


М А Т И Ц А  С Р П С К А
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

З Б О Р Н И К
М А Т И Ц Е  С Р П С К Е

З А  И С Т О Р И Ј У

106

MATICA SRPSKA
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES

PROCEEDINGS OF MATICA SRPSKA FOR HISTORY

Покренут 1970. године
До 28. свеске (1983) часопис је носио назив Зборник за историју

Главни уредници
Академик Славко ГАВРИЛОВИЋ (1970–2004)
Академик Милош БЛАГОЈЕВИЋ (2005–2012)

Проф. др Војин ДАБИЋ (2013–2017)
Др Петар В. КРЕСТИЋ (2018–)

Уредништво
Др Габор АГОШТОН, Вашингтон, САД

Др Максим Јурјевич АНИСИМОВ, Москва, Русија
Др Ђорђе БУБАЛО, заменик главног и одговорног уредника, Београд

Др Росица Стефанова ГРАДЕВА, Софија, Бугарска
Др Иван ЛАКОВИЋ, Подгорица, Црна Гора

Др Александра НОВАКОВ, Нови Сад
Др Мира РАДОЈЕВИЋ, Београд

Др Срђан РУДИЋ, Београд
Др Александар ФОТИЋ, Београд

Др Ђура ХАРДИ, Нови Сад 
Др Небојша С. ШУЛЕТИЋ, Београд

Главни и одговорни уредник
Д р  Пе т а р  В.  К РЕ С Т И Ћ

Copyright © Матица српска, Нови Сад, 2022



ISSN 0352–5716 | UDC 93/99(05)

ЗБОРНИК
МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЗА ИСТОРИЈУ

106
(2/2022)

НОВИ САД
2022





САДРЖАЈ / CONTENTS

ЧЛАНЦИ и РАСПРАВЕ
ARTICLES and TREATISES

 Срђан Рудић Srđan Rudić
 БАЛШИЋИ И ПРОВАНСАЛСКА  THE BALŠIĆ FAMILY AND
 ПОРОДИЦА БО (BAUX) THE PROVENÇAL FAMILY DE BAUX
 Прилог проучавању порекла  А contribution to the study of
 зетске породице Балшић the origin of the Balšić family from Zeta

7–17

 Василије Ђ. Крестић Vasilije Đ. Krestić
 ВОЈВОДСТВО СРБИЈА И VOIVODESHIP OF SERBIA AND
 ТАМИШКИ БАНАТ НИЈЕ BANAT OF TEMES WAS NOT 
 БИЛО КРУНОВИНА CROWNLAND

19–23

 Андреј Јефтић и  Andrej Jeftić and
 Зорка Шљиванчанин Zorka Šljivančanin
 О СТУДИЈАМА  ABOUT THE STUDIES OF
 ЈУСТИНА ПОПОВИЋА JUSTIN POPOVIĆ

25–43

 Александра Вулетић Aleksandra Vuletić
 СМРТНОСТ ЖЕНА НА ПОРОЂАЈУ  MATERNAL MORTALITY AT
 У СТАТИСТИЦИ МОРТАЛИТЕТА  CHILDBIRTH IN THE MORTALITY
 СРБИЈЕ 1888–1910. STATISTICS OF SERBIA 1888–1910

45–60

 Никола Станковић Nikola Stanković
 ЕМИГРАНТСКА ВЛАДА  THE YUGOSLAV ROYAL
 КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И  GOVERNMENT IN EXILE AND
 АЛБАНСКО ПИТАЊЕ THE ALBANIAN QUESTION 
 (1941–1944) (1941–1944)

61–79



ИСТОРИОГРАФИЈА и МЕТОДОЛОГИЈА
HISTORIOGRAPHY and METHODOLOGY

Жарко Б. Вељковић и Војкан Милутиновић
ОСВРТ НА НОВООБЈАВЉЕНЕ НАТПИСЕ ИЗ ПЕРИОДА ДО XIX В.  

У ЧАСОПИСУ НАТПИСИ И ЗАПИСИ
81–108

ПРИКАЗИ и БЕЛЕШКЕ / BOOK REVIEWS and NOTES

Марија Андрић
Renard Gluzman, Venetian Shipping. From the Days of Glory to Decline, 1453–1571, 

Brill, Leiden–Boston 2021, XI + 547 pp.
(Ренард Глузман, Венецијанска морнарица. Од славних дана до назадовања,  

1453–1571, Лајден–Бостон, 2021, XI + 547 стр.)
109–114

Владимир Нимчевић
Бо рис Стој ков ски, Цар Јо ван Не над: жи вот, де ло и на сле ђе.  

Срп ски ин сти тут, Бу дим пе шта 2018, 272 стр.
115–117

АУТОРИ У ОВОМ БРОЈУ / AUTHORS IN THIS ISSUE
119–121

Владимир Николић
РЕГИСТАР / REGISTER

123–129

ПОЛИТИКА УРЕДНИШТВА / EDITORIAL POLICY
131–140

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ / INSTRUCTION TO AUTHORS
141–146

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ
147



Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
A R T I C L E S  a n d  T R E A T I S E S

UDC 929.52BALŠIĆI
https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2022.106.1
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД
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БАЛ ШИ ЋИ И ПРО ВАН САЛ СКА ПО РО ДИ ЦА БО (BA UX ) 
При лог про у ча ва њу по ре кла зет ске по ро ди це Бал шић

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се рас пра вља о те о ри ји пре ма ко јој су зет ска вла сте ла 
Бал ши ћи би ли фран цу ског по ре кла, од но сно да су пре ко на пуљ ске пле мић ке 
по ро ди це Bal sa/Bal za, би ли по том ци про ван сал ске по ро ди це Бо (de Ba ux). Нај-
ста ри ју тврд њу да су зет ски Бал ши ћи по том ци про ван сал ске по ро ди це Бо на-
ла зи мо у де лу Bre ve me mo rie de li di scen den ti de no stra ca sa Mu sac hi на ста лом 
у пр вој по ло ви ни XVI ве ка. Ве ли ку уло гу у ње ном ши ре њу играо је и илир ски 
гр бов ник на стао кра јем XVI ве ка, у ко јем је грб зет ских го спо да ра пред ста вљен 
као ком би на ци ја зна ме ња зет ских Бал ши ћа и на пуљ ске пле мић ке по ро ди це 
Bal sa/Bal za, од но сно фран цу ске по ро ди це Ba ux. Иа ко је ова те о ри ја у на у ци 
одав но на пу ште на, по но во је за жи ве ла у де лу цр но гор ске исто ри о гра фи је. У 
члан ку је ука за но на њен раз вој, ње не нај ва жни је за ступ ни ке и раз ло ге ко ји су 
их на ве ли да је при хва те. Та ко ђе је ука за но и на ар гу мен та ци ју ис тра жи ва ча 
ко ји су је сма тра ли нео сно ва ном.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бал ши ћи, Ba ux, Bal sa/Bal za, Про ван са, На пуљ

Бал ши ћи су по мно го че му јед на од нај ин те ре сант ни јих вла сте о ских 
по ро ди ца ко је су се уз ди гле на ру ше ви на ма др жа ве Не ма њи ћа. Ус пе ли су да 
ис ко ри сте про па да ње и не ста нак Срп ског цар ства и да за ре ла тив но крат ко 
вре ме из јед не ма ле обла сти ко ја се на ла зи ла на под руч ју не где у Зе ти, про-
ши ре сво ју власт на те ри то ри ју ко ја се у јед ном тре нут ку про сти ра ла од 
Ду бров ни ка до Хи ма ре, а у уну тра шњо сти об у хва та ла Тре би ње, Оно гошт, 
Пећ и При зрен. Др жа ва, од но сно област Бал ши ћа, по сто ја ла је не што пре ко 
ше зде сет го ди на (1360–1421).1 Ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли Бал ши ћи ма 

1 G. Gel cich, La Zed da e La Di na stia dei Bal ši di, Spa la to 1899; Исто ри ја Цр не Го ре 2-2, 
Ти то град 1970, 3–133; B. Še ku la rac, Cr na Go ra u do ba Bal ši ća, Ce ti nje 2011; С. Ру дић, Бал шићи 
– го спо да ри Зе те, Бе о град 2022.
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ука за ли су на не ко ли ко про бле ма тич них пи та ња о ко ји ма по сто је опреч на 
раз ми шља ња. Ово се, пре све га, од но си на пи та ње њи хо вог по ре кла. Не до-
ста так са вре ме них исто риј ских из во ра, као и об лик име на ро до на чел ни ка 
по ро ди це, до ве ли су до то га, да о њи хо вом по ре клу и ет нич кој при пад но сти 
не по сто ји је дин стве но ми шље ње. О по ре клу Бал ши ћа у исто ри о гра фи ји је 
из не то не ко ли ко те о ри ја од ко јих је сва ка ко нај ин три гант ни ја она да су били 
фран цу ског по ре кла, од но сно да су пре ко на пуљ ске пле мић ке по ро ди це 
Bal sa/Bal za, би ли по том ци про ван сал ске по ро ди це Бо (de Ba ux).1 

Иа ко је ова те о ри ја у на у ци одав но на пу ште на, у но ви је до ба по но во је 
за жи ве ла у де лу цр но гор ске исто ри о гра фи је. Ко ли ко нам је по зна то, пр ве 
ко ра ке у овом прав цу на чи нио је Жив ко Ан дри ја ше вић ко ји је 2006. го ди не 
из нео ми шље ње да са вре ме ни исто ри ча ри „ola ko i bez ijed nog ozbilj nog argu-
men ta” од ба цу ју прет по став ку Че до ми ља Ми ја то ви ћа о фран цу ском по ре клу 
по ро ди це Бал шић.2 Ау то ри де ла Исто риј ски лек си кон Цр не Го ре, об ја вље ног 
исте, 2006. го ди не, ме ђу ко ји ма је и Ан дри ја ше вић, уоп ште не сум ња ју у то 
да су Бал ши ћи фран цу ског по ре кла: „Po ro di ca Bal šic je u Ze tu doš la kra jem 
13. vi je ka (1272–1280), i to iz Fran cu ske (Pro van sa). Pri pa da li su ari sto krat skom 
sta le žu, a nji ho vo pre zi me bi lo je de Во (de Bau-ldž ili de Ba udž). Bal ši ći u Ze tu do-
la ze u vri je me ka da u njoj stal no bo ra vi srp ska kra lji ca Je le na, že na kra lja Uro ša I, 
ko ja je bi la fran cu ska prin ce za”.3 По ме ну ће мо још и хе рал ди ча ра Алек сан дра 
Са мар џи ћа ко ји сма тра да је због пред ста ве зве зде на гр бу Бал ши ћа њи хо ва 
ве за са Ан жуј ци ма по твр ђе на, до да ју ћи и да се Бал ши ћи ја вља ју у Зе ти у доба 
же нид бе кра ља Уро ша I са Је ле ном Ан жуј ском.4

Бо (de Ba ux) је фран цу ска пле мић ка по ро ди ца са ју га Фран цу ске. При-
па да ла je нај бо га ти јим и нај моћ ни јим по ро ди ца ма сред њо ве ков не Про ван се. 
Пр ви до ку мен то ва ни тра го ви о овој по ро ди ци по ти чу из 971. го ди не. По сле 
не ко ли ко де це ни ја по ми њу се као го спо да ри по се да Les Ba ux (981) и Ma rig
na ne (1000), а не што ка сни је су за вла да ли и Оран жом (1173). Име су до би ли 
по утвр ђе ној сте но ви тој ли ти ци на ко јој су у X ве ку из гра ди ли твр ђа ву. На-
и ме, на ста ро фран цу ском ba ux (ba ou на про ван сал ско-ок си тан ском) зна чи 
ли ти ца, стр ми на. По је ди ни чла но ви по ро ди це Бо при дру жи ли су се Кар лу 
I Ан жуј ском у ње го вом по хо ду на ју жну Ита ли ју, а за сво је за слу ге би ли су 
на гра ђе ни ви со ким по ло жа ји ма и број ним по се ди ма. У Ита ли ји су по зна ти 
под име ни ма Bal sa и Bal za.5 О њи хо вом по ре клу за бе ле же но је не ко ли ко 
ле ген ди. Пре ма нај за сту пље ни јој, по ро ди ца Бо во ди по ре кло од Бал та за ра, 

1 О по ре клу Бал ши ћа по гле да ти: С. Ру дић, Бал ши ћи – го спо да ри Зе те, 5–36.
2 Ž. An dri ja še vić, Š. Ras to der, Isto ri ja Cr ne Go re od naj sta ri jih vre me na do 2003, Pod go ri ca 

2006, 21; Ж. Ан дри ја ше вић, Исто ри ја Цр не Го ре, Бе о град 2015, 24–25.
3 http://www.mon te ne gri na.net /pa ges/pa ges1/isto ri ja/bal si ci/bal si ci_an dri ja se vic_ras to der.

htm  (при сту пље но 9. фе бру а ра 2021).
4 A. Sa mar džić, „Di na stič ki sim bo li Bal ši ća”, Zbo r nik ra do va sa sku pa „Bal ši ći”, Ce ti nje –

Pod go ri ca 2012, 176. Је ле на је би ла кће р ка Јо ва на Ан ђе ла, си на ви зан тиј ског ца ра Иса ка II 
Ан ђе ла, и Ма тил де, се стри чи не ла тин ског ца ра Бал ду и на II, праунукa фран цу ског кра ља 
Лу ја VI. На тај на чин би ла је у срод ству са си ци ли јан ским кра ље ви ма Кар лом I и Кар лом II 
Ан жуј ским, јер је Кар ло I био пра пра у нук Лу ја VI. О по ре клу кра љи це Је ле не по гле да ти: 
И. Ко ма ти на, Краљ Сте фан Урош I Ве ли ки и ње гов век, Бе о град 2021, 118–138.

5 Ге не а ло ги ју по ро ди це Бо по гле да ти на сај ту: https://fr.ca la meo.co m/read/001513011c76c-
5b895e08 (при сту пље но 18. ок то бра 2022).
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јед ног од три му дра ца ко је је зве зда од ве ла у Ви тле јем да се по кло не но во-
ро ђе ном Ису су. Сто га су за грб узе ли зве зду са 16 зра ка (кра ка) ко ја сим бо-
ли зу је Ви тле јем ску зве зду. Пре ма дру гој ле ген ди во де по ре кло од гот ске 
(ви зи гот ске) фа ми ли је Бал ти.6 За на шу те му, ва жно је, да је пр во бит ни грб 
по ро ди це Бо би ла сре бр на зве зда са 16 кра ка на цр ве ној по за ди ни. Ка да су 
се оро ди ли са пр вом кне жев ском ку ћом Оран жа, грб је из ме њен – по де љен је 
на че твр ти не и уз зве зду је до да та и пред ста ва ро га, што је и грб на пуљ ског 
огран ка по ро ди це. 

Нај ста ри ју тврд њу да су зет ски Бал ши ћи по том ци про ван сал ске по ро ди-
це Бо, на ла зи мо у де лу Bre ve me mo rie de li di scen den ti de no stra ca sa Mu sac hi 
на ста лом у пр вој по ло ви ни XVI ве ка. Овај текст је 1510. го ди не на пи сао 
Јо ван Му са ки, а сре ди ном ве ка га до пу нио ње гов син Кон стан тин.7 Де ло ве 
тек ста о по ре клу Бал ши ћа на пи сао је Кон стан тин ко ји је зет ским го спо да-
ри ма при пи сао тра ди ци ју о по ре клу про ван сал ске и на пуљ ске по ро ди це Бо. 
Он нај пре по ми ње да Бал ши ћи сма тра ју да по ти чу од три му дра ца, али да он 
ве ру је да по ти чу од гот ских Бал та, јер по пут њих има ју зве зду у гр бу. По том 
до да је да је Бал ша, го спо дар и краљ Ал ба ни је, ка ко га на зи ва, а ко ји је био 
у срод ству са ње го вом по ро ди цом, во дио по ре кло од кра ље ва из гот ске по-
ро ди це Бал та ко ји су че сто са вој ском по хо ди ли Евро пу. На кра ју за кљу чу је 
“però ò si a no del li tre Mag gi, ò si a no de qu e sti al tri, me re met to al ve ro e di che ne 
sa più.ˮ 8 По себ но је ва жно ис та ћи и да је Му са ки је ва хро ни ка, не са мо нај ста-
ри ји по зна ти из вор у ко јем су Бал ши ћи по ве за ни са по ро ди цом Бо, већ и пр ви 
по зна ти из вор у ко јем се пред ста ва зве зде ве же за грб го спо да ра Зе те. 

Пи та ње је да ли је Кон стан тин сам ис кон стру и сао ве зу из ме ђу по ро ди ца 
Бал шић и Бо, да ли је мо жда пре у зео из не ког на ма да нас не по зна тог спи са, 
или је са мо за бе ле жио при чу ко ју је мо гао чу ти од не ког од чла но ва број них 
пле мић ких по ро ди ца са Бал ка на, ко ји су на пу сти ли сво је по се де и на шли 
уто чи ште у ју жној Ита ли ји. За са да смо скло ни ји да ве ру је мо у ово пр во, од-
но сно да је он тво рац ове ве зе. Мо жда мо же мо од го во ри ти и на пи та ње за што 

6 Ове ле ген де о по ре клу по ро ди це Бо за бе ле жи ли су мно ги пи сци XVII и XVI II ве ка. 
N. Vig ner, Hi sto i re de la ma i son de Lu xem bo urg, Pa ris 1617, 230–231; Jo seph de La Pi se, Ta ble au 
de l’hi sto i re des prin ces et prin ci pauté d’O ran ge, La Haye 1640, 66; Fer ran te del la Mar ra, duca 
del la Guar dia, Di scor si del le fa mi glie estin te, fo ra sti e re, o non com pre se ne’ Seg gi di Na po li, Im
pa ren ta te col la Ca sa del la Mar ra, Na po li 1641, 65; Jean-Bap ti ste L’Her mi te (dit Tri stan), Na ples 
Françoise ou les Elo ges ge ne a lo gi qu es et hi sto ri qu es des prin ces, se ig ne urs et grands ca pi ta i nes 
du royau me de Na ples, af fec ti on nez à la co u ron ne de Fran ce, et des Français qui ont su ivy le party 
de nos prin ces de la ma i son d’Anjou et qui ont fa it bran che au dit royau me de Na ples, Pa ris 1663, 43; 
Ho noré Bo uc he, La cho ro grap hie ou De scrip tion de Pro ven ce et L’hi sto i re chro no lo gi que du me sme 
pays, to me pre mi er, Aix 1664, 910–911; Bo na ven tu re de Si ste ron, Hi sto i re no u vel le de la vil le et 
prin ci pa uté d’O ran ge, Avig non 1741, 45. Три стан је за бе ле жио да је Чезаре Денђењо (Cezare 
D’Engenio) у сво јој књи зи N a po li Sac ra по ве зао по ре кло по ро ди це Бо са древ ним кра ље ви ма 
Јер ме ни је. Jean-Bap ti ste L’Her mi te (dit Tri stan), Na ples Françoise ou les Elo ges ge ne a lo gi qu es 
et hi sto ri qu es des prin ces, se ig ne urs et grands ca pi ta i nes du royau me de Na ples, af fec ti on nez à la 
co u ron ne de Fran ce, et des Français qui ont su ivy le party de nos prin ces de la ma i son d’Anjou 
et qui ont fa it bran che au dit royau me de Na ples, 43–44.

7 Chro ni qu es grécoro ma nes (C. Hopf), Ber lin 1873, 270–340.
8 Chro ni qu es grécoro ma nes (C. Hopf), 336. Кон стан тин је у сво јим до пу на ма на вео да 

пре ма спи су о по ре клу срп ских де спо та, пи са ном на срп ском је зи ку ћи ри ли цом, ко ји је до-
био 1545. го ди не од кон те се Ма ри је Мур ски (кће р ке Гој ка Бал ши ћа) Бал ша по ти че од ло зе 
Не ма њи ћа. Chro ni qu es grécoro ma nes (C. Hopf), 305.
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је то учи нио. Му са ки су би ли ал бан ска пле мић ка по ро ди ца чи ји је је дан део, 
на кон па да под осман ску власт, обла сти ко јом су упра вља ли, из бе гао на те-
ри то ри ју На пуљ ске кра ље ви не.9 На шав ши се у ту ђи ни, Јо ван Му са ки је пи сао 
хро ни ку сво је по ро ди це ка ко би очу вао се ћа ње на ње ну не ка да шњу сла ву и 
зна чај. При то ме је, што је че сто био слу чај у де ли ма ова квог ти па, умео да 
из но си кон струк ци је ко је се не мо гу по твр ди ти у са вре ме ним из во ри ма. Род-
бин ски је по ве зао сво ју по ро ди цу са зет ским го спо да ри ма, ус твр див ши да је 
Ко ми та Му са ки, кће р ка де спо та Ан дре је Му са ки ја, би ла уда та за Бал шу II.10 
Жи ве ћи у На пуљ ској кра ље ви ни, Кон стан тин је сва ка ко био упо знат са нај-
у глед ни јим пле мић ким по ро ди ца ма, ме ђу ко ји ма је би ла и по ро ди ца Bal zo. 
Прет по ста вља мо да је, уо чив ши слич ност пре зи ме на Бал шић и Bal zoi, мо гао 
по ми сли ти да су ове две по ро ди це у срод ству, или је, што је по на ма ве ро-
ват ни је, ис ко ри стио по ме ну ту слич ност и ис кон стру и сао њи хо ву род бин ску 
ве зу ка ко би на тај на чин по ди гао и углед сво је по ро ди це. Сто га је зет ским 
го спо да ри ма при пи сао ле ген ду о по ре клу по ро ди це Бо, ко ју је не где чуо или 
мо жда про чи тао, а из истог раз ло га им је при пи сао и зве зду на гр бу. 

Не ко ли ко де це ни ја ка сни је, кра јем XVI ве ка, на стао је још је дан спис у 
ко јем је ука за но на на вод ну род бин ску ве зу по ро ди ца Бо/Бал за и Бал ши ћа, 
a ко ји је че сто ко ри шћен као до каз те тврд ње. Реч је о Илир ском гр бов ни ку, 
ко ји је био је дан од кључ них до ка за, за хва љу ју ћи ко ји ма је Пе тар Иве љин 
Ох му ће вић-Гр гу рић из Сла ног код Ду бров ни ка, ус пео 17. ма ја 1594. го ди не 
да до би је де крет о плем ству од Кра љев ског са ве та у На пу љу. Алек сан дар 
Со ло вјев је сма трао да је пр ви „Илир ски гр бов никˮ на стао у На пу љу око 
1590. го ди не.11 У број ним пре пи си ма Гр бов ни ка, нај ста ри ји је на стао 1595. 
го ди не, на ла зи се и грб Бал ши ћа ко ји пред ста вља ком би на ци ју зна ме ња 
зет ских Бал ши ћа и на пуљ ске пле мић ке по ро ди це Bal sa/Bal za, од но сно фран-
цу ске по ро ди це Бо – на цр ве ном шти ту при ка за на је ви ше зрач на сре бр на 
зве зда, а на че лен ци вуч ја гла ва.12 Да би смо раз у ме ли ка ко је до то га до шло, 

9 N. Ze če vić, “Ge ne a logy, pro so po graphy and net works: on so cial ca pi tal of the Bal kan 
émi grés to the king dom in Na ples (15th–18th c.). Al ba nian kin dreds Mu sac hi, Ari a ni ti and Bua”, 
Me di ter ra nean towns: mo bi lity and dis pla ce ment of pe o ple, Pu bli ca ci ons de la Pre sidència (Sèrie 
Ma jor) 10 / 2021, 169–182.

10 “Sig no ra Co mi ta heb be per ma ri to il det to Rè Bal za, lo qu a le ten ne sot to suo do mi nio 
Scu ta ri, An ti va ro, Ca ta ro, Sce ben ni co e Tr su ri et al tro gran pa e se”, “il Rè Bas sa heb be per mo glie 
la Sig no ra Co mi ta Mo sac hi fi gli o la del Sig nor An drea Mo sac hi De spo to, dal li qu a li ne nac que una 
so la fi gli o la no mi ne Re gi na”. Chro ni qu es grécoro ma nes (C. Hopf), 281–282, 290–291. За раз ли ку 
од оца, Кон стан тин пи ше да је Ко ми та би ла уда та за Бал шу I. “Qu e sto Re Bal za eb be per mo glie 
la fi gli o la d’ An drea Mu sac hi, e con qu e sta Sig no ra generò una fi gli o la, e det ta Sig no ra mor se, e con 
al tra mo glie generò tre fi gli o li, Gi or gio, Stra ti o mi rio e Bal sa .ˮChro ni qu es grécoro ma nes (C. Hopf), 
305. Та ко ђе је на пи сао и да је Јо ван Бал шић, на вод ни унук Ђур ђа, не за ко ни тог си на Ђур ђа I 
Бал ши ћа, био оже њен Те о до ром Му са ки. Ње гов отац је на ве ден као “Sig nor Bal sa”. Chro ni ques 
grécoro ma nes (C. Hopf), 296. Бал ша II био је оже њен Ком ни ном, кћер ком ва лон ског де спота 
Јо ва на Ком ни на Асе на. 

11 A. So lo vjev, „Pri no si za bo san sku i ili r sku he ral di ku i ’Ro do slo vlje bo san skih i srp skih 
kra lje va’ ,ˮ Gla snik Ze malj skog mu ze ja u Sa ra je vu NS (A) 9 (1954), 130. 

12 С. Ру дић, Вла сте ла Илир ског гр бов ни ка, Бе о град 2006, 33–34, 99–100. Бал ши ћи су 
има ли раз ви је ну хе рал ди ку и уста ље ни по ро дич ни сим бол – вуч ју гла ву ко ја се на ла зи ла и 
у че лен ци и у шти ту гр ба. Си ма Ћир ко вић је сма трао да је зве зда узе та из књи ге о са бо ру у 
Кон стан ци (1414–1418). С. Ћир ко вић, „До пу не и об ја шње ња ,ˮ у: С. Но ва ко вић, Исто ри ја 
и тра ди ци ја, Бе о град 1982, 476. Ау то ри Ро до слов них та бли ца и гр бо ва твр де да се зве зда 
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ва жно је на гла си ти да је Пе тар Иве љин Кра љев ском са ве ту у На пу љу под нео 
на увид и сво ју из ми шље ну ге не а ло ги ју, где је ме ђу сво је прет ке са жен ске 
стра не увр стио и Бал ши ће (Ба о ши ће).13 Мо гу ће је да је ау тор Гр бов ни ка 
уо чио слич ност из ме ђу пре зи ме на две по ро ди це и по ми слио да су у род бин-
ским ве за ма. Ме ђу тим, с об зи ром на раз ло ге на стан ка Гр бов ни ка, пре се 
мо же прет по ста ви ти да је реч о кон струк ци ји Пе тра Иве љи ног ко ји је на овај 
на чин же лео ма кар и по сред но да ис так не род бин ску ве зу са јед ном углед ном 
на пуљ ском пле мић ком по ро ди цом ка ко би оја чао сво ју по зи ци ју у по ку шају 
до би ја ња плем ства.14 

Не ко ли ко го ди на на кон по ја ве Гр бов ни ка, мље тс ки опат Ма вро Ор бин, 
ве ро ват но на осно ву не ког ста ри јег, да нас из гу бље ног из во ра, са оп шта ва да 
је ро до на чел ник по ро ди це по име ну Бал ша био си ро ма шни зет ски вла сте лин 
ко ји је у вре ме ца ра Ду ша на др жао са мо јед но се ло. Иа ко је Бал ши ће по ре клом 
ве зао за Зе ту, то се не мо же за кљу чи ти из пред ста ве њи хо вог гр ба – на штиту 
је при ка за на сед мо кра ка зве зда, а на че лен ци вуч ја гла ва. Са свим је мо гу ће да 
је Ор бин овај грб пре у зео из не ког од пре пи са Илир ског гр бов ни ка, а мо жда 
и из не ког на ма да нас не по зна тог спи са.15

по ја вљу је на гр бу Бал ши ћа у Ри хен та ло вом збор ни ку. Сма тра ју да је зве зда у илир ским 
гр бов ни ци ма ве ро ват но пре у зе та од Ри хен та ла и да мо жда од тог вре ме на по чи ње спор на 
иден ти фи ка ци ја Бал ши ћа са на пуљ ским плем ством. Д. Спа сић, А. Па ла ве стра, Д. Мр ђе но-
вић, Ро до слов не та бли це и гр бо ви срп ских ди на сти ја и вла сте ле, Бе о град 1991, 141. Алек сан-
дар Па ла ве стра је де се так го ди на ка сни је прет по ста вио да је ау тор Гр бов ни ка у штит на зна-
ме њу Бал ши ћа ста вио ви ше кра ку зве зду, ко ју је ве ро ват но ви део у не кој од књи га о са бо ру 
у Кон стан ци. А. Па ла ве ста, „Ко мен та ри ,ˮ у: А. Со ло вјев, Исто ри ја срп ског гр ба и дру ги хе рал
дич ки ра до ви, Бе о град 2000, 184. Исти ау тор ка сни је по на вља ову тврд њу, али и до да је да је 
ау тор Гр бов ни ка зве зду мо гао ви де ти код на пуљ ске по ро ди це Bal sa/Bal zo. А. Па ла ве стра, 
Бе о град ски гр бов ник II и илир ска хе рал ди ка, Бе о град 2006, 72–73; А. Па ла ве стра, „Илир ски 
гр бов ни ци и или р ска хе рал ди ка ,ˮ Или р ски гр бов ни ци и дру ги хе рал дич ки ра до ви, Бе о град 
2010, 103–104. Алек сан дар Са мар џић твр ди да се зве зда на гр бу Бал ши ћа пр ви пут ја вља у 
Ри хен та ло вом збор ни ку о са бо ру у Кон стан ци 1415. го ди не. A. Sa mar džić, „Di na stič ki sim bo li 
Bal ši ća ,ˮ 173. Бо жи дар Ше ку ла рац сма тра да је при су ство зве зде на гр бу ве ро ват но по ве за-
но са зве здом ко ја је при сут на на не ким при мер ци ма нов ца ко ји је ко ван у вре ме Бал ше II. 
B. Še ku la rac, Cr na Go ra u do ba Bal ši ća, 159–160. 

13 У ге не а ло ги ји Ох му ће ви ћа на ве де но је да је су пру га нај ста ри јег по зна тог чла на по-
ро ди це, Ра ди во ја Гр гу ри ћа Вла ди са љи ћа, би ла Vvla da va Ba o cich. Та ко ђе и да је су пру га Хре-
ље, вој во де Ко сту ра, би ла Vi do sa va Ba o scich. Fran ce sco de Pe tris, Bre ve di scor so ge ne a lo gi co 
de la an tic his si ma, e no bi lis si ma fa mi glia Ohmvchi e vich Gar gvrich, 17, 19, штам па но у: Lo ren zo 
Mi ni a ti, Le glo rie ca du te dell’an tic his si ma, ed au gu stis si ma fa mi glia Com ne na, Ve ne tia 1663 
(пр во из да ње 1645); G. Gel cich, I con ti di Tu helj con tri bu to al la Sto ria del la Ma ri na Dal ma ta, 
Ra gu sa 1889, 169; А. Со ло вјев, „По ста нак илир ске хе рал ди ке и по ро ди ца Ох му ће вић ,ˮ Гла сник 
Скоп ског на уч ног дру штва 12 (1932), 88–89.

14 У Та сов чи ће вом (крај XVI ве ка) и Бер лин ском гр бов ни ку (крај XVI по че так XVII 
ве ка) на цр та ни су гр бо ви Пе тра Ох му ће ви ћа и ње го вог се стри ћа Сте фа на Та сов чи ћа у окви-
ру ко јих је при ка за на и ви ше зрач на зве зда са зна ме ња Бал ши ћа. А. Па ла ве стра, Бе о град ски 
гр бов ник II и или р ска хе рал ди ка, Бе о град 2006, 41–53; А. Па ла ве стра, „Илир ски гр бов ни ци 
и или р ска хе рал ди ка ,ˮ 78–90. По сто ји и мо гућ ност да је Пе тар Иве љин био упо знат са Муса-
ки је вом хро ни ком јер су на стан ци и гр бов ни ка и хро ни ке ве за ни за На пуљ ско кра љев ство.

15 “Bal sa, del qu a le ho ra di re mo, fù gen til hu o mo di Zen ta as sai po u e ro; e in vi ta del l’Im pe-
ra do re Ste fa no te ne ua so la men te una vil la.” M. Or bi ni, Il Reg no de gli Sla vi, Pe sa ro 1601, 286. Си ма 
Ћир ко вић је ука зао да се Ор би но ви крат ки по да ци о ге не а ло ги ја ма Ка стри о та и Црно је ви ћа 
(стр. 388) осла ња ју на Му са ки је ву хро ни ку. С. Ћир ко вић, „Ко мен та ри”, у: М. Ор бин, Кра љев
ство Сло ве на, Бе о град 1968, 360.
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Де ло Ма вра Ор би на има ло је ве ли ки ути цај на чу ве ног фран цу ског 
фи ло ло га и исто ри ча ра Шар ла Ди фре на Ди кан жа, ко ји је био ми шље ња да 
су Бал ши ћи ве ро ват но би ли по ре клом из ку ће Бо, ко ја се у Ал ба ни ју на ста-
ни ла у вре ме ка да су Кар ло I, краљ Си ци ли је и ње гов син Фи лип, кнез Та-
рен та, вла да ли Дра чом. Ово до дат но по твр ђу је име ни ма Bal sa и Bal za ка ко 
су ита ли ја ни на зи ва ли ку ћу Ba ux, из че га су по том Сло ве ни фор ми ра ли 
Ба о ша. Ди канж да ље сма тра да сва ку сум њу у по ре кло зет ских Бал ши ћа 
от кла ња зна ме ње са ви ше зрач ном зве здом ко је им је при пи сао Ор бин, а које 
је ујед но и грб по ро ди це Бо.16

Сре ди ном XIX ве ка не мач ки ди пло ма та и ал ба но лог Јо хан Ге о рг фон 
Хан, од ба цио је Ди кан жо ву тврд њу да су Бал ши ћи фран цу ског по ре кла, 
ис та кав ши да је име Бал ша у ње го во вре ме би ло че сто на се ве ру Ал ба ни је, 
као и код Сло ве на ко ји га та ко ђе пи шу у об ли ку Bul za или Ba os ha.17

 За го вор ник те о ри је о фран цу ском по ре клу Бал ши ћа, био је и по зна ти 
фран цу ски ар хе о лог и ну ми зма ти чар, Шарл Ле нор ман, ко ји се ове те ме до-
та као у не ко ли ко ра до ва. Сма трао је, да су раз ло зи због ко јих је Хан оспо ра вао 
ми шље ње Ди кан жа о фран цу ском по ре клу Бал ши ћа не до вољ ни, од но сно, 
да чи ње ни ца да је Bal scha ал бан ска реч, не зна чи да то као вла сти то име не 
мо же би ти пре вод од de Ba ux. Ве ро вао је да зет ски Бал ши ћи по ти чу од мла-
ђег си на Бер тран да де Боа. Ле нор ман пи ше да исто ри ја по то ма ка ку ће Бо у 
Ал ба ни ји по чи ње 1356. го ди не, ка да су по се до ва ли не ко ли ко дво ра ца у се вер-
ној Ал ба ни ји, од ко јих су јед ном да ли име по гра ду у Про ван си, ода кле су би ли 
по ре клом, а чи је име је са чу ва но у се лу Балш (Balsh) код Ска дра.18 Фран цу-
ско по ре кло Бал ши ћа ви део је и у пред ста ви на јед ном нов чи ћу Бал ше III 
– на аве р су нов чи ћа на ла зи се по зна ти грб са ву ком на шти ту и из над че лен-
ке и нат пис M. BALS. D. GOR GI, а на ре ве су је при ка зан све тац са нат пи сом 
S. LA VREN CIVS. На аве р су је при ка за на и зве зда сма ње на на по ло ви ну, 
ко ја по ње му, ја сно де фи ни ше од нос Бал ши ћа пре ма ку ћи из Про ван се.19

Не мач ки исто ри чар Карл Хопф, од ба цио је тврд ње Ди кан жа и Ле нор-
ма на, да су Бал ши ћи фран цу ског по ре кла, али је и он на пра вио гре шку јер 
је на осно ву по гре шног чи та ња по ве ље ца ра Уро ша из 1357. го ди не, сма трао 
да се ро до на чел ник по ро ди це Бал шић звао Бал ша Ба ри нич Би во ли чић, те 
да је био ге не рал ца ра Ду ша на.20

По ре клом Бал ши ћа нај де таљ ни је се ба вио Че до миљ Ми ја то вић, ко ји је 
по чет ком де ве те де це ни је XIX ве ка, зет ским го спо да ри ма, по све тио два 

16 Charles du Fre sne, sieur du Can ge, Hi sto i re de l’Em pi re de Con stan ti no ple so us les em pe re urs 
français, Pa ris 1657, 290; Charles du Fre sne, sieur du Can ge, Illyri cum ve tus & no vum, si ve hi sto ria 
reg no rum Dal ma ti ae, Cro a ti ae, Sla vo ni ae, Bo sni ae, Ser vi ae, atque Bulga ri ae, locuple tis si mis acces
si o nibus auc ta, atque pri mis tem po ribus, usque ad no stram con tinua ta ae ta tem, Po so nii 1746, 131.

17 Jo hann Ge o rg von Hahn, Al ba ne sische stu dien, Je na 1854, 325, 345.
18 F. Le nor mant, “De ni ers de Bal scha III, prin ce de Monténégro et de Zen ta ,ˮ Re vue nu mi

sma ti que. No u vel le série. To me si xi ème. Pa ris 1861, 141–142; F. Le nor mant, De us dyna sti es 
françaises chez les Sla ves Méri di o na ux aux qu a tor zi ème siè cles, Pa ris 1861, 8; F. Le nor mant, Turcs 
et Monténégrins, Pa ris 1866, 4–5, 10.

19 F. Le nor mant, “De ni ers de Bal scha III, prin ce de Monténégro et de Zen ta ,ˮ 160–162.
20 C. Hopf, “Gri ec hen land im Mit te lal ter in der Ne u ze it ,ˮ All ge me i ne Encyclopädie der 

Wis sen schaf ten und Künste 86, Le ip zig 1868, 42; Chro ni qu es grécoro ma nes (C. Hopf), 534 (родо-
слов Бал ши ћа).
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обим на члан ка у ко ји ма је де таљ но, че сто пот пу но не кри тич но, пре тре сао 
све тек сто ве ко ји су му би ли до ступ ни о овој про бле ма ти ци.21 На чин ње го-
вог ра да до вео је до то га, да су ре зул та ти ко је је пред ста вио крај ње спо р ни.22 
Ми ја то вић је од ба цио пи са ње Ма вра Ор би на сма тра ју ћи да је те шко ве ро-
ва ти да би јед на си ро ма шна по ро ди ца, ка ко Бал ши ће опи су је мље тс ки опат, 
мо гла до ћи до оно ли ке мо ћи.23 Ве ро вао је да су „Бал ши ћи ,ˮ ко ји се ја вља ју 
у Фран цу ској, Ита ли ји, Ср би ји и Ру му ни ји, при пад ни ци јед не по ро ди це – од 
про ван сал ских Бал ши ћа во де по ре кло ита ли јан ски, од њих срп ски, а од 
срп ских ру мун ски Бал ши ћи. Не ће мо се мно го ба ви ти Ми ја то ви ће вим на чи-
ном ра да, већ ће мо са мо из не ти ње го ве тврд ње: у Зе ту је 1279. го ди не из 
На пуљ ске кра ље ви не по бе гао Фран ко, син Ху га Бал ши ћа; Фран ко се не где 
из ме ђу 1280. и 1300. го ди не оже нио јед ном кће р ком кра љев ског до ма Не ма-
њи ћа и у ми раз до био ба шти ну у До њој Зе ти, у пре де лу дуж Бо ја не од Ска-
дра до мо ра; ту је са зи дао (или об но вио) твр ђа ву ко јој је дао на пуљ ско име 
„пра де дов ског Ка сте ла у Про ван сиˮ – Бал цо (од то га је ка сни је по ста ло 
Ба ле цо); Фран ко је из по ме ну тог бра ка имао си на Бал шу, за ко јег има по сред-
них до ка за да је од 1300. до 1358. го ди не жи вео и за у зи мао од ре ђе ни по ло жај 
у Зе ти.24 Ми ја то вић је ве ро вао, што се ви ди из ре че ног, и да су Бал ши ћи 
би ли у ро ду са Не ма њи ћи ма, при че му се по зи вао на пи смо па пе Ур ба на V 
из 1368. го ди не, пи са ња Ма ри на Бар ле ти ја и Кон стан ти на Му са ки ја, Тро но-
шки ле то пис, нат пис на гро бу бо сан ске кра љи це Ка та ри не и по ве љу Ђур ђа II 
из ја ну а ра 1386. го ди не.25 Ми ја то вић ни је увек имао пред со бом спи се на ко је 
се по зи вао, што је на рав но до во ди ло до про пу ста и по гре шних за кљу ча ка. 

21 Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ски це за исто ри ју Зе те ,ˮ Гла сник Срп ског уче ног дру штва 
49 (1881), 125–264; Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ Гла сник Срп ског уче ног 
дру штва 66 (1886), 147–227.

22 Оба  ра да мо же мо до ве сти у ве зу са про гла ше њем Ср би је за кра ље ви ну 1882. го ди не. 
Рад о ге не а ло ги ји Бал ши ћа Ми ја то вић по чи ње и за вр ша ва та ко што по ве зу је кра ља Ми лана 
и кра љи цу На та ли ју са Бал ши ћи ма и Не ма њи ћи ма: „Од кра ља Ми ла на, по оцу Обре но ви ћа, 
по ста рој мај ци Бал ши ћа, и од кра љи це На та ли је, уну ке јед не Бал ши ни це, ро дио се Алек сан-
дар Обре но вић – Бал шић – Не ма њић, пр ви пре сто ло на след ник об но вље ног пре сто ла Не ма-
њи ће вог”, Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ 151, 227.

23 Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ски це за исто ри ју Зе те ,ˮ 140.
24 Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ 213–214. Ин те ре сант но је по ме ну ти 

да је Ми ја то ви ћа, још док је пи сао рад, Пан та Срећ ко вић упо зо рио да гре ши и да су Бал шићи 
ста ро се де о ци, а не до се ље ни ци, те да су име узе ли по се лу или ка сте лу Бал шић. Ми ја то вић 
је сма трао да је име Бал шић фа ми ли јар но, и да је пре ме сто мо гло би ти на зва но по фа мили-
ји, не го фа ми ли ја по ме сту. При то ме, ис ти че да ни у срп ском при мор ју, ни у Ср би ји ни је 
по сто јао ка стел Бал шић, пре не го што је је дан Бал шић из На пу ља до шао у Зе ту. Ч. Ми ја то вић, 
„Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ 155–156, нап. 3. Фе ран те де ла Ма ра пи ше да је син Ја ко па, 
кне за Та рен та из по ро ди це “del Bal zo”, по стао де спот Ср би је. Fer ran te del la Mar ra, duca della 
Gva r dia, Di scor si del le fa mi glie estin te, fo ra sti e re, o non com pre se ne’ Seg gi di Na po li, Im pa ren tate 
col la Ca sa del la Mar ra, 78. Ја коп (Gi a co mo del Bal zo, Ja co po de Ba ux, Jac qu es de Ba ux) је био 
по след њи ти ту лар ни ла тин ски цар Кон стан ти но по ља (1374–1383), кнез Та рен та (1374–1383) 
и кнез Аха је (1380–1383). Умро је 17. ју ла 1383. го ди не и ни је имао де це. G. No ble ma i re, Hi sto ire 
de la ma i son des Ba ux, Pa ris 1912, 217. Че до миљ Ми ја то вић је на осно ву ово га за кљу чио да је 
Фе ран те де ла Ма ра имао са мо оп ште зна ње о чи ње ни ци да је не ко од на пуљ ских Бал шића 
био го спо дар не где у срп ским зе мља ма, те је сто га по ми слио, зна ју ћи да је Ја коп по бе гав ши 
из На пу ља не ко вре ме про вео у Грч кој или Ал ба ни ји, да се ра ди о ње го вом си ну. Ч. Ми јато-
вић, „Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ 154–155. 

25 Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ 211–212. 
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Та ко је по да та ке о до ла ску Фран ка Бал ши ћа у Зе ту до био од П. (Па на јо та?) 
Бал ши ћа, ко ји га је уве рио да их је про чи тао у де лу фран цу ског ге не а ло га 
Три ста на штам па ном 1663. го ди не.26

У пе ри о ду из ме ђу из ла ска два Ми ја то ви ће ва ра да, Луи Бар те ле ми, ина-
че при ре ђи вач хро но ло шког и ана ли тич ког ин вен та ра по ве ља ку ће Бо, опо-
вр гао је тврд ње Ди кан жа и Ле нор ма на о то ме да су Бал ши ћи по том ци ове 
фран цу ске по ро ди це.27

Франц Ми кло шич је 1886. го ди не об ја вио рад о срп ској ди на сти ји Црно-
је вић, у ко јем се освр нуо на тврд њу Фал ме ра је ра о ал бан ском по ре клу Црно-
је ви ћа, ко ја се за сни ва ла на из јед на ча ва њу Сте фа на Ма ра мон теа и Сте фа на 
Цр но гор ца. Ми кло шич је ис та као да сва ко ко Сте фа на до жи вља ва као на-
пуљ ског пле ми ћа, или Ал бан ца, за бо ра вља да стра ни аван ту ри ста ни ка да 
не би мо гао да ус по ста ви вла да ви ну над Ср би ма, чак ни за крат ко вре ме, те 
да је то мо гао учи ни ти са мо гла вар ко ји је при па дао том пле ме ну. Из ово га 
се, ве ру је мо, мо же из ву ћи за кљу чак да је Ми кло шич, по пут Цр но је ви ћа, и 
Бал ши ће сма трао срп ском ди на сти јом. У истом ра ду је ис та као да се име на 
„balьša ,ˮ „bal ša ,ˮ „ba o šaˮ ни ка ко не мо гу из ве сти из фран цу ског Ba ux, већ од 
лич ног име на „bal ,ˮ „bao ,ˮ „ba linˮ итд, а „šaˮ је су фикс.28 

По зна ти ру ски на уч ник Па вле Апо ло но вич Ро вин ски је у свом де лу 
по све ће ном Цр ној Го ри, об ја вље ном 1888. го ди не, за бе ле жио да су Бал ши ћи 
по ти ца ли од про ван сал ске по ро ди це Бо. Да ље до да је, да је Бал ша у на род ном 
пре да њу по знат под име ном „зе ћа нин ,ˮ јер је у Зе ти ро ђен, од ра стао, вас пи-
тан и јер је та мо вла дао.29 Исте го ди не је и фран цу ски исто ри чар Ма сла три, 
из јед на чио Бал ши ће и по ро ди цу Бо – он Ђур ђа II Бал ши ћа на зи ва Ge o r ges 
des Ba ux.30 Бал ша је био Фран цуз и за Жан Кло да Фа веј ри а ла, ко ји је то ком 
1884–1889. го ди не пи сао исто ри ју Ал ба није.31 

Сре ди ном по след ње де це ни је XIX ве ка по ја вио се рад Ђор ђа Стра ти-
ми ро ви ћа ко ји је Ми ја то ви ће ве тврд ње о по ре клу Бал ши ћа сма трао скроз 
нео сно ва ним. Стра ти ми ро вић је из нео сум њу и у по дат ке из Му са ки је ве хро-
ни ке, о то ме да су Бал ши ћи има ли за грб зве зду, те да су на пуљ ски del Balso 
и Бал ши ћи од истог ро да. Ис ти че да је Му са ки јев текст нај ста ри ја вест о том 
на вод ном срод ству, и до да је, да је тај спис тек у ње го во вре ме обе ло да њен „те 
те шко да је то ме крив, да се та фан та стич на ми сао уву кла и у срп ску исто ри-
ју .ˮ За Стра ти ми ро ви ћа, та ком би на ци ја је пре по те кла „од оних ком пи ла ција 

26 Ч. Ми ја то вић, „Бал ши ћи, ге не а ло шка сту ди ја ,ˮ 213. У на ве де ном де лу ни смо на шли 
овај по да так. Па на јот Бал ша је кра јем 1880. го ди не упу тио пи смо цр но гор ском кња зу Нико-
ли у ко јем је твр дио, не са мо да је он по то мак Бал ши ћа, већ и да је по жен ској ли ни ји то и 
цр но гор ски го спо дар. Д. Вук сан, „’По том ци’ Бал ши ћа ,ˮ За пи си 14 (ју ли-де цем бар 1935), 125. 
Цр но гор ском кња зу се сеп тем бра 1896. го ди не обра тио још је дан на вод ни по то мак Бал ши ћа 
– Pom peo De-Spo to dei Prin ci pe Bal scia di Ma ce do nia са Си ци ли је. Д. Вук сан, „Још је дан по-
то мак Бал ши ћа ,ˮ За пи си 16 (ју ли-де цем бар 1936), 57–58.

27 L. Barthélemy, In ven ta i re chro no lo gi que et analyti que des cha r tes de la ma i son de Ba ux, 
Mar se il le 1882, XXI I–X XI II.

28 F. Mi klo sich, Ser bischen dyna sten Cr no je vić. Ein be i trag zur Geschic hte von Mon te ne gro, 
Wi en 1886, 60-61.

29 П. Ро винскій, Черногоріявъеяпрошломъинастоящемъ, томъ I., Сан ктпе тер бургъ 
1888, 389.

30 Lo u is de Mas La trie, Ro is de Ser bie, Pa ris 1888, 14.
31 Jean-Cla u de Fa veyrial, Hi sto rie de l’Al ba nie, Pe ja 2001, 173.
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то бо жњих гр бо ва ста ре срп ске вла сте ле ,ˮ за ко је се сма тра да су на ста ле у 
XVI ве ку у Ду бров ни ку. Сма трао је, да је пи са ње Ди кан жа глав ни из вор 
за блу де не ких „на ших исто ри каˮ ко ји сма тра ју да су Бал ши ћи по ре клом из 
Ита ли је.32

На са мом кра ју XIX ве ка по ја ви ла се и пр ва мо но гра фи ја по све ће на 
по ро ди ци Бал шић. Њен ау тор, Јо сип Гел чић, од ба цио је те о ри ју по ко јој је 
Бал ша био по то мак про ван сал ске по ро ди це Бо и ве ро ват ни јим сма трао по-
да так из Тро но шког ро до сло ва, да је пре ко жен ске ли ни је по ти цао од Ву ка на 
Не ма њи ћа.33

По чет ком XX ве ка и чу ве ни че шки исто ри чар Кон стан тин Ји ре чек, од-
ба цио је те о ри ју о фран цу ском по ре клу Бал ши ћа, твр де ћи да је то прет по-
став ка за сно ва на „на осно ву слич ног зву ка име на .ˮ34 

То ком XX ве ка умно жио се број ис тра жи ва ча ко ји су се у сво јим де ли-
ма до ти ца ли Бал ши ћа. По ја ви ле су се и не ке но ве те о ри је о њи хо вом по ре клу, 
ко је су вре ме ном сте кле зна ча јан број при ста ли ца. Те о ри ја о фран цу ском по-
ре клу Бал ши ћа, ко ја је до по чет ка XX ве ка би ла нај за сту пље ни ја, из гу би ла 
је на зна ча ју. У њу је ве ро ва ло све ма ње ис тра жи ва ча – по ме ну ће мо Гу ста ва 
Но бле ма реа и Кон стан ти на Ке кре зи ја. Гу став Но бле ма ре је, у сво је де ло по-
све ће но исто ри ји ку ће Бо, чи та во јед но по гла вље по све тио зет ским Бал ши-
ћи ма. Ве ро вао је да су се при пад ни ци по ро ди це из Про ван се на се ли ли у На-
пуљ, а ода тле на Сар ди ни ју, у Ал ба ни ју и Ру му ни ју.35 Кон стан тин Кер ке зи је 
сма трао да су Бал ши ћи до шли у Ал ба ни ју са вла да ром Си ци ли је Кар лом I, 
али да су се вре ме ном аси ми ло ва ли са Ал бан ци ма. За бе ле жио је да се ве рује 
да су Бал ши ћи били по ре клом из Про ван се, или да су би ли по том ци го спо-
да ра Ба ле су ма у око ли ни Ри ма.36

Као што смо ис та кли на по чет ку, те о ри ја о фран цу ском по ре клу Балши-
ћа и њи хо вој род бин ској ве зи са про ван сал ском по ро ди цом de Ba ux пре ко 
на пуљ ске пле мић ке по ро ди це Bal sa/Bal za, у исто ри о гра фи ји је одав но на-
пу ште на. Сма тра мо да је из на пред ре че ног са свим ја сно да се прет по став ка 
о по ве за но сти Бал ши ћа и по ро ди це Бо, не мо же за сни ва ти са мо на осно ву 
слич ног об ли ка име на из ко јег је про ис те као и сли чан из глед гр ба. Ва жан 
еле ме нат у од ба ци ва њу ове те о ри је, је сте и чи ње ни ца да се она не по ми ње 
ни ти у ак ти ма на ста лим у кан це ла ри ји Бал ши ћа, ни ти у оста лим из во ри ма 
са вре ме ним вре ме ну де ло ва ња зет ских го спо да ра. Те шко је по ве ро ва ти да 
Бал ши ћи не би ис ти ца ли сво је фран цу ско по ре кло и ве зу са на пуљ ском по-
ро ди цом Bal sa/Bal za, да је она по сто ја ла. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да ову ве зу 
не по ми њу ни Фе ран те де ла Ма ра, Сци пи он Ами ра то, Жан Бап тис Ер мит, 
пи сци XVII ве ка, у сво јим де ли ма по све ће ним на пуљ ском плем ству у окви ру 
ко јих су об ра ди ли и по ро ди цу Bal sa/Bal za.37 

32 Ђ. Стра ти ми ро вић, „О Бал ши ћи ма”, Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа 15 (1895), 178–180.
33 Гел чић пи ше да су Хоп фо ви на во ди за сно ва ни на нео спор ним из во ри ма. G. Gel cich, 

La Zed da e La Di na stia dei Bal ši di, 28–30.
34 C. Ji re ček, Geschic hte der Ser ben, Er ster Band (Bis 1371.), Got ha 1911, 425.
35 G. No ble ma i re, Hi sto rie de la ma i son des Ba ux, V–VI, 138–150.
36 C. Che kre zi, Al ba nia, past and pre sent, New York 1919, 24. 
37 Fer ran te del la Mar ra, dvca del la Gva r dia, Di scor si del le fa mi glie estin te, fo ra sti e re, o non 

com pre se ne’ Seg gi di Na po li, Im pa ren ta te col la Ca sa del la Mar ra, 65–88; Sci pi o ne Am mi ra to, 
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1. Грб по ро ди це Ba ux

2. Грб по ро ди це Ba ux-Oran ge и на пуљ ске по ро ди це del Bal zo
3. Грб Бал ши ћа из књи ге Ма вра Ор би на (1601)

4. Грб Бал ши ћа – Бе о град ски гр бов ник II (по че так XVII ве ка)

Del le fa mi glie no bi li Na po le ta ne, par te se con da, Fi ren za 1651, 234–247; Iean Bap ti ste L’her mi te 
(dit Tri stan), Na ples Françoise ou les Elo ges ge ne a lo gi qu es et hi sto ri qu es des prin ces, se ig ne urs 
et grands ca pi ta i nes du royau me de Na ples, af fec ti on nez à la co u ron ne de Fran ce, et des Français 
qui ont su ivy le party de nos prin ces de la ma i son d’Anjou et qui ont fa it bran che au dit royau me 
de Na ples, 42–49.
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SUM MARY: The lack of mo dern hi sto ri cal so ur ces, as well as the form of the na me of 
the Bal šić fa mily pro ge ni tor, led to the fact that the re is no uni fied opi nion abo ut the ir ori gin 
and et hni city. In hi sto ri o graphy, se ve ral the o ri es ha ve been put for ward abo ut the ori gin of 
the Ze ta lords, the most in tri gu ing of which is cer ta inly that they we re of French ori gin, i.e. 
that thro ugh the Ne a po li tan no ble fa mily Bal sa/Bal za, they we re de scen dants of the Provençal 
fa mily Be au (de Ba ux). The ol dest cla im that the Bal šićs of Ze ta are de scen dants of the 
Provençal Bo fa mily can be fo und in the work Bre ve me mo rie de li di scen den ti de no stra 
ca sa Mu sac hi, writ ten in the first half of the 16th cen tury. At the end of the sa me cen tury, the 
Illyrian co at of arms was cre a ted, which played a ma jor ro le in its spread. Wit hin it, the co at 
of arms of the Ze ta ma sters is pre sen ted as a com bi na tion of the em blems of the Ze ta Bal šić 
fa mily and the Ba ux/Bal sa/Bal za fa mily. Alt ho ugh this the ory has been aban do ned in sci en-
ce for a long ti me, it has re vi ved in the part of Mon te ne grin hi sto ri o graphy. The pa per pre sents 
the ar gu ments of sup por ters and op po nents of this the ory. On the ba sis of what has been said, 
we be li e ve that it is qu i te cle ar that the as sump tion abo ut the con nec tion bet we en Bal šić and 
the Bo fa mily can not be ba sed only on the ba sis of the si mi lar form of the na me, from which 
the si mi lar ap pe a ran ce of the co at of arms aro se. An im por tant ele ment in the re jec tion of this 
the ory is the fact that it is not men ti o ned eit her in the acts cre a ted in the of fi ce of Bal šić or in 
ot her so ur ces of the con tem po rary ti me of the ac ti vi ti es of the Ze ta ma sters. It is hard to be-
li e ve that the Bal šić fa mily wo uld not ha ve emp ha si zed the ir French ori gin and con nec tion 
with the Ne a po li tan Bal sa/Bal za fa mily if it had exi sted.

KEYWORDS: Bal ši ći, Ba ux, Bal sa/Bal za, Pro ven ce, Na ples
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 ВОЈ ВОД СТВО СР БИ ЈА И ТА МИ ШКИ БА НАТ  
НИJE БИЛO КРУ НО ВИ НА

СА ЖЕ ТАК: У при ло гу ау тор је дао сво је вр сни пре глед пи са ња до са да шње 
срп ске исто ри о гра фи је о пи та њу Вој вод ства Ср би ја и Та ми шки Ба нат, тач није 
да ли је реч о кру но ви ни, или о управ ној обла сти. На вео је при ме ре исто рича ра 
и њи хо вих де ла, ка ко оне ко ји ни су оце њи ва ли Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки 
Ба нат као кру но ви ну, та ко и оне ко ји су твр ди ли да је реч о кру но ви ни.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, кру но ви на, Ре во-
лу ци ја 1848, срп ска исто ри о гра фи ја, Слав ко Га ври ло вић

У ста ри јој и до ско ра шњој исто ри о гра фи ји исто ри ча ри ни су у цар ском 
па тен ту од 18. но вем бра 1849. го ди не на ла зи ли до каз да је тим ак том, ко јим је 
про гла ше но Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, ство ре на но ва кру но ви на.1 
У књи зи Еми ла Пи коа, Ср би у Угар ској, њи хо ва по ве сни ца, ко ју је с фран-
цу ског пре вео др Сте ван Па вло вић, (Но ви Сад 1883, стр. 277‒279), ау тор је 
на гла сио да при ли ке у ко ји ма су се на шли Ср би по сле ре во лу ци је 1848/49. 
го ди не ни су би ле та кве да се мо гло оче ки ва ти „да ће уре ђе ње вој вод ства од-
го ва ра ти же ља ма, ко је Ср би бе ху ис ка за ли”, па је уме сто би ло ка квих да љих 
ко мен та ра об ја вио чи тав цар ски па тент од 18. но вем бра 1849. го ди не. Ни ко-
ла Пе тро вић, у књи зи Све то зар Ми ле тић (Бе о град 1958, стр. 50) на пи сао је 
да су Срп ска Вој во ди на и Та ми шки Ба нат би ле ад ми ни стра тив на област, 
„ко ја ни је има ла ни чег за јед нич ког с ау то ном ном об ла шћу ка ко су је за ми-
шља ле и за њу су се бо ри ле у По кре ту срп ске ма се”. Др Ду шан Ј. По по вић 
у сво јој књи зи Ср би у Вој во ди ни (Но ви Сад 1963, књи га III, стр. 304–305) ту 
тво ре ви ну не оце њу је као кру но ви ну не го као зе мљи ште. Вла ди мир Ћо ро вић 
у сво јој Исто ри ји Ср ба, III део (Бе о град 1989, стр. 98) ту но ву цар ску тво реви-
ну не по ми ње као кру но ви ну, већ као обла сти. У књи зи Ср би у Хаб сбур шкој 

1 Цар ски па тент ви ди у књи зи: Јо ван Ђор ђе вић, Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра на рода 
срб ског у Срем ским Кар лов ци ма 1861, Но ви Сад 1861, 229‒231.
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мо нар хи ји 1792‒1949 (Но ви Сад 1994, стр. 150), Слав ко Га ври ло вић Вој вод-
ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат не вред ну је као кру но ви ну, не го као по себ ну 
те ри то ри ју. У књи зи Му зеј Вој во ди не, Стал на по став ка (Но ви Сад 1997, стр. 
142) Га ври ло вић је из нео ми шље ње да је Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба-
нат „при вре ме на ад ми ни стра тив на је ди ни ца с ца рем као срп ским вој во дом 
и ге не ра лом Фер ди нан дом Ма јер хо фе ром као упра ви те љем Вој вод ства, што 
је би ла не га ци ја од лу ка Мај ске скуп шти не и на ци о нал но по ли тич ких циље-
ва Срп ског на род ног по кре та 1848/49. го ди не”. Ми ло рад Ек ме чић, у сво јој 
књи зи Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња. Исто ри ја Ср ба у но вом ве ку 
1492‒1992. (Бе о град 2010, стр. 251), Вој вод ство Ср би ју и Та ми шки Ба нат 
на зи ва ау то ном на област, а не кру но ви на. Љу бо мир ка Кр кљуш у не ко ли ко 
сво јих ра до ва („Ау то но ми ја Вој во ди не до 1914. го ди не ‒ да ли је по сто ја ла, 
ка да и ка ква?”, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, год. LVI II, бр. 2, 2010, 
стр. 33, и у књи зи Про јек ти уста ва за Вој во ди ну Ср би ју на ста ли у то ку 
Срп ског на род ног по кре та 1848‒1849, Но ви Сад 2006, стр. 14) на пи са ла је да 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат ни је било круновина већ са мо јед на 
ад ми ни стра тив на је ди ни ца.

Ј. Х. Шви кер у сво јој По ли тич кој исто ри ји Ср ба у Угар ској (Но ви Сад 
‒ Бе о град 1998, стр. 314), Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат на зи ва но ве 
про вин ци је, и ве ли: „Сем на зи ва, но во о сно ва на ‘крун ска зе мља’ ни је има ла 
ни чег срп ског на ци о нал ног”. У сва ком слу ча ју, ни Шви кер не оце њу је Вој вод-
ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат као кру но ви ну. За то је и ре чи „крун ска зе мља” 
ста вио под на вод ни ке, што би мо гло да зна чи и та ко зва не крун ске зе мље.

Да је Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат би ло кру но ви на пр ви пут је 
по ме ну то у из ја ви гру пе Ср ба из Те ми шва ра да те гро фу Мен сдор фу Пу љију 
1860. го ди не. Та гру па из ја ви ла је да же ли „да вој вод ство оста не кру но ви на 
за се бе, као што је и сад”.2 Ме ђу тим, те ми шва р ски вла ди ка Са му и ло Ма ши-
ре вић, ко ји је уче ство вао у рас пра ва ма во ђе ним у По ја ча ном ца ре вин ском 
ве ћу, 26. сеп тем бра 1860. у свом из ла га њу тра жио је да се „са да шња управ-
на област Вој вод ства Ср би ја и Та ми шки Ба нат про гла си за по себ ну кру но-
ви ну.”3 Мо же ли се сум ња ти у то да вла ди ка Ма ши ре вић ни је знао, што 
зна ју не ки да на шњи исто ри ча ри, да је Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат 
би ло кру но ви на?

Са свим су прот но од из не тих ста во ва по зна тих исто ри ча ра др жав но-
прав ни ста тус Вој вод ства Ср би ја и Та ми шки Ба нат оце нио је Јо ван Ра до нић 
у есе ју под на сло вом Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат (Де ло, 15, III 1915, 
стр. 15). Оце нио је да је 6. но вем бра 1849. по ста ром ка лен да ру „по ред мно-
гих кру но ви на ство ре на још јед на но ва кру но ви на, ко ја је на зва на ‘Вој вод ство 
Ср би ја и Та ми шки Ба нат’”4. Ан дри ја Ра де нић је у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла вије 

2 Ј. Ђор ђе вић, Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра, 236.
3 Љу бо мир ка Кр кљуш, О прав ном по ло жа ју Ср ба у Ју жној Угар ској ‒ ствар ност, 

те жње и кон тро вер зе, Збо р ник Ма ти це Срп ске за исто ри ју, бр. 98, Но ви Сад 2018, 55, 56. 
4 Тај текст Јо ва на Ра до ни ћа ни је на пи сан из на уч них, већ из по ли тич ких раз ло га, у 

вре ме ка да су Ср би би ли ве о ма по го ђе ни од лу ком ма ђар ске вла де да 1912. го ди не уки не срп-
ску на род но-цр кве ну ау то но ми ју. У по ли тич кој бор би во ђе ној око ау то но ми је, у кри ти ка ма 
ма ђар ске по ли ти ке пре ма Ср би ма, Ра до нић се, не као на уч ник, већ као ан га жо ва ни по ли-
ти чар, у овом слу ча ју по слу жио исто риј ским фал си фи ка том.
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(За греб 1968, књ.7, стр. 535) на пи сао: „Да би осла би ла по зи ци је Уга р ске, 
Ау стри ја је цар ским де кре том но вем бра 1849. да ла Вој во ди ни ста тус по себ-
не крун ске обла сти. Фор ми ра на под име ном Срп ског Вој вод ства и Та ми шког 
Ба на та са те ри то ри ја ма јед ног де ла Бач ке и Ба на та, и два срем ска сре за ‒ 
рум ски и илоч ки...”. Гру па ау то ра (Пе тар Ро каи, Зол тан Ђе ре, Ти бор Пал и 
Алек сан дар Ка саш), ко ја је на пи са ла Исто ри ју Ма ђа ра (Бе о град 2002, стр. 
450), по ми ње Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, на гла ша ва ју ћи да је „на 
че ло ове кру но ви не, као вој ни упра ви тељ” до шао гроф Јо хан Ко ро ни ни-Крон-
берг. У књи зи Срп ска др жав ност 19. ве ка (Бе о град 2008, стр. 461) Ра дош 
Љу шић је на вео: „Цар ским па тен том од 18. но вем бра 1849. го ди не осно ва но 
је Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, као јед на од кру но ви на Хаб сбур шке 
мо нар хи је”. И Де јан Ми ка ви ца je у књи зи Срп ско пи та ње на Угар ском са бору 
1690‒1918. (Но ви Сад 2011. стр. 101) на пи сао да је про гла шен цар ски па тент 
(од 18. но вем бра 1849. го ди не) „ко јим је ство ре на по себ на кру но ви на под 
на зи вом Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат”. Ми ка ви ца је то по но вио и у 
књи зи Срп ска по ли ти ка у Хр ват ској и Сла во ни ји 1538‒1918 (Но ви Сад 2015, 
стр. 113) па је на пи сао: „Јед ну од кључ них од лу ка за ју жно у гар ске Ср бе пред-
ста вља ло је Цар ско ре ше ње о кон сти ту и са њу кру но ви не под на зи вом Вој вод-
ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат”. Ка да је Ар хив Вој во ди не по во дом 165. го ди не 
од осни ва ња Вој вод ства Ср би ја и Та ми шки Ба нат при ре дио из ло жбу, и тим 
по во дом об ја вио ка та лог, ре цен зент из ло жбе и ка та ло га био је Де јан Ми ка-
ви ца. И ту је он, као ре цен зент, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат оце нио 
као „ау стриј ску кру но ви ну”. Шта ви ше, на гла сио је да је цар ским па тен том 
од 18. но вем бра 1849. ство ре на „по себ на цар ско-кра љев ска кру но ви на”. Томе 
је Ми ка ви ца, као об ја шње ње, до дао: „Бу ду ћи да је пре ма ет нич кој струк ту ри 
ста нов ни штва, сво јим гра ни ца ма, по ли тич ком по ло жа ју Ср ба и над ле жно-
сти ма ко је су про из и ла зи ле из ње ног ста ту са, но во о сно ва на кру но ви на би ла 
бит но дру га чи ја од Срп ске Вој во ди не као фе де рал не је ди ни це ко ју су про-
гла си ли и због ко је су све сно стра да ли пре чан ски Ср би у прет ход ном, рат ном 
и ре во лу ци о на р ном вре ме ну, ни ме ђу срп ским, не мач ким, хр ват ским и ма ђар-
ским исто ри ча ри ма ни је по стиг ну та са гла сност о ка рак те ру и зна ча ју ове 
обла сти, иа ко се са ве ли ком по у зда но шћу да нас мо же твр ди ти да је реч о крун-
ској обла сти зна чај ној за Ср бе, већ са мо сто га што су ње ним осни ва њем на 
од ре ђе ни на чин при зна та срп ска пра ва, по све до че но при зна ње са цар ске стра не, 
на род них и исто риј ских успо ме на, оме ђе на срп ска на ци о нал на те ри то ри ја”5.

По пут Ми ка ви це и Ве сна Ба шић, као и Зо ран Сте ва но вић на пи са ли су 
да је Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат билo кру но ви на. Сте ва но вић је о 
то ме чак дао и сле де ће об ја шње ње: „У Па тен ту ко јим је осно ва но, Вој вод ство 
ни је екс пли цит но озна че но кру но ви ном, већ управ ном об ла шћу и де лом 
зе мље, али се оно већ у пр вим цар ским за ко ни ма ко ји су се од но си ли на ову 
те ри то ри ју, из да тим по чет ком 1850. го ди не, зва нич но во ди ло као кру но ви на.”6

Гру па ау то ра с Ми ка ви цом на че лу (Н. Ле ма јић, Г. Ва син и Н. Нин ко-
вић) озна чи ла је Вој вод ство као кру но ви ну у књи зи Ср би у Хаб збур шкој 

5 Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат (1849‒1861). По во дом 165 го ди на од осни ва ња 
Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та, Но ви Сад 2014, 8.

6 Исто, 24.
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мо нар хи ји од 1526. до 1918. (књ. 1–2, Но ви Сад 2016). У пр вој књи зи то га 
из да ња, на стр. 475, а у на по ме ни под бр. 3. на пи са но је: „У Па тен ту ко јим је 
осно ва но, Вој вод ство ни је екс пли цит но озна че но као кру но ви на, већ управ-
ном об ла шћу и де лом зе мље (Ver wal tung sge bi et и Land steil), али се већ у 
пр вим цар ским за ко ни ма ко ји су се од но си ли на ову те ри то ри ју, из да тим 
по чет ком 1850. го ди не, зва нич но во ди ло као кру но ви на.” Ову тврд њу оспо-
ри ла је у из ван ред ној ана ли тич кој сту ди ји проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. 
Она је на пи са ла: „Ово об ја шње ње би се те шко мо гло при хва ти ти без пре не-
бре га ва ња еле мен тар ног пра ви ла о хи је рар хи ји прав них ака та. У основ ним 
др жав ним ак ти ма, устав ним до ку мен ти ма, ко ји су нај ме ро дав ни ји ка да је 
реч о устрој ству др жа ве, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат ни је ниг де 
озна че но као кру но ви на, не го као управ на област, свој ством ко је јој је тим 
ак ти ма фор мал но и да то.

Да ље, би зар на је и прет по став ка ко ју та кво об ја шње ње под ра зу ме ва, 
да у цар ском ак ту устав ног ка рак те ра ни је за пи са но из ри чи то баш оно што 
се на ме ра ва ло, не го не што дру го. Да ље, с об зи ром на то да се Вој вод ство у 
књи зи по ми ње до след но као кру но ви на, оче ки ва ло би се да се овом пи та њу 
по све ти ве ћа па жња и пру жи ис црп ни је и чвр шће уте ме ље но обра зло же ње 
не го што то до зво ља ва и обим и функ ци ја јед не на по ме не.”7 

Овим на во ђе њем исто ри ча ра и њи хо вих де ла, ка ко оних ко ји ни су оце-
њи ва ли Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат као кру но ви ну, та ко и оних ко ји 
су твр ди ли да је реч о кру но ви ни, ни сам имао на ме ру да са чи ним пот пу ни 
спи сак јед них и дру гих. Сам при па дам пр вој гру пи исто ри ча ра8 и твр дим 
да су они у пра ву, а да дру ги гре ше, и да не ма ју осло нац у ре ле вант ној до-
ку мен та ци ји. Уо ста лом, они по пра ви лу и не да ју кон крет не до ка зе за сво ју 
тврд њу, јер тих до ка за не ма. Овом при ли ком не мам на ме ру да се упу штам 
у ис пи ти ва ње мо ти ва због ко јих Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат про гла-
ша ва ју кру но ви ном. Ме ђу тим, то што чи не и ка ко то чи не по ме ну ти са вре-
ме ни исто ри ча ри, ни је ни шта дру го не го фал си фи ко ва ње исто ри је. Чи ње-
ни ца је да цар ским па тен том од 18. но вем бра 1849. ни је осно ва но Вој вод ство 
Ср би ја и Та ми шки Ба нат као кру но ви на. То се ни је мо гло до го ди ти ни сто га 
што би то би ло у су ко бу с Ок тро и са ним уста вом, про гла ше ним 4. мар та 1849. 
Све док је на сна зи био тај устав ни је об ја вљен ни је дан цар ски акт ко јим је 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат про гла ше но за кру но ви ну.

За ни мљи во је да две зна чај не уста но ве Вој во ди не, Му зеј Вој во ди не и 
Ар хив Вој во ди не, има ју два су прот ста вље на ви ђе ња Вој вод ства Ср би ја и Та-
ми шки Ба нат. Ка ко је већ ре че но, по оце ни ака де ми ка Слав ка Га ври ло ви ћа 
у књи зи о Му зе ју, Вој вод ство Ср би ја ни је би ла кру но ви на. Ме ђу тим, Де јан 
Ми ка ви ца је био ши ро ко гру ди ји од ца ра Фра ње Јо си фа па је, као ре цен зент, 
од лу чио да у из ло жбе ном ка та ло гу Ар хи ва Вој во ди не, и у не ким сво јим ра-
до ви ма, Вој вод ству Ср би ја и Та ми шки Ба нат до де ли оно што у ствар но сти 
ни је по сто ја ло. Та ква Ми ка ви чи на ве ли ко ду шност, и та кво „на уч но от кри ће”, 

7 Љ. Кр кљуш, п. д. 58, 59.
8 Ви ди: В. Ђ. Кре стић, „Ср би у Угар ској од сло ма ре во лу ци је до на год бе 1848‒1867”, 

у књи зи: Исто ри ја срп ског на ро да, књ. V2. стр. 109; Исти, Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви 
Сад 2013, 241.
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за др тим ау то но ма ши ма Вој во ди не, ко ји су спрем ни и на се це си ју, мо же да 
по слу жи као озби љан до каз Вој во ђан ске др жав но сти. Мо жда је, у да на шње 
вре ме, у то ме и пра ви сми сао пи са ња да је Вој вод ство би ло кру но ви на.
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви спо ро ви ма во ђе ним на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, 
а по том и у јав но сти, ве за но за фор мал не ква ли фи ка ци је Ју сти на По по ви ћа за 
ме сто до цен та на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту. На осно ву ар хив ске 
гра ђе, са чу ва не у про фе сор ском до си јеу, као и на пи са штам па них у ли сто ви-
ма Глас Ва ље ва и Прав да, пре и спи ту је се да ли је отац Ју стин По по вић, при је 
сти ца ња док тор ске ди пло ме, за вр шио основ не сту ди је те о ло ги је и сте као дипло-
му фа кул те та. Кроз ре кон струк ци ју ових спо ро ва и ана ли зу ар гу ме на та ко је 
су њи хо ви ак те ри ко ри сти ли, до ла зи се до но вих за кљу ча ка по пи та њу обра-
зо ва ња Ју сти на По по ви ћа као и уви да у од но се ме ђу те о ло зи ма 30-их го ди на 
XX ви је ка, зна чај них за ра зу ми је ва ње срп ске ин те лек ту ал не исто ри је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ју стин По по вић, Ати на, ди пло ма, Пра во слав ни бо го-
слов ски фа кул тет, Ла зар Тр кља, Ди ми три је Нај да но вић

УВОД

„Ја твр дим да он не ма ди пло ме фа кул те та и да уоп ште ни је свр шио фа-
кул тет”, пи сао је о oцу Ју сти ну По по ви ћу, у мар ту 1935, ди пло ми ра ни те о лог 
и по то њи се кре тар Зе мљо рад нич ке стран ке Ла зар Тр кља.1 Тих мје се ци, 

1 Рад је ди је лом на стао у окви ру про јек та „Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку”, 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 (еви-
ден ци о ни број 179078). За хва љу је мо го спо ди ну Бла го ју Пан те ли ћу ко ји нам је ука зао на 
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упра во по овом пи та њу, во ђе на је оштра по ле ми ка из ме ђу ње га и Ди ми три-
ја Нај да но ви ћа у но ви на ма Глас Ва ље ва и Прав да. Она је, ме ђу тим, би ла 
са мо на ста вак спо ра ко ји је за по чео при ли ком Ју сти но вог из бо ра за до цен та 
на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту (ПБФ) у Бе о гра ду, дви је го ди не 
ра ни је. Још та да, Ни ко ла Ђор ђе вић, та да шњи рек тор Бо го сло ви је Све тог 
Са ве, до вео је у пи та ње фор мал не ква ли фи ка ци је свог бив шег ко ле ге, oца 
Ју сти на, за ову уни вер зи тет ску по зи ци ју. Иа ко је у оно ври је ме про из ве ла 
при лич ну бу ру, ре зул то ва ла ни зом до пи са и од лу ка над ле жних ор га на, ова 
по ле ми ка, го то во и да ни је при ву кла па жњу на уч ног ис тра жи ва ња ко је се 
ба ви ло дје лом и жи во том oца Ју сти на.2 Шта ви ше, ве ћи на ис тра жи ва ча на-
во ди ка ко је он нај при је за вр шио основ не сту ди је, а по том и док то рат у Ати ни. 
Бу ду ћи да су сту ди је оца Ју сти на у Грч кој представљалe пред мет на шег 
ра ни јег ра да, у окви ру ког је њи хов про цес по дроб но ис пи тан, овом при ли-
ком ће мо се ис кљу чи во освр ну ти на пи та ње: да ли је отац Ју стин уоп ште 
за вр шио основ не сту ди је те о ло ги је?3 

На и ме, по за вр шет ку де ве то го ди шње Бо го сло ви је Све тог Са ве у Бе о гра-
ду (1914), на ста вио је на крат ко шко ло ва ње у Пе тро гра ду (1916), да би не ко-
ли ко мје се ци ка сни је, за јед но са гру пом срп ских бо го сло ва, пре шао на Окс-
форд. Та мо ће оста ти све до 1919, по ха ђа ју ћи на ста ву пред ви ђе ну про гра мом 
за сти ца ње зва ња B. Litt. (Bаccalaureus Lit te ra rum), али ће се у Ср би ју врати-
ти без ди пло ме. Рад под на сло вом „Фи ло со фи ја и ре ли ги ја Ф. М. До сто јев-
ског” ко ји је при ло жио, ни је био при хва ћен.4 За јед но са дру гим срп ским 
бо го сло ви ма Ју стин По по вић од ла зи у Ати ну 1919. го ди не, гдје му је, за хва-
љу ју ћи спе ци јал ном за ко ну бр. 2089, при знат дио основ них сту ди ја и омогу-
ће но да упи ше че твр ту го ди ну Те о ло шког фа кул те та. По од слу ша ној го ди ни, 
на ста вља са из ра дом док то ра та ко ји ће пре да ти и успје шно од бра ни ти 1926. 
го ди не. Као што се ви ди из прет ход ног, отац Ју стин је про грам основ них 
сту ди ја те о ло ги је за по чео у Пе тро гра ду, да би по том на Окс фор ду на ста вио 
са про гра мом ко ји је био екви ва лент пост ди плом ских сту ди ја ко ји ни је до-
вр шио,5 по том је у Ати ни од слу шао че твр ту го ди ну основ них сту ди ја, што 

по ле ми ку из ме ђу Ла за ра Тр кље и Ди ми три ја Нај да но ви ћа и ве ли ко ду шно усту пио не ке од 
тек сто ва. 

2 Вла ди ка Ата на си је уз гред но ука зу је на по сто ја ње спо ра, тре ти ра ју ћи га као Ђор ђе-
ви ће ву ди фа ма ци ју и по ку шај оп струк ци је из бо ра Ју сти на По по ви ћа у зва ње до цен та (Ата-
на си је Јев тић, „Жи во то пис Оца Ју сти на”, На бо го чо ве чан ском пу ту, Ма на стир Ће ли је, 
Ва ље во 1980). Иг на ти је Мар ко вић на сли чан на чин тре ти ра пи та ње, огра ни ча ва ју ћи се на 
пре зен та ци ју ре ле вант них до ку ме на та из про фе сор ског до си јеа Ју сти на По по ви ћа (Иг на-
ти је Мар ко вић, „Пре по доб ни отац Ју стин По по вић као про фе сор Све то сав ске бо го сло ви је”, 
Срп ска те о ло ги ја да нас, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Бе о град 2011, 682–683, нап. 
17). Бог дан Лу бар дић та ко ђе ука зу је на ове до ку мен те, не ула зе ћи по дроб ни је у ана ли зу 
овог пи та ња, за кљу чу ју ћи да су сум ње у фор мал не ква ли фи ка ци је Ју сти на По по ви ћа би ле 
од ба че не гла са њем на Са вје ту фа кул те та (Бог дан Лу бар дић, „Ју стин По по вић у Окс фор ду: 
из ме ђу ро ман ти зо ва них чи ње ни ца и чи ње ни це ро ман ти зма”, Срп ска те о ло ги ја у два де се том 
ве ку: ис тра жи вач ки про бле ми и ре зул та ти, књ. 10, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, 
Бе о град 2011, 94, 97–98).

3 Ан дреј Јеф тић, Зор ка Шљи ван ча нин, „Сту ди је Оца Ју сти на По по ви ћа у Ати ни”, 
Цр кве не сту ди је 20 (2023), 163–179.

4 О то ме де таљ ни је: Б. Лу бар дић, „Ју стин По по вић у Окс фор ду”.
5 Б. Лу бар дић, „Ју стин По по вић у Окс фор ду”, 83.
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му је омо гу ћи ло да не ко ли ко го ди на ка сни је успје шно док то ри ра. Да ли је, 
ме ђу тим, у том про це су шко ло ва ња, ис пре ки да ном и оте жа ном рат ним и по-
сли је рат ним окол но сти ма, успио да стек не ди пло му основ них сту ди ја?

Овим пи та њем при сту пи ће мо из ви ше аспе ка та. Нај при је ће мо раз мо-
три ти (1) пи та ње ма те ри јал ног по сто ја ња ове ди пло ме, од но сно „ње ног екви-
ва лен та”, ка ко је сам отац Ју стин го во рио; а он да и (2) шта је овај „екви ва лент 
ди пло ми” мо гао да пред ста вља. По том ће мо раз мо три ти (3) спор ко ји се 
од ви јао на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту при ли ком из бо ра Ју сти на 
По по ви ћа у зва ње до цен та, а за тим и (4) по ле ми ку ко ју су у јав но сти во ди ли 
Тр кља и Нај да но вић. На кра ју, да би смо од го во ри ли на пи та ње по сто ја ња 
ди пло ме основ них сту ди ја Ју сти на По по ви ћа, а са мим тим и ва лид но сти док-
тор ске ди пло ме сте че не на Те о ло шком фа кул те ту Ка по ди стриј ског уни вер-
зи те та у Ати ни, раз мо три ће мо (5) Грч ки за кон бр. 2089, ко ји је ово пи та ње 
ре гу ли сао, као и ње го во зва нич но ту ма че ње.

ИЗ ГУ БЉЕ НО СВЈЕ ДО ЧАН СТВО

У јед ном до пи су Де ка на ту Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Ју стин По по вић на во ди ка ко је 18. но вем бра 1920. 
го ди не до био: 

Све до чан ство од Те о ло шког фа кул те та у Ати ни, као екви ва лент 
ди пло ме, у ко ме сто ји да сам сте као за кон ско пра во да по ла жем док-
тор ски ис пит чим под не сем док тор ску ди сер та ци ју (кур зив – А. Ј. 
и З. Ш.).6 

Ово свје до чан ство, тре ба ло би да бу де, ка ко и сам на во ди, „екви ва лент” 
ди пло ми основ них сту ди ја, ко јим му је омо гу ће но пра во да на ста ви са док-
тор ским сту ди ја ма, од но сно, да при сту пи по ме ну том док тор ском ис пи ту и 
од бра ни. Ме ђу тим, ова по твр да, упо р но ће твр ди ти мно ги, као што ће мо ви-
дје ти у на став ку, ни је исто што и са ма ди пло ма о за вр шет ку основ них сту-
ди ја, па чак ни слич но. 

Ври је ди ис та ћи да је го ре на ве де но Свје до чан ство у не ком тре нут ку 
из гу бље но, та ко да њим ни је рас по ла гао ни сам Ју стин По по вић у пе ри о ду 
кон ку ри са ња на мје сто до цен та на ПБФ. По све му су де ћи, пре дао је ње гов 
овје рен пре вод у ар хив Бо го сло ви је Све тог Са ве, ко ји је чу ван у ње го вом 
Слу жбе нич ком ли сту, тј. про фе сор ском до си јеу. До каз за то је „Ове ре ни пре-
пис XII ру бри ке” ко ји је Ју стин По по вић пре дао Бо го слов ском фа кул те ту 
ка да је умо љен да до ста ви ди пло му фа кул те та. Ме ђу тим, ка да је пре мје штен 
у Бо го сло ви ју у Би то љу, сход но ње го вим тврд ња ма, рек тор Бо го сло ви је Све-
тог Са ве Ни ко ла Ђор ђе вић, ни је до ста вио Би тољ ској бо го сло ви ји пре пис пре-
во да свје до чан ства.7 Сто га Ју стин По по вић ви ше ни је рас по ла гао ни ка квим 

6 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по ви ћа, 
Ју стин По по вић, „Де ка на ту Те о ло шког фа кул те та Бе о град ског Уни вер зи те та, 12. де цем бар 
1935”.

7 Ј. По по вић, „Де ка на ту Те о ло шког фа кул те та, 1935”.
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ма те ри јал ним до ка зом о то ме да је од слу шао че твр ту го ди ну сту ди ја у Ати-
ни, што би би ло нај при бли жни је до ка зу да је ди пло ми рао на Те о ло шком 
фа кул те ту Ка по ди стриј ског уни вер зи те та. Је ди но на шта је мо гао да ра чу на, 
је сте по сре дан до каз о то ме да га је ра ни је по сје до вао. На и ме, по сто ја ње 
овје ре ног пре пи са пре во да овог свје до чан ства, за свје до че но је у из во ду из 
(XII ру бри ке) ње го вог Слу жбе нич ког ли ста из Бо го сло ви је Све тог Са ве. Ме-
ђу тим, до тич ни до ку мент не на ла зи се у про фе сор ском до си јеу Оца Ју сти на, 
ко ји се да нас чу ва на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. По 
све му су де ћи, ау тен тич ни пре вод пре пи са овог свје до чан ства на ла зи мо у 
јед ном од тек сто ва те о ло га Ла за ра Тр кље, ко ји ће, ка ко ће се у на став ку ви-
дје ти, да ти зна чај до при нос спо ру о фор мал ним обра зов ним ква ли фи ка ци-
ја ма Оца Ју сти на:

ПРЕ ПИС
Пр. Прот. 1162
Бр. Увер. 599
Так са од 20 ди на ра

КРА ЉЕ ВИ НА ГРЧ КА

Пе чат Уни вер зи те та и мар ка

РЕК ТО РАТ НА РОД НОГ И КА ПО ДИ СТРИЈ СКОГ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА

из да је Све до чан ство ово:

Да Г. Ју стин По по вић, из Ср би је, ко ји се пре ма за ко ну 2089 упи сао као 
сту дент че твр те го ди не Те о ло шког фа кул те та Ка по ди стри јан ског уни верзи-
те та и пра тио пре да ва ња те ку ће 1919/20 уни верзитет ске го ди не, има право, 
да спре ми и под не се док тор ску ди сер та ци ју, ко ју ће по што се по за ко ну и 
оце ни има ти усме но од бра ни ти да би био про мо ви сан за док то ра.

Ати на, 18 но вем бра 1920
Пе чат
Рек тор, А. Кри дис с. р.8

Ако се ра ди о вје ро до стој ном са др жа ју овог ва жног до ку мен та, а ре кло 
би се да је то слу чај, он да се мо же за кљу чи ти да свје до чан ство за и ста ни је 
исто што и ди пло ма основ них сту ди ја. Оно при је пред ста вља по твр ду о томе 
да је Ју стин По по вић ис пу нио нео п ход не усло ве (од слу ша ну че твр ту го ди ну 
основ них сту ди ја), пред ви ђе не за ко ном бр. 2089, да при сту пи из ра ди док-
тор ске ди сер та ци је. У јед ном до пи су, ову чи ње ни цу, до ду ше по сред но, по-
твр ди ће и сам Ју стин По по вић.

8 Ла зар Тр кља, „’Про фе сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет ске спре ме’. По во дом на писа 
г. Нај да но ви ћа”, Прав да бр. 10.934 (9. април 1935), 4.
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„ЕКВИ ВА ЛЕНТ ДИ ПЛО МИ”?

Чи ње ни цу да свје до чан ство ни је би ло истo што и ди пло ма фа кул те та 
по твр ђу је и сам Ју стин По по вић, до ду ше по сред но. Већ је на по ме ну то ка ко 
се 10. ја ну а ра 1925 – да кле, чи та ве че ти ри го ди не на кон по врат ка из Ати не 
и сти ца ња на ве де ног до ку мен та – као су плент Бо го сло ви је Све тог Са ве, 
обра тио Де ка на ту Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду. Том при ли ком упу тио 
је мол бу да му се одо бри по ла га ње ди плом ског ис пи та, ка ко би ти ме сте као 
пра во за по ла га ње про фе сор ског ис пи та. Об ја снио је ка ко је на Уни вер зи-
те ту у Окс фор ду „про шао сав курс сту ди ја” као и ње го ве ко ле ге Ири неј 
Ђор ђе вић, Јо ван Сто ја но вић и Па вле Јев тић, с раз ли ком да ни је до био сте пен 
B. Litt. јер му је од би је на ди сер та ци ја. На да ље, на во ди:

Уни вер зи тет ске 1919–1920 го ди не био сам са сво јим го ре по ме-
ну тим ко ле га ма сту дент че твр те го ди не на Бо го слов ском Фа кул-
те ту Атин ског Уни вер зи те та. Сте као сам пра во ка док то ра ту, са мо 
нам Св. Си нод ни је био ис по слао но вац за штам па ње ди сер та ци је, 
и ми смо се мо ра ли вра ти ти. И да нас имам то пра во, ко је је пре 
крат ког вре ме на ис ко ри стио г. Ири неј Ђор ђе вић, али ме по сло ви 
у шко ли и око уре ђи ва ња „Хри шћан ског Жи во та” спре ча ва ју и не 
до пу шта ју па у зу од 3–4 ме се ца, ко ли ко би ми би ло по треб но за до-
би ја ње док то ра та у Ати ни. Био бих вр ло за хва лан ако би ми се време 
про ве де но на Бо го слов ском Фа кул те ту у Ати ни ра чу на ло у се ме-
стре, ко ји су по треб ни на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду.9

У од го во ру на овај до пис, са чи ње ним 12. ја ну а ра 1925. го ди не, Са вјет 
Фа кул те та при зна је Ју сти ну По по ви ћу „шест се ме ста ра с тим, да је ду жан 
по ло жи ти све ди плом ске ис пи те, про пи са не уред бом овог Фа кул те та”.10 
Та да је на сна зи би ла Уред ба од 22. но вем бра 1923. го ди не, по ко јој су се на 
кра ју сва ког од осам се ме ста ра по ла га ли ди плом ски ис пи ти из сва ког од 28 
пред ме та ко ји су се из у ча ва ли то ком основ них сту ди ја.11 Од лу ку Са вје та 
мо же мо да про ту ма чи мо на два на чи на: (1) да је Ју стин По по вић био у оба-
ве зи да слу ша пред ме те че твр те го ди не (њих шест), али и да по ла же ис пи те 
из свих 25 пред ме та са основ них сту ди ја; или (2) да је Ју стин По по вић био 
ду жан да слу ша и по ла же са мо пред ме те са че твр те го ди не. Дру го ту ма че ње 
се чи ни вје ро ват ни јим, и сход но то ме, Ју сти ну По по ви ћу су би ле при зна те 
три го ди не основ них сту ди ја, а био је у оба ве зи да слу ша и по ла же још шест 
ис пи та са че твр те го ди не.12

9 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по ви ћа, 
Ју стин По по вић, „Де ка на ту Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, 10. ја ну а ра 1925”.

10 Ври је ди при ми је ти ти да се и у овом до пи су на во ди ка ко је Ју стин По по вић пре дао 
фа кул те ту у Бе о гра ду спо ми ња но свје до чан ство са Атин ског уни вер зи те та, те да га је при-
ли ком пре у зи ма ња од го во ра при мио на траг. То је још је дан до каз у при лог ма те ри јал ног 
по сто ја ња овог до ку мен та.

11 „Уред ба Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та на Уни вер зи те ту Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у Бе о гра ду”, чл. 8, 14, 15, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slove
na ca, god. V, br. 269 (22. no vem bar 1923), 1–2.

12 Ти ис пи ти би ли су: Мо рал но бо го сло вље, Упо ред но бо го сло вље, Цр кве но пра во, 
Па стир ско бо го сло вље, Оми ли ти ка, Ме то ди ка бо го слов ских на у ка (Ка ти хе ти ка), Хри шћан ска 
ар хе о ло ги ја и умет ност. „Уред ба Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та”, чл. 8.
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На осно ву го ре на ве де ног, мо же мо да за кљу чи мо ка ко је Ју стин По по вић 
не ко ли ко го ди на по по врат ку из Ати не же лио да стек не ди пло му основ них 
сту ди ја, овог пу та на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
буду ћи да и да ље ни је био у при ли ци да до вр ши сво је док тор ске сту ди је. 
Ди пло ма јед ног или дру гог ни воа (основ них или док тор ских сту ди ја) би ла 
му је по треб на као про фе со ру бо го сло ви је, ка ко би мо гао да по ла же про фе-
сор ски ис пит. Не по зна то је шта се де си ло са сту ди ја ма Ју сти на По по ви ћа у 
Бе о гра ду на кон што му је одо бре на мол ба да по ла же ди плом ске ис пи те на 
ПБФ. На Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ње го во име не на ла зи се у 
књи зи упи са них студе на та, та ко да не по сто ји ни ка кво свје до чан ство о то ме 
да је упи сао сту ди је, ни ти да је по ла гао ије дан ис пит. На осно ву то га, као и на 
осно ву чи ње ни це да ни сам Ју стин По по вић ви ше ни ка да, па ни у при ја ви 
за мје сто до цен та на истом фа кул те ту не ко ли ко го ди на ка сни је, ни је спо ми-
њао сту ди је у Бе о гра ду, може мо да за кљу чи мо да ову иде ју ни је ни ка да 
ре а ли зо вао. Вје ро ват но је про ци је нио да је ври је ме по треб но за при пре му 
ис пи та ко ји су му од ре ђе ни, ви ше ври је ди уло жи ти у пи са ње док то ра та. Но, 
из са ме чи ње ни це да је та кву иде ју имао, мо же мо да за кљу чи мо да до од бра-
не док тор ске ди сер та ци је (1926) Ју стин По по вић ни је имао ни ка кву ди пло му, 
ка ко основ них та ко ни док тор ских сту ди ја, ко ја би му омо гу ћи ла да при сту-
пи по ла га њу про фе сор ског ис пи та. На то ука зу је и Ла зар Тр кља, на во де ћи 
да је то био раз лог из ког је био по ста вљен на мје сто „при вре ме ног учи те ља” 
у Бо го сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма, што је зва ње ко је су но си ли на став-
ни ци са сред њо школ ском спре мом.13 Про фе сор ски ис пит по ла гао је тек у 
мар ту 1927. го ди не, по сти ца њу док тор ског зва ња.14

Ди пло ма Те о ло шког фа кул те та Ју сти на По по ви ћа (тј. свр ше не основ не 
сту ди је), по ста ла је пред мет оспо ра ва ња при ли ком ње го вог из бо ра у зва ње 
до цен та на Ка те дри за дог ма ти ку са упо ред ним бо го сло вљем ПБФ у Бе о-
гра ду. О ово ме са зна је мо на осно ву про фе сор ског до си јеа Ју сти на По по ви ћа, 
ко ји се чу ва у ар хи ви овог фа кул те та. На кон то га, спор ће се пре ли ти и у 
јав ност, ка да ће по ле ми ку по овом пи та њу у днев ним но ви на ма во ди ти два 
те о ло га: Ла зар Тр кља и Ди ми три је Нај да но вић. У на став ку ће мо раз мо три-
ти са мо оне ди је ло ве по ле ми ка ко ји се ти чу фор мал них аспе ка та шко ло ва ња 
Ју сти на По по ви ћа у Ати ни.

ОСПО РА ВА ЊЕ НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТУ

То ком 1933. отац Ју стин По по вић се при ја вио на рас пи са ни „сте чај” (кон-
курс) за спо ме ну ти из бор до цен та на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Са вјет фа кул те та име но вао је про фе со ре Те о до ра Ти то ва и Ра ди во ја Јо си ћа 
за „ре фе рен те”, од но сно чла но ве струч не ко ми си је за оцје ну кан ди да та. Они 

13 Л. Тр кља, „Про фе сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет ске спре ме”.
14 А. Јев тић, н. д., 65. На ово ука зу је и Ла зар Тр кља, твр де ћи да је за пра во ис пит на ко-

ми си ја ис пр ва од би ла Ју сти на По по ви ћа и ни је му до зво ли ла да по ла же про фе сор ски ис пит, 
те да му је то до пу ште но тек на кон што је до ста вио док тор ску ди пло му (Л. Тр кља, „Профе-
сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет ске спре ме”). За про фе сор ски ис пит Ју стин По по вић је 
при ло жио сво ју дру гу зна чај ну па тро ло шку сту ди ју, „Гно се о ло ги ја Св. Иса ка Си ри на”.
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су свој ре фе рат до ста ви ли Са вје ту 19. ав гу ста исте го ди не и он је био не га-
ти ван. Ју сти ну По по ви ћу упу ће на је кри ти ка пр вен стве но на осно ву ра до ва 
ко је је при ло жио, док се у ње го ве фор мал не ква ли фи ка ци је ни је ула зи ло. 
Основ не за мјер ке би ле су: 

(1) да ње гов уџ бе ник Дог ма ти ка су ви ше на ли ку је уџ бе ни ку 
про то је ре ја Сте ва на Ве се ли но ви ћа, чи ме је прак тич но оп ту жен за 
пла ги јат;

(2) да су пре о ста ли ра до ви пу бли ци стич ког, а не на уч ног ка-
рак те ра; 

(3) да га ње го ва кри ти ка ка то ли ци зма и про те стан ти зма не 
ква ли фи ку ју за на став ни ка Упо ред ног бо го сло вља.15

Ме ђу тим, за на шу те му ре ле ван тан је ар гу мент ко ји ће би ти уве ден 
на кнад но у спор, пре ма ко ме Ју стин По по вић ни је имао ди пло му основ них 
сту ди ја.

На и ме, у но вем бру 1933. го ди не Де ка на ту Бо го слов ског фа кул те та сти-
гао је до пис ко ји је упу тио рек тор Кар ло вач ке бо го сло ви је, Ни ко ла Ђор ђе вић. 
У скло пу свог до пи са, до ста вио је при мје рак Грч ког за ко на бр. 2089, сход но 
ко ме је срп ским бо го сло ви ма омо гу ће но да упи шу сту ди је на Те о ло шком 
фа кул те ту у Ати ни. Ђор ђе вић су ге ри ше да „док тор ска ди пло ма, из да та по 
на ве де ном За ко ну, не да је пра ва, ко ја За ко ни да ју док тор ској ти ту ли истог 
Фа кул те та, по Ста ту ти ма уни вер зи тет ским”.16 

На на ред ној сјед ни ци Са вје та Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, 
од 29. но вем бра 1933. го ди не, ди ску то ва но је о ре фе ра ту Ти то ва и Јо си ћа, 
као и о до пи су Ђор ђе ви ћа, о че му са зна је мо из до пу не ре фе ра та ко ју су Ти тов 
и Јо сић до ста ви ли 5. де цем бра 1933. го ди не.17 У овој до пу ни пред ла жу Са вје-
ту „да се од кан ди да та г. Dr Ју сти на По по ви ћа за тра жи, да сво јој већ при ложе-
ној док тор ској ди сер та ци ји при ло жи у Са ве том од ре ђе ном ро ку и: ди пло му 
те о ло шке шко ле, пред ви ђе ну уни вер зи тет ским ста ту ти ма, а о ко јој го во ри 
и по ме ну ти грч ки за кон; – а до тле, да се ди ску си ја по пи та њу по пу ња ва ња 
ка те дре Упо ред ног Бо го сло вља од ло жи”.18 

У рас пра ву ће се по том укљу чи ти Ки рил Ја нић, ре фе рент Ми ни стар-
ства про све те, упу тив ши и сам до пис Де ка на ту ПБФ.19 Ја нић је био у гру пи 

15 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по ви ћа, 
Ра ди вој Јо сић и Те о дор Ти тов, „Са ве ту Бо го слов ског Фа кул те та Бе о град ског Уни вер зи те та, 
6/19. ав гу ста 1933”. Овај ре фе рат и ин тер ну по ле ми ку ве за ну за из бор Ју сти на По по ви ћа, у 
од ре ђе ној мје ри ана ли зи ра Б. Лу бар дић, „Ју стин По по вић у Окс фор ду”, ста вља ју ћи ак це нат на 
оне ње го ве аспек те ко ји се ти чу Ју сти но вог ра да о До сто јев ском ко ји је од би јен у Окс фор ду.

16 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По пови-
ћа, Ни ко ла Ђор ђе вић, „Де ка на ту Бо го слов ског Фа кул те та Бе о град. Уни вер зи те та”, бр. 1373, 
25. 11. 1933.

17 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по ви ћа, 
Ра ди вој Јо сић и Те о дор Ти тов, „Са ве ту Пра восл. бо госл. фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
5. 12. 1933”.

18 Р. Јо сић и Т. Ти тов, „Са ве ту Пра восл. бо госл. фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
5. 12. 1933”.

19 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по-
ви ћа, Ки рил Ја нић, „Де ка на ту Бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 11. 12. 1933”.
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сту де на та ко ја је оти шла на сту ди је у Пе тро град. Ме ђу тим, по све му су де ћи 
сво је сту ди је ни је на ста вио у Окс фор ду.20 У сва ком слу ча ју, у не ком тре нут-
ку је и он до шао у Ати ну да на ста ви сво је сту ди је, а у скла ду са по ме ну тим 
за ко ном бр. 2089. Вје ро ват но у до слу ху са Ју сти ном По по ви ћа или ње го вим 
при ја те љи ма, Ја нић је по ку шао да од бра ни ва лид ност ди пло ме Ју сти на По-
по ви ћа. Као и сви оста ли ко ји су то чи ни ли, на сто јао је да по ка же да је док
тор ска ди пло ма Ју сти на По по ви ћа не у пит на, док су они из су прот ног та-
бо ра упор но до во ди ли у пи та ње пр вен стве но ње го ву ди пло му основ них 
сту ди ја. Ја ни ће во свје до чан ство је ва жно уто ли ко, што је то ком бо рав ка у 
Ати ни ра дио у Срп ском по слан ству, тј. Ам ба са ди, та ко да је ука зао да је још 
та да по слан ство за тра жи ло и до би ло по ја шње ње од грч ког Ми ни стар ства 
про све те ко је гла си: „док то ри те о ло ги је, ко ји ту ди пло му до би ју на осно ву 
ово га за ко на, не ће има ти пра во на слу жбу у Грч кој, на ро чи то на Уни вер зи-
те ту”.21 Ја нић по ја шња ва и раз ли ку из ме ђу ди пло ме основ них сту ди ја ко ја 
се на зи ва „пти хио” и свје до чан ства о по ло же ном док то ра ту ко је се на зи ва 
„ди пло ма”. У за кључ ку до да је да су у скла ду са истим за ко ном сво је сту ди-
је у Ати ни окон ча ли и Ири неј Ђор ђе вић, ко ји ће ка сни је би ти аси стент и 
до цент на ПБФ у Бе о гра ду, као и Ти хо мир Ра до ва но вић, ко ји ће би ти би ран 
у зва ње про фе со ра Ста рог за вје та на истом фа кул те ту. Ка ко ће мо ви дје ти 
ка сни је, слу чај Ју сти на По по ви ћа се ипак по не че му раз ли ку је од по ме ну те 
дво ји це.

Ја ни ћев до пис, осим што по ја шња ва окол но сти ве за не за њи хо ве сту-
ди је у Ати ни, ства ра и од ре ђе ну за бу ну. Ки рил на во ди да је по ло жио предви-
ђе них пет ис пи та, али да, за раз ли ку од Ју сти на По по ви ћа и Ири не ја Ђорђе-
ви ћа, ни је пре дао док тор ску ди сер та ци ју, та ко да је до био „са мо све до чан ство 
о по ло же ном ди плом ском ис пи ту /грч ки ’пти хио’ или ’пти хи у хос’/”22. У 
на став ку ће, су прот но то ме, ре ћи да „у Грч кој пра вог ди плом ског ис пи та и 
не ма”. Да кле, та ко би ис па ло да је Ја нић до био ди пло му основ них сту ди ја 
(„пти хио”) за то што ни је на пи сао док то рат, док По по вић и Ђор ђе вић ни су 
до би ли ову ди пло му за то што су при ло жи ли и од бра ни ли те зу. Мо гу ће је 
да се Ја нић по гре шно из ра зио и да је до био по твр ду о од слу ша ним основ ним 
сту ди ја ма, на ко ји ма је по ло жио пет пред ви ђе них ис пи та, а да то свје до чан-
ство за пра во ни је, ка ко сам твр ди, ди пло ма основ них сту ди ја, тј. „пти хио”. 
У том слу ча ју, то је би ла она иста по твр да ко јом је и Ју стин По по вић рас по-
ла гао – о од слу ша ним пред ме ти ма на основ ним сту ди ја ма, што је био пред-
у слов за при ступ из ра ди док тор ске ди сер та ци је. С дру ге стра не, не мо же се 

20 Ја ни ће во име на во ди се у Ар хи ву Пе тро град ске ду хов не ака де ми је ме ђу гру пом 
срп ских сту де на та, уз Ју сти на По по ви ћа, Ири не ја Ђор ђе ви ћа и оста ле. Ме ђу тим, он се не 
спо ми ње у из вје шта ју о срп ским сту ден ти ма на Окс фор ду, ко ји је у ја ну а ру 1919. пи сао Јо-
сиф Цви јо вић. Бог дан Лу бар дић с пра вом за кљу чу је, да по све му су де ћи Ја нић ни је био дио 
гру пе ко ја је оти шла у Окс форд. То ме у при лог го во ри и чи ње ни ца да је Ја нић у Ати ни имао 
раз ли чит трет ман у од но су на По по ви ћа и Ђор ђе ви ћа – би ло му је од ре ђе но да по ла же пет 
ис пи та, док су по ме ну та дво ји ца би ла у оба ве зи да по ла жу два (Бог дан Лу бар дић, „Срп ски 
бо го сло ви у Ве ли кој Бри та ни ји: Ка де стон ски те о ло шки ко леџ 1917–1919 – при ло зи и до пу не I 
(ана ли тич ко-до ку мен тар ни део) ”, Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: ис тра жи вач ки про
бле ми и ре зул та ти, књ. 14, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Бе о град 2013, 52–127: 92).

21 Ки рил Ја нић, „Де ка на ту Бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 11. 12. 1933”.
22 Πτυχιούχος, гр. „ди пло ми ра ни”.
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ис кљу чи ти ни мо гућ ност да је Ја нић упи сао ра ни је го ди не сту ди је у Ати ни 
(што је, као што ће мо ви дје ти, учи нио Ти хон Ра до ва но вић), те да му је, бу дући 
да је од слу шао не ко ли ко го ди на и по ло жио пред ви ђе не ис пи те, ипак из да та 
ди пло ма основ них сту ди ја, тј. спо ме ну ти „пти хио”.

На кон сјед ни це Са вје та ПБФ, на ко јој је раз ма тра но пи та ње ди пло ме 
Ју сти на По по ви ћа, де кан Ди ми три је вић му се обра тио, пре ко рек то ра Би тољ-
ске бо го сло ви је, и за мо лио га да до ста ви ди пло му те о ло шке шко ле. На овај 
за хтјев Ју стин По по вић је од го во рио ра ни је на ве де ним до пи сом: да је по сје-
до вао свје до чан ство „као екви ва лент ди пло ме”, чи ји овје ре ни пре пис је у 
ме ђу вре ме ну рек тор Ђо р ђе вић, или за др жао, или из гу био. Том при ли ком он 
је упу тио Де ка нат Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду, да се 
за ори ги нал свје до чан ства обра те Де ка на ту Те о ло шког фа кул те та у Ати ни.23

На кон то га, Са вјет ПБФ је на сјед ни ци од 25. де цем бра 1933. го ди не, са 
се дам гла со ва на спрам три, до нио од лу ку да је док тор ска ди пло ма Ју сти на 
По по ви ћа ва лид на и да му да је сва пра ва ко ја том зва њу ина че при па да ју.24 
На сјед ни ци од 24. ја ну а ра 1934. Са вјет ће од ба ци ти ре фе рат Ти то ва и Јо си ћа 
и иза бра ти но ве ре фе рен те – про ту Сте ва на Ди ми три је ви ћа, де ка на, и Ду-
ша на Глум ца. Они ће са ста ви ти по зи ти ван ре фе рат у ко ме се ни су до та кли 
пи та ња ва лид но сти ди пло ме.25 Огор че ни, Ти тов и Јо сић, упу ти ли су но ви 
до пис Са вје ту ПБФ, на во де ћи да је Са вјет про тив прав но од ба цио њи хов рефе-
рат, али и да Ју сти ну По по ви ћу не до ста ју фор мал не ква ли фи ка ци је. Упр кос 
то ме, на сјед ни ци Са вје та 1. фе бру а ра 1935. го ди не, Ју стин По по вић је иза бран 
за до цен та са под јед на ким бро јем гла со ва за и про тив (пет на пре ма пет), с 
тим што је глас пред сје да ва ју ћег де ка на у ње го ву ко рист, био пре су дан.26

Об ра чун до пи си ма је очи глед но на ста вљен по што је, ка ко по сред но 
са зна је мо из од го во ра но вог де ка на ПБФ Ла за ра Мир ко ви ћа,27 рек тор Бо го-
сло ви је Све тог Са ве Ђор ђе вић, овог пу та пи сао Рек то ра ту Бе о град ског уни-
вер зи те та, тра же ћи да се „по ни шти ове ра из во да из слу жбе нич ког ли ста или 
сли чан до ку мент у ко ме би ста ја ло да је г. Др. Ју стин По по вић ди пло ми рао 
1926 г.”28 По све му су де ћи, Ђор ђе вић је на сто јао да са да ње го ву ди пло му 
оспо ри пред Рек то ра том уни вер зи те та, ка да му то већ ни је успје ло да учи ни 

23 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по ви ћа, 
Ју стин По по вић, „Де ка на ту Те о ло шког фа кул те та Бе о град ског Уни вер зи те та, 12. 12. 1935”.

24 „г. Dr По по вић има фор мал не ква ли фи ка ци је, … и у ње го вој ди пло ми на да ти му 
док то рат од стра не Атин ског уни вер зи те та не ма ни ка квих огра ни че ња, не го му се из рич но 
при зна ју сва пра ва, ко ја овај на уч ни сте пен да је” (Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул-
те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По по ви ћа, „За пи сник сед ни це фа кул тет ског са ве та од 25 
де цем бра 1933 г.”).

25 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По пови ћа, 
Сте ван Ди ми три је вић и Ду шан Глу мац, до пис од 29. ја ну а ра 1934. Овај до пис, на жа лост, није 
са чу ван у цје ли ни.

26 И ово је би ло спор но пи та ње. До во ди ло се у пи та ње да ли се глас де ка на у ова квим 
си ту а ци ја ма мо же ра чу на ти као од лу чу ју ћи. С тим у ве зи, про фе со ри Прав ног фа кул те та, 
до ста ви ли су сво је ту ма че ње Уред бе Уни вер зи те та ко је по твр ђу је да је ова кав на чин од лу-
чи ва ња у скла ду са Уред бом. Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски 
до си је Ју сти на По по ви ћа, Про фе со ри пра ва, 3. мар та 1934.

27 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По пови ћа, 
Ла зар Мир ко вић, „Рек то ра ту Уни вер зи те та – Бе о град, бр. 3029, 26. 11. 1935”.

28 Ла зар Мир ко вић, „Рек то ра ту Уни вер зи те та – Бе о град, бр. 3029, 26. 11. 1935”.
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пред Са вје том ПБФ. Он ни је отво ре но ис ту пио, твр де ћи да Ју стин По по вић 
не рас по ла же по треб ном ди пло мом. Циљ му је био, на вод но, да се обри ше 
ње гов пот пис, ка ко не ко не би по ми слио да је он по твр дио да је Ју стин По по-
вић за и ста по сје до вао ди пло му Те о ло шког фа кул те та. Да не ко не би то поми-
слио, же лио је очи глед но, да сви по ми сле да та кву ди пло му ни је ни имао. 
По ред то га, по сред но са зна је мо да је по истом пи та њу пи сао и Глав ној кон-
тро ли, та да шњем вр хов ном над зор ном ор га ну за ад ми ни стра тив на пи та ња.29

Рек тор Ђор ђе вић и отац Ју стин су очи глед но од ра ни је има ли лич не 
не су гла си це. У су коб су до шли при ли ком из бо ра рек то ра Кар ло вач ке бо го-
сло ви је 1930. го ди не. Не што ра ни је, на кон смр ти рек то ра До бро са ва Ко ва-
че ви ћа, Ју стин По по вић је име но ван од стра не Све тог Си но да за вр ши о ца 
ду жно сти рек то ра. Ме ђу тим, у мар ту 1930. го ди не за рек то ра је по ста вљен 
Ђор ђе вић, ко ји је у то ври је ме био про фе сор жен ске гим на зи је у Бе о гра ду. 
Њи хов су коб вла ди ка Ата на си је је при пи сао ве ли ким раз ли ка ма у схва та њу 
хри шћан ског жи во та из ме ђу дви је лич но сти, при пи су ју ћи Ђор ђе ви ћу „по-
др шку моћ ни ка”. Упра во овај су коб Ата на си је на во ди као раз лог из ко га је 
Ју стин По по вић, кра јем 1930. го ди не по слат за по моћ ни ка епи ско пу Јо си фу 
Цви јо ви ћу у Пот кар пат ску Ру си ју и Че хо сло вач ку, гдје ће оста ти све до по-
чет ка 1932. го ди не.30

У сва ком слу ча ју, Ла зар Мир ко вић је по ме ну тим до пи сом ре а го вао на 
Ђор ђе ви ћев на пис и за мо лио рек то ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду да пре ко 
Ми ни стар ства ино стра них по сло ва од Те о ло шког фа кул те та у Ати ни, до би је 
по ја шње ње спо р них ди је ло ва за ко на бр. 2089.31 Ово по ја шње ње ће и сти ћи 
11. фе бру а ра 1936. го ди не и ње гов зва нич ни пре вод и пре пис, са чу ван је у 
ар хи ви ПБФ у Бе о гра ду, у про фе сор ском до си јеу оца Ју сти на. Но, при је не го 
што из не се мо ово по ја шње ње, освр ну ће мо се и на јав ну по ле ми ку по овом 
пи та њу.

Док се у уни вер зи тет ским окви ри ма во дио спор о ди пло ми оца Ју сти на, 
он ће се ди је лом пре ли ти и у јав ност, гдје ће се на ста ви ти и на кон ње го вог 
из бо ра у зва ње до цен та.

ОСПО РА ВА ЊЕ У ЈАВ НО СТИ

Јав на по ле ми ка о ди пло ми Ју сти на По по ви ћа за по че ла је тек стом Лаза-
ра Тр кље, свр ше ног сту ден та те о ло ги је, ро дом из Би ле ће и су плен та гим на-
зи је у Ва ље ву, об ја вље ним у Гла су Ва ље ва де цем бра 1934. го ди не.32 У ни зу 

29 Ла зар Мир ко вић, „Рек то ра ту Уни вер зи те та – Бе о град, бр. 3029, 26. 11. 1935”.
30 А. Јев тић, н. д, 64. Ђор ђе вић се у пи сму па три јар ху Вар на ви жа лио на од нос Ју сти на 

По по ви ћа пре ма ње му. (И. Мар ко вић, „Пре по доб ни Ју стин По по вић”, 685).
31 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По пови ћа, 

Ла зар Мир ко вић, до пис бр. 3180, 12. 12. 1935.
32 Ла зар Тр кља, „Пад мо рал них вред но сти”, Глас Ва ље ва го ди на VII, бр. 51 (23. де-

цем бар 1934), 3. Тр кља (1907–1945) је био се кре тар Зе мљо рад нич ке стран ке, а то ком Дру гог 
свјет ског ра та бли зак са рад ник Дра же Ми ха и ло ви ћа. У том пе ри о ду во дио је днев ник ко ји 
су ње го ви по том ци као по ро дич ну тај ну чу ва ли све док га не дав но ње гов унук ни је при ре-
дио и пу бли ко вао – Ла зар Тр кља, Ни ко ла Тр кља, Рат ни днев ник Ла за ра Тр кље: 1941–1944: 
от ко па на исти на, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2020.



35

од че ти ри тек ста,33 Тр кља је до сли јед но оспо ра вао да Ју стин По по вић по сје-
ду је ди пло му Те о ло шког фа кул те та, од но сно да има за вр ше не основ не сту-
ди је. Тр кља је твр дио сље де ће: 

(1) да Ју стин По по вић ни је за вр шио Tеолошки  фа кул тет и да сто га не по сје-
ду је ди пло му ко ја би то по свје до чи ла; 

(2) да је ти ме за ко ни тост ње го вог про фе сор ског зва ња до ве де на у пи та ње; 
(3) да овај слу чај пред ста вља илу стра ци ју па да мо рал них ври јед но сти у 

са вре ме ном дру штву. 
Тр кља пр ви став пот кре пљу је ти ме што: (а) Ју стин По по вић ни је под нио 

ову ди пло му ни при ли ком по ла га ња про фе сор ског ис пи та, ни при ли ком 
из бо ра у зва ње до цен та на ПБФ, а да је оба пу та био у оба ве зи да то учи ни;34 
(б) у слу жбе нич ком ли сту Ју сти на По по ви ћа у Све том Си но ду и у Бо го сло-
ви ји Све тог Са ве, не ма ни пре пи са ни ори ги на ла ове ди пло ме; (в) што Ју стин 
По по вић сам не ка же да је ди пло ми рао би ло на Окс фор ду, би ло у Ати ни, 
по зи ва ју ћи се на свје до чан ства с оба фа кул те та ко ја се на ла зе у ње го вом 
слу жбе нич ком ли сту; (г) што у ње го вом слу жбе нич ком ли сту уоп ште не ма 
ових свје до чан ста ва на ко ја се по зи ва, до да ју ћи и да то не би ни мо гла би ти 
свје до чан ства о свр ше ним основ ним сту ди ја ма; (д) што се ње го вом слу жбе-
нич ком ли сту „на ла зи је дан не ис пра ван до ку мент” у ко ме се не тач но на во-
ди да је Ју стин По по вић за вр шио пред рат ну Кар ло вач ку, а не Бе о град ску 
бо го сло ви ју; (ђ) што на осно ву Грч ког за ко на бр. 2089 док тор ска ди пло ма 
не ва жи ни у Грч кој ни у Ср би ји без ди пло ме основ них сту ди ја. 

По ред то га што је твр дио да је ово не за ко ни то, Тр кља је у сво јим на пи-
си ма кон стант но ин си сти рао на то ме да је ово и не мо рал но, на ро чи то с обзи-
ром на то да је ри јеч о хри шћа ни ну и мо на ху ко ји се, ка ко је твр дио, ла жно 
пред ста вља. Та ко ђе је од би јао да ула зи у пи та ње ње го вих на уч них и те о риј-
ских ком пе тен ци ја, иа ко је на њи ма све ври је ме ин си сти рао Нај да но вић, па 
и Ми лен ко вић, све док се не раз ри је ши пи та ње ди пло ме, ко је је сма трао 
ва жни јим.35

Ври је ди обра ти ти па жњу на тврд њу (д) да је Ју стин По по вић по гре шно 
при ја вио да је за вр шио пред рат ну Кар ло вач ку бо го сло ви ју, а не Бо го сло вију 
у Бе о гра ду. На и ме, Бе о град ску бо го сло ви ју Све тог Са ве ђа ци су упи си ва ли 
на кон свр ше на че ти ри раз ре да основ не шко ле. Она је тра ја ла де вет го ди на 
и има ла је ста тус сред ње шко ле. С дру ге стра не, Кар ло вач ку бо го сло ви ју 
ђа ци су мо гли да упи шу тек на кон свр ше не ре ал не или кла сич не гим на зи је, 
и она је тра ја ла осам го ди на. По ред то га, ова шко ла је рас по ла га ла мно го 

33 Л. Тр кља, „Пад мо рал них вред но сти”; „’Про фе сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет-
ске ди пло ме’? Где је исти на о г. Ју сти ну По по ви ћу?”, Глас Ва ље ва бр. 5 (3. фе бру ар 1935): 
2–3; „Про фе сор уни вер зи те та без уни вер зи тет ске ди пло ме. По во дом на пи са „Где је исти на””, 
Прав да бр. 10.899 (5. март 1935): 4; „Про фе сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет ске спре ме: по-
во дом на пи са г. Нај да но ви ћа”, Прав да бр. 10.934 (9. април 1935), 4. По ред то га, у ка та ло шким 
за пи си ма мо гу ће је про на ћи и би бли о граф ску је ди ни цу „Про фе сор Уни вер зи те та без уни-
вер зи тет ске ди пло ме”. По во дом из бо ра Др. Ју сти на По по ви ћа до цен та Бо го слов ског фа кул-
те та за ван ред ног про фе со ра истог фа кул те та г. Ла зар Тр кља, дипл. те о лог упу тио је г. рек-
то ру Бе о град ског уни вер зи те та ову пред став ку, да ти ра ну на 1939. го ди ну. На ве де ни до пис, 
ме ђу тим, ни смо успје ли да про на ђе мо у На род ној би бли о те ци Ср би је.

34 Л. Тр кља, „Про фе сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет ске ди пло ме?”, 2.
35 Л. Тр кља, „По во дом на пи са ’Где је исти на’”.
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ква ли фи ко ва ни јим про фе сор ским ка дром и у ви ше на вра та је на сто ја ла да 
фор мал но за до би је ста тус ви со ко школ ске уста но ве то ком дру ге по ло ви не 
XIX и по чет ка XX ви је ка. Пред по че так Ве ли ког ра та, ау стро у гар ске вла сти 
су уки ну ле ову бо го сло ви ју, ко ја је по том пре мје ште на за Бе о град, да би 1920. 
би ла у пот пу но сти рас фор ми ра на. Свр ше ни ђак пред рат не Кар ло вач ке бо-
го сло ви је по ду жи ни и ква ли те ту сту ди ја (прем да не и фор мал но), у мно го 
че му је био бли жи ста ту су и ста жу ди пло ми ра ног сту ден та фа кул те та, не го 
ли не ко ко је за вр шио Бе о град ску бо го сло ви ју. Ме ђу тим, за Тр кљи ну тврд-
њу је не мо гу ће при ба ви ти би ло ка кав до каз, бу ду ћи да о то ме да је Ју стин 
По по вић по гре шно при ја вио да је за вр шио пред рат ну Кар ло вач ку, а не Бео-
град ску бо го сло ви ју, не по сто ји ни ка кав пи са ни траг.

На Тр кљи не на пи се кри тич ки је ре а го вао Ди ми три је Нај да но вић у сво ја 
че ти ри тек ста.36 Ње го ви глав ни ар гу мен ти би ли су сље де ћи:

(1) Ју стин По по вић је је дан од нај о бра зо ва ни јих и нај кул тур ни јих љу ди на-
шег вре ме на, бо га те на уч не и књи жев не про дук ци је;

(2) Ње гов мо рал је не у пи тан, од ли ко ван хра бро шћу и не са ви тљи во шћу;
(3) Ква ли фи ка ци је Ју сти на По по ви ћа су не у пит не, о че му свје до че од лич но 

по ло же ни ис пи ти, свје до чан ства и ди пло ме;
(4) Ве зи ва ње мо ра ла за школ ске ква ли фи ка ци је, ка ко чи ни Тр кља, по гре-

шно је;
(5) Је ди ни мје ро да ван су ди ја ква ли фи ка ци ја Ју сти на По по ви ћа су над ле жне 

ин сти ту ци је – Са вјет ПБФ, Уни вер зи тет, Ми ни стар ство просвjете и 
Глав на кон тро ла – а све оне су пре су ди ле у ње го ву ко рист.
Нај да но вић на ро чи ту па жњу по све ћу је (4) кри ти ци Тр кљи не „ул тра а ри-

сто крат ске те зе” о по ве за но сти ква ли фи ка ци ја са мо ра лом. Та ко на сто ји да 
при ка же, ка ко Тр кља за пра во твр ди да су са мо школ ски обра зо ва ни љу ди 
исто вре ме но и мо рал ни, из че га би се мо гло за кљу чи ти да је „цео наш на род 
– не мо ра лан”. На су прот то ме, он ин си сти ра на то ме да су, за пра во они, че сто 
нај ква ли фи ко ва ни ји сло је ви дру штва, ујед но и нај не мо рал ни ји. Та ко ђе, Нај-
да но вић ин си сти ра на чи ње ни ци да су ква ли фи ка ци је Ју сти на По по ви ћа 
би ле про вје ра ва не ви ше стру ко то ком ње го вог де це ни ју и по ду гог ра да у 
про свје ти, ко ји су мо ра ли кон тро ли са ти, ка ко Ми ни стар ство про све те, та ко 
и Глав на кон тро ла – вр хов но ти је ло над ле жно за ад ми ни стра ци ју у Кра ље-
ви ни. На кра ју, „мит о Ју сти но вим ква ли фи ка ци ја ма”, ка ко га Нај да но вић 
на зи ва, про шао је про цес де ми то ло ги за ци је и пред над ле жним уни вер зи-
тет ским ти је ли ма. За ни мљи во је да ука зу је и на по сто ја ње тер ми на „ју сти-
ни зам” ко ји су, ка ко твр ди, ско ва ли ње го ви не при ја те љи.37

У ко рист тврд ње (5), о пре су ди над ле жних ин сти ту ци ја, Нај да но вић 
на во ди: (а) да је Са вјет Фа кул те та до нио од лу ку бр. 133/34, ко јом је кон ста-
то ва но да Ју стин По по вић ис пу ња ва све усло ве за из бор у зва ње до цен та; 

36 Ди ми три је Нај да но вић, „Ко је г. Dr Ју стин По по вић (По во дом члан ка ’Пад мо рал них 
вред но сти’)”, Глас Ва ље ва VI II, бр. 2 (13. ја ну ар 1935), 3; „Где је исти на”, Прав да бр. 10.895 
(1. март 1935), 3; „Где је исти на. Те зе и ан ти те зе”, Прав да бр. 10.897 (3. март 1935), 5; „Профе-
сор Уни вер зи те та без уни вер зи тет ске ди пло ме. Од го вор г. Тр кљи”, Прав да бр. 10.911 (17. март 
1935), 7.

37 Д. Нај да но вић, „Где је исти на”.
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(б) да је ову од лу ку по твр дио и Уни вер зи тет ски се нат од лу ком бр. 2961/34; 
(в) да је ово по твр ђе но ука зом Ми ни стар ства про све те бр. 40425/34 ко јим је 
Ју стин Попо вић име но ван за до цен та; (д) да је све ово до дат но по твр дио Рек-
то рат Уни вер зи те та у Бе о гра ду са оп ште њем ко је је до ста вио ли сту Прав да.38 

У спор се на крат ко умје шао др Мил. М. Ми лен ко вић,39 ко ји је, ка ко нас 
Нај да но вић упу ћу је, био оч ни ље кар у Ва ље ву.40 Ње го ва за слу га је што је 
спор пре не сен из Гла са Ва ље ва у лист Прав да. На сто је ћи да објек тив но сагле-
да њи хо ве ар гу мен те и по ка же њи хо ве сла бо сти и сна ге, успио је са мо у то ме, 
да иза зо ве не за до вољ ство обо ји це уче сни ка ове по ле ми ке због на чи на на 
ко ји је њи хо ве ар гу мен те пред ста вио.41

Шта се мо же за кљу чи ти из ове по ле ми ке? 
Пр во, еви дент но је да се ини ци ја то ри оспо ра ва ња фор мал них ква ли-

фи ка ци ја Ју сти на По по ви ћа ни су за до во љи ли опо вр га ва њем истих при ли ком 
при ја ве на мје сто до цен та на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Исти 
ак те ри, по пут рек то ра Ђор ђе ви ћа, на ста ви ли су да дје лу ју пре ма уни вер зи-
тет ским ти је ли ма и над ле жним ад ми ни стра тив ним ор га ни ма, док су не ки 
дру ги, по пут Тр кље, ствар на сто ја ли да из не су пред ли це јав но сти.

Дру го, као што је већ на ве де но, оспо ра ва те љи су на сто ја ли пр вен стве-
но да до ка жу ка ко Ју стин По по вић ни је имао за вр ше не (би ло ка кве) основ не 
сту ди је те о ло ги је. На осно ву то га, а у свје тлу чи ње ни це да је Грч ки за кон 
бр. 2089 пред ви ђао од ре ђе на огра ни че ња у по гле ду док тор ске ди пло ме, сма-
тра ли су да ни ње го ва док тор ска ди пло ма, са мим тим, ни је би ла ва лид на. 
С дру ге стра не, Нај да но вић и оста ли, на сто ја ли су да по ка жу да ње го ва док-
тор ска ди пло ма је сте ва ља на, док су пи та ње ди пло ме основ них сту ди ја су-
штин ски из бје га ва ли. Пр ви су оспо ра ва ли ту ди пло му и по сље дич но доктор-
ску ти ту лу, док су дру ги бра ни ли по то њу, а им пли цит но ти ме и по сје до ва ње 
дру гих ква ли фи ка ци ја, у чи је име но ва ње ни су хтје ли да се упу шта ју. По ред 
то га, Нај да но вић је од бра ну у ве ли кој мје ри, за сни вао на ис ти ца њу мо рал них, 
ду хов них, те о ло шких и дру гих ква ли фи ка ци ја Ју сти на По по ви ћа. Иа ко је 
ти ме одао при зна ње ње го вој лич но сти, ни је успио у на мје ри да од ба ци глав-
ну оп ту жбу – ону о не по сје до ва њу ди пло ме основ них сту ди ја.

Тре ће, и нај ва жни је, у свје тлу свих са гле да них чи ње ни ца мо же мо да за-
кљу чи мо да Ју стин По по вић за и ста ни је по сје до вао ди пло му основ них сту-
ди ја те о ло ги је. Друк чи је ре че но, он је сте док то ри рао те о ло ги ју, али ни ка да 
ни је за вр шио те о ло шки фа кул тет.

Ако ни је по сје до вао ди пло му основ них сту ди ја, да ли је он да док тор ска 
ди пло ма Ју сти на По по ви ћа би ла ва ља на, и да ли је ис пу ња вао фор мал не усло-
ве за из бор у зва ње уни вер зи тет ског на став ни ка?

38 Нај да но вић ци ти ра ово са оп ште ње у тек сту (Д. Нај да но вић, „Те зе и ан ти те зе”). Том 
при ли ком твр ди да је ово са оп ште ње об ја вље но у ли сту Прав да (28. фе бру а р 1935, стр. 9; 
5. мар т 1925, стр. 14). Очи глед но је ри јеч о по гре шно на ве де ној го ди ни у дру гом слу ча ју (5. 
март 1925), док се у том бро ју за на ве де ни дан из 1935, за пра во на ла зи на ве де ни Тр кљин 
текст. По ред то га, са оп ште ње ни смо би ли у при ли ци да про на ђе мо ни у бро ју од 28. фе бру-
а ра, ни ти у би ло ком дру гом до ступ ном бро ју овог ли ста из на ве де не го ди не.

39 Мил. М. Ми лен ко вић, „Где је исти на?”, Прав да бр. 10.886 (20. фе бру ар 1935), 6.
40 Д. Нај да но вић, „Те зе и ан ти те зе”.
41 М. Ми лен ко вић, н. д.
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РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊЕ: ЗА КОН БР. 2089 И ЊЕ ГО ВО ТУ МА ЧЕ ЊЕ

Као што смо ви дје ли, сход но спе ци јал ном за кон бр. 2089, срп ским сту-
ден ти ма, би ло је омо гу ће но да по убр за ној про це ду ри на ста ве док тор ске 
сту ди је, тј. би ло им је до пу ште но да по пре да ји док тор ске ди сер та ци је, при-
сту пе док тор ском ис пи ту. Ов дје ће мо раз мо три ти текст тог за ко на и ту ма-
че ње ко је је дао Те о ло шки фа кул тет у Ати ни, ка ко би смо по ну ди ли од го вор 
на прет ход но по ста вље но пи та ње: да ли је док тор ска ди пло ма Ју сти на По-
по ви ћа би ла ва лид на?

Има ју ћи у ви ду рат на де ша ва ња ко ја су за де си ла Ср би ју, а на ро чи то 
сту ден те те о ло ги је ко ји су се у из бе гли штву се ли ли од Пе тро гра да до Окс-
фор да, као и чи ње ни цу да у том тре нут ку још уви јек ни је ни би ло мо гу ће 
сте ћи ди пло му Те о ло шког фа кул те та у Кра ље ви ни СХС (јер он те, 1920. ни је 
ни по сто јао), Фа кул тет у Ати ни је, сход но до го во ру Срп ске и Грч ке вла де, 
иза шао у су срет срп ским сту ден ти ма, ка ко би им омо гу ћио да стек ну по-
треб но обра зо ва ње и са њим се вра те да по мог ну отаџ би ни. За ко ном бр. 2089, 
до не се ним спе ци јал но за срп ске сту ден те те о ло ги је, омо гу ће но им је да 
упи шу че твр ту го ди ну сту ди ја Те о ло шког фа кул те та Ка по ди стриј ског уни-
вер зи те та. Нај ва жни ји ди је ло ви овог за ко на гла се:

Члан 1.

Ђа ци за вр шне го ди не Бо го сло ви је у Бе о гра ду мо гу да из вр ше 
ди рек тан упис на дру гу го ди ну сту ди ја Те о ло шког фа кул те та Ка-
по ди стриј ског уни вер зи те та.

Они од го ре по ме ну тих, ко ји су по ха ђа ли сту ди је на Те о ло шком 
фа кул те ту ино стра ног уни вер зи те та у то ку те ку ће ака дем ске годи-
не, има ју пра во на упис на че твр ту го ди ну Те о ло шког фа кул те та 
Ка по ди стриј ског уни вер зи те та, уко ли ко се на ла зе на за вр шној 
го ди ни или су окон ча ли три го ди не сту ди ја, на тре ћу го ди ну, уко-
ли ко се на ла зе на дру гој го ди ну сту ди ја, а на дру гу го ди ну уко лико 
су окон ча ли пр ву го ди ну сту ди ја.

Са они ма ко ји се спо ми њу у ста ву бр. 1 из јед на ча ва ју се, у то ку 
те ку ће уни вер зи тет ске го ди не, са мо они ко ји има ју бар јед ну го-
ди ну сту ди ја те о ло ги је или фи ло зо фи је на ино стра ном уни вер зи-
те ту или уко ли ко има ју ди пло му при зна те ино стра не гим на зи је.

Члан 2. 

Они ко ју су у то ку те ку ће уни вер зи тет ске го ди не упи са ни на 
че твр ту го ди ну сту ди ја, на осно ву дру ге али не је прет ход ног чла на, 
на кон за вр шет ка сту ди ја на Те о ло шком фа кул те ту Ка по ди стриј ског 
уни вер зи те та, при сту па ју по ла га њу ис пи та ко је ор га ни зу је Са вјет 
про фе со ра Те о ло шког фа кул те та, а уко ли ко за би ље же успјех на 
ис пи ти ма, до де љу је им се ди пло ма док то ра Те о ло шког фа кул те та 
Ка по ди стриј ског уни вер зи те та.

Сти ца њем ове ди пло ме, а без ди пло ме о за вр ше ним основ ним 
сту ди ја ма Те о ло шког фа кул те та, ко ја је пред ви ђе на уни вер зи тет ским 
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ти је ли ма, не оства ру ју се пра ва ко ја се ва же ћим за ко ни ма пред виђа-
ју при ли ком сти ца ња ди пло ме о за вр ше ним основ ним сту ди ја ма.42

На кон од слу ша не че твр те го ди не основ них сту ди ја и пре да је док тор ске 
ди сер та ци је, сту ден ти би сте кли усло ве да по ла жу док тор ски ис пит. Он се 
са сто јао из по ла га ња ис пи та ко је би од ре дио Са вјет Фа кул те та, ка ко смо 
прет ход но ви дје ли, на кон че га би кан ди да ти усме но бра ни ли ди сер та ци ју. 
Од срп ских бо го сло ва ни је за хтје ва но да при ло же до ка зе о свр ше ним ди плом-
ским сту ди ја ма, јер се он да, мо же се прет по ста ви ти, од њих не би ни за хтје-
ва ло да се нај при је упи шу на че твр ту го ди ну основ них сту ди ја.43 С дру ге 
стра не, по од слу ша ној че твр тој го ди ни сту ди ја сти ца ли су по твр ду ко ја ни је 
би ла екви ва лент ди пло ми основ них сту ди ја, не го до каз о ис пу ње но сти усло-
ва за упис на док тор ске сту ди је – од но сно за ка сни је по ла га ње док тор ског 
ис пи та и усме ну од бра ну док тор ске ди сер та ци је. У цен тру свих ра ни је раз-
ма тра них спо ро ва би ла је 2. али не ја 2. чла на, у ко јој се ка же да се сти ца њем 
док тор ске ди пло ме без за вр ше них основ них сту ди ја, не оства ру ју уо би чаје-
на пра ва ко ја иду уз ди пло му основ них сту ди ја пред ви ђе на за ко ном.

Ту ма че ње овог за ко на, од но сно спо р не 2. али не је 2. чла на, на ла зи мо у 
до пи су ко ји је упу тио де кан Фа кул те та у Ати ни, проф. Амил ка Али ви за тос, 
од го ва ра ју ћи на ра ни је спо ме ну ти до пис де ка на Ла за ра Мир ко ви ћа.44 Оно 
што је од на ро чи тог зна ча ја, је сте, што је Али ви за тос био тво рац спо ме ну тог 
за ко на, ка ко се у овом до пи су и на во ди. Шта ви ше, он је био при су тан на свим 
сјед ни ца ма атин ског Те о ло шког фа кул те та на ко јим се го во ри ло о док тор ском 
ра ду Ју сти на По по ви ћа, укљу чу ју ћи и ону на ко јем је про гла шен за док то ра 
на у ка, о че му уо ста лом свје до че и за пи сни ци са сјед ни ца.45 Зва ни чо по ја шње-
ње спор не 2. али не је чл. 2 овог за ко на ко је је до био Де ка нат, од но сно, ње гов 
зва нич ни пре вод, због зна ча ја за ра зр је ше ње пи та ња овог ра да, на во ди мо у 
цје ли ни:

Пот пу не су по вла сти це и пра ва ко ја су да та на осно ву тог за-
ко на и ко ји про ис ти чу из те ти ту ле; пре ма то ме, соп стве ник те ди-
пло ме не са мо да се при зна је као док тор те о ло ги је на ше шко ле, већ 
на осно ву тог на уч ног сте пе на мо же да за у зи ма и ви ши по ло жај, 
као на при мер до цент или про фе сор уни вер си те та, или ма ко ји дру-
ги по ло жај, за ко ји се као ква ли фи ка ци ја тра жи сте пен док то ра.

Пра ва, ко ја се по ред оста лих на во де у тој али не ји и чла ну, 
ко јих се ли ша ва соп стве ник те ди пло ме, не као соп стве ник, као и 
све доџ ба бо го слов ског фа кул те та, од но се се на ње го во по ста вље ње 
у грч кој др жа ви, на по ло жа је за ко је се као ква ли фи ка ци ја тра жи 
све доџ ба, а спе ци јал но на по ло жа је про фе со ра у гим на зи ја ма, па-
ро ха, епи ско па и т. д.

42 „Νόμος 2089”, Εφ ημερίς Της Κυβερνήσεως 62 (14. 3. 1920), 595.
43 Ово се од но си на оне бо го сло ве ко ји су прет ход но бо ра ви ли на шко ло ва њу у Окс-

фор ду, док су не ки дру ги, по пут спо ме ну тог Ки ри ла Ја ни ћа, по све му су де ћи, упи са ни на 
ра ни је го ди не сту ди ја.

44 Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, Про фе сор ски до си је Ју сти на По пови-
ћа, Амил ка Али ви за тос, „Рек то ра ту Атин ског Уни вер зи те та, 11. 2. 1936”.

45 А. Јеф тић и З. Шљи ван ча нин, н. д.
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Пре ма то ме, огра ни че ња ко ја се на во де у том чла ну, од но се 
се по гла ви то на за у зи ма ње ма ког јав ног по ло жа ја у грч кој др жа ви, 
не ма ју ћи ни ка кве ве зе са вред но шћу док тор ске ди пло ме, ко ја се 
сма тра и је сте пот пу на.46

За кон је очи глед но огра ни чио ва же ње ова ко сте че не док тор ске ди пло-
ме. Она је би ла на ми је ње на срп ским сту ден ти ма, а од њих се оче ки ва ло да се 
по за вр шет ку сту ди ја вра те сво јој отаџ би ни и та мо слу же Цр кви и на ро ду. 
Уко ли ко би по ку ша ли да сво ју слу жбу по тра же у Грч кој, би ли би у оба ве зи 
да на кнад но стек ну ди пло му основ них сту ди ја. Ни је за би ље жен слу чај да 
је не ко ту мо гућ ност ис ко ри стио. Сам за кон, очи глед но, пи сан је та ко, да сва-
ко га обес хра бри у та квој на мје ри – јер би кан ди дат на кон сте че ног док тор-
ског зва ња мо рао да упи ше основ не сту ди је ис по чет ка. Ме ђу тим, из ван гра-
ни ца Грч ке, сте че на док тор ска ди пло ма има ла је пу но ва же ње и пру жа ла је 
но си о ци ма сва уо би ча је на пра ва.

Као што смо ви дје ли, са док тор ском ди пло мом атин ског Фа кул те та, 
сте че ном у скла ду са за ко ном бр. 2089, на Бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду 
у на став на зва ња су прет ход но би ра ни Ти хон Ра до ва но вић и Ири неј Ђор ђе-
вић. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи и ва жну раз ли ку из ме ђу Ју сти на По по ви ћа и по-
ме ну те дво ји це. На и ме, ка ко нас у ра ни је на ве де ном до пи су из вје шта ва Ки-
рил Ја нић, Ра до ва но вић је на кон Бо го сло ви је у Бе о гра ду од слу шао три го-
ди не ака дем ских сту ди ја у Ати ни, та ко да је сте као и „пти хио” и „ди пло му”, 
тј. ди пло му основ них и ди пло му док тор ских сту ди ја.47 Ка ко се из 1. али не-
је 1. чл. за ко на бр. 2089 да за кљу чи ти, свр ше ним ђа ци ма Бе о град ске бо го сло-
ви је би ло је омо гу ће но да од мах упи шу дру гу го ди ну сту ди ја. То об ја шња ва 
за што је Ра до ва но вић сте као ди пло му основ них сту ди ја, бу ду ћи да је тре-
ти ран као ре дов ни сту дент основ них сту ди ја. С дру ге стра не, Ири неј Ђорђе-
вић је успје шно сте као зва ње B. Litt. на Окс фор ду, при је не го што се упу тио 
у Ати ну.48 Ни у ње го вом слу ча ју, да кле, док тор ска ди пло ма ни је би ла ујед но 
и је ди на ко ју је по сје до вао.

На осно ву све га из не се ног, мо же мо да за кљу чи мо да Ју стин По по вић 
за и ста ни је сте као ди пло му основ них сту ди ја у Ати ни, иа ко је упи сан на 
че твр ту го ди ну Те о ло шког фа кул те та Ка по ди стриј ског уни вер зи те та. Он је 
ис ко ри стио мо гућ ност ко ја му је би ла по ну ђе на, да му се при зна ју прет ход-
не го ди не шко ло ва ња на Окс фор ду и омо гу ћи да, на кон од слу ша не го ди не, 
при сту пи из ра ди док тор ске ди сер та ци је. Док тор ска ди пло ма ко ју је овом 

46 А. Али ви за тос, н. д.
47 Ки рил Ја нић, н. д.
48 Иг на ти је Мар ко вић („Про свет но-пе да го шки рад епи ско па Дал ма тин ског др Ири-

не ја Ђор ђе ви ћа”, Срп ска те о ло ги ја да нас, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Бе о град 2011, 
451) на во ди да је ово зва ње Ђор ђе вић сте као од бра нив ши рад на те му Ре ли гиј ски спо ро ви у 
XVI ве ку, уз оцје ну „bril li ant”. По ред Ђор ђе ви ћа, Бог дан Лу бар дић (Ју стин Ће лиј ски и Енгле
ска: пу те ви ре цеп ци је бри тан ске те о ло ги је, књи жев но сти и на у ке, Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет, Бе о град, 2019, 40), на во ди да су сво је те зе успје шно од бра ни ли и Јо ван Сто ја но вић 
(Ре ли гиј ска фи ло со фи ја Вла ди ми ра Со ло вјо ва, Окс форд 1919), Је ли си је Ан дрић (Исто ри ја 
Срп ске Цр кве: од за сни ва ња не за ви сно сти до па да Па три јар ши је 1219–1463, Окс форд 1919), 
и Па вле Јев тић (Кон цеп ци ја кар ме и ре инкар на ци је у хин ду и стич кој ре ли ги ји и фи лосо фи ји, 
Лон дон 1926).
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при ли ком сте као, би ла је, сход но зва нич ном ту ма че њу, пу но ва жна из ван 
Грч ке и омо гу ћа ва ла му да кон ку ри ше за на став на зва ња на Уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду. У слу ча ју да је од лу чио да сво ју слу жбу на ста ви у Грч кој, био 
би у оба ве зи да по но во упи ше основ не сту ди је.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву прет ход но на ве де ног ја сно је да је отац Ју стин По по вић по 
по врат ку из Окс фор да, гдје му је од би јен рад за сти ца ње зва ња B. Litt., сту-
ди је на ста вио на Те о ло шком фа кул те ту Ка по ди стриј ског уни вер зи те та у 
Ати ни. По себ ним за ко ном бр. 2089, до не се ним спе ци јал но за срп ске сту ден-
те те о ло ги је, омо гу ће но му је да упи ше че твр ту го ди ну основ них сту ди ја. 
Од слу ша на го ди на би ла је пред у слов за при ступ при пре ми док тор ске ди сер-
та ци је, као и за усме ну од бра ну ди сер та ци је и док тор ски ис пит. 

На кон што је од слу шао че твр ту го ди ну и про вео још не ко ври је ме у 
Ати ни, вра тио се у Ср би ју гдје је по чео да ра ди као при вре ме ни учи тељ у 
Бо го сло ви ји Све тог Са ве. Као по твр ду да је ис пу нио усло ве за при ступ из-
ра ди док то ра та, до био је свје до чан ство фа кул те та. Ка ко му је за по ла га ње 
про фе сор ског ис пи та би ла нео п ход на ди пло ма фа кул те та, раз ма трао је мо-
гућ ност, па чак и упу тио мол бу, да сво је основ не сту ди је те о ло ги је окон ча 
на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Иа ко је до био по зи-
ти ван од го вор, под усло вом да од слу ша че твр ту го ди ну сту ди ја и по ло жи 
пред ви ђе не ис пи те (њих шест), ову мо гућ ност ни је ни ка да ис ко ри стио. 

Умје сто то га, до вр шио је сво ју док тор ску ди сер та ци ју и успје шно је 
од бра нио у Ати ни 1926. го ди не. Та ко је сте као зва ње док то ра те о ло ги је. Ме-
ђу тим, се дам го ди не ка сни је, на кон при ја ве на кон курс ПБФ Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, за мје сто до цен та на пред ме ту Упо ред но бо го сло вље, ње го ва 
ди пло ма до ве де на је у пи та ње у до пи су про то је ре ја Ни ко ле Ђор ђе ви ћа Дека-
на ту фа кул те та. Не ка да шњи ко ле га Ју сти на По по ви ћа из Бо го сло ви је Све тог 
Са ве у Срем ским Кар лов ци ма, та да шњи рек тор ове уста но ве, твр дио је ка ко 
је ње го ва док тор ска ди пло ма не ва же ћа без ди пло ме основ них сту ди ја. Сво-
јој већ фор ми ра ној не га тив ној оцје ни на уч них ква ли фи ка ци ја Ју сти на Попо-
ви ћа, го ре по ме ну ти пот пи сни ци ре фе ра та при до да ли су и овај ар гу мент. То 
је ус по ри ло из бор Ју сти на По по ви ћа и усло ви ло на ста нак чи та вог ни за до-
пи са чи ји је циљ био да уста но ве та чан сми сао за ко на бр. 2089, а са мим тим 
и ва лид но сти ње го ве док тор ске ди пло ме. 

У ме ђу вре ме ну, спор је иза шао из окви ра уни вер зи тет ских ти је ла и 
пре нио се у јав ност. У ни зу тек сто ва штам па них у но ви на ма Глас Ва ље ва и 
Прав да, Ла зар Тр кља и Ди ми три је Нај да но вић спо ри ли су се око фор мал них 
ква ли фи ка ци ја Ју сти на По по ви ћа. Тр кља је упор но до во дио у пи та ње ње го ву 
док тор ску ди пло му, твр де ћи да је она не ва же ћа без ди пло ме основ них студи-
ја, ко ју он ни је по сје до вао. С дру ге стра не, Нај да но вић је на сто јао да уз диг-
не мо рал не, на уч не и дру ге ква ли фи ка ци је је ро мо на ха Ју сти на По по вића.

За хва љу ју ћи до пи су де ка на Те о ло шког фа кул те та у Ати ни, Амил ке 
Али ви за то са, не до у ми ца по пи та њу тач ног сми сла спо р ног чла на за ко на бр. 
2089 ра зр је ше на је. По ка за но је да је док тор ска ди пло ма Ју сти на По по ви ћа 
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у пот пу но сти ва же ћа и да му пру жа сва пра ва ко ја ње ни но си о ци ина че ува-
жа ва ју, па и пра во пре да ва ња на Уни вер зи те ту. Ње но огра ни че ње ва жи ло је 
је ди но за Грч ку, јер је сми сао за ко на био у то ме да олак ша срп ским бо го сло-
ви ма сти ца ње док тор ског зва ња и по вра так ра ди слу же ња отаџ би ни и свом 
на ро ду. Оту да су и Са вјет Бо го слов ског фа кул те та, Се нат Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, а на кра ју и Ми ни стар ство про све те, оци је ни ли и по твр ди ли да 
Ју стин По по вић ис пу ња ва све по треб не ква ли фи ка ци је и след стве но одо бри-
ли ње гов из бор у зва ње до цен та.

 На кра ју, мо же мо да за кљу чи мо, да отац Ју стин за и ста ни је по сје до вао 
ди пло му основ них сту ди ја. Ме ђу тим, у то ме ни је би ло ње го ве кри ви це. Не-
вољ но се по ту ца ју ћи по Евро пи, за јед но са дру гим срп ским бо го сло ви ма 
из бе гли ца ма по го ђе ном Ве ли ким ра том, ис ко ри стио је при ли ку ко ју му је 
Кра ље ви на Грч ка по ну ди ла. Ис пу нио је све про пи са не усло ве, по ло жио 
док тор ски ис пит и од бра нио ди сер та ци ју са по хва ла ма. Као што је по зна то, 
мно го пу та то ком свог жи во та Ју стин По по вић, био је пре мје штан, за тва ран, 
оспо ра ван и под вр гнут раз ли чи тим на па ди ма. Ова епи зо да пред ста вља је дан 
од та квих слу ча је ва ан ти ју сти ни зма, да па ра фра зи ра мо Нај да но ви ћев из раз, 
ко ји на сре ћу, ни је не по сред но уро дио пло дом. Уо ста лом, та ква суд би на за-
де си ла је и све оста ле слич не по ку ша је. Де це ни ја ма ка сни је, они су по ста ли 
тек гра див ни еле мен ти за жи ти је јед ног све ти те ља. То је слу чај и са овом 
епи зо дом ко ја, и по ред то га, пред ста вља ва жну се квен цу у срп ској ин те лек-
ту ал ној исто ри ји. Она нам от кри ва де та ље зна чај не за про у ча ва ње ли ка и 
дје ла овог ду хов ног и ин те лек ту ал ног ве ли ка на.
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bet we en La zar Tr klja and Di mi tri je Naj da no vić to ok pla ce. Thro ugh ar chi val and hi sto ri cal 
ma te rial re se arch, all aspects of this con tro versy are exa mi ned for the first ti me in this pa per. 
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СМРТ НОСТ ЖЕ НА НА ПО РО ЂА ЈУ У СТА ТИ СТИ ЦИ  
МОР ТА ЛИ ТЕ ТА СР БИ ЈЕ 1888–1910. 

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви утвр ђи ва њем сто па смрт но сти на по ро ђа ју у 
Ср би ји 1888–1910. го ди не. Пи сан је на осно ву по да та ка званичнe статистикe 
пу бли ко ва них у Кра ље ви ни Ср би ји кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. Осим 
утвр ђи ва ња сто па смрт но сти на по ро ђа ју, смрт ност по ро ди ља по сма тра на је 
и у кон тек сту оп ште смрт но сти же на, смрт но сти же на у ре про дук тив ном пе-
ри о ду, у ком па ра ци ји са смрт но шћу му шка ра ца, као и пре ма ти пу на се ља и 
окру жној по де ли.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ро ди ље, по ро ђај, же не, смрт ност, мо р та ли тет, сто пе 
мор та ли те та, ста нов ни штво, Ср би ја, XIX век

Ста нов ни штво Ср би је у XIX ве ку има ло је ви со ке сто пе при род ног при-
ра шта ја; ви со ке сто пе мор та ли те та би ле су пра ће не још ви шим сто па ма на-
та ли те та, као и ви со ким сто па ма нуп ци ја ли те та. До по чет ка 80-их го ди на 
XIX ве ка сто пе мор та ли те та кре та ле су се углав ном из над 30‰, што је ка-
рак те ри сти ка пред тран зи ци о не фа зе у де мо граф ском раз во ју; у тој фа зи 
до ми нан тан ути цај на смрт ност ста нов ни штва има ју при род ни фак то ри, као 
што су еко ло шке ка рак те ри сти ке под не бља и епи де ми је за ра зних бо ле сти. 
У прет по след њој де це ни ји XIX ве ка сто пе мор та ли те та по че ле су по сте пе но 
да па да ју на вред но сти ис под 30‰, а по чет ком XX ве ка и ис под 25‰.1

У раз ви је ним зе мља ма За пад не и Се вер не Евро пе, опа да ње сто па мор-
та ли те та по че ло је већ кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка. Сма ње ње сто па 
смрт но сти и ула зак у пр ву фа зу де мо граф ске тран зи ци је, углав ном се по ве-
зу је са фак то ри ма др жав не ин тер вен ци је усме ре ним на су зби ја ње за ра зних 
бо ле сти, по бољ ша ње хи ги јен ских и са ни тар них усло ва, здрав стве них прили-
ка, ис хра не и сл., као и по бољ ша ње усло ва на по ро ђа ју. Па ра лел но са опа дањем 

1 О ово ме оп шир ни је у: Алек сан дра Ву ле тић, „При род но кре та ње ста нов ни штва Србије 
пред по че так де мо граф ске тран зи ци је”, Срп ске сту ди је 7 (2016), 203–220.
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оп штих сто па мор та ли те та, опа да ла је и смрт ност по ро ди ља. Осим по бољша-
ња оп штих дру штве них при ли ка, сма тра се да је опа да њу њи хо ве смрт но сти 
на ро чи то до при не ло уво ђе ње струч не аку шер ске аси стен ци је и сте рил них 
усло ва на по ро ђа ју.1

До са да шња ис тра жи ва ња мор та ли те та ста нов ни штва Ср би је у XIX и 
по чет ком XX ве ка, ни су се по себ но ба ви ла фе но ме ном смрт но сти же на на 
по ро ђа ју. Нај ва жни ји из во ри за ње го во из у ча ва ње су ма тич не књи ге и пода-
ци зва нич не ста ти сти ке, ко ји се у Ср би ји пу бли ку ју од дру ге по ло ви не XIX 
ве ка. У овом члан ку ће мо на осно ву нај ра ни јих по да та ка из зва нич не ста ти-
сти ке, по ку ша ти да из ра чу на мо сто пе смрт но сти по ро ди ља у Ср би ји, као и 
да смрт ност по ро ди ља по сма тра мо у ши рем кон тек сту мор та ли те та ста нов-
ни штва кра јем XIX и по чет ком XX ве ка.

ИЗ ВО РИ И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Ма тич не књи ге ро ђе них, умр лих и вен ча них, у Ср би ји се кон ти ну и ра-
но во де од 1837. го ди не. Су мар не из во де ви тал не ста ти сти ке – го ди шњи број 
ро ђе них, умр лих и вен ча них, др жав на упра ва је у дру гој по ло ви ни XIX 
ве ка по че ла да об ја вљу је, пр во у се риј ској пу бли ка ци ји Др жа во пис Ср би је, 
а по том у Ста ти сти ци Кра ље ви не Ср би је; ови по да ци се у кон ти ну и те ту 
мо гу пра ти ти од 1862. го ди не. Од сре ди не дру ге по ло ви не XIX ве ка, еви ден-
ци ју ви тал них до га ђа ја у ма тич ним књи га ма пра ти ло је упи си ва ње знат но 
ве ћег бро ја по да та ка не го до та да, ме ђу ко ји ма је био и узрок смр ти. У по след-
њој де це ни ји XIX ве ка по че ло је и пу бли ко ва ње знат но ве ћег бро ја по да та ка 
из до ме на ви тал не ста ти сти ке, ме ђу ко ји ма су би ли и по да ци о узро ци ма 
смр ти. Смрт на по ро ђа ју је дан је од 27 узроч ни ка смр ти, ко ји се у ста ти стич-
ким пу бли ка ци ја ма на во де за пе ри од 1888–1910; са не срећ ним слу ча је ви ма, 
уби стви ма и са мо у би стви ма, смрт на по ро ђа ју би ла је свр ста на у пот ка те-
го ри ју не при род них смр ти. Има ју ћи у ви ду да је срп ска ста ти сти ка на ста ла 
и раз ви ја ла се по угле ду на за пад но е вроп ске обра сце, и ова ка те го ри за ци ја 
узроч ни ка смр ти на ста ла је угле да њем на њих.2

По да ци о мор та ли те ту ста нов ни штва, ко ји об у хва та ју и узро ке смр ти, 
об ја вље ни су за раз до бље 1888–1905, у шест то мо ва пу бли ка ци је Ста ти
сти ка Кра ље ви не Ср би је; узро ци смр ти су у одељ ку „Умр ли по бо ле сти ма” 
кла си фи ко ва ни по сре зо ви ма, окру зи ма, ме се цу и го ди шњем до бу смр ти, а 

1 Ali ca Wert he i mer-Ba le tić, Sta nov niš tvo i raz voj, Za greb 1999, 115–124. 
2 У ру бри ци не при род не смр ти, као од ред ни ца на ве де но је – жен ске на по ро ђа ју, као 

и из раз на фран цу ском – ac ci dents de l’ac co uc he ment. Као узроч ни ци смр ти на ве де ни су: уро-
ђе на сла бост, фрас, бо ги ње, шар лах, вру ћи ца (ти фус), ср до бо ља (ди зен те ри ја), гу шо бо ља 
(диф те ри ја), ве ли ки ка шаљ, дру ге за ра зне бо ле сти, гро зни ца, јек ти ка (ту бер ку ло за), за па љења 
(плу ћа, мо зга, дру гих ор га на), ко жне бо ле сти, бо ле сти ко сти ју, бо ле сти ср ца, бо ле сти ор гана 
за ди са ње, бо ле сти ор га на за ва ре ње, ка пља, рак (кан цер), ста рач ка сла бост, дру ге бо ле сти, 
не при род на смрт (не срећ ни слу ча је ви, уби је ни, са мо у би ства, жен ске на по ро ђа ју), ви де ти 
нпр: Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је 19 (1904), 62–65 (у да љем тек сту: СКС). О раз во ју ста-
ти сти ке у Ср би ји оп шир ни је у: Алек сан дра Ву ле тић, „Ста ти сти ка у слу жби др жав не упра-
ве и уна пре ђе ња на род ног бла го ста ња у Ср би ји 19. ве ка”, у: Др жа ве и по ли ти ке упра вља ња 
у Ср би ји (18–20. век), Бе о град 2017, 227–246.
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од 1891. и по град ским и се о ским сре ди на ма. Осим та бе лар но пред ста вље них 
по да та ка, у увод ном де лу сва ког то ма ове пу бли ка ци је да ти су и су мар ни 
по да ци и ана ли зе по је ди них по ка за те ља ви тал не ста ти сти ке, ме ђу ко ји ма су 
и по да ци о узро ци ма смр ти. По да ци за 1905–1910. ни су об ја вље ни због изби-
ја ња ра то ва.3 Од 1893. го ди не из во ди из ви тал не ста ти сти ке об ја вљи ва ни су 
и у но во по кре ну тој еди ци ји „Ста ти стич ки го ди шњак”; у окви ру одељ ка 
„Умрли по бо ле сти ма” да ти су по да ци за це лу Ср би ју, кла си фи ко ва ни на 
град ске и се о ске сре ди не. У Ста ти стич ком гла сни ку об ја вље ни су и по да-
ци ко јих не ма у Ста ти сти ци Кра ље ви не Ср би је, за пе ри од 1905–1910.4 

У уво ду че твр тог то ма Ста ти сти ке Кра ље ви не Ср би је, у ко јем су први 
пут об ја вље ни де таљ ни ји по да ци о смрт но сти ста нов ни штва, на чел ник ста-
ти стич ког оде ље ња Бо го љуб Јо ва но вић упо зо рио је да об ја вље не по дат ке 
„тре ба узе ти са мо као при бли жне и да ће би ти по треб но до ста вре ме на да 
они бу ду тач ни ји”. Ова ње го ва при мед ба је ра зу мљи ва, с об зи ром на то, да 
при ли ком при ку пља ња ста ти стич ких по да та ка, увек по сто је од ре ђе на од-
сту па ња у од но су на ре ал не до га ђа је ко је од сли ка ва ју; сте пен тих од сту па ња 
ва ри ра, за ви сно од вр сте по да та ка ко ји се при ку пља ју и окол но сти у ко ји ма 
се то чи ни. То ни су не до ста ци са мо срп ске, већ и оста лих европ ских ста ти-
сти ка. Јо ва но вић је, ме ђу тим, као по себ но про бле ма тич не из дво јио по дат ке 
о узро ци ма смр ти и го ди на ма пре ми ну лих. Те по дат ке у ма тич не књи ге уно-
си ли су све ште ни ци на осно ву из ја ва род би не пре ми ну лих, а не на осно ву 
ле кар ских из ве шта ја ка да су бо ле сти у пи та њу, од но сно, уви да у ма тич не 
књи ге ро ђе них, у слу ча ју го ди на пре ми ну лих. С об зи ром на то да у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва, на ро чи то у се о ским сре ди на ма, пре ми ну ли ни су би ли ни 
ви зи ти ра ни од стра не ле ка ра, из ја ве ро ђа ка пре ми ну лих о узро ци ма смр ти 
не мо гу се сма тра ти до вољ но по у зда ним.5 И по ред оправ да но сти Јо ва но ви-
ће ве при мед бе о ква ли те ту по да та ка ко ји се од но се на узроч ни ке смр ти, сма-
тра мо да је смрт на по ро ђа ју је дан од ма ло број них узроч ни ка ко ји је мо гао 
би ти и ла ич ки пер це пи ран, од но сно за ко ји ни је би ла нео п ход на ле кар ска 
по твр да. Ква ли тет ових по да та ка мо гао је, евентуaлно, би ти на ру шен не бри-
жљи вом ре ги стра ци јом смрт них слу ча је ва на по ро ђа ју у ма тич ним књи га ма, 
што је са да на шње дис тан це те шко про вер љи во. 

Осим ква ли те та ста ти стич ких по да та ка, по сто ји и ме то до ло шки про блем, 
а ти че се ква ли фи ка ци је тер ми на смрт на по ро ђа ју и ко ри шће ња тер ми на 
по ро ди ља. Иа ко у ста ти стич ким из во ри ма ни је де фи ни сан, прет по ста вља мо 
да се тер мин смрт на по ро ђа ју (тач ни је: умр ли; жен ске на по ро ђа ју) од но сио 

3 По да ци за 1888–1890: СКС 4 (1895), 58–59, 180–181, 322–323; за 1891: СКС 8 (1898), 
536–537; за 1892: СКС 15 (1901); за 1893: СКС 17 (1902), 536–537; за 1894–1899: СКС 19 (1904), 
64–65, 174–175, 284–285, 394–395, 504–505, 614–615; за 1900–1905: СКС 21 (1907), 80–81, 
214–215, 352–353, 490–491, 632–633, 774–775. Пу бли ко ва ње по да та ка ни је се од ви ја ло у пра-
вил ним вре мен ским раз ма ци ма, па ни ко ли чи на об ја вље них по да та ка у од го ва ра ју ћим томо-
ви ма СКС ни је исто вет на за све го ди не; исто ва жи и за су мар не по дат ке и ана ли зе смрт но-
сти по ро ди ља у увод ним де ло ви ма пу бли ка ци ја.

4 Ста ти стич ки го ди шњак 1–13 (1893–1913), у да љем тек сту: СГ. У овој еди ци ји ко ја 
је из ла зи ла сва ке, или сва ке дру ге го ди не, об ја вљи ва ни су при ку пље ни ста ти стич ки по даци 
о ста нов ни штву и при вре ди за прет ход ну, од но сно прет ход не две го ди не.

5 О по да ци ма ко ји су при ку пља ни и на чи ну њи хо вог при ку пља ња ви де ти оп шир ни је 
у: СКС 4 (1895), стр. I–VI; СКС 8 (1898), стр. I–I II.
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са мо на слу ча је ве смр ти ко ји би се де си ли у то ку по ро ђа ја. С об зи ром на то 
да смрт ност же на у ве зи с би о ло шком ре про дук ци јом об у хва та и слу ча је ве 
смр ти у пе ри о ду по ро диљ ства (под ко јим се обич но под ра зу ме ва шест или, 
ре ђе, осам не де ља), да кле и слу ча је ве ко ји су у ди рект ној или ин ди рект ној 
ве зи са труд но ћом и по ро ђа јем, на уч на ис тра жи ва ња углав ном су усме ре на 
на про у ча ва ње ши рег фе но ме на, тј. смрт но сти по ро ди ља уоп ште. Пре ма 
не ким, гру бим про це на ма стра них ис тра жи ва ча, две тре ћи не смр ти по ро-
ди ља у XIX ве ку чи ни ли су смрт ни слу ча је ви на по ро ђа ју, док се јед на тре-
ћи на од но си ла на слу ча је ве смр ти у пост по ро ђај ном пе ри о ду. Ста ти сти ка 
мор та ли те та, ме ђу тим, не омо гу ћа ва увид у број смрт них слу ча је ва у пе ри-
о ду по ро диљ ства; за та кво ис тра жи ва ње нео п хо дан је увид у ма тич не књи-
ге и укр шта ње по да та ка о ро ђе њи ма и уми ра њи ма же на у пост по ро ђај ном 
пе ри о ду, што пре ва зи ла зи окви ре овог ра да. Из на ве де них раз ло га и на ше 
по вре ме но ко ри шће ње тер ми на по ро ди ља, тре ба схва ти ти са мо услов но; он 
се у овом ра ду, ка да је у пи та њу смрт ност же на у Ср би ји, пр вен стве но одно-
си на смрт не слу ча је ве на по ро ђа ју. 

Циљ овог ра да је да, на осно ву по да та ка зва нич не ста ти сти ке, пру жи 
нај оп шти ји увид у смрт ност же на на по ро ђа ју у Ср би ји, као и у смрт ност 
же на у ре про дук тив ном пе ри о ду у нај ра ни јем пе ри о ду за ко ји та вр ста по-
да та ка по сто ји (1888–1910). Ком па ра тив на ана ли за ма тич них књи га ро ђе них 
и умр лих мо гла би да пру жи ду бљи увид у ову про бле ма ти ку, али та кав 
при ступ је ну жно ли ми ти ран на ма ње те ри то ри јал не је ди ни це за ко ју је ова 
вр ста гра ђе са чу ва на. С дру ге стра не, пу бли ко ва ни ста ти стич ки по да ци 
омо гу ћа ва ју ана ли зу ши рег спек тра пи та ња од оних ко ји су об у хва ће ни овим 
ра дом (смрт ност же на на по ро ђа ју у кон тек сту про фе си је, ве ро и спо ве сти, 
го ди шњег до ба и сл.), али су због ду жи не ра да ана ли зе тих па ра ме та ра из-
о ста вље не. 

Укуп на смрт ност же на на по ро ђа ју

У раз до бљу 1888–1910. про сеч на сто па жен ског мор та ли те та у Ср би ји 
је са 30‰, ко ли ко је из но си ла то ком 60-их и 70-их го ди на, опа ла на 25‰. 
Иа ко је по сте пе но опа да ла, и да ље је на го ди шњем ни воу има ла ве ли ке 
осци ла ци је; у по ме ну том пе ри о ду кре та ла се из ме ђу 21,5‰ (1901) и, чак, 34‰ 
(1892).6 Знат на ко ле ба ња сто пе мор та ли те та би ла су ре зул тат ути ца ја спољ-
них фак то ра (по пут епи де ми ја, су шних го ди на и сл.), ко ји су још увек у по је-
ди ним го ди на ма знат но по ве ћа ва ли смрт ност ста нов ни штва. У ко јој ме ри 
је смрт ност на по ро ђа ју уче ство ва ла у укуп ној смрт но сти же на 1888–1910. 
при ка за но је у сле де ћој та бе ли.

6 Про сеч на сто па жен ског мор та ли те та би ла је 25,6‰, док је сто па му шког мор та ли-
те та би ла за про мил ма ња, 24,6. За ни мљи во је да је у прет ход ном пе ри о ду, то ком 60-их и 
70-их го ди на XIX ве ка, ка да су се оп ште сто пе мор та ли те та кре та ле око 30‰, му шки морта-
ли тет био ве ћи од жен ског. Међутим, ин вер зи ју у вред но сти ма му шког и жен ског мор та ли-
те та до ко је је до шло на пре ло му два ве ка, ни је мо гу ће об ја сни ти без де таљ не ана ли зе смрт-
но сти по ста ро сној струк ту ри. Оп шир ни је у: Алек сан дра Ву ле тић, „Мор та ли тет му шка раца 
и же на у Ср би ји 1862–1910. го ди не”, Историјски часопис 77 (2022), 411–431.



49

Го ди на Број умр лих же на Број умр лих  
на по ро ђа ју 

У део умр лих  
на по ро ђа ју (‰)

1888. 24.711 433 17,5
1889. 26.388 498 18,9
1890. 27.022 525 19,4
1891. 28.344 510 18,0
1892. 36.543 596 16,3
1893. 32.495 564 17,4
1894. 31.092 602 19,6
1895. 30.424 568 18,7
1896. 31.573 555 17,6
1897. 31.588 602 19,1
1898. 27.137 458 16,9
1899. 29.268 512 17,5
1900. 28.965 525 18,1
1901. 26.432 521 19,7
1902. 28.730 457 15,9
1903. 30.060 471 15,7
1904. 28.095 568 20,2
1905. 32.759 540 16,5
1906. 32.823 533 16,2
1907. 30.995 524 16,9
1908. 33.587 490 14,6
1909. 41.462 523 12,6
1910. 32.665 490 15,0

Та бе ла 1. Удео умр лих на по ро ђа ју у укуп ној смрт но сти же на 1888–1910.7

Број же на ко је су у Ср би ји од 1888. до 1910. уми ра ле на по ро ђа ју кре тао 
се из ме ђу 433 и 602 го ди шње, са уде лом у укуп ној смрт но сти же на из ме ђу 
12,6‰ и 20,2‰; од хи ља ду умр лих же на то ком јед не го ди не, у про се ку је 17,3 
уми ра ло на по ро ђа ју. Удео умр лих на по ро ђа ју у укуп ној смрт но сти же на, 
вре ме ном је опа дао. У пр вој по ло ви ни по сма тра ног од се ка (1888–1899) смрт ност 
на по ро ђа ју би ла је 18,1‰, док је 1900–1910. тај удео опао на 16,5‰; нај ма ње 
вред но сти то ком це лог пе ри о да за бе ле же не су у по след ње три го ди не. Осцила-
ци је у бро ју умр лих по ро ди ља би ле су ма ње од осци ла ци ја у укуп ном бро ју 
умр лих же на, по што је смрт ност на по ро ђа ју у ма њој ме ри би ла под ло жна 
спољ ним фак то ри ма ко ји су до во ди ли до по ве ћа не смрт но сти и же на и мушка-
ра ца у по је ди ним го ди на ма. Из тих раз ло га, као мно го ре ле вант ни ји по ка за тељ 
смрт но сти же на на по ро ђа ју, узи ма се њи хов удео у укуп ном бро ју по ро ди ља.

7 СГ 1 (1893), 74, 79; СГ 2 (1894/95), 114, 115, 125, 129; СГ 3 (1896/97), 125, 126, 147, 151; 
СГ 4 (1898/99), 133, 134, 155, 159; СГ 5 (1900), 133, 155; СГ 6 (1901), 169, 181; СГ 7 (1902), 168, 
194; СГ 8 (1903), 168, 181; СГ 9 (1904), 173, 218; СГ 10 (1905), 164, 208; СГ 11 (1906), 165, 212; 
СГ 12 (1907/08), 122, 123, 200, 201; СГ 13 (1909/10), 112, 114, 138, 142. По да ци о бро ју же на 
умр лих на по ро ђа ју 1892. и 1893. су не што дру га чи ји у пу бли ка ци ји СКС: за 1892. на ве де но 
је 600, а за 1893. го ди ну – 569, ви де ти: СКС 15 (1901), стр. XCVII, СКС 17 (1902), стр. XCII.
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Го ди на Број по ро ди ља Број умр лих  
на по ро ђа ју 

У део умр лих  
на по ро ђа ју (‰)

1888. 95.032 433 4,6
1889. 93.881 498 5,3
1890. 87.165 525 6,0
1891. 97.865 510 5,2
1892. 93.631 596 6,4
1893. 94.818 564 5,9
1894. 95.940 602 6,3
1895. 101.185 568 5,6
1896. 96.407 555 5,8
1897. 101.386 602 5,9
1898. 84.566 458 5,4
1899. 96.129 512 5,3
1900. 104.888 525 5,0
1901. 96.882 521 5,4
1902. 98.670 457 4,6
1903. 106.226 471 4,4
1904. 106.994 568 5,3
1905. 101.803 540 5,3
1906. 114.585 533 4,6
1907. 113.174 524 4,6
1908. 105.429 490 4,6
1909. 111.776 523 4,7
1910. 113.825 490 4,3

Та бе ла 2. Смрт ност же на на по ро ђа ју у од но су на уку пан број по ро ди ља 
1888–1910.8 

У раз до бљу 1888–1910. у Ср би ји је од 1000 по ро ди ља на по ро ђа ју уми-
ра ло, у про се ку, 5,2. Као што је удео умр лих по ро ди ља вре ме ном опа дао у 
укуп ној смрт но сти же на, та ко је опа дао и у од но су на уку пан број по ро ди ља: 

8 СКС 4 (1895), XVI II, XXVII; СГ 1 (1893), 68, 72, 79; СГ 2 (1894/95), 101–102, 110, 112, 
125, 129; СГ 3 (1896/97), 111–112, 120, 122, 147, 153; СГ 4 (1898/99), 119–120, 128, 130, 157, 159; 
СГ 5 (1900), 128, 130, 147; СГ 6 (1901), 164–165, 181; СГ 7 (1902), 163, 165, 185; СГ 8 (1903), 163, 
165, 181: СГ 9 (1904), 168, 170, 191; СГ 10 (1905), 158, 160, 177; СГ 11 (1906), 160, 162, 181; СГ 
12 (1907/08), 112 116, 148, 150; СГ 13 (1909/10), 102, 103, 106, 107, 138, 142. По да ци у та бе ли о 
бро ју по ро ди ља за пе ри од 1900–1910. до би је ни су са би ра њем по да та ка о по ро ди ља ма са 
жи во ро ђе ном и мр тво ро ђе ном де цом у од го ва ра ју ћим све ска ма Ста ти стич ког го ди шња ка. 
За пе ри од пре 1900. не по сто је по да ци о укуп ном бро ју по ро ди ља (у СКС 21 да ти су по да ци 
о бро ју уда тих по ро ди ља за пе ри од 1896–1905, стр. XXX), па смо их из ра чу на ли на осно ву 
зби ра жи во ро ђе не и мр тво ро ђе не де це, од ко јег смо од у зе ли број бли за нач ких ро ђе ња и 
дво стру ки број трој них ро ђе ња у од го ва ра ју ћој го ди ни. С об зи ром на то да се по да ци о ви-
ше стру ким ро ђе њи ма од но се са мо на жи во ро ђе ну, а не и на мр тво ро ђе ну де цу, до би је ни 
по да ци о бро ју по ро ди ља до 1900. ни су са свим ег закт ни; по ре ђе њем са ана лог ним по да ци-
ма за пе ри од 1900–1910. уста но ви ли смо да се од сту па ња кре ћу у ра спо ну 20–60, што, има-
ју ћи у ви ду на ве де не ци фре, сма тра мо при хва тљи вим од сту па њем. 
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од 1888. до 1899, тај удео из но сио је 5,6‰, док је у на ред них је да на ест го ди-
на опао на 4,8‰. Шта ова кви по ка за те љи го во ре о смрт но сти же на на по рођа-
ју у Ср би ји кра јем XIX и по чет ком XX ве ка? У чет вртом то му СКС, у ко јем 
су по да ци о бро ју умр лих по пр ви пут раз вр ста ни пре ма узро ци ма смр ти, 
по сма тра ни су па ра ме три за раз до бље 1888–1890, у ко јем је број умр лих на 
по ро ђа ју у од но су на уку пан број по ро ди ља ра стао (4,6‰, 5,3‰, 6,0‰), а на-
ве де не вред но сти су про пра ће не ко мен та ром: „Из ових про це на та ви ди се, 
да је при ра штај смрт них слу ча је ва при по ро ђа ју вр ло ве ли ки, и да је по треб но 
ста ра ти се о сред стви ма ко ја би број ових слу ча је ва све ла на нај ма њу ме ру.”9 
У јед ном од на ред них то мо ва ове пу бли ка ци је, у ко јем су пре зен то ва ни по-
да ци за 1892. го ди ну, удео умр лих на по ро ђа ју, у из но су од 6,4‰, про пра ћен 
је ре чи ма да је то „пре ма на шим по сто је ћим при ли ка ма не знат но”.10 Ова кон-
ста та ци ја оно вре ме них ста ти сти ча ра про ис ти ца ла је из уви да у здрав стве не 
и оп ште дру штве не при ли ке у Ср би ји у по ре ђе њу са при ли ка ма у дру гим 
европ ским зе мља ма. Иа ко су бро је ви умр лих од по је ди них бо ле сти у Ср бији 
(ту бер ку ло за, ди зен те ри ја...) у по је ди ним то мо вима Ста ти сти ке Кра ље вине 
Ср би је по ре ђе ни са бро је ви ма умр лих у дру гим европ ским зе мља ма, са бро-
јем умр лих на по ро ђа ју то ни је био слу чај. 

У са вре ме ној ли те ра ту ри до ступ ни су по да ци о смрт но сти по ро ди ља 
у мно гим европ ским зе мља ма, али је њи хо ва ком па ра ци ја оте жа на због раз-
ли чи тих из во ра тих по да та ка (офи ци јел не ста ти сти ке, ма тич не књи ге), њи-
хо вог ква ли те та, ме то да ко ри шће них у њи хо вој екс трак ци ји из дру гих пода-
та ка, раз ли чи тих де фи ни ци ја по ро ди ље (вре мен ско тра ја ње пост по ро ђај ног 
пе ри о да) и сл. Сто га је сва ка ком па ра ци ја смрт но сти по ро ди ља услов на. Нај-
ра ни ји по да ци о смрт но сти по ро ди ља по ти чу из сре ди не XVI II ве ка и од но се 
се на Швед ску и Ен гле ску. Сто пе смрт но сти по ро ди ља у Швед ској се среди-
ном XVI II ве ка, у за ви сно сти од из во ра по да та ка, про це њу ју на вред но сти 
од 9‰ до 13‰, а у Ен гле ској на 10,5‰. У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка у овим 
зе мља ма от по че ла је пр ва фа за де мо граф ске тран зи ци је, од но сно опа да ње 
сто па мор та ли те та. У Ен гле ској, сто па смрт но сти по ро ди ља је до 1800. го-
ди не па ла на 7,5‰, од 1800. до 1850. го ди не кре та ла се око 5‰, да би по том 
опа да ла не што спо ри јим тем пом и по чет ком XX ве ка, из но си ла 4,4‰. У Швед-
ској се опа да ње оп штих сто па смрт но сти од ви ја ло не што бр же, па је и сто-
па смрт но сти по ро ди ља по чет ком XX ве ка би ла ни жа не го у Ен гле ској и 
из носила је 2,3‰. Опа да ње сто па смрт но сти по ро ди ља у Швед ској би ло је 
у том пери о ду знат но ве ће не го опа да ње деч јег мор та ли те та.11

Пре ма до ступ ним по да ци ма за Хо лан ди ју, сто пе мор та ли те та по ро ди-
ља у овој зе мљи су сре ди ном XIX ве ка из но си ле 12,5‰, а 1915. го ди не са мо 

9 СКС 4 (1895), стр. XLVII.
10 СКС 15 (1901), стр. XCVII.
11 У Швед ској су у пе ри о ду 1850–1880. и оп ште сто пе смрт но сти и сто пе смрт но сти 

по ро ди ља услед за ра зних бо ле сти би ле по ве ћа не, али су по том на ста ви ле да па да ју бр жим 
тем пом. Ви де ти: Ulf Högberg, “The Dec li ne in Ma ter nal Mor ta lity in Swe den: The Ro le of Com-
mu nity Mid wi fery”, Ame ri can Jo u r nal of Pu blic He alth 94/8 (2004), 1312–1320; Ge of frey Cham-
ber lain, “Bri tish ma ter nal mor ta lity in the 19th and early 20th cen tu ri es”, Jo u r nal of the Royal 
So ci ety of Me di ci ne 99 (2006), 559–563. Ви де ти и: M. Man fre di ni, M. Breschi, A. For na sin, S. 
Maz zo ni, S. De Ias sio, A. Cop pa, “Ma ter nal Mor ta lity in 19th and Early 20th-cen tury Italy”, So cial 
Hi story of Me di ci ne, XXXIII, 3 (2020), 860–880.
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2,6‰. У САД се по чет ком XX ве ка смрт ност по ро ди ља кре та ла око 5,2–8,5‰. 
У Фран цу ској, у ко јој је про цес де мо граф ске тран зи ци је от по чео ра ни је, и у 
ко јој је опа да ње оп штих сто па мор та ли те та до сре ди не XIX ве ка би ло ве ће 
не го у Швед ској и Ен гле ској, опа да ње сто па смрт но сти по ро ди ља би ло је 
спо ри је, па се сре ди ном XIX ве ка ова сто па кре та ла око 10‰. У оста лим 
европ ским зе мља ма, си ту а ци ја је би ла слич ни ја Фран цу ској не го Швед ској 
и Ен гле ској. У Не мач кој, сто па смрт но сти по ро ди ља сре ди ном XIX ве ка 
до сти за ла је 12‰, док је у Сла во ни ји по ка зи ва ла уз ла зни тренд све до ше зде-
се тих го ди на XIX ве ка, ка да је из но си ла и пре ко 16‰.12 

Смрт ност же на на по ро ђа ју пре ма ти пу на се ља и окру жној по де ли

Кра јем XIX и по чет ком XX ве ка у Ср би ји се ста нов ни штво у град ским 
и се о ским на се љи ма раз ли ко ва ло по мно гим де мо граф ским па ра ме три ма, 
укљу чу ју ћи и про сеч ну ду жи ну жи во та. Му шкар ци у ур ба ним сре ди на ма 
би ли су, у про се ку, 5,6 го ди на ду го веч ни ји од му шка ра ца у се о ским, док је 
код же на та раз ли ка би ла не што ма ња – три го ди не, та ко ђе у ко рист оних у 
град ским сре ди на ма.13 Град ско и се о ско ста нов ни штво има ло је и раз ли чи-
ту ди стри бу ци ју смрт но сти пре ма уз ра сту и брач ном ста њу, што се мо же 
ви де ти из на ред не та бе ле. 

Уз раст/Брач но ста ње Град Се ло
У 1. го ди ни 22,9 24,2

Не у да те 33,1 35,6
У бра ку 25,0 26,7
Удо ви це 18,7 13,4

Раз ве де не 0,4 0,1
Укупно 100% 100%

Та бе ла 3. Ди стри бу ци ја смрт но сти же на пре ма уз ра сту/брач ном ста њу 
1896–1905.14

Же не на се лу су у од но су на же не у гра ду у ве ћем бро ју уми ра ле у де-
тињ ству и мла до сти, као и у фа зи брач ног жи во та са ко јом се по кла пао и 
њи хов ре про дук тив ни пе ри од. У ко јој ме ри је смрт ност же на на по ро ђа ју 
уче ство ва ла у укуп ној смрт но сти же на у град ским и се о ским сре ди на ма, 
при ка за но је у на ред ном гра фи ко ну.

12 B. E. Ory, F. W. Van Pop pel, “Trends and risk fac tors of ma ter nal mor ta lity in la te-ni ne-
te enth-cen tury Net her lands”, The Hi story of the Fa mily 18/4 (2013), 481–509; G. Cham ber lain, op. cit; 
M. Man fre di ni et al., op. cit. По раст смрт но сти по ро ди ља у Сла во ни ји при пи си ван је мо били-
за ци ји му шка ра ца у вој ску, ка да је на же не и по ро ди ље па дао ве ћи те рет оба ве за у до ма ћин ству, 
M. Man fre di ni et al., op. cit., 864.

13 По да ци се од но се на 1896–1905. Про сеч на ста рост умр лих му шка ра ца у гра ду би ла 
је 27,6, а на се лу 22 го ди не; про сеч на ста рост умр лих же на у гра ду би ла је 25,9, а на се лу 22,9 
го ди не, СКС 21 (1907), стр. XLII.

14 СКС 21 (1907), стр. XXXVII.
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Гра фи кон 1. Удео умр лих на по ро ђа ју у укуп ном бро ју умр лих же на у 
град ским и се о ским сре ди на ма 1893–1910. (у про ми ли ма)15

Уче шће смрт но сти же на на по ро ђа ју у укуп ној смрт но сти же на би ло је 
дво стру ко ве ће у град ским (у про се ку 8,9‰), не го у се о ским сре ди на ма (18,3‰). 
Уче шће смрт но сти по ро ди ља у укуп ној смрт но сти вре ме ном се сма њи ва ло 
у обе сре ди не; у гра до ви ма је са про сеч них 9,8‰ у пр вој по ло ви ни по сма тра-
ног пе ри о да опа ло на 7,9‰, док је у се о ским са 19,5‰ опа ло на 17,2‰. Разли-
ке у смрт но сти же на на по ро ђа ју у ур ба ним и ру рал ним на се љи ма по сто ја ле 
су и у од но су на уку пан број по ро ди ља.

Гра фи кон 2. Смрт ност же на на по ро ђа ју у од но су на уку пан број по ро ди ља 
у град ским и се о ским сре ди на ма 1900–1910. (у про ми ли ма)16

15 СГ 1 (1893), 74, 79; СГ 2 (1894/95), 114–115, 125, 129; СГ 3 (1896/97), 125–126, 147, 151; 
СГ 4 (1898/99), 134, 139, 155, 159; СГ 5 (1900), 133, 155; СГ 6 (1901), 169, 181; СГ 7 (1902), 168, 
194; СГ 8 (1903), 168, 181; СГ 9 (1904), 173, 218; СГ 10 (1905), 164, 208; СГ 11 (1906), 165, 212; 
СГ 12 (1907/08), 122–123, 200–201; СГ 13 (1909/10), 112, 114, 135, 138.

16 СГ 5 (1900), 125, 126, 131, 145, 148; СГ 6 (1901), 162, 164, 166, 181, 187; СГ 7 (1902), 163, 
165, 181, 187; СГ 8 (1903), 163, 165, 181, 192; СГ 9 (1904), 168, 170, 187, 220; СГ 10 (1905), 158, 160, 
178, 220; СГ 11 (1906), 160, 163, 179, 212; СГ 12 (1907/08), 106–109, 116–117, 149–150, 200–201; 
СГ 13 (1909/10), 102–103, 106–107, 138, 142, 188–189.
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У пр вој де це ни ји XX ве ка удео умр лих на по ро ђа ју у укуп ном бро ју 
по ро ди ља из но сио је 3,1‰ у град ским, на спрам 5‰ у се о ским сре ди на ма. 
Нај ни жи удео умр лих на по ро ђа ју у на ве де ном пе ри о ду имао је Бе о град – 1,9‰. 
По сма тра ни пе ри од је ре ла тив но кра так за ана ли зу на хро но ло шком ни воу; 
ако га ипак по де ли мо на два де ла, ви де ће мо да је у се о ским сре ди на ма до шло 
до бла гог опа да ња уде ла умр лих по ро ди ља (са 5,2‰ у пр вих шест го ди на на 
4,7 ‰ у пре о ста лих пет), док у град ским тог по бољ ша ња ни је би ло (са 3,05‰ 
удео је не знат но по рас тао на 3,2‰). Као раз ло зи ве ће смрт но сти по ро ди ља 
у се о ским сре ди на ма, на ме ћу се ма ња до ступ ност здрав стве не не ге у од но-
су на град ске сре ди не, као и ве ћа из ло же ност же на на се лу те шким фи зич ким 
по сло ви ма у до ма ћин ству. 

И док је у Ср би ји смрт ност по ро ди ља у град ским сре ди на ма би ла ма ња 
не го у се о ским, у раз ви је ним европ ским зе мља ма би ло је обр ну то. У Ен гле-
ској, на при мер, смрт ност по ро ди ља би ла је ве ћа у гра ду не го на се лу, а слич-
на си ту а ци ја би ла је и у не ким под руч ји ма Фран цу ске и Бел ги је. Ове раз ли ке 
у смрт но сти по ро ди ља би ле су ре зул тат раз ли чи тог по ло жа ја же на у град-
ским и се о ским сре ди на ма. За раз ли ку од Ср би је, у раз ви је ним ин ду стриј ским 
зе мља ма же не у гра до ви ма има ле су ак тив ну рад ну уло гу. Мно ге од њих 
ра ди ле су у фа бри ка ма, у ре ла тив но те шким усло ви ма. Осим то га, и жи вот 
у ин ду стриј ским гра до ви ма, чи је је ста нов ни штво бр же ра сло од обез бе ђе ња 
аде кват них са ни тар них усло ва и стам бе не ин фра струк ту ре, до при но сио је 
ве ћој смрт но сти град ског ста нов ни штва, а на ро чи то по ро ди ља, ко је су би ле 
је дан од ње го вих нај ра њи ви јих де ло ва.17

Осим на ре ла ци ји се ло –град, раз ли ке у смрт но сти по ро ди ља мо гу се 
пра ти ти и на ре ги о нал ном ни воу. Ста ти стич ки из во ри ко ји ма рас по ла же мо 
омо гу ћа ва ју пра ће ње раз ли ка на ни воу окру га, али због ре ла тив но че стих 
про ме на окру жних гра ни ца, спа ја ња и по де ла по је ди них окру га, то пра ће ње 
ни је јед но став но у ду жем вре мен ском пе ри о ду за це лу те ри то ри ју Ср би је. 
У на ред ном гра фи ко ну из дво ји ли смо пе ри од 1900–1905. го ди не, у ко јем је 
је ди на ве ћа ад ми ни стра тив на про ме на би ло из два ја ње Ча чан ског окру га из 
те ри то ри је Рудничког окру га 1903. го ди не.

Окру жне раз ли ке у смрт но сти же на на по ро ђа ју, у знат ној ме ри по кла-
па ју се са раз ли ка ма у дру гим де мо граф ским па ра ме три ма ко је су ре ги стро-
ва не кра јем XIX и по чет ком XX ве ка.18 Нај ве ће вред но сти има ли су Ужич ки 
и Под рињ ски округ на за па ду, Кра јин ски округ на ис то ку Ср би је и То плич-
ки, ко ји је спа дао у ред тзв. но вих окру га. Ви де ли смо већ да је Бе о град имао 
нај ма њи удео у смрт но сти по ро ди ља уну тар ка те го ри је град ских сре ди шта, 
а убе дљи во нај ма њи удео имао је и на ни воу окру жне по де ле. Ако се Бе о град, 
као по себ на ад ми ни стра тив на је ди ни ца оста ви по стра ни, нај ма њи удео у 
смрт но сти по ро ди ља имао је Пи рот ски округ ко ји је, по пут То плич ког, при-
па дао гру пи но вих окру га, а ме ђу они ма са нај ма њом смрт но шћу би ли су и 

17 M. Man fre di ni et al., op. cit., 864.
18 Оп шир ни је у: А. Ву ле тић, „При род но кре та ње ста нов ни штва”...; иста, „Де мо графске 

ка рак те ри сти ке ста нов ни штва но вих окру га у вре ме при са је ди ње ња Кне же ви ни Ср би ји”, 
Пи рот – од тур ске ка са бе до мо дер ног гра да, пре ко Бер ли на и Вер са ја, Пи рот 2018, 129–140.
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Кра гу је вач ки и Ти моч ки округ. Ге о граф ски по сма тра но, нај ви ше сто пе смрт-
но сти по ро ди ља за бе ле же не су у ју го за пад ној Ср би ји, а нај ма ње у цен трал-
ним и ју го и сточ ним де ло ви ма зе мље. 

Гра фи кон 3. Удео умр лих же на на по ро ђа ју у укуп ном бро ју по ро ди ља (у ‰) 
по окру зи ма 1900–1905.19

Смрт ност же на на по ро ђа ју пре ма уз ра сту и брач ном ста њу

Кла си фи ка ци ја по да та ка о умр ли ма по уз ра сту, брач ном ста њу и го ди-
на ма брач ног ста жа у ста ти стич ким пу бли ка ци ја ма омо гу ћа ва, у из ве сној 
ме ри, ши ри увид у смрт ност же на у ре про дук тив ном до бу. По дат ке о смрт-
но сти же на на по ро ђа ју је та ко мо гу ће са гле да ти у ши рем кон тек сту смртно-
сти же на у пе ри о ду би о ло шке ре про дук ци је, као и у кон тек сту смрт но сти 
му шка ра ца од го ва ра ју ће жи вот не до би. 

У на ред ној та бе ли пред ста вље на је рас по де ла же на умр лих на по ро ђа ју 
1893–1910. пре ма пе то го ди шњим ста ро сним ка те го ри ја ма.

19 СКС 21 (1907), 53, 81, 185, 215, 323, 353, 461, 491, 603, 633, 745, 775. По да ци за Ча чан-
ски округ, ко ји је 1903. из дво јен из Рудничког, да ти су за пе ри од 1903–1905, док се по да ци 
за Руднички округ од но се на те ри то ри ју ко ју је у на ве де ним го ди на ма об у хва тао.
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Уз ра ст У део у смрт но сти
(%)

Мла ђе од 21 год. 7,8
21–25 24,7
26–30 27,2
31–35 17,7
36–40 17,2
41–45 4,3
45+ 1,0

Укуп но 100%

Та бе ла 4. Рас по де ла смрт но сти же на на по ро ђа ју пре ма уз ра сту 1893–1910.20

Нај ве ћи број же на на по ро ђа ју уми рао је у до би од 26 до 30 го ди на, а по 
број но сти су по том би ле оне из ме ђу 21. и 25. го ди не ста ро сти. Број умр лих 
у на ве де ним уз ра сти ма од сли ка ва и број ност по ро ди ља тог уз ра ста – нај ве-
ћи број по ро ди ља у Ср би ји био је ста ро сти 26–30 го ди на, а по том су по за сту-
пље но сти би ле же не из ме ђу 21. и 25. го ди не жи во та. Ме ђу тим, у мла ђим и 
ста ри јим ста ро сним гру па ма, број же на умр лих на по ро ђа ју не ре флек ту је 
за сту пље ност укуп ног бро ја по ро ди ља тог уз ра ста. Из ве стан увид у од нос 
из ме ђу бро ја же на умр лих на по ро ђа ју и укуп ног бро ја по ро ди ља тог уз ра ста 
да ју по да ци у сле де ћој та бе ли за 1905. го ди ну. 

Уз раст мај ке Број жи во ро ђе не  
де це 

Број же на умр лих  
на по ро ђа ју 

У део умр лих  
на по ро ђа ју 

Мла ђе од 21 год. 12.836 69 5,4
21–25 24.413 117 4,8
26–30 35.666 141 3,9
31–35 13.547 79 5,8
36–40 10.740 114 10,6
41–45 2.222 16 7,2
46–50 397

4 9,4
50+ 30

Не по зна то 391
Укуп но 100.242 540

Та бе ла 5. Удео же на умр лих на по ро ђа ју у укуп ном бро ју по ро ди ља са жи-
во ро ђе ном де цом рас по де ље них пре ма уз ра сту (у ‰) 1905.21

20 СГ 2 (1894/95), 134–135; СГ 3 (1896/97), 161–162; СГ 4 (1898/99), 170–171; СГ 5 (1900), 
155; СГ 6 (1901), 193; СГ 7 (1902), 194; СГ 8 (1903), 200; СГ 9 (1904), 218; СГ 10 (1905), 208; СГ 
11 (1906), 210; СГ 12 (1907/08), 200–201; СГ 13 (1909/10), 188–189.

21 Та бе ла је ра ђе на на осно ву бро ја же на умр лих на по ро ђа ју у од ре ђе ној ста ро сној 
гру пи и бро ја жи во ро ђе не де це раз вр ста них по уз ра сту мај ке. Иа ко број жи во ро ђе не де це 
ни је исто ве тан бро ју по ро ди ља, сма тра мо да у не до стат ку укуп ног бро ја по ро ди ља раз вр-
ста них по ста ро сним гру па ма, ова ква рас по де ла нај при бли жни је осве тља ва раз ма тра ну 
про бле ма ти ку, СГ 10 (1905), 154, 208.
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Иа ко је нај ве ћи број же на умр лих на по ро ђа ју у Ср би ји био ста ро сти 
из ме ђу 26 и 30 го ди на, ви ди мо да су оне, у по ре ђе њу са укуп ним бро јем по-
ро ди ља тог уз ра ста, нај ма ње би ле под ло жне смрт ном ис хо ду по ро ђа ја. Нај-
ве ћи ри зик од смр ти био је у гру пи ста ри јих по ро ди ља (36–40 го ди на). По ро-
ди ље мла ђе од 21 го ди ну би ле су под ло жни је смр ти од оних из ме ђу 21. и 30. 
го ди не жи во та, што је, прет по ста вља мо, би ло у ве зи са не до вољ ном те ле сном 
раз ви је но шћу нај мла ђих по ро ди ља у овој уз ра сној гру пи. Пре ма по да ци ма 
за 1905. го ди ну, по ро ди ље ста ри је од 40 го ди на има ле су ма њу смрт ност од 
оних уз ра ста 35–40 го ди на, али због ре ла тив но ма лог бро ја по ро ди ља, као 
и бро ја умр лих на по ро ђа ју у тој ста ро сној гру пи, ни смо си гур ни да ли је тај 
од нос ре пре зен та ти ван и за оста ле ка лен дар ске го ди не.22 

Спе ци фи чан увид у рас по де лу смрт но сти по ро ди ља пре ма уз ра сту даје 
и њи хо ва рас по де ла на две ста ро сне ка те го ри је – мла ђе и ста ри је од 25 го-
ди на у од но су на уку пан број умр лих же на. По да ци у овој та бе ли од но се се 
са мо на уда те же не, али ако се има у ви ду да се ра ђа ње де це у то вре ме у 
ви ше од 95% слу ча је ва од ви ја ло у бра ку, ова кла си фи ка ци ја се мо же сма тра ти 
ре ле вант ном за оно вре ме ну жен ску по пу ла ци ју.

Го ди на Мла ђе од 25 го ди на Ста ри је од 25 го ди на У куп но
1901. 12,5 5,6 6,8
1902. 10,5 4,8 5,8
1903. 10,4 5,1 6,1
1904. 13,0 5,6 6,9
1905. 10,8 4,7 5,8

Про сеч но 11,4 5,2 6,3

Та бе ла 6. Удео смрт но сти же на на по ро ђа ју у смрт но сти уда тих же на 
1901–1905. (у про цен ти ма)23

У ка те го ри ји уда тих же на, од сто ти ну умр лих у пе ри о ду 1900–1905, на 
по ро ђа ју је, у про се ку, умр ло 6,3 же на. У ка те го ри ји уда тих же на мла ђих од 
25 го ди на, 11,4 од сто ти ну је умр ло на по ро ђа ју; овај по да так је нај ре ле вант-
ни ји у ова квој рас по де ли смрт но сти на по ро ђа ју, с об зи ром на то да су све 
же не у овој гру пи би ле у фер тил ном жи вот ном до бу. Удео умр лих по ро ди-
ља у смрт но сти уда тих же на ста ри јих од 25 го ди на био је ви ше не го упо ла 
ма њи, по што су у овој гру пи би ле и же не у ка сним фа за ма фер тил ног пе ри-
о да, као и оне ко је су из ње га иза шле. 

Смрт ност же на на по ро ђа ју пред ста вља је дан од нај ви дљи ви јих аспе-
ка та смрт но сти же на у ре про дук тив ном пе ри о ду, ка ко у ста ти сти ци, та ко и у 
ре ал ном жи во ту. Ме ђу тим, мно ги смрт ни слу ча је ви ко ји су би ли у ве зи са 
труд но ћом или су на сту пи ли као по сле ди ца (или јед на од по сле ди ца) по ро ђаја, 

22 О не по вољ ним по сле ди ца ма ула ска у брак пре по сти за ња фи зи о ло шке зре ло сти и 
за сту пље но сти ове по ја ве у срп ском дру штву пи сао је Ми лан Јо ва но вић Ба тут, При род ни 
при раст ста нов ни штва Ср би је и ње гов би о тич ки зна чај, Бе о град 1932, 63–68. 

23 СКС 21 (1907), стр. XLVII.
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ни су ви дљи ви у до са да пре зен то ва ним ста ти стич ким по да ци ма. Спе ци фи-
чан увид у смрт ност же на у ре про дук тив ном пе ри о ду мо же сто га да пру жи 
ком па ра ци ја смрт но сти уда тих же на са смрт но шћу оже ње них му шка ра ца, 
рас по де ље них пре ма го ди на ма брач ног жи во та. 

Го ди не про ве де не у бра ку Му шкар ци Же не
0–5 9,5 17,7
6–10 8,8 13,9
11–15 8,0 11,1
16–20 11,0 12,3
21–25 9,3 7,6
26–30 11,2 8,9
30+ 36,6 23,9

Не по зна то 5,6 4,6
Збир 100% 100%

Та бе ла 7. Рас по де ла смрт но сти по по лу и по вре ме ну тра ја ња брач ног жи-
во та 1901–1905.24

То ком пр вих пет го ди на брач ног жи во та, смрт ност же на би ла је го то во 
дво стру ко ве ћа од смрт но сти му шка ра ца. Као раз ло зи „ви шка” смрт но сти 
жен ског по ла у том жи вот ном до бу, на ме ћу се ма њак ме ди цин ске не ге у труд-
но ћи и у пост по ро ђај ном пе ри о ду, из ло же ност те шким фи зич ким по сло ви ма, 
ло ша ис хра на труд ни ца и по ро ди ља и дру ги раз ло зи про ис те кли из оп штих 
дру штве них при ли ка тог до ба. И у на ред них пет на ест го ди на брач ног живо-
та же не су уми ра ле ви ше од му шка ра ца, али се раз ли ка у мор та ли те ту ме ђу 
њи ма по сте пе но сма њи ва ла. Ве ћу смрт ност му шкар ци су има ли тек по сле 
20 го ди на брач ног жи во та, у пе ри о ду ка да је ре про дук тив ни пе ри од уда тих 
же на био у за вр шној фа зи, а нај ве ћу раз ли ку у од но су на же не до сти за ли су 
по сле 30 го ди на, од но сно по за вр шет ку жен ског ре про дук тив ног пе ри о да.

У на ред ној та бе ли пред ста вље на је рас по де ла смрт но сти по по лу то ком 
пр вих пет го ди на бра ка, у вре мен ском од се ку ка да су раз ли ке у смрт но сти 
му шка ра ца и же на би ле нај и зра же ни је. 

У го ди ни бра ка На 100 умр лих му шка ра ца умр ло је же на 
Пр вој 190,8
Дру гој 195,4
Тре ћој 205,6

Че твр тој 185,1
Пе тој 162,4

Про сеч но 187,0

Та бе ла 8. Рас по де ла смрт но сти по по лу то ком пр вих пет го ди на бра ка 
1901–1905.25

24 Исто, стр. XLV.
25 Исто.
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Ве ли ка не сра зме ра у смрт но сти оже ње них и уда тих у пр вој го ди ни бра-
ка по ра сла је у дру гој го ди ни, да би нај ве ћу вред ност до сти гла у тре ћој годи-
ни брач ног жи во та, ка да је број умр лих же на био ви ше не го дво стру ко ве ћи 
од бро ја умр лих му шка ра ца. У на ред не две го ди не раз ли ка се по сте пе но сма-
њи ва ла и, као што смо ви де ли у прет ход ној та бе ли, на ста ви ла да се сма њује 
у на ред ним го ди на ма брач ног жи во та. Из ових по да та ка ви ди мо да је ула зак 
же на у фер тил ну фа зу жи во та но сио ве ћи ри зик од смр ти не го што то стати-
сти ка смрт но сти на по ро ђа ју по ка зу је.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Пре ма по да ци ма зва нич не ста ти сти ке, број же на у Ср би ји ко је су у пе-
ри о ду 1888–1910. уми ра ле на по ро ђа ју, кре тао се из ме ђу 433 и 602 го ди шње; 
у укуп ном бро ју умр лих же на, удео же на умр лих на по ро ђа ју у том пе ри о ду 
био је у про се ку 17,3‰. По сма тра на у кон тек сту укуп ног бро ја по ро ди ља, 
про сеч на сто па умр лих на по ро ђа ју из но си ла је 5,2‰. Ако се по сма тра ни хро-
но ло шки пе ри од по де ли на два де ла, уоч љи во је бла го опа да ње смрт но сти 
же на на по ро ђа ју у дру гом де лу пе ри о да, и у од но су на уку пан број умр лих 
же на и у од но су на укуп ни број по ро ди ља.

Уче шће смрт но сти же на на по ро ђа ју у укуп ној смрт но сти же на би ло је 
дво стру ко ве ће у град ским не го у се о ским сре ди на ма, с тен ден ци јом сма-
њи ва ња у обе сре ди не. Раз ли ке у смрт но сти же на на по ро ђа ју у ур ба ним и 
ру рал ним на се љи ма по сто ја ле су и у од но су на уку пан број по ро ди ља – у 
пр вој де це ни ји XX ве ка удео умр лих на по ро ђа ју у укуп ном бро ју по ро ди ља 
из но сио је 3,1‰ у град ским, на спрам 5‰ у се о ским сре ди на ма. На ни воу 
ре ги о на, раз ли ке у смрт но сти же на на по ро ђа ју у знат ној ме ри се по кла па ју 
са раз ли ка ма у дру гим де мо граф ским па ра ме три ма ко је су ре ги стро ва не 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка; нај ви ше сто пе смрт но сти же на на по ро ђају 
за бе ле же не су у ју го за пад ној Ср би ји, а нај ма ње у цен трал ним и ју го и сточ-
ним де ло ви ма зе мље. 

Спе ци фи чан увид у смрт ност же на на по ро ђа ју пру жа њи хо ва рас по де-
ла на ста ро сне гру пе. Та ко, на при мер, од сто ти ну умр лих же на ста ро сти 
18–25 го ди на, њих 11,4 уми ра ло је на по ро ђа ју. У од но су на уку пан број по ро-
ди ља, нај ма ња (ре ла тив на) смрт ност на по ро ђа ју ре ги стро ва на је у ста ро сној 
гру пи у ко јој је по ро ди ља би ло нај ви ше – име ђу 26 и 30 го ди на. Нај ве ћи ри зик 
од смр ти био је у гру пи по ро ди ља ста ри јих од 35 го ди на, док су по ро ди ље 
мла ђе од 21 го ди ну би ле под ло жни је смрт ном ис хо ду по ро ђа ја од оних из-
ме ђу 21. и 30. го ди не жи во та, што се обич но до во ди у ве зу са не до вољ ном 
те ле сном раз ви је но шћу нај мла ђих по ро ди ља у тој уз ра сној гру пи. 

Смрт ност же на на по ро ђа ју је и у ста ти сти ци и у ре ал ном жи во ту нај-
ви дљи ви ји, али не и је ди ни сег мент смрт но сти же на у фер тил ном пе ри о ду. 
Спе ци фи чан увид у смрт ност же на у тој жи вот ној фа зи пру жа ком па ра ци ја 
са смрт но шћу му шка ра ца: то ком чи та вог фер тил ног пе ри о да смрт ност жена 
би ла је ве ћа од смрт но сти му шка ра ца, а нај ве ћа раз ли ка ме ђу њи ма би ла је 
на по чет ку ре про дук тив ног пе ри о да, то ком пр вих го ди на брач ног жи во та, 
ка да је смрт ност же на би ла го то во дво стру ко ве ћа од смрт но сти му шка ра ца. 
Као раз ло зи „ви шка” смрт но сти жен ског по ла у том жи вот ном до бу на ме ћу 
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се ма њак ме ди цин ске не ге у труд но ћи и у пост по ро ђај ном пе ри о ду, уче ста ле 
труд но ће, из ло же ност те шким фи зич ким по сло ви ма, ло ша ис хра на труд ни-
ца и по ро ди ља и дру ги раз ло зи про ис те кли из оп штих дру штве них при ли-
ка тог до ба. Ула зак у фер тил ну фа зу жи во та за же не но сио је ве ћи ри зик од 
смр ти не го што то ста ти сти ка смрт но сти на по ро ђа ју по ка зу је.
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MA TER NAL MOR TA LITY AT CHILD BIRTH IN  
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SUM MARY: Ac cor ding to the da ta of of fi cial sta ti stics, the num ber of wo men in Ser bia 
who died at child birth bet we en 1888 and 1910 ran ged bet we en 433 and 602 per year; in the to tal 
num ber of wo men who died, the sha re of wo men who died du ring child birth was, on ave ra ge, 
17.3‰. In the con text of the to tal num ber of wo men gi ving birth, the ave ra ge ra te of de aths du-
ring child birth was 5.2‰. If the ob ser ved chro no lo gi cal pe riod is di vi ded in to two parts, a slight 
dec re a se in the mor ta lity of wo men du ring child birth is no ti ce a ble in the se cond part of the 
pe riod, both in re la tion to the to tal num ber of fe ma le de aths and in re la tion to the to tal num ber 
of wo men gi ving birth. The sha re of fe ma le mor ta lity du ring child birth in to tal fe ma le mor ta lity 
was twi ce as high in ur ban than in ru ral are as, with a ten dency to dec re a se in both are as. Dif-
fe ren ces al so exi sted in re la tion to the to tal num ber of wo men gi ving birth – in the first de ca de 
of the 20th cen tury, the sha re of de aths du ring child birth in the to tal num ber of wo men gi ving 
birth was 3.1‰ in ur ban are as, com pa red to 5‰ in ru ral are as. At the re gi o nal le vel, dif fe ren ces 
in fe ma le mor ta lity du ring child birth lar gely co in ci de with dif fe ren ces in ot her de mo grap hic 
pa ra me ters that we re re gi ste red in the la te 19th and the early 20th cen tury; the hig hest ra tes of 
fe ma le mor ta lity du ring child birth we re re cor ded in so ut hwe stern Ser bia, and the lo west in the 
cen tral and so ut he a stern parts of the co un try. A spe ci fic in sight in to the mor ta lity of wo men at 
child birth is pro vi ded ac cor ding to the ir di stri bu tion by age gro up. In re la tion to the to tal num-
ber of wo men gi ving birth, the lo west (re la ti ve) mor ta lity du ring child birth was re gi ste red in the 
age gro up in which the re we re the most wo men gi ving birth – bet we en 26 and 30 years old. The 
hig hest risk of de ath was in the gro up of wo men who ga ve birth over 35 years of age, whi le wo-
men who ga ve birth un der the age of 21 we re mo re su scep ti ble to de ath in child birth than tho se 
bet we en the ages of 21 and 30, which is usu ally lin ked to the in suf fi ci ent physi cal de ve lop ment 
of the youn gest wo men who ga ve birth in that age gro up. Fe ma le mor ta lity du ring child birth is 
the most vi si ble, but not the only seg ment of fe ma le mor ta lity in the fer ti le pe riod. A spe ci fic 
in sight in to the mor ta lity of wo men in that sta ge of li fe is pro vi ded by a com pa ri son with the 
mor ta lity of men: du ring the en ti re fer ti le pe riod, the mor ta lity of wo men was hig her than the 
mor ta lity of men, and the big gest dif fe ren ce bet we en them was at the be gin ning of the re pro-
duc ti ve pe riod, du ring the first years of mar ried li fe, when the mor ta lity of wo men was al most 
twi ce as high as the mor ta lity of men. Lack of me di cal ca re du ring preg nancy and in the post-
par tum pe riod, fre qu ent preg nan ci es, ex po su re to he avy physi cal work, po or nu tri tion and ot her 
re a sons stem ming from the ge ne ral so cial cir cum stan ces of that era are ci ted as the re a sons for 
the ex cess mor ta lity of the fe ma le sex at that age. En te ring the fer ti le pha se of li fe for wo men 
car ried a gre a ter risk of de ath than the birth mor ta lity sta ti stics in di ca te.

KEYWORDS: Ma ter nity, Child birth, Wo men, Mor ta lity, Mor ta lity Ra tes, Po pu la tion, 
Ser bia, XIX cen tury
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ЕМИ ГРАНТ СКА ВЛА ДА КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ  
И АЛ БАН СКО ПИ ТА ЊЕ (1941–1944)

СА ЖЕ ТАК: Рад има за циљ да пре до чи осно ве на ко ји ма је по чи ва ла по-
ли ти ка еми грант ске вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је пре ма ал бан ском фак то ру 
на Бал ка ну, пре вас ход но кроз са гле да ва ње од но са ње них пред став ни ка с бив-
шим ал бан ским кра љем Зо гу ом и дру гим са ве знич ким ин стан ца ма. Збри њавање 
ју го сло вен ских за то че ни ка у ита ли јан ским ло го ри ма у Ал ба ни ји, за у зи ма ло је, 
по ред на сто ја ња вла де да свог ми ни стра вој ног, ге не ра ла Дра го љу ба Ми ха и ло-
ви ћа, упу ти на са рад њу са при пад ни ци ма ал бан ског по кре та от по ра, цен трал но 
ме сто у ње ним ан га жо ва њи ма и да љим про јек ци ја ма бу дућ но сти ју го сло вен-
ско-ал бан ских од но са. Ко му ни стич ка ре во лу ци ја ко ја је по при ми ла ши ро ке 
раз ме ре у Ју го сла ви ји и Ал ба ни ји у то ку 1944. го ди не, обес ко ре ни ће ио на ко 
крх ке до та да шње про кла мо ва не пла но ве и по стиг ну те до го во ре на овом по љу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дру ги свет ски рат, еми грант ска вла да Кра ље ви не Југо-
сла ви је, Ал ба ни ја, Ах мет Зо гу, ге не рал Дра го љуб Ми ха и ло вић

По ли ти ка ју го сло вен ске кра љев ске вла де пре ма ал бан ском пи та њу, 
од ви ја ла се на два ни воа. Пр вом, ви со ком ни воу, где је цир ку ли са ла у тро-
у глу ју го сло вен ско-грч ко-бри тан ске спољ не по ли ти ке и дру гом, ко ји је био 
у рав ни ег зи стен ци јал не угро же но сти срп ског на ро да на те ри то ри ји анек-
ти ра ној од стра не ита ли јан ског оку па то ра, а под кон тро лом ал бан ских струк-
ту ра. Дис па ри тет из ме ђу два ни воа, нај бо ље се огле дао у па ра док си ма про-
ис те клим из њи хо вог ста па ња при ли ком до но ше ња од ре ђе них по ли тич ких 
од лу ка. Ипак, ре ше ност вла де да се на осно ву дав но фор му ли са них прин-
ци па ба ви Ал ба ни јом све до чи у при лог ње не те жње за ја сним пр о фи ли са њем 
стра те ги је пре ма том не мир ном су се ду, чи је раз у ме ва ње ну жно зах те ва украт-
ко из ло же ну пред и сто ри ју од но са две ју зе ма ља. Има ју ћи у ви ду да је Ах мет 
(или Ах мед) Зо гу, то ком ви ше од две де це ни је пре из би ја ња Дру гог свет ског 
ра та, био бит на фи гу ра у по ли тич ком жи во ту Ал ба ни је, нео п хо дан је осврт на 
ње го ве пр ве кон так те с ју го сло вен ским вла сти ма. Они да ти ра ју из вре ме на 
ка да те вла сти још увек ни су би ле ју го сло вен ске, већ срп ске, из пе ри о да ратне 
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1915. и 1916. го ди не. Мла ди ал бан ски бег се, већ та да, у пре пи сци с Нико лом 
Па ши ћем, пред сед ни ком срп ске вла де, из ја снио за при ја тељ ство „ма лих 
бал кан ских на ро да” угро же них гер ман ско-бу гар ском на је здом.1 Вој ни слом 
Ср би је и при вре ме ни три јумф Цен трал них си ла про бу дио је из ра же ни праг-
ма ти зам Ах ме та Зо гуа и он се, у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма и тре нут ним 
по ло жа јем Ср би је, при хва тио по ло жа ја по ну ђе ног из Бе ча и по стао за по вед-
ник ал бан ских до бр о во ља ца у ау стро у гар ској вој сци.2 Два на ве де на при ме-
ра ука зу ју на кон тра дик тор ност, пред ста вља ју кон стант ни обра зац по на ша-
ња ал бан ског бе га, об је ди ња ва ју ћи ње го ву же љу за са рад њом с бал кан ским 
др жа ва ма, за рад не у тра ли са ња ути ца ја ве ли ких си ла на том про сто ру, и 
ње го ву скло ност да се ста ви на рас по ла га ње оно ме ко му у да том тре нут ку 
по ну ди ви ше.3 По ли ти ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца пре ма ал бан-
ској др жа ви 1922. го ди не, мо гла се са же ти у кон ста та ци ји ми ни стра ино стра-
них по сло ва др Мом чи ла Нин чи ћа, из ре че ној у На род ној скуп шти ни ју ла 
исте го ди не, о то ме ка ко су се до ско ра шње „не сре ђе но сти” у са мој Ал ба ни-
ји пре ли ва ле пре ко ју го сло вен ских др жав них гра ни ца и угро жа ва ле ње не 
ју жне кра је ве. Ис так ну то је да су се при ли ке знат но по пра ви ле, што је до-
ве ло до зва нич ног при зна ња ал бан ске др жа ве и ода ши ља ња ди пло мат ског 
пред став ни ка у Ти ра ну.4 Ра ди ло се о упа ди ма ал бан ских ка ча ка и бу гар ских 
ко ми та с ал бан ске те ри то ри је и спо ру око раз гра ни че ња, про бле ми ма ко ји 
су но ву др жав ну за јед ни цу, Кра ље ви ну СХС, умно го ме оп те ре ћи ва ли, те се 
мо же сма тра ти као са свим ра зу мљив ре флекс ње не по ли тич ке ели те да у 
су сед ној др жа ви про на ђе по у зда ног са рад ни ка, у до ди ру с ким би мо гла да 
из на ђе ре ше ња за спо р на пи та ња. Лич ност ко ја се сво јим по ло жа јем и ау то-
ри те том на ме та ла као очи глед ни са го вор ник био је Ах мет Зо гу, ми ни стар 
уну тра шњих де ла у ал бан ској вла ди 1921. и 1922. го ди не и пред сед ник Ми-
ни стар ског са ве та од 1923. го ди не. О ње го вој лич но сти и ње го вом по ло жа ју 
по чет ком 1924. го ди не, је дан срп ски но ви нар за пи сао je: „За свој успех Ах мет-
-бе г има да за хва ли угле ду сво је ку ће, ја ком фи су, па мет ној мај ци и нео бич-
ним лич ним спо соб но сти ма. За то је ње го во име на усти ма сви ју и при ја те ља 
и не при ја те ља. Он во ди Ал ба ни ју са ве ли ким са мо по у зда њем.”5 Чвр шће 
ве зе са Зо гу ом ус по ста вље не су сти ца јем окол но сти то ком исте го ди не, ка-
да је био зба чен с вла сти и при мо ран да по тра жи уто чи ште у ју го сло вен ској 
кра ље ви ни, чи ју гра ни цу је пре шао с још 170 сво јих при ста ли ца (жан дар ма) 
22. ју на 1924. го ди не.6 За вре ме свог бо рав ка у Бе о гра ду, Зо гу је од се дао у 

1 Ду шан Т. Ба та ко вић, „Ах мед-бе г Зо гу и Ср би ја”, Збо р ник ра до ва Исто риј ског инсти
ту та, Књ. 5 (1987), 175.

2 Исто.
3 Ју го сло вен ска др жа ва и Ал бан ци, том I, при ре ди ли Љу бо драг Ди мић, Ђор ђе Бо ро зан, 

Бе о град 1998, 368–369, 500, 504–505, 594, 601, 603, 683, 702, 705; Ју го сло вен ска др жа ва и 
Ал бан ци, том II, при ре ди ли Љу бо драг Ди мић, Ђор ђе Бо ро зан, Бе о град 1999, 58–59, 184, 
188–189, 218–221, 240, 287, 300, 310, 313; Бо жи ца Слав ко вић, „Ба та љо ни ор га ни зо ва них 
Ар на у та”, Вој но и сто риј ски гла сник, бр. 1 (2012), 64. 

4 М. Нин чић, Спољ на по ли ти ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у год. 1922–1924, 
Бе о град 1924, 18–19. 

5 Ми ло сав Је лић, Ал ба ни ја: За пи си о љу ди ма и до га ђа ји ма, Бе о град 1933, 41.
6 Ja son Hun ter To mes, King Zog of Al ba nia: Eu ro pe’s Self – Ma de Mu slim King, New York 

Uni ver sity Press, New York 2003, 65. 
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Хо те лу „Бри стол”. Раз ло зи за пред у сре тљи вост бе о град ских вла сти пре ма 
ње му, по ред већ из ло же них, би ли су из ну ђе ни бољ ше вич ким ста вом но ве 
ал бан ске вла де Фа на Но ли ја и ти ме што је исту по др жао „Ко сов ски ко ми тет”, 
ал бан ска ми ли тант на ире ден ти стич ка ор га ни за ци ја.7 Уз то, опа сно сти од 
ути ца ја и ам би ци ја Кра ље ви не Ита ли је упра вље них ка Ал ба ни ји би ле су 
до дат ни под стрек да Кра ље ви на СХС сво ју по ли ти ку пре ма Ал ба ни ји за сни-
ва на на че лу „Бал кан бал кан ским на ро ди ма”, од но сно, да има у ин те ре су 
ње ну ап со лут ну не за ви сност. Сам Зо гу се, при ли ком сво јих јав них исту па-
ња, та ко ђе раз ме тао као бо рац за пра ва бал кан ских на ро да, на по ми њу ћи да 
је то, у ства ри, и раз лог ње го вог од ла ска у про гон ство.8 Ал бан ском во ђи фи-
нан сиј ску по др шку да се вра ти на власт пру жи ла је на вод но ан гло-пер сиј ска 
нафт на ком па ни ја, са пе де сет ми ли о на ди на ра аван са за бу ду ћу екс пло а та-
ци ју ре сур са у Ал ба ни ји. Овај но вац обез бе дио је услу ге бе ло гар деј ских 
тру па ге не ра ла Вран ге ла и ал бан ских до бро во ља ца из гра нич них обла сти, 
ко ји ма је Зо гу кр ста рио ау то мо би лом и вр шио ре гру та ци ју, пла ћа ју ћи три 
злат на на по ле о на по ме се цу слу жбе. За све пре до че не по ду хва те ја сно је да 
су би ли не из во дљи ви без по др шке ју го сло вен ске вла де.9 Ру ске је ди ни це у 
сна зи од 150–200 љу ди, пред во дио је пу ков ник Ми кла шев ски, а сам од ред 
са др жао је, по ред пе ша диј ских тру па, оде ље ње ми тра ље за ца и јед ну ба тери-
ју то по ва.10 Вој ска ко ју је у Кра ље ви ни СХС са ку пио Ах мет Зо гу, 13. де цем-
бра 1924. го ди не, упа ла је у Ал ба ни ју из прав ца Ма ке до ни је, пред во ђе на 
са мим Зо гу ом и са про сто ра Ко со ва, под вођ ством ње го вог зе та Гани-бе га, 
та да гра до на чел ни ка Ђа ко ви це. Глав ни бој из ме ђу вла ди них и по бу ње нич-
ких сна га од и грао се код Пи шко пе је и, на кон по бе до но сног ис хо да, тру пе 
Ах ме та Зо гуа умар ши ра ле су у Ти ра ну 24. де цем бра. По ње го вом осва ја њу 
вла сти, Ко сов ски ко ми тет је за бра њен и Гани-бе г Кри е зи ју је, у бли ској ко-
ор ди на ци ји с ју го сло вен ском вој ском, на Ко со ву до 29. мар та 1925. ели мини-
сао ка ча ке. У на до ла зе ћим ме се ци ма Зо гу је сво ју власт по ста вио на чвр сту 
осно ву, ка да је 31. ја ну а ра 1925. иза бран за пред сед ни ка Ал бан ске ре пу бли ке. 
По све му су де ћи, овај про је кат се по ка зао као успе шан и ис пла тив за Кра-
ље ви ну СХС, на ро чи то у до ме ну раз гра ни че ња, од но сно ко рек ци је гра ни це 
у ње ну ко рист, ко нач ним при са је ди ње њем ма на сти ра Све ти На ум.11 Њен 
ути цај у Ал ба ни ји та да је био на вр хун цу. По узо ру на спо ме ни це Кра ље ви-
не Ср би је из Ве ли ког ра та, Ах мет Зо гу је из ра дио спо ме ни це за сво је след-
бе ни ке и уста но вио Ор ден Скен дер-бе га. Рат на док три на нај и стак ну ти јих 
ал бан ских офи ци ра, ме ђу ко ји ма је био и Га ни-бе г Кри е зи ју, из ви ра ла је из 
бе о град ских вој них струч них књи га и ча со пи са.12 Ме ђу тим, не мо гућ ност 
Кра ље ви не СХС да у на ред ним го ди на ма па ри ра ита ли јан ској фи нан сиј ској 
и еко ном ској пе не тра ци ји у Ал ба ни ји ре зул ти ра ла је по сте пе ним, прем да 

7 Исто, 71.
8 Dr Ni ko la Žu tić, Va ti kan i Al ban ci u pr voj po lo vi ni XX ve ka (do 1941), Be o grad 2000, 53. 
9 J. H. To mes, n. d, 72.
10 Ми ро слав Јо ва но вић, Ру ска еми гра ци ја на Бал ка ну (1920–1940), Бе о град 2006, 57–58.
11 J. H. To mes, nav. de lo, 72–75; Živ ko Avra mov ski, Bri tan ci o Kra lje vi ni Ju go sla vi ji: Go diš nji 

iz veš ta ji Bri tan skog po slan stva u Be o gra du 1921–1938, knji ga pr va, Be o grad–Za greb 1986, 232– 
235, 291.

12 М. Је лић, нав. де ло, 106–107. 
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бр зим, под вр га ва њем ал бан ске др жа ве ита ли јан ској хе ге мо ни ји. Пот пи сива-
њем Пр вог ита ли јан ско-ал бан ског пак та (Пр ви ти ран ски пакт) 27. но вем бра 
1926. го ди не, за тим и Дру гог ти ран ског пак та 27. но вем бра 1927. го ди не, 
Ита ли ја је го то во на чи ни ла од Ал ба ни је свој про тек то рат.13 За хва љу ју ћи 
по др шци ита ли јан ског дик та то ра Бе ни та Му со ли ни ја, Зо гу се 1928. про гла сио 
за кра ља Ал ба на ца.14 Сле де ћу ета пу ју го сло вен ско-ал бан ских од но са ка рак-
те ри ше по ну да ита ли јан ског ми ни стра ино стра них по сло ва ју го сло вен ском 
пред сед ни ку вла де, др Ми ла ну Сто ја ди но ви ћу, о по де ли Ал ба ни је ја ну а ра 
1939. го ди не. Сам Сто ја ди но вић био је склон ова квом ре ше њу, јер се у прак си 
по ка за ла нео ства ри вост те жње ју го сло вен ске по ли ти ке да по на че лу „Бал кан 
бал кан ским на ро ди ма” од вра ти Ита ли ју од ин тер вен ци је у Ал ба ни ји. Ме-
ђу тим, ње гов ско ри пад с вла сти озна чио је и од ба ци ва ње ова квог ре ше ња, 
бу ду ћи да сам кнез – на ме сник Па вле и на ред на вла да ни су де ли ли ње го ве 
по гле де на ал бан ско пи та ње.15 Но ви ми ни стар ино стра них по сло ва Алек сан-
дар Цин цар Мар ко вић на дан ин ва зи је Ита ли је на Ал ба ни ју, 7. апри ла 1939. 
го ди не, ју го сло вен ском по сла ни ку у Сток хол му по слао је, ра ди зна ња и 
упра вља ња, де пе шу о тој ин тер вен ци ји. У де пе ши сто ји да је због не у спе лих 
пре го во ра с кра љем Зо гу ом, Ита ли ја ре ши ла да га обо ри с вла сти, јер ни је 
има ла ви ше по ве ре ња у ње га. Ита ли јан ски ми ни стар спољ них по сло ва на-
гла ша вао је да ин тер вен ци ја има за циљ, пре све га, да за шти ти ита ли јан ске 
при вред не ин те ре се (пе тро леј ске из во ре и руд ни ке), те да ни ка ко не ма ан-
ти ју го сло вен ски ка рак тер.16 У де пе ши по сла ни ку од ми ни стра ино стра них 
по сло ва на дан за вр шет ка опе ра ци ја у Ал ба ни ји 12. апри ла, мо же мо про чи-
та ти ње го ву ди рек ти ву по сла ни ку да у ино стран ству по би ја тен ден ци о зне 
ве сти о ју го сло вен ском при стан ку на ору жа ну ин тер вен ци ју у Ал ба ни ји у 
ци љу ње не де о бе са пре ко мор ским су се дом. За кљу чу ју ћи да би сва ко др жа ње 
ко је не под ра зу ме ва кон такт са ита ли јан ском вла дом у ци љу обез бе ђи ва ња 
ју го сло вен ских ин те ре са, угро жа ва ло би мир у том де лу Евро пе.17 За то време 
ал бан ски краљ Зо гу се са сво јом по ро ди цом, при пад ни ци ма сво је гар де, 
лич ним пр тља гом и дру гим ло јал ним осо бљем дао у бек ство и об рео нај пре 
у Грч кој. Зва нич ни ци Кра ље ви не Грч ке ни су гле да ли на ње гов до ла зак са 
одо бра ва њем, пла ше ћи се да он мо же по слу жи ти као по вод Му со ли ни ју да 
на пад не Грч ку, зах те ва ли су да Зо гу из бе га ва сва ки пу бли ци тет. Он сам, као 
и чла но ви ње го ве по ро ди це и ис так ну ти ји пра ти о ци, ста но ва ли су у јед ном 
хо те лу у Ла ри си, док је оста так прат ње бо ра вио у ва го ни ма на пру зи. Уви дев-
ши да су ита ли јан ске сна ге за ста ле на гра ни ци, грч ки краљ Ђор ђе II по ву као 

13 Bal kan ski ugo vor ni od no si 1876–1996, II tom, pri re dio Mo mir Stoj ko vić, Be o grad 1998, 
260–261, 278–279; Bog dan Kri zman, Vanj ska po li ti ka Ju go sla ven ske dr ža ve 1918–1941, Za greb 
1975, 46, 48; H. Džejms Ber gvin, Im pe ri ja na Ja dra nu: Mu so li ni je vo osva ja nje Ju go sla vi je 1941–1943, 
Be o grad 2007, 24.

14 B. Kri zman, nav. de lo, 51; Živ ko Avra mov ski, nav. de lo, 508; Сте ван К. Па вло вић, Исто
ри ја Бал ка на 1804–1945, Бе о град 2004, 440.

15 Mi lan Sto ja di no vić, Ni rat ni pakt, Bu e nos Ai res 1963, 566–572; Ja cob B. Hopt ner, Ju go
sla vi ja u kri zi 1934–1941, Ri je ka 1972, 148; Ž. Avra mov ski, Bri tan ci o Kra lje vi ni Ju go sla viji, knji ga 
tre ća, Be o grad 1996, 72, 80.

16 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), ф. Еми грант ска вла да Кра ље ви не Ју го сла ви је 1941–1945. 
(103), 382–1–3.

17 Исто. 
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је прет њу о де пор та ци ји. Прат ња ко ја је ис пр ва са др жа ла 115 ли ца, спа ла је 
на 33 на кон што је де тро ни зо ва ни краљ ве ћи ну ис пла тио и по слао ку ћа ма. 
Сви оста ли, на че лу са њим, на пу сти ли су Грч ку 2. ма ја, упу тив ши се во зом 
у Ис тан бул, где су до че ка ни са свим по ча сти ма као да ни су би ли у бек ству. 
Ал бан ски сврг ну ти мо нарх и сви у ње го вој прат њи, за тра жи ли су по ли тич ки 
азил у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, при че му се у Лон до ну од мах по ста-
ви ло пи та ње из др жа ва ња ових ал бан ских из бе гли ца. Да зах тев за азил доби-
је по во љан епи лог, до при не ла је про це на Фо рин офи са, да краљ рас по ла же 
са нај ма ње 50.000 фун ти у зла ту и 2.000.000 у јед ној стра ној бан ци.18 Зо гу 
је сво је ау то мо би ле и ста ри је се стре ода слао бро дом у Мар сељ, док је са сво-
јом су пру гом Же рал ди ном, си ном Ле ком и мла ђим се стра ма, на ста вио пут 
у Фран цу ску нај чуд ни јом мо гу ћом ру том пла ше ћи се ита ли јан ског пре па да 
на мо ру. Пр вог ју ла, до пло ви ли су у Ру му ни ју бро дом из Тур ске, а на кон 
че ти ри да на се об ре ли у Вар ша ви, ода кле су на ста ви ли пут и об и шли Ли тва-
ни ју, Ле то ни ју и Есто ни ју, оти снув ши се из Ри ге у Швед ску 17. ју ла, да би се 
це ла по ро ди ца на по кон по но во на шла на оку пу у Вер са ју 8. ав гу ста.19 Краљев-
ска по ро ди ца је у скла ду с по тре ба ма не ко ли ко пу та ме ња ла ме сто ста но ва-
ња у Фран цу ској. На ци стич ка ин ва зи ја Фран цу ске при мо ра ла је ал бан ске 
из гна ни ке да се 11. ју на 1940. у из бе глич кој ко ло ни за пу те ка Ен гле ској, да 
би се 24. ју на ева ку и са ли јед ним тр го вач ким бро дом ко ји је пре во зио пољ ске 
вој ни ке и ци ви ле и ис кр ца ли на ен гле ском коп ну.20 Бр зи вој ни слом Кра ље-
ви не Ју го сла ви је у крат ко трај ном Април ском ра ту 1941. го ди не, при ну дио је 
ње ног мо нар ха, вла ду, део вој них је ди ни ца и ци вил них из бе гли ца, да сво је 
уто чи ште по тра же у окри љу сво јих бри тан ских са ве зни ка, тј. на пу сте Ју го-
сла ви ју и бор бу на ста ве из ино стран ства.

На кон сту па ња на бри тан ску рат ну те ри то ри ју и пр во вре ме ног бо рав ка 
на Сред њем ис то ку, ју го сло вен ски су ве рен краљ Пе тар II Ка ра ђор ђе вић и 
ње го ва вла да, про ду жи ли су свој пут у Лон дон, та да нај бит ни ји ме ђу на род ни 
ан ти о со вин ски цен тар ко ји је по стао при бе жи ште и сте ци ште из бе глич ких 
струк ту ра из чи та ве Евро пе. С об зи ром да су сме ште ни у ис тој сре ди ни, југо-
сло вен ски и ал бан ски еми гран ти мо ра ли су би ти упу ће ни јед ни на дру ге. 
Ин фор ма ци је о пр вом кон так ту из ме ђу њих цр пи мо из из ве шта ја југословен-
ског краљевског по сла ни ка у Лон до ну Ива на Су бо ти ћа од 3. ав гу ста 1941. 
го ди не. На и ме, из ве штај се од но си на бив шег кра ља Зо гуа. Су бо тић је за беле-
жио, да је он жи вео у јед ном од нај ску пљих и нај лук су зни јих хо те ла Лон до на 
(хо тел „Риц”), док ни је пре шао у јед ну ви лу у бли зи ни Лон до на, у ме сту 
Аскот. По до ла ску у ен гле ску пре сто ни цу, Зо гу је пре ко свог се кре та ра На-
ћи ја по ку шао да сту пи у до дир са Су бо ти ћем, што је он из бе гао сход но упут-
стви ма ко је је до био по том пи та њу, али је на сто јао да са ње го вим се кре та ром 
одр жи кон такт, лич но или пре ко јед ног се кре та ра по слан ства. Та да шњи 
Зо гу ов по ло жај, пор тре ти ше се као те жак, услед не мо гућ но сти да до би је 
пот по ру зва нич них ен гле ских кру го ва. За то су би ла за слу жна два фак то ра. 
„Зо гу о ва про шлост и ре пу та ци ја ко ју има ње го ва лич ност не ули ва Ен гле зима 

18 J. H. To mes, nav. de lo, 240–241.
19 Исто, 242–243.
20 Исто, 246.
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по ве ре ње”, за бе ле жио је Су бо тић по пи та њу пр вог фак то ра, док је дру ги био 
оли чен у на ме ри грч ке вла де да пре ко свог по сла ни ка у Лон до ну ути че на 
Ен гле зе да Зо гуа др же по стра ни „и да се са њим не упу шта ју ни у ка кав кон-
такт или ком би на ци ју”.21 Жа ле ћи се на то ка ко је тре ти ран с бри тан ске стра-
не по сред ством свог се кре та ра На ћи ја, Зо гу је мо лио југословенског по сла-
ни ка у Лон до ну да се за ње га за у зме код ен гле ских до ма ћи на. Сва ки по ку шај 
бив шег кра ља да у Ује ди ње ном Кра љев ству ство ри не зва нич ни круг бри тан-
ских ло би ста, Су бо тић је ока те го ри сао као не у спе шан и на гла сио да су ње-
го ве ве зе има ле ви ше со ци јал ну, не го по ли тич ку при ро ду, као и то да се у 
бри тан ској штам пи ви ше пи са ло о Же рал ди ни не го о ње му, и то у ру бри ци 
днев них до га ђа ја. На по ме нув ши да је при одр жа ва њу дис крет не ве зе са На-
ћи јем ко ја је има ла ка рак тер ко рект но сти (али не и ви ше од то га), увек под-
вла чио иде ју „Бал кан ске со ли дар но сти”.22 За раз ли ку од Ју го сла ви је и Грч ке, 
Бри тан ци ни су имали ни ка квих по ли тич ких оба ве за пре ма Ал ба ни ји, сто га 
је Фо рин офис кон стант но од би јао мол бе кра ља Зо гуа да бу де зва нич но при-
знат за јед ног од рав но прав них са ве знич ких чел ни ка.23

Пред сед ник Ми ни стар ског са ве та, ар миј ски ге не рал Ду шан Си мо вић, 
у свој ству ми ни стра уну тра шњих по сло ва скре нуо је па жњу Ми ни стар ству 
ино стра них по сло ва 15. сеп тем бра 1941. го ди не на про бу ђе ну ал бан ску про-
па ган ду у Лон до ну, ко ја је, по ње го вим ре чи ма, по ста ја ла све ја ча. О ње ној 
око сни ци Си мо вић је из ве стио: „За са да, она се углав ном са сто ји у при доби-
ја њу углед них ен гле ских јав них рад ни ка за ствар Ар ба ни је. За сво ју ак ци ју 
на ла зе моћ ну по др шку у лич но сти еги пат ског по сла ни ка у Лон до ну, ко ји се 
за њих ја ко за у зи ма. Из гле да да пре ко ње га и одр жа ва ју ве зе са сво јим ко ми-
те том у Ца ри гра ду, на че лу ко га сто ји Ху се ин Сел ма ни, бив. ко ман дант Зо го-
ве гар де.”24 У ре до ви ма ко ји сле де, ука за но је и на пи са ње јед ног бри тан ског 
ли ста (The Man che ster Gu a r dian) у про ал бан ском то ну. Из пре ве де не ко пи је 
до тич ног члан ка мо же се за кљу чи ти да се ра ди ло о твдња ма да се у обла сти-
ма анек ти ра ним од Ју го сла ви је и Грч ке 1913. го ди не за бра њи ва ла про свет на 
де лат ност на ал бан ском, да су Ал бан ци сма тра ни Тур ци ма, да су им кон фи-
ско ва на има ња и да су исе ља ва ни у Тур ску, а да на про сто ри ма не ка да ве ћин-
ски на се ље ним ал бан ским жи вљем, тре нут но жи ве ис кљу чи во Ср би.25 Нови 
мо ме нат у ју го сло вен ско-ал бан ским од но си ма усле дио је са мо пет да на на-
кон по ме ну тог из ве шта ја 20. сеп тем бра 1941. го ди не. Ју го сло вен ски по сла ник 
у Лон до ну Су бо тић при су ство вао је јед ном при ват ном руч ку код еги пат ског 
ам ба са до ра, где је био при су тан и краљ Зо гу са су пру гом Же рал ди ном. То 
је био њи хов пр ви лич ни су срет. Том при ли ком Зо гу је из ра зио же љу да се 
са ста не са пред сед ни ком Ми ни ста р ског са ве та Си мо ви ћем, или ми ни стром 
ино стра них по сло ва Мом чи лом Нин чи ћем, са ко јим је сво је вре ме но већ са-
ра ђи вао. Та ко ђе је био во љан да се по ја ви на би ло ком ме сту ко је вла да од-
ре ди за са ста нак, ис ти чу ћи да ће за свог пред став ни ка од ре дити ми ни стра 

21 АЈ, 103–54–258.
22 Исто, 2.
23 Eli sa beth Bar ker, Bri tish Po licy in So uth – East Eu ro pe in the Se cond World War, Pal lgrave 

Mac mil lan, Lon don and Ba sing sto ke 1976, 173.
24 АЈ, 103–54–258.
25 Исто.
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Мар ти ни ја, уко ли ко ди рек тан кон такт са њим вла ди ства ра не ла го ду. Зо гу се 
освр нуо на Пр ви свет ски рат и обра зла гао, ка ко за раз ли ку од то га до ба, ни 
Ру му ни ја, ни Грч ка, ви ше не ма ју ве ли ке по ли тич ке љу де, те да је од го вор ност 
на Ју го сла ви ји, кон крет но, на ми ни стру ино стра них по сло ва Нин чи ћу, да 
бу де про та го ни ста „за јед нич ких ин те ре са Бал ка на”. По во дом по кре та от по-
ра у Ал ба ни ји го во рио је ка ко се по ми рио са Му ха ре мом Бар јак та ром, јед ним 
од пред вод ни ка от по ра про тив Ита ли ја на. Вред но је на гла си ти да се не ко ли-
ко го ди на пре овог су сре та, Му ха рем Бар јак тар раз и шао са кра љем и пре шао 
на ју го сло вен ску те ри то ри ју. Су бо ти ћев ути сак био је да се Зо гу пла шио да 
га ен гле ска ди пло ма ти ја за рад из вла че ња Ита ли је из рата не оста ви на цеди-
лу. Страх да ће Ита ли ји би ти до пу ште но да за др жи Ал бани ју по тре сао га је 
ви ше не го грч ке аспи ра ци је на ју жне де ло ве ње не те ри то ри је. Та да шњи 
ен гле ски став о бив шем кра љу по сла ник је опи сао као по до зрив, бу ду ћи да 
су га ме ро дав ни кру го ви сма тра ли „за пре вр тљи вог, ма те ри јал но за ин те ре-
со ва ног и ком про ми то ва ног”. Учи та ва ју ћи том ми шље њу и од у пи ра ње Грч ке 
сва ком по ку ша ју да се Зо гу по ли тич ки афир ми ше, по сла ник је при вео крају 
свој из ве штај.26 

Из Ка и ра је Ми ни стар ству ино стра них по сло ва 9. ок то бра 1941. го ди не 
при спео из ве штај кра љев ског по сла ни ка М. Сми ља ни ћа по пи та њу по сле-
рат ног уре ђе ња Ал ба ни је. Из ве шта ва ју ћи да се у Егип ту на ла зио бри тан ски 
пу ков ник Крипс, ду го го ди шњи члан ен гле ске ми си је ко ја се ба ви ла ор га ни-
за ци јом жан дар ме ри је и јав ном без бед но шћу у Ал ба ни ји, по сла ник је де таљ-
но ра све тлио ње го ву уло гу. Пу ков ник Крипс је од сво је Вр хов не ко ман де био 
тре ти ран као струч њак за ал бан ска пи та ња, и тра же но му је да из ра ди је дан 
ре фе рат о ње ном бу ду ћем уре ђе њу и по ло жа ју. Крипс је пред ло жио да бар у 
пр вом по сле рат ном пе ри о ду ен гле ски гу вер нер бу де на че лу упра ве у Алба-
ни ји, с тим да ад ми ни стра ци ју вр ши не ка су сед на др жа ва. Без на зна ке да ли се 
ра ди ло о Грч кој или Ју го сла ви ји, по сла ник је при ме тио да су еги пат ски Ал банци 
би ли скло ни пре да при хва те Ју го сла ви ју не го Грч ку као свог адми ни стра тора. 
Од бив шег ми ни стра спољ них по сло ва Грч ке Ар ги ро пу ло са, Сми ља нић је са-
знао да би грч ка стра на пре фе ри ра ла де о бу Ал ба ни је. О еле мен ти ма на ко је 
би ју го сло вен ска стра на мо гла да ра чу на, Сми ља нић је за пи сао: „На по ми њем 
у ве зи са овим из ве шта јем да су ар ба на шки еми гран ти – на ши прија те љи и 
то Га ни-бе г из Се вер не Ал ба ни је, Таф Ка зи и Аћиф Љеш и Де бар ског кра ја, 
Ћа зим Ко ко ши из Ју жне Ар ба ни је, сви оста ли не где на на шој оку пи ра ној те ри-
то ри ји, те би тре ба ло по ку ша ти са њи ма сту пи ти у ве зу.”27 Као по год не лично-
сти за са рад њу озна чио је још и Мех ме да Ко њи цу у Ца ри гра ду и За вал ни ја 
у Лон до ну. Из Ка и ра је 26. ок то бра сти гла ши фро ва на де пе ша за пред седни-
штво вла де од ге не ра ла Бо го љу ба Или ћа, ми ни стра вој ске. Он је апе ло вао на 
вла ду да по ша ље по моћ за 16–18 хиљада ин тер ни ра ца у Ал ба ни ји, ис ти чу ћи 
да, су де ћи по из ве шта ју ју го сло вен ског Цр ве ног кр ста, они уми ру од гла ди. 
Ми ни стар вој ске већ је ин тер ве ни сао у овом сме ру пре ко ме ђу на род ног ен-
гле ског и аме рич ког Цр ве ног кр ста, као и пре ко ен гле ске ам ба са де у Ка и ру.28 

26 Исто, из ве штај о раз го во ру г. Др И. Су бо ти ћа са бив. Кра љем Зо гу, 1–2.
27 Исто, Стр. Пов. Бр. 91, 1–2. 
28 АЈ, 103–9–76.
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У овом до ме ну ви со ка еми грант ска по ли ти ка, ко ја је цир ку ли са ла у ју го сло-
вен ско-грч ко-бри тан ском тро у глу, спу шта ла се у ра ван ег зи стен ци јал не угро-
же но сти срп ског на ро да на те ри то ри ја ма под ту ђин ском вла шћу. По де ла 
ју го сло вен ске оку пи ра не те ри то ри је пре ци зи ра на је у Бе чу 18–22. апри ла 1941. 
го ди не. Ве ли ки део Ко со ва и Ме то хи је пот пао је под ита ли јан ску оку па ци-
о ну зо ну и 12. ав гу ста, био анек ти ран у са став Ве ли ке Ал ба ни је, чи ме је 
ор га ни за ци ја вла сти на, до та да оку пи ра ним те ри то ри ја ма, ујед на че на са 
си сте мом ко ји су Ита ли ја ни већ уве ли у Ал ба ни ји. Анек ти ра ни про стор је 
об у хва тао 8.900 ква драт них ки ло ме та ра са око 560.000 ста нов ни ка. Те ри то-
ри јом је упра вљао ита ли јан ски пре фект пре ко сре ских на чел ни ка, док су 
но си о ци вла сти у град ским и се о ским на се љи ма би ли ис кљу чи во Ал бан ци. 
Осим ве ћег де ла Ко со ва и Ме то хи је, Ве ли кој Ал ба ни ји при по је ни су Де бар 
и Стру га.29 Но ви ал бан ски вла сто др шци су се нај пре устре ми ли на срп ске 
ко ло ни сте (со лун ске до бро вољ це и на се ље ни ке) ко ји ма је у ме ђу рат ном пе-
ри о ду до де ље на зе мља, а по сту пак пре ма њи ма био је не ми ло ср дан. Они су 
пре би ја ни, му че ни, уби ја ни, пљач ка на им је и па ље на имо ви на. Ср би су та-
ко ђе сла ти у ин тер на ци ју у Ал ба ни ју и Ита ли ју. Че ста по ја ва је би ла оти ма-
ње мла дих де во ја ка и же на. Из све до че ња јед ног ме шта ни на Уро шев ца мо же 
се са зна ти да је, од мах у апри лу, на том те ре ну власт пре у зео, већ по ми ња-
ни Ко сов ски ко ми тет и ор га ни зо ва но чи нио зло чи не над срп ским ста нов-
ни штвом, до ју на 1941. го ди не, ка да су ита ли јан ске тру пе за по се ле ово ме сто. 
Ме ђу тим, ци вил не вла сти и по ли ци ја оста ле су у ру ка ма Ал ба на ца, ко ји су 
на ста ви ли да не сме та но про го не срп ски на род у при су ству ита ли јан ских 
вој ни ка. Ал бан ске ору жа не фор ма ци је у спре зи са ал бан ским на о ру жа ним 
ци ви ли ма, спро во ди ле су нео ме та но сво ју во љу. Да су по сто ја ле и не што 
дру га чи је по ли тич ке тен ден ци је код јед ног бро ја Ал ба на ца, по ка зу је то, да 
је је дан од глав них ини ци ја то ра за спро во ђе ње на си ља над Ср би ма Или јас 
Агу ше вић, не ка да шњи по сла ник ЈРЗ (Ју го сло вен ске ра ди кал не за јед ни це) 
уби јен у Ти ра ни од стра не при ста ли ца Ах ме та Зо гуа. Ме ђу тим, он са свим 
си гур но ни је уби јен због из вр ше ног про го на над Ср би ма, већ што се из не ког 
раз ло га за ме рио при ста ли ца ма бив шег кра ља.30 Из на ве де ног мо же мо до би ти 
пред ста ву у ко ли кој су дис хар мо ни ји с кра ја 1941. го ди не би ле вла ди на по-
ли ти ка с јед не, и дра ма тич на зби ва ња у кра је ви ма под ал бан ском кон тро лом, 
с дру ге стра не. Но, то не мо же мо по сма тра ти као про пуст вла де, бу ду ћи да 
су ње ни ор га ни у ино стран ству по ди рек ти ви ми ни стра ино стра них по сло-
ва Нин чи ћа чи ни ли све што је би ло у њи хо вој мо ћи да се оба ве сте о ста њу 
у Ал ба ни ји и до ба ве ал бан ске ли сто ве. 

О не мо ћи да се ис пу ни ди рек ти ва ми ни стра по пи та њу би ло ка квих 
ма те ри ја ла, све до чи и де пе ша Ге не рал ног кон зу ла та у Ца ри гра ду, ко ја је 29. 
де цем бра 1941. го ди не по сла та у Лон дон: „То је за са да не мо гу ће, јер не ма 
ап со лут но ни ка квих ко му ни ка ци ја са Ал ба ни јом. Нем ци, од но сно Бу га ри, по 
не мач кој же љи, пот пу но су за тво ри ли гра ни це. Ако се и до ђе до ко га мр ша-
вог са зна ња, то је од Ту ра ка или од на ших му ха џа ра ко ји ова мо до бег ну. Но, 

29 Đu ro Đu raš ko vić, Ni ko la Živ ko vić, Ju go slo ven ski za to če ni ci u Ita li ji, Be o grad 2001, 18.
30 Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји у Дру гом 

свет ском ра ту: До ку мен та, Бе о град 2009, 19, 51, 54–55, 66–67, 102. 
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то су љу ди ма хом про сти, и да ље од сво га ме ста, не уме ју да што ин те ре сантно 
ка жу. Та ко да о до га ђа ји ма ко ји се од и гра ва ју у Ал ба ни ји вр ло ма ло зна мо.”31 
У про прат ном из ве шта ју ге не рал ни кон зул је из ве стио о пр вим ге рил ским 
уста нич ким ак ци ја ма у Ал ба ни ји и то ме ка ко че те пред во де Му хра чим Бар-
јак тар, Абас Ку пи и Му ста фа Пе за. Све по дат ке кон зул је до био од јед ног 
ал бан ског „при ја те ља” из Ца ри гра да. Оскуд на зна ња спре ча ва ла су вла ду 
да бри не о оно ме о че му ни је зна ла го то во ни шта, за то је у на ред ним ме се-
ци ма ње на по ли тич ка де лат ност и да ље цир ку ли са ла уну тар са ве знич ког 
тро у гла и не што ши рег са ве знич ког ми љеа, ба зи ра на на кон цеп ци ја ма бу-
ду ћег по ло жа ја Ал ба ни је у од но су на Ју го сла ви ју. Из за бе ле шке 29. де цем бра 
о раз го во ру ју го сло вен ског по моћ ни ка ми ни стра ино стра них по сло ва са 
грч ким по сла ни ком, мо же се уо чи ти отво ре на пре тен зи ја грч ке стра не на 
„Се вер ни Епир”, од но сно ју жну Ал ба ни ју, Кор чу и Ар ги ро ка стро. По пи та њу 
грч ког ста ва пре ма Зо гуу, тј. ње го ве же ље да са Гр ци ма са ра ђу је, као и са 
оста лим бал кан ским на ро ди ма, све се за вр ши ло на ле пим ре чи ма.32 Рат ну 
1941. го ди ну, у спек тру ју го сло вен ско-ал бан ских од но са, окон ча ла је јед на 
це ду љи ца на ко јој је би ла ис пи са на по ру ка Зо гуа ге не ра лу Си мо ви ћу. У 
скла ду с пред сто је ћом ме ђу на род ном кон фе рен ци јом, а ин спи ри сан Атлант-
ском де кла ра ци јом, бив ши краљ, на шао се по бу ђен да на по ме не да је Ал ба-
ни ја би ла пр ва рат на жр тва у Евро пи, да она има пра во на сво је ле гал не 
пред став ни ке у ино стран ству, као и дру ге оку пи ра не др жа ве, те да би би ло 
опор ту но да Си мо вић за јед но са Са ве зни ци ма пру жи мо гућ ност Ал ба ни ји 
да „од и гра сво ју уло гу” у бор би Са ве зни ка про тив Осо ви не.33 Ја ну ар 1942. 
го ди не до нео је пад вла де ге не ра ла Си мо ви ћа. Но ви пред сед ник Ми ни стар-
ског са ве та, фор ми ра ног 11. ја ну а ра, био је про фе сор Сло бо дан Јо ва но вић, 
а ми ни стар вој ске, мор на ри це и ва зду хо плов ства, ге не рал Дра го љуб Ми ха-
и ло вић. Че ти ри да на ка сни је, пот пи сан је спо ра зум о Бал кан ској уни ји из-
ме ђу ју го сло вен ске и грч ке вла де, што је мо гло до дат но под ста ћи страх од 
те ри то ри јал них пре тен зи ја два ју парт не ра у очи ма ал бан ских еми гра на та. 
Ме ђу тим, ако су та кви стра хо ви и по сто ја ли, убр зо су раз ве ја ни.34 Упра во 
по чет ком на ред ног ме се ца усле дио је и пр ви зва нич ни су срет из ме ђу ју го сло-
вен ског ми ни стра ино стра них по сло ва Нин чи ћа и Ах ме та Зо гуа. О том су-
сре ту, по сред но се мо же мо оба ве сти ти из днев нич ке за бе ле шке К. Ст. Па-
вло ви ћа од 7. фе бру а ра 1942. го ди не, у ко јој се на во ди: „Чу јем да је Нин чић 
пре не ко ли ко да на ру чао код Зо гуа, бив шег ар бан ског кра ља. Ра ди се на то ме 
да Ен гле ска при зна Зо гуа и не ку ње го ву вла ду. Она би од мах при сту пи ла 
Бал кан ској уни ји. Ти ме би Бал кан ска уни ја до би ла свој зна чај... Још пре кра-
ја ра та Ита ли ји би ја сно би ло ста вље но до зна ња да у Ар ба ни ји ви ше не ма 
шта да тра жи.”35 По ли ти ка вла де по чи ва ла је на бу ду ћој не за ви сној Ал банији 
укљу че ној у са вез бал кан ских др жа ва. Са о бра зно то ме, у Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма рас плам са ла се уско ро ак ци ја у истом сме ру. Ши фро ва ним 

31 АЈ, 103–54–258.
32 Исто, За бе ле шка о раз го во ру с грч ким по сла ни ком 29. де цем бра 1941. го ди не. 
33 Исто, Зо гу –Си мо ви ћу. 
34 Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Lon don, 16. ja nu a ra 1942. god., broj 4, 2; Slu žbene 

no vi ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Lon don, 31. ja nu a ra 1942. god., broj 5, 4–5. 
35 Ко ста Ст. Па вло вић, Рат ни днев ник 1941–1945, Бе о град 2011, 89.
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те ле гра мом, по сла тим из Ва шинг то на 18. апри ла, југословенски по сла ник 
Кон стан тин Фо тић из ве стио је над ле жног ми ни стра о то ме да је у САД Кон-
стан тин Че кре зи осно вао „по крет Сло бод не Ал ба ни је” и за мо лио га да одр-
жа ва ју срдач не од но се, тра же ћи ин струк ци је ка ко да по сту пи.36 Фо тић је 
по но во, 20. апри ла, тра жио да му се хит но те ле граф ски до ста ве упут ства.37 
Че кре зи, ко ји се на ла зио у опо зи ци ји пре ма кра љу Зо гуу јер ни је хтео да при-
хва ти ње го ву лич ност на че лу по кре та Сло бод них Ал ба на ца док не обе ћа да 
не ће кро чи ти у Ал ба ни ју, док се по сле ра та пар ла мент не из ја сни у ње го ву 
ко рист, ни је тим ста вом био спу тан да од кра ља при ма 1.100 до ла ра ме сеч но, 
све до 1944. го ди не.38 Пр ве ин струк ци је ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа Лон до ну, о 
по треб ној про па ган ди ме ђу му сли ма ни ма од 6. ма ја 1942, мо гу се у по гле ду 
Ал ба ни је са же ти у јед ну ре че ни цу: „За оне у Ар ба ни ји го во ри ти о бал кан ској 
уни ји да би их при ву кли на ма јер мр зе ита ли ја не.”39 Ши фро ва ни те ле грам 
упу ћен из Ца ри гра да 15. ма ја 1942. го ди не лич но за пред сед ни ка Ми ни стар-
ског са ве та, ма ни фе сту је од јек ју го сло вен ске по ли ти ке у ал бан ским кру го-
ви ма у Ца ри гра ду: „Вла ди на из ја ва о не за ви сно сти Ал ба ни је пре ко ра ди ја на 
ал бан ском је зи ку оста ви ла је нај бо љи ути сак код свих ов да шњих Ал ба на ца. 
Му са Ју ка звао ме и за хва лио вла ди; ре кох му да је сад ред на њих да ра де.”40 
Зах те ви ко је је ма јор Пе рић по ста вио под ра зу ме ва ли су кон такт и са рад њу 
са ге не ра лом Ми ха и ло ви ћем, ве зу са Цр ном Го ром, ор га ни зо ва ње за јед нич ких 
че та за ак ци ју у од суд ном ча су и ор га ни зо ва ње оба ве штај не слу жбе. Ал бан-
ски пред став ни ци при хва ти ли су све усло ве и при о ну ли на рад.41 Уви дом у 
на ред ни шифровани те ле грам ода слат из Ца ри гра да 21. ма ја 1942. го ди не, 
мо же мо од го нет ну ти да је из ја ва вла де о не за ви сно сти Ал ба ни је од 8. ма ја, 
оста ви ла вр ло до бар ути сак на та мо шње ал бан ске пр ва ке (Ђа ђу ли, Му са Ју ка 
и још два на ест офи ци ра). Из тог раз ло га је ца ри град ски цен тар пре по ру чи-
вао над ре ђе ни ма у Лон до ну да на го во ре грч ку ди пло ма ти ју, да учи ни је дан 
иступ слич не вр сте и та ко уми ри Ал бан це из у зет но упла ше не пре тен зи ја ма 
Гр ка. Глав ни ефе кат то га ма ни фе сто вао би се у по ја ча ној мо ти ва ци ји ал бан-
ског на ро да да се бо ри про тив Ита ли ја на, јер би по у зда но знао да ита ли јан-
ска оку па ци ја не ће би ти за ме ње на ни срп ском, ни грч ком. По ло жај Ах ме та 
Зо гуа осли ка ва као лош, на зна чив ши да не сто ји до бро „ни код оних ко је је 
он по ста вио”.42 У ар хи ви вла де на ла зи се и пре пис из ве шта ја Ху се и на Селма-
ни ја Ах ме ту Зо гуу од 27. ма ја. Сел ма ни је оба ве стио сво га кра ља о ус по ста-
вље ној ве зи са ју го сло вен ским вој ним пред став ни ком ма јо ром Вла ди ми ром 
Пе ри ћем и о до го во ре ним ме ра ма за осни ва ње оба ве штај не слу жбе, пра ће-
ње ста ња у Цр ног Го ри и ко ор ди на ци ју ал бан ских ге ри ла ца са че та ма ге не-
ра ла Ми ха и ло ви ћа. Сел ма ни је уве ра вао свог вла да о ца да без ње го вог прет-
ход но из да тог на ло га не ће усле ди ти би ло ка ква ак тив ност ор га ни за ци ја у 

36 АЈ, 103–54–258. 
37 Исто.
38 J. H. To mes, nav. de lo, 258.
39 Zbo r nik do ku me na ta i po da ta ka Na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla vi je (Zbor nik 

NO R–a), tom XIV, knji ga 1, Be o grad 1981, 248. 
40 АЈ, 103–54–258.
41 Исто.
42 Исто, Ши фро ва ни те ле грам от пра вљен из Ца ри гра да 21. ма ја 1942. го ди не у 14.50 ча сова.
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Ал ба нији.43 Из ца ри град ског из во ра 4. ју на, сти гао је те ле грам о зби ва њи ма у 
Ал ба ни ји. По ку ша ју атен та та на пред сед ни ка ал бан ске ко ла бо рант ске владе 
Му ста фу Кру ју, бор ба ма фа ши ста са ал бан ским „чет ни ци ма” ко је је предво-
дио Абаз Ку пи и мол би му сли ма на из Би је лог По ља да се то ме сто при по ји 
Ал ба ни ји. По себ ну па жњу иза зи ва оце на лич но сти ал бан ског уста ни ка: 
„Ку пи се по ву као у шу ме. Наш је при ја тељ.”44 Упи ра ње ју го сло вен ског еми-
грант ског апа ра та да се оба ве сти о ста њу у Ал ба ни ји не тре ба да из не на ђу је, 
јер до 5. ју на 1942. го ди не вла да ни је ус пе ла да се оба ве сти ни о гра ни ца ма 
ита ли јан ске Ве ли ке Ал ба ни је, о че му све до чи не у спе шно за ла га ње југосло-
венског по слан ства при Све тој Сто ли ци у Ва ти ка ну ис ка за но у кон ста та ци-
ји: „Чак ни атла си, у по след њем из да њу, ни су по ву кли но ве гра ни це из ме ђу 
Бу гар ске и Ал ба ни је.”45 Је ди но што је мо гло ука зи ва ти на обим но ве ал бан-
ске др жа ве, је сте из ја ва ита ли јан ског ми ни стра ино стра них по сло ва, да се 
Ал ба ни ја про ши ри ла са мо ју го сло вен ским те ри то ри ја ма Ко со ва и Де бра за 
800.000 ста нов ни ка и 15.000 ква драт них ки ло ме та ра.46 Ма јор Ра до слав Ђу-
рић, при пад ник Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни, ко ман дант Ју жне Ср би је, 
из ве стио је ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа 14. ју ла 1942. го ди не о пр вом кон так ту са 
ал бан ским по кре том от по ра: „До шао сам у ве зу са Ар на у ти ма пре ко гра ни-
це. Они имају ве зу за че ти ри да на са во ђом на ци о на ли ста Би сли мом у шу ми 
у Ал ба ни ји. Он је у шу ми од до ла ска Та ли ја на и же ли да ухва ти ве зу са на ма 
и до би је ин струк ци је.”47 Три да на ка сни је, Ђу рић је ге не ра лу Ми ха и ло ви ћу 
до ја вио да је Би слим је дан од во ђа Ал ба на ца и да је то Зогуова стру ја, под вла-
че ћи испо ље ни опрез при до ди ру са њи ма, о њи хо вим ци ље ви ма за кљу чио 
је крат ко: „По са да шњим по да ци ма циљ је осло бо ђе ње Ал ба ни је и до во ђе ње 
Зо гуа.”48 Реч је за пра во о Ми сли му (а не Би сли му) Пе зи. На сто ја ња на овом 
по љу про ду жи ла су се кра јем ав гу ста. Ми ни стар вој ни на ре дио је ко ман дан-
ту Ју жне Ср би је да сту пи у те шњу ве зу с ал бан ским на ци о на ли сти ма с пу-
ков ни ком Му ха ре мом Бар јак та ром на че лу, пре ко ита ли јан ског по руч ни ка 
Ше ри фа Ли пе, ко ји је био на слу жби у При шти ни, чи ји је брат Зе нел, био пр ви 
са рад ник Бар јак та ров. Де таљ на упут ства за оства ри ва ње ве зе гла си ла су: 
„Са по руч ни ком Ше ри фом Ли пом сту пи те у ве зу пре ко ку ри ра по мо гућ ству 
ар на у ти на ко ји ће му од не ти од Вас пи смо са пот пи сом Жбу што зна чи жи-
ве ла бал кан ска уни ја. По на вљам пот пис Жбу. Исти пот пис упо тре бља ва ће 
и Ше риф.”49 Сво јом де пе шом бр. 501 од 23. августа 1942. ге не рал Ми ха и ло-
вић је по ру чио да Му ха ре му Бар јак та ру пре не су ње го ве по здра ве и че стит-
ке на хра бром др жа њу, да му се пру жи по моћ у нов цу и оруж ју, на гла сив ши 
сле де ће: „Не ка Му ха рем од мах пре ду зме све ме ре да ар на у ти на на шој те-
ри то ри ји пре ста ну са зу лу ми ма пре ма Ср би ма у Ме то хи ји и на Ко со ву и да 
се по сле Ср би и ар нан ти уза јам но по ма жу у бор би на ства ра њу иде а ла под 
де ви зом ’Бал кан бал кан ским на ро ди ма’. Тра жио сам да ра дио Лон дон по деси 

43 Исто, Пре пис из ве шта ја Ху се и на Сел ма ни ја, Ца ри град, 27. ма ја 1942. г.
44 Исто, Пов. бр. 266.
45 Исто.
46 Исто. 
47 Zbor nik NO R–a, tom XIV, knji ga 1, 448.
48 Исто, 449.
49 Исто, 573.
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по њи хо вом тра же њу про па ган ду на ал бан ском је зи ку.”50 Још два де се тог ју ла 
пред сед ник Ми ни стар ског са ве та, Сло бо дан Јо ва но вић, на пи сао је ми ни стру 
вој ном да ма јор Пе рић у Ис тан бу лу са ра ђу је са ал бан ским офи ци ри ма и 
ути че да са рад ња бу де што при сни ја, те да ће на ра ди ју по ја ча ти про па ган ду 
на ал бан ском је зи ку.51 Упо ре до с по ку ша ји ма вла де да из деј ству је са рад њу 
из ме ђу два по кре та от по ра, ни за ли су се по ду хва ти упра вље ни ка де ми сти-
фи ка ци ји суд би не ју го сло вен ских гра ђа на ин тер ни ра них у ита ли јан ским 
ло го ри ма у Ал ба ни ји. Ми ни стар со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља, 
скре нуо је па жњу пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та Сло бо да ну Јо ва но ви ћу 
29. ју ла 1942. го ди не, да и по ред за у зи ма ња Же не ве да де ле гат Ме ђу на род ног 
од бо ра Цр ве ног кр ста оби ђе југословенска ин тер ни ра на ли ца у Ал ба ни ји, 
ита ли јан ске вла сти то ни су до зво ли ле. Ин тер ни ра ним гра ђа ни ма би ло је 
не мо гу ће до ста ви ти па ке те.52 Сло бо дан Јо ва но вић је 31. ју ла за мо лио ми ни-
стра Бу ди са вље ви ћа да га што хит ни је оба ве сти „ко ји је био ре зул тат енер-
гич ног тра же ња” ју го сло вен ског пред став ни ка код Ме ђу на род ног Цр ве ног 
кр ста, по пи та њу до ста вља ња по мо ћи др жа вља ни ма ин тер ни ра ним у Ал ба-
ни ји.53 Акт ко ји је ми ни стар со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља по слао 
пред сед ни ку Јова но ви ћу 24. ав гу ста, а он про сле дио ми ни стру ино стра них 
по сло ва Нин чи ћу од мах су тра дан, от кри ва нам на ме ру вла ди ног де ле га та 
на Бли ском и Сред њем ис то ку Јо ва на Ђо но ви ћа да ур ги ра код ен гле ске вла де 
и за тра жи да се об у ста ви сла ње па ке та ита ли јан ским гра ђа ни ма ин тер ни-
ра ним на Бли ском ис то ку, уко ли ко ита ли јан ска вла да не одо бри сла ње по-
мо ћи ју го сло вен ским др жа вља ни ма ин тер ни ра ним у Ал ба ни ји.54 Кра љев ски 
по сла ник у Бер ну Дра гу ти но вић, те ле гра мом од 15. сеп тем бра 1942, из ве стио 
је Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља, да је на ње го во 
по нов но тра же ње, Цр ве ни крст упу тио па ке те са по 10 ки ло гра ма жи вот них 
на мир ни ца ин тер нир ци ма у Ал ба ни ји.55 Јо ван Ђо но вић је у при ло гу свог пи-
сма од 24. ок то бра 1942, пред сед ни ку вла де до ста вио адре се ло го ра у Ал ба-
ни ји и име на по је ди них ин тер ни ра ца, на во де ћи: „О овим ло го ри ма, као што 
сам вам већ ра ни је ја вио ни ко ни је знао ни да по сто је, па ни Цр ве ни крст. 
За са да зна мо да по сто ји и ло гор у Пе кин, али оту да не ма мо још ни јед ног 
пи сма.”56 На жа лост, спи сак ко ји се на ла зио у при ло гу ни је са чу ван. 

У про це су ста ра ња о за то че ни ци ма и те жњи ка ко ор ди на ци ји два по-
кре та от по ра сво ју уло гу ни су из гу би ле спољ но по ли тич ке фор му ла ци је 
ко је су би ле про јек то ва не у са ве знич ком тро у глу. Грч ки др жав ни под се кре-
тар за спољ не по сло ве Аг ни дис, у раз го во ру са ју го сло вен ским по сла ни ком 
при грч кој вла ди Си ми ћем, на вео је да је за па зио ак тив ни је по ли тич ко зала-
га ње Ах ме та Зо гуа. Рас пи ти ва ње ње го вог ађу тан та о ствар ним грч ким на ме-
ра ма и на сто ја ња да иза зо ве не по ве ре ње из ме ђу Ју го сла ви је и Грч ке, алу ди-
ра ју ћи на њи хо ве опреч не ста во ве по пи та њу Ал ба ни је, грч ки ди пло ма та је 

50 Исто.
51 Исто.
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54 Исто, Пов. Бр. 1386/VI II/42.
55 Исто, Бр. 871. 
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ла ко про зрео. Упо зо ра ва ју ћи при том Си ми ћа о по ја ча ној ак ци ји Зо гуа у САД, 
тј. о ње го вој по ру ци Фа ну Но ли ју, до та да шњем нај ве ћем не при ја те љу, да му 
се при дру жи у бор би за не за ви сност Ал ба ни је, Си мић је при кра ју свог изве-
шта ја од 9. сеп тем бра пре нео над ре ђе ни ма и бо ја зан Аг ни ди са да ће ал бан-
ска про па ган да има ти успе ха због зло у по тре бе „де мо крат ско-по ли тич ких 
оп штих на че ла”, ко ја су би ла на сна зи у Сје ди ње ним Др жа ва ма.57 Ју го сло вен-
ски ми ни стар ино стра них по сло ва из нео је пред ко ле га ма сво је ми шље ње да 
се Ах мет Зо гу „у не во љи по ви јао пре ма Ита ли ји”, али да ни је био њен агент.58 
У екс по зеу југословенске спољ не по ли ти ке на ми ни стар ској сед ни ци од 25. 
сеп тем бра 1942. го ди не, Мом чи ло Нин чић се до та као и ста ту са Ал ба ни је. По 
ње го вим са зна њи ма, Грч ка је већ би ла по кре ну ла ини ци ја ти ву за ис прав ку 
гра ни це пре ма Ал ба ни ји и при са је ди ње ње тзв. грч ких кра је ва, док је ста но-
ви ште ју го сло вен ске вла де по чи ва ло на не за ви сно сти Ал ба ни је, иа ко су у 
оп ти ца ју још увек би ли грч ки пред ло зи о ње ној де о би, ен гле ском про тек то-
ра ту на пре о ста лој те ри то ри ји, или чак здру же ном ју го сло вен ско-грч ком про-
тек то ра ту. За то вре ме ен гле ска стра на по том пи та њу је и да ље оста ла не ма. 
План вла де био је да це ло ви та Ал ба ни ја уђе у са став Бал кан ске фе де ра ци је. 
Вла да је свог по сла ни ка у Ва шинг то ну у том сми слу и оба ве сти ла већ кра-
јем апри ла исте го ди не, да је зва нич на по ли ти ка ства ра ње Ал ба ни је у „пре-
ђа шњим гра ни ца ма”. Је ди ни но ви мо ме нат на да тој сед ни ци би ла је до сет ка 
Ју ра ја Кр ње ви ћа, ми ни стра из ре до ва Хр ват ске се љач ке стран ке упу ће на др 
Нин чи ћу, о из ја ви Ах ме та Зо гуа Ман че стер Гар ди ја ну, да тра жи об но ву 
Ал ба ни је у на ци о нал ним гра ни ца ма.59 Сво је гле ди ште о по тре би ус по ста-
вља ња не за ви сне Ал ба ни је у ста ром оп се гу, на сед ни ци од 9. ок то бра, шеф 
Са ве за зе мљо рад ни ка ми ни стар Ми лан Га ври ло вић, обра зла гао је чи ње ни-
цом да би без ју жних де ло ва ко је по тра жу је Грч ка и се ве ра (Ска дра) ко га би 
евен ту ал но мо гла да тра жи Ју го сла ви ја, Ал ба ни ји би ло оне мо гу ће но по сто-
ја ње. За то је ин си сти рао да се до го во ре ни став из ра жа ва сву да, не са мо на 
ми ни стар ским сед ни ца ма. Пре све га, да се нај зад ре ши у не по сред ном до-
ди ру са грч ком ди пло ма ти јом.60 Еми грант ска вла да је тек 15. ок то бра 1942. 
до би ла при бли жни опис по ли тич ких гру па ко је су по сто ја ле на тлу Ал ба-
ни је. Де ли ле су се на Зо ги сте, на ци о на ли сте, фе де ра ли сте, ко му ни сте и фа-
но ли сте. На вод но је по сто ја ла са рад ња из ме ђу ко му ни ста и фе де ра ли ста.61 
Пр вак Са мо стал не де мо крат ске стран ке, ми ни стар Ср ђан Бу ди са вље вић је 
на сед ни ци вла де 21. ок то бра, из нео ми шље ње да тре ба са ра ђи ва ти са свим 
сло бод ним по кре ти ма ко ји не ма ју зах те ве на ра чун Ју го сла ви је. Из тог ми-
љеа из у зео је бив шег ал бан ског кра ља по сле ње го ве из ја ве Ман че стер Гар
ди ја ну, сма тра ју ћи да би тре ба ло пре ки ну ти сва ку са рад њу са њим.62 То се 
од ра зи ло на Мом чи ла Нин чи ћа и он је свој став пре фор му ли сао по чет ком 
но вем бра, сма тра ју ћи да се вла да не тре ба из ја шња ва ти да не ма те ри то ри јал-
них зах те ва пре ма Ал ба ни ји, спо чи та ва ју ћи Ах ме ту Зо гуу на ме ру да хо ће да 
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при сво ји ју го сло вен ске те ри то ри је.63 На из ма ку 1942. го ди не, вла ди ну поли-
ти ку пре ма ал бан ском пи та њу ка рак те ри ше и јед на опо ме на Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва од 11. де цем бра, по во дом пи са ња по је ди них про вин циј-
ских ли сто ва о по тре би да Ен гле ска при зна по сто ја ње Ал ба ни је и та ко ува жи 
њен от пор про тив ита ли јан ског за во је ва ча. У из ве шта ју се кон ста ту је: „Иако 
до да нас Краљ Зог и Ал бан ски ко ми тет зва нич но ни су при зна ти од Са ве зни ка, 
ипак се вид но при ме ћу је тен ден ци ја, ко ја сва ким да ном по ста је ја сни ја, да се 
ово при зна ње из вр ши и да се ал бан ском на ро ду да по тре бан зна чај.”64 По све-
му су де ћи, југословенски из бе глич ки кру го ви до би ли су раз лог за стреп њу. 
Нови им пулс том стра ху би ла је из ја ва ен гле ског ми ни стра спољ них по сло-
ва од 17. де цем бра, у ко јој је из ра же на же ља Ве ли ке Бри та ни је за об но вом 
Ал бани је, с тим што ње не по тен ци јал не гра ни це ни су би ле ни по ме ну те и што 
је пи та ње др жав ног уре ђе ња, оста вље но во љи ал бан ског на ро да по за вр шет ку 
ра та. Аме рич ка и со вјет ска ди пло ма ти ја уско ро су об зна ни ле слич не из ја ве.65

По чет ком 1943. го ди не, тач ни је 8. фе бру а ра, про ду жи ла су се упи ра ња 
ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа да на те ре ну оства ри што пло до твор ни ју са рад њу са 
при пад ни ци ма ал бан ског по кре та от по ра. Ми ни стар вој ни ја вљао је ко ман-
дан ту Ју жне Ср би је ма јо ру Ђу ри ћу, да се у обла сти Де бра на ла зио ал бан ски 
во ђа Ба зи Цонс, а у обла сти Љу ме Му ха рем Бар јак тар, уз то на по ми њу ћи: 
„По слао сам им по ру ку пре ко ку ри ра кроз се вер ну Ар ба ни ју за са вез и да 
ухва те ве зу са на шим сна га ма у По ре чу на осно ви Бал кан ске уни је и са ве-
знич ких ме ђу соб них од но са. Ја ви те да на ши хва та ју ве зу са њи ма на истим 
осно ва ма. Ово нам је на ро чи то по треб но да би По реч имао си гур ну по за ди ну 
од Ар на у та.”66 

Де сет да на ка сни је ко ман дант Ју жне Ср би је из ве стио је свог прет по ста-
вље ног о ста њу на про сто ри ма где је жи ве ло из ме ша но срп ско и му сли ман ско 
ста нов ни штво. Из тих де пе ша про ве ја ва из у зет но не по мир љи во др жа ње два 
су бјек та ко ји су се су да ра ли на истом жи вот ном про сто ру. Му сли ма ни су 
на под сти цај Ита ли ја на, би ва ју ћи прет ход но на о ру жа ни из њи хо вих ма га-
ци на, вр ши ли на па де на срп ска се ла. Као по сле ди ца то га про и за шло је уни-
ште ње 33 му сли ман ска се ла на де сној оба ли Ли ма. Исто вет на си ту а ци ја 
би ла је на сна зи у Чај ни чу. Што се ти че Ал ба на ца, ма јор Ђу рић је по ру чио 
ге не ра лу Ми ха и ло ви ћу: „Ар на у те по зо ви те на са рад њу и са вез а ове до га-
ђа је им об ја сни те да су они иза зва ли уби ја њем на шег жи вља и удру жи ва њем 
са не при ја те љи ма Та ли ја ни ма и Уста ша ма. Не ка зна ју да су они за јед но са 
Зо гу ом из да ли са ве зни ке и да са мо ми им мо же мо при ја тељ ски по мо ћи пред 
са ве зни ци ма под усло вом да сту пе у при ја тељ ске ве зе са на ма.”67 Из пре до-
че них ре до ва ја сно је да са рад ња ни је до сти гла не ки за вид ни ни во. При том, 
на рав но тре ба има ти на уму из ра зи то хе те ро ге ни са став ал бан ских ору жа них 
фор ма ци ја. То ком 1943. го ди не ко му ни стич ки по крет, на чи јем је че лу у Алба-
ни ји био мла ди учи тељ Ен вер Хо џа, по ста јао је све ја чи. Он је имао по др шку 
ју го сло вен ског пар ти зан ског во ђе Јо си па Бро за Ти та још од 1941. го ди не. Већ 
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сле де ће го ди не ус пео је да об је ди ни раз не ору жа не гру пе у На ци о нал ни осло-
бо ди лач ки фронт (LNC), по узо ру на ју го сло вен ски мо дел. На дру гој стра ни 
на ла зио се бе го ват, тј. „Ба ли сти” оку пље ни у по кре ту по име ну На ци о нал-
ни фронт (Bal li Kom bë tar), чи ји је про грам под ра зу ме вао Ве ли ку Ал ба ни ју и 
очу ва ње њи хо вих фе у дал них пра ва. Ве ћи на ис так ну ти јих при пад ни ка се од 
ра ни је на ла зи ла у опо зи ци ји пре ма Зо гуу. Нај зад, по сто јао је и тре ћи – Лега-
ли стич ки по крет (Le ga li te ti), жан дар ме риј ског офи ци ра Аба за Ку пи ја, ко ји 
се бо рио за де мо крат ску мо нар хи ју, аграр ну ре фор му, со ци јал но оси гу ра ње 
али и очу ва ње ет нич ких ал бан ских те ри то ри ја, при че му се ми сли ло по гла-
ви то на Ко со во и Хи ма ру. По крет је с Ку пи јем на че лу, у сеп тем бру 1943. 
ис ту пио из На ци о нал ног осло бо ди лач ког фрон та.68 Овај по крет био је је дин-
ствен са мо на па пи ру, бу ду ћи да га је у ствар но сти чи нио са вез не ко ли ко 
ло кал них пле мен ских ко ман да на та и бив ших офи ци ра као што су: Фи кри 
Ди на, бра ћа Кру е зи ју, Му ха рем Бар јак тар,69 и Ми слим Пе за. О са мом распо-
ло же њу ал бан ских ге ри ла ца све до чи и по да так да је због кон та ка та са ге не-
ра лом Ми ха и ло ви ћем, Му ха рем Бар јак тар на вод но на ру шио свој углед.70 
Ра сла бљи ва ње ио на ко већ крх ких од но са си гур но је по ред оста лог по спе-
ши ло пар ти зан ско за ро бља ва ње и ли кви да ци ја ал бан ске вој не ми си је при 
шта бу вој во де Па вла Ђу ри ши ћа, 13. ав гу ста 1943. го ди не.71 За то вре ме, на 
дру гом кра ју кон ти нен та, ју го сло вен ска кра љев ска вла да се још јед ном, и 
то де фи ни тив но, из ја сни ла за ре ста у ра ци ју пред рат них др жав них гра ни ца 
пре ма Ал ба ни ји.72

Је дан од пре лом них до га ђа ја у Дру гом свет ском ра ту пред ста вља ла је 
сва ка ко ка пи ту ла ци ја Ита ли је 8. сеп тем бра 1943. го ди не. Иа ко југословенска 
еми грант ска вла да ни је има ла ни по дроб на са зна ња о сво јим ин тер нир ци ма 
у Ал ба ни ји, ни ти уде ла у њи хо вом осло ба ђа њу, вред но је освр ну ти се ра ди фор-
ми ра ња ши рег кон тек ста и на суд би ну тих љу ди. Ка пи ту ла ци јом Итали је, 
рас пу ште ни су број ни за ро бље нич ки ло го ри на тлу Ал ба ни је. По све до че њу 
јед ног од за то че ни ка, у ло го ру Пор то Ро ма но ко ји се на ла зио у бли зи ни Дра ча, 
би ло је ин тер ни ра но око 3.000 Ср ба, док је у ло го ру Кам по на до мак Ска дра, 
би ло за тво ре но пре ко 2.000 љу ди срп ске на ци о нал но сти. По чев ши од ју ла 
1941. љу ди са под руч ја Ли пљан ске оп шти не спро во ђе ни су у ло го ре Пе кин, 
Фије ри и Бу рел.73 Апри ла 1943. го ди не ита ли јан ске вла сти су на сил но ре-
гру то ва ле око 1.500 Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, оде нув ши их у ита ли јан ске 
уни фор ме са ал бан ским гр бом. По што су се по бу ни ли, ре гру ти су по сла ти у 
ло гор Кукс, ода кле се ма ли број вра тио сво јим ку ћа ма.74 Осим вој но спо соб-
них, од ра слих му шка ра ца, у ин тер на ци ју су од во ђе ни та ко ђе же не и де ца. 
Плит ки, али ви вид ни увид у њи хо ву суд би ну, мо же мо сте ћи из ме мо ар ских 
за пи са Ни ко ле Ка ва је, ко ји је и сам као де те са сво јом мај ком и се стра ма био 

68 J. H. To mes, nav. de lo, 260–261. 
69 Исто, 262.
70 E. Bar ker, nav. de lo, 177. 
71 Ми лић Ј. Осмај лић, Од Бе ра на до Блај бур га, Под го ри ца 2002, 101–103.
72 Ju go slo ven ske vla de u iz be gliš tvu 1943–1945, Do ku men ti, pri re dio Bran ko Pe tra no vić, 

Be o grad –Za greb 1981, 126–127. 
73 Н. Ан то ни је вић, нав. де ло, 103, 112–113. 
74 Исто, 121.



76

ло го раш. Он је о свом ис ку ству за пи сао: „По сле ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је Пећ 
је пот па ла под Ал ба ни ју, оку пи ра ну од стра не Ита ли ја на. С мно гим срп ским 
по ро ди ца ма ин тер ни ра ни смо у ал бан ске ло го ре Ћаф Пру ше и ка сни је у 
Кук су. Слу жи ли смо Ал ба ни ји као јеф ти на рад на сна га. Гра ди ли смо пу те-
ве, мо сто ве и вој не објек те. По сту па ње пре ма на ма у ло го ру би ло је ло ше, 
хра на сла ба, а не из ве сност је чи ни ла да не још те жим.”75 По сле ка пи ту ла ције 
Ита ли је, на ин тер вен ци ју пред сед ни ка ко ла бо рант ске вла де Ми ла на Не ди-
ћа, Ка ва ји на по ро ди ца је с још пе де сет две срп ске по ро ди це из по ме ну тих 
ло го ра пре ба че на на те ри то ри ју оку пи ра не Ср би је. По ли ти ка еми грант ске 
вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је за са рад њу с ал бан ским су се дом кро је на уве-
ре њи ма ње них ми ни ста ра и слу жбе ни ка, оста ла је да леб ди као ки шни облак 
над спр же ном зе мљом, чи је ме сти мич не ка пи ни су успе ва ле ни да на ква се 
из му че но тло. Хи ља де ки ло ме та ра ко је су раз два ја ле вла ду од по при шта де-
ша ва ња и не до ста так ре ле вант них и бла го вре ме них оба ве ште ња оне мо гући-
ли су ова пло ће ње ди рек ти ва ми ни стру вој ске, мор на ри це и ва зду хо плов ства 
да ра ди у са деј ству с ал бан ским ге рил ци ма, бу ду ћи да се про стор о ко ме су 
рас пра вља ле поли тич ке струк ту ре у Лон до ну на ла зио у вр тло гу бру тал ног 
ет нич ког чи шће ња и по гро ма над срп ским жи вљем. И по ред нај бо ље во ље 
за по вед ног вр ха, је ди ни це Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни ни су мо гле 
оства ри ти не ку ду бљу са рад њу са пред став ни ци ма ал бан ских фор ма ци ја 
које ни су ште де ле, или пак ни су ма ри ле за срп ско ста нов ни штво.76 Пред ви-
ђе не пла но ве рас пр ши ла је екс пло зи ја ве ко ва на про сто ру где су се пре плита-
ли срп ски и ал бан ски на ци о нал ни еле мен ти, иа ко ће под прет њом ко му ни-
зма би ти још по ку ша ја ова кве вр сте. Исто је ва жи ло и за са рад њу са бив шим 
кра љем Зо гу ом. По ред ње го ве сла бе по зи ци је и изо ло ва но сти у Лондо ну, 
ве о ма те шко би ла је из во дљи ва мо гућ ност да он би ло ком ал бан ском вој ном 
ко ман дан ту на те ре ну екс пли цит но на ре ди не што што би у ло кал ним усло-
ви ма би ло из во дљи во из вр ши ти. Нај сли ко ви ти ји при мер па ра док са је сте то 
што се у пе ри о ду док је ју го сло вен ска вла да ра чу на ла на са рад њу са њим 
1941–1942. го ди не, у бли зи ни ње го ве лет ње ре зи ден ци је у Пре зи, на ла зио 
исто и ме ни ло гор где је би ло за то че но око 700 Ср ба с Ко со ва и Ме то хи је.77 
Оно што се не мо же при пи са ти вла ди је сте ам би ци ја за ал бан ским те ри тори-
ја ма или то бо жња до ми на ци ја над њима, што сва ка ко ни је би ла од ли ка југо-
сло вен ских ко му ни ста у том и доц ни јем пе ри о ду.78

По што је фа ши стич ка Ита ли ја ка пи ту ли ра ла, вој ска на ци стич ке Не мач-
ке за у зе ла је ње но ме сто као оку па тор у Ал ба ни ји и по ти сла ал бан ску ге рилу 
у пла ни не. Али је, упр кос то ме, при мат у са мој зе мљи по чео да до би ја На ци-
о нал ни осло бо ди лач ки фронт Ен ве ра Хо џе, ко ји је био не по мир љив пре ма 
Зо гуу и ње го вим при ста ли ца ма у зе мљи. На пи та ње јед ног бри тан ског офи-
ци ра, шта ми сли о бив шем кра љу, Хо џа је без уви ја ња од го во рио да ми сли да 
је он уби ца, ло пов и из дај ник ко ји је Ал ба ни ју про дао Ита ли ји. Уз то, сма трао 
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га је још и за не ми ло срд ног фе у дал ног го спо да ра и аген та Ау стро у гар ске, 
Ср ба, Вран ге ло вих бе лих Ру са и Му со ли ни ја.79 Фе бру а ра 1944. го ди не, бри-
тан ска по ли ти ка те жи ла је да Ку пи ју и Хо џи на мет не са рад њу, на сто је ћи да 
се во ђа ма два по кре та пи сме но обра те краљ Зо гу и Јо сип Броз Ти то и упу те 
их на са рад њу у за јед нич кој бор би про тив Не ма ца.80 Ме ђу тим, та ини ци ја-
ти ва је про па ла и ко му ни стич ки по крет све ви ше је до би јао пре ва гу над сво-
јим су пар ни ци ма. Аба зу Ку пи ју је с ен гле ске стра не за ме ран „Ми ха и ло ви зам”, 
од но сно на вод но оду го вла че ње на па да на Нем це. Кра јем ма ја, по крет Ен ве-
ра Хо џе (LNC) одр жао је кон грес у Пер ме ту, где је, по угле ду на за се да ње 
АВ НОЈ-а у Јај цу, 29. но вем бра прет ход не го ди не, до нео од лу ку о за бра ни по-
врат ка кра љу Зо гуу у зе мљу, де нун ци ра ју ћи ујед но Ба ли сте и Зо ги сте.81 У 
ле то 1944. го ди не, ко му ни стич ки по крет у Ал ба ни ји, снаб де вен бри тан ским 
оруж јем, пре пла вио је сво је не при ја те ље. У вој ном до ме ну, по ли ти ка бри-
тан ске вла де би ла је иден тич на у Ју го сла ви ји и Ал ба ни ји, фа во ри зу ју ћи два 
по кре та ко ја су се бо ри ла под зна ме њем пе то кра ке зве зде. Еми грант ска вла да 
Кра ље ви не Ју го сла ви је про ме ни ла је до та да сво ју по ли тич ку струк ту ру, а 
пре то га са мим сла бље њем тру па ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа, из гу би ла и оно 
ми ни мал но упо ри ште ко је је има ла у зе мљи. До ње су у дру гој по ло ви ни 
1944. го ди не до пи ра ли са мо од је ци ал бан ске по ли ти ке из ме ђу на род них ди-
пло мат ских кру го ва. Осам на е стог сеп тем бра 1944. го ди не, вла да је од свог 
ди пло ма те из Ка и ра би ла упо зо ре на на про па ган ду ко ја је у Аме ри ци во ђе-
на у ци љу при са је ди ње ња Ко со ва, Ме то хи је и Охри да Ал ба ни ји. Без об зи ра 
на оштру уну тра шњу по де лу ме ђу са мим Ал бан ци ма у зе мљи, сви њи хо ви 
пр ва ци, без об зи ра на по ли тич ку афи ли ја ци ју, јед но ду шно су исту па ли у 
овом прав цу. Аме рич ка ди пло ма ти ја, пред ла га ла је као кон траме ру ју го сло-
вен ској стра ни, зах тев за ко рек ци ју гра ни це у се вер ној Ал ба ни ји (Ска дар и 
око ли на).82 У оче ки ва њу ис кр ца ва ња за пад них Са ве зни ка на цр но гор ском 
и дал ма тин ском при мор ју, би ла је пред ви ђе на кон цен тра ци ја је ди ни ца Југо-
сло вен ске вој ске у отаџ би ни, у Цр ној Го ри. С тим у ве зи, вој во да Па вле Ђу-
ри шић до шао је у до дир са ал бан ским де мо крат ским пред став ни ци ма, про-
тив ни ци ма Ен ве ра Хо џе. План о са рад њи, укљу чи вао је спо ра зум да се у 
слу ча ју из о стан ка са ве знич ког де сан та, до зво ли од сту па ње чет нич ким је-
ди ни ца ма пре ко Ал ба ни је у Грч ку. Ова кав по тез тре ба ло је да обез бе ди 
кон цен тра ци ју бал кан ских на ци о на ли ста, су зби је бу ду ће агре сив но др жа ње 
Ал ба на ца пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји и спре чи бољ ше ви за ци ју 
Ал ба ни је.83 Ме ђу тим, од лу ка Вр хов не ко ман де би ла је да се од сту па у Бо сну. 
Кра јем истог ме се ца, сна ге Ен ве ра Хо џе ус пе ле су пот пу но да овла да ју си туа-
ци јом у зе мљи, ка да су 28. но вем бра 1944. го ди не за у зе ле Ти ра ну. Ах мет Зо гу 
је ко нач но био от пи сан.84 Ши фро ва ним те ле гра мом по сла тим из Ва шинг то на 
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у Лон дон 26. де цем бра 1944, та мо шњи ју го сло вен ски пред став ник оба ве стио 
је над ре ђе не да су ал бан ско-аме рич ке ор га ни за ци је у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
тра жи ле „слу жбе но при зна ње бољ ше вич ке вла де Хо џе”. Аме рич ко Ми ни стар-
ство спољ них по сло ва ни је на ме ра ва ло да при зна ову вла ду док прет ход но не 
упу ти у Ал ба ни ју јед ну вој ну ми си ју ко ја би шти ти ла аме рич ке др жа вља не 
и ин те ре се на том под руч ју. Тек ако би из ве шта ји ове ми си је би ли по вољ ни, 
њој би се при до дао и по ли тич ки по сма трач. Услов за при зна ње но ве вла де 
био је да се она ру ко во ди де мо крат ским прин ци пи ма.85 Ма да су, и мно го пре 
ових мо ме на та, по ку ша ји еми грант ског апа ра та да изна ђе ре ше ње за ал бан-
ско пи та ње на ма хо ве би ва ли ана хро ни и не ре ал ни, они су у тре нут ку пре-
у зи ма ња вла сти од стра не ко му ни ста и ус по ста вља ња то та ли тар ног ре жи ма 
у две зе мље, по ста ли у пот пу но сти де пла си ра ни.

Суд би на оних нај до след ни јих ал бан ских при ја те ља, при вр же них зба че-
ном ре жи му у Бе о гра ду, би ла је да на ро би ја шни ца ма де ле суд би ну ње го вих 
екс по не на та. Та ко је и Га ни-бе г Кри е зи ју – Цр но гла вић из Ђа ко ви це, не ка да 
пр ви са рад ник Ах ме та Зо гуа, за вр шио у ју го сло вен ском за тво ру на те шкој 
ро би ји, за јед но са пред став ни ци ма или сим па ти зе ри ма ју го сло вен ске мо-
нар хи је и на цио нал но – де мо крат ски опре де ље ним еле мен ти ма.86 По след њи 
плам сај по ли ти ке ко ја је озна ча ва ла са рад њу и до го вор еми грант ских кру-
го ва при за јед нич кој ак ци ји, да ти ра на кон за вр шет ка ра та, из 1947. го ди не. 
Пу ков ник Ми ло је Ди нић био је овла шћен да за сту па ин те ре се кра ља Пе тра II 
Ка ра ђор ђе ви ћа на Бли ском и Сред њем ис то ку, као и да бу де ве за при ал бан-
ском дво ру у Егип ту. Од Зо гуа је до би јао ве ће ко ли чи не нов ца и био од ли-
ко ван Скен дер бе го вом зве здом ре да „Ко ман дер”. Ди нић је био за ду жен да 
ор га ни зу је са ста нак кра ља Пе тра II, Ах ме та Зо гуа, грч ког кра ља Па вла и 
еги пат ског кра ља Фа ру ка, на чи јој је јах ти, уси дре ној не где у бли зи ни Грч-
ке, тре ба ло оку пи ти мо нар хе.87 У то ку исте го ди не, у Еги пат је, по на ло гу 
кра ља Пе тра, от пу то вао Дра ги ша Цвет ко вић, не ка да шњи пред сед ник Ми-
ни стар ског са ве та Кра ље ви не Ју го сла ви је. Он се су срео са бив шим кра љем 
Зо гу ом, ко ји му је обе ћао да ће по мо ћи ју го сло вен ској еми гра ци ји на кон свог 
по врат ка на власт, та ко што ће јој отво ри ти гра ни це сво је зе мље и омо гу ћи-
ти да не по сред но из су сед ства вр ши при ти сак на но ву власт у Ју го сла ви ји.88 
Ва жно је ис та ћи, да је Еги пат био нај по вољ ни ји мо гу ћи по ли тич ки ам би јент 
за Ахме та Зо гуа, бу ду ћи да је до ре во лу ци о нар ног пре вра та 1952, од но сно 
уки да ња мо нар хи је у ју ну на ред не го ди не, он ужи вао ди пло мат ски иму ни-
тет. Про ме ну др жав ног уре ђе ња про пра ти ло је уки да ње ал бан ског кра љев ског 
ди пло мат ског пред став ни штва и не при зна ва ње ал бан ских ди пло мат ских 
па со ша.89 
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ге о гра фи ју и исто риј ску де мо гра фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, На-
род ни му зеј – Ва ље во, Му зеј Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци и На род ни му зеј 
– По жа ре вац, Ва ље во, Бе о град (св. 2, 3, 4), Цен тар за исто риј ску ге о гра фи ју и 
исто риј ску де мо гра фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и На род ни му зеј 
– По жа ре вац, Бе о град, По жа ре вац (св. 5, 6), (гл.) изд.: Си ни ша Ми шић, гл. и 
одг. ур.: Вла де та Пе тро вић, св. 1 (2015), 155 стр., св. 2 (2016), 145 стр., св. 3 (2017), 
60 стр., св. 4 (2018), 67 стр., св. 5 (2019), 81 стр., св. 6 (2020), 93 стр.

Епи граф ски и па ле о граф ски го ди шњак Нат пи си и за пи си (да ље: НиЗ), 
пр вог из да ва ча Цен тра за исто риј ску ге о гра фи ју и исто риј ску де мо гра фи ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, по чео је са из ла же њем 2015. г. Ча со пис 
је се би узео за циљ да на уч но и кри тич ки об ја ви при мар но ста ро срп ске, 
срп ско сло вен ске, ста ри је срп ске и сла ве но срп ске нат пи се и за пи се до XIX 
в. ко ји су до сад не пу бли ко ва ни, а ма њим де лом да об ја ви но ва и дру га чи ја 
чи та ња до сад пу бли ко ва них нат пи са и за пи са ко ји су пак об ја вље ни (не на-
уч но и) не кри тич ки и(ли) без фо то гра фи ја и сл., док се нат пи си и за пи си 
XIX в. има ју об ја вљи ва ти са мо ако до но се не по зна те по дат ке о исто риј ским 
лич но сти ма и до га ђа ји ма.1

Ипак, и по ред нај бо љих на ме ра и нај ви ших ци ље ва на по чет ку и не у оби-
ча је но, али згод но про ши ре но га оп се га гра ђе и на нат пи се и на за пи се у на ди 
да би се та ко до би ло ма те ри ја ла до вољ но за ре дов но из ла же ње јед но га го-
ди шња ка на те ме за ви сне од но вих на ла за и сре ће, ча со пис НиЗ је, на жа лост, 
за са да под ба цио на ско ро свим по љи ма. Све то је и до ве ло до оправ да не и 
уте ме ље не кри ти ке НиЗ од стра не про фе со ра Оде ље ња за исто ри ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, Ђор ђа Бу ба ла2, са чи јом се кри ти ком сла же мо у 
нај ве ћем мо гу ћем сте пе ну, прем да се мо жда на ма хо ве чи ни пре о штра, да 
не ува жа ва струч ни и мо гу ћи до при нос ко легâ ху ма ни сти чарâ ко ји ни су 
исто ри ча ри ни ти ар хе о ло зи и исто ри ча ри умет но сти, па чак и ла икâ срп ској 
епи гра фи ци и па ле о гра фи ји, и да не хва ли до бру на ме ру ча со пи са, на ро чи-
то код ау торâ ра до ва ко ји су лич ним те рен ским ра дом обез бе ди ли нат пис 

1 НиЗ 1, Упут ства за ау то ре.
2 Ђ. Бу ба ло, „Су но врат на уч не исто ри о граф ске пе ри о ди ке (По во дом по кре та ња ча со-

пи са Нат пи си и за пи си)”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 98 (2018), 117–156.
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или нат пи се за пр ву об ја ву њи хо ву у НиЗ, што овом при ли ком нај то пли је 
по хва љу је мо. Та ко, иа ко из но си мо кри ти ку дра гих ко ле га, ми ча со пи су НиЗ 
же ли мо да се што пре вра ти на уч ном и кри тич ком оства ре њу из вр сне за ми-
сли. Та ко ђе мо же мо да ти и нај до бро на мер ни ју пре по ру ку да ча со пис проме ни 
из да вач ку кон цеп ци ју та ко да на уч но и кри тич ки об ја вљу је са мо доса да непу-
бли ко ва не нат пи се и за пи се до XIX в., ко је тре ба не из о став но да пра те и калк 
и ја сан и чи так сни мак, ура ђе ни од стра не про фе си о на ла ца. За, на при мер, пет 
или ви ше нат писâ и(ли) за писâ по све сци то не би из и ски ва ло пре те ра но сред-
ста ва, а НиЗ би ти ме по ста ли и оста ли по у здан осло нац науч ним рад ни ци ма и 
ис тра жи ва чи ма у об ја ви и пре зен то ва њу не пу бли ко ва не ва жне из вор не гра ђе.

Ча со пис НиЗ об ја вио је засадa – у пет од шест све за ка – не ко ли ци ну до-
сад не пу бли ко ва них нат пи са (за писâ не ма) из пе ри о да до XIX в. За пр ве три 
све ске, њих је од ре дио Бу ба ло3, а за че твр ту и пе ту све ску (и ше сту, нега тив но) 
ми смо то учи ни ли. Овом приликом даће мо свој кратки осврт на те натпи се, тј. 
пред ло жити њи хо ва по у здан(иј )а чи та ња, и дати епи граф ске и оно ма стич ке 
ко мен та ре та мо где то бу де би ла по тре ба.

§ I

У св. 1 НиЗ, стр. 9–20, ар хе о лог Вла дан Ми ли во је вић из На род ног му зеја 
– Аран ђе ло вац пу бли ко вао је нат пис бра ће Жив чић ко ји је, ка ко је ре че но, 
про на шао ау тор ра да апри ла 2008. г. у се лу Вр би ца на пе ри фе ри ји Аран ђе-
лов ца. Нат пис је ар хе о ло шки да то ван ге не рал но у сред њи век, од но сно, пре-
ци зни је, у вре ме пре пе ри о да XV–XVII в., па чак и у вре ме пре пе ри о да XV в. 
– на кон XVII в. По са др жи ни, исто риј ски је да то ван у вре ме пре па да Срп ске 
де спо то ви не под Тур ке, од но сно, пре ци зни је, post quеm non 1459. го ди не. По 
об ли ци ма словâ да то ван је у вре ме око 1427. г. као, по ау то ро вом уве ре њу, 
мор фо ло шки нај слич ни ји нат пи су о смр ти де спо та Сте фа на 1427. г., из засе-
о ка Цр кви не код Кра гу јев ца. А по спе ци фич ном об ли ку сло ва, тј. ди гра ма ѹ, 
сли ве но га (от пр.) ,4 ко је се у слич но ме об ли ку сре ће у ру ко пи сним књи га-
ма у Бо сни у XIV–XV в., нат пис је на по слет ку да то ван у пе ри од XIV–XV в. 
При ло же ни су фо то гра фи ја и калк, и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:5

Да то чи та ње и пре вод:  сие по коие ми- │2 льдрꙋга ж[и]вьчичꙗ │3 и бра(та) мꙋ 
д[о]брꙋꙗ  │4 а погꙋ[би их д]митарь │5 то ма ше викь  и блаж[ь] │6 и дми тра дад[е] ра дичь 
│7 пльношꙋ брат[ꙋ] м[ильдрꙋ]- │8 говꙋ и ѡслѣпи га │9 и ѡ(т)сѣче [е]мꙋ │10 паль- │11 ць 
│12 .лажьоге лак.оха. │13 ..дѣромьпои │14 ... ... ь... в, ‹!!› Ово је гроб Ми лдру га 
Жив чи ћа и ње го вог бра та До бру ја а по гу би их Дми тар То ма ше вић и ? Блаж 
и Дми тра да де Ра дич Плно шу бра ту ? Мил дру го вом и осле пи га и од се че 
ње му па ла ц / ... / ... / ... .

3 Исто, 153.
4 В. сл. 1б.
5 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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Сли ка 1а. Фо то гра фи ја нат пи са  
бра ће Жив чић (из: НиЗ, св. 1)

Сли ка 1б. Калк нат пи са бра ће Жив чић  
(из: НиЗ, св. 1)
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Овај је нат пис ге не рал но до бро про чи тан и пре ве ден, али има ома шки и 
грешaкa и не про чи та ног тек ста. У пр вом │ про чи та но сие ја сно или ре ла тив но 
ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као сиѥ са, чи ни се, (бла гим) спи ри том, , 
над ѥ,6 да кле: сиѥ̣, исто као што има мо е  у │12 на приложеномe кал ку (у ово ме 
освр ту, об ра ђи ва ће мо и над ред не зна ке кал ка ра ди). У │2 и │7 у скла ду са пра-
во пи сом је ис прав но у пре во ду оста вље но са -л- лич но име Мил друг,7 док је 
у │7 су прот но пра во пи су оста вље но са сло го твор ним -л-8 лич но име Плнош,9 
те би сто га у пре во ду оно тре ба ло да гла си „Пу нош”. У │4 у сре ди ни ре да 
вас по ста вље но [их] „(њ)их” ве ро ват но ва ља вас по ста ви ти у ста ро срп ском 
об ли ку ѥ „ibid.”, а за вр шни део про чи та не ре чи [д]митарь ја сно је на фо то гра-
фи ји ви дљив као дм̣и трь. Код лич ног име на Блаж, у │5, не ма по тре бе за 
упит ни ком јер то је име до бро по зна то и ста ро срп ском и срп ско сло вен ском 
је зи ку, и ње го вим из во ри ма,10 а и у │8, у пре во ду, код ре чи Мил дру го вом ми-
сли мо да та ко ђе не ма по тре бе за упит ни ком. У │9, у прочитаној речи ѡ(т)сѣче, 
можда је након ѿ на фотографији видљив и полугласник ь. У │9, завршни 
део прочитане речи [е]мꙋ јасно или релативно јасно се на фотографији види 
написан као ем̣о̣ са о, одн. ооу, при чему оу у облику сливенога (отпр.)  стоји, 
изве сно, за у. Такође, у читању натписа, ово сливено (отпр.)  исказано је 
другим обликом ли гатуре, ꙋ, за које сматрамо да би га било кудикамо боље 
оставити као . У │11 на кон за вр шног де ла ре чи пальць мо жда је на фо то гра-
фи ји ви дљи ва и за вр шна дво тач ка, от пр. .11 У │12 и │13 на фо то гра фи ји се 
ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда ви ди, са за вр шном дво тач ком ()12: 
[б]лажь ̣ре̣ [׀з׀]а ̣ а к[р]̣х׀а׀ п[̣иса] / [на] вѣ̣[׀ч׀]но̣мь по[׀к׀(о)]ии ̣  [? вь ? л׀ѣ׀то], Ово 
да де Блаж да се укле ше13 на ово ме гро бу ко ји је за сву веч ност, а (у ка ме ну) 
за пи са Кру ха. ? Го ди не... . На ово би се на ста вља(л)о │14, где се про чи та но 
... ... ь... в ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда на фо то гра фи ји ви ди или би 
се мо жда ви де ло као: [? ҂ ] ,̣ и за тим, [м](ѣ)׀с׀(̣е)ц[̣а а]вг[̣ста ? вь... ? дьнь]. 
Ко ли ко смо раш чи та ли, по ме ну то ме сто раз от кри ва нам и ста ро срп ски хи-
по ко ри стик-им е Крýха м., од ми ља за ста рин ско дво о сно вин ско име-на ди мак 
ком је пр ва осно ва сло вен ска и ста ро срп ска и српска реч крух – стсрп. *Кру
хо рад и сл., а по сто ја ло је и исто та кво име-на ди мак сa реч ју крух као дру гом 
осно вом – стсрп. *Зло крух.14

6 Уп. П. Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це: Па ле о граф скофи ло ло шки при ло зи, Бе о-
град 1987, 180–181.

7 Уп. са вре ме на име на Мил ко, Мил кан, Мил тен, Мил ча, Мил че (М. Гр ко вић, Реч ник 
лич них име на код Ср ба, Бе о град 1977, 133, 135).

8 М. Пе ши кан и др., Пра во пис срп ско га је зи ка, Но ви Сад 2010, 165.
9 Уп. и са вре ме на име на Пу ни ша, Пу но, и †Пу нош (Реч ник лич них име на код Ср ба, 

162–163).
10 Исто, 36.
11 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 183; в. сл. 1а.
12 Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 183.
13 Уп. M. Kar daš, Kon kor dan cij ski rječ nik ći ri lič nih nat pi sa sred njo vje kov ne Bo sne (Edi-

ci ja. Po seb na iz da nja. Knji ga XIX. In sti tut za je zik), Sa ra je vo 2014, 276–277.
14 Ста рин ско дво о сно вин ско име-на ди мак *Кру хо рад по све до че но је кроз по ро дич ни 

на ди мак Кру хо ра дић 1671, а име-на ди мак *Зло крух по све до че но је кроз пре зи ме Зло крух 
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Што се ти че за вр шног да то ва ња нат пи са, при мар но по спе ци фич ном 
об ли ку сло ва ук (ѹ), сли ве но га (от пр.) ,15 оно се, пак, на нат пи си ма у слич ном 
об ли ку про на ла зи на нат пи су По ли хра ни је Ра да че из 1383–1391. г., а у ре ла-
тив но слич ном об ли ку на нат пи су теп чи је Ба та ла из 1399/1400. г.16 Та ко ђе, 
сма тра мо да је тре ба ло обра ти ти па жњу и на спе ци фи чан об лик сло ва а (плус 
у ли га ту ри ꙗ), от пр.  (плус у ли га ту ри ),17 ко је се у слич ном об ли ку сре ће 
на нат пи су Ма ри не-Ви то сла ве из 1374. г. и на нат пи су Ро до па из 1436. г., а у 
ре ла тив но слич ном об ли ку на нат пи су То до ра, си на Же гра но ми ка из 1387. г.18 
На тај на чин би по спе ци фич ном об ли ку словâ овај нат пис тре ба ло оквир но 
да то ва ти у пе ри од 1383–1399/1400, од но сно 1374–1436, тј. у пе ри од крајa XIV 
и по чет ка XV в. А ако пак тач но чи та мо да тум ис пи сан на нат пи су, сȃм нат пис 
би се да то вао, нај пре ци зни је, ? у 1372. г. (? 6880, [? ҂ ])̣.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, пре вод и да то ва ње ово га нат пи са били 
би сле де ћи:19  сиѥ̣ по коие ми- │2 льдрга ‹!› жив̣ьчичꙗ │3 и бра ׀ т׀(а) м до ̣б׀ р׀ꙗ  
│4 а погби̣  ̣[ѥ] дм̣и трь│5 то ма ше викь  и блажь  ̣│6 и дми тра да д׀е̣׀  ра дичь │7 пльнош 
брат̣ мил̣ь̣ ̣др̣  ̣̣- │8 гов и ѡслѣпи га │9 и ѿ[ь]сѣче ‹!› е ̣мо̣ │10 паль- │11 ць  │12 [б]лажь 
р̣  е̣ [׀з׀]а ̣ а к[р]̣х׀а׀ п[̣иса] │13 [на] вѣ̣[׀ч׀]но̣мь по[׀к׀(о)]ии ̣  [? вь ? л׀ѣ׀то │14 ? ҂ ] ̣ 
[м](ѣ)׀с׀(̣е)ц̣[а а]вг[̣ста ? вь... ? дьнь], Ово је гроб Мил дру га Жив чи ћа и ње го вог 
бра та До бру ја. А по би их Дми тар То ма ше вић, као и Блаж (То ма ше вић). И 
Дми тра пре да де Ра дич Пу но шу (Жив чи ћу), бра ту Мил дру го вом, и осле пи га 
(Пу нош) и од се че (ње)му па лац. Ово да де Блаж да се укле ше на ово ме гро бу 
ко ји је за сву веч ност, а (у ка ме ну) за пи са Кру ха. ? Го ди не ? 6880. (? 1372), ме-
се ца ав гу ста, ? ... ? дȃна (с крајa XIV и по чет ка XV в. / ? из 1372. г.).

§ II

У св. 1 НиЗ, стр. 41–47, исто ри чар Вла де та Пе тро вић из Исто риј ског 
ин сти ту та у Бе о гра ду пу бли ко вао је нат пис Не де, „го спо ђе” кир-Ан дре или 
кир-’Ан дри је’ (тре ба: кирАн дре је),20 ко ји је, ка ко је ре че но, от кри вен 1978. 
г. при ли ком кон зер ва тор ских ра до ва на цр кви Св. Ми не у се лу Шта ва на 
ис точ ним об рон ци ма Ко па о ни ка. Овај нат пис, пре ци зни је, дво дел ни нат пис 
(или пак два нат пи са), да то ван је пре ци зно, пре ма да ту му ис пи са ном у пр вом 
де лу нат пи са (или пак пр вом нат пи су), по ау то ро вом ра чу на њу у 1642. г. 
Пр ви део нат пи са (или пак пр ви нат пис) пи сан је устав ним пи смом, а дру ги 
део нат пи са (или пак дру ги нат пис) пи сан је, ка ко је то фор му ли са но, „не-
ујед на че ним сло ви ма”. При ло же ни су фо то гра фи ја и калк, и да ти су сле де ће 
чи та ње, као и пре вод у управ ном го во ру, уз пре вод број них вред но сти словâ:

1381. и Зло кру хо вић 1602. г. (В. Ми хај ло вић, Срп ски пре зи ме ник, Но ви Сад 2002. (пост хум-
но об ја вљен ру ко пис, де ли мич но пре ва зи ђен, ко ри стан као из вор), 441, 624).

15 В. сл. 1б.
16 Г. То мо вић, Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну (Исто риј ски ин сти тут. По-

себ на из да ња. Књ. 16), Бе о град 1974, 93, т. XI II, XV.
17 В. сл. 1б.
18 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, т. XII, XIV, XX.
19 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
20 Б. Де ља нин, „Цр ква Све тог Ми не у Шта ви”, 1. Ар хе о ло ги ја, Ток 16–17, 1981, 115.
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Сли ка 2а. Фо то гра фи ја нат пи са Не де, „го спо ђе” кир-Ан дре/ки р-’Ан дри је’  
(фо то: 1. део ЗЗСК – Ниш (оштри је ре зол. од НиЗ), 2. део НиЗ, св. 1)

Сли ка 2б. Калк нат пи са Не де, „го спо ђе” кир-Ан дре/ки р-’Ан дри је’ (из: НиЗ, св. 1)

Да то чи та ње и пре вод: пре ставы се ра ба бо жиꙗ не да вь лѣто ҂ .зр на м(ѣсе)ца 
гѥ(на ра) кѕ │2 го спо жда гва р ка ан дре, ‹!!› кир-Ан дра, кти тор жи во пи са штав ске 
цр кве, био je гварк... и... уз ње га je са хра ње на и ње го ва же на Не да, ко ја је пре-
ми ну ла... 26. ... гѥна ра (тј. ја ну а ра)... 7151. – 1642. ... го ди не.

Овај нат пис, пре ци зни је, дво дел ни нат пис (или пак два нат пи са), ге не-
рал но је до бро про чи тан и пре ве ден, али има ома шки и грешaкa и не про чи-
та ног тек ста. Ми пак сма тра мо да је ов де реч о два по ве за на нат пи са. У пр вом 
нат пи су про чи та но пре ставы се ра ба бо жиꙗ не да и ҂ .зр на м(ѣсе)ца гѥ(на ра) кѕ ја сно 
или ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као, у пр вом │, са, чи ни се, ти-
тлом из над бж и ти тлом-по кри ти јем из над над ред ног ׀с׀ над мц, ׀׀ пр׀ѣ׀ ̣ ставы 
се ра ба б(о)жїꙗ не да и ҂  м(ѣ)׀с׀(̣е)ца гѥ(ньвара)  ,21 а у │2-3 се ви ди: ׀׀ пр(ѣста ви 
се...) / с(?инь sc. гва р ка ан дре), и у │4  пр(ѣста ви се... ? синь/дьи sc. гвар ка ан дре). 
Док, у дру гом нат пи су про чи та но го спо жда гвар ка ан дре ја сно или ре ла тив но 
ја сно или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди, у пр вом │, гроб̣ъ̣ ̣ д̣ [̣ѣ] л[̣е жить], а у 
│2 се ја сно ви ди, са ду гим над ред ним зна ком22 над ׀с׀, го׀ с׀ по ж׀ д׀а, као и у │3-4 
гва р ка ан дре ׀׀ / .

Што се ти че да то ва ња ова два нат пи са пре ма да ту му ис пи са ном у пр вом 
нат пи су пре ци зно у 1642. г., мо же мо ре ћи да је ипак реч о 1643. г. као и да се 
да то ва ње са свим из ве сно од но си сȁмо на пр ви нат пис, док за дру ги нат пис, 
ко ји је до пи сан се кун дар но и дру гим ру ко пи сом, ме ша но, бр зо пи сног и 
устав ног ти па, тре ба да ти по то ње да то ва ње у вре ме на кон 1643. г.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње ова два нат-
пи са би ли би сле де ћи: (1) ׀׀ пр׀ѣ̣׀  ставы се ра ба б(о)жїꙗ не да вь лѣто ҂  м(ѣ)׀с׀(̣е)ца 
гѥ(ньвара)   │2-3

 ? ...пр(ѣста ви се...) / с(?инь sc. гва р ка ан дре) │4  пр(ѣста ви се ׀׀ 

21 За (от пр.)  уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 183.
22 Уп. нав. де ло, 180.
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синь/дьи sc. гва р ка ан дре), Слу шки ња Бо жи ја Не да пре ми ну 26. ја ну а ра 7151. 
(1643) го ди не. Пре ми ну... . ? (Био је) ? син ? (кон це си о на ра руд ни ка (го спо ди на) 
Ан дре). Пре ми ну... . ? (Био/-ла је син/кћи кон це си о на ра руд ни ка (го спо ди на) 
Ан дре) (из 1643. г.), (2) гроб̣ъ̣ ̣ д̣ [̣ѣ] л[̣е жить] │2 го׀ с׀ по ж׀ д׀а │3-4 гвар ка ан дре ׀׀ / , 
Гроб јој се на ла зи на овом ме сту. (Би ла је) су пру га кон це си о на ра руд ни ка 
(го спо ди на) Ан дре (из вре ме на на кон 1643. г.).

§ III

У св. 1 НиЗ, стр. 91–97, ин же њер (ЕТФ) - ис тра жи вач Не бој ша Ми ћић 
уз струч ну по моћ ар хе о ло га Гор да не То мо вић, бив шег са рад ни ка Исто риј-
ског ин сти ту та у Бе о гра ду, пу бли ко вао је нат пис две ма се стра ма ’Ки ри ла 
Списи ћа’ ко ји је, ка ко је ре че но, про на ђен не дав но (2015) на ста ром гро бљу 
Ду га њи ва у се лу До ња Бо ри на у оп шти ни Ма ли Зво р ник. Овај нат пис, уре-
зан, чи ни се, из над рав но кра ког кр ста упи са но га у кру жно уду бље ње, да то ван 
је пре ци зно, пре ма да ту му ис пи са ном на ње му, по ау то ро вом уве ре њу у 1697. г. 
При ло же ни су фо то гра фи ја и калк, и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:23

Сли ка 3а. Фо то гра фи ја нат пи са две ма се стра ма ’Ки ри ла Списи ћа’  
(фо то: Н. Ми ћић (оштри је ре зол. од НиЗ))

23 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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Сли ка 3б. Калк нат пи са две ма се стра ма ’Ки ри ла Списи ћа’ (из: НиЗ, св. 1)

Да то чи та ње и пре вод: ‹!!› [ з] з  ное[м]б │2 [о]бе се стре │3 [?ки]рила сп[ис]- │4 
ића │5 [у]бије мраз ., ‹!!› Го ди не 7205. / 1697, 7. ное[м]б (тј. но вем бра), обе се стре 
Ки ри ла/*Ћи ри ла Спи си ћа уби је мраз.

Овај нат пис ни је нај бо ље про чи тан и пре ве ден; има ома шки и грешaкa. 
Сȃм нат пис за пра во по чи ње ин во ка ци јом, од но сно кр стом, чи ни се, ис под 
ње га, и то би био он да пр ви │. Пр ви, од но сно дру ги │, про чи тан као [ з] з 
ное[м]б, пре ма по чет ку на ред но га ре да су де ћи очи то има с по чет ка још јед но 
слов но ме сто, што он да оста вља мо гућ ност чи та ња го ди не, од но сно це ло га 
ре да је ди но на сле де ћи на чин: [҂ ] ̣ з  ноем̣׀б׀(риͱа). У │2, од но сно │3 за вр шни 
део про чи та не ре чи [о]бе ја сно или ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди 
као [д]ве̣. У │3, од но сно │4 и │4, од но сно │5 про чи та но сп[ис]- / ића ја сно или 
ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као спи  р̣-̣ / ичь. На по чет ку │5, од но-
сно │6 за вр шни део про чи та не ре чи [у]бије ја сно се, пак, на фо то гра фи ји 
ви ди као [ꙋ]бие.

Што се ти че да то ва ња овог нат пи са пре ма да ту му ис пи са ном на ње му 
пре ци зно у 1697. г., мо же мо ре ћи да је ипак реч о 1725. г. ([҂ ] ̣).

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње овог 
нат пи са би ли би сле де ћи:24  │2 [҂ ] ̣ з  но ем  3 [д]ве̣ се стре │4 [?и]рила│ (риͱа)׀б ׀̣ 
спи  ̣р-̣ │5 ичь │6 [ꙋ]бие мраз ., Го ди не 1725, сед мог но вем бра, (зим ски) мраз усмр ти 
две се стре ? Ћи ри ла Спи ри ћа (, ко је ов де по чи ва ју) (из 1725. г.).

24 В. нап. 23.
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§ IV

У св. 2 НиЗ, стр. 21–34, исти ау тор уз исту струч ну по моћ пу бли ко вао 
је нат пис Пре љу ба ’Мáчка’ што га је про на шао учи тељ-ис тра жи вач Рај ко 
Авра мо вић, ка ко је то сро че но, „не по сред но пред по след њи Бо сан ски рат” 
(1992), у се лу Ли пље (за се лак Мар че ти ћи) на де се так ки ло ме та ра уз вод но 
од Звор ни ка, и ко ји је тад пре ли ми нар но чи та ње нат пи са, као и са му вест о 
ње го вом про на ла ску, об ја вио (сȁмо) у днев ном ли сту Глас Срп ске. Нат пис 
је ар хе о ло шки и по об ли ци ма словâ да то ван ге не рал но у сред њи век. А по 
спе ци фич ном об ли ку словâ, тј. јед но по те зног д са но жи ца ма у об ли ку тро-
у гла, от пр. ,25 ко је се на да ти ра ним нат пи си ма, у слич ном об ли ку, про на-
ла зи нпр. 1370, 1398–1404, 1399–1407. и 1434. г., као и ли га ту ре ꙋ са оштро 
по ви је ним на до ле ли ни ја ма на сво јем вр ху, от пр. ,26 ко ја се на да ти ра ним 
нат пи си ма, у слич ном об ли ку, про на ла зи нпр. 1404. г., нат пис је да то ван, по 
ау то ро вом уве ре њу, у пе ри од мо жда пре 1410. г. за кључ но с пр вим де це ни-
ја ма XV в., тј. мо жда је ста ри ји од нај ста ри јег пи са ног по ме на Звор ни ка у 
јед ном ду бро вач ком до ку мен ту из 1410. г. При ло же ни су фо то гра фи ја и калк, 
и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:27

Сли ка 4а1. Фо то гра фи ја пр вог де ла нат пи са Пре љу ба ’Мáчка’  
(фо то: Н. Ми ћић (оштри је ре зол. од НиЗ))

25 В. сл. 4б.
26 В. нап. 25.
27 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.



Сли ка 4а2. Фо то гра фи ја дру гог де ла нат пи са Пре љу ба ’Мáчка’  
(фо то: Н. Ми ћић (оштри је ре зол. од НиЗ))
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Сли ка 4б. Калк нат пи са Пре љу ба ’Мáчка’ (из: НиЗ, св. 2)

Да то чи та ње и пре вод: ‹!!›  пи са ѡ- │2 брадь │3
  се ле- │4 жи пр- │5 ьљубь 

│6 мачьь │7 на свое- │8 и земл │9 на плем- │10 ени тои а │11 уби ше │12 га на зво ни- │13 ѣ а 
не б- │14 ѣше рьв- │15 но дльж- │16 ьн ни- │17 ому, ‹!!› †... Пи са Об рад. ... †... се (тј. 
Ов де) ле жи Пре љуб Ма чак на сво еи зе мље, на пле ме ни тои (тј. на сво јој зе мљи, на 
пле ме ни тој). ... А уби ше га... на Зво ни ку (тј. у Звор ни ку). ... А не бје ше... ду-
жан крв но... ни ко му.

Овај је нат пис ге не рал но до бро про чи тан и пре ве ден, али има ома шки 
и грешaкa. У пр вом │ на кон пи са ја сно се на фо то гра фи ји ви ди (пре ла зе ћи 
гор њу ли ни ју ре да) дво тач ка, за одва ја ње ре чи̂, ׀28,׀ а та ква дво тач ка, , ви ди се 
и у │3 ис под се (׀׀), на кра ју │5, те у │8 на кон пр вог и. На кра ју │6 ја сно, као и на 
са мом кра ју │8 ре ла тив но ја сно, на фо то гра фи ји се ви ди и дво тач ка (у функ-
ци ји за ре за), за одва ја ње гру пе ре чи̂ ().29 На кра ју │17 ја сно се на фо то гра фији 

28 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 183.
29 Нав. де ло.
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ви ди за вр шна дво тач ка, .30 У │4 и │5 про чи та но пр- / ьљубь, тј. у кал ку пр- / ьлꙋбь, 
а у пре во ду Пре љуб ја сно или ре ла тив но ја сно се на фо то графи ји ви ди као 
пр- / ѣл̣ꙋбь. У │6 про чи та но мачьь, а у пре во ду Ма чак ја сно или ре ла тив но 
ја сно или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди, с ли га ту ром из ч и ь, као: мач[ь]в̣̣ь. 
У │8 про чи та но земл ја сно или ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као 
зе мли.̣ У │15 мо жда се ис пред но ви ди врх ста бла – услед оште ће ња – сло ва јер (ь).

Ка да је реч о да то ва њу ово га нат пи са, при мар но по спе ци фич ном обли ку 
словâ, мо же мо ре ћи сле де ће. Гледе јед но по те зног д са но жи ца ма у об ли ку 
тро у гла, от пр. ,31 оно се пак на да ти ра ним нат пи си ма у слич ном об ли ку 
про на ла зи та ко ђе и 1399–1415. на нат пи су вој во де Ми о то ша, а 1434. г. тре ба 
пре ци зи ра ти у 1423–1434. јер реч је о нат пи су кне за Па вла Ко мље но ви ћа.32 
То, он да, да је за кључ ни хро но ло шки ра спон од 1370. до 1423–1434. г. Гледе 
ли га ту ре ꙋ са оштро по ви је ним на до ле ли ни ја ма на сво јем вр ху, от пр. ,33 
она се пак на да ти ра ним нат пи си ма у слич ном об ли ку про на ла зи та ко ђе и 
1363–1380. на нат пи су кне за Вла ди сла ва Ни ко ли ћа, 1353–1377. на нат пи су 
При би сла ва ’Пе то и ви ћа’/Пе то је ви ћа, 1385–1386. на нат пи су ’Стје па на’/Сте-
па на из Ра ва ни це, и 1398–1404. на нат пи су Бог да на Ха те ље ви ћа.34 То, он да, 
да је за кључ ни хро но ло шки ра спон од 1353–1363. до 1404. г. Та ко ђе, сма тра-
мо да је тре ба ло обра ти ти па жњу и на спе ци фи чан об лик сло ва ѡ, от пр. ,35 
ко је се у ре ла тив но слич ном об ли ку сре ће на нат пи су кра ља Мар ка из 1371. г.,36 
што да је 1371. г. за вре мен ску тач ку у ко нач ном хро но ло шком ра спо ну. Тре-
ба ло је обра ти ти па жњу и на спе ци фи чан об лик сло ва г, от пр.  (у кал ку 
пред ста вље но као от пр. г),37 ко је се у слич ном об ли ку сре ће на нат пи су вој-
во де Ми о то ша из 1399–1415. г.,38 што да је и 1399–1415. г. за вре мен ски ра спон 
у ко нач ном хро но ло шком ра спо ну. На тај на чин би по спе ци фич ном об ли ку 
словâ и по до би је но ме ко нач ном хро но ло шком ра спо ну овај нат пис тре ба ло 
оквир но да то ва ти у пе ри од од 1353–1363. до 1423–1434. г., тј. у пе ри од дру ге 
по ло ви не XIV и пр ве по ло ви не XV в., што, на рав но, ни ка ко не ис кљу чу је 
из не се ни ау то ров став да је овај нат пис мо жда ста ри ји од нај ста ри јег пи са ног 
по ме на Звор ни ка у јед ном ду бро вач ком до ку мен ту из 1410. г.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње ово га 
нат пи са би ли би сле де ћи:39  пи са ׀׀ ѡ- │2 брадь │3

  се ׀׀ ле- │4 жи  пр- │5 ѣл̣ꙋбь  
│6 ‹!› мач[ь]в̣̣ь  │7 на свое- │8 и  зе мли ̣  │9 на плем- │10 ени тои  а │11 ꙋби ше ׀га  12│׀ 
 а  зво ни- │13 ѣ  а не б- │14 ѣше  рьв- │15 [ь]но  дльж- │16 ьнь  ни- │17 омꙋ , Ово׀ н׀
(у ка ме ну) за пи са Об рад. Ов де по чи ва Пре љуб Мáче вац / из (гра да) Ма чве,40 
на сво јој (ба штин ској) зе мљи, на пле мић кој. А уби ше га у (твр ђа ви) Звор ни ку. 

30 Уп. нав. де ло.
31 В. сл. 4б.
32 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, т. XVII, XX.
33 В. сл. 4б.
34 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, т. X, XII, XI II, XV.
35 В. сл. 4б.
36 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, т. XI.
37 В. сл. 4а-2.
38 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, т. XVII.
39 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
40 Уп. А. Ло ма, То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље. Ка осми шље њу ста ро срп ског то по но

ма стич ког реч ни ка и бо љем по зна ва њу оп ште сло вен ских име но слов них обра за ца, Бе о град 
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Па он чак ни је ни крв ду го вао ни ком (из дру ге по ло ви не XIV и пр ве по ло-
ви не XV в.)!

§ V

Исто у св. 2 НиЗ, стр. 117–129, исти ау тор уз исту струч ну по моћ пу бли-
ко вао је нат пис ’са реч ју Со ко’ ко ји је, ка ко је ре че но, про на ђен то ком ис тра-
жи ва ња 2010. г. на ста ром га јан ском гро бљу (за се о ка Гај и дру гих) у се лу 
Бра си на у оп шти ни Ма ли Звор ник, а на са мој гра ни ци са БиХ. Овај нат пис 
да то ван је пре ци зно, пре ма да ту му ис пи са ном на ње му, по ау то ро вом уве-
ре њу у 1653. г. При ло же ни су фо то гра фи ја и калк, и да ти су сле де ће чи та ње 
и пре вод:41

Сли ка 5а. Фо то гра фи ја нат пи са ’са реч ју Со ко’  
(фо то: Н. Ми ћић (оштри је ре зол. од НиЗ))

2013, 139–140, као и: С. Ћи р ко вић, „Зе мља Ма чва и град Ма чва”, При ло зи за књи жев ност, 
је зик, исто ри ју и фол клор LXXIV 1–4 (2008), 4, 18.

41 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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Сли ка 5б. Калк нат пи са ’са реч ју Со ко’ (из: НиЗ, св. 2)

Да то чи та ње и пре вод: ‹!!› зɋа │2 сѡ- │3 кѡ, ‹!!› Годинe 7161. / 1653. … 
Со ко (лич но име или на зив тур ске твр ђа ве).

Овај нат пис ни је нај бо ље про чи тан и пре ве ден; има ома шки и грешaкa. 
Сȃм нат пис за пра во по чи ње ин во ка ци јом, од но сно ви ше стру ким кр стом (с 
крат ком во до рав ном ли ни јом до њег кра ка) из над нат пи са, от пр. ‡,42 и то 
би он да био пр ви │. Пр ви, од но сно дру ги │, про чи тан као зɋа, ја сно се или 
ре ла тив но ја сно на фо то гра фи ји ви ди као ҂  з ̣ ̣ а-, тј. го ди не 7206. (1697), те 
по чет но сло во на зи ва ме се ца. За јед но са тим по чет ним а- из пр вог, од но сно 
дру гог │, у ре до ви ма │2, од но сно │3 и │3, од но сно │4 ре ла тив но се ја сно на фо-
то гра фи ји ви ди пу но име ме се ца, те ред ни број дȃна у ме се цу: │1-3 а- /  ̣ш̣- / 

42 В. сл. 5б.
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w(̣бра)  ̣. Ту нам се раз от кри ва и срп ски ди ја лек ти зам ак то бар „ок то бар”. A 
за над гроб ни нат пис са са мо да ту мом, без на зна че ног име на по кој ни ка, на 
ис то ме гро бљу, упо ре ди ти та мо шњи над гроб ни нат пис ко ји се са сто ји са мо 
од ин во ка ци је-кр ста и го ди не, 1888.43

Што се ти че да то ва ња овог нат пи са пре ма да ту му ис пи са ном на ње му 
пре ци зно у 1653. г., мо же мо ре ћи да је ипак реч о 1697. г.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, пре вод и да то ва ње ово га нат пи са били 
би сле де ћи:44  │2 ҂  з ̣  ̣‹!› а- │3-4 ̣ш-̣ / w(̣бра) ,̣ Го ди не 7206. (1697), 20. ок то бра 
(из 1697. г.).

§ VI

У св. 3 НиЗ, стр. 33–35, исто ри чар Игор Ста ме но вић пу бли ко вао је (кти-
тор ски) нат пис у све то ни кољ ском ма на сти ру Пла ни ни ца у се лу Пла ни ни ца 
на око де вет ки ло ме та ра за пад но од Ди ми тров гра да. Нат пис је из ве ден у 
фре ско-тех ни ци по за вр шет ку жи во пи са ња ма на стир ске цр кве, ко ја је ина-
че осли ка на за при бли жно ме сец да на од стра не ви ше фре ско пи са ца. Овај 
нат пис да то ван је, пре ма да ту му ис пи са ном на ње му, пре ци зно у 1606. г. 
При ло же на је фо то гра фи ја, без кал ка, и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:45

Сли ка 6. Фо то гра фи ја (кти тор ског) нат пи са у ма на сти ру Пла ни ни ца (из: НиЗ, св. 3)

Да то чи та ње и пре вод:  иво ле ни емь ѡ(т)ца и по спе ше ние- │2 мь с(и)на и 
сьврьше ни емь св(е)т(а)го ‹!› д(у)ха сїꙗ │3 храмь ‹!› чу тов то ре че ‹!› ни ко ла е ва ‹!› по че │4 
се пїса ти ме се ца апри лиꙗ и сьврь[ши се] априлїꙗ к  в │5 при ‹!› д(у)хов ни ка сте фа на вь ‹!› 
л(е)тѣ ‹!›   и  р  д , Из во ље њем Оца и по спе ше њем Си на и са вр ше њем Све-
то га Ду ха, овај храм чу до твор ца Ни ко ла ја по че се (жи во)пи са ти ме се ца апри-
ла и за вр ши се 22. апри ла у вре ме ду хов ни ка Сте фа на, го ди не 7114. (1606).

Овај нат пис ни је нај бо ље про чи тан, али је ре ла тив но до бро пре ве ден; 
има ома шки и гре ша ка. У пр вом │, про чи та но (са ти тлом над ц) иво ле ни емь 

43 НиЗ 2, 126.
44 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
45 В. нап. 44.
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ѡ(т)ца и по спе ше ние- се ја сно или ско ро ја сно на фо то гра фи ји ви ди с над ред ним 
тач ка ма, (бла гим) спи ри ти ма и ок си ја ма за обе ле жа ва ње на гла ше ног са мо-
гла сни ка, као и два ма спи ри ти ма (бла гим и оштрим),46 да кле: иволениемь 
ѡ(ть)ца и по спешени е-. У │2, тре ба ло је две сук це сив не скра ће ни це, са ти тлом 
над стг и дх, св(е)т(а)го д(у)ха дру га чи је раз ре ши ти: с(ве)т(а)го д(ꙋ)ха, а про чи та но 
сїꙗ се ја сно на фо то гра фи ји ви ди с над ред ном тач ком,47 да кле: сїꙗ. У │3, ја сно 
је на фо то гра фи ји ви дљи во да сто ји ни ко лае, па по том тро тач ка спо је на с до-
да том во до рав ном ли ни јом, на кра ју са др жај не це ли не, ,48 док, про чи та но 
чу тов то ре че ја сно је ви дљи во са ꙋ, чꙋтов то ре че, а про чи та но храмь чꙋтов то ре че ни ко лае 
ја сно је на фо то гра фи ји ви дљи во са над ред ним цр ти ца ма,49 да кле: храмь 
чꙋтовто ре че николае . Та ко ђе, про чи та но -ва по че ја сно је на фо то гра фи ји ви дљи-
во, са над ред ном дво тач ком,  ,50 као вапоче. У │4, про чи та но пїса ти апри лиꙗ и 
сьврь[ши се] ја сно је на фо то гра фи ји ви дљи во са над ред ним цр ти ца ма,51 да кле: 
пїсати априлиꙗ и сьврь(ши се), а ја сно или ре ла тив но ја сно су ви дљи ве три тро-
тач ке спо је не с до да том во до рав ном ли ни јом, на кра ју са др жај не це ли не, ,52 
да кле: пїсати  ме се ца априлиꙗ  и сьврь(ши се) априлїꙗ , док су број не вред но сти 
словâ про чи та не као к  в ја сно или ре ла тив но ја сно на фо то гра фи ји ви дљи-
ве као  к  в , где би знак  би ла тро тач ка, на кра ју са др жај не це ли не,53 а у 
сми слу ве зни ка и.54 У │5, (са ти тлом над дх) раз ре ше но д(у)хов ни ка тре ба ло је 
пи са ти са ꙋ: д(ꙋ)хов ни ка, а у овој ре чи д(ꙋ)хов ни ка ви дљи ва је на фо то гра фи ји 
и над ред на цр ти ца,55 да кле: д(ꙋ)ховни ка, док, на кон ре чи сте фа на ја сно је ви-
дљи ва тро тач ка спо је на с до да том во до рав ном ли ни јом, на кра ју са др жај не 
це ли не, .56 А (са ти тлом-по кри ти јем над ׀т׀) раз ре ше но вь л(е)тѣ је сте по гре-
шно за вь лѣ׀т׀(ѣ). На са мом кра ју, број не вред но сти словâ про чи та не као 
  и  р  д  ја сно су на фо то гра фи ји ви дљи ве као ҂   и  р  д , на кон че га се 
ја сно ви ди и сти ли зо ва на за вр шна тро тач ка спо је на с до да том во до рав ном 
ли ни јом, от пр. .57 Нај по сле, не из о став но је тре ба ло скре ну ти па жњу на је-
зич ки не пра вил не, ско ро па не ре ал не или пак ди ја ле кат ске об ли ке: сїꙗ  храм ь 
„**ова храм”, чꙋтовто ре че николае „**чу тов тор(е)че  Ни колáје (Николају)!”, вапоче 
„**ва по че/**упо че”, при д(ꙋ)ховни ка сте фа на „от пр. под упра вом од ду хов ног 
оца (, игу ма на ма на сти ра) Сте фа на”, при че му сїꙗ, чꙋтовто ре че и вапоче сто ји на-
ме сто сїи, (lap sus ca la mi) чꙋдовтор че и апоче, ве ро ват но као ре зул тат по прав ке 
доц ни је оште ће но га нат пи са, од стра не не у ког сли ка ра.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, пре вод и да то ва ње ово га нат пи са 
били би сле де ћи:58  иволениемь ѡ(ть)ца и по спешени е- │2 мь с(и)на и сьврьше ни емь 

46 Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 180–182, 185.
47 Уп. нав. де ло, 180.
48 Уп. нав. де ло, 183.
49 Уп. нав. де ло, 181.
50 Уп. нав. де ло, 180.
51 Уп. нав. де ло, 181.
52 Уп. нав. де ло, 183.
53 Нав. де ло.
54 В. до ле.
55 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 181.
56 Уп. нав. де ло, 183.
57 Исто. В. сл. 6.
58 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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с(ве)т(а)го д(ꙋ)ха ‹!› сїꙗ │3 храмь ‹!› чꙋтовто ре че николае  ‹!› вапоче │4 се пїсати  ме се ца 
апр илиꙗ  и сьврь(ши) априлїꙗ  ‹!›  к  в  │5 при ‹!› д(ꙋ)ховни ка ‹!› сте фа на  вь лѣ׀т׀(ѣ) 
‹!› ҂   и  р  д  , Бла го во ље њем Оца, са по мо ћи Си на, и до вр ше њем Ду хом 
све тим, жи во пи са ње ово га (све тог) хра ма (твог), о (Св.) Ни ко ла ју чу до твор-
че, (за)по че се апри ла 7114. (1606) го ди не, и за вр ши се (истог тог) апри ла, два-
де сет и дру гог, а под упра вом ду хов но га оца (, игу ма на ма на сти ра) Сте фа на 
(из 1606. г.).

§ VI I –IX

У св. 3 НиЗ, стр. 45–53, исто ри чар Ма ри ја Ко при ви ца из Цен тра за исто-
риј ску ге о гра фи ју и исто риј ску де мо гра фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео-
гра ду пу бли ко ва ла је нат пи се са три од че ти ри пе ча та ко ји ма су хво стан ски 
ми тро по ли ти – Мак сим (на тро ну 1572), Ни кон (на тро ну пре 1528/1529) и 
Јо сиф (II) (на тро ну 1579)59 (по ау то ро вом уве ре њу, из пр ве по ло ви не XV 
ве ка!), уз њих и два „не по зна та” ми тро по ли та – ове ри ли сво јих пет за писâ-
-за бе ле жа ка на кра ју ру ко пи сне књи ге са тек стом Де чан ских хри со ву ља. Ова 
два нат пи са са пе чатâ ко ји ма су из вр ши ли ове ру хво стан ски ми тро по лит 
Мак сим, Јо сиф II и „не по зна ти” хво стан ски ми тро по лит би ли би сви ску па 
да то ва ни у исто вре ме, по ау то ро вом уве ре њу у пр ву по ло ви ну XV ве ка. При-
ло же не су фо то гра фи је, без кал ка, и да та су сле де ћа чи та ња, без пре во да, 
али са да то ва њем:60

Сли ка 71. Фо то гра фи ја нат пи са са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру  
хво стан ски ми тро по лит Мак сим (из: НиЗ, св. 3)

59 Еп. Са ва (Ву ко вић), Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град –Под го-
ри ца –Кра гу је вац 1996, 252, 301, 378.

60 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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Сли ка 72. Фо то гра фи ја нат пи са са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру  
хво стан ски ми тро по лит Јо сиф II (из: НиЗ, св. 3)

Сли ка 73. Фо то гра фи ја нат пи са са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру  
„не по зна ти” хво стан ски ми тро по лит (из: НиЗ, св. 3)
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Да то чи та ње: ((►VII) нат пис са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру хво стан-
ски ми тро по лит Мак сим) ‹!!› (по обо ду)  ... / (у сре ди ни)  „око [ког] су 
’ор на мен ти’ слич ни као и код [натписа са] пе ча та [којим је из вр шио ове ру 
хвостански] ми тро по лит Јо сиф [I I]” (из пр ве по ло ви не XV ве ка), ((►VI II) 
нат пис са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру хво стан ски ми тро по лит Јо сиф II) 
‹!!› ма ти б(о)жїю (из пр ве по ло ви не XV ве ка), ((►IX) нат пис са пе ча та ко јим је 
из вр шио ове ру „не по зна ти” хво стан ски ми тро по лит) ‹!!› (де сно) D│ де-/де- D│2 
стꙋ- D│3 ить │4 ... (из пр ве по ло ви не XV ве ка).

Ови нат пи си ни су нај бо ље про чи та ни и пре ве де ни; има ју ома шки и 
грешaкa и не про чи та ног тек ста. У нат пи су са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру 
хво стан ски ми тро по лит Мак сим ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда се на 
фо то гра фи ји ви ди са ти тлом, ти тлом-по кри ти јем, од но сно ду гим над ред ним 
зна ком61 из над [м]л[ст], [б]ж ,̣ над ред ног [׀м׀] над ио и над [и] у Мак сим, те из-
над [іс], х[̣с] и [ні ка], као и с над ред ним [׀п׀] над оо̣ у ми тро по лит, ова ко: (по 
обо ду) [м](и)л(о)[ст]ю  ̣[б](о)жи̣о[׀м׀(ь)] м[и]т  ̣[р]о[̣׀п׀]олить  ̣ м[̣а]ѯ[̣и׀м׀(ь)]  [хвостьньс]-
кы̣[и] / (у сре ди ни)  [і](ісꙋ)[с] х(̣ри сто)[с  н̅ і ка̅]. Пак, у нат пи су са пе ча та ко јим је 
из вр шио ове ру хво стан ски ми тро по лит Јо сиф II ја сно или ре ла тив но ја сно 
или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди, са ти тлом из над бж: мате[̣ре] б(о)жїѥ,̣ као и 
још две ре чи, са ти тлом из над по чет ног ст̣-̣: х ̣в[̣ос]т[ьньск ы]ѥ ̣ с(̣ве)т[̣ы]ѥ,̣ а у сре-
ди ни пе ча та ја сно или ре ла тив но ја сно се ви ди, с над ред ним [׀к׀]: цр[ь׀к׀]ва̣.̣ 
Док, на че ти ри ме ста по обо ду мо жда се ви ди, са ти тла ма, од но сно ду гим 
над ред ним зна ци ма62 из над [іс], х[̣с] и [ні ка]: [і](ісꙋ)[с] х(̣ри сто)[с  н̅ і ка̅]. А у нат-
пи су са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру „не по зна ти” хво стан ски ми тро по лит 
ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди, ге не рал но 
иду ћи у сме ру ка заљ ке на са ту:63 (де сно, до ле) D│4 [м]ит  р̣(опо лить) 64 (ле во, 
го ре) S│  аѵ̣-̣ S│2 [ѯ]ен̣- S│3 [ь]т  и̣и̣ 65

 (де сно, го ре) D│ ѳе̣- (ле во, сре ди на) S│4 
[од]орь  (де сно, сре ди на) D│2 стꙋ- D│3 [д]ить .

Што се ти че да то ва ња ових нат пи са, скуп но, у пр ву по ло ви ну XV ве ка, 
бу ду ћи да је по ме ну ти хво стан ски ми тро по лит Мак сим по све до чен на тро ну 
1572. г., а хво стан ски ми тро по лит Јо сиф II на тро ну 1579. г.,66 мо же мо ре ћи 
да је ипак, скуп но и ге не рал но, реч о XVI ве ку.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње ових 
нат пи са би ли би сле де ћи:67 (нат пис са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру хво-
стан ски ми тро по лит Мак сим) [м](и)л(о)[ст]ю  ̣[б](о)жи̣о[׀м׀(ь)] м[и]т  ̣[р]о[̣׀п׀]олить  ̣ 
м[̣а]ѯ[̣и׀м׀(ь)]  [хвостьньс]кы̣[и] │2  [і](ісꙋ)[с] х(̣ри сто)[с  н̅ і ка̅], Мак сим, по ми ло сти 
Бож јој ми тро по лит хво стан ски. Исус Хри стос по бе ди тељ! (из 1572. г. или из 
вре ме на око 1572. г.), (нат пис са пе ча та ко јим је из вр шио ове ру хво стан ски 
ми тро по лит Јо сиф II) цр[ь׀к׀]ва̣ ̣ │2 с(̣ве)т[̣ы]ѥ ̣ мате[̣ре] б(о)жїѥ ̣ х ̣в[̣ос]т[ьньск ы]ѥ ̣ │3 
[і](ісꙋ)[с] х(̣ри сто)[с  н̅ і ка̅], Цр ква Све те Бо го ро ди це хво стан ске. Исус Хри стос 
по бе ди тељ! (из 1579. г. или из вре ме на око 1579. г.), (нат пис са пе ча та ко јим је 

61 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 180.
62 Исто.
63 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
64 За  уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 183.
65 За (от пр.)  уп. нав. де ло.
66 Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, 252, 301.
67 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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из вр шио ове ру хво стан ски ми тро по лит Ав ксен ти је (до са да не по све до чен)) 
D4, S1, S2, S3, D1, S4, D2, D3 [м]ит  р̣(опо лить)  /  аѵ̣-̣ / [ѯ]ен̣- / [ь]т  и̣и̣  / ѳе̣- / [од]орь  
/ стꙋ- / [д]ить , Ми тро по лит Ав ксен ти је. Те о дор Сту дит (из ге не рал но XVI в.).

§ X–XI II

У св. 5 НиЗ, стр. 9–25, ет но лог, док то ранд исто ри је - ис тра жи вач Де јан 
Ра ди са вље вић пу бли ко вао је (►X) нат пис Ма ри је ’Бо го сла ве’ ко ји је, ка ко је 
ре че но, за па жен то ком ма ја 2018. г. у се лу Здра ви ње на око два де сет киломе-
та ра ју го и сточ но од Кру шев ца. Нат пис је, пак, 10. децембра 2017. г. у Ве чер њим 
но во сти ма по ме нут као ре ги стро ван од стра не На род ног му зе ја – Круше вац 
пре све га за хва љу ју ћи ло кал ном са рад ни ку му зе ја, Ми ло шу Сто ја ди но ви ћу, 
по ре клом из Здра ви ња, а о нат пи су је го во рио ар хе о лог На род ног му зеја – Кру-
ше вац Ма рин Бу гар, на ја вив ши ње го во раш чи та ва ње од стра не исто ри ча ра 
умет но сти Бра ни сла ва Цвет ко ви ћа из За ви чај ног му зе ја – Ја го ди на.68 Овај 
је нат пис да то ван пре ци зно, пре ма да ту му ис пи са ном на ње му, по ауто ро вом 
уве ре њу у 1292. г. При ло же на је фо то гра фи ја, без кал ка, и да ти су сле де ће 
чи та ње и пре вод:69

Сли ка 81. Фо то гра фи ја нат пи са Ма ри је ’Бо го сла ве’, ан фас  
(фо то: Д. Ра ди са вље вић70 (оштри је ре зол. од НиЗ))

68 С. Ба бо вић, „От кри ве ни спо ме ни ци из вре ме на кра ља Ми лу ти на”, Ве чер ње но во сти, 
10. де цем бар 2017.

69 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
70 Д. Ра ди са вље вић, „Тра гом сред њо ве ков ног над гроб ног нат пи са из Ја ко вља код Алек-

син ца”, Ниш и Ви зан ти ја XIX, Ниш 2020, 248.
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Сли ка 82. Фо то гра фи ја нат пи са Ма ри је ’Бо го сла ве’, де сни по лу про фил (из: НиЗ, св. 5)

Да то чи та ње и пре вод: ‹!!› по(к)[о]ие ра бе б[о]жи- │2 е ма рие богослав[е] │3 ма те ре 
радосл[а]ва │4 по(к)ла и ра и ча и вла де ла │5 по чинꙋ вь л[ѣ](т)о ҂ ѡ  │6 м[е]с[е]ца иꙋлю вь  
д(ь)нь про чи та- │7 ите рец[е]те вѣчна ти па меть, ‹!!› Гроб ра бе Бо жи је Ма ри је Бого-
сла ве, мај ке Ра до сла ва По кла и ра и ћа и Вла де ла, пре ми ну го ди не 6800. ... (1292. 
го ди не)... , ме се ца ју ла, осми дан. Про чи тај те, ре ци те веч на ти па мет.

Овај нат пис ни је нај бо ље про чи тан и пре ве ден; има ома шки и грешaкa. 
Сȃм нат пис по чи ње ин во ка ци јом, од но сно кр стом, ко ји се ре ла тив но ја сно 
ви ди на фо то гра фи ји, и то би био он да пр ви │. На кра ју │2, од но сно │3 про-
чи та но богослав[е] ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као бо го сла׀ в׀(а) – и ни шта 
на кон то га. Ред │4, од но сно │5, про чи тан као по(к)ла и ра и ча и вла де ла ја сно или 
ре ла тив но ја сно или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди као: по׀ к׀ ла и ради̣ч[ь] а и 
вла делꙗ.̣ Ко ли ко смо раш чи та ли, по ме ну то ме сто раз от кри ва нам ста ро срп-
ски хи по ко ри стик-им е Вла де ља.71 У │6, од но сно │7 тре ба ло је да ти ко мен тар 
на иꙋлю, ка ко се ве ро ват но ра ди о атрак ци ји па де жа (at trac tio casūs) пре ма 
на ред ном вь (тј. као да се на из ве стан на чин под ра зу ме вао пред лог вь ис пред 

71 Хи по ко ри стик-им е Вла де ља је (сло же ним) су фик сом -еља на ли чан ста ро срп ским и 
срп ским хи по ко ри сти ци ма-име ни ма Бра те ља, Ву ке ља, Иве ља, Јо ве ља, Мар ке ља, Ма те ља, 
Ми ше ља, Ра де ља, Са ве ља и др. (Реч ник лич них име на код Ср ба, 45, 59, 98, 106, 127–128, 139, 
165, 175).
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ре чи иꙋлью). У │6, од но сно │7 раз ре ше но м[е]с[е]ца тре ба ло је – пре ма прет ход ној 
ре чи лѣто гле да но – раз ре ши ти као м(ѣ)׀с׀(е)ца. А у │7, од но сно │8 раз ре ше но ме 
рец[е]те ре ла тив но ја сно је на фо то гра фи ји ви дљи во над ред но ׀ц -из над е у сло ̣׀ 
гу ре, што он да ука зу је на то да је кле сар исти слог ис пи сао на два на чи на 
при че му је од пр во га од у стао, али при том ду пло, да кле: ре׀ц .(е)׀т ׀це(е)̣׀ 

Ка да је реч о да то ва њу ово га нат пи са, на кра ју │5, од но сно │6 про чи та но 
҂ ѡ  и не нај бо ље пре ве де но као „6800. (1292. го ди не)” упра во та ко се ја сно 
или ско ро ја сно на фо то гра фи ји ви ди као ҂   (680?/68?0), што он да пре ци зни-
је ука зу је на ра спон го ди на на нат пи су 6801–6890. г., од но сно на 1293–1382. г. 
Што се ти че још пре ци зни јег да то ва ња нат пи са, и то по спе ци фич ном об ли ку 
сло ва, у ово ме слу ча ју сло ва д, от пр.  ,72 мо же мо ви де ти да се оно на нат пи-
си ма у ре ла тив но слич ном об ли ку про на ла зи на нат пи су ка зна ца Дра го сла ва 
из 1315. г., на нат пи су ве ли ког вој во де Јо ва на Оли ве ра из 1341. г, на над гроб-
ном нат пи су игу ма на Јо а ни ки ја из пе ри о да 1346–1355. г., на нат пи су Јо а ки-
ма Ђу ра ша, тре ћег ви те за, из пе ри о да 1346–1355. г. те на нат пи су кра ља 
Мар ка из 1371. г.73 На тај на чин би по спе ци фич ном об ли ку сло ва овај нат пис 
тре ба ло оквир но да то ва ти у пе ри од 1315. – 1341–1355. – 1371, тј. у пе ри од пр ве, 
дру ге и тре ће че твр ти не XIV в.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње ово га 
нат пи са би ли би сле де ћи:74  │2 по׀ к׀(о)ие ра бе б(о)жи- │3 е ма рие бо го сла׀ в׀(а) │4 
ма те ре ра до сла׀ в׀(а) │5 по׀ к׀ ла и ради̣ч[ь] а и вла делꙗ  ̣│6 по чинꙋ вь л׀ѣт׀о ҂   │7 м(ѣ)׀с׀(е)ца 
‹!› (sc. вь) ‹!› иꙋлю вь  д(ь)нь про чи та- │8 ите ‹!› ре׀ц  вѣчна ти па меть, (Ово (е)׀т ׀це(е)̣׀ 
је) гроб слу шки ње Бож је Ма ри је, (же не) Бо го сла ва, и мај ке Ра до сла во ве. По-
се че (се чи вом) ње га (? , Бо го сла ва) Ра дич, а и Вла де ља. Упо ко ји се она го-
ди не 680?/68?0. (1293–1382), ме се ца – (у) ју лу, осмо га да на. Про чи тај те (ово), 
па ка жи те не ка јој је вјеч на ја па мјат (из пе ри о да 1293–1382. / из пе ри о да 
пр ве, дру ге и тре ће че твр ти не XIV в.).

У ис тој све сци и ра ду исти ау тор пу бли ко вао је (►XI) нат пис Пе тра, 
’Гȁрāше ва’ си на ко ји је, ка ко је ре че но, за па жен то ком ма ја 2018. у пор ти 
Цр кве Св. Ђор ђа у ис то ме се лу Здра ви ње на око два де сет ки ло ме та ра ју го-
и сточ но од Кру шев ца, ода кле нат пис и по ти че. Нат пис је, пак, исто 10. де цем-
бра 2017. г. у Ве чер њим но во сти ма по ме нут као ре ги стро ван од стра не На род-
ног му зе ја – Кру ше вац пре све га за хва љу ју ћи ло кал ном са рад ни ку му зе ја, 
Ми ло шу Сто ја ди но ви ћу, по ре клом из Здра ви ња, а о нат пи су је го во рио архе-
о лог На род ног му зе ја – Кру ше вац Ма рин Бу гар, на ја вив ши ње го во раш чита-
ва ње од стра не исто ри ча ра умет но сти Бра ни сла ва Цвет ко ви ћа из За ви чај ног 
му зе ја – Ја го ди на.75 Овај је нат пис, пре ци зни је, дво дел ни нат пис (ау тор вели: 
„два нат пи са”), да то ван пре ци зно, пре ма да ту му ис пи са ном у дру гом де лу 
нат пи са, по ау то ро вом ра чу на њу у 1474. г. При ло же на је фо то гра фи ја, без 
кал ка, и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:76

72 В. сл. 8-2.
73 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, т. IV, VI, VI II, IX, XI; Исти, „Ђу раш 

– тре ћи ви тез у ца ра Стје па на”, Бо ка 24/2004, Хер цег-Но ви 2004, 107.
74 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
75 „От кри ве ни спо ме ни ци из вре ме на кра ља Ми лу ти на”, Ве чер ње но во сти, 10. де цем-

бар 2017.
76 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.



103

Сли ка 91. Фо то гра фи ја пр вог де ла нат пи са Пе тра, ’Гȁрā ше ва’ си на (из: НиЗ, св. 5)

Сли ка 92. Фо то гра фи ја дру гог де ла нат пи са Пе тра, ’Гȁрā ше ва’ си на (из: НиЗ, св. 5)
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Да то чи та ње и пре вод: (1)  сие пок[о]- │2 ие ра ба │3 б(о)ж(ие)га пе тра │4 ‹!› 
га ра ше ва с(и)на │5 ѡв(д)ѣ ꙋло ми │6 врать ‹!› сѡ ‹!› рꙋ- │7 ха б[о]гь да га │8 про сти веч на 
│9 емꙋ па меть, † Ово је гроб ра ба Бож је га Пе тра, ‹!› Га ра ше ва си на. Ов де сло-
ми врат ‹!› и ру ку. Бог да га про сти. Веч на му па мет, (2) в[ь] [л]ѣто ҂  │2 
м(есе)ца ‹!› с[е]кт [е]в[р]а ‹!›  │3 ‹!› днѣ │4 пи са п(о)пь │5 да миꙗнь │6 б[о]гь да га │7 
про сти, Го ди не 6982. ... (1474. го ди не)... , ме се ца сеп тем бра, 1. дан, на пи са поп 
Да ми јан. Бог да га про сти.

Овај је нат пис ге не рал но до бро про чи тан и пре ве ден, али има ома-
шки и грешaкa. У │3 раз ре ше но б(о)ж(ие)га мо гло би фо нет ски би ти јед на ко 
и б(о)ж(ьѥ)га/б(о)ж(ье)га и б(о)ж(е)га, а чи ни се да је пре ма, у гор њем ре ду, из над 
на пи са ном е реч, да кле, о об ли ку б(о)ж׀е׀ га. У │4 про чи та но га ра ше ва „Гȁрā ше ва, 
тј. Гȁрā шевōг”, пре ма на фо то гра фи ји ја сно или ре ла тив но ја сно ви ђе но ме 
ста њу, тре ба ис пра ви ти у: гꙋр̣а ше ва „Ђу рā ше ва, тј. Ђу рā шевōг”,77 што ре ви-
ди ра и сȃм ау тор у дру гом сво ме ра ду на ред не го ди не од об ја вљи ва ња ово-
га нат пи са.78 У │6 и │7 по гре шно про чи та но сѡ рꙋ- / ха у зна че њу „са све ру ком, 
у пре во ду: ’и ру ку’” тре ба ло је про чи та ти као: с ѡрꙋ- / ха у зна че њу „с ора ха”, 
где нам се раз от кри ва срп ски ди ја лек ти зам орух „орах”.79 У (2), у пр вом, од-
но сно де се том │ про чи та но в[ь] ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као в – и ни шта 
на кон то га, без по лу гла сни ка ь, а за пи са ње пред ло га без за вр шног по лу гла-
сни ка упо ре ди ти гор ње с. У (2) │2, од но сно │11 раз ре ше но с[е]кт [е]в[р]а тре ба-
ло је раз ре ши ти са -м-: с(е)к׀ т׀(ем )в(р)а. Исто у (2) │2, од но сно │11 про чи та но  
ре ла тив но ја сно је на фо то гра фи ји ви дљи во као  са две укра сне (крат ке) 
цр ти це, от пр. Ꙃ.̣80 У (2) │3, од но сно │12 про чи та но днѣ ја сно се или ре ла тив но 
ја сно на фо то гра фи ји ви ди као: д(ь)нь.̣

Што се ти че да то ва ња овог дво дел ног нат пи са пре ма да ту му ис пи са ном 
у дру гом де лу нат пи са пре ци зно у 1474. г., мо же мо ре ћи да је ипак реч о 1473. г.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње ово га 
нат пи са би ли би сле де ћи:81  сие по׀ к׀(о)- │2 ие ра ба │3 б(о)ж׀е ׀ га пе тра │4 гꙋр̣а ше ва 
с(и)на │5 ѡв׀ д׀ѣ ꙋло ми │6 врать ‹!› с ‹!› ѡрꙋ- │7 ха б(о)гь да га │8 про сти веч на │9 емꙋ 
па меть │10 ‹!› в ׀л׀ѣто ҂  │11 м(е)׀с׀(е)ца ‹!› с(е)к׀ т׀(ем )в(р)а Ꙃ ̣│12 д(ь)нь  ̣│13 пи са п(о)пь 
│14 да миꙗнь │15 б(о)гь да га │16 про сти, Ово је гроб слу ге Бож јег Пе тра, Ђурāшевōг 
си на. Он ов де, с ора ха, сло ми врат (и по ги ну), Бог да му (ду шу) про сти, нека 
му је вјеч на ја па мјат. Го ди не 6982. (1473), ме се ца сеп тем бра, сед мо га да на. 
Ово (у ка ме ну) за пи са поп Да ми јан, (и) ње му Бог (ду шу) да про сти (из 1473. г.).

У ис тој све сци и ра ду исти ау тор пу бли ко вао је (►XII) нат пис ’Вр то-
лóме’ ко ји је, ка ко је на ве де но, 2011. г. у ра ду о сред њо ве ков ној то по гра фи ји 
кру ше вач ког кра ја по ме нуо ар хе о лог Ду шан Ра шко вић као нат пис ко ји је 
от кри вен ре ког но сци ра њем На род ног му зе ја – Кру ше вац, а да нас се на ла зи 
са спољ ње стра не ол тар ског зи да ка пе ле Пре све те Бо го ро ди це на са вре ме ном 
и ре цент ном гро бљу се ла Ка о ник код Кру шев ца, ода кле нат пис и по ти че. Овај 
нат пис да то ван је пре ци зно, при мар но пре ма по ме ну „ца ра Сте па на” у ње му, 

77 За име в. Реч ник лич них име на код Ср ба, 89.
78 Тра гом сред њо ве ков ног над гроб ног нат пи са из Ја ко вља код Алек син ца, 248.
79 Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка XVI II, Бе о град 2010, орух.
80 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, 20. В. сл. 9-2.
81 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.



105

по ау то ро вом уве ре њу у вре ме пре 1371. г. При ло же на је фо то гра фи ја, без 
кал ка, и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:82

Сли ка 10. Фо то гра фи ја нат пи са ’Вр то лó ме’ (фо то: Д. Ра ди са вље вић83  
(оштри је ре зол. од НиЗ))

Да то чи та ње и пре вод: ‹!!› вь име ѡ<ц>а и си на и сьвеаг[о] │2 дꙋха прѣсави 
се ра[бь] б(о)жи │3 врьоло<...> <вь> дни сепа- │4 на ‹!› цара и омѣ дра го<и>- │5 ла вои 
вь дрьжа ви хреб- │6 ела но ви ка дра га на │7 а посави га синь мꙋ до- │8 ичьнь а пи са га 
попь │9 пꙋрѣа в<ь> л<ѣо> ...., ‹!!› У име Оца и Си на и Све то га ду ха. Пре ми-
ну раб Бо жи ји Вр то ло ма, у да не Сте па на ца ра и То ме Дра го и ла, вој во де у 
др жа ви Хре бе ља но вић Дра га на. По ста ви син му До и чин, а ис пи са поп Пу-
ре та го ди не ... (пре 1371. го ди не).

Овај нат пис ни је нај бо ље про чи тан и пре ве ден; има ома шки и грешaкa. 
У │2 про чи та но б(о)жи ја сно или ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди с 
ти тлом из над бж и над ред ном дво тач ком над са мо гла снич ким сло вом,   над 
и,84 да кле: б(о)жи. У │3 про чи та но врьоло<...> <вь> ја сно или ре ла тив но ја сно 
или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди као: врѣ̣оло[ми вь]. Ко ли ко смо раш чи та ли, 
по ме ну то ме сто раз от кри ва нам ста ро срп ско име врѣто ло ми(и), тј. Вре толò
ми је.85 У │4 про чи та но цара ја сно или ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји 

82 В. нап. 81.
83 Тра гом сред њо ве ков ног над гроб ног нат пи са из Ја ко вља код Алек син ца, 250.
84 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 180, (в.) 184.
85 Ста ро срп ско име Вре толò ми је је исто што и срп ско Вер толòмēј, од но сно Вар

толòмēј, Вар толò ми је и Вра толò ми је (Реч ник лич них име на код Ср ба, 49, 57; Реч ник српско
хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка III, Бе о град 1965, 18).
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ви ди са ду гим над ред ним зна ком из над цар и над ред ном дво тач ком над са мо-
гла снич ким сло вом,   над а,86 да кле: ца ра . У │4 про чи та но и омѣ ре ла тив но 
се ја сно или мо жда на фо то гра фи ји ви ди на кон, чи ни се, оште ће ња, као: [син]ь ,̣ 
што је уо ста лом и ло гич ко чи та ње. У │5 про ту ма че но вои као вои(во да), тј. у 
пре во ду: вој во да, тре ба ло је про сто и јед но став но схва ти ти као име ни цу вои 
„вој ник”. На кра ју │6 и ис пред а пи са у │8 ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји 
ви ди за вр шна дво тач ка, .87 У │7 и │8 про чи та но до- / ичьнь ја сно или ре ла тив-
но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди као до- / ичѣн̣ь (Дој чен), што је уо ста лом и 
је зич ки ре а лан об лик (док **Дојчьн – ни је). Ко ли ко смо раш чи та ли, по ме-
ну то ме сто раз от кри ва нам ста ро срп ски хи по ко ри стик-им е Дој чен.88 А на 
кра ју │9 про чи та но в<ь> л<ѣо> .... ја сно или ре ла тив но ја сно се ви ди или 
мо жда би се на фо то гра фи ји ви де ло као: [вь] л[ѣо ? ҂ ѕѡѯ]г,̣ тј. го ди не ? 6863.

Што се, он да, ти че да то ва ња овог нат пи са, при мар но пре ма по ме ну 
„ца ра Сте па на” у ње му, по ау то ро вом уве ре њу пре ци зно у вре ме пре 1371. 
г., мо же мо ре ћи да је, пре ци зни је, реч о ца ру Ду ша ну, ко ји се на (над гроб ним) 
нат пи си ма из то га до ба на зи ва (сȁмо) ти ту лар ним име ном Сте фан, а че шће 
Сте пан, док се цар Урош на (над гроб ним) нат пи си ма из то га до ба на зи ва 
упра во Урош.89 На тај на чин би, по по ме ну ца ра Ду ша на, овај нат пис треба-
ло, нај пре ци зни је, оквир но да то ва ти у пе ри од 1346–1355. г. А ако пак тач но 
чи та мо да тум ис пи сан на нат пи су, сȃм нат пис би се да то вао, још пре ци зни-
је, ? у 1354/1355. г., а 1355. г. у пе ри о ду од 1. ја ну а ра за кључ но с 31. ав гу стом, 
што би се, та ко, пре ци зно укла па ло са вре ме ном вла да ви не и да ту мом смр ти 
ца ра Ду ша на, ко ји је ца ре вао од кру ни са ња 16. апри ла 1346. до смр ти 20. де-
цем бра 1355. г.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње ово га 
нат пи са би ли би сле де ћи:90 вь име ѡ[ьц]а и си на и сьвеаг[о] │2 дꙋха прѣсави се 
ра[бь] б(о)жи  │3 врѣ̣оло[ми вь] дни сепа- │4 на ца ра  [син]ь  ̣дра го и-̣ │5 ла вои вь дрьжави 
хреб- │6 ела но ви ка дра га на  │7 а посави га синь мꙋ до- │8 ичѣн̣ь  а пи са га по п׀ь9│ ׀ пꙋрѣа 
[вь] л[ѣо ? ҂ ѕѡѯ]г,̣ У име Оца и Си на и Све то га ду ха! Пре ми ну слу га Бож ји 
Вре толò ми је, у вре ме ца ра Сте фа на (Ду ша на), син Дра гој лов, и вој ник у 
(вла сте о ској) обла сти Дра га на Хре бе ља но ви ћа. (Спо ме ник) по ди же син му 
Дој чен. За пи са ово (на спо ме ни ку) поп Пу ре та. Го ди не ? 6863. (? 1354/1355) 
(из пе ри о да 1346–1355. / ? из 1354/1355. г., а 1355. г. пе ри од од 1. јан. за кључ но 
с 31. авг.).

У ис тој све сци и ра ду исти ау тор пу бли ко вао је (►XI II) нат пис ’... олом... 
Б... ми ри ћа’ ко ји је (? то ком ма ја 2018), ка ко је ре че но, уо чен у бли зи ни цр кве 
По кро ва Пре све те Бо го ро ди це на бр ду Ћу ко вац у се лу Ве ли ки Ши ље го вац 
код Кру шев ца, ода кле нат пис и по ти че. Нат пис је, пак, исто 2011. г. у ра ду о 
сред њо ве ков ној то по гра фи ји кру ше вач ког кра ја по ме нуо ар хе о лог Ду шан 
Ра шко вић као нат пис ко ји је от кри вен ре ког но сци ра њем На род ног му зе ја 

86 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 180.
87 Уп. нав. де ло, 183.
88 Хи по ко ри стик-им е Дој чен је (сло же ним) су фик сом -ен на ли чан ста ро срп ском хи по-

ко ри сти ку-име ну Ву чен (Реч ник лич них име на код Ср ба, 61).
89 Ђу раш – тре ћи ви тез у ца ра Стје па на, 107.
90 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
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– Кру ше вац.91 Овај нат пис да то ван је по ау то ро вом уве ре њу, при мар но по 
ге не рал ном об ли ку словâ јер је по ње му нај слич ни ји нат пи су ’Вр то лó ме’ са 
ка о нич ког гро бља, пре ци зно у вре ме пре 1371. г.,92 а пре ци зни је, у пе ри од 
1346–1355. г., од но сно, још пре ци зни је, ? у 1354/1355. г.93

При ло же на је фо то гра фи ја, без кал ка, и да ти су сле де ће чи та ње и пре вод:94

Сли ка 11. Фо то гра фи ја нат пи са ’... олом... Б... ми ри ћа’ (из: НиЗ, св. 5)

Да то чи та ње и пре вод: ‹!!› вь им ѡ(т)ца и с[и]н[а] и с[в]та[го] │2 д[ꙋ]ха 
прѣ[ста]ви с ра[бь] │3 б(о)жи <… …>хо лом │4 б<… …>мир- │5 ик<…> пом- │6 ни 
га вь в │7 ца<…>си... , ‹!!› У име Оца и Си на и Све тог ду ха. Пре ми ну раб 
Бо жи ји ... олом... Б... ми рић. По ме ни га. У ца... си... .

Овај нат пис ни је нај бо ље про чи тан и пре ве ден; има ома шки и грешaкa. 
Сȃм нат пис за пра во по чи ње ин во ка ци јом, од но сно кр стом, чи ни се, из над 
ре чи̂ вь и им͞, и то би био он да пр ви │. У пр вом, од но сно дру гом │ ја сно или 
ре ла тив но ја сно се на фо то гра фи ји ви ди с ти тлом, од но сно ду гим над ред ним 
зна ком95 из над м, ѿц, са (над ким сто ји н) и стг, ова ко: вь и͞м ѿ(̣ь)ца и с(и)׀н ׀а и 
с(в)т(а)го̣.̣ У │2, од но сно │3 пак ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда се на 
фо то гра фи ји ви ди с ти тлом из над дх и пр[׀с׀]: д(ꙋ)ха пр[()׀с׀]т ̣[а]ви с ра[бь]. У │3, 
од но сно │4 ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди са 

91 Д. Ра шко вић, „При ло зи по зна ва њу сред њо ве ков не то по гра фи је кру ше вач ког кра ја”, 
Кру ше вач ки збо р ник 15 (2011), 153, 160.

92 В. го ре.
93 В. нап. 92.
94 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
95 Уп. Исто ри ја срп ске ћи ри ли це..., 180.
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ти тлом из над бж: б(о)жи [вр][̣т]олом-. У │4, од но сно │5 пак, ја сно се или мо жда 
на фо то гра фи ји ви ди или би се ви де ло: [ии] б[?рать]мир-. У │5, од но сно │6 и 
│6, од но сно │7 се ја сно или ре ла тив но ја сно или мо жда на фо то гра фи ји ви ди, 
са ти тлом из над бь̣, ова ко: [ов]ик[ь] пом- / ни га б(̣ог)ь в[ь]. Ко ли ко смо раш чи-
та ли, ова три ре да раз от кри ва ју нам не са мо го ре по ме ну то ста ро срп ско име 
(из истог кра ја!) вре то ло мии, тј. Вре толòми је, не го и па тро ним/пре зи ме 
Брȁтмиро вић/Братмиро вић.96 У │7, од но сно │8 пак ја сно или ре ла тив но ја сно 
или мо жда се на фо то гра фи ји ви ди: ца[рьстви] св [̣омꙋ].

Што се ти че да то ва ња овог нат пи са, при мар но по ге не рал ном об ли ку 
словâ, пре ци зно у вре ме пре 1371. г., а пре ци зни је, у пе ри од 1346–1355. г., 
од но сно, још пре ци зни је, ? у 1354/1355. г., мо же мо ре ћи сле де ће. Овај нат пис 
би, при мар но по спе ци фич ном об ли ку сло ва, ж са гор њом из ви је ном цр том 
ко ја се спу шта на до ле, от пр. ,97 а ко је се на нат пи си ма у ре ла тив но слич-
ном об ли ку про на ла зи на нат пи су вој во де Ма сна из 1355–1377, и у слич ном 
об ли ку на нат пи су мо на ха До мен ти ја на из 1379,98 тре ба ло оквир но да то ва ти 
у пе ри од дру ге по ло ви не XIV в.

Сто га, на ше пред ло же но чи та ње, (до пу њен) пре вод и да то ва ње овог 
нат пи са би ли би сле де ћи:99  │2 вь и͞м ѿ(̣ь)ца и с(и)׀н ׀а и с(в)т(а)го̣ ̣ │3 д(ꙋ)ха 
пр[()׀с׀]т ̣[а]ви с ра[бь] │4 б(о)жи [вр][̣т]олом- │5 [ии] б[?рать]мир- │6 [ов]ик[ь] пом- │7 
ни га б(̣ог)ь в[ь] │8 ца[рьстви] св[̣омꙋ], У име Оца и Си на и Све то га ду ха! Пре ми ну 
слу га Бож ји Вре толò ми је ? Брȁтмиро вић/Брат миро вић, не ка му је вјеч на ја 
па мјат у цар ству не бе ском (из дру ге по ло ви не XIV в.).

Мср Жар ко Б. Вељ ко вић100 
Вој кан Ми лу ти но вић101 

96 Па тро ним/пре зи ме Брȁтмūро вић/Братмúро вић из ве де но је од лич ног име на Брȁти
мūр/Брȁтмūр (Реч ник лич них име на код Ср ба, 45–46).

97 В. сл. 11.
98 Мор фо ло ги ја ћи рил ских нат пи са на Бал ка ну, 19, т. VI II, XII.
99 Цр ти це за пре но ше ње ре чи су на ше.
100 Жар ко Б. Вељ ко вић (Бе о град, 1976), кла сич ни фи ло лог, ети мо лог, оно ма сти чар, 

исто ри чар је зи ка, нор ма ти ви ста, па ле о граф, епи гра фи чар и ге не а лог. E-адре са: sap pho u sat this 
@gmail.com 

101 Вој кан Ми лу ти но вић (Краљевo, 1983), ар хе о лог-кон зер ва тор. Од 2012. го ди не за по слен 
у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре – Кра ље во као струч ни са рад ник, ар хе о лог-кон зер-
ва тор, ис тра жи вач. Е-адре са: voj kan.mi lu ti no vic@zzskv.rs 
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[Ре нард Глу зман, Ве не ци јан ска мор на ри ца. Од слав них да на до на за до ва ња,  
1453–1571, Лај ден–Бо стон 2021, XI + 547 стр.]

До зна чај них про ме на у при сту пу ис-
тра жи ва ња исто ри је Ве не ци јан ске ре пу бли-
ке, до шло је ше зде се тих го ди на XX ве ка, ка да 
су гло бал не син те зе са гле да ва не као пре ва-
зи ђе не. Ова кве из ме не до не ла је не ко ли ци на 
на уч ни ка ко ја се, по сма тра ју ћи ка рак те ри-
сти ке Ве не ци је као тр го вач ке др жа ве и до ми-
нант не си ле на Ја дра ну, по све ти ла ана ли зи 
спе ци фич них про бле ма ти ка и фе но ме на који 
су се ја вља ли на те ри то ри ји Ре пу бли ке. На 
овај раз вој је, 2014. го ди не, ука зао Ге рар до 
Ор та ли при ли ком јед не кон фе рен ци је о осо-
бе но сти ве не ци јан ске др жа ве, пре до чив ши 
ка ко ита ли јан ски на уч ни круг ни је био спре-
ман на ко рак ко ји је 1973. го ди не на чи нио 
Фре де рик Лејн сту ди јом Ве не ци ја, по мор ска 
ре пу бли ка (Ve ni ce. A Ma ri ti me Re pu blic), ко ја 
је пре ве де на на ита ли јан ски је зик и на сло-
вље на као гло бал на ана ли за исто ри је Ве не-
ци је (Sto ria di Ve ne zia).1 Иа ко су исто ри ча ри 

1 G. Or tal li, “The Ge ne sis of a Uni que Form of 
Sta te hood, bet we en the Mid dle Ages and the Mo dern 

Ма ри но Бе рен го (La società ve ne zi a na al la 
fi ne del set te cen to, Fi ren ze 1956), Ан ђе ло Вен-
ту ра (Nobiltà e po po lo nel la società ve ne ta del 
‘400 e ‘500, Ba ri 1964) и дру ги, сво јим ана ли-
за ма ис ко ра чи ли из окви ра пи са ња ве ли ких 
оп штих исто ри ја, ове тен ден ци је су још увек 
би ле у за чет ку. То ме иде у при лог и чи њени-
ца да је би ло по треб но да про тек не не ко ли ко 
го ди на од кад је Лејн по све тио па жњу ма ри-
тим ној исто ри ји Ве не ци је, до ин тер на ци о-
нал ног при хва та ња ова квог при сту па, као и 
пре и спи ти ва ња ње го вих те за. Ма њом сту ди-
јом о ве не ци јан ским бро до ви ма и бро до гра-
ди те љи ма из 1934. го ди не (Ve ne tian Ships and 
Ship bu il ders of the Re na is san ce) и број ним члан-
ци ма, Лејн је по ста вио те мељ мно гим ис тра-
жи ва чи ма, ко ји су овој те ми мо гли да при ђу 
с по зна ва њем функ ци о ни са ња ве не ци јан ског 
др жав ног бро до гра ди ли шта (Ар се на ла) и оп-
штих окви ра ве не ци јан ског др жав ног транс-
порт ног си сте ма.

Оче ки ва но је да се, на кон што је указа-
но на ва жност за себ не и по дроб не ана ли зе ве-
не ци јан ског пре ко мор ског пре во за ро бе, на уч-
ни ци освр ћу на те зу аме рич ког ме ди е ви сте. 
На ста ла на те ме љи ма ова квих до стиг ну ћа, 
већ по ста вље них пи та ња и не ре ше них не до-
у ми ца Леј на и мно гих дру гих ау то ра, књи га 
Ре нар да Глу зма на Ve ne tian Ship ping. From 
the Days of Glory to Dec li ne, 1453–1571 пред-
ста вља зна ча јан ко рак у ана ли за ма ове про-
бле ма ти ке. Она је ре зул тат док тор ске те зе 
од бра ње не 2018. го ди не на Уни вер зи те ту у 
Тел-Ави ву. Ау тор се тре нут но на ла зи на по-
зи ци ји на уч ног са рад ни ка Цен тра за ме ди те-
ран ске сту ди је при Уни вер зи те ту у Ха и фи, 
у Изра е лу. Об ја вио је и не ко ли ко ра до ва у ко-
ји ма се ба ви мор ским ру та ма, брод ским пло-
вид бе ним би о гра фи ја ма, ка рак те ри сти ка ма 

Age ,ˮ Il Com mon we alth ve ne zi a no tra 1204 e la fi ne 
del la Re pub bli ca. Identità e pecularietà, a cu ra di G. 
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ве не ци јан ских ма ри тим них обе леж ја и бро-
до град њом у Ве не ци ји.

Мо но гра фи ја се са сто ји од уво да, ше-
сна ест по гла вља, за кључ ка и шест при ло га. 
Ау тор је у уво ду украт ко пред ста вио иза зо ве 
ис тра жи ва ња ове про бле ма ти ке, об ја снив ши 
да је, упр кос њи ма, мо гао да ре кон стру и ше 
пло вид бу не ко ли ко ве не ци јан ских бро до ва и 
та ко ука же на за кон ску и прак тич ну стра ну 
тран спор та ро бе. Об ра ђен је вре мен ски пе ри-
од од па да Ца ри гра да (1453) до бит ке код Ле-
пан та (1571), то ком ко јег је до шло до не ко лико 
ве не ци јан ско-осман ских су ко ба. Ре зул та ти 
су ор га ни зо ва ни у три це ли не, а пр ви део (The 
Le gal, Exe cu ti ve, and Ju di cial Fra me work) по-
све ћен је прав ном, из вр шном и суд ском окви-
ру ве не ци јан ског пло вид бе ног си сте ма. Прво 
по гла вље (“Ve ni ce’s Pri vi le ge-Ba sed Mer chant 
Ma ri ne”) по ста ви ло је те мељ за раз у ме ва ње 
овог сег мен та. У ње му су об ра ђе на основ на 
пи та ња ко ја се ти чу ве не ци јан ске лу ке, пло-
вид бе них так си и др жав ног над зо ра пло ви ла 
ко ја су про ла зи ла Ја дра ном и при ста ја ла на 
ве не ци јан ским ста ја ли шти ма. Об ја шње но је 
да за пе ри од пре 1495. го ди не ни је би ло мо-
гу ће ре ши ти слич не не до у ми це, по што су 
тек та да рек то ри дал ма тин ских обла сти до-
би ли ин струк ци је за ре ги стро ва ње бро до ва 
ко ји су ис пло вља ва ли за Ве не ци ју. Па жљи во 
во ђе на еви ден ци ја о пло ви ли ма с чи та ве ве-
не ци јан ске те ри то ри је, ко ја до та да ни је по-
сто ја ла, од 1495. го ди не об у хва та ла је бе ле-
же ње име на њи хо вих вла сни ка и за ку па ца, 
по дат ке о по са ди, вр сти ро бе ко ју но се, ме сту 
уто ва ра и ис то ва ра, па је та ко зна чај на за даље 
раз у ме ва ње ста ва ве не ци јан ске вла сти пре-
ма по мор ском пре во зу ро бе. За хва љу ју ћи 
пре гле да њу ад ми ни стра тив них бе ле шки, при-
ме ће на је упо тре ба тер ми на ко ји су ја сно ука-
за ли да је власт пра ви ла раз ли ку из ме ђу пло-
ви ла из гра ђе них у ве не ци јан ској ла гу ни, на 
те ри то ри ји Ве не ци је, Му ра на, Тор че ла, Ма-
зор ба, Бу ра на, Ма ла мо ка и Кјо ђе (na vi ve ne
zi a ne), од оних ко ја су на ста ла у бро до гра-
ди ли шти ма ве не ци јан ских пре ко мор ских 
по се да (na vi ter riè ri/no stri; na vi ve ne te). Неза-
не ма ри ве при ви ле ги је има ли су бро до ви са-
гра ђе ни у ве не ци јан ској ла гу ни, по што су 
са мо они пла ћа ли ума ње не луч ке так се у гра-
ду, док су дру ги мо ра ли да при ло же зах тев за 
ова кве олак ши це. По је ди не те ри то ри је под 
ве не ци јан ском упра вом до пу ном ста ту та до-
би ја ле су по вла сти це у ви ду по себ них усло ва 
за пре воз ро бе. Ау тор је скре нуо па жњу и на 
то да су сви бро до ви, на ста ли под окри љем 

Ре пу бли ке, има ли пра во да ис так ну за ста ву 
Ве не ци је, али до дат на обе леж ја ко ја су го-
во ри ла о њи хо вом по ре клу из од ре ђе ног гра-
да или лу ке ни су овом при ли ком про на ђе на, 
већ је са мо из не та прет по став ка о по сто ја њу 
истих.

Фо кус дру гог по гла вља (“The Cor ri dors 
of Po wer: Ve ni ce’s Ma ri ti me Aut ho ri ti es”) је рад 
ре ле вант них ве не ци јан ских ма ги стра ту ра 
ко је су би ле над ле жне за ма ри тим на пи та ња. 
Нај пре је украт ко пред ста вље на управ на пи-
ра ми да Ре пу бли ке, на чи јем вр ху се на ла зио 
Се нат, као глав ни ор ган за ду жен за др жав ну 
еко но ми ју. Бу ду ћи да је за функ ци о ни са ње 
ве не ци јан ске вла сти био ка рак те ри сти чан 
пре нос од ре ђе них овла шће ња с нај ви ших на 
ни жа и за ви сна ве ћа, ау тор је скре нуо па жњу 
на то ка ко је ово ути ца ло на по мор ски са о бра-
ћај. То ком вре мен ског пе ри о да ко ји ова сту-
ди ја об у хва та, од лу ке ве за не за пре нос ро бе 
до но си ло је не ко ли ко слу жбе ни ка из ви ше 
над ле жних ве ћа. Та ко су тр го вач ки кон зу ли 
од XI II до XVI ве ка вр ши ли про це не бро до-
ва окру глог ти па, док овај за да так ни је био 
доде љен ве ћу Ар се на ла. Уко ли ко је не ка кан-
це ла ри ја би ла за ду же на за снаб де ва ње Вене-
ци је од ре ђе ном ро бом или за увоз с не ке те-
ри то ри је, ње ни слу жбе ни ци су оба вља ли и 
кон тро лу бро до ва ко ји су исту пре но си ли. 
По ред слу жбе Ар се на ла, глав ног др жав ног 
бро до гра ди ли шта у ко ме се оба вља ла про-
ве ра свих пло ви ла, по чет ком XVI ве ка, у ова 
пи та ња би ли су укљу че ни и Ма ги страт за 
тр го ви ну и Ма ги страт за здрав ство. Ово су 
би ла ве ћа ко ја су од Се на та до би ја ла на ло ге 
за ана ли зу пло вид бе них пи та ња и из да ва ње 
здрав стве них ис пра ва бро до ви ма ко ји су ула-
зи ли у ве не ци јан ску лу ку. 

За раз у ме ва ње ве не ци јан ског транс пор-
та, умно го ме је зна чај на си сте ма ти за ци ја пло-
ви ла ко ја су би ла ак ту ел на у XV и XVI ве ку, 
њи хо вих ка рак те ри сти ка и на ме не у пре но су 
ро бе, па је ова про бле ма ти ка ана ли зи ра на у 
тре ћем по гла вљу (“The Pro ta go nists: The Di vi-
 sion of Ships in to Clas ses and Gro ups”). Ве неци-
јан ска власт, вр ши ла је кла си фи ка ци ју бро-
до ва пре ма њи хо вом ка па ци те ту но си во сти 
и струк ту ри. Ста ту том из XI II ве ка би ла је 
од ре ђе на из град ња ве ли ких те рет ња ка спо-
соб них да но се то вар од ми ни мум 100 то на, 
али су пра вље не и раз не бар ке за пре нос ма-
њег оп те ре ће ња ре ка ма и му ље ви тим во да ма 
ве не ци јан ске ла гу не. За кон ски од ре ђе на то-
на жа ве не ци јан ских бро до ва ме ња ла се с 
ве ко ви ма. У XV ве ку до сти гла је 1.000 бо та 
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(bot ta, ме ра за те жи ну, 1 бо та има ла је 640 ки-
ло гра ма), док су у XVI ве ку би ли уо би ча је ни 
бро до ви од 400 бо та и ви ше, и ни кад ни су 
до сти за ли но си вост пло ви ла из прет ход ног 
сто ле ћа. Из ме не ове вр сте у ве не ци јан ским 
про пи си ма за бро до град њу сва ка ко го во ре и 
о ди на ми ци от пре ма ња ро бе до ко је је до ла-
зи ло у го ди на ма од XI II до XVI ве ка, од но-
сно, о дру га чи јој по тра жњи и ко ли чи ни одре-
ђе них до ба ра ко ја су се уво зи ла. На жа лост, 
овај кон текст ни је раз ма тран у окви ру Глу зма-
но ве сту ди је, па сва ка ко пред ста вља иза зов 
ко ји у бу дућ но сти мо же до дат но да осве тли 
ве не ци јан ску тр го ви ну. Ау тор се у на став ку 
овог по гла вља усред сре дио на при каз особе-
но сти окру глих бро до ва ти па ка ра ке, рат них 
га ле о на, мар чи ли ја не и по је ди них пло ви ла 
сред ње но си во сти по пут гри па и ка ра ве ле. 

Ка па ци тет ве не ци јан ских бро до ва об ја-
шњен је у на ред ном по гла вљу (“Vo lu me, Si ze, 
and Lo a ding Li nes”), у ко ме је украт ко скрену-
та па жња на основ не ме ре те жи не ко је су упо-
тре бља ва не у ад ми ни стра ци ји Ре пу бли ке. 
При ме ће но је и да се но си вост не ког бро да 
од ре ђи ва ла по себ ним је ди ни ца ма ко ри шће-
ним за ва га ње не ког те ре та. Бу ду ћи да због 
раз ли чи тог свој ства ро бе ни су по сто ја ле уни-
вер зал не ме ре, про на ђе но је не ко ли ко на чи-
на из ра жа ва ња за пре ми не не ког те рет ња ка. 
Спо соб ност да по не се од ре ђе ну то на жу рачу-
на ла се утоваром већ из ме ре не ро бе. Ка да би 
се, услед те жи не уто ва ре не ро бе, до сти гла 
до зво ље на ли ни ја по та па ња пло ви ла у во ду, 
ње го ва но си вост би ла би де фи ни са на као јед-
на ка укр ца ном те ре ту. За ве ћа пло ви ла ко ри-
сти ла се ма те ма тич ка фор му ла, а све по сло-
ве овог ти па и еви ден ци је ре дов но су во ди ли 
др жав ни слу жбе ни ци, чи ји са став се вре ме-
ном ме њао. 

У пе том по гла вљу (“’Sa fety First’: Ru les 
for the Sa fety and Se cu rity at Sea”) по све ће на 
је па жња зна ча ју ра зних без бед но сних ме ра 
пред у зи ма них пре по чет ка пло вид бе, по пут 
оси гу ра ња и на о ру жа ња бро да. Ис пло вља-
ва ње ни је би ло мо гу ће пре про ве ре ко ја је 
би ла про пи са на ве не ци јан ским по мор ским 
за ко ном. На пр вом ме сту, спре ча ва но је пре-
то ва ри ва ње ко је је мо гло да до ве де брод у ри-
зик од по та па ња на отво ре ном мо ру. Ау тор 
је ука зао на ме ре ко је су по чев од XI II ве ка 
уво ди ли тр го вач ки кон зу ли и дру ги над ле-
жни. По сле оба вље не кон тро ле пло ви ла, слу-
жбе ни ци су ста вља ли знак у ви ду кр ста који 
је био обе леж је до зво ље не ли ни је по та па ња 
бро да од те ре та ко ји је на ње га био укр цан. 

Упра ва у ве не ци јан ским по се ди ма по сту па-
ла је иден тич но, па је та ко ста ту том гра да 
Спли та би ло од ре ђе но да је оба ве за не ко ли ко 
ода бра них пле ми ћа да вр ше ова кве про ве ре. 
Од зна ча ја је би ло и пра вил но ба ла сти ра ње, 
ко је је под ра зу ме ва ло уто ва ри ва ње ро бе од-
ре ђе ним ре до сле дом ка ко би се по сти гла рав-
но те жа. По ка за но је и на ко ји на чин је до лази-
ло до фор ми ра ња тр го вач ких кон во ја, а чи ји 
усло ви су упи си ва ни код но та ра. Бе ле же ни 
су са став по са де, ко је су би ле оба ве зе ка пе-
та на, на ко ји на чин је пло ви ло мо ра ло би ти 
на о ру жа но, ка ко је тре ба ло да из гле да си стем 
ко му ни ци ра ња два бро да из истог кон во ја на 
мо ру, као и на ко ји на чин се вр ши ла кон тро-
ла брод ских ко но па ца пре ис пло вља ва ња. 

Пред мет ше стог по гла вља (“Na vi ga ting 
Fi scal Cha os”) је по рески си стем ко јем су под-
ле га ли сви бро до ви ко ји су ис пло вља ва ли или 
упло вља ва ли у Ве не ци ју. Овом при ли ком дат 
је основ ни пре глед са мо оних да жби на ко је су 
на пла ћи ва не у пре сто ни ци Ре пу бли ке. Тро-
ша ри не у лу ка ма ве не ци јан ских по да ни ка, 
ка ко је ау тор то на гла сио, увек су за ви си ле од 
ло кал них усло ва, ста ту та и ра зних из ме на које 
су вре ме ном на ста ја ле, па о њи ма ни је би ло 
ре чи у овој сту ди ји. Осло бо ђе ни пла ћа ња били 
су бро до ви ко ји су до во зи ли со и ма те ри јал за 
из град њу, као и сва пло ви ла ко ја су до но си ла 
на мир ни це у кри зним пе ри о ди ма. Рат не го-
ди не би ле су вре ме ка да су бро до вла сни ци ма 
нај че шће до де љи ва не при ви ле ги је, ка ко би се 
на до ме сти ле од ре ђе не не ста ши це у гра ду.

На ред но по гла вље (“From For ming to 
Dis sol ving a Ship ping Com pany”) ујед но је и 
увод у дру ги део (“Ship ping En ter pri se and the 
World of Ro und Ships”) ове сту ди је, у ко јем 
је Глу зман же лео да при ка же ка кву су уло гу 
у ве не ци јан ском тран спор ту има ла пло ви ла 
окру глог ти па, и ка ко је из гле дао њи хов жи-
вот ни век од из град ње до про па да ња. Потпу-
но оправ да но, на по чет ку овог по гла вља ука-
за но је на бро до гра ди ли шта ко ја су по сто ја ла 
у Ве не ци ји. По ред др жав них ме ста за из град-
њу (Ар се нал), по сто ја ли су и при ват ни, мањи 
про сто ри у ви ду му ље ви тих, не пре гра ђе них 
оба ла с истом на ме ном (squ e ri). Ових гра ди-
ли шта би ло је на са мом ула зу у ве не ци јан ску 
лу ку, на ви ше ме ста у Ве не ци ји, за тим на окол-
ним остр ви ма, по пут По ве ље, али и на дру-
гим ме сти ма ита ли јан ске оба ле под упра вом 
Ве не ци је, као што је то био Ка о р ле. Об ја шње-
но је ко је су би ле оба ве зе вла сни ка ве ли ких 
бро до ва и њи хо вих ка пе та на пре ма ве не ци-
јан ском за ко ну. По сто ја ла је по де ла на два-



112

де сет че ти ри уде ла у вла сни штву, а сва ко је 
био од го во ран за је дан по сао, би ло да се ра ди-
ло о над гле да њу из град ње, са ста вља њу поса де 
или оста лим ду жно сти ма. Овом при ли ком 
по ка за но је и ка ко је на ста ја ла до ку мен та ци-
ја ко ју је је дан ве не ци јан ски брод мо рао да 
по се ду је. Од ва жно сти за пло вид бу, био је 
ме мо ран дум ко ји је вла сник пи сао ка пе та ну 
и та ко му пре до ча вао све ње го ве оба ве зе на 
бро ду. За си гур ност то ва ра, зна чај но је би ло 
оси гу ра ње, брод ски днев ни ци, ко ји су ка сни-
је ко ри шће ни као до ка зни ма те ри јал на спо-
ро ви ма, као и но тар ски за пи си о ха ва ри ји. 
Му ље ви то под руч је ве не ци јан ске ла гу не изи-
ски ва ло је и дру га чи је ме ре за ис то ва ри ва ње 
ро бе с бро до ва ви со ког га за, чи ји је при лаз у 
плит кој во ди био оте жан. Ра ди рас те ре ћива-
ња пло ви ла вр шио се ис то вар на отво ре ном 
мо ру (li ba men to), на кон че га је ро ба пре но-
ше на до гра да ма њим бар ка ма и спла во ви ма. 
По што су мно ге ште те на ста ја ле због ова квог 
по сту па ња с те ре том, про на ла же на је ал тер-
на ти ва у окол ним лу ка ма ве не ци јан ске лагу-
не, по пут Ма ла мо ка, или гра до ви ма Ис тре, 
ко ји су због ма ле уда ље но сти од Ве не ци је, 
би ли нај по год ни ји за осло ба ђа ње бро да ве-
ли ког то ва ра.

Брод ске би о гра фи је би ло је мо гу ће 
ре кон стру и са ти са ку пља њем ра штр ка них 
по да та ка о пло вид ба ма, бро до ло ми ма, по-
прав ка ма и ку по про да ји од ре ђе ног бро да. Са-
ста вив ши три ова кве исто ри је о пло ви ли ма 
на ста лим у Ве не ци ји с кра ја XV и то ком пр ве 
по ло ви не XVI ве ка, ау тор је у осмом по гла вљу 
(“Ship Bi o grap hi es”) пред ста вио на ко је су све 
про бле ме на и ла зи ли њи хо ви вла сни ци и ко-
ли ка је би ла не из ве сност њи хо ве за ра де, а ко-
ли ко ула га ње у из град њу јед ног бро да. По каза-
но је и да је др жа ва от ку пљи ва ла на пу ште не 
бро до ве, уко ли ко ни су про це ње ни ве ли ки 
тро шко ви ре но ви ра ња, а рас кла па ње би усле-
ди ло, ка да об но ва ни је ви ше би ла ис пла ти ва.

У де ве том по гла вљу (“The Li fe span and 
Li fe-Cycl e of Me di ter ra nean Ships”) Глу зман је 
скре нуо па жњу на ре ђе ана ли зи ра не раз ло ге 
про па да ња бро до ва, на ко је су у ве ли кој ме-
ри ути ца ли брод ски цр ви. Та ла си ко ји су их 
за пљу ски ва ли, ски да ли су пр ви слој др ве та 
са пло ви ла и на тај на чин ства ра ли по год но 
тле за на ста њи ва ње брод ских цр ва, па би ре-
ста у ра ци је би ле нео п ход не већ на кон две 
го ди не ко ри шће ња. Не ко ли ко ве не ци јан ских 
лу ка, по пут Кор чу ле, Кр фа, Кан ди је и Фа ма-
гу сте, пру жа ле су раз не услу ге об на вља ња, 
а по сто ја ла је и мо гућ ност да се цр ви уни шта-

ва ју уз по моћ ка тра на и бо ро ве смо ле. Ау тор 
је ре кон стру и сао и ис пи тао мар шру те два-
де сет јед ног бро да, од ко јих је са мо је да на ест 
слу жи ло свр си ду же од де сет го ди на. Без обзи-
ра на ове по дат ке, Глу зман се ни је усу дио да 
уста но ви про се чан жи вот ни век тр го вач ке 
фло те, за шта је сма трао да је нео п ход но упо-
тре би ти ма те ма тич ку фор му лу. За кљу че но 
је да је др жа ва охра бри ва ла из град њу но вих 
бро до ва, пре не го ре ста у ра ци ју ста рих. На тај 
на чин, по сти зао се ба ланс из ме ђу по ну де и 
по тра жње, пру жа ла се по др шка за нат ском 
сек то ру и под сти цао обрт ка пи та ла. На осно-
ву при ку пље них из во ра ура ђе на је про це на 
тро шко ва из град ње и ре кон струк ци ја чи ње-
ни ца ко је су мо гле да ути чу на ње но по ску-
пље ње. 

Де се то по гла вље (“Can We As sess Profi-
ta bi lity?”) ба ви се осо би на ма пре во за ро бе у 
Ве не ци ји, усло ви ма за ку па пло ви ла за от пре-
му до ба ра и про фи том ко ји је у ко рист држа-
ве про из и ла зио из истих. За куп тран спор та 
јед ним пло ви лом мо гао је да се оба ви за цело 
пу то ва ње или са мо за јед ну ру ту, а у уго во ру 
је на зна ча ва но и до го во ре но вре ме по треб но 
за утовар ро бе и њен ис то вар. Ау тор је при-
ме тио да се као че ста, не раз ја шње на про бле-
ма ти ка у исто ри о гра фи ји, ја вља пи та ње не-
ја сне раз ли ке из ме ђу вла сни штва бро да и 
за јед нич ког уче шћа у пло вид би, па се по све-
тио по дроб ни јем ту ма че њу ове по ја ве. За кљу-
че но је и да је до пр ве две де це ни је XVI ве ка, 
от пре ма ње ро бе мор ским пу те ви ма по сма-
тра но као уно сан по сао, чи ји про фит је опао 
с по ве ћа ним тро шко ви ма кон струк ци је бро-
до ва. У на ред ном пе ри о ду то је на до ме ште но 
ула га њем у по љо при вред не про из во де, чи ји 
се из воз по ка зао као ис пла тив.

У тре ћем де лу сту ди је (“’Ve ne tian Ship-
ping du ring the Com mer cial Re vo lu tion’ Re con-
si de red”) Глу зман је пре и спи тао те зу ко ју је 
1933. го ди не из нео Фре де рик Лејн2, о иза зо-
ви ма на ко је је на и ла зио ве не ци јан ски тран-
спорт на пре ла зу у XVI век. Ука зав ши на ње-
го во ста ње у пе ри о ду од 1453. до 1489. го ди не, 
ау тор је у је да на е стом по гла вљу (“For tu nes 
Be gin to Ebb, 1453–1489”) на пра вио увод у ову 
про бле ма ти ку. До ба ве ли ког успе ха забеле-
женo је у пр вој по ло ви ни XV ве ка и ве зу је се 
за про ши ре ње ве не ци јан ске вла сти на Дал-
ма ци ју и Егеј ско мо ре, због че га је до шло до 

2 F. C. La ne, “Ve ne tian Ship ping du ring the 
Com mer cial Re vo lu tion ,ˮ The Ame ri can Hi sto ri cal 
Re vi ew 38/2 (1933), 219–239.
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по ра ста рад не сна ге зна чај не за рад тр го вач-
ке фло те. Док је Лејн за го ва рао те о ри ју да ве-
не ци јан ско-осман ске ра то ве не тре ба по сма-
тра ти као раз лог кри зе по мор ског от пре ма-
ња ро бе пре ко Ве не ци је, ко ја је на сту пи ла у 
дру гој по ло ви ни XV ве ка, и да то пред ста вља 
за блу ду исто ри ча ра по ли тич ке исто ри је, 
Глу зман је на вео не ко ли ко фак то ра због ко јих 
је сма трао нео п ход ним да се ова те за пре-
испи та. То ком ра та кра ђе то ва ра би ле су уче-
ста ле, а не рет ко су ве не ци јан ски бро до ви 
про да ва ни стран ци ма. Због осман ских осва-
ја ња ве не ци јан ских пре ко мор ских лу ка, ја-
вља ле су се и про ме не на ру та ма и но ва оба-
ве зна ста ја ли шта, што је ау тор пред ста вио као 
до дат ну ком пли ка ци ју за увоз и из воз ро бе. 

По след ња де це ни ја XV ве ка би ла је пе-
ри од ре фор ми ко је је спро ве ла ве не ци јан ска 
власт, ка ко би по вра ти ла у рат ним го ди на ма 
из гу бље ну кон тро лу над по што ва њем др жав-
них за ко на, па је фо кус два на е стог по гла вља 
(“The Ro a ring Ni ne ti es and the War with the 
Turks, 1490–1502”) раз до бље од 1490. до 1502. 
го ди не. Нај пре је ау тор ис та као про грам за-
ко на, ко ји је до нет 1490. го ди не, на гла сив ши 
да је он че сто не пра вед но за по ста вљен у исто-
рио гра фи ји, иа ко је био ефи ка сан. Јед на од 
од ред би од но си ла се на ве ћу кон тро лу уво за 
ви на са Кри та, па је бро до ви ма из гра ђе ним на 
це лој ве не ци јан ској те ри то ри ји да та до зво ла 
за уто ва ра ње те ре та за увоз у Ен гле ску и фла-
ман ску ре ги ју, а за уз врат су им би ле обе ћа не 
по ре ске олак ши це. Ау тор је за кљу чио да je, 
упр кос до дат ним нов ча ним сти му ла ци ја ма 
за из град њу или ку по ви ну пло ви ла, не у спех 
ове иде је био иза зван кон тра ре фор ма ма Ен-
гле ске, ко ја је по ви си ла так се за стра не бро до-
ве ко ји су пре во зи ли мал ва зи ју (ви но грч ког 
по ре кла). У при лог овим по ку ша ји ма за об но-
ву тран спор та, ни су ишли и све че шћи пљач-
ка шки на па ди пи ра та и гу са ра, као и не до ста-
так го то вог нов ца у бан ка ма. По че так но вог 
ра та с Осман ским цар ством (1499–1502) до-
нео је стаг на ци ју у пре но су ро бе, по што су 
тр го вач ке га ли је би ле ко ри шће не у по мор-
ским бит ка ма, а Ве не ци ја је по сле овог суко ба 
за бе ле жи ла и не ко ли ко уни ште них бро до ва 
окру глог ти па. Та ко ђе, кон ку рен ти, по пут 
фран цу ских, ђе но вљан ских и ка та лон ских 
пре во зни ка, ис ко ри сти ли су ве не ци јан ско 
од су ство у ле ван тин ским лу ка ма. Убр зо је 
усле дио но ви про грам об но ве, ко ји је др жа ва 
по кре ну ла 1502. го ди не и ње га је ау тор оце-
нио као по тез ко ји је са мо „по твр дио по раз .ˮ 
Стра ним бро до вла сни ци ма био је до зво љен 

пре нос ро бе са ве не ци јан ских пре ко мор ских 
по се да, уве де ни су и нов ча ни под сти ца ји гра-
ђа ни ма за но во град њу, а по пр ви пут ово је 
ва жи ло и за бро до гра ди ли шта на Кри ту. 

У на ред ном по гла вљу (“Ve ne tian Ship-
ping in Cri sis, 1503–1526”) об ра ђен је пе ри од од 
1503. до 1526. го ди не, ко ји је оце њен као вре ме 
кри зних го ди на за ве не ци јан ски тран спорт. 
Украт ко је пре и спи та но у ко јој ме ри је би ла 
успе шна ре фор ма из 1502. го ди не, чи је је за-
до во ља ва ју ће ре зул та те из нео Фре де рик Лејн, 
а на ко је су мно ги исто ри ча ри по зи тив но 
ре а го ва ли. Су прот но то ме, ау тор ове сту дије 
уо чио је да пред у зе те ме ре ни су би ле де ло-
твор не, по што ни је би ло успе ха на по љу из-
град ње но вих бро до ва, а нов ча ни под сти ца-
ји уки ну ти су већ 1507. го ди не. Осим то га, 
от кри ће Рта до бре на де, ко ји је Пор ту га лу 
омо гу ћио брз и јеф ти ни ји пре нос за чи на у 
Ли са бон, у ко ме су це не би бе ра би ле знат но 
ни же, до нео је но ве по те шко ће за ве не ци јан-
ско тр жи ште. Не ка да за ду же на за снаб де ва-
ње це лог За па да за чи ни ма с Ис то ка, ве не ци-
јан ска тр го вач ка фло та вра ћа ла се у овом 
пе ри о ду из Алек сан дри је и Да ма ска с ма лим 
то ва ром, па је вре ме ном опао број по ла за ка 
тр го вач ких га ли ја из Ве не ци је. Рат с Кам-
бреј ском ли гом (1509–1516) до дат но је ути цао 
на фи нан си је Ре пу бли ке, па се од ла зак тр го-
вач ких га ли ја у Алек сан дри ју до дат но про-
ре дио, по што су пло вид бе би ле ор га ни зо ване 
сва ке дру ге го ди не. Вла сти у Ве не ци ји поку-
ша ле су да од лу ка ма из 1514. и 1524. го ди не 
уве ћа ју увоз ро бе са Ле ван та, па су при ват-
ним бро до вла сни ци ма да те при ви ле ги је за 
пре нос за чи на и ску по це не ис точ њач ке ро бе, 
а стра на пло ви ла би ла су знат но стро же кон-
тро ли са на. Због све ја чег уче шћа дру гих ја-
дран ских лу ка у тр го вач ком са о бра ћа ју, пре-
ду зе те су ме ре да ка пе та ни не би усме ра ва ли 
те рет ка Ан ко ни и дру гим ме сти ма на за пад-
ној оба ли Ја дра на. Зна чај ну уло гу у овим кон-
тро ла ма имао је Крф, као вој на и кон трол на 
ба за пло ви ла, чи ји су ста нов ни ци на соп стве-
ни зах тев до би ли од ре ђе не при ви ле ги је за 
уче шће у от пре ма њу ро бе ка Ве не ци ји. Осим 
по ли тич ких до га ђа ја, ау тор је скре нуо па жњу 
на под јед на ко зна чај не при род не не по го де 
ко је су оте жа ле нор мал но функ ци о ни са ње 
ве не ци јан ског тран спор та. Ука зав ши да је од 
кра ја 1490. го ди не ре ка Брен та по ста ла опа-
сност за ве не ци јан ску ла гу ну, до но се ћи у току 
1510–1511. го ди не све ви ше реч ног пе ска, обја-
снио је ка ко је за му ља ва ње ка на ла Фу о за, Ма-
ла мо ка (улаз у ла гу ну на по те зу Ли до-Пе ле-
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стри на) и Кјо ђе (при ста ни ште и на се ље на 
ју гу ла гу не) сма њи ло ду би ну во де и оте жа ло 
при лаз тр го вач ким бро до ви ма.

Пет на е сто по гла вље (“A Pe riod of Stag-
na tion, 1527–40”) го во ри о пе ри о ду стаг наци-
је ко ји је усле дио као по сле ди ца не га тив них 
ути ца ја, об ја шње них у прет ход ним по гла-
вљи ма. По чев од 1527. го ди не за бе ле же не су 
ве ли ке олу је и по пла ве ко је су за де си ле Ве не-
ци ју и њено за ле ђе, што је про у зро ко ва ло ве-
ли ки бро ја бро до ло ма у ро ку од две го ди не и 
сма њи ло др жав не при хо де од по мор ских так-
си. Због ло ших усе ва, усле дио је пе ри од гла-
ди, а по што ве не ци јан ске ре зер ве жи та ни су 
би ле до вољ не за чи та ву по пу ла ци ју, власт је 
де ли ла нов ча не на гра де они ма ко ји су се оба-
ве за ли да уве зу жи то. Мо же се за кљу чи ти да 
су прет ход но на ве де не про ме не, по ли тич ке 
или при род не, из ме ни ле по ло жај Ве не ци је 
у ме ди те ран ској тр го ви ни, или јој ба рем оте-
жа ли одр жа ва ње за вид не уло ге по сред ни ка 
у роб ној раз ме ни из ме ђу Ис то ка и За па да у 
овом пе ри о ду. Ау тор је ука зао на чи ње ни цу да 
су глав не по сле ди це би ли ви со ки тро шко ви 
оси гу ра ња, не ис пла ти ви у по ре ђе њу с по тен-
ци јал ним до би ти ма, док су пле ми ћи ан га-
жо ва ни у тр го вач ким кон во ји ма из бе га ва ли 
пла ћа ње так си и са рад њу с тр гов ци ма. Ова 
си ту а ци ја на гна ла је ве не ци јан ски Се нат да 
1534/35. го ди не до не се уред бу о ре фор ма ма 
тран спор та ро бе Ме ди те ра ном. Она је под ра-
зу ме ва ла уки да ње уво зних так си на би бер, 
као и из да ва ње зај ма и од ре ђе них при ви ле-
ги ја гра ђа ни ма ве не ци јан ског за ле ђа ра ди 
ула га ња у из град њу из ван град ских бро до-
гра ди ли шта.

У ше сна е стом по гла вљу ове сту ди је 
(“The Emer gen ce of New Players in Ma ri ti me 
Trans port, 1541–71”) при ка за не су по след ње 
при ме ће не про ме не ко је су у пе ри о ду до 1571. 
го ди не на ста ле, а ко је су у ве ли кој ме ри де-
ло ва ле на из ме ну тра ди ци о нал ног ве не ци-
јан ског уво за и из во за ро бе. Сле де ћи при мер 
та да ис так ну тих ја дран ских лу ка, по пут Ан-
ко не, власт је на ста ви ла с ре фор мом еко ном-
ске по ли ти ке, па је из да та до зво ла стран ци ма 
за из воз по је ди них си ро ви на у Си ри ју и оста-
ле осман ске те ри то ри је, а ро би по ре клом са 
Бал ка на и егеј ске оба ле уки ну ли су 1541. го-
ди не ца рин ске так се на две го ди не. По вла че ње 
пле ми ћа из тр го ви не и уво за ро бе са Ис то ка 
тр го вач ким га ли ја ма, учи ни ло је да обич ни 

гра ђа ни и вла сни ци бро до ва окру глог ти па, 
до ђу до из ра жа ја у по слу, ко ји је не ка да био 
стро го ре зер ви сан за нај ви ше пред став ни ке 
ве не ци јан ског дру штва.

На осно ву са ку пље них по да та ка ана ли-
зи ра них у ше сна ест по гла вља из не та су неза-
не ма ри ва са зна ња о ве не ци јан ском по мор ском 
тран спор ту. Ука за но је на ис пре пле та ност 
при ват ног и др жав ног бро до вла сни штва и на 
то да су исти љу ди че сто би ли укљу че ни у 
функ ци о ни са ње оба сек то ра. Ау тор је с пра-
вом у свом за кључ ку на кра ју књи ге ис та као 
да „16. век ни је био сјај но до ба за јед ног Ве-
не ци јан ца ко ји је по се до вао брод .ˮ Сти че се 
пред ста ва да, упр кос по ку ша ји ма вла сти да 
под стак не из град њу бро до ва и уче ста њи хо-
ве по ла ске из ве не ци јан ске лу ке, за мно ге у 
овом пе ри о ду ни је би ло пре ви ше ис пла ти во 
ула га ти у пло ви ла. Бу ду ћи да су брод ски па-
пи ри за XVI век са чу ва ни у ма лом бро ју, као 
и да су по да ци у њи ма де ли мич ни, ау тор је 
на и шао на иза зо ве, по пут не мо гућ но сти пот-
пу не ре кон струк ци је ве не ци јан ске пло вид бе 
у пе ри о ду из ме ђу 1453. и 1571. го ди не. На кра-
ју сту ди је Глу зман је пу тем шест при ло га 
пред ста вио си сте ма ти зо ва ну и до са да нео бја-
вље ну до ку мен та ци ју о ве не ци јан ским бро-
до ви ма ко ја је за пе ри од од 1480. до 1571. го ди-
не оста ла очу ва на у Др жав ном ар хи ву Ве неци-
је. До при нос ау то ра, из не сен у пр вом при ло гу, 
огле да се у иден ти фи ка ци ји не ко ли ко бро до-
ва ко ји су оба вља ли пре воз ро бе од 1480. го-
ди не, име на њи хо вих вла сни ка, ка пе та на и 
ка па ци те та но си во сти. У по себ ном до дат ку 
скре нуо је па жњу на бро до ве ве не ци јан ских 
пре ко мор ских по се да (sta to da mar) и по тре-
бу да се њи ма по све ти по себ на, по дроб ни ја 
ана ли за, пру жио је пре глед њи хо вог по сто ја-
ња од 1499. го ди не на при ме ру крф ске, крит ске 
и кор чу лан ске мор на ри це. Из дво је но, та бе лар-
но је пред ста вљен и жи вот ни век два де сет 
јед ног ве не ци јан ског бро да, де сти на ци је на 
ко је су ишли, го ди не ка да су пред у зи ма не пло-
вид бе, као и њи хов број. У два одво је на при-
ло га при ка за не су це не из град ње бро до ва, 
њи хо ва вред ност, укуп на до бит ко ја је од њих 
ишла др жав ним кан це ла ри ја ма, док је по след-
њи до да так у овој сту ди ји по слу жио ау то ру 
да скре не па жњу на зна чај не при хо де ко је је 
ма ри тим ни тран спорт до но сио по пред у зе том 
пу то ва њу.

Мср Maрија Ан дрић
Исто риј ски ин сти тут Бе о град

an dric.ma ri ja.ma@g mail.com
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Бо рис Стој ков ски, Цар Јо ван Не над: жи вот, де ло и на сле ђе.  
Срп ски ин сти тут, Бу дим пе шта 2018, 272 стр.

Књи га је ре зул тат ви ше го ди шњег ис-
тра жи ва ња из во ра и ли те ра ту ре ра зних про-
ве ни јен ци ја. Њен цен трал ни део чи ни по-
гла вље „Исто риј ски оквир” (59–111), ко је 
кроз по гла вља „Сту па ње на исто риј ску по-
зор ни цу” (59–61), „По ре кло и име” (61–73), 
„Из ме ђу три ва тре” (73–102) и „Крај” (102–
111) по кри ва нај ва жни је ета пе у по кре ту ца ра 
Јо ва на Не на да. Оста ла по гла вља су: „Пред-
го вор” (9–12), „Увод” (13–17), „Шта се зна о 
Ца ру Јо ва ну Не на ду? Оглед о из во ри ма и 
исто ри о гра фи ји” (19–42), „Зе мља по де ље на 
на три де ла (43–58)”, „Љу ди и иде о ло ги ја” 
(113–150), „Че ти ри ве ка по сле” (151–177), 
„Цар Јо ван Не над и ње го во до ба у књи жев-
но сти и пу бли ци сти ци” (179–195), „Цар Јо-
ван Не над у пу бли ци стич ким де ли ма” (197–
198), „За кључ на раз ма та ра ња” (199–205) и 
са же ци на ма ђар ском (225–232) и ен гле ском 
(233–240). Књи га са др жи по пис из во ра и ли-
те ра ту ре (207–223), илу стра ци је (241–256) и 
ин декс лич них (257–264) и ге о граф ских име на 
(265–271).

Глав ни ток свог, ина че фак то граф ски 
бо га тог при по ве да ња, ау тор с вре ме на на вре-
ме пре ки да по ле ми ка ма о мо гу ћим раз во ји ма 

до га ђа ја. Струч ним чи та о ци ма ће се то мо-
жда учи ни ти ин те ре сант ним, што је ма ње 
ве ро ват но за ши ри круг чи та ла ца. Ме ђу тим, 
ко ли ко год се чи ни ло да је ау тор ис цр пан у 
при по ве да њу, оста је ути сак да је не у по ре ди-
во ви ше про сто ра утро шио рас пра вља ју ћи 
о оно ме што се те шко, или го то во ни ка ко не 
мо же про ве ри ти, не го о ана ли зи из во ра, који 
су не са мо са чу ва ни, не го и до ступ ни на ин-
тер не ту. Сва ка ко да ни је без зна ча ја ау то ро ва 
за вид на спо соб ност ре кон струк ци је до га ђа-
ја, ко ји су, или из о ста вље ни, или не до вољ но 
опи са ни у исто риј ским из во ри ма. Спе ку ла-
тив ни еле мен ти књи ге, чи та о ци ма на ви клим 
на де тек тив ске на ра ти ве, си гур но ће се до-
па сти.

Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти да су у 
фо ку су исто риј ске на у ке ипак из во ри, док су 
хи по те зе оправ да не је ди но као по след ње 
сред ство. Упра во стро жи кри те ри ју ми вред-
но ва ња из во ра чи ни исто ри ју раз ли чи том у 
од но су на дру га ху ма ни стич ка по ља, на ро чи-
то но ви нар ски за нат, ко ји пру жа ле пе зу не-
ве ро ват них мо гућ но сти (кле ве та, фик ци ја, 
ми сти фи ка ци ја итд.). Има ју ћи у ви ду ви ше 
стан дар де исто ри је, с пра вом се мо же прет-
по ста ви ти да не ће сви чи та о ци јед на ко ре а-
го ва ти на ци ти ра ње но ви нар ске при че Мио-
дра га Ра дој чи на, ко ји без ја ких осно ва до во ди 
ход ни ке ис под Су бо ти це у ве зу са ца рем Јо-
ва ном Не на дом. Спо ми ња ње ло кал ног но ви-
нар ског ау то ри те та, без сум ње је ау то ров 
омаж ста ром по зна ни ку. Ме ђу тим, гле да но 
стро го исто ри о граф ски, оно ни је ко ри сно, 
јер ни ма ло не до при но си на уч ном дис кур су. 
Исто ри чар се с пра вом мо ра на ћи за чу ђен над 
чи ње ни цом да је ово пи та ње до би ло ме сто у 
озбиљ ној на уч ној рас пра ви, по ред то ли ко пи-
та ња ко ја и да ље отва ра ју, ка ко ау тор и сам 
при зна је на ви ше ме ста, пар ци јал но про у че-
ни из во ри. Пре ма то ме, не до пу сти во је да су 
из во ри, ко ји су без сум ње зна чај ни за по крет 
ца ра Јо ва на Не на да, ана ли зи ра ни не сра змер-
но свом пу ном зна ча ју, као да су њи хо ви по-
да ци бе зна чај ни у од но су на не пр о ве ри ве 
хи по те зе и но ви нар ске „пат ке”.

С дру ге стра не, за исто ри о гра фи ју су 
да ле ко зна чај ни ја ау то ро ва ту ма че ња исто-
риј ских из во ра, јер је то мо ме нат ка да се 



исто ри чар нај бо ље пре по зна је. На рав но, било 
би пре ви ше стро го ре ћи за ау то ра, иза ко је-
га сто је де се ти не об ја вље них сту ди ја, укљу-
чу ју ћи и не ко ли ко на стра ним је зи ци ма, да 
се ни је по ка зао на ви си ни за дат ка, али сва-
ка ко не ће би ти ни пре те ра но ако се ка же, да је 
мо гао да ти по дроб ни ју ана ли зу. Упра во та мо 
где је мо гао за си ја ти при влач ном сна гом ви-
спре ног и ми ну ци о зног ана ли за то ра, ау тор је 
по ну дио бле ду ња ве, ле ти мич не по гле де: „Из 
ове ду ге пре пи ске, ко ја се не кад чи ни бес ко-
нач ном, па и бес пред мет ном, за исто ри ча ре 
и све оне ко ји се ба ве до бом ца ра Јо ва на Не-
на да оста ло је оби ље гра ђе” (стр. 91). От при-
ли ке та ко гла си ау то ров оп шти суд о фак то-
граф ски бо га тој пре пи сци тран сил ва ниј ских 
гра до ва и го спо да ра. На про тив, уто ли ко је 
до бро и пред мет но, уко ли ко је из во ра ви ше, 
јер је та ко ве ћа шан са да ис пли ва на по вр шину 
по да так ко ји мо же ба ци ти све тлост на до гађа-
је. Та ко не што је илу зор но оче ки ва ти у обрат-
ној си ту а ци ји – тј. оску ди ци из во ра, ко ја пру-
жа плод но тле са мо за фан та зи је. Да је ау тор 
ви ше па жње по све тио из во ри ма, не са мо што 
би уо чио још мно го ре ле вант них по да та ка, 
не го би, шта ви ше, и на до пу нио пра зни не и 
ис пра вио гре шке у чи та њу не ких из во ра. При-
ме ра ра ди, Бе а три че Дај ко ви чу је из пи сма 
Пе тра Пе ре њи ја ма ги стра ту тран сил ва ниј-
ског гра да Би стри ци од 15. апри ла 1527. испу-
сти ла де таљ ко ји је, чи ни се, кљу чан за доби-
ја ње пот пу ни је сли ке о по кре ту ца ра Јо ва на 
Не на да: “Qu e qu i dem flam ma li cet nunc in Hun-
ga ria se vi at, non mi nus ta men Tran ssil va ni am 
qu o que ea dem ve stri (?) ar bi tra mur” (Da i co vi-
ciu, Be a tri ce. 1964. Oraşele din Tran sil va nia şi 
răscoala lui Io van Ne na da. Stu dia uni ver si ta tis. 
Ba beş-Bo lyai . Se ri es Hi sto ri ca I: 38). За пра во, 
ре че ни ца тре ба да гла си: “Qu e qu i dem flam mia 
li cet nunc in Hun ga ria se vi at non mi nus ta men 
Tran sil va ni am qu am ea dem uri ar bi tra mur” (Ar-
hi ve le Naţio na le ale României-Cluj, Primăria 
orașului Bi strița Se ria 1, Nr. 861). У пре во ду: 
„Прем да по жар са да бе сни у Угар ској, ипак 
сма тра мо да ће ни шта ма ње од ње (тј. Уга р-
ске) за па ли ти и Тран си лва ни ју.” По што је раз-
ја шње но ко ја је реч у пи та њу, да кле не за ме-
ни ца ve stri (ва ши), не го гла гол у ин фи ни ти ву 
uri (за па ли ти), он да по ста је ја сна и сле де ћа 
ре че ни ца: „(Ј)ер ви ди мо да Вла ха у Тран сил-
 вани ји има ви ше не го Ра ца (Ср ба) у Угар ској, 
ко ји са Ра ци ма ис по ве да ју исту ве ру и већ нам 
се на ла зе (бу квал но ку ца ју нам, уда ра ју нам) 
пред вра ти ма” (лат. Qu o ni am Va lac hos in Trans-
sil va nia mul to plu res qu am Ras ci a nos in Hun-

ga ria vi de mus exi ste re, qui cum Ras ci a nis unam 
ean de mque sec tam pro fi te an tur et pul sant iam 
an te fo res). Да кле, Пе ре њи се при бо ја ва да би 
по крет ца ра Јо ва на Не на да, ко ји му је пре пре-
чио пут до Те ми шва ра (iter no strum per vi lis-
si mum Ras ci a num Czar Iwan in ter cep tum adeo-
que oc lu sum ut non so lum in The me swa ar in trare 
ne qu i vi mus, sed nec qu em pi am im mit te re po tu-
i mus), мо гао укљу чи ти ши ре ма се Вла ха (Ру-
му на) и на тај начин, ио на ко кри тич ну си ту-
а ци ју до дат но усло жи ти. Мо гу ће је да је то и 
би ла на ме ра ца ра Јо ва на Не на да, ко ји је као 
ви чан во ђа сва ка ко био упо знат са при ли ка ма 
у Ју жној Угар ској и знао ка ко да их пре о кре-
не у сво ју ко рист. Ме ђу тим, она ни је мо гла да 
бу де ре а ли зо ва на, а раз лог то ме тре ба тра жи-
ти упра во у из во ри ма ко ји се то бо же чи не 
„не пре глед ним”, па и „бес пред мет ним”. Дру-
гим ре чи ма, упра во у не у спе ху ца ра Јо ва на 
Не на да да се по ве же са ши рим вла шким ма-
са ма, ко је су са мо у Тран сил ва ни ји би ли број-
ни ји од срп ских ма са у Угар ској, ле же ду бљи 
узро ци по ра за и сло ма ње го вог по кре та.

Ср би, ко ли ко год су би ли број ни у Угар-
ској, са ми ни су мо гли из не ти те рет ди на стич-
ког ра та из ме ђу Фер ди нан да I Хаб збур шког 
и Јо ва на За по ље. Са мо у ши рој ко а ли ци ји мо-
гли су оп ста ти као трај ни вој ни фак тор. То 
је по ста ло ја сно и пред став ни ку хаб збур шке 
ку ће у та бо ру ца ра Јо ва на Не на да, Јо ва ну Ха-
бар да не цу. За то је он скло пио са срп ским вој-
во да ма и гла ве ши на ма (cum va i vo dis et pra-
e fec tis Ras ci a nis) спо ра зум, ко ји је осна жен 
обо стра ном те ле сном за кле твом. На и ме, Ср би 
су га са сво је стра не иза бра ли за свог ка пета-
на, а он се за уз врат оба ве зао да ће, уко ли ко 
ца ра Јо ва на сна ђе не ка ква не сре ћа, или пак 
про паст, пре у зе ти вођ ство над срп ским сна-
га ма уну тар и из ван ме ђу реч ја Ти са-Ду нав и 
оста ти с њи ма ута бо рен у јед ном де лу Бач ке 
жу па ни је, све до до ла ска цар ских сна га. О 
то ме све до чи јед но пи смо од 26. ма ја 1527. 
ко је је об ја вио Је не Сент кла раи (Szentkláray, 
Jenö. 1885. Le ve lek Cser no e vics Nenád (Iván 
Czár) a “Fe ke te Em ber” történetéhez. Történel mi 
Tár: 510–511). Стој ков ски вер но пре но си кра-
так опис овог пи сма ко ји је са ста вио Сен тка-
раи, али чи ни се да је дао пре ве лик зна чај спо-
ра зу му Ср ба и Ха бар да не ца. На и ме, Стој ков-
ски на основу се кун дар ног из во ра приказује 
(Czi mer Károly) раз вој до га ђа ја на кон смрт-
ног ра ња ва ња ца ра Јо ва на Не на да у Се ге ди ну: 
„Тру пе Ца ра Јо ва на Не на да су се из гле да по-
ву кле ка Бач кој, где је, по ра ни јим упут стви-
ма кра ља и по то њег рим ско-не мач ког ца ра 
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Фер ди нан да Хаб зур шког, тре ба ло да са чека-
ју ње гов до ла зак у Уга р ску да се су прот ста ве 
За по љи и Осман ли ја ма. На ме ра Хо бер да не ца 
и дру гих за по вед ни ка, па и срп ских вој них 
ко ман да на та, очи глед но је би ла да ује ди не 
тру пе које су би ле ра су те, што на кон по ра за 
код Сеђ фа луа, што на кон ра ња ва ња ца ра Јо-
ва на и ње го вог пре ба ци ва ња у Тор њош, где је 
по том, не ду го за тим, и скон чао свој жи вот” 
(стр. 108). Ако се ови на во ди при хва те као 
тач ни, он да је ну жно прет по ста ви ти да је по-
вла че ње срп ских сна га по сле ра ња ва ња ца ра 
Јо ва на Не на да у Се ге ди ну те кло уред но, а 
не, ка ко опи су је Ђор ђе Сре мац и ка ко сам 
Стој ков ски при хва та, у пот пу ном ха о су. Са-
мо јед на од две мо гућ но сти је ве ро ват на, јер 
јед на ис кљу чу је дру гу. Пре ла зак из ха о тич-
ног у уре ђе но ста ње ни је јед но ста ван вој ни 
ма не вар, чак ни у усло ви ма са вре ме ног ра-
то ва ња, а ка мо ли у сред њем ве ку. Осим то га, 
те шко је за ми сли ти да је је дан стра нац, ка кав 
је био Ха бар да нец, ба рем при вре ме но оку пио 
ра су те срп ске сна ге. Чак и ако је то био слу чај, 
опет оста је про сто ра за чу ђе ње: вој ска ко ја је 
вич на та квим „чу ди ма”, си гур но не би до зво-
ли ла да њен ко ман дант, цар Јо ван Не над, сво-
је по след ње тре нут ке про ве де уса мљен, ако се 
не ра чу на „дру штво” ко је му је пра вио ње гов 
не ме зис Ба линт Те рек, го спо дар Су бо ти це.

Ау тор се бо ри про тив ро ман ти чар ских 
ту ма че ња исто ри је, али по не кад, не све сно, 
и сам под ле же њи хо вом ути ца ју, јер пре ви ше 
про сто ра да је ре цеп ци ји ца ра Јо ва на и ње го-
вог по кре та у XX ве ку. То на ро чи то по ка зу-
је код пор тре ти са ња Фа би ја на Ли те ра та, 
иза сла ни ка ца ра Јо ва на Не на да у Бе чу. Ли те-
рат за си гур но је сте „стра ним по сла ни ци ма 
об ја шња вао за ко је се то ци ље ве бо ри ње гов 
го спо дар”, то је уо ста лом био и сми сао ње го-
вог бо рав ка на Беч ком дво ру, али не ма до ка-
за, ни ти по сто ји ика ква мо гућ ност да је био 
нај ва жни ји иде о лог, spi ri tus mo vens по кре та 

ца ра Јо ва на Не на да (стр. 128). Ка то лич ки све-
ште ник је у срп ском по кре ту мо гао са мо да 
бу де хаб збур шки шпи јун. Ту мо гућ ност отва-
ра пи смо Јо ва на Ха бар да не ца од 26. ма ја 1527, 
у којем он мо ли Беч ки двор да по ша ље ку ћи 
Фа би ја на Ли те ра та, а да оста ви са мо Јо ва на 
До ли ћа као пред став ни ка ца ра Јо ва на Не на-
да: “Fa bi a num re mit ti pe tit, Io ban nem ca stella-
num ve ro re ti ne ri apud Ma i e sta tem re gi am”. Очи-
глед но је да се Фа би јан Ли те рат на ла зио ви ше 
под ко ман дом беч ких вла сти не го ца ра Јо вана 
Не на да. Дру гим ре чи ма, би ће да је Фа би јан 
Ли те рат не ка ко на мет нут ца ру Јо ва ну Не на ду 
за ту ма ча ње го вих ин те ре са на Беч ком дво ру.

Књи га пру жа чвр сту осно ву за ис тра-
жи ва ње по кре та ца ра Јо ва на Не на да и ње го-
вог вре ме на. У ње ној осно ви ле же ра зно род ни 
из во ри, о ко ји ма смо го во ри ли. Сва ка ко су 
нај вред ни ји са вре ме ни из во ри: ко ре спон ден-
ци ја тран сил ва ниј ских гра до ва и пи сма ко је 
је Сент кла раи про на шао у Бе чу. Обе гру пе 
из во ра сва ка ко за слу жу ју ду бљу ана ли зу од 
школ ског пре при ча ва ња ана ли тич ког ин вен-
та ра. С дру ге стра не, ре цеп ци је, но ви нар ске 
„пат ке” („Ми сте ри о зни ход ни ци Цр ног Ца ра”) 
и сл., су прот но ау то ро вим оче ки ва њи ма, не 
да ју књи зи ве ћи ко ло рит, не го јој упра во су-
прот но, на ру ша ва ју основ ну кон цеп ци ју. Пру-
жа ју ћи про стор „ло кал ним ау то ри те ти ма”, 
ко ји су по при ро ди по сла при мо ра ни да, ради 
бо ље про ђе но вин ског ти ра жа, да ле ку про-
шлост учи не не по сред ни јом, па и по це ну 
уно ше ња сен за ци о на ли зма, при кри ве ног ма-
ском на ив ног пи та ња, ми сте ри је, за ни мљи-
во сти итд., ау тор по сред но отва ра те ме ко је 
не ма ју мно го ве зе ни са исто ри јом, ни са на-
у ком. Ме ђу тим, за ис ка зи ва ње лич них, ин-
тим них емо ци ја ви ше про сто ра пру жа књи-
жев ност. У исто ри о граф ским рас пра ва ма 
ва же друк чи ји прин ци пи, у чи јој је осно ви 
та ци тов ска Si ne ira et stu dio.

Мср Вла ди мир Ним че вић
Су бо ти ца

nvla do1991@gmail.com





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

АЛЕК САН ДРА ВУ ЛЕ ТИЋ (Брч ко, 1972). Ви ши на уч ни са рад ник Исто-
риј ског ин сти ту та Бе о град.

Основ не (1995, Ви де ло као из вор за по ли ти ку Срп ске на пред не стран ке), 
ма ги стар ске (2001, По ро ди ца за вре ме дру ге вла де кне за Ми ха и ла) и док тор-
ске (2008, Брак у Кне же ви ни Ср би ји) сту ди је за вр ши ла на Оде ље њу исто ри-
је Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Област ис тра жи ва ња: 
дру штве на исто ри ја Ср би је у XIX ве ку, исто ри ја по ро ди це. При ре ди ла: Днев
ник: при ват ни и јав ни жи вот, I–II, Бе о град 2005. (ко аутор са М. Ја го ди ћем); 
Днев ник: при ват ни жи вот, Бе о град 2006–2007. (ко а у тор са Н. Кр сти ћем). 

Ва жни ја де ла: По ро ди ца у Ср би ји сре ди ном XIX ве ка, Бе о град 2002; 
Из ме ђу по се ла и ба ло ва: Жи вот у Ср би ји у XIX ве ку, Бе о град 2005. (ко а у тор); 
Брак у Кне же ви ни Ср би ји, Бе о град 2008; На лич ја мо дер ни за ци је. Срп ска 
др жа ва и дру штво у вре ме сти ца ња не за ви сно сти, Бе о град 2017. (ко а у тор); 
Пре сто ни Кра гу је вац, Кра гу је вац 2019. (ко а у тор). 

АН ДРЕЈ ЈЕФ ТИЋ (Са ра је во, 1984). На уч ни са рад ник у Ин сти ту ту за 
фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао je те о ло ги ју на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду (2009). На истом фа кул те ту је док то ри рао 2016. 
(Ре цеп ци ја све тих ота ца у дје лу То ма са Ф. То рен са: па три стич ка те о ло
ги ја и са вре ме на на у ка). Ра дио је као аси стент (2010–2016) и до цент (2016–2022) 
на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Од 
2022. је ис тра жи вач при прав ник на Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју и дру штве ну 
те о ри ју у Бе о гра ду. Ба ви се па три стич ком те о ло ги јом и фи ло зо фи јом, од но-
сом те о ло ги је и на у ке и са вре ме ном пра во слав ном те о ло ги јом. При ре дио 
збо р ни ке: Те о ло ги ја у јав ној сфе ри (Тре би ње 2015), Ве ра и ми сао у вр тло гу 
вре ме на: ме ђу на род ни збо р ник ра до ва у част ми тро по ли та Ам фи ло хи ја 
(Ра до ви ћа) и епи ско па Ата на си ја (Јев ти ћа), Бе о град –Под го ри ца –Фо ча 2021. 
(ко а у тор). 

Ва жни ја де ла: Syno da lity: a for got ten and mi sap pre hen ded vi sion: re flec
ti ons on the Holy and Gre at Co un cil 2016 (ко а у тор), Al ham bra (Ca li for nia) 2017.

ВА СИ ЛИ ЈЕ Ђ. КРЕ СТИЋ (Ђа ла, Ба нат, 1932). Про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду у пен зи ји.

Ди пло ми рао 1957, ма ги стри рао 1962, док то ри рао 1957. (Хр ват скоугар
 ска на год ба 1868. го ди не) на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. За до цен та на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду иза бран 1967, ван ред ног 
про фе со ра 1973. и ре дов ног 1979. Од 1981. био је шеф Ка те дре за на ци о нал ну 
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исто ри ју но вог ве ка. За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 1981, а за ре дов ног 
1991. Од 1982. је ди рек тор Ар хи ва СА НУ. Члан Пред сед ни штва СА НУ је од 
1995. Се кре тар Оде ље ња исто риј ских на у ка по стао је 1998. го ди не. На уч но 
ин те ре со ва ње ве за но је за ши ри про стор ју жно сло вен ских зе ма ља у раз до бљу 
од XVI II до XX ве ка. Ба ви се исто ри јом Ср ба у Угар ској и Хр ват ској, срп-
ско-хр ват ским од но си ма, ју го сло вен ском иде јом и на стан ком ге но ци да у 
НДХ. По себ но је из у ча вао по ли тич ку исто ри ју, исто ри ју дру штва и дру штве-
них по кре та, као и кул тур ну исто ри ју. Из тих обла сти на пи сао је и об ја вио 
ви ше од 250 ра до ва (мо но гра фи ја, сту ди ја, чла на ка, рас пра ва и есе ја). 

Ва жни ја де ла: Хр ват скоуга р ска на год ба 1868. го ди не, Бе о град 1969; 
Про то кол кне за Ми ло ша Обре но ви ћа: 1824–1825, Бе о град 1973. (ко а у тор); 
Исто ри ја срп ске штам пе у Угар ској: 1791–1914, Но ви Сад 1980; Ср би ја и 
осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну од Па ри ског ми ра до Бер лин ског кон гре са 
139 (1856–1878), књ. 1, Бе о град 1983. (ко а у тор); Срп скохр ват ски од но си и 
ју го сло вен ска иде ја у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, Бе о град 1988; Исто ри ја Ср ба 
у Хр ват ској и Сла во ни ји: 1848–1914, Бе о град 1991; Про гра ми и ста ту ти 
срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Бе о град 1991; Из исто ри је 
Ср ба и срп скохр ват ских од но са: (сту ди је, члан ци, рас пра ве и есе ји), Бе о град 
1994; Гра ђа о Ср би ма у Хр ват ској и Сла во ни ји: (1848–1914). Књ. 1, 1848–1883, 
Бе о град 1995; Гра ђа о Ср би ма у Хр ват ској и Сла во ни ји: (1848–1914). Књ. 2, 
1884–1914, Бе о град 1995; Ле ци на срп ском је зи ку: (1848–1849), Но ви Сад 1998; 
Ге но ци дом до Ве ли ке Хр ват ске, Но ви Сад – Бе о град 1998; Зна ме ни ти Ср би 
о Хр ва ти ма, Но ви Сад 1999; Би скуп Штро сма јер у све тлу но вих из во ра, Бео-
град –Ча чак 2001; „Ме мо ран дум СА НУ” под уда ри ма по ли ти ке, Бе о град 2002. 
(ко а у тор); Из про шло сти Сре ма, Бач ке и Ба на та, Бе о град 2003; Исто ри о гра
фи ја у слу жби по ли ти ке, Ја го ди на 2004; Ја ша То мић: по ли тич ки пор трет: 
1856–1922, Но ви Сад 2006; Би скуп Штро сма јер: Хр ват, ве ли ко хр ват или 
Ју го сло вен, Ја го ди на 2006; Кнез Ми лош Обре но вић и Ђа ко ва бу на, Сме де рев-
ска Па лан ка – Ку са дак 2009; До си је о ге не зи ге но ци да над Ср би ма у НДХ, Нови 
Сад 2009; Исто ри чар у вре ме ну пре лом них и суд бин ских од лу ка (ин тер вјуи и 
из ја ве 1985‒2010), Но ви Сад 2011; Хр ват ске пре тен зи је на Вој во ди ну и Бо сну 
и Хер це го ви ну од 1848. до да нас, Зре ња нин –Бе о град 2012; Ср би у Уга р ској: 
1790–1918, Но ви Сад 2013; При ло зи за но ви ју исто ри ју СА НУ: (о Ме мо ран
ду му, СА НУ и ње ном ру ко вод ству), Бе о град 2014; За пам ће ња, Но ви Сад 2016; 
Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни срп ској, Но ви Сад 2014; Ве ли ко
хр ват ске пре тен зи је на Вој во ди ну, Бо сну и Хер це го ви ну, Бе о град 2017; Ја се
но вац, Бе о град 2017. (ко а у тор); Исто ри чар у вре ме ну пре лом них и суд бин ских 
од лу ка (ин тер вјуи и из ја ве 2010‒2018), књ. 2, Но ви Сад 2019; Гра ђа за исто
ри ју срп скохр ват ских од но са и Ср ба у Хр ват ској 1848‒2014, Бе о град 2019. 
Ви ше књи га пре ве де не су му на ен гле ски и фран цу ски је зик, а не ке су об ја-
вље не у ви ше из да ња.

СР ЂАН РУ ДИЋ (Про ку пље, 1968). На уч ни са вет ник Исто риј ског ин сти-
ту та Бе о град. 

Ди пло ми рао је 1994. 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 2000. од бра нио ма ги ста р ску те зу Вла сте ла 
Или р ског гр бов ни ка и 2005. док тор ску ди сер та ци ју Бо сан ска вла сте ла у XV 
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ве ку. У Исто риј ском ин сти ту ту ра ди од 1996. го ди не. На Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци Уни вер зи те та у При шти ни од апри ла 2005. 
до ок то бра 2007. го ди не др жао је на ста ву из пред ме та Исто ри ја на ро да Југо-
сла ви је у сред њем ве ку до XII ве ка и Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је у сред њем 
ве ку од XII до XV ве ка. ВД ди рек тор Исто риј ског ин сти ту та био 2010–2011, 
и ди рек тор 2011–2019. Глав ни је уред ник ча со пи са Ини ци ја ли – ча со пи са за 
сред њо ве ков не сту ди је. Члан је у ред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто
ри ју. Област ис тра жи ва ња: на ци о нал на исто ри ја сред њег ве ка, пре све га исто-
ри ја бо сан ског кра љев ства, хе рал ди ка и кри тич ко из да ва ње ћи рил ских из вора.

Ва жни ја де ла: Вла сте ла Илир ског гр бов ни ка, Бе о град 2006; Бо сан ска 
вла сте ла у XV ве ку, Бе о град 2021; Бал ши ћи: го спо да ри Зе те, Бе о град 2021.

НИ КО ЛА СТАН КО ВИЋ (Бе о град, 1994). Ма стер исто ри чар. 
Ди пло му основ них сту ди ја сте као је 2019. го ди не на Оде ље њу за исто-

ри ју (Ка те дра за исто ри ју Ју го сла ви је) Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду. Ма стер сту ди је за вр шио 2020. (Ју го сло вен ска вој ска ван 
Отаџ би не 1941–1947). На уч но-ис тра жи вач ка де лат ност: исто ри ја ју го сло вен-
ске кра ље ви не, еми грант ска вла да Кра ље ви не Ју го сла ви је, ње не ору жа не 
сна ге у из бе гли штву и оку пи ра ној отаџ би ни, ме ђу са ве знич ка ви со ка по ли-
ти ка у то ку Дру гог свет ског ра та и срп ска по ли тич ка еми гра ци ја на ста ла 
по свр шет ку рат ног су ко ба.

ЗОР КА ШЉИ ВАН ЧА НИН (Жа бљак, 1985). Са рад ник у на ста ви на 
Ка те дри за са вре ме не грч ке и ви зан то ло шке сту ди је Ки пар ског др жав ног 
уни вер зи те та у Ни ко зи ји (Ки пар).

 За вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри за нео хе лен ске студи-
је Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док то ри ра ла је грч ку 
књи жев ност на Ка те дри за ви зан то ло шке и са вре ме не грч ке сту ди је Ки пар-
ског уни вер зи те та [Рецепција Ф. М. До сто јев ског у Грч кој. Кри ти ке и прево
ди (1877–1929)]. Ужи пред мет ње ног на уч ног ин те ре со ва ња об у хва та грч ку 
књи жев ност XX ве ка, тран сла то ло ги ју и те о ри је ре цеп ци је. Сем на уч не 
ка ри је ре ба ви се и књи жев ним пре во ди ла штвом. У ње ном пре во ду об ја вље-
но је пет про зних де ла и три књи ге по е зи је. Та ко ђе, пред сед ни ца је огран ка 
Удру же ња при ја те ља Ни ко са Ка зан ца ки са за Цр ну Го ру и за ме ник уред ни ка 
на уч ног ча со пи са Akro po lis: Jo u r nal of Hel le nic Stu di es. Ан га жо ва на је тре-
нут но као са рад ник у на ста ви на Ки пар ском уни вер зи те ту.





Ав ксен ти је (ми тро по лит) 99
Авра мо вић, Рај ко 89
Авра мов ски, Жив ко 63–64
Аг ни дис, Ата на си ос 72–73
Агу ше вић, Или јас 68
Алек сан дар Обре но вић 13
Али ви за тос, Амил ка 39–41
Ами ра то, Сци пи он 15
Ана Ком ни на 10
Ан дре ја (Ан дра) (кти тор цр кве) 85–87
Ан дри ја ше вић, Жив ко 8
Ан дрић, Је ли си је 40
Ан дрић, Ма ри ја 114
Ан жуј ци 8
Ан то ни је вић, Не над 68, 75–76
Ар ги ро пу лос (ми ни стар) 67
Ата на си је Јев тић (вла ди ка) 26, 30, 34, 119
Ах мет Зо гу (ал бан ски краљ) 61–68, 70, 72–79

Ба бо вић, С. 100
Бал ду ин II (цар) 8
Бал ти (фа ми ли ја) 9
Бал цо (del Bal zo) 16
Бал ша 9, 11, 14
Бал ша I 10
Бал ша II 10–11
Бал ша III 12
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Бал ша Ба ри нич Би во ли чић 12
Бал ши ћи 7–16
Бан ко вић, Са ва 78
Бар јак тар, Му ха рем 67, 69, 71, 74–75
Бар кер, Ели за бет (E. Bar ker) 66, 75, 77
Бар ле ти, Ма рин 13
Бар те ле ми, Луј 14
Ба та ко вић, Ду шан Т. 62
Ба та ло (теп чи ја) 85
Ба шић, Ве сна 21
Бер гвин, Џејмс (Ber gvin) 64
Бе рен го, Ма ри но 109
Бо (Ba ux) 7–10, 12, 14–15
Бо, Бер транд де 12
Бог дан Ха те ље вић 92
Бо го слав Ра дич 102

Бо на вен ту ра де Си сте рон (Bo na ven tu re de 
Si ste ron) 9

Бо ро зан, Ђор ђе 62
Бре си, Мар ко (M. Breschi) 51 
Броз, Јо сип 74, 77
Бу ба ло, Ђор ђе 81
Бу гар, Ма рин 100, 102
Бу ди са вље вић, Ср ђан 72–73
Буш, Оно ре (Ho noré Bo uc he) 9

Ван По пел, Франс (F. W. Van Pop pel) 52
Вар на ва Ро сић (па три јарх) 34
Ва син, Го ран 21
Вељ ко вић, Жар ко Б. 108
Вен ту ра, Ан ђе ло 109
Верт хај мер-Ба ле тић, Али са 46
Ве се ли но вић, Сте ван 31
Виг нер, Ни ко лас (Vig ner, N.) 9
Ви до са ва Ба о шић 11
Вла дељ 101–102
Вла ди слав Ни ко лић (кнез) 92
Вран гел, Пе тар Ни ко ла је вич 63
Вре то ло ми је Брат ми ро вић 105–106, 108
Ву кан Не ма њић 15
Вук сан, Д. 14
Ву ле тић, Алек сан дра 45, 48, 54, 60, 119

Га ври ло вић, Ми лан 73
Га ври ло вић, Слав ко 19–20
Га ни-бе г Кри е зи ју 63, 67, 78
Гел чић, Јо сип (Gel cich) 7, 11, 15
Глу зман, Ре нард (Re nard Glu zman) 109, 111–114
Глу мац, Ду шан 33
Гој ко Бал шић 9
Гр ко вић, Ми ли ца 84
Грол, Ми лан 73

Дај ко ви чу, Бе а три че 116
Да ми јан (поп) 104
Де Ла сио, Сер ђо (S. De Ias sio) 51 
Де ља нин, Б. 85
Ден ђе њо Ка ра чо ло, Че за ре (Ce sa re d’En ge nio 

Ca rac ci o lo) 9
Ди канж, Шарл Ди френ 12, 14–15
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Ди ми три је вић, Сте ван 33
Ди мић, Љу бо драг 62
Ди на, Фи кри 75
Ди нић, Ми ло је 78
Дој чен 106
До лић, Јо ван 117
До мен ти јан (мо нах) 108
До сто јев ски, Фјо дор Ми ха и ло вич 26, 31
Дра ган Хре бља но вић 106
Дра гој ло 106
Дра го слав 102
Дра гу ти но вић (по сла ник у Бер ну) 72

Ђа ђу ли (ал бан ски пр вак) 70
Ђе ре, Зол тан 21
Ђи лас, Ми ло ван 76
Ђо но вић, Јо ван 72
Ђор ђе II (грч ки краљ) 64
Ђор ђе Сре мац 117
Ђор ђе вић, Ири неј 29, 32–34, 37, 40
Ђор ђе вић, Јо ван 19
Ђор ђе вић, Ни ко ла 26–27, 31, 37, 41
Ђор ђић, Пе тар 84
Ђу рађ I Бал шић 10
Ђу рађ II Бал шић 13–14
Ђу ра шко вић, Ђу ро 68
Ђу рић, Ра до слав 71, 74
Ђу ри шић, Па вле 75, 77

Ек ме чић, Ми ло рад 20
Ер мит, Жан Бап тис 15–16

Же гар 85
Жив ко вић, Ни ко ла 68
Жи во тић, Алек сан дар 77
Жив чи ћи (бра ћа, Мил друг и До бруј) 82–85
Жу тић, Ни ко ла 63

За вал ни 67
Зе че вић, Н. 10
Зло кру хо вић, Јо ван 85
Зо гу, Же рал ди на 65–66, 69
Зо гу, Ле ка 65
Зо њић, Урош 77

Илић, Бо го љуб 67
Исак II Ан ђел (цар) 8

Ја коп Бал цо (кнез Та рен та) 13
Ја нић, Ки рил 31–33, 39–40
Јев тић, Па вле 29, 40
Је ле на Ан жуј ска (кра љи ца) 8
Је лић, Ми ло сав 62–63
Јеф тић, Ан дреј 25–27, 39, 42, 119
Ји ре чек, Кон стан тин 15
Јо а ким Ђу раш 102
Јо а ни ки је (игу ман) 102
Јо ван Ан ђел 8

Јо ван Бал шић 10
Јо ван За по ља 116–117
Јо ван Ком нин Асен (де спот) 10
Јо ван Не над 115–117
Јо ван Оли вер (вој во да) 102
Јо ван Ха бар да нец 116–117
Јо ва но вић Ба тут, Ми лан 57
Јо ва но вић, Бо го љуб 47
Јо ва но вић, Ми ро слав 63
Јо ва но вић, Сло бо дан 69, 72
Јо сић, Ра ди вој 30–31, 33
Јо сиф II (ми тро по лит) 97–99
Јо сиф Цви јо вић (епи скоп) 34
Ју ка, Му са 70

Ка ва ја, Ни ко ла 75–76
Ка зи, Таф 67
Кар даш, Мех мед 84
Кар ло I (краљ Си ци ли је) 8, 12, 15
Кар ло I Ан жуј ски 8
Кар ло II Ан жуј ски 8
Ка саш, Алек сан дар 21
Ка стри о ти 11
Ка та ри на Ко са ча Ко тро ма нић (бо сан ска кра-

љи ца) 13
Ке кре зи, Кон стан тин видети: Чекрези, Кон-

стантин
Ко ва че вић, До бро сав 34
Ко зић, Ми ло рад 78
Ко ко ши, Ћа зим 67
Ко ма ти на, Ива на 8
Ко њи ца, Мех мед 67
Ко па, Ал фре до (A. Cop pa) 51
Ко при ви ца, Ма ри ја 97
Ко ро ни ни-Крон берг, Јо хан 21
Кре стић, Ва си ли је Ђ. 19, 22–23, 119
Кри дис, А. 28
Кри зман, Бог дан 64
Крипс, Џон 67
Кр кљуш, Љу бо мир ка 20, 22
Кр ње вић, Ју рај 73
Кру е зи ју (бра ћа) 75
Круј, Му ста фа 71
Ку пи, Абаз 69, 71, 75, 77

Ла Пи зе, Јо сеф (Jo seph de La Pi se) 9
Лејн, Фре де рик (F. C. La ne) 109, 112–113
Ле ма јић, Не над 21
Ле нор ман, Шарл 12, 14
Ле нор мант, Ф. (Le nor mant) 12
Лер мит, Жан-Ба тист (Iean Bap ti ste L’Her mi te; 

dit Tri stan) 9
Ли па, Зе нел 71
Ли па, Ше риф 71
Ло ма, Алек сан дар 92
Лу бар дић, Бог дан 26, 31–32, 40
Луј VI (фран цу ски краљ) 8
Лу лу ши, Ал берт (Lu lus hi, Al bert) 78

124
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Љеш, Аћиф 67
Љу шић, Ра дош 21

Ма јер хо фер, Фер ди нанд 20
Мак сим (ми тро по лит) 97, 99
Ман фре ди ни, Ма тео (M. Man fre di ni) 51–52, 

54
Ма ри ја 101–102
Ма ри ја Мур ски 9
Ма ри на-Ви то сла ва 85
Мар ко Кра ље вић 92, 102
Мар ко вић, Иг на ти је 26, 40
Мар ти ни (ми ни стар) 67
Ма сла три (исто ри чар) 14
Ма сна (вој во да) 108
Ма тил да (су пру га ца ра Јо ва на Ан ђе ла) 8
Ма цо ни, Ста ни слао (S. Maz zo ni) 51 
Мен сдорф Пу љи, Алек сан дар 20
Ми ја то вић, Че до миљ 8, 12–14
Ми ка ви ца, Де јан 21–22
Ми кла шев ски, Ан дри ја Ми хај ло вич 63
Ми кло шич, Франц 14
Ми лан Обре но вић (краљ) 13
Ми лен ко вић, Мил. М. 35, 37
Ми ле тић, Све то зар 19
Ми ли во је вић, Вла дан 82, 85
Ми лу ти но вић, Вој кан 108
Ми ни а ти, Ло рен зо (Lo ren zo Mi ni a ti) 11
Ми о тош (вој во да) 92
Мир ко вић, Ла зар 33–34, 39
Ми ћић, Не бој ша 87, 89–90, 93
Ми ха и ло вић, Дра го љуб 34, 61, 69–71, 74–75, 

77
Ми шић, Си ни ша 81
Мр ђе но вић, Ду шан 11
Му са ки (ал бан ска пле мић ка по ро ди ца) 10, 14
Му са ки, Ан дре ја 10
Му са ки, Јо ван 9–10
Му са ки, Ко ми та (кћер ка де спо та А. Му са ки ја) 

10
Му са ки, Кон стан тин 9–10, 13
Му са ки, Те о до ра 10
Му со ли ни, Бе ни то 64, 77

Нај да но вић, Ди ми три је 25–28, 30, 35, 36–37, 
41

На та ли ја Обре но вић 13
На ћи (се кре тар) 66
Не да (су пру га Ан дре је, кти то ра) 85–87
Не дић, Ми лан 76
Не ма њи ћи 7, 9, 13
Ни ко ла Пе тро вић (кнез цр но гор ски) 14
Ним че вић, Вла ди мир 117
Нин ко вић, Не над 21
Нин чић, Мом чи ло 62, 66–69, 72–73
Но бле мер, Гу став (Gu sta ve No ble ma i re) 13, 15
Но ва ко вић, Сто јан 10
Но ли, Фан С. 63, 73

Ор бин, Ма вро 11–13, 16
Ори, Брет Е. (B. E. Ory) 52
Ор лан до, E. (Or lan do) 109
Ор та ли, Ге рар до 109
Осмај лић, Ми лић Ј. 75
Ох му ће ви ћи 11

Па вле Грч ки (краљ) 78
Па вле Ка ра ђор ђе вић 64
Па вле Ко мље но вић (кнез) 92
Па вло вић, Ко ста Ст. 69
Па вло вић, Сте ван К. 19, 64
Пал, Ти бор 21
Па ла ве стра, Алексaндар 11 
Па на јот Бал шић 14
Пан те лић, Бла го је 25
Па шић, Ни ко ла 62
Пе за, Ми слим 71, 75
Пе за, Му ста фа 69
Пе ре њи, Пе тар 116
Пе рић, Вла ди мир 70, 72
Пе тар II Ка ра ђор ђе вић 65, 78
Пе тар Иве љин Ох му ће вић-Гр гу рић 10–11
Пе тра но вић, Бран ко 75–76
Пе трис, Фран че ско де (Fran ce sco de Pe tris) 11
Пе тро вић, Вла де та 81, 85
Пе тро вић, Ни ко ла 19
Пе ши кан, Ми тар 84
Пи ко, Емил 19
По ли хра ни ја (Ра да ча) 85
По по вић, Ду шан Ј. 19
По по вић, Ју стин 25–42
При би слав Пе то је вић 92
Пу ре та (поп) 106

Ра де нић, Ан дри ја 20
Ра ди вој Гр гу рић Вла ди са љић 11
Ра ди са вље вић, Де јан 100, 105
Ра до ва но вић, Ти хо мир Ти хон 32–33, 40
Ра дој чин, Ми о драг 115
Ра до нић, Јо ван 20
Ра до слав По кла и ра ић 101–102
Ра шко вић, Ду шан 104, 106–107
Ро вин ски, Па вле Апо ло но вич 14
Ро доп (вла сте лин) 85
Ро каи, Пе тар 21
Ру дић, Ср ђан 7–8, 10, 16, 120

Са мар џић, Алек сан дар 8, 11
Са му и ло Ма ши ре вић (вла ди ка) 20
Сел ма ни, Ху се ин 66, 70–71
Сент кла раи, Је не (Szentkláray Jenö) 116–117
Си мић, Ста но је 72–73
Си мо вић, Ду шан 66, 69
Скен дер-бег 63
Слав ко вић, Бо жи ца 62
Сми ља нић, М. 67
Со ло вјев, Алек сан дар 10–11
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Со ло вјев, Вла ди мир 40
Спа сић, Д. 11
Спи сић, Ки рил 87–88
Срећ ко вић, Пан та 13
Ста ме но вић, Игор 95
Стан ко вић, Ни ко ла 61, 79, 121
Сте ва но вић, Зо ран 21
Сте пан (Стје пан) (Ра ва ни ца) 92
Сте фан (игу ман) 95–97
Сте фан Ду шан (цар) 11–12, 102, 105–106
Сте фан Ма ра мон те 14
Сте фан Ми лу тин (краљ) 100, 102
Сте фан Та сов чић 11
Сте фан Урош I Не ма њић (краљ) 8, 12, 106
Сто ја ди но вић, Ми лан 64
Сто ја ди но вић, Ми лош 100, 102
Сто ја но вић, Јо ван 29, 40
Стој ко вић, Мо мир 64
Стој ков ски, Бо рис 115–117
Стра ти ми ро вић, Ђор ђе 10, 14–15
Су бо тић, Иван 65–67

Те о дор Сту дит 99
Те рек, Ба линт 117
Ти тов, Те о дор 30–31, 33
То дор 85
То ма ше вић, Блаж 85
То ма ше вић, Дми тар 82, 85
То мес, Џеј сон Хан тер (J. H. To mes) 62–63, 70, 

74–75, 77
То мо вић, Гор да на 85, 87
Три стан 9, 14
Тр кља, Ла зар 25–28, 30, 34–37, 41
Тр кља, Ни ко ла 34

Ћир ко вић, Си ма 10–11, 93
Ћо ро вић, Вла ди мир 19

Ур бан V (па па) 13

Фа би јан Ли те рат 117
Фа веј ри ал, Жан Клод (Jean-Cla u de Fa veyrial) 

14
Фа рук I Еги пат ски (краљ) 78
Фе ран те де ла Ма ра (Fer ran te del la Mar ra, duca 

del la Gu ar dia) 9, 135, 15
Фер ди нанд I Хаб збур шки 116–117
Фи лип (кнез Та рен та) 12
Фор на зин, Але сио (A. For na sin) 51 
Фо тић, Кон стан тин 70
Фран ко Бал шић 13–14
Фра ња Јо сиф (цар) 22
Фре сне, Чарлс (Char les du Fre sne) 12

Хан, Јо хан Ге орг (Jo hann Ge org von Hahn) 12
Хег бер, Улф (Ulf Högberg) 51
Хопт нер, Џеј коб (Ja cob B. Hopt ner) 64
Хопф, Карл (Hopf, Carl) 9–10, 12
Хо џа, Ен вер 74, 76–78
Хре ља (вој во да) 11
Хугo Бал шић 13

Цвет ко вић, Бра ни слав 100
Цвет ко вић, Дра ги ша 78
Ци мер, Ка рољ (Czi mer Károly) 116
Цин цар Мар ко вић, Алек сан дар 64
Цонс, Ба зи 74
Цр но је ви ћи (ди на сти ја) 11, 14

Че кре зи, Кон стан тин 15, 70
Чем бер лен, Џе фри (Ge of frey Cham ber lain) 

51–52

Шви кер, Ј. Х. 20
Ше ку ла рац, Бо жи дар 7, 11
Шљи ван ча нин, Зор ка 25–27, 39, 42, 121
Шмит, О. Ј. (Scmitt) 109
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Ал ба ни ја 9, 12–15, 61–64, 66–79
Александријa 113
Алек си нац 100, 104
Анконa 113–114
Аран ђе ло вац 82
Ар ги ро ка стро 69
Аскот (Ен гле ска) 65
Ати на 25–35, 38–41
Ау стри ја 21
Ау стро у гар ска 77
Аха ја (про вин ци ја) 13

Ба ле сум (око ли на Ри ма) 15
Ба ле цо (Про ван са) 13
Бал кан ско по лу о стр во 9, 61–64, 67, 71, 85, 92, 

102, 104, 108, 114
Балш (Balsh) 12
Ба нат 21
Бач ка 21, 116
Бач ка жу па ни ја 116
Бел ги ја 54
Бе о град 19–21, 25–38, 40–42, 45, 54–55, 61–63, 

78, 81, 85, 87, 97, 108, 114
Бе о град ски округ 55
Бе ра не 75
Бер лин 54
Берн 72
Беч 62, 68, 117
Би је ло По ље 71
Би ле ћа 34
Би стри ца (Тран сил ва ни ја) 116
Би тољ 27, 33
Блај бург 75
Бли ски ис ток 72, 78
Бо ја на 13
Бо сна 12, 77, 82, 84
Бо сна и Хер це го ви на 93
Бра си на (се ло) 93
Брен та (ре ка) 113
Бу гар ска 12, 71
Бу ра но 110
Бу рел (ло гор) 75

Ва ље во 26, 34, 37, 81
Ва љев ски округ 55

Вар ша ва 65
Ва ти кан 63, 71
Ва шинг тон 70, 73, 77
Ве ли ка Бри та ни ја 32, 65, 66, 74
Ве ли ки Ши ље го вац (Кру ше вац) 106
Ве не ци јан ска ре пу бли ка 109–114
Вер сај 54, 65
Ви зан ти ја 100
Ви тле јем 9
Вој во ди на 19, 21–22
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат 19–23
Врањ ски округ 55
Вр би ца (се ло) 82

Гај (за се ок, Бра си на) 93
Га јан ско гро бље 93
Грч ка 13, 26, 28, 32, 35, 40–42, 64–67, 72–73, 

77–78

Дал ма ци ја 12, 112
Да маск 113
Де бар 68, 71, 74
Де бар ски крај 67
Ди ми тров град 95
Доњa Зетa 13
До ња Бо ри на 87
Драч 12, 75
Ду бров ник 7, 10, 15, 89
Ду га њи ва (гро бље) 87
Ду нав 116

Ђа ко ви ца 78

Евро па 9, 42, 45, 64–65, 69
Егеј ско мо ре 112
Еги пат 67, 78
Ен гле ска 40, 51–52, 54, 65, 69, 74, 113
Епир 69
Есто ни ја 65

Же не ва 72

За греб 21
За пад на Евро па 45
Звор ник 89, 91–92

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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Звор нич ка твр ђа ва 92
Здра ви ње (се ло, Кру ше вац) 100, 102
Зе та 7–9, 10, 12–14

Изра ел 109
Илоч ки срез 21
Ис тан бул (и под Ца ри град) 65, 72
Ис точ на Ср би ја 54
Истра 112
Ита ли ја 8–9, 13, 15, 63–64, 67–69, 73, 75–76

Ја го ди на 100, 102
Ја дран 64, 109–110, 113
Јај це 77
Ја ко вље (код Алек син ца) 100, 104–105
Јер ме ни ја 9
Ју го за пад на Ср би ја 55, 59
Ју го и сточ на Евро па 66
Ју го сла ви ја 61, 67, 69, 72–73, 76
Ју жна Ал ба ни ја 67, 69
Ју жна Ср би ја 71, 74
Ју жна Уга р ска 20, 116

Ка и ро 67, 77
Кам по (ло гор код Ска дра) 75
Кан ди ја 112
Ка о ник (се ло, Кру ше вац) 104
Ка о нич ко гро бље 107
Кјо ђа 110, 114
Клуж 116
Кне же ви на Ср би ја 54
Кон стан ти но пољ (и под Ца ри град/Ис тан бул) 

12–13
Кон станц (Не мач ка) 10–11
Ко па о ник 85
Кор ча 69
Кор чу ла 112, 114
Ко со во 63, 68, 71, 75–77 
Ко стур 11
Кра гу је вац 82
Кра гу је вач ки округ 55
Кра јин ски округ 54–55
Кра ље ви на Грч ка 64
Кра ље ви на Ита ли ја 63
Кра ље ви на Ју го сла ви ја 61, 63–66, 69, 76–78
Кра ље ви на Ср би ја 45–47, 51
Кра ље ви на СХС 38, 62–63
Кра ље во 108
Крит 113–114
Кру ше вац 81, 100, 102, 104, 106–107
Кру ше вач ки крај 104, 106–107
Кру ше вач ки округ 55
Крф 112–114
Кукс (ло гор) 75–76

Ла ри са 64
Ле Бо (Les Ba ux) 8
Ле вант 113

Ле пант 110
Ле то ни ја 65
Лим 74
Ли пљан ска оп шти на 75
Ли пље (се ло) 89
Ли са бон 113
Ли тва ни ја 65
Лон дон 40, 65–68, 70–71, 76, 78

Љу ма 74

Ма зор бо (Ве не ци ја) 110
Ма ке до ни ја 63
Ма ла мок (Ве не ци ја) 110, 112–113
Ма ли Зво р ник (оп шти на) 87, 93
Ма на стир Пла ни ни ца 95
Ма на стир Све ти На ум 63
Ма на стир Ће ли је 26
Ма ри њан (Ma rig na ne, Фран цу ска) 8
Мар сељ 65
Мар че ти ћи (за се лак) 89
Ма чва 93
Ма чва (град) 92–93
Ме ди те ран 114
Ме то хи ја 68, 71, 75–77
Мљет 11
Мо рав ски округ 55
Му ра но 110

На пуљ 7, 9–10, 13, 15
Напуљскa краљевинa 10–11, 13
Не мач ка 52, 76
Ни ко зи ја (Ки пар) 25, 42
Ниш 86, 100
Ни шки округ 55
Но ви Сад 19–20

Окс форд 26, 29, 31–32, 35, 38–41
Оно гошт (Ник шић) 7
Оранж 8
Османскo цар ство 113
Охрид 77

Пе кин (ло гор) 72, 75
Пер мет (Ал ба ни ја) 77
Пе тро град 26, 32, 38
Пећ 7
Пи рот 54
Пи рот ски округ 55
Пи шко пе ја 63
Пла ни ни ца (ма на стир) 95
Под рињ ски округ 54–55
По жа ре вац 81
По жа ре вач ки округ 55
По реч 74
Пор то Ро ма но (ло гор) 75
Пор ту га ли ја 113
Пот кар пат ска Ру си ја 34
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Пре за (Ита ли ја) 76
При зрен 7
При шти на 71
Про ван са 7–9, 12–13, 15

Ра ва ни ца 92
Ри га 65
Рим 15
Рт до бре на де 113
Руд нич ки округ 54–55
Рум ски срез 21
Румунијa 13, 15, 65, 67

Са ра је во 10
Сар ди ни ја 15
Све ти На ум (ма на стир) 63
Се вер на Ал ба ни ја 67
Се вер на Аме ри ка 77
Се вер ни Епир 69
Се ге дин 116–117
Сеђ фа лу 117
Си ри ја 114
Си ци ли ја 12, 14–15
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 52, 69–70, 73, 78
Ска дар 13–13, 73, 77
Сла во ни ја 21, 52
Сла но (код Ду бров ни ка) 10
Сме де рев ски округ 55
Сплит 111
Ср би ја 12–13, 26, 28, 35, 38, 41, 45–46, 48–52, 

54, 56–57, 59–60, 62, 76
Сред ња Евро па 45
Сред њи ис ток 65, 72, 78
Срем 81
Срем ска Ми тро ви ца 81
Срем ски Кар лов ци 19, 30–31, 34–36, 41
Срп ско цар ство 7
Сток холм 64
Стру га 68
Су бо ти ца 115, 117

Та рент 13
Тел-Авив 109

Те ми швар 20, 116
Ти моч ки ор куг 55
Ти ра на 62–63, 68, 77
Ти са 116
То плич ки округ 54–55
Тор њош 117
Тор че ло (Ве не ци ја) 110
Тран сил ва ни ја 116–117
Тре би ње 7
Тур ска 65–66

Ћаф Пру ше (ло гор) 76
Ће ли је (ма на стир) 26
Ћу ко вац (бр до) 106

Угар ска 19–22, 116–117
Ужич ки округ 54–55

Фа ма гу ста 112
Фи је ри (ло гор) 75
Фран цу ска 8, 13, 52, 54, 65
Фу о за (ка нал) 113

Хаб збур шка мо нар хи ја 19, 21
Ха и фа 109
Хи ма ра (Ал ба ни ја) 7, 75
Холандијa 51–52
Хр ват ска 12, 21

Ца ри град (и под Ис тан бул) 66–71, 110
Цр ква Све те Бо го ро ди це хво стан ске 99
Цр ква Све тог Ђор ђа (се ло Здра ви ње) 102
Цр ква Све тог Ми не (Штав) 85
Цр кви не (за се ок, Кра гу је вац) 82
Цр на Го ра 7–8, 11–12, 14, 70, 77

Чај ни че 74
Ча чан ски округ 55
Че хо сло вач ка 34

Шведскa 51–52, 65
Штав (се ло, Ко па о ник) 85

Ре ги стре са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић





ПОЛИТИКА УРЕДНИШТВА

Зборник Матице српске за историју објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове, разврстане у следећим категоријама: оригинални научни 
рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија 
и грађа. Поред тога објављује прилоге у виду приказа и извештаја из научног 
живота. У Зборнику Матице српске за историју објављују се радови из обла-
сти историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких и дру-
штвених дисциплина.

Радови могу бити написани на српском и сродним језицима, на енглеском, 
руском, немачком и француском језику. Радови на српском језику штампају 
се ћириличним писмом. 

Зборник Матице српске за историју излази двапут годишње. 
Публиковање у Зборнику Матице српске за историју се не наплаћује, 

нити се радови и рецензије хоноришу.
Зборник Матице српске за историју доступан је у режиму отвореног 

приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-
-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

ОБАВЕЗЕ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА

Главни уредник Зборника Матице српске за историју доноси коначну 
одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке 
уредник се руководи уређивачком политиком водећи рачуна о законским 
прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагијаризам.

Главни уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези с поднесе-
ним рукописом. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и суд-
бини рукописа одлучује Уредништво. Пошто је идентитет аутора и рецензена-
та непознат другој страни, главни уредник је дужан да ту анонимност гарантује.

Главни уредник дужан је да суд о рукопису доноси на основу његовог 
садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких, политичких и дру-
гих предрасуда.

Чланови Уредништва не смеју користити необјављен материјал из под-
несених рукописа за своја истраживања без писане дозволе аутора.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутор гарантује да рукопис представља његов оригиналан допринос, 
да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. 
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Аутори такође гарантују да након објављивања у Зборнику Матице српске 
за историју рукопис неће бити објављен у другој публикацији на било ком 
језику без сагласности власника ауторских права. 

Аутори гарантују да права трећих лица неће бити повређена и да изда-
вач неће сносити никакву одговорност ако се појаве било какви захтеви за 
накнаду штете.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и валид-
ност резултата, и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих 
страна укључених у истраживање. 

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ 
негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских 
права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност 
дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригинал-
ним делом аутора. 

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су зна-
чајно допринела садржају рукописа.

Аутори се морају придржавати етичких стандарда који се односе на на-
учноистраживачки рад. Они гарантују да рад није плагијат. Аутори гарантују 
да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права 
других. 

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог 
објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или изда-
вача и да с њима сарађују како би се рад повукао, исправио или на неки дру ги 
начин указало на насталу грешку.

РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА

Примљени радови подлежу рецензирању. Циљ рецензије је да главном 
уреднику и уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба 
прихватити или одбити и да кроз процес комуникације с ауторима побољша 
квалитет рукописа. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног 
рецензирања од стране два компетентна рецензента које одређује редакција. 
Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно. Да би рад био обја-
вљен обе рецензије морају да буду позитивне. Рецензент је дужан да у року 
од три недеље достави готову рецензију рада. Аутори који добију условно 
по зитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или, уколико 
то не желе, да повуку рад из Уредништва. Рок за исправку рада је 15 дана од 
датума слања рецензије аутору. У случају коауторских рукописа, кореспон-
денција ће бити усмерена на првог аутора, који је одговоран за комуникацију 
са осталим ауторима рада.

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника и редакције. 
Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у области којом се 
рукопис бави и не могу бити аутори који су у скорије време објављивали пу-
бликације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада. 
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Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом 
се рукопис бави дужан је да о томе обавести главног уредника.

Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и 
поткрепљен аргументима.

Рукопис који је послат рецензенту сматра се поверљивим документом. 
Главни уредник шаље поднесени рад одређеним рецензентима. Рецен-

зентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецен-
зентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела 
одлука о судбини рукописа који им је поднет на оцену. У завршном делу обрас-
ца, рецензенти морају да наведу своја запажања и предлоге како да се подне ти 
рукопис побољша. Рецензентски лист рецензенту шаље секретар редакције 
Зборника Матице српске за историју. У случају да се предлаже неприхватање 
рада потребно је дати језгровито образложење. 

Током читавог процеса, рецензенти делују независно. Рецензентима није 
познат идентитет других рецензената.

Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. 
У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, 
редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава 
академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет 
рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

Рецензенти су упознати с чињеницом да су рукописи, који су им послати 
на рецензирање, интелектуална својина аутора, да се њима не може распо-
лагати нити се могу износити у јавност.

ПЛАГИЈАРИЗАМ

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика 
креативног израза и представљање као својих, представља грубо кршење 
научне етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што 
је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:
• дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафрази-

рање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без 
јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на 
пример, коришћењем наводника); 

• копирање једначина, слика или табела из туђих радова без правилног 
навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских 
права за њихово коришћење.
Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат 

или аутоплагијат. 
Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће 

аутоматски одбијени. 
Ако се установи да је рад који је објављен у Зборнику Матице српске за 

историју плагијат, од аутора ће се захтевати да упуте писано извињење ауто-
рима изворног рада а даља сарадња са ауторима плагијата биће прекинута.
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ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Објављени рукописи биће доступни докле год је то могуће у оној форми 
у којој су објављени, без икаквих измена. Понекад се, међутим, може десити 
да објављени рукопис мора да се повуче. Главни разлог за повлачење рукопи-
са јесте потреба да се исправи грешка у циљу очувања интегритета науке, 
а не жеља да се аутори казне.

Чланак се мора повући у случају кршења права издавача, носилаца аутор-
ских права или аутора; повреде професионалних етичких кодекса, тј. у слу-
чају подношења истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње 
о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре и слично. У 
неким случајевима рад се може повући и како би се исправиле накнадно 
уочене грешке у рукопису или објављеном раду. 

Стандарди за разрешавање ситуација када дође до повлачења рада дефи-
нисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и 
од стране Зборника Матице српске за историју: у електронској верзији из-
ворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML link) са оба-
вештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са 
воденим жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је 
чланак повучен (RETRACTED).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Зборник Матице српске за историју је доступан у режиму отвореног 
приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта 
часописа и користити у складу са лиценцом Creative Commons Autorstvo-Ne-
komercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/) 

Зборник Матице српске за историју не наплаћује APC (Article Processing 
Charge). 

САМОАРХИВИРАЊЕ 

Часопис омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију руко-
писа, као и финалну, објављену верзију у PDF формату депонују у институци-
онални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, да га објави на 
личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за 
научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту инсти-
ту ције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце Creative Com-
mons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), у било које време након објављивања у часопису. 
При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор 
рукописа, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI 
објављеног чланка у форми HTML линка. 
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АУТОРСКА ПРАВА 

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска 
пра ва на издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у ча-
со пису, аутори задржавају сва права.

На издавача се преносе следећа права на рукопис, укључујући и додатне 
материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

• право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања 
рукописа;

• право да рукопис преведе на друге језике;
• право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична 

средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и пра-
во да дистрибуира ове копије;

• право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички 
користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито 
у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као 
што су хард-диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини-диск, траке 
са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих пре-
но сника података;

• право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе 
података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима 
и режимима; 

• право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама 
корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или 
другим читачима (укључујући и читаче електронских књига), и у штам-
па ној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или 
пу тем интерних или екстерних мрежа.

Молимо ауторе да погледају и попуне Ауторску изјаву и Уговор о пре
носу ауторских права.

Уредништво Зборника Матице српске за историју



EDITORIAL POLICY

Matica Srpska Journal of History publishes original, previously unpublished 
papers, classified into following categories: original scientific paper, review sci-
entific paper, scientific critique and polemic, scientific bibliography. Apart from 
that, it publishes contributions such as reviews and reports from scientific life. In 
the Matica Srpska Journal of History there are papers from the field of history, 
auxiliary sciences of history and cognate humanity and social disciplines. 

The papers can be written in Serbian and cognate languages, in English, 
Russian, German and French. Papers done in Serbian language are written in 
Cyrillic alphabet. 

Matica Srpska Journal of History is published twice a year. 
Publishing in Matica Srpska Journal of History is not charged nor are the 

papers or reviews paid for. 
Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime on 

the magazine website: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/
naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

THE OBLIGATIONS OF THE MAGAZINE’S EDITOR-IN-CHIEF

Editor-in-chief of the Matica Srpska Journal of History makes a final decision 
regarding the handwritings that are going to be published. While making this decision, 
the editor-in-chief is lead by the editorial policy considering legal acts which refer 
to defamation, piracy and plagiarism. 

Editor-in-chief can not have any sort of conflict of interests regarding the 
submitted handwriting. If such conflict does exist, the Editorial Board decides on 
the election of the referees and the fate of the handwriting. Taking into consid-
eration that the authors’ and referees’ identities are unknown to the other side, the 
Editor-in-chief is obliged to ensure this anonymity. 

Editor-in-chief is obliged to value the paper on the basis of its content, without 
racial, sex/gender, religious, ethnic or political prejudices. 

Board members are not allowed to use material from the submitted papers 
for their own research without the author’s permission. 

THE AUTHORS’ OBLIGATIONS

The authors guarantee that the handwriting represents their own original 
contribution, that it was not published earlier and is not being considered for publish-
ing elsewhere. Authors guarantee as well that, after publishing in the Matica Srpska 



137

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: ljdrazic@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: Љиљана Дражић, 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 
приложити и српски превод.
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ИЛУСТРАТИВНИ ПРИЛОЗИ

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске 
карте...) треба да буду с називом прилога (навести аутора фотографије, од-
носно извор фотографије, географске карте и графикона). Аутор треба да 
означи место прилога у тексту.

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

Аутор, уз рад, треба да приложи и краћу биобиблиографску белешку о 
себи (не дужу од 10 редова (по узору на сличне из ранијих бројева часописа; 
доступно на сајту Матице српске http://www.maticasrpska.org.rs/category/
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/. 

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Цитирања у часопису врше се искључиво у виду фуснота. Литература 
се не наводи на крају чланка.

1. Књиге се наводе на следећи начин: када се књига помиње први пут 
– име и презиме аутора, наслов књиге курзивом (италиком), том и свеска 
(римским и арапским бројем), место издања курентом, година издања. После 
места издања се не ставља запета. Странице се наводе без додатака (нпр. 
стр., p., pp. и сл.). Ако се наводи и издавач, пише се курентом, обично пре 
места издања. Навођење назива издавача није обавезно али је пожељно. 
Уколико књига има више издања, може се навести број издања десно горе 
уз годину (суперскриптом), нпр. 20014. Уколико се упућује на фусноту, после 
броја стране пише се скраћеница „нап.”. Уколико се помиње више места где 
је књига издата, она се раздвајају цртом. Ако се ради о књизи у којој су 
објављени извори, обавезно се наводи име особе која га је приредила, и то 
после наслова или после наслова у загради.

2. Чланци се наводе на следећи начин: име и презиме аутора (када се 
чланак наводи први пут), назив чланка курентом – обично под наводници-
ма, назив часописа, новина или другог периодичног издања курзивом, број 
и годиште (годиште у заградама), број стране без икаквих додатака (као и 
код цитирања књига). Уколико је назив часописа дуг, приликом првог на-
вођења у загради се наводи скраћеница под којом ће се периодика даље 
појављивати.

3. Поглавље у књизи или зборнику наводи се на следећи начин: име 
и презиме аутора (када се поглавље наводи први пут), наслов рада под на-
водницима, наслов књиге или зборника курзивом, место издања, издавач, 
година издања, број стране. 

4. Архивски материјал се наводи следећим редом: архив, фонд, кутија, 
односно свежањ или фасцикла, број и датум и друге ознаке документа. По-
том се наводе подаци који ближе одређују сам документ. 
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5. Правни прописи се наводе пуним називом у куренту, обично потом 
курзивом гласило у којем је пропис објављен, запета, број и година објављи-
вања раздвојени косом цртом. 

6. Цитирање текстова са интернета треба да садржи назив цитираног 
текста, адресу интернет странице и датум приступа страници.

7. Уколико постоји више аутора (до три) књиге или чланка, они се раз-
двајају запетом. Приликом првог помињања наводе се имена и презимена. 
Уколико постоји више од три аутора, наводи се име и презиме само првог 
од њих, уз додавање „и др.”.

8. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код 
поновљеног цитирања тог рада, после првог слова имена и презимена аутора, 
ставља се: н. д., страна и тачка. Уколико се цитира више радова истог ауто-
ра, било књига, било чланака, пошто је први пут назив сваког рада наведен 
у пуном облику, код поновљеног цитирања наводи се прво слово имена и 
презиме аутора, скраћени наслов дела, број странице и тачка.

9. Уколико се цитира текст с више узастопних страна које су тачно од-
ређене, оне се раздвајају цртом, после чега следи тачка. Уколико се цитирају 
подаци с више различитих страна, наводе се њихови бројеви раздвојени за-
петама. Уколико се цитира више страна које се не одређују прецизно, после 
броја који означава прву страну наводи се „и даље”. 

10. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дела као у претход-
ној напомени, користи се „исто”. Уколико се цитира податак из истог дела 
као у претходној напомени, али с различите стране, користи се „исто”, на-
води се страна и ставља се тачка на крају.

11. Латинске и друге стране речи пишу се курзивом.
12. Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција 

на српски језик према Правопису српскога језика Матице српске), с тим што 
се при првом навођењу у загради име даје изворно.

12. За „видети” користи се скраћеница „вид.”, а за „упоредити” се кори-
сти скраћеница „упор.”. 

Редакција



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 ljdrazic@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: Ljiljana Drazic, 
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.

1. Books are referenced as follows: the first time the reference occurs ‒ author’s 
name and surname, book title italicized, volume and number (Roman and 
Arabic numbers), place of publication in small caps, publication year. There 
is no comma after the place of publication. Pages are listed without extensions 
(e.g. p., pp.). If the name of the publisher is given, it is written in small caps, 
usually before the place of publication. The name of the publisher is not 
mandatory, but it is desirable. If the book has multiple editions, the number 
of edition can be specified using superscript number on the right side of the 
publication year, e.g. 20014. If referring to the footnote, after the page number, 
the abbreviation “ref.” is written. If there are several places of publication, 
they are separated by a dash. Regarding a book in which the sources are 
published, the name of the person who prepared it must be stated, after the 
title or after the title in brackets. 

2. Articles are referenced as follows: author’s name and surname (the first time 
the reference occurs), the title of the article in small caps ‒ usually under 
quotation marks, the name of the journal, newspaper or other periodical 
publication italicized, number and volume (volume in brackets), page number 
without extensions (similar as when referencing books). In case of a long 
journal title, after its first appearance the abbreviated version should be given 
in brackets and used hereinafter. 

3. A chapter in a book or in a collection of papers is referenced as follows: author’s 
name and surname (the first time the reference occurs), the title of the chapter 
under quotation marks, the title of the book or the collection of papers 
italicized, the place of publication, the publisher, the year of publication. 

4. Archival material is referenced as follows: archive, fund, box, a bundle or 
folder, number and date and other document markings. Then, the information 
closer related to the document itself should be provided.
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5. Legal regulations are indicated by the full title in small caps, usually followed 
by a italicized title of the official gazette in which the regulation is published, 
comma, number and the year of publication are separated by a slash.

6. When referencing online resources, the title of the text, the webpage title and 
the date of access should be indicated.

7. If there are more than one author (up to three) of a book or article, their names 
should be separated by a comma. Names and surnames are given the first 
time the reference occurs. If there are more than three authors, the name and 
surname of the first author should be given followed by “et al.”.

8. If only one text of a particular author is cited in the paper, when this paper 
is cited again, after the author’s initials and surname there should be added: 
title, page and full stop. If several works by the same author are cited, whether 
books or articles, and since each title is given in full form when referred to 
for the first time, when cited again, after the author’s initials and surname 
there should be added the abbreviated title, page and full stop.

9. If the text is cited from specified successive pages, their numbers are 
separated by a dash, followed by a full stop. If the text is cited from different, 
non-successive pages, their numbers are separated by commas. If the text is 
cited from different pages not precisely specified, the number indicating the 
first page should be followed by “etc.”. 

10. If the same work, and the same page, is referred to in the immediately 
following footnote, then “ibid.” should be used. If the same work, but different 
page, is referred to in the immediately following footnote, then “ibid.” should 
be used followed by page number and full stop.

11. Latin and other foreign words should be italicized.
12. Foreign names should be transcribed (transcription into Serbian according 

to the Правопис српскога језика (Serbian Language Orthography) published 
by the Matica Srpska), and when referred to for the first time the original 
form of the name should be given in the brackets.

13. For “compare” the abbreviation “cf.” should be used.

Упутство за ауторе на енглески језик превела
Оливера Кривошић
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