вој пе ри фе ри ји про да ле. И 
не стао је пр ви круг. А на чет је дру ги, па тре-
ћи... И све смо бли жи цен тру – на шој свети-
њи, хра му Бо го ро ди чи ном”.4 Не са мо у про-
стор ном сми слу, тј. ње не по зи ци о ни ра но сти 
у цен тру на се ља, већ и у сим бо лич ком сми-
слу, цр ква пред ста вља збор но ме сто за вре ме 
ван ред них окол но сти и сим бол је оп стан ка и 
тра ја ња срп ског на ро да на тим про сто ри ма. 
До вољ но је узе ти у об зир чи ње ни цу да се од 
ју на 1999. го ди не ста нов ни ци Ора хов ца са-
хра њу ју у пор ти те цр кве, а не на гро бљу уда-
ље ном око 500 ме та ра од се вер ног, срп ског 
де ла. Исто вре ме но, пла то ис пред цр кве је сте 
ме сто оку пља ња, игре и ра зо но де, ка ко за 
ста ри је Ора хов ча не (пре те жно се игра ју до-
ми не) та ко и за мла ђе ге не ра ци је (углав ном 
се игра улич на вер зи ја ко шар ке).

4 О. Ра дић, Ко со во ме то хиј ски гла со ви, op. cit., 
стр. 112.

Ко нач но, ако се узме у об зир све до са да 
из ло же но у при ка зу Ко со во ме то хиј ских гла-
со ва, по ста је ја сно за што је пр ви су срет са 
при пад ни ци ма ме ђу на род них сна га без бед-
но сти Оли ве ра има ла упра во у про сто ри ја ма 
цр кве. Ма јор хо ланд ске је ди ни це КФОР-а, 
из ве сни Спет, тра жио је да раз го ва ра са све-
ште ни ком ора хо вач ке цр кве – чест слу чај то-
ком лет њих ме се ци 1999. го ди не услед од ла ска 
пред став ни ка вој ске, по ли ци је и ад мини стра-
ци је та да шње Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
– али је срео гру пу же на у па ро хиј ском до му, 
ме ђу њи ма и Оли ве ру Ра дић, ко ја је, ис ту пив-
ши ис пред гру пе упла ше них же на, исто вре-
ме но сту пи ла и на исто риј ску по зор ни цу, а 
да у том тре нут ку то ни је ни слу ти ла.

Сте фан Ра дој ко вић
ку стос Му зе ја жр та ва ге но ци да

се кре тар Од бо ра за Ја се но вац САС СПЦ
 ste fan.ra doj ko vic @mu zej ge no ci da.rs .
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UDC 061.23-055.2(497.11)”1875/1942”(049.32)

Ја сми на В. Ми ла но вић, Жен ско дру штво (1875–1942), Ин сти тут за  
са вре ме ну исто ри ју, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2020, 638 стр. 

Жен ско дру штво (по зна ти је под име ном 
ко је је ка сни је до би ло – Бе о град ско жен ско 
дру штво) нај ста ри је је жен ско удру же ње у 
Кне же ви ни Ср би ји. Ње го во осни ва ње сре ди-
ном дру ге по ло ви не 19. ве ка озна чи ло је из-
ла зак же на на јав ну сце ну и по че так њи хо ве 
све ак тив ни је уло ге у дру штве ним зби ва њи ма. 
Жен ско дру штво је то ком го то во 70 го ди на 
свог тра ја ња, кроз раз ли чи те ме не кроз ко је је 
срп ско дру штво про ла зи ло, пре да но ра ди ло 
на оства ри ва њу ху ма ни тар них, обра зов них 
и еман ци па тор ских ци ље ва ко је је при ли ком 
осни ва ња се би по ста ви ло. Упра ва Дру штва 
по кре ну ла је До ма ћи цу – пр ви жен ски ча со пис 
у зе мљи, и успе ва ла де це ни ја ма да га одр жи 
упр кос чи ње ни ци да је огром на ве ћи на же на 
тог до ба у Ср би ји би ла не спи сме на. Жен ско 
дру штво по ста ви ло је мо дел ра да ко ји су при-
ме њи ва ла слич на удру же ња ко ја су у то вре-
ме и ка сни је осни ва на, у све ве ћем бро ју, у 
Ср би ји, а по том и у ју го сло вен ској др жа ви.

Ја сми на Ми ла но вић по ду хва ти ла се 
за ма шног по сла да ре кон стру и ше исто ри јат 
Жен ског дру штва, а ре зул тат ње ног ра да је мо-
но гра фи ја од пре ко 600 стра на. Рад на пи са њу 
исто ри је Дру штва ни је био лак, с об зи ром на 

то да је ар хи ва Дру штва у два на вра та стра-
да ла – 1915. и 1942. го ди не. Сто га се ау тор ка у 
ве ли кој ме ри осла ња ла на пи са ње До ма ћи це, 
ко ја је ре дов но об ја вљи ва ла ве сти о ње го вом 
ра ду. Осим До ма ћи це, ау тор ка је ко ри сти ла 
и ар хив ску гра ђу – Фонд Ми ни стар ства про-
све те у Ар хи ву Ср би је, Фонд Мар ша ла та у 
Ар хи ву Ју го сла ви је, Фонд по ро ди це Гла ви-
нић у Ар хи ву Гра да Бе о гра да и др, као и број-
ну и ра зно вр сну ли те ра ту ру. 

Мо но гра фи ја се са сто ји из де вет те мат-
ских це ли на: Жен ски клу бо ви, дру штва, удру-
же ња и ор га ни за ци је у Евро пи и Ср би ји у 19. 
ве ку; Осни ва ње Жен ског дру штва, пред сед-
ни це и чла ни це; Пра ви ла Жен ског дру штва 
(1875–1937); Дру штве ни и ху ма ни тар ни рад 
Жен ског дру штва; До бро вољ не бол ни чар ке 
и бол ни це Жен ског дру штва; Жен ско дру штво 
и Бе о град ско жен ско дру штво (1918–1943); 
Ча со пис и ин сти ту ци је Жен ског дру штва; 
По дру жи не Жен ског дру штва; До бро тво ри 
Жен ског дру штва. Сва ко од на ве де них по гла-
вља по де ље но је на ве ћи број ма њих, по ре ђа-
них по те мат ском или хро но ло шком принци-
пу што до при но си ја сно ћи и пре глед но сти у 
из ла га њу. Упр кос обим но сти мо но гра фи је 
чи та лац се у њој ла ко сна ла зи и про на ла зи 
ин фор ма ци је ко је га за ни ма ју, што је у да на-
шње вре ме од ве ли ке ва жно сти. 

У увод ном по гла вљу ау тор ка је пружи-
ла оп шти пре глед ра да жен ских дру шта ва у 
Евро пи у 19. ве ку и раз ма тра ла про блем еман-
ци па ци је же на ко ји се у то вре ме ја вља у 
европ ској јав но сти. По том је раз ма тра ла по-
ло жај же на у срп ском дру штву у дру гој по ло-
ви ни 19. ве ка, пред ста ви ла оп шту дру штве ну 
кли му и по ја ву пр вих гра ђан ских удру же ња. 
У дру гом по гла вљу ба ви ла се осни ва њем 
Жен ског дру штва 1875. и ре кон стру и са њем 
спи ска осни ва чи ца и пред сед ни ца, као и чла-
ни ца овог удру же ња. У тре ћем по гла вљу ана-
ли зи ра ла је пра ви ла Жен ског дру штва ко ја 
су утвр ђе на при ли ком ње го вог осни ва ња, као 
и про ме не и до пу не пра ви ла ко је су ка сни-
је вр ше не. У че твр том по гла вљу раз ма тран 
је дру штве ни ан га жман Жен ског дру штва; 
ау тор ка је на ро чи то ис та кла два аспек та ње-
го вог ра да: ху ма ни тар ни, ко ји се на до ве зи-
вао на па три от ски (на ро чи то у раз до бљи ма 
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ра то ва), а ко ји је био у скла ду са ак ту ел ним 
трен до ви ма у ра ду слич них жен ских удру-
же ња у Евро пи, као и ан га жман Дру штва на 
по љу ја ча ња дру штве ног по ло жа ја же на и 
бор би за њи хо ва пра ва, на сто је ћи да пру жи 
од го вор на пи та ње да ли се ан га жман Дру штва 
мо же по и сто ве ти ти са фе ми ни стич ким. У 
пе том по гла вљу раз ма тран је кон крет ни до-
при нос Дру штва на по љу ху ма ни тар ног ра да 
– отва ра њу жен ске бол ни це у срп ско-тур ским 
ра то ви ма, као и ан га жо ва њу ње го вих чла ни-
ца као бол ни чар ки у бал кан ским ра то ви ма и 
Пр вом свет ском ра ту. У ше стом по гла вљу раз-
ма тра на је де лат ност Дру штва у Кра ље ви ни 
СХС / Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ње го вим 
ре ла ци ја ма са но вим жен ским удру же њи ма 
ко ја су у то вре ме на ста ја ла. У на ред ном по-
гла вљу ау тор ка је ана ли зи ра ла пи са ње ча со-
пи са До ма ћи ца, зва нич ног гла си ла Жен ског 
дру штва; у ње му се ба ви ла и еду ка тив ном 
уло гом Дру штва ко је је до ла зи ло до из ра жа ја 
у ор га ни зо ва њу ра зно вр сних кур се ва и ради-
о ни ца, као и до при но сом чла ни ца Дру штва 
у ра ду Ћи ли мар ске и Ра де нич ке шко ле; по-
себ но је об ра ђен ху ма ни тар ни рад чла ни ца 
усме рен ка нај ра њи ви јим чла но ви ма сва ког 
дру штва – де ци/ђа ци ма и ста рим и из не мо-
глим ли ци ма. У осмом по гла вљу ау тор ка је 
пред ста ви ла мре жу по дру жни ца Жен ског 
дру штва, а у де ве том се ба ви ла до бро тво ри-
ма Жен ског дру штва. 

На кра ју мо но гра фи је при до да та су и 
че ти ри при ло га – Спи сак чла ни ца Жен ског 
дру штва у Бе о гра ду (1875–1941); Пра ви ла 
Жен ског дру штва и ње го вих ин сти ту ци ја; 
По дру жи не и по дру жин ске шко ле (1908–1909); 
Спи сак имо ви не, шко ла и дру гих уста но ва 
Жен ског дру штва и ње го вих по дру жи на 1925. 
го ди не. На ве де ни при ло зи упот пу њу ју сли-
ку о Дру штву, ње го вом члан ству и ак тив но-
сти ма. На кра ју књи ге ау тор ка је при ло жи ла 
и упо ред ну хро но ло ги ју жен ског по кре та у 
Евро пи и Ср би ји. Мо но гра фи ја је обо га ће на 
са око 150 фо то гра фи ја и илу стра ци ја, као и 
ве ћим бро јем гра фи ко на. 

Ја сми на Ми ла но вић је уло жи ла ве ли ки 
труд и рад у ис тра жи ва ње и пи са ње ове мо-
но гра фи је. Иа ко се о (Бе о град ском) Жен ском 
дру штву и ра ни је пи са ло, мно ге основ не чи-
ње ни це о ње му, укљу чу ју ћи и ње гов зва ни чан 
на зив, у ства ри ни су би ле по зна те. У исто-
ри о граф ској и дру гој ли те ра ту ри оно се обич-
но на во ди под име ном Бе о град ско жен ско 
дру штво. Ми ла но вић ка је, ме ђу тим, уста нови-
ла да је зва нич ни на зив Дру штва све до 1933. 

био Жен ско дру штво, а да му је тек он да до-
дат и атри бут Бе о град ско, па је под тим нази-
вом по сто ја ло са мо по след њих де вет го ди на. 
Ау тор ка је по ку ша ла да утвр ди број чла ни ца 
Дру штва у Бе о гра ду и у уну тра шњо сти, што 
јој је де ли мич но ус пе ло на осно ву спи ско ва 
ко ји су об ја вљи ва ни. 

Исто ри ја Жен ског дру штва ни је са мо 
исто ри ја јед ног удру же ња, већ има и знат но 
ши ри дру штве ни кон текст. Ау тор ка је ука за-
ла на оп ште дру штве ни зна чај Дру штва, ко ји 
је у јав но сти пре по знат не по сред но по ње го-
вом осни ва њу, а огле дао се и кроз по кро ви тељ-
ство вла дар ке и вла дар ске ку ће, ко је је би ло 
и сво је вр сни сиг нал дру гим дру штве ним чи-
ни о ци ма да пру же мо рал ну и фи нан сиј ску 
пот по ру ње го вом ра ду. Ана ли зи ра ју ћи со ци-
јал но по ре кло чла ни ца Дру штва, ау тор ка је 
по ка за ла да су ње гов нај а гил ни ји део чи ни-
ле су пру ге и ћер ке офи ци ра и ле ка ра, ко је су 
би ле ме ђу обра зо ва ни јим же на ма у Ср би ји тог 
вре ме на, као и учи те љи це; до при нос учи те-
љи ца Ви ше жен ске шко ле, на ро чи то по осни-
ва њу Дру штва, био је од пре суд ног зна ча ја 
за ње гов рад. 

Ана ли зи ра ју ћи исто ри ју Дру штва, чије 
се по сто ја ње про те за ло од сре ди не дру ге по-
ло ви не 19. ве ка па до по чет ка Дру гог свет ског 
ра та, ау тор ка је уо чи ла не ко ли ко ме на кроз 
ко је је оно про шло. Пр ви пе ри од у ра ду Дру-
штва, од 1875. до 1887, ко ји је био обе ле жен 
срп ско-тур ским ра то ви ма, а по том и ра том 
са Бу гар ском, био је пе ри од па три от ске мо-
би ли за ци је. Же не су та да пр ви пут ак тив но 
уче ство ва ле у дру штве ним зби ва њи ма, кроз 
рад на ор га ни за ци ји бол ни ца и дру гим ак ци-
ја ма усме ре ним на јав ни ин те рес. Во ђе но чвр-
стом ру ком Ка та ри не Ми ло вук, Дру штво је 
у том пе ри о ду за до би ло по ве ре ње јав но сти 
и до при не ло ме ња њу тра ди ци о нал не сли ке 
о же на ма у срп ском дру штву. До кра ја ве ка 
Дру штво се од ма лог, до бро твор ног удру же-
ња пре тво ри ло у зна ча јан дру штве ни чи ни-
лац, чи ја је упра ва рав но прав но раз го ва ра ла 
са ми ни стри ма и вла да о ци ма. У том пе ри о ду 
од ли ко ва ла га је ви со ка со ли дар ност и хо мо-
ге ност чла ни ца око за јед нич ких иде ја и циље-
ва. Па три от ски ци ље ви убр зо су усту пи ли 
ме сто еман ци па тор ским. Стал но и по сто ја-
но ука зи ва ње чла ни ца Дру штва на по тре бу 
обра зо ва ња жен ске де це, њи хо вог уса вр ша-
ва ња и еко ном ске не за ви сно сти, као и тра-
же ње пра ва на рад и пра ва на јав ни го вор и 
ми шље ње, да ли су зна ча јан до при нос еман-
ци па ци ји же на у срп ском па три јар хал ном 
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дру штву. Осни ва ње Ра де нич ке шко ле, ра ди 
струч ног обра зо ва ња и по мо ћи у еко ном ском 
оса мо ста љи ва њу нај си ро ма шни јих де вој чи-
ца, кроз ко ју је про шло ви ше од 20.000 по-
ла зни ца ши ром Ср би је, пред ста вља је дан од 
нај кон крет ни јих до при но са Дру штва жен-
ској еман ци па ци ји. У ме ђу рат ном пе ри о ду 
Жен ско дру штво је услед по ја ве ве ћег бро ја 
жен ских удру же ња из гу би ло екс клу зив ност, 
али је и у том вре ме ну ус пе ло да због сво је 

ду ге тра ди ци је за др жи по зи ци ју пр вог и нај-
ста ри јег жен ског удру же ња. 

Ја сми на Ми ла но вић је при ли ком пи са-
ња ове мо но гра фи је уло жи ла и огром ну љу бав 
и страст пре ма ис тра жи вач ком ра ду у ар хи-
ви ма и би бли о те ка ма. Као ре зул тат ње не по-
све ће но сти на ста ла је им пре сив на мо но гра фи-
ја, ко ја не го во ри са мо о исто ри ја ту Жен ског 
дру штва већ и о исто ри ји срп ског дру штва у 
ра спо ну од го то во се дам де це ни ја.

Др Алек сан дра Ву ле тић
Исто риј ски ин сти тут Бе о град

sa mo a lek san dra@g mail.co m





АУ ТО РИ U ОВОМ БРО ЈУ 
AUT HORS IN THIS IS SUE

НИKОЛА АР СИЋ (Ниш, 1984). Ви ши ар хи ви ста у Исто риј ском ар хи ву 
Ниш. 

Основ не ака дем ске сту ди је исто ри је за вр шио на Фи ло зоф ском фа култе-
ту Уни вер зи те та у Ни шу (2008), где по ха ђа и док тор ске ака дем ске сту ди је. 
У Исто риј ском ар хи ву Ниш за по слио се 2011. го ди не. Уре ђу је Пе шча ник, ча-
со пис за исто ри о гра фи ју, ар хи ви сти ку и ху ма ни стич ке на у ке. Био је уче сник 
про јек та Ма те ма тич ког ин сти тута СА НУ „Спо ме ни ци кул ту ре у Ср би ји” 
(2011–2014). Био је са рад ник у фор ми ра њу Му зе ја коп не не вој ске Ср би је и 
Ди ги тал ног му зе ја у Ни шу. Обла сти на уч ног ис тра жи ва ња: Ста ра Ср би ја, 
исто ри ја бал кан ских на ро да, ло кал на исто ри ја Ни ша.

ВЛА ДИ МИР КРИ ВО ШЕ ЈЕВ (Ва ље во, 1963). Му зеј ски са вет ник – исто-
ри чар у На род ном му зе ју Ва ље во; ван ред ни про фе сор Ви со ке шко ле за ко-
му ни ка ци је у Бе о гра ду; пре да вач на Ака де ми ји За пад на Ср би ја, оде ље ње у 
Ва ље ву; на уч ни са рад ник.

Основ не сту ди је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту (гру па за истори-
ју) Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док то ри рао на гру пи за ме наџ мент у кул ту ри 
Фа кул те та драм ских умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду. Као 
кул ту ро лог ба ви се ин тер ди сци пли нар ним по ве зи ва њем те ма ме наџ мен та 
и мар ке тин га у кул ту ри, кул тур не по ли ти ке и кул тур ног ту ри зма. Као исто-
ри о граф про у ча ва на ци о нал ну исто ри ју XIX и по чет ка XX ве ка, са те жи штем 
на дру штве ној, вој ној и исто ри ји ме ди ци не.

Важнијадела: Вој во да Ја ков Не на до вић – ски це за би о гра фи ју, Ва ље во – 
Бе о град 2001; Му зе ји, пу бли ка, мар ке тинг – стал не му зеј ске по став ка и 
Ње го ва Ви сост По се ти лац, Ва ље во 2009; Ва ље во, на ста нак и раз вој гра да 
– при ло зи за ур ба ну исто ри ју гра да од пр вог по ме на до по чет ка 20. ве ка, Ваље-
во 2012; Му зе ји, ме наџ мент, ту ри зам – ка са вре ме ном му зе ју, од те о ри је до 
прак се, Ва ље во –Бе о град 2012; Упра вља ње ба шти ном и одр жи ви ту ри зам, 
Ва ље во –Бе о град 2014; Др Ми лан Пе цић – ау то би о гра фи ја нај ста ри јег пу ков-
ни ка срп ског са ни те та, Бе о град 2020; Епи де ми ја шпан ске гро зни це у Ср бији 
1918–1919, са по себ ним освр том на ва љев ски крај, Но ви Сад – Бе о град 2020. 

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 
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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 
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 Мати 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. Члан је Управ ног од-
бо ра Др жав ног ар хи ва Ср би је. 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. 

Важнијадела: 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.

УРОШ ТА ТИЋ (Бе о град, 1976). На уч ни са рад ник Исто риј ског ин сти-
ту та Бе о град.

Ди пло ми рао је 2005. 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, где је докторирао 2017. (Фран цу ска и Ср би ја 1860–
1868). У Исто риј ском ин сти ту ту ради од 2005. го ди не. Члан је Ко ми си је за 
на ци о нал ну вој ну исто ри ју. Област ис тра жи ва ња: фран цу ско-срп ски од но си 
у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. 

ДРА ГАН ТУ БИЋ (Оси јек, 1979). Струч ни са рад ник Лек си ко граф ског 
оде ље ња Ма ти це срп ске.

За вр шио дру штве но-је зич ки смер Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” у 
Но вом Са ду (1998). Ди пло ми рао (2002) на Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, где је 2014. од бра нио ма ги стар ски рад (Фи лип Ско-
ла ри у исто ри ји и тра ди ци ји). За вр шио је и Ви со ку по слов ну шко лу стру ков-
них сту ди ја (2008) у Но вом Са ду. За по слен у Ма ти ци срп ској као струч ни 
са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња и пред сед ник Ре дак ци о ног од бо ра „Срп-
ског би о граф ског реч ни ка”. Ба ви се исто ри јом Ср би је и Угар ске у сред њем 
ве ку и исто ри јом Ср ба у Хр ват ској. Са рад ник је на књи га ма Ста ри срп ски 
за пи си и нат пи си из Вој во ди не (књ. VI) и Би бли о гра фи ја Фру шке го ре. 

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. 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 
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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





Абд ал-Рах ман Џа ми 133
Абд-ел-Ка дер 48
Аб дул Азис I 49
Аб дул Ме џид I 49
Абу Аб ду лах Му ха мад ал-Идри зи 133
Аго штон, Га бор 129–131
Ај зен хут, Франц 125–126, 127–128
Ал брехт Карл (над вој во да) 13
Алек сан дар II 122
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић 13, 48
Алек сан дар Об ре но вић 124
Алек сић, Љи ља на 35, 43, 46, 49, 54
Али ги је ри, Дан те 133
Али-пашa 40, 44–45, 49–51, 53 
Ан тон (поп) 112, 114
Ан тић, Ђор ђе 125, 127–128
Ан то ни је Нов го род ски 133
Апо њи, Ал берт 137
Ар се ни је Цр но је вић 89
Ар сић, М. 76
Ар сић, Ни ко ла 105–106, 115, 147
Ата на сић, Ха џи Ко ста 112

Бе лић, Алек сан дар 68
Бен сдорф, Фран соа 126
Бе шлин, Бран ко 17–18
Би змарк, Ото 122
Бижо, Тома-Робер (Thomas-Robert Bugeaud) 48
Бог да нов, Ва со 32
Бо жа нић, Ју го слав 140
Бо жа нић, Мла ден 140
Бо жа нић, Не ма ња 140
Бо ја нин, Ста но је 133
Бо јић, Мир ја на 140
Бо мон, Мо рис 48
Боњ ха ди Пер цел, Де же (Bonyhádi Per czel Dezső) 

127
Бо ре, Ежен (Eugène Boré) 53
Бор ја но вић Жи жић, С. 65
Бо шков, Све то зар 132
Бо шко вић, Сто јан 10, 13, 17, 30–31, 37
Бран ко вић, Кон стан ти на (Ки рил Пе тро вић) 29
Бра ун Вис ба ден, Карл 134
Бу гар ски, Јо ван 106
Буе, Ами 134
Бул вер, Хен ри (He nry Bul wer), 39–41, 46, 49
Бу ли, Мо риц 72

Вајн гар тен, Адам 105
Ва лен ти но вич, Ма ри јан 134
Ва ра ђа нин, Ар ка ди је 60
Вар ша њи, Пе тер Иштван 25
Ва сил (поп) 114
Ва си ље вић, Алим пи је 15, 33
Ва син, Го ран 136–138
Ват, Џејмс 122
Ва шинг тон, Џорџ 122
Ве ли ми ро вић, Ј. 58
Ве ли ми ро ви ћ, Ми лу тин 134
Ве се ли но вић, Рај ко 89
Ви зар, Јо ан 100
Вик тор Чо ла ков 111
Вил кин сон, Џон Гард нер 134
Ви ћен ти је Јо ва но вић 87–88, 90, 94, 98, 103
Вр хо вац, Ра ди вој 68–69
Ву јић, Јо а ким 16, 134
Ву ји чић, Бор ко 141
Ву ка ло вић, Лу ка 40
Ву ле тић, Алек сан дра 145
Ву ли ће вић, Н. 107–108
Ву чић Пе ри шић, То ма 120, 122
Ву чић, Цвет ко 140
Вуч ко вић, Во ји слав 35–36, 38, 40, 52, 54

Га ври ло Зме ја но вић 137
Га ври ло вић, Вла дан С. 119
Га ври ло вић, Слав ко 128
Га ра ша нин, Или ја 31, 35–40, 42–49, 51–54, 

106, 122
Га рић, Ма ра 140
Ге ор ги је (из Лун ке) 97
Ге ор ги је Бран ко вић 136–137
Ге ор ги је вић, Мој сеј 21
Гер шић, Ги га 67
Ги зо, Фран соа (François Gu i zot) 48
Гла ви нић (по ро ди ца) 143
Гли го ри је вић, Сте фан 141
Го би но, Жо зеф 122
Го гић, Ђур ђа 140
Год шо, Жак 19
Гор ник, Мар тин 97
Гри го ри је 100
Гру јић, В. 57, 59, 65
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Гру јић, Је врем 36–37
Гр чић, Јо ван 60–61, 127
Гу јон, Ар но 141

Да ви до вић, Ди ми три је 39
Да ни чић, Ђу ра 59
Де вић, Не ма ња 141
Де ир-ел  Ка мар 41
Ден тон, Ви ли јам 134
Ди ја на, Ел ви ра (El vi ra Di a na) 134
Ди ми три је вић, Бра на 65
Ди ми три је вић, Ми ша 13, 16–17, 19, 60
Ди мић, Љу бо драг 122
Ди мо вић, Фе ђа 139, 141
До зон, Огист (Au gu ste Do zon) 37–38, 47, 50
До кле стић, Љ. 106, 109
До ро теј 111
Дра гић, М. 57
Дра го вић, Жив ко 62
Дра го вић, Мар ко 62
Дуб нов, Ши мон (Si mon Dub now) 140
Ду даш, Ђу ла 126
Ду мон, Жан 126
Ду чић Ко лет, Сан дра 133
Ду чић, Ни ћи фор 107, 110, 112

Ђа ко вић, Иса и ја 94
Ђе нић, М. 77
Ђор ђе вић, Ти хо мир 6768
Ђо рић, Ни ко ла В. 61
Ђу ла ји, Фе ренц 90
Ђу ри чић, Јеф ка 140
Ђу ри чић, Ра до мир 140

Евер тов ски, То маш (To masz Ewer tow ski) 134
Ер де ља но вић, Јо ван 68
Ефлин гер (обер ка пе тан) 88 
Ецел, Ан тон 134

Же њух, Ва ври нец (Va vri nec Žeňuch) 134
Жи ва но вић, Жив. 13
Жу јо вић, Гор да на 14
Жу њић, Сло бо дан 14

За ха ри је вић, Или ја 20, 22
Зељ ко вић, Ј. 73
Зр нић, Лу ка 59

Ивић, Алек са 127
Ивић, Па вле 16
Иг ња ти је Смо лен ски 133
Ила ри он Лов чан ски 111–112
Ила ри он (ми тро по лит) 110
Илић, Ми лу тин Ј. 60
Ир би, По лин 134
Исма ил (шах) 130

Ја го дић, Ми лош 106–107
Јак шић, Гр гур 35–36, 38, 40, 50, 52, 54

Јак шић, Ми ле та 68
Ја ни ћи је ви ћ, Ми лош Ра шки 141
Јан ко вић, Дра го слав 18
Је ла чић, Јо сип 9, 23–24, 27, 30
Је ро теј Ра ча нин 134
Је флин гер (обр ка пе тан) 98–99
Јо ван Ка ми ни јат 133
Јо ван Ма рон 41
Јо ва но вић Ба тут, Ми лан 57–70
Јо ва но вић, Јо ван Змај 58
Јо ва но вић, Кон стан тин 23, 58
Јо ва но вић, Ми лан Мор ски 64
Јо ва но вић, Па ја 68
Јо ва но вић, Сло бо дан 11–12, 15–16, 67
Јо ван (тр го вац) 113
Јо вић, П. 58, 66
Јо сиф Ра ја чић 24, 26–28, 30, 32
Ју ли ја Обре но вић (Ху ња ди) 122
Јур ко вић, Јан ко 134

Ка лић, Јо ван 16
Ка лић, Ми та 61
Ка ниц, Фе ликс 134
Кант, Има ну ел 14
Ка пер, Сиг фрид 25
Ка ра ђор ђе Пе тро вић 122
Ка ра ђор ђе ви ћи 124
Ка ра ли тос, Кон стан ти нос 133
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 20, 37, 105
Ка саш, Јо ва на 134
Квиц ман, Ан тон Ернст 134
Ке бел, Ми ха ил 88, 98
Ки се лич ки, До ра 68
Кни ћа нин, Сте ван 31
Ко ва чев Нин ков, Ол га 126, 128
Ко вић, Ми лош 141
Ко ла ко вић, Алек сан дра 37, 134
Ко ла ре вић, В. 75–76
Ко ла ре ви ћи (фа ми ли ја) 75
Кон сбурх, Пал 91
Ко ње вић, Пе тар 65
Ко сић, Мир ко 68
Ко стић, Ан ђел ко 140
Ко стић, Жив ко 140
Ко стић, Ми та 89
Ко стић, Па вле 140
Ко шут, Ла још 25
Крејг, Џејмс 134
Кре стић, Ва си ли је 12–17, 18, 20–21, 23, 25–29, 

31–32
Кри во ше јев, Вла ди мир 71, 73, 76, 80, 84, 86, 147
Кри во ше јев, Ј. 80
Кр кљуш, Љу бо мир ка 9, 12, 18, 22, 26, 29, 32, 147
Кр стић, Алек сан дар 133
Кр стић, Мла ден Ден ко 109, 113
Ку јун џић, Па ја 127
Курт, Џурџ 101
Кур та ли ја, Не бој ша 133
Кур шид-па ша 38

152
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Ла бе, Пол 134
Ла ва лет, Шарл (Char les Jean-Ma rie Félix, mar-

qu is de La va let te) 35, 37, 43–52, 54
Ла за ре вић ди Ђа ко мо, Пер си да (Di Gi a co mo) 

134 
Ла за ре ви ћ, Ђор ђе 134
Лал ман, Ал бер (Ma rie-Char les-Hen ri-Al bert, 

com te de Lal le mand) 52–54
Ла мар тин, Ал фонс ди 134
Ле дић, Са ша 141
Ле кић, Ми лош 108–109
Ле о вац, Дан ко 35, 40–41, 117–121, 123–124
Ле о полд I 88–89
Ле фе вр, Жорж 48
Ли ис, Дру ен де (Drouyn de Lhuys) 38
Ли јут пранд од Кре мо не 133
Ло ба нов, Алек сеј (Алек сеҋ Бо ри со вич Ло ба-

нов-Ро стов скиҋ) 40–41, 46, 49, 51
Лов че вић, Ст. 35
Лон гворт (Long worth) 38, 46–47
Ло пеш, Па у ло Ка та ри но 133
Лу ки јан Бог да но вић 136–138
Лу си њан, Се ви јор 134

Љо чић, Дра га 122
Љу бо ја, Ду шан Ј. 134
Љу шић, Ра дош 36, 38–39, 44, 54, 118–120, 122–

124

Ма врић (до ма ћин ство) 140
Ма га ра ше вић, Ге ор ги је 134
Мак си мо вић, Ни ко ла Ни ка 60
Ма ле, Ал бер 134
Ма ле тин, Мар ко 67
Ма ле тин, П. 60
Ма рин ко вић, Вла ди мир 108
Ма ри но вић, Јо ван 35, 37, 40, 43, 45, 47, 51
Мар ко Ау ре ли је 14
Мар ко вић (по ро ди ца) 128
Мар ко вић, Бо жи дар 10–11, 14, 16, 18, 30
Мар ко вић, Ла зар 68
Маркс, Карл 122
Мар ти но вић, Јо а ни ки је 94
Ма тић, Ди ми три је 9–33
Мат ко вић, Бе ла 67
Ме дић, Мо ја 62
Ме то ди је С. Ми ло ва но вић 105, 108–111, 113– 

114
Мех мед II 129
Мех мед IV 129
Ме штро вић, Иван 68
Ми ка ви ца, Де јан 119
Ми кић, Д. 72
Ми лан Обре но вић 9, 12–13, 16, 106, 120, 134
Ми лан ко вић, Ми лу тин 68
Ми ла но вић, Ја сми на В. 143–145
Ми лаш, Ни ко дим 60
Ми ле, Га бри јел 134
Ми лер, Мајк 141

Ми ле тић, Све то зар 20, 22, 32
Ми ли са вац, Жи ван 16, 58–65, 67
Ми ли тар, Три фун Три ва 69
Ми ли ће вић, Ми лан 44
Ми ли чић, Дар ко 141
Ми ло ва но вић, Жи во та ви де ти → Ме то дије 

Ми ло ва но вић
Ми ло вук, Ка та ри на 144
Ми ло је вић, Ми лош С. 106–107, 109, 111–112
Ми лош Обре но вић 9, 12–13, 15, 35–36, 39–40, 

120–122
Ми рон Ни ко лић 136
Ми тро вић, Ан дреј 119
Ми тро фан Ше вић 137
Ми ћић, Рад ми ла 140
Ми ха ил Все во ло до вич 133
Ми ха и ло (ми тро по лит) 107, 114
Ми ха и ло Обре но вић 9–10, 12–13, 35–36, 48– 

52, 105, 106, 119–120, 122
Ми хан, Ши ва 133
Мјур Ме кен зи, Џор џи на 134
Мла де но вић, А. 91
Мла де но вић, Ђор ђе 106
Мла де но вић, М. 76
Мон ден, Ипо лит (Hip polyte Mon dain) 36
Мон те скје, Шарл 124
Мо риц Едлер Ан ге ли (Mo ritz Edler von An geli) 

127

На зор, Вла ди мир 68
На ко, Јо ван 59, 63
На по ле он III 35, 37–38, 41–42 
На стић, Ђор ђе 137
На та ли ја Обре но вић 122
На то ше вић, Ђор ђе 59
На чић, Је ли са ве та 122
Не гру, То ћер 97
Не дељ ко вић, С. 106–107
Не док, Алек сан дар 72–73
Не на до вић, Аци ка 13
Ни ка нор Гру јић 136
Ни ка ши но вић, Ве ли мир 69
Ни кић, Љу бо мир 14
Ни ко ла Пе тро вић 40
Ни ко лић, Ј. 65
Ни ко лић, Цве тан 109
Ним че вић, Вла ди мир 128, 135
Нин ко вић, Не над 138
Ни ћи фор Гре гор 133
Но ва ков, Алек сан дра 107, 139, 141
Но ва ко вић, Сто јан 112, 122

Об ра до вић, До си теј 14, 59, 122, 134
Обре но вић, Је врем 120
Обре но вић, Ми лан 122
Об ре но ви ћи 13, 36, 119–120, 124
Ог ња но вић, Или ја Абу ка зем 59, 61, 63 
Оп се ни ца, Дра го слав 16
Осто јић, Ти хо мир 66
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Па вло вић, Драг. М. 31, 33
Па вло вић, Иси дор 58
Па је вић, Ар се ни је Ар са 59
Па јић, Све то за р Ди јак 141
Па тон, Ен др ју Ар чи балд 134
Па шић, Ни ко ла 122
Пе ро, Жорж 134
Пе ро вић, Ра до слав 22
Пе тар Ка ра ђор ђе вић 122
Пе тро вић, Вељ ко 68
Пе тро вић, Ди ми три је Ми та 60–61, 64
Пе тро вић, Ду шан 127
Пе тро вић, З. 80
Пе тро вић, Но вак 128
Пе тро ни је вић, Аврам 22, 28, 31, 120
Пирх, Ото Ду би слав фон 134
По ган, Ан драш 97
По лит-Де сан чић, Ми ха и ло 137
По пов, Ду шко 66–68
По пов, Че до мир 13, 18
По по вић, Бог дан Љ. 35, 67–68, 72
По по вић, Ва сиљ 35
По по вић, Го ран 133
По по вић, Ј. 69
По по вић, Љ. 77–78, 81
По по вић, Ми та 60
По по вић, Па вле 67–68
По по ви ћ Му ња то ви ћ, Ђор ђе 126–127
Пре дић, Урош 68
Прин цип, Га ври ло 119
Про кеш, Aнтон (An ton Pro kesch von Osten) 

40–41
Про тић, Ђор ђе 120
Пу пин, Ми хај ло 68
Пу тас, Шарл Х. 48

Ра да но вић, Ма ти ја 89
Ра дец ки, Јо зеф 28
Ра ди во је вић, Љу бо мир 66
Ра дић, Ђор ђе 67
Ра дић, Оли ве ра 139–142
Ра дић, Ра ди вој 133
Ра до ва но вић, Го ран 141
Ра дој ко вић, Сте фан 142
Ра дој чић, М. 76–77
Ра дој чић, Ни ко ла 68
Ра дој чић Ко стић, Гор да на 14
Ра до нић, Јо ван 67–68, 89
Ра до њић, Пре драг Пе ђа 141
Ра до са вље вић, А. 80
Ра до са вље вић, Ј. 110
Ра јић, С. 106, 117–121, 123–124
Ра јић, Та на ско 122
Рај ко вић, Ђор ђе 64
Ра ко ци, Фе ренц 90, 127
Ра ко че вић, Жи во јин 141
Ран ке, Ле о полд фон 105
Ра шић, Ни ко ла Ко ле 111
Ра шко вић Ивић, Сан да 140

Ре љић, Ми тра 139, 141
Ри би ца, Јор жа 96
Ри би ца, Ла слов 97
Ри га од Фе ре 122
Ри стић, Јо ван 13, 18, 32, 36, 108, 110, 114, 122
Ри стић, Љу бо драг 35, 37–38, 40, 45
Ри ха ни ја, Ами на ал 134
Ро бер, Си при јен 19, 134
Ро бе спјер, Мак си ми ли јан 122
Ро вин ски, Па вел 134
Рон берг, Кри сти јан 141
Ро сти слав Ми ха и ло вић 133
Ру ва рац, Ди ми три је 68
Руе, Ежен (Eugène Ro u her) 38
Руј дер 99

Са вић, Ми лан 60
Сав ко вић, На да Н. 134
Са вој ски, Еу ген 125, 127
Са мар џић, Гли гор 133
Са мар џић, Ра до ван 89
Сан дић, Алек сан дар 62
Све ти Са ва 134
Се ке руш, Па вле 19
Се ку лић, Иси до ра 68
Се ле ши, Иштван 88, 91, 99, 101–102
Се лим III 129
Сен лис, Оаз, 37
Се ре зли, Ан дреј 101
Се те, Ми ри јам (Mi ri am Set te) 134
Си мо но вић, Ра ди вој 127
Скер лић, Јо ван 16–17
Скин, Џејмс Хен ри 134
Сол цер (ге не рал) 99
Со фрић, Па вле 134
Спа сић, Ми ло ван 106
Спет (ма јор) 142
Срећ ко вић, Пан та 106–107, 112
Ста јић, Ва са 65–67
Ста ма то вић, Па вле 134
Ста ни вук 87, 91
Ста нић, Ми ле 16
Стан ко вић, Урош 134
Ста но је вић, Вла ди мир 57, 72, 76, 83
Ста но је вић, Ла за 67
Ста но је вић, Ста но је 67–68
Сте па но вић, Ми лан 125
Сте фан Гер лах 133
Сте фан Нов го род ски 133
Сте фа но вић, Све ти слав 68
Сте фа но вић Тен ка, Сте фан 22–23, 27, 29, 31
Сто јан кић, Ми та 112
Стој ко вић, Бо ри во је С. 16
Стој ков ски, Бо рис 132–133
Стој шић, Пе тар 26
Стра ња ко вић, Дра го слав 31, 35–36
Стра ти ми ро вић, Ђор ђе 27, 29, 31
Стра ти ми ро вић, Сте фан 29
Су бић, Ра до ван 134
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Та сти 43
Та тић, Урош 35, 148
Тах масп (шах) 130
Тез ђан, Ба ки (Ba ki Tez can) 129
Те ке ли ја, Са ва 57–58
Те ме ри, Ми клош (Miklós Tömöry) 134
Те о до си је (вла ди ка) 139
Те па ви ца, Си ма 127
Тер зић, Сла вен ко 106
Те сла, Ни ко ла 68
Тим, Јо жеф 23, 28
Тка лац, Им бро Иг ња ти је вић 19
То ма но вић, Ве ри ца 140
То ма но вић, Ла зар А. 58, 67
То мин, Све тла на 134
То па лов, Ја го да 132
То рес, Ма ри Ема ну ел (Ma rie Em ma nu el le 

Tor res) 133
То ћер, Бар на 95, 97
То шић, Ми та 114
То ши ћи (бра ћа) 112–113
Тр ку ља, Сло бо дан 139, 141
Ту бић, Дра ган 57, 70, 148
Тув нел, До зон 38, 43, 45, 47, 49–52, 54
Тув нел, Еду ар (Edo u ard Tho u ve nel) 36, 42, 

53
Ту ро ман, Јо ван 67

Ћи рић, Ми лан 127
Ћир ко вић, Си мо Ц. 36
Ћо ро вић, Вла ди мир 67–68, 106
Ћу ла ји, Фе ренц 97
Ћур чић, П. 73

Уби си ни, Аб до ло мин 134

Фа ур, Пе тар 88, 94, 96
Фи лип Луј (Lo u is Phi lip pe Ier) 48
Фих те, Јо хан Го тлиб 14
Фор дајс, Ви ли јам 134
Френ клин, Бен џа мин 122

Хај дук Вељ ко 122
Ханд ке, Пе тер 139
Хар ди, Ђу ра 133
Ха џић, Ан то ни је То на 59, 63, 127
Хер де ли, Иштва н 88, 100–102
Хе ро дот 132
Хес (ге не рал) 13
Хра бов ски, Ја нош 23, 25, 30
Хри стић, Фи лип 11, 13, 38, 40, 44–45, 48–49, 51
Хри стов, Јан ко 133
Хур шид-па ша 41
Хух тен бург, Јан 126

Цви јић, Јо ван 67
Ци цен дорф, Фер ди нанд 88, 101
Цр но ба рац, Ди ми три је 11
Цр њан ски, Ми лош 134
Цу кић, Кон стан тин 11, 15

Ча ки, Имре 88, 90, 99, 102
Чар но је вић, Пе тар 25, 29
Чев ски, Јо ан 101
Че ка нац, Р. 72–73
Чур та, Ја нош 96

Џам ба зов ски, Кли мент 106, 109
Џе лал-за де, Му ста фа 130

Шан дор, Ви ви јен (Vi vien Sándor) 135
Шап ча ни на, Ми ло рад П. 61
Шар че вић, Ам бро зи је Бо за 127
Ше ли, Пер си Биш 134
Ше линг, Фри дрих 14
Ше шум, Урош 106, 108
Шип ка, Сте фан 131
Шма ус, Ен дре 126–127
Шок чић, Јо са 127
Шо рић, Ми шко 139–140
Штру ве, Гу став фон 19
Шу ле тић, Не бој ша С. 87, 103, 117–118, 148
Шу пљи кац, Сте ван 21
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Abla nah (Пла на) 133
Abran dis (Пе тро ва ра дин) 133
Азбу ко ви ца 76, 85
Ази ја 43, 134
Aq rah (Егер) 133
Ал ба ни ја 74
Ал бан ско при мор је 73
Алек сан дри ја 38
Ал жир 48
Ана до ли ја 130
Арад ска жу па ни ја 91
Аран ђе ло вац 71, 75, 79–81
Аран ђе ло вач ка оп шти на 80–81
Аран ђе ло вач ка па ро хи ја 79
Аран ђе ло вач ка се ла 75
Ari niyah (Ђур) 133
Ати на 37
Atra li sa (Со фи ја) 133
Atru bi (Пи рот) 133
Ау стри ја 10–11, 13, 20, 25–33, 35, 37–38, 42, 45, 

48–49, 51
Ау стриј ска ца ре ви на 27
Ау стро у гар ска 120, 122–123, 134, 136–138
Afra ni sta (Бра ни че во) 133
Аџ бе го вац 83

Ба (се ло) 81
Ба ба јић 81
Ба ја 94–96, 127–128
Ba qa sin (Бач) 133
Бал кан 35, 37, 41, 73, 106, 120–121, 124, 134–134
Ба нат 22–23 
Ba ni ah (Рам?) 133
Ба ни ја 27
Ба ни чи на 83
Ба ња 80
Ба ња Лу ка 133
Ба ра ња 21–23, 89
Бач-бо дро шка жу па ни ја 126–127
Бач ка 22–23, 126–127
Бач ка жу па ни ја 127
Бе зан сон 53
Беј рут 41
Бе ла (се ло) 100
Bel gra dun (Бе о град) 133

Бе ле нош 99, 101–102
Бе ле но шки ди стрикт 88
Бе лиу (Be liu) 88
Бел ски ди стрикт 88
Бе о град 9–12, 16, 20, 26, 33, 35, 37–40, 43, 

45–54, 57, 60, 64, 66, 68, 107, 109–110, 113– 
114, 117–119, 132–133, 139, 141, 143–145

Бе о град ска ца ри нар ни ца 39
Бе о град ски округ 10
Бер лин 11–12, 38, 108
Беч 11, 20, 22, 30, 48, 58–59, 69, 138 
Би кач (Bicăcel) 88, 101
Бир тин 97
Би хар 98
Би хар ска жу па ни ја 87–88
Бла го ев град 132
Бли знак (Хо мо ље) 110
Бо сна 30, 40
Бо сна и Хер це го ви на 37, 105–107, 109–112, 121, 

133–134, 137
Бос фор 42
Бо шња но вић 81
Брад 94, 97
Брај ко вац 82
Бран ко ви на 82, 86
Бран чић 82
Бре зо вац 75–76, 79
Бре зо вач ка па ро хи ја 79
Бри сел 37, 53
Бу гар ска 40, 44, 83, 132–133, 144
Bu da wa rah (Бу дим) 133
Бу дим 64, 121, 136
Бу дим пе шта 18, 126, 129, 132–133, 136
Бу дим ска епар хи ја 136–137
Бу ко вик 79
Бу ко вич ка па ро хи ја 79
Бу ку решт 43

Ва ви лон 133
Ва ље во 71–74, 82, 110
Ва љев ски крај 73
Ва љев ски округ 74, 77, 80–82, 85
Ва љев ски срез 80
Va ni ah (Пан че во?, При бој ска Ба ња?) 133
Ва ти кан 13, 38, 128

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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Ве зи чев ска па ро хи ја 110
Ве лес 113
Ве ли ка Бри та ни ја 35, 42, 45, 47, 51–52
Ве ли ка Пла на 83
Ве ли ка Хо ча 139–141
Ве ли ки Ва ра дин 88–90
Ве ли ко ва рад ска епар хи ја 87
Ве ли ше вац 81
Ве не ци ја 13, 28, 130–131
Вен ча ни 79
Вер ден 36
Ви дин ски па ша лук 40
Ви зан ти ја 132–133
Вин ков ци 58
Вин тир (Vin te re) 88, 99
Вла шка 43, 120
Вој во ди на 9, 11, 18, 20–22, 24–26, 28–30, 32–33, 

127
Во љав ча (ма на стир) 110
Вра ње 110, 113
Вра че вић 81–82
Вра че вић ка па ро хи ја 85
Вр би ца 79
Ву ко сав ци 79, 86

Ga nal (Ко на вље) 133
Га ра ши 71, 79, 86
Гли бо вац 83
Гњи ла не 111
Го де че во 78, 85
Гор ња Со на 53
Гор ња Тре шње ви ца 79
Гра ча ни ца (цр ква) 82
Гра ча нич ка па ро хи ја 82, 86
Грч ка 37, 106, 132
Грч ко при мор је 73
Гу кош (Љиг) 82

Дал ма ци ја 37, 121
Da naw (Ду нав) 133
Да шић 110
Де а да (вла сте лин ство) 90, 94–96
Де бре цин 133
Ди ћи 82, 85
Дње стар 43
Дра го би ље 139
Дра чић 72–73
Дра чић ка па ро хи ја 72, 74
Дре жник 77
Дре зден 53
Дре но вац 77
Ду бо на 109
Ду нав 29, 38, 133–134
Ду чић 76

Евро па 11, 30, 33, 35, 42, 48, 51, 120–121, 124, 
126, 129–131, 134, 143–144

Еги пат 130, 133
Ер дељ 92–93, 96

Жи тва то рок 130

За греб 22–25, 127
За дар 58, 60
За пад на Евро па 130
За пад на Ср би ја 83, 85
За пад ни Бал кан 134
Зе мун 13
Зла ку са 78
Зла ти бор 77
Зла ти бор ски срез 77
Зле то во 108
Зо чи ште 139
Зр нов ци 112–113

Ибар 141
Ива нов ци 82, 85
Иза (За кар па тје) 136
Ин диј ски оке ан 130
Ин сбрук 23
Исли (Ма ро ко) 48
Ис тан бул ви де ти → Ца ри град
Ис точ на Ази ја 19, 131, 134
Ита ли ја 28, 38
Ifran ka bi lah (Фран ка ви ла / Ма ђе лос) 133

Јај чић (Љиг) 81
Ја њи на 37
Ја се но вац 142
Је дре не 43
Је ло вик 79, 86
Је ло вич ка па ро хи ја 79
Је но пољ 94
Је но пољ ска (Арад ска) епар хи ја 87–88, 90, 92
Је ру са лим 134
Ју го и сточ на Евро па 132–133
Ју го сла ви ја 58, 137, 142–144
Ју жна Угар ска 25, 27, 30–33, 121, 133

Ка ди на Лу ка 81
Ка ме нич ки (Под гор ски) срез 80
Ка мја њец По диљ ски 131
Кан ди ја 131
Ка пел на (Căpâlna) 88, 99
Кар ло вач ка ми тро по ли ја 136, 138
Ка стел 53
Кем бриџ (САД) 132
Ке ре стеу 96–97
Ки на 53, 132–134
Киш-Ке реш 127
Ко зељ 82
Кон стан ти но пољ ви де ти → Ца ри град
Ко пља ре 80, 86
Ко сје рић 72–73
Ко сје рић ка па ро хи ја 74, 78, 85
Ко сје рић ки срез 77
Ко со во и Ме то хи ја 106–107, 139–141
Ко сов ска Ми тро ви ца 133, 141
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Ко ча ни 109, 113
Ко чан ски Пан те леј 114
Кра гу је вац 12, 16
Крај ва (Kra i va) 88, 100
Кра ље ви на Ју го сла ви ја 144
Кра ље ви на СХС 67, 137, 144
Кра то во 105, 108–110, 112–114
Кри ва Па лан ка 110
Кри ва Ре ка 110
Крим 40
Крит 132
Кр ње во 83
Кр ча го во 78
Qa un (Ко вин) 133
Ку ма но во 109, 113
Ку са дак 83–84, 86

Ла за ре вач ка оп шти на 82
Лај ко вач ка оп шти на 81–82, 85
Лај пциг 11, 53–54
Лар на ка 37
Лат ко вић (Љиг) 82 
Ле вант 41–42
Ле лић 72
Ле сно во 114
Ле шак (ма на стир) 110–111
Ле шач ки ма на стир ви де ти → Ма на стир Ле-

шак / Ле шак
Ли бан 38, 41, 53
Li nah (Мла ва?, Је за ва?) 133
Ли пље 82
Ло зо вик 83
Лом бар ди ја 28
Лон дон 41–42, 49, 52, 134
Ло па тањ 76–77
Лун ка 96–97

Љиг 80–82
Љи шка оп шти на 80–81, 85
Љи шка па ро хи ја 84
Љу бо ви ја 76

Ма ђар ска 23, 133, 135
Ма ке до ни ја 40, 105–112, 121
Ма ко ви ште 78, 85
Maq(a)du ni ah (Ср би ја) 133
Ма ла Ази ја 130
Ма ланс (Гор ња Со на) 53
Ма ли Звор ник 53
Ма на стир Ви тов ни ца 110
Ма на стир Во љав ча 110
Ма на стир Ле шок (Те то во) 110–111
Ма на стир Миљ ков 110
Ма на стир Про хор Пчињ ски 110–111
Ма на стир Пу сти ња 80, 82
Ма на стир Ра ча 134
Ма на стир Све тих Ар хан ге ла (При зрен) 141
Ма на стир Све тог Ата на си ја ви де ти → Ма-

на стир Ле шак / Ле шак

Ма на стир Су ко во 110
Ма на стир Ће ли је 72
Ма на стир Хи лан дар 110–111, 134
Ма ро ко 48
Мар ча (ма на стир) 89
Ма чва 133
Ме ди те ран 130
Ме зо ке ре стеш 130
Ме то хи ја 139–141
Ми ло ше вац 83
Миљ ков (ма на стир) 110
Мин хен 37
Ми о ни ца 76
Ми о нич ка па ро хи ја 82
Ми о нич ки срез 81
Ми сач 79
Мла де но вац 80, 83
Мо га дор 48
Мол да ви ја 43
Мо ра ва 112
Мо ра вач ка па ро хи ја 84
Мо рав ци 81–82
Мо стар 37
Мо хач ко по ље 130,
Мр чић 77
Mu ra fa (Мо ра ва) 133

Не мач ка 11–12, 15, 20, 122–123, 134
Ni su (Ниш) 133
Ни ца 48
Ниш 105, 111, 113, 133
Но ва ке (се ло) 140
Но ви Сад 58–60, 66, 68, 119, 127, 132–134, 136, 

138
Но во Се ло (Аџ бе го вац) 83
Nu ka stru (Но ви град) 133

Оп те ру ша 139–140
Оран 48
Ора хо вац 139–142
Ора шац 80
Осе чи на 76–77, 85
Осе чин ски крај 76–77
Оси јек 21
Осман ско цар ство 41–43, 54, 105–108, 110–111, 

114, 123, 129–131
Осо гов ски ма на стир 110
Остру жањ 76
Охрид 107, 112

Па лан ка 112–113
Па ле жни ца 81, 85
Па ле сти на 38
Пам бу ко ви ца 81
Па наи 100
Па ра мун 79
Па риз 10, 18–19, 28, 35–36, 38, 41–47, 49, 54, 

66
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Пер си ја 38
Пе ска ра 133
Пе тро ва ра дин 9, 23, 25, 29
Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва 25
Пе тро вац на Мла ви 109–110
Пе тро град 35–36, 42, 53
Пећ 107
Пе чуј 89, 129
Пе шта 11, 58, 134
Плов див 37
Плу шци 76
По ду на вље 43, 134
По жа ре вац 83, 86, 109
По знањ 133
По ко ли 101
По ло шни ца 79
По ља ни ца 82, 85
По по вић (се ло) 82
Пор ту га ли ја 132–133
Пот ка мер 99
По то чањ 78
Пот пећ 78
По ћу та 82
Праг 65
Пре шов 133
При зрен 107, 111–112, 141
Прин стон (САД) 129
При шти на 111
Про хор Пчињ ски (ма на стир) 110–111
Пру ска 38, 42
Пу сти ња (ма на стир) 73, 80, 82
Пу стињ ска па ро хи ја 74, 86

Rab nah (Ћу при ја) 133
Ра бро во 110
Ра да нов ци 77
Ра до мир 113
Ра жан ска па ро хи ја 74, 77
Ра ни ло вић 79
Ра та ри 83–84, 86
Ра ча (ма на стир) 134
Ра шка 106
Ре ти мље 139–140
Ре шка 90, 94–96
Ре шку ли ца 95–96
Ри га 140
Рим 53
Ри шка (Rișca) 88
Ри шку ли ца (рум. Rișcu lița) 88
Ро дос 42
Ро си ћи 77
Руд на Бу ква 79
Руд нич ки округ 81–82
Ру је вац 78
Ру ма 9–10
Ру му ни ја 21, 37, 106, 134
Ру си ја 13, 30, 32, 35, 38–40, 42, 44–46, 49, 54, 

123

Са ва 38
Са во ја 48
Са до ва 38
Сал да бач (Săldăbagiu Mic) 88, 99
Салц бург 28
Сар ваш 92
Све та Го ра 111, 134
Се вер на Аме ри ка 134
Се вер на Ср би ја 86
Се вој нич ка па ро хи ја 78
Се вој но 77–78
Се ге дин 92
Се ле вац 83
Сен та 125–126, 128
Сен тан дре ја 121, 134, 136
Се ча Ре ка (Ужи це) 78, 82, 85
Се чо реч ка па ро хи ја 79, 85
Си бињ 96
Син те лек (Si ti te lec) 88, 100
Си плик (Su pla cu de Tin ca) 88, 99
Сир ди ја 77
Си ри ја 41–44, 49, 52, 54, 130
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 122–123, 129
Ско пље 111, 113
Скоп ско-те тов ска област 106
Слав ко вач ка па ро хи ја 82 
Слав ко ви ца 81–82, 85
Сла во ни ја 89, 121
Сла вон ска вој на кра ји на 89
Сме де ре во 53, 83
Сме де рев ска Па лан ка 76, 83, 86
Сме де рев ски сан џак 122
Со ко (твр ђа ва) 50, 53
Сол нок 92
Со лун 37, 111–112, 133
Со лун ски фронт 72–73, 76, 83
Сом бор 60, 64, 125–127
Со фи ја 112, 133
Ср би ја 9–18, 20, 27–28, 30–33, 35–40, 43–45, 

48–54, 71–73, 75–76, 83–85, 105–112, 114, 
117, 120–121, 123–124, 132–135, 137, 143–
145

Ср бо бран 25
Сред њо реч ка се ла 113
Срем 22–23, 128
Срем ска Ми тро ви ца 23, 57
Срем ски Кар ло ва ци 9–10, 20–21, 25–26, 29–30, 

33, 87, 127, 131, 138–139
Ста пар ска па ро хи ја 77, 85
Ста ра Ср би ја 30, 40, 105–112, 114–115, 121
Сто ји ћи 77
Стој ник 80, 86
Су бјел ска па ро хи ја 78
Су бјел ски срез 77
Су бо ти ца 68, 126–128, 135
Су ец ки ка нал 42, 54
Су ко во (ма на стир) 110
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Тан гер 48
Та ор 79
Та шмај дан 39
Тел 48
Те ми швар 134
Те ра пи ја 46, 49–50, 52
Те то во 110
Ти бин ген 133
Ти ље ри 38, 42, 49, 54
Ти са 92
Tit(a)lus (Ти тел) 133
То ма ше вац 20
Трн 113
Тр на ва 96
Ту леж 79
Тур ска 13, 30–32, 38–49, 52–54, 106
Тур ско цар ство 47, 52

Ће ли је (ма на стир) 72
Ће лиј ска па ро хи ја 72
Ћу стен дил 113
Ћу стен дил ска епар хи ја 108

Уб 85
Уб ска оп шти на 81
Уб ски (Там нав ски) срез 81
Угар ска 9, 13, 25, 27, 29–31, 37, 87–90, 128, 

130–131, 133–134, 137
Ужго род ска жу па ни ја 134
Ужи це (твр ђа ва) 53
Ужи це 50, 72, 74, 77–78
Ужич ки крај 72–73, 77
Ужич ки округ 74, 77, 85
Ужич ки срез 77
Un ka ria (Угар ска) 133

Фе не риш 101
Фе ти слам 53
Фран цу ска 11–12, 15, 20, 35–36, 38, 41–42, 45, 

47–49, 52, 54, 120, 123, 130, 132, 134

Хаб збур шка мо нар хи ја 30, 38, 120, 123, 129, 
131, 136

Хај дел берг 11, 19
Хал мађ 92–93
Хал мађ ски ди стрикт 87–88, 94
Хам бург 105
Хер це го ви на 30, 49
Хи лан дар (ма на стир) 110–111, 134
Хо лан ди ја 134
Хо лод 103
Хо мољ ски срез 110
Хр ват ска 27, 29, 37, 121, 137

Ца ри град 13, 35–40, 42–49, 51–53, 112, 120, 
130, 133

Цве та нов ци 81–82
Цен трал на Евро па 131–133
Цен трал на Ср би ја 83, 85
Це ро вац 83
Це ти ње 62
Ци ко те 79
Цр ве но мо ре 130
Цр на Го ра 13, 37, 40, 44, 48, 62, 106, 121–123, 

139
Цр но мо ре 43

Чал ди ран (Иран) 130
Ча над 92
Чон град 92

Ша бац 53
Ša nat (Ce nad) 133
Шан гај 133
Шар-пла ни на 108
Швај цар ска 12, 134
Штип 112
Шу ма ди ја 80

Ре ги стре са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић



РЕЦЕНЗЕНТИ ЧЛАНАКА У 2021. ГОДИНИ  
REVIEWERS OF PAPERS IN 2021

Др Ђорђе Бубало, Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
Др Биљана Вучетић, Историјски институт Београд; 
Др Александар Животић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
Академик Василије Ђ. Крестић, САНУ, Београд;
Др Петар В. Крестић, Историјски институт Београд; 
Др Љубомирка Кркљуш, Матица српска, Нови Сад; 
Др Бојана Миљковић Катић, Историјски институт Београд; 
Др Александра Новаков, Матица српска, Нови Сад;
Др Мира Радојевић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
Др Александар Растовић, Историјски институт Београд;
Др Срђан Рудић, Историјски институт Београд;
Др Александар Фотић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
Др Ђура Харди, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
Др Небојша Шулетић, Балканолошки институт САНУ, Београд.





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. 



164

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. 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 2 табака (jедан бруто табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова 
у реду по страни/).

Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – 
врста слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог 
реда у пасусу: 1,25 см. 

САЖЕТАК И РЕЗИМЕ (SUMMARY)

Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада). 
Сажетак укратко приказује суштину рада. Kонкретно треба да дâ основне 
информације: о циљу и предмету рада, као и методологији и приступу ис-
траживању. Обим сажетка треба да износи између 10 и 15 редова (700–1.100 
словних места укупно). Сажетак је праћен списком кључних речи (4–6). 

На крају рада даје се резиме на страном језику, који представља про-
ширени сажетак, па осим циља и предмета рада, методологије и приступа 
истраживању треба да садржи и резултате, као и оригиналности/вредности 
рада. Резиме такође садржи кључне речи из сажетка. Резиме треба да садржи 
између 15 и 25 редова (1.100–1.800 словних места укупно). Уз резиме који се 
подноси на енглеском језику или на неком другом светском језику, треба 
приложитиисрпскипревод.
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ИЛУСТРАТИВНИ ПРИЛОЗИ

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске 
карте...) треба да буду с називом прилога (навести аутора фотографије, од-
носно извор фотографије, географске карте и графикона). Аутор треба да 
означи место прилога у тексту.

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

Аутор, уз рад, треба да приложи и краћу биобиблиографску белешку о 
себи (не дужу од 10 редова (по узору на сличне из ранијих бројева часописа; 
доступно на сајту Матице српске http://www.maticasrpska.org.rs/category/
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/. 

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Цитирања у часопису врше се искључиво у виду фуснота. Литература 
се не наводи на крају чланка.

1. Књигесе наводе на следећи начин: када се књига помиње први пут 
– име и презиме аутора, наслов књиге курзивом (италиком), том и свеска 
(римским и арапским бројем), место издања курентом, година издања. После 
места издања се не ставља запета. Странице се наводе без додатака (нпр. 
стр., p., pp. и сл.). Ако се наводи и издавач, пише се курентом, обично пре 
места издања. Навођење назива издавача није обавезно али је пожељно. 
Уколико књига има више издања, може се навести број издања десно горе 
уз годину (суперскриптом), нпр. 20014. Уколико се упућује на фусноту, после 
броја стране пише се скраћеница „нап.”. Уколико се помиње више места где 
је књига издата, она се раздвајају цртом. Ако се ради о књизи у којој су 
објављени извори, обавезно се наводи име особе која га је приредила, и то 
после наслова или после наслова у загради.

2. Чланцисе наводе на следећи начин: име и презиме аутора (када се 
чланак наводи први пут), назив чланка курентом – обично под наводници-
ма, назив часописа, новина или другог периодичног издања курзивом, број 
и годиште (годиште у заградама), број стране без икаквих додатака (као и 
код цитирања књига). Уколико је назив часописа дуг, приликом првог на-
вођења у загради се наводи скраћеница под којом ће се периодика даље 
појављивати.

3. Поглављеукњизиилизборникунаводи се на следећи начин: име 
и презиме аутора (када се поглавље наводи први пут), наслов рада под на-
водницима, наслов књиге или зборника курзивом, место издања, издавач, 
година издања, број стране. 

4. Архивскиматеријалсе наводи следећим редом: архив, фонд, кутија, 
односно свежањ или фасцикла, број и датум и друге ознаке документа. По-
том се наводе подаци који ближе одређују сам документ. 
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5. Правнипрописисе наводе пуним називом у куренту, обично потом 
курзивом гласило у којем је пропис објављен, запета, број и година објављи-
вања раздвојени косом цртом. 

6. Цитирање текстова са интернетатреба да садржи назив цитираног 
текста, адресу интернет странице и датум приступа страници.

7. Уколико постоји више аутора (до три) књиге или чланка, они се раз-
двајају запетом. Приликом првог помињања наводе се имена и презимена. 
Уколико постоји више од три аутора, наводи се име и презиме само првог 
од њих, уз додавање „и др.”.

8. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код 
поновљеног цитирања тог рада, после првог слова имена и презимена аутора, 
ставља се: н. д., страна и тачка. Уколико се цитира више радова истог ауто-
ра, било књига, било чланака, пошто је први пут назив сваког рада наведен 
у пуном облику, код поновљеног цитирања наводи се прво слово имена и 
презиме аутора, скраћени наслов дела, број странице и тачка.

9. Уколико се цитира текст с више узастопних страна које су тачно од-
ређене, оне се раздвајају цртом, после чега следи тачка. Уколико се цитирају 
подаци с више различитих страна, наводе се њихови бројеви раздвојени за-
петама. Уколико се цитира више страна које се не одређују прецизно, после 
броја који означава прву страну наводи се „и даље”. 

10. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дела као у претход-
ној напомени, користи се „исто”. Уколико се цитира податак из истог дела 
као у претходној напомени, али с различите стране, користи се „исто”, на-
води се страна и ставља се тачка на крају.

11. Латинске и друге стране речи пишу се курзивом.
12. Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција 

на српски језик према Правопису српскога језика Матице српске), с тим што 
се при првом навођењу у загради име даје изворно.

12. За „видети” користи се скраћеница „вид.”, а за „упоредити” се кори-
сти скраћеница „упор.”. 

Редакција



INSTRUCTION TO AUTHORS
Proceedings of Matica srpska for History

The manuscript intended for publication in the Proceedings of Matica Srpska 
for History should be sent to the Editorial Board to either vnikolic@maticasrpska.
org.rs or zmsi@maticasrpska.org.rs 

Editorial assistant will send to the author an electronic form of the Statement 
that the paper is not (or will not be) published or offered to another journal or 
publisher. The manuscript can also be sent by regular mail to: Vladimir Nikolić, 
Matica Srpska, Proceedings of Matica srpska for History, Matice srpske 1, Novi 
Sad 21000 (you can also contact the editorial assistant at the phone numbers +381 
21 66 15 798).

Manuscript in the Serbian language should be written in Cyrillic script using 
Microsoft Word (including an abstract in Serbian and a summary in English, 
images, tables, and other supplements). The size of the manuscript should not 
exceed 2 author’s sheets (one author’s sheet contains 16 pages/28 lines with 66 
characters per line per page).

The main text should be written with regard to the following requirements 
‒ font: Times New Roman; spacing: 1.5; font size: 12. First-line indent: 1.25 cm.

ABSTRACT AND SUMMARY

The abstract at the beginning of the paper should be in the Serbian language 
or the language of the paper. The abstract should reflect the essence of the paper. 
Specifically, it should provide some basic information on the objective and the 
theme of the paper, as well as on the methodology and approach to the research. 
The abstract should be between 10 and 15 lines (700–1,100 characters in total). 
The abstract is accompanied by keywords (4–6).

At the end of the paper, a summary in a foreign language should be given. 
This should be an extended summary, so in addition to the objective and the theme 
of the paper, the methodology and the research approach, it should contain the 
results as well as the original contribution of the paper. The summary should also 
be accompanied by the keywords from the abstract. The summary should be 
between 15 and 25 lines (1,100–1,800 characters in total). Beside the summary 
submitted in English or some other world language, its Serbian translation should 
also be provided. 
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ILLUSTRATIONS

Illustrations (photos, images, maps, graphs, charts, etc.) should be annotated 
(the author of the photo, or the source of the photo, map or chart should be 
indicated). The author should mark the place of the illustration in the text.

BIOBIBLIOGRAPHY

The author should also submit a short biobibliography (not longer than 10 lines; 
similar to the ones from the previous issues of the Proceedings of Matica Srpska for 
History, available on the Matica Srpska website http://www.maticasrpska.org.rs/category/ 
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/ 

REFERENCES

References should be indicated within the text by a footnote. References are 
not listed at the end of the paper.
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