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Оригинални научни рад

Д р  Ј Е Л Е Н А  И Л И Ћ  М А Н Д И Ћ
Исто риј ски ин сти тут Бе о град, Ср би ја

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ РА ТА И КУ ГЕ  
У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ДИ СТРИК ТУ (1737–1739)

СА ЖЕ ТАК: Стра да ње ста нов ни штва и имо вин ски гу би ци у Пан че вач ком 
ди стрик ту то ком ау стро-тур ског ра та 1737–1739. го ди не би ли су ве ли ки због 
то га што је овај ди стрикт био не са мо по гра нич на већ и ра том за хва ће на област. 
Kрајем 1739. го ди не по пи са но је ста ње за те че но у овом ди стрик ту. Упо ре ђе ни 
са по да ци ма дру гих по пи са из пе ри о да 1717–1753. го ди не, по да ци овог по пи са 
ука зу ју на то да су рат на зби ва ња и ку жне го ди не про у зро ко ва ли дис кон ти-
ну и тет у де мо граф ском и еко ном ском раз во ју обла сти. Дру ги ко ри шће ни 
са вре ме ни из во ри (из во ди из рат них из ве шта ја, тур ске хро ни ке, за пи си и нат-
пи си) до пу на су скром ним зна њи ма о при ли ка ма у овом ди стрик ту кра јем 
че твр те де це ни је 18. ве ка. По ка за ло се да су на стра да ње ути ца ли про ла сци 
до ма ће вој ске, упа ди тур ске вој ске и раз бој ни ка, и нај ви ше – ку га.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Хаб збур шка мо нар хи ја, Ба нат, Пан че вач ки ди стрикт, 
де по пу ла ци ја, ку га, ау стро-тур ски рат 1737–1739. го ди не, 18. век 

Тур ска упра ва у Ба на ту (Те ми швар ском еја ле ту) окон ча на је ау стро-тур-
ским ра том 1716–1718. го ди не, ка да је ова област при па ла Хаб збур шкој мо-
нар хи ји. Зах те ви Уга р ске да јој осво је на област бу де препуш тенa ни су оства ре-
ни пре 1778. го ди не. У ме ђу вре ме ну, Те ми швар ски Ба нат по де љен је на 12 
ди стри ка та и ста вљен под упра ву Зе маљ ске ад ми ни стра ци је у Те ми шва ру, 
фи ли ја ле цен трал не фи нан сиј ске уста но ве (Дво р ске ко мо ре). Ба нат је то ком 
пр ве по ло ви не 18. ве ка од ли ко ва ла сла ба на се ље ност. Из ме ђу два ау стро- 
-тур ска ра та (1716–1718. и 1737–1739), уло же ни су зна чај ни на по ри да би на-
се ље ност у но во о сво је ним обла сти ма би ла по бољ ша на. Ве ћи на та да ко ло-
ни зо ва них по ро ди ца и на се ља, ме ђу тим, ни је оп ста ла ни до дру ге ге не ра ци је, 
па су ре зул та ти др жав них на по ра у ве ли кој ме ри по ни ште ни до сре ди не 18. 
ве ка.1 По ред при ро де те ре на и низ до га ђа ја не га тив но је ути цао на сла бу 
на се ље ност Ба на та то ком пр ве по ло ви не 18. ве ка. Реч је о по сле ди ца ма два 

1 A. Tin tǎ, Co lo ni zǎ ri le Hab sbur gi ce ȋn Ba nat 1716–1740, Ti mișoa ra 1972.
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ау стро-тур ска ра та, али и о ку жним го ди на ма, од ко јих су не ке од нај те жих 
би ле 1730, 1738. и 1739. го ди на.2 Уре ђе ње при ли ка и уво ђе ње да ле ко се жних 
ре форм ских ме ра ко је су трај но по бољ ша ле на се ље ност Ба на та, усле ди ло је 
тек на кон ду го трај ног и те шког Ра та за ау стриј ско на сле ђе (1740–1748), од-
но сно по сле Сед мо го ди шњег ра та (1756–1763). 

Сла ба на се ље ност на ро чи то је од ли ко ва ла под руч је ни ског, мо чвар ног 
и пе шча ног те ре на на ју го за па ду Ба на та, оме ђе ном то ко ви ма Ду на ва и Та-
ми ша. На се ља у овом под руч ју, на спо ља шњем по ја су ле сне за рав ни око 
Де ли блат ске пе шча ре, ад ми ни стра тив но су ор га ни зо ва на у окви ру Пан че-
вач ког ди стрик та. Овај ди стрикт је уо чи ра та 1737–1739. об у хва тао нај ве ћи 
број на се ља (22) још од вре ме на тур ске упра ве. Ма ло пре ра та но во на се ље на 
су два ме ста – Идвор и Гло гоњ (neu an ge set ztes Orth), због че га су по ште ђе-
на пла ћа ња кон три бу ци је (др жав ног по ре за) за 1736. и 1737. го ди ну. Ди стрикт 
је још 1734. био по де љен у три про це са – Ко вин ски, Не у зин ски и Пан че вач-
ки. На се ља у њи ма су по ста ту су би ла ци вил на, са из у зет ком два ме шо ви та, 
чи је је ста нов ни штво свр ста ва но де ли мич но у ци ви ле, а де ли мич но у хај ду ке 
(Ко вин и Ду бо вац).3 По сле ра та из Пан че вач ког ди стрик та ис кљу чен је Не-
у зин ски про цес (об у хва тао је То ма ше вац, Бо ку, Не у зи ну, Илан џу, До бри цу, 
Јар ко вац, Мар ги ти цу и Идвор) и под ре ђен упра ви Беч ке реч ког ди стрик та. 
На кон што је до сре ди не ве ка осно ва но још три но ва на се ља (Де ли бла то, 
Пло чи ца и Остр о во), 1753. го ди не би ло их је укуп но 15 у ди стрик ту. Ста нов ни-
ци ових на се ља би ли су Ср би (,,Ra it zen”), ка ко је еви ден ти ра но у по пи си ма 
из 1743. и 1753. го ди не. Ме ђу тим, не ка од на се ља су не ста ла у овом пе ри о ду. 
Та ко се на се ља по пи са на у овом ди стрик ту уо чи ра та (1737) и не по сред но 
по ње го вом за вр шет ку (1739) – Бор ча, Ов ча и Ду бо вац, не на во де у по пи су 
из 1743. го ди не.4 Њи хов не ста нак ве ро ват но је био по сле ди ца тран зит ног 
по ло жа ја у вре ме ра та и ку ге. До 1753. го ди не од по ме ну тих об но вље но је 
са мо на се ље Ду бо вац. На не ста нак по је ди них на се ља ути ца ли су и дру ги 
раз ло зи, па су у пу ста ре 1761. го ди не убро ја на, по ред ра ни је за пу сте лих на-
се ља Ов че, Бор че и Зо ви ка (Pos bick, Pso veck), и у ме ђу вре ме ну за пу сте ли 
Гло гоњ и Идвор.5 

РАТ

Пан че вач ки ди стрикт је то ком ра та 1737–1739. био је јед на од нај ви ше 
по го ђе них обла сти Ба на та. Ње го во стра да ње мо же се ме ри ти са мо са стра-
да њи ма у Но во па ла нач ком и де лу Вр шач ког и Ор шав ског ди стрик та, тј. у 

2 Ђ. Ор лић, Ку га у Вој во ди ни и су сјед ним по кра ји на ма од 1737–1740 го ди не, Збо р ник 
за дру штве не на у ке 19 (1958), 97–115; С. Пе ци њач ки, По да ци о на се љи ма Беч ке реч ког ди-
стрик та у 1729–1731. год., Збо р ник за исто ри ју 9 (1974), 87–93; Исти, По да ци о ку ги 1738. 
го ди не у Беч ке ре ку, Де ски и Ђа ли, Збо р ник за исто ри ју 11 (1975), 111–117. 

3 Qu el len und Wirtschafts-, So zial- und Ver wal tung sge scic hte des Ba nats im 18. Ja hr hun dert, 
hgb. Jo sef Wolf, Tübin gen 1995, 139.

4 Qu el len und Wirtschafts-, So zial- und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats, 252–295. 
5 Д. Ј. По по вић – Ж. Се чен ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни од 1695. до 1796, 

Но ви Сад 1936, 74–78; О про бле му про мен љи вог бро ја на се ља у са ста ву Пан че вач ког ди стрик-
та, у: С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт 1717–1773, Но ви Сад 1985, 31–35.
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оним де ло ви ма Ба на та у ко ји ма су од пр вих до по след њих да на ра та тра ја ли 
су ко би, а тур ска вој ска зва нич но би ла про те ра на тек по чет ком 1740. го ди не. 
На то је, не сум њи во, ути ца ла ње го ва бли зи на стра те шким тач ка ма у Ср би ји 
– твр ђа ви Бе о град, вој ним ло го ри ма и ла за ре ти ма (Ви шњи ца, Вин ча), мо сто-
ви ма и пре ла зи ма на Ду на ву ко ји ма се вој ска кре та ла до Ви шњи це, Гроц ке, 
Сме де ре ва и Ра ма. По ред то га, под руч је Пан че вач ког ди стрик та би ло је из ло-
же но упа ди ма тур ске вој ске и раз бој ни ка, на ро чи то на кон што је ау стриј ска 
вој ска ра зо ри ла утвр ђе ње и на пу сти ла по ло жај у Пан че ву у је сен 1738, а 
од ступ ни цу из гра ди ла код То ма шев ца са дру ге стра не Та ми ша, као и код 
Бор че и Ја бу ке. Ово су би ла ау стриј ска упо ри шта и ка да је, у да ни ма по сле 
од лу чу ју ће бит ке код Гроц ке (22. ју ла 1739), код Пан че ва до шло до по след-
њег ве ли ког су ко ба за ра ће них стра на (30. ју ла 1739).6 

Тур ска вој ска је 1738. го ди не из вр ши ла про дор ду бо ко у уну тра шњост 
Ба на та, од Ор ша ве про би ла се чак до Бе ге ја. То ком ма ја 1738, по по врат ку 
из Бе о гра да, ге не рал Нај перг је оба ве стио Дво р ски рат ни са вет у Бе чу о тур-
ском и раз бој нич ком де ва сти ра њу у Ба на ту.7 Ве сти о то ме да су од пу сто-
ше ња тур ске вој ске стра да ли Вр шач ки и Пан че вач ки ди стрикт сти гле су у 
Дво р ски рат ни са вет и то ком је се ни те го ди не, у пе ри о ду из ме ђу тур ског 
за у зи ма ња Но ве Па лан ке и ау стриј ске ева ку а ци је из Пан че ва.8 Успо ме на на 
упа де тур ске вој ске и раз бој ни ка са чу ва на је у ис ка зи ма ста нов ни ка Беч ке-
реч ког ди стрик та, ко ји су сво ја на се ља то ком ра та на пу сти ли у стра ху „од 
не при ја те ља и раз бој ни ка”, ка ко су за бе ле жи ли по пи си ва чи 1740. го ди не.9 

Ни су са мо не при ја тељ ски упа ди про у зро ко ва ли ште ту ло кал ним до-
ма ћин стви ма, већ су то чи ни ле и до ма ће тру пе на ло го ро ва њу или у тран-
зи ту. Те ми шва р ска ад ми ни стра ци ја је де цем бра 1737. го ди не ис та кла да су 
„екс це се” у Беч ке реч ком, Пан че вач ком и Но во па ла нач ком ди стрик ту по чи-
ни ли „рац ки гра ни ча ри из око ли не Се ге ди на” (тј. по мо ри шки гра ни ча ри), 
мар ши ра ју ћи пре ко Ти се пут Ор ша ве.10 У та квим окол но сти ма, на при мер, 
ста нов ни ци Бе че ја су, као и број ни дру ги ста нов ни ци Беч ке реч ког ди стрик та, 
из бе гли пре ко Ти се. Об ја шње но је да су се ра се ли ли „де ли мич но из стра ха 
од не при ја те ља, де ли мич но због про ла ска цар ских тру па”, као и то да је се ло 
ру и ни ра но „због про ла ска цар ских тру па, и то у нај ве ћој ме ри, због про ла-
ска ко мо ре”. Не ма сум ње да је по ло жај на пут ној тра си ути цао на то да су у 
Беч ке реч ком ди стрик ту нај ве ћи гу би ци за бе ле же ни у на се љи ма Бе чеј, Ку ма не, 
Беч ке рек, Чен та, Фар ка ждин, Бо тош и Си ге/Пер лез.11 Вој на тра са на ста вља-
ла се ју жно низ Та миш и Ду нав, во де ћи са те ри то ри је Беч ке реч ког на те ри-
то ри ју Пан че вач ког ди стрик та, ода кле се код Бор че и Омо љи це мо гло пре ћи 
у Ви шњи цу, од но сно Гроц ку. Пут је да ље во дио пре ко Ко ви на ка Ду бов цу, 

6 Овај су коб се на зи ва бит ком код Пан че ва од 30. ју ла 1739: Die türkische Wi e de re ro be rung 
von Bel grad 1739 – Die Re ic hsgeschic hte Meh med Sub hi ś 1738–1740, hg. F. Ha up tmann, M. Va sić, 
A. Po li mac, R. Mal li, Graz 1987, 124–125, 129; М. Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма 
Двор ског рат ног са ве та у Бе чу (1717–1740), Спо ме ник CXXX, СА НУ, Бе о град 1988, 347.

7 М. Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Двор ског рат ног са ве та, 313. 
8 F. Gri ze li ni, Po ku šaj pro u ča va nja po li tič ke i isto ri je pri ro de Te miš var skog Ba na ta (u pi-

smi ma upu će nim ne kim vi đe ni jim oso ba ma i na uč ni ci ma), Pan če vo 2008, 147.
9 Д. Ј. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 47–66. 
10 М. Ми тр о вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Дво р ског рат ног са ве та, 286. 
11 Д. Ј. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 47–66. 
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где се на ла зио мост за пре ла зак у се ло Пет ку у По жа ре вач ком ди стрик ту. 
Још ма ја 1737. го ди не ге не рал Ма ру ли је ис ти цао да је за по тре бе тру па на 
мар шу нео п ход но по пра ви ти пут од Ко ви на ка ло го ру код По жа рев ца.12 

Бу ду ћи из ло же на до ма ћој и стра ној вој сци и раз бој ни ци ма, до кра ја 
1739. го ди не нај ве ће имо вин ске гу бит ке на те ри то ри ји Пан че вач ког ди стрик та 
пре тр пе ла су на се ља уз Ду нав – Ов ча, Пан че во, Стар че во, Омо љи ца, Ко вин, 
Бре сто вац, Гај и Ду бо вац. За ни јан су ма ње из ло же на на се ља про сти ра ла су се 
од ушћа Та ми ша у Ду нав уз вод но – Бор ча, Ја бу ка, Гло гоњ, Сеф ке рин, Опо во. 
По ло жа јем ви ше за шти ће на и исто вре ме но ма ње по стра да ла би ла су на се ља 
уз Та миш, у ду би ни ди стрик та – Са ку ле, Идвор, То ма ше вац, Не у зи на, Бо ка 
и Илан џа, док у на се љи ма скрај ну тим од вој них пу те ва – Мар ги ти ци, Јар-
ков цу и До бри ци, по пис не бе ле жи ни ка кве гу бит ке.13

У Пан че вач ком ди стрик ту су у за пле ни нов ца и сто ке уче ство ва ле обе 
вој ске. Ви ше стру ко ви ше ко ња, ова ца и го то вог нов ца од не то је у упа ди ма 
Ту ра ка, док је до ма ћа вој ска, по на ре ђе њу ,,не мач ке ко ман де”, од у зе ла ве ћи 
број сви ња, ко шни ца и ро га те сто ке. У пр вом слу ча ју, пред мет пљач ке би ли 
су но вац и сто ка ко ја се мо гла го ни ти и про да ва ти, по пут ко ња и ова ца. У 
дру гом слу ча ју, пред мет од у зи ма ња пре све га су би ли сит на и ро га та сто ка, 
гу би так ко ји су ло кал ни ста нов ни ци под но си ли услед оба ве зе из др жа ва ња 
вој ске. Ову пра вил ност по твр ђу ју и ис ка зи о имо вин ским гу би ци ма у Беч ке-
реч ком ди стрик ту, где је сто ку та ко ђе од у зе ла до ма ћа вој ска, а го тов но вац 
оте ла тур ска. Имо вин ски гу би ци би ли су та ко ве ли ки да је на кон ра та, у про-
се ку, на јед но до ма ћин ство Пан че вач ког ди стрик та до ла зио при бли жно тек 
по је дан коњ, во и кра ва, а на сва ко дру го до ма ћин ство по ов ца и сви ња. 
Дра стич ност си ту а ци је у овом ди стрик ту је очи глед ни ја ако се имо вин ске 
при ли ке упо ре де са при ли ка ма у Беч ке реч ком ди стрик ту, у ко ме је по сле 
ра та јед но до ма ћин ство рас по ла га ло са, у про се ку, по ско ро два ко ња, во ла, 
кра ве и сви ње, и по три ов це.14 

Ста нов ни штво је има ло све раз ло ге да гла вом без об зи ра на пу сти Пан-
че вач ки ди стрикт. Исе ља ва ње је ве ро ват но би ло ма сов но и пре не го што је 
ау стриј ска вој ска ок то бра – но вем бра 1738. го ди не на пу сти ла по ло жај код 
Пан че ва и у по вла че њу за со бом спа љи ва ла и уни шта ва ла шан че ве. Због 
то га се по чет ком но вем бра од лу чи ва ло о то ме да ли ће не мач ке по ро ди це 
из бе гле из Пан че ва би ти на се ље не у Но вом Ара ду.15 Из бе гли це по ти сну те 
из ју жни јих обла сти та ко ђе се ни су за др жа ва ле у овој обла сти за хва ће ној 
ра том и ку гом, већ су од ла зи ле се вер ни је у уну тра шњост Уга р ске. Ста нов-
ни штво је из Бе о гра да и Ср би је ве ћи ном пре шло у Срем, док се у Ба нат по-
вла чи ла углав ном вој ска. Учи тељ шко ле у Бе о гра ду, Пе тар Ми ха и лов, пи сао 

12 М. Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Двор ског рат ног са ве та, 297, 286. 
13 KA, AFA – 1739, 499 – Türken kri eg XI II (1–86), 1739 – 13 – 67. Вре ме по пи си ва ња 

Пан че вач ког ди стрик та ни је на ве де но у до ку мен ту, па је оквир но од ре ђе но на по след њу 
че твр ти ну 1739. го ди не, на осно ву по да та ка о да ту му по пи си ва ња у Ка ран се бе шком ди стрик ту 
из ме ђу 23. но вем бра и 30. де цем бра 1739, и Ча ков ском ди стрик ту, за ко ји је на ве де но да је 
по пи сан из ме ђу 26. фе бру а ра и 13. мар та 1740. го ди не. Из вод из овог по пи са об ја вљен је у: 
С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт 1717–1773, 35, 63.

14 KA, AFA – 1739, 499 – Türken kri eg XI II (1–86), 1739 – 13 – 67; Д. Ј. По по вић – Ж. Се-
чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 47–66. 

15 С. Ми ле кер, Исто ри ја гра да Пан че ва, Пан че во 1925, 29.
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је ју на 1738. го ди не бу дим ском вла ди ци Ва си ли ју Ди ми три је ви ћу о то ме да 
је „не мач ка ар ма да свја пре шла чрез Ду нав в Ба нат те ми швар ски”.16 

Ау стриј ски по раз код Гроц ке ни је пре и на чен у су ко бу код Пан че ва, 
иа ко се у ње му тур ска вој ска раз бе жа ла у ха о су, као што ни скла па ње ми ра 
у Бе о гра ду (1. сеп тем бра 1739) ни је окон ча ло не при јат но сти по ста нов ни ке 
Пан че ва и око ли не. Већ кра јем сеп тем бра 1739. го ди не упу ћен је по зив у 
Срем, Сла во ни ју, Тран сил ва ни ју и Ба нат, као и по ти ским и по мо ри шким 
гра ни ча ри ма, ка ко би по че ло са ку пља ње љу ди за ра до ве на ру ше њу бе о град-
ске твр ђа ве. На ред ног ме се ца је због ових по сло ва кроз Пан че во, на пу ту ка 
бе о град ској твр ђа ви, про шло 1.000 гра ни ча ра от пре мље них са Ти се. Вој не 
и ко ло не ра бот ни ка про ла зи ле су овим пу тем и то ком пр вих ме се ци 1740. 
го ди не.

КУ ГА 

Нај ве ћи де мо граф ски гу би ци у свим обла сти ма Ба на та у овом пе ри о ду, 
ме ђу тим, би ли су по сле ди ца ку ге, а не не по сред но вој них деј ста ва. Ку га се 
по ја ви ла кра јем 1737. го ди не у Ер де љу, а по чет ком 1738. го ди не из бе гли це и 
цар ска вој ска су је пре не ли и у Ба нат. Ши ри ла се на ро чи то у ле то 1738. го ди-
не у це лом Ба на ту, пре ва зи ла зе ћи ње го ве обо де на Ти си и Мо ри шу.17 То ком 

16 Д. По по вић – М. Бог да но вић, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да 1717–1739, Бе о град 1958, 
251.

17 У ок то и ху из ма на сти ра Бо ђа на за бе ле же но је да „ку га мо ри по Ба на ту и Бач кои 
ле та 1738 /.../ ва то вре ме цар има де бит ку с Тур чи ном”, у: П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски 
за пи си и нат пи си из Вој во ди не, књ. I, Но ви Сад 1993, 95 (бр. 468).

Гра фи кон 1: Имо вин ски гу би ци у Пан че вач ком ди стрик ту то ком ра та 
1737–1739. го ди не
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ове и на ред не две го ди не за ра за је до се за ла чак до ау стриј ских гра ни ца са 
Угар ском, а ве сти о њој сти за ле су и из уну тра шњо сти Бал ка на.18

Кре та ње вој ске и из бе гли ца дуж глав них пу те ва до дат но су ути ца ли на 
по гор ша ње здрав стве них при ли ка. Ав гу ста 1738. го ди не ге не рал Ма ру ли је 
из ве стио о то ме да по сто ји са гла сност Ад ми ни стра ци је у Бе о гра ду да због 
ја ча ња епи де ми је у Ба на ту и Се ге ди ну, са о бра ћај од Бе о гра да дуж Ду на ва 
тре ба да бу де ста вљен под стро жи над зор, на ро чи то на пу те ви ма ка Гроц кој 
где је тре ба ло по ста ви ти и јед ног ,,con ta gi ons physi cus”. У јед ном дру гом 
из ве шта ју, из но вем бра 1738. го ди не, по ми ње се мо гућ ност да ку га по но во 
бу де пре не та у Бе о град и ме ђу вој ску – пре ко гар ни зо на у Но вој Па лан ци и 
Пан че ву, јер ни је по што ва на на ред ба о то ме да вој ска ко ја се кре та ла ка зим-
ском ква р ти ру тре ба да из др жи дво стру ку кон ту ма ци ју.19 Опа сност од ши-
ре ња ку ге у се ли ма дуж са о бра ћај ни ца по твр ђу ју на во ди ста нов ни ка се ла 
су сед ног Беч ке реч ког ди стрик та, Акац, Си гет, Чен та, Се чањ, ко ји су то ком 
ра та из бе гли у мо чва ре „из стра ха од ку ге”.20 

Пан че вач ки ди стрикт је стра дао као је дан од нај тран зит ни јих у Ба на ту. 
Он, ме ђу тим, пре 1740. го ди не ни је био по гра нич на област, па у ње му још 
увек ни је би ло уре ђе них са ни тар них пре ла за. Иа ко је у то вре ме до би је на 
са гла сност за из град њу згра де кон ту ма ца по ред мо ста пре ко Та ми ша код 
Пан че ва, од ње не из град ње се од у ста ло. Кон ту ма ци ја је оба вља на на бро до-
ви ма код мо сто ва код Пан че ва (an der Bruc ken bey Pan zo va auf de nen Schif fen 
an ge leg te Con tu maz). Ав гу ста 1738. го ди не пред ла га но је да се кон ту ма ци ја 
пре се ли у на пу ште не ку ће пред гра ђа Не мач ког Бе о гра да, Карлс та ла, а ра ди 
кон тро ле пут ни ка из Ба на та у ме сти ма Ов ча и Бор ча по ста ви стра жа. Ла за-
рет у Ма лој Бор чи по сто јао је и у про ле ће 1739. го ди не, ка да је пред ло же но 
да се са овог ме ста пре ме сти у Ба нов це, чи ји је по ло жај оце њен као до ступ-
ни ји за оне ко ји су до ла зи ли пре ко Са ве и Зе му на.21 

Ку га је до кра ја 1739. го ди не од не ла жр тве у сва ком од на се ља Пан че-
вач ког ди стрик та. Удео кон три бу е на та, тј. по ре ских об ве зни ка (од ра сли 
му шкар ци и удо ви це ста ре ши не до ма ћин ста ва) стра да лих од ку ге чи нио је 
43,62 % од бро ја пред рат них кон три бу е на та у овом ди стрик ту, док је тај удео 
био не што ма њи у на се љи ма ди стри ка та у за ле ђу ду нав ске гра ни це, Беч ке-
реч ком (36 %), Вр шач ком (33,61 %) и Ча ков ском ди стрик ту (27,21 %). По сле 
две ку жне го ди не, 1738. и 1739, у ко ји ма су на ро чи то по губ на би ла ле та, 
ку га је у овом ди стрик ту од не ла 332 кон три бу ен та и 1.027 „оста лих” ста нов-
ни ка, да кле, укуп но 1.359 осо ба.22 

Због ку ге је нај ве ћи број кон три бу е на та на стра дао у на се љи ма уз пу те ве 
ко ји су во ди ли то ко ви ма Ду на ва и Та ми ша. У на се љи ма То ма ше вац, Са ку ле, 
Опо во, Ја бу ка, Ов ча, Пан че во, Стар че во и Омо љи ца гу би так ове по пу ла ци-
је из но сио је 50–60% пред рат не. У гру пу на се ља ма ње стра да лих од ку ге 
убра ја ли су се Не у зи на, Илан џа, До бри ца, Сеф ке рин, Идвор и Гај, где је 

18 Ђ. Ор лић, Ку га у Вој во ди ни и су сјед ним по кра ји на ма од 1737–1740 го ди не, 97, 101; 
С. Пе ци њач ки, По да ци о ку ги 1738. го ди не у Беч ке ре ку, Де ски и Ђа ли, 111. 

19 М. Ми тр о вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Дво р ског рат ног са ве та, 314, 316.
20 Д. Ј. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 47–66.
21 М. Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Двор ског рат ног са ве та, 315, 333. 
22 KA, AFA – 1739, 499 – Türken kri eg XI II (1–86), 1739 – 13 – 67.
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не ста ло 25–33% пред рат них кон три бу е на та. Нај ве ћи број жр та ва од ку ге 
ме ђу „оста лим” ста нов ни штвом, тј. же на ма, де цом и ста ри ма, има ла су ме-
ста Пан че во (239 ду ша), Омо љи ца (150), Ко вин, То ма ше вац и Бо ка (по ше зде-
се так) и Ја бу ка, Ов ча, Стар че во и Гај (по пе де се так). Ме ђу тим, из гле да да су 
у „оста ле” жр тве ку ге у по је ди ним на се љи ма Пан че вач ког ди стрик та убро-
ја ни и дру ги ци ви ли за те че ни у њи ма то ком ра та. Ово би се мо гло за кљу чи-
ти на осно ву по да та ка за два на се ља – Пан че во и Ду бо вац, у ко ји ма је број 
умр лих од ку ге пре ма ши вао пред рат ну по пу ла ци ју ових ме ста (до ду ше про-
це ње ну). Сто га су по да ци о кон три бу ен ти ма ко ји су стра да ли од ку ге по у зда-
ни ји еле мент за про це ну пред рат не по пу ла ци је и оне из гу бље не то ком ра та.23

Ако би се ве ро ва ло по пи су, на те ри то ри ји Пан че вач ког ди стрик та ни је 
би ло уби је них и за ро бље них од стра не тур ске или не мач ке вој ске. За бе ле жен 
је са мо је дан му шка рац ко га је по гу би ла не мач ка вој ска у се лу Са ку ле и је дан 
ко га су за ро би ли Тур ци у Омо љи ци. За ро бље них же на и де це од стра не Ту-
ра ка би ло је све га три, и то у три на се ља на са мој гра ни ци – Ов чи, Пан че ву и 
Стар че ву. Од укуп но 36 му шкар ца у бек ству пре ко Ду на ва, чак 22 су би ла 
из се ла Гло гоњ, па из гле да као да ни бе жа ни ја ни је би ла ма сов на по ја ва у 
це лом ди стрик ту. Прет по ста вља мо да је на бе жа ни ју из, уо чи ра та „но во о-
сно ва ног се ла” Гло гоњ, ути ца ло при су ство ау стриј ске вој ске ста ци о ни ра не 
код су сед не Бор че, где је из гра ђен и мост, а сам по ло жај ко ри шћен за при ста-
ја ње бро до ва и сме штај бо ле сних. Ипак, по да ци ко ји се од но се на бе жа ни ју 
и за ро бља ва ње у овом ди стрик ту, пре се мо гу сма тра ти не пот пу ним не го тач-
ним. Те шко је по ве ро ва ти да на те ри то ри ји Пан че вач ког ди стрик та ни је би ло 

23 Исто.

Гра фи кон 2: Кон три бу ен ти 1737. и 1739. го ди не у на се љи ма Пан че вач ког 
ди стрик та



16

ви ше ова квих слу ча је ва, има ју ћи у ви ду рат не окол но сти и епи де ми ју ку ге, 
као и чи ње ни цу да је у ње го вим ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма из ме ђу кра-
ја 1739. и 1743. го ди не не ста ло чак три на се ља.

Сте пен за пу сте ло сти на се ља у Пан че вач ком ди стрик ту мо же се утвр-
ди ти по ре ђе њем по да та ка о де мо граф ским при ли ка ма уо чи и не по сред но 
на кон ра та, из 1737. и с кра ја 1739. го ди не. По пи сним по да ци ма о гу би ци ма 
од ку ге смо ука за ли по ве ре ње иа ко ма ли број ли ца у бе жа ни ји, за ро бље них 
и уби је них, су ге ри ше да су ис ка за не вред но сти не пот пу не, те да по дат ке 
тре ба узе ти са из ве сном ре зер вом.24 

При су ство вој ске и ра бо та ра на ре ла ци ји Пан че во – Бе о град ути ца ло је 
на то да ку га ни је пре ста ла ни то ком 1740. го ди не. Ја ну а ра 1740. го ди не ге-
не рал Шме тау је тра жио да се пре ла зи и пу те ви из ме ђу Бе о гра да и ба нат ских 
ме ста под врг ну стро жем над зо ру, због то га што се на њи ма по ја ви ла за ра за. 
Фе бру а ра 1740. го ди не, ге не рал Ен гел схо фен је у свом из ве шта ју Двор ском 
рат ном са ве ту ука зао на ба нат ска ме ста ко ја су за пу сте ла у вре ме епи де ми је 
(da si ger Ort hen die Con ta gion Ze it her zi mlich nac hge las sen) и тра жио да бу де на-
ре ђе но да се љу ди ко ји су от пу ште ни из Бе о гра да или из ла за ре та и за ра же них 
ме ста не ша љу у Ба нат. Пред ла гао је да за љу де ко ји до ла зе из Бе о гра да 
тре ба по ди ћи „не што” за кон ту ма ци ју. У том тре нут ку су зим ски усло ви оме-
та ли ко му ни ка ци ју са Бе о гра дом, па је од ло же на из град ња кон ту ма ца за оне 
ко ји су пре ла зе ћи Ду нав пре но си ли ку гу у Ба нат.25 Ку га је на про сто ру Ба на та 

24 KA, AFA – 1739, 499 – Türken kri eg XI II (1–86), 1739 – 13 – 67. 
25 М. Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Двор ског рат ног са ве та, 337, 347, 

354, 361. 

Гра фи кон 3: Стра да ли од ку ге у на се љи ма Пан че вач ког ди стрик та до 
кра ја 1739. го ди не
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је ња ва ла од про ле ћа 1740. го ди не, за др жа ла се у су сед ној Сла во ни ји, а на ред-
них го ди на још са мо у Ср би ји и Бо сни.26 Не по сто ја ње уре ђе них са ни тар них 
пре ла за на те ри то ри ји Пан че вач ког ди стрик та то ком це лог ра та и про ви зор но 
ре ша ва ње пи та ња кон тро ле кре та ња уз до ста про пу ста, би ли су по сле ди ца 
чи ње ни це да овај ди стрикт све до 1740. го ди не ни је имао по ло жај па ни ор га-
ни за ци ју по гра нич не обла сти.

26 Ђ. Ор лић, Ку га у Вој во ди ни и су сјед ним по кра ји на ма од 1737–1740 го ди не, 106. 
27 У по пи су је убе ле же но 74, али го то во си гур но гре шком, јер зби ро ви од го ва ра ју по-

дат ку о че ти ри умр ла кон три бу ен та од ку ге у овом ме сту.
28 У по пи су је убе ле же но 761, али ствар ни збир на ве де них бро је ва из но си 771. У об ра-

чу ни ма смо ко ри сти ли број на ве ден у по пи су.

Та бе ла: Ста нов ни штво у на се љи ма Пан че вач ког ди стрик та уо чи и по сле 
ау стро-тур ског ра та 

На се ља 
У куп но кон три бу е на та На стра да ли од ку ге 1737–1739.

1737. 1739. ,,Кон три бу ен ти” ,,оста ли” Укуп но 
То ма ше вац 49 22 24 62 86

Бо ка 67 25 30 60 90
Не у зи на 36 24 12 20 32
Илан џа 20 16 427 14 18
До бри ца 25 18 7 5 12
Јар ко вац 17 11 4 6 10

Мар ги ти ца 15 8 7 6 13
Са ку ле 24 12 9 12 21
Опо во 48 24 24 42 66

Сеф ке рин 31 23 8 16 24
Идвор 12 8 4 6 10
Бор ча 35 19 16 47 63

Гло гоњ 37 5 10 22 32
Ја бу ка 31 15 16 51 67
Ов ча 30 14 15 52 67

Пан че во 76 35 41 239 280
Стар че во 60 27 30 50 80
Омо љи ца 65 27 37 150 187

Ко вин 45 28 17 66 83
Бре сто вац 20 11 9 21 30

Гај 20 14 5 50 55
Ду бо вац 8 5 3 30 33

Укуп но у 22 на се ља 761 (771)28 391 332 1027 1359
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THE CON SE QU EN CES OF THE WAR AND THE PLA GUE IN  
THE PAN ČE VO DIS TRICT (1737–1739)

by

JELENA ILIĆ MANDIĆ, PhD 
The In si tu te of Hi story Bel gra de, Ser bia

SUMMARY: The sufferings and losses of property in Pančevo district during the Austro- 
-Turkish War 1737–1739 were huge because this district was not only a borderline area but 
also an area ravaged by war. At the end of 1739, the conditions were listed in which the Pančevo 
district had been found. The data from this census demonstrate that the war and the plague 
years caused a discontinuity in both demographic and economic development of the area. It 
turned out that the sufferings had been caused by the passing of the domestic army, attacks 
by the Turkish army and the bandits, but mostly – by the plague.

It was recorded in the census that the household property had been plundered by the 
Turkish army and the bandits as well as by the domestic army. The former would usually take 
the cash and the cattle that was easily driven – horses and sheep, and the latter would take 
small and horned cattle that was used for maintenance. Losses were so huge that after the war, 
in average, each household of the Pančevo district had approximately just one horse, ox and cow, 
and every second household had a sheep and a pig. Since the Pančevo district settlements were 
exposed to domestic and foreign armies and bandits, up to 1739, major property losses had 
been the ones in the settlements by the Danube river – Ovča, Pančevo, Starčevo, Omoljica, 
Kovin, Brestovac, Gaj and Dubovac, whereas in the settlements far from the military transit – 
Margitica, Jarkovac and Dobrica, the census does not note any loss whatsoever. 

Until the end of 1739, the plague had claimed its victims in each settlement of the 
Pančevo district. The share of the contributing people i.e. tax payers (adult men and widows 
running the households) who had died from the plague, was 43.62% out of the total number 
of tax payers from the pre-war period. This share is slightly smaller for the settlements of the 
districts in the hinterland of the Danubian border, such as Bečkerek (36.0%), Vršac (33.61%) 
and Čakovo (27.21%). After two plague-striken years, 1738 and 1739, where the summers were 
particularly fatal, the plague killed 332 tax payers and 1,027 “others” which is a total of 1,359 
persons. Because of the plague, tax paying people mostly died in the settlements by the roads 
along the riverflows of the Danube and Tamiš. In the settlements of Tomaševac, Sakule, 
Opovo, Jabuka, Ovča, Pančevo, Starčevo and Omoljica, the loss of the population was 50–60% 
of the pre-war population. The settlements that had smaller losses due to the plague are as 
follows: Neuzina, Ilandža, Dobrica, Sefkerin, Idvor and Gaj, where the share of the pre-war tax 
payers who had died from the plague was 25–33%. The lack of well-ordered sanitary crossings 
at the Pančevo district teritory during the whole war and the provisional solutions to the 
problem of the movement control with much oversight, these were the consequence of the fact 
that the Pančevo district, up to 1740, had not had the position or even the organization of the 
borderline area. 

KEYWORDS: The Habsburg Monarchy, Banat, the Pančevo district, depopulation, the 
plague, Austro-Turkish war 1737–1739, 18th century 
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Н Е Н А Д  К А  РА  М И  ЈА Л  КО ВИ Ћ
Исто риј ски ар хив Шу ма ди је,  
Кра гу је вац, Ср би ја

ХЕР МАН АВ ГУСТ МАЈ НЕРТ –  
ДОК ТОР БЕЗ ГРА НИ ЦА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о жи вот ној при чи ле ка ра Хер ма на Ав гу ста 
Мај нер та (1805–1858), јед ног од за бо ра вље них пи о ни ра ра ног срп ског са ни те-
та. Ње го ва де лат ност у Ср би ји (1836–1858) про из ве ла је ви ше зна чај них по сле-
ди ца, од ко јих су не ке би ле фа тал не, док су дру ге има ле из ра зи то по зи ти ван 
ути цај на на род но здра вље и раз вој срп ске ме ди ци не. Ујед но, реч је о ве о ма 
за ни мљи вој и ин три гант ној лич но сти, чи ји је жи вот био про жет оби љем не-
сва ки да шњих до га ђа ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Хер ман Ав густ Мај нерт, срп ски са ни тет, ко ле ра, ку га, 
Алек си нач ки ка ран тин, бе о град ска вој на бол ни ца, кра гу је вач ки окру жни 
фи зи кус, бе о град ски окру жни фи зи кус

ЗА ЧЕ ЦИ СРП СКОГ СА НИ ТЕ ТА

То ком XIX ве ка во ђе на је ре во лу ци о нар на бор ба за ор га ни зо ва ње срп-
ског са ни те та и раз вој срп ске ме ди ци не. У ве ли ком кул тур ном за о стат ку у 
од но су на за пад но е вроп ске и сред њо е вроп ске зе мље, а као по сле ди ца ви ше-
ве ков не осман ске упра ве, Ср би ја је би ла ли ше на ле ка ра, не са мо за вре ме оба 
устан ка већ и ду го на кон то га. Не ма шти на и не про све ће ност, те шко про ме-
њи ва за ста ре ла схва та ња и на ви ке на ро да, не рет ко и са ме ели те, би ле су 
глав ни узро ци му ко трп ног раз во ја срп ског са ни те та. Пој мо ви о ле че њу би ли 
су ве о ма при ми тив ни, а у бор би про тив бо ле сти глав ну уло гу ни је игра ла 
ме ди ци на, пре ма ко јој је на род, као ве ли кој не по зна ни ци, га јио ду бо ко не по-
ве ре ње и по до зре ње, већ су је ве р је и ре ли ги ја. За то ни је чуд но што се и на кон 
до ла ска уче них ле ка ра на род че шће обра ћао број ним на дри ле ка ри ма (ви да-
ри, га та ре/вра ча ре, ећи ми, ле ка ри са мо у ци, ви дов ња ци, бер бе ри) или Срп ској 
цр кви. Об ја шња ва ју ћи реч мо ли тва, Вук Сте фа но вић Ка ра џић у пр вом Срп-
ском рјеч ни ку на во ди: „Код Ср ба кад се ко је раз бо ли, сла бо тра же ље ка ра, не го 
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по па или ка лу ђе ра да му ча ти мо ли тву ма лу или ве ли ку”.1 Слич но за па жа ње 
из но си и пру ски офи цир Ото Ду би слав Пирх у свом пу то пи су из 1829. го-
ди не: „Ко ли ко сам пу та гле дао ку кав це ка ко се тре су од зи ме и го то во пе ку 
уз ва тру (гро зни цу) у ко ли ба ма, с гла во бо љом ко ја се је два мо гла из др жа ти. 
При свем том, мо же би ти да је лак ше при ву ћи у зе мљу ва ља не ле ка ре не го 
се ља ку ули ти по ве ре ње пре ма ле ка ри ма”.2 

Пр ви ди пло ми ра ни ле ка ри у Ср би ји би ли су стран ци (ра чу на ју ћи и 
Ср бе из Ау стриј ског цар ства), ко ји су ду го пре мо шћа ва ли јаз из ме ђу по тре-
бе за ле ка ри ма и мо гућ но сти да их Ср би ја са ма шко лу је.3 У срп ску слу жбу 
нај пре сту па Грк Кон стан тин Алек сан дри ди 1819. го ди не, као лич ни ле кар 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, али је на пу шта већ 1821, по што му је упор но 
сма њи ва на до го во ре на пла та.4 Ни мно ги дру ги шко ло ва ни ле ка ри ко ји су 
при сти гли по сле ње га ни су се ду го за др жа ва ли у Ср би ји, ка ко због оп ште 
не си гур но сти та ко и због очај них усло ва за рад и не по што ва ња од стра не 
на ро да, али и са мог кне за Ми ло ша, ко ји ни је био пре ви ше на кло њен обра-
зо ва ним љу ди ма. Де сет го ди на на кон до ла ска Алек сан дри ди ја, у Ср би ји је 
ра ди ло све га пет ле ка ра – Бар то ло мео Сил ве стро Ку ни берт (Ита ли јан) у 
Кра гу јев цу и Бе о гра ду, Ђор ђе Но ва ко вић (по ср бље ни Је вре јин из Ла во ва) у 
Ја го ди ни, Гли го ри је Ри ба ков (Рус) у По жа рев цу, Јо ван Сте јић (Ср бин из 
Ара да) у Шап цу, као и је дан тур ски ле кар у Чач ку, чи је име ни је за бе ле же-
но.5 По мак је на сту пио Ха ти ше ри фом из 1830. го ди не, ко јим је Осман ско 
цар ство при зна ло Ср би ји пу ну уну тра шњу ау то но ми ју, што је зна чи ло и 
до зво лу за из град њу бол ни ца. Ти ме су се сте кли по чет ни усло ви за ор га ни-
зо ва ње са ни тет ске слу жбе. По сте пе ним раз вит ком по ли тич ког жи во та по 
об ја вљи ва њу по ме ну тог ха ти ше ри фа, а по том и до но ше ња Сре тењ ског уста-
ва (1835), по че ла се ши ри ти др жав на упра ва фор ми ра њем по пе чи тељ ста ва 
(ми ни стар ста ва), а са њом и срп ски са ни тет. У по чет ку је при о ри тет има ла 
вој ска, па су то ком 1836. го ди не по диг ну те пр ве вој не бол ни це у Кра гу јев цу, 
Бе о гра ду и По жа рев цу, уз обез бе ђи ва ње ле ка ра за све че ти ри вој не ко ман де 
– Еме рих Лин ден ма јер (Не мац) у Под рин ско-сав ској ко ман ди у Шап цу, Кар-
ло Бе ло ни (Сло вак) у Мо рав ско-под рин ској ко ман ди у Чач ку, Јо сиф Ре брић 
(Хр ват) у Ду нав ско-ти моч кој ко ман ди у Не го ти ну и Кар ло Па цек (Сло вак) 
у Сре до точ ној ко ман ди у Кра гу јев цу.6 Упр кос овим зна чај ним по ма ци ма, 
Вла дан Ђор ђе вић ис ти че да су здрав стве ном слу жбом ру ко во ди ле не струч-
не осо бе из Кња же ске кан це ла ри је, док су са ни тет ски усло ви у по ме ну тим 
бол ни ца ма би ли из у зет но ло ши.7 У та квим окол но сти ма у Ср би ји се по ја вио 
ле кар са не сва ки да шњом жи вот ном при чом. Реч је о Хер ма ну Ав гу сту Мај-

1 В. Сте фа но вић Ка ра џић, Срп ски рјеч ник, Бе о град 1935, 379.
2 О. Д. Пирх, Пу то ва ње по Ср би ји у го ди ни 1829, Бе о град 2012, 112.
3 Пр ви ме ди цин ски фа кул тет у Ср би ји отво рен је у Бе о гра ду тек 1920. го ди не.
4 Т. Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је кне за Ми ло ша: кул тур не при ли ке од 1815. до 1839. го ди не, 

Бе о град 1983, 160–161.
5 О. Д. Пирх, Пу то ва ње по Ср би ји у го ди ни 1829, 111. Де таљ ни је о пр вим ди пло ми ра ним 

ле ка ри ма у Ср би ји: В. Ми ха и ло вић, Пр ви ди пло ми ра ни ле ка ри у об но вље ној Ср би ји, Бе о град 1938.
6 А. С. Не док, „Осни ва ње и по че ци ра да пр ве вој не бол ни це у Бе о гра ду”, Вој но са ни-

тет ски пре глед, бр. 3 (2009), 245.
7 В. Ђор ђе вић, Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ. 1, 1835–1875: исто ри ја срп ског 

вој ног са ни те та за пр вих 40 го ди на ње го вог раз вит ка, Бе о град 1879, 434–443.
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нер ту (1805–1858), ро дом из Лајт ме ри ца (да нас Ли том ње р жи це) у Бо хе ми ји, 
че шкој по кра ји ни Ау стриј ског цар ства.8 Он је био ет нич ки Не мац ко ји је 
по ти цао из Су де та – по гра нич не че шке обла сти, где је до кра ја Дру гог свет-
ског ра та (1945) ве ћи ном жи ве ло не мач ко ста нов ни штво.

ВА ТРЕ НО КР ШТЕ ЊЕ КУ ГОМ

С об зи ром на по ме ну те оп ште и са ни тет ске при ли ке у Ср би ји пр ве по-
ло ви не XIX ве ка, ни је по зна то ко ји су мо ти ви во ди ли док то ра Мај нер та да 
на пи ше мол бу за при јем у срп ску слу жбу, по себ но ка да се има у ви ду да је 
по ди пло ми ра њу го ди ну да на ра дио у Бу ди му,9 дру гом по значају цен тру 
Ау стриј ског цар ства, где су усло ви за рад и пла та би ли да ле ко по вољ ни ји од 
оних у Ср би ји. Оста је прет по став ка да је реч о чо ве ку са из ра же ном ем па-
ти јом, од но сно же љом да по мог не они ма до ко јих ме ди цин ска по моћ ни је 
сти за ла, или пак о чо ве ку аван ту ри стич ког ду ха, жељ ном но вих иза зо ва. 
Ње гов бу ду ћи жи вот у Ср би ји го во ри у при лог обе ма овим прет по став ка ма. 
Би ло ка ко би ло, др Мај нерт се 15. ју на 1836. из Пе ште обра тио Кња же ској 
кан це ла ри ји мол бом да бу де увр штен у ле ка ре прак ти ча ре у Ср би ји, при том 
је пот кре пив ши сле де ћим по да ци ма: 1) да је док тор ску ди пло му до био у 
Пе шти 10. ав гу ста 1835;10 2) да је то ком сту ди ја, а за вре ме ко ле рич не епи-
де ми је ко ја је по го ди ла Ау стриј ско цар ство 1831. го ди не (по себ но Уга р ску и 
Га ли ци ју), ра дио као ле кар и за свој рад до био по хвал ну оце ну; 3) да срп ски 
је зик раз у ме до бро као че шки; 4) да је спре ман да од мах по ђе за Ср би ју чим 
до би је вест о при је му.11 По ред Пе ште, где је сте као ди пло му, др Мај нерт је 
ме ди ци ну сту ди рао и у Бе чу, а пре до ла ска у Ср би ју теч но је го во рио не мач-
ки, ита ли јан ски и ла тин ски је зик, ка сни је и срп ски.12

Здрав стве не окол но сти у ко ји ма се Ср би ја на шла на кон при сти за ња 
мол бе др Мај нер та сва ка ко су бит но, ако не и пре суд но, ути ца ле на по зи ти-
ван од го вор Кња же ске кан це ла ри је, ко ји је усле дио по сле не пу них шест 
ме се ци. На и ме, то ком ле та 1836. епи де ми ја ко ле ре, ко ја је ха ра ла Бо сном, 
пре шла је Дри ну и про тут ња ла Ср би јом, по себ но по го див ши Под ри ње (са мо 
у Ло зни ци за ме сец да на умр ло је 119 осо ба), и убр зо по том про не ла се вест 
да се ку га (чу ма) ши ри европ ским де лом Тур ске и при бли жа ва Ср би ји. Чув ши 
ову вест, кнез Ми лош је, са жи вим се ћа њем на стра шне по сле ди це епи де-
ми је ку ге из 1814. го ди не и тек утих ну ле епи де ми је ко ле ре, нај зад уви део 
зна чај по сто ја ња број не и до бро ор га ни зо ва не са ни тет ске слу жбе у зе мљи, 

8 Исто, 301; В. Ми ха и ло вић, Упут ство о су зби ја њу и ле че њу ко ле ре у Ср би ји пре сто 
го ди на, Бе о град 1936, 2; Т. Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је кне за Ми ло ша: кул тур не при ли ке од 1815. 
до 1839. го ди не, 164.

9 В. Ми ха и ло вић, Из исто ри је Са ни те та у об но вље ној Ср би ји од 1804–1860, Бе о град 
1951, 438.

10 Мајнертова инаугурална дисертација гласила је: „Ogromnost vitalne (životne) snage 
ljudskog organizma” (M. D. Grmek, Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječ-
nika, 1951, 187).

11 Ар хив Ср би је, фонд Кња же ска кан це ла ри ја – Ле ка ри и апо те ка ри (АС, КК), XVI II – 61.
12 Ар хив Ср би је, фонд Ми ни стар ство уну тра шњих де ла – Са ни тет ско оде ље ње (АС, 

МУД С), 1845, II – 21.
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Мол ба др Мај нер та Кња же ској кан це ла ри ји за при јем у срп ску слу жбу – Пе шта,  
15. јун 1836 (АС, КК, XVI II – 61).



па је на ре дио хит но ус по ста вља ње са ни тет ско-по ли циј ског кор до на пре ма 
Тур ској, а по том и ан га жо ва ње но вих ле ка ра из Ау стриј ског цар ства.13 До про-
ле ћа 1837. ши ром срп ско-тур ске гра ни це по диг ну то је три на ест ка ран тин ских 
уста но ва (пет кон ту ма ца и осам са ста на ка),14 ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ји 
и нај ве ћи био ка ран тин у Алек син цу, ко ји се на ла зио на глав ној бал кан ској 
са о бра ћај ни ци за тр го ви ну и пут ни ке – Ца ри град ском дру му. За ди рек то ра 
Алек си нач ког ка ран ти на ода бран је Ни ко ла Ке фа ла, грч ки по мор ски ка пе тан 
по знат по град њи пр вог срп ског бро да,15 а за ле ка ра др Јо сиф Ре брић, до та-
да шњи ле кар Ду нав ско-ти моч ке ко ман де у Не го ти ну. Ме ђу тим, не за до во љан 
са ни тет ским усло ви ма у Ка ран ти ну и пре оп те ре ћен на мет ну тим оба ве за ма, 
ди рек тор убр зо под но си зах тев за сме ну, че му је кнез Ми лош од мах удо во-
љио, а са њим је ујед но сме њен и ле кар.16 Упра во је Ре бри ће ва сме на ство ри-
ла из глед ну при ли ку за др Мај нер та, чи ја је мол ба и да ље че ка ла на од го вор. 
Усле ди ло је име но ва ње ис ку сног бе о град ског ко ми си о не ра Ри сте Ро ме за 
но вог ди рек то ра, а по том и др Мај нер та за но вог ле ка ра Алек си нач ког ка ран-
ти на, и они зва нич но сту па ју на ду жност 8. де цем бра 1836.17 Та ко је др Хер ман 
Мај нерт пр ви пут кро чио на тло не по зна те Ср би је, за ко је ће оста ти до жи-
вот но ве зан. 

Ме ђу тим, по че так ра да др Мај нер та у Ср би ји ни је обе ћа вао, шта ви ше, 
пре тио је да га ко шта ка ри је ре, а мо жда и те ших по сле ди ца. Иа ко стру чан 
у пи та њу ко ле ре, ку га је, у прак си, за ње га би ла ве ли ка не по зна ни ца. То не-
ис ку ство до при не ло је од лу ци ко ја се по ка за ла по губ ном за Ср би ју. На и ме, 
ле та 1837. ку га је про др ла у Ле ско вац и Ниш, при бли жив ши се та да шњој 
срп ској гра ни ци. Ме ре опре за су од мах по ја ча не, ка ко од стра не вој ске та ко 
и ка ран тин ског осо бља, а кнез Ми лош из дао је стро же на ред бе, ко је су чак 
пред ви ђа ле и смрт ну ка зну у слу ча ју не по што ва ња епи де миј ских ме ра.18 
Оне, ипак, ни су по мо гле. Од 53 тур ска вој ни ка, ко ји су се сре ди ном ју ла 1837. 
на шли у Алек си нач ком ка ран ти ну, дво ји ца су умр ла од ку ге. Др Мај нерт је 
по гре шно про це нио да се не ради о ку ги, већ о гро зни ци, по ја ча ној услед 
ис цр пље но сти од ду гог пу то ва ња. Упр кос опо ме на ма чу ва ра ко ји су ви ђа ли 
слу ча је ве ку ге још 1814. го ди не, као и са ве ту јед ног ау стриј ског офи ци ра 
при до да тог на слу жбу у бол ни ци, др Мај нерт је твр до гла во остао при свом 
гле ди шту, па је пре жи ве ле вој ни ке 21. ју ла 1837. от пу стио као здра ве, а они 
су на ста ви ли пут тур ског гар ни зо на у Бе о гра ду. На том пу ту за ра же ни вој-

13 Де таљ ни је о бор би Ср би је про тив ко ле ре (1836) и ку ге (1836–1837): В. Ми ха и ло вић, 
Упут ство о су зби ја њу и ле че њу ко ле ре у Ср би ји пре сто го ди на, Бе о град 1936; В. Ми ха и ло-
вић, Бор ба про тив ку ге у Ср би ји пре сто го ди на, Бе о град 1937.

14 Кон ту мац је био стро ги ка ран тин у ко ји су ра ди про ве ре и дез ин фек ци је при ма на сва 
ли ца и ро ба на ко је се сум ња ло да су мо гу ћи но си о ци за ра зе, а са ста нак бла жи ка ран тин, 
од но сно у епи де миј ским усло ви ма ме сто за са ста нак и тр го ви ну љу ди под над зо ром ле ка ра 
и вој ни ка.

15 Реч је о је дре ња ку „Ср би ја”, са гра ђе ном у Сме де ре ву 1833. го ди не.
16 В. Ми ха и ло вић, Бор ба про тив ку ге у Ср би ји пре сто го ди на, 40–44.
17 Ар хив Ср би је, фонд Кња же ска кан це ла ри ја – Алек си нач ка на хи ја (АС, КК), I – 145, 146.
18 В. Ми ха и ло вић, Бор ба про тив ку ге у Ср би ји пре сто го ди на, 86; В. Ста но је вић, 

„Ли ко ви и де ла ис так ну тих ле ка ра у Ср би ји пре осни ва ња Срп ског ле кар ског дру штва”, [у:] 
Срп ско ле кар ско дру штво (1872–1972), Спо ме ни ца, Бе о град 1972, 25; Т. Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је 
кне за Ми ло ша: кул тур не при ли ке од 1815. до 1839. го ди не, 182.
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ни ци су пре не ли ку гу у Ра жањ, Ћи ће вац, Па ра ћин и Ја го ди ну, док је је дан 
цин цар ски тр го вац, ко ји је за јед но са њи ма из др жа вао ка ран тин, пре нео бо лест 
у два се ла ва љев ског кра ја. Ку га ви ше ни је би ла на пра гу срп ске др жа ве, већ 
је про др ла ду бо ко у ње но сре ди ште.19 Зе мљом је убр зо за вла да ла па ни ка, па 
су по че ле да се ши ре не тач не ве сти, као она да је ку га сти гла у пре сто ни Кра-
гу је вац, што је још ви ше уз не ми ри ло на род. Оп шти страх је то ли ко узео ма ха 
да је и сам кнез Ми лош, иа ко на у чив ши вре ме ном да це ни зна ње и спо соб ност 
ле ка ра, услед ве сти да је ку га сти гла до Ја го ди не, од лу чио да се за сва ки слу-
чај обра ти вра ча ра ма и њи хо вој ма ги ји. Та ко је у По жа рев цу, а пре ма при чи 
ко ју је за бе ле жио Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, на ре дио да: „де вет ба ба, го лих као од 
мај ке ро ђе них, за јед ну ноћ, пре ма ва три, без све ће, тај но, опре ду и иза тка ју 
ко шу љу, кроз ко ју се, по том, про ву че кнез Ми лош, сви чла но ви ње го ве по-
ро ди це, сва ње го ва сви та, и сви вој ни ци у по жа ре вач кој ка сар ни”.20

Ка ко је ста ње у др жа ви по ста ло алар мант но, бр зо је уста но вљен из вор 
за ра зе, на кон че га је прст кри ви це упе рен ка чо ве ку од ко га се нај ма ње мо гло 
оче ки ва ти да ће на пра ви ти фа тал ну гре шку – пре ма ка ран тин ском ле ка ру 
Мај нер ту. Јав ност је би ла огор че на, а тај бес нај бо ље су илу стро ва ле Но ви-
не срб ске: „И та ко не спо соб ност, или не бре же ни је Док то ра учи ни Оте че ству 
на ше му та ко ве ли ку ште ту и та ко јав ну опа сност, ко је тим већ ма му чи, што 
смо се у Ка ран ти не на ше узда ли, да ће мо би ти обез бе ђе ни, јер бо пре ва ре не 
на де жде му че ви ше, не го зла, од кои смо се за и ста бо ја ли. Ето на де жде и од 
уче ни Док то ра!”21 Кнез Ми лош је од мах ре а го вао сла њем др Мај нер та у 
ле гло ку жне за ра зе – Ра жањ,22 ко ји је по за вр шет ку епи де ми је имао нај ви ше 
стра да лих (68 осо ба). С об зи ром на то да је по об ја вље ном тек сту у Но ви на-
ма срб ским сви ма по ста ло ја сно ко је глав ни кри вац за про дор ку ге у зе мљу, 
из не на ђу је по да так да је др Мај нерт по ри цао сво ју гре шку и на кон до ла ска 
у Ра жањ, твр де ћи са да да је реч о слу ча је ви ма ди зен те ри је и цр ног при шта,23 
ве ро ват но стра ху ју ћи од по сле ди ца при зна ва ња кри ви це, ко је су у да тим 
окол но сти ма мо гле би ти дра кон ске. Још ви ше из не на ђу је што се из ву као од 
те шке ка зне, на ро чи то у оно до ба и на ро чи то од пре ког чо ве ка ка кав је био 
кнез Ми лош. Као по да ник Ау стриј ског цар ства др Мај нерт је био за шти ћен 
од мо гу ће смрт не ка зне, али је за то вла да ло уве ре ње да му сле де „те шке 
ба ти не”, што се та да че сто прак ти ко ва ло, или бар про те ри ва ње из зе мље уз 
не ча сни от пуст, чи ме би му го то во из ве сно би ла за пе ча ће на ле кар ска ка ри-
је ра, по што је и ње го ва ма тич на Ау стри ја би ла жи во за ин те ре со ва на да се 
ку га за у ста ви у Ср би ји и не пре ђе пре ко Са ве и Ду на ва. Та ка зна га, на ве ли-
ко чу ђе ње свих, ипак ни је су сти гла, ка ко због оску ди це у ле ка ри ма та ко и због 
упор ног ин си сти ра ња Кар ла На ђа, глав ног управ ни ка срп ских ка ран тин ских 
уста но ва, ко ји је ужи вао ве ли ки углед и по што ва ње код кне за Ми ло ша. Кар ло 
Нађ је био ле кар Зе мун ског ка ран ти на и екс перт за су зби ја ње ку ге, ко га су 
ау стриј ске вла сти по сла ле у Ср би ју на кон мол бе кне за Ми ло ша за по моћ. 
Др Нађ је сти гао у Ср би ју 15. ав гу ста 1837, срећ ном игром слу ча ја са мо не ко-

19 В. Ми ха и ло вић, Бор ба про тив ку ге у Ср би ји пре сто го ди на, 94–99.
20 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кнез Ми лош у при ча ма, Бе о град 1909, 118.
21 Но ви не срб ске, бр. 33 (21. ав густ 1837), 258–259.
22 АС, КК, I – 308.
23 АС, КК, I – 300.
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ли ко да на пре са зна ња о по ја ви ку ге на ње ном тлу.24 Мо гу ће је да су се др Мај-
нерт и др Нађ по зна ва ли још то ком сту ди ја у Бе чу и Пе шти, што би об ја сни-
ло та ко сна жно за у зи ма ње др На ђа за свог ко ле гу.

За хва љу ју ћи ене р гич ним и му дрим ме ра ма др На ђа, ко је су, из ме ђу оста-
лог, под ра зу ме ва ле изо ло ва ње ку жног и се лид бу здра вог ста нов ни штва, као 
и пре да ју ог њу за ра же них ку ћа (по себ но у Ра жњу), епи де ми ја је по чет ком 
но вем бра ста вље на под кон тро лу, на кон че га је усле ди ла кон цен тра ци ја 
пре о ста лих бо ле сни ка у Алек си нач ком ка ран ти ну, а он да и зва нич на об ја ва 
о пре стан ку епи де ми је ку ге у Ср би ји 1. де цем бра 1837.25 Та ко је ма ла Ср би ја, 
као са ни тет ска ка пи ја Евро пе, за у ста ви ла ову опа сну по шаст са све га 230 
жр та ва, што је има ло сна жан од јек у европ ској јав но сти. Иро нич но, је дан од 
за слу жних био је и др Мај нерт, ко ји је пре жи вео дво ме сеч ни па као у Ра жњу, 
до при нев ши хра брим ан га жо ва њем соп стве ном ис ку пље њу и не кој вр сти 
по ми ло ва ња, и кне же вог и срп ске јав но сти. Но ви не срб ске са да су пи са ле: 
„Док тор Мај нерт, ко ји с по чет ка за ра зу ову ни по знао ни је, за вре ме тра ја ња 
бо ле сти ове соб стве ним опи том из ве штио се у ис тој, и сад је по стао у по-
зна ва њу и ру ко во ђе ни ју исте за ра зе спо соб ни ји не го дру ги, ко ји бо лест ову 
ни кад ви де ли ни су. По ово му, а на ро чи то на пред ста вле ни је г. Док то ра На ђа, 
сми ло вао се Све тлеј ши Књаз наш, ње га – Док то ра Мај нер та – и опет за ле-
ка ра Ка ран ти на Алек си нач ког за др жа ти. На да ти се, да ће он, соб стве ном 
опа сно сти ју из вик нут, бо ље услу ге у Ка ран ти ну учи ни ти, не го дру ги, кои 
о бо ле сти ку жној са мо те о ре ти че ско све де ни је има”.26 Да кле, уз ис ка за ну 
хра брост и сте че но зна ње, Мај нер то вом по врат ку у Алек си нач ки ка ран тин 
до при не ло је по нов но за ла га ње др На ђа, о че му го во ри и кнез Ми лош у пи-
сму Ка ран ти ну: „Док то ру пак Мај нер ту не ка ка же Ка ран тин, да сад до бро 
отво ри очи, да па зи и по сту па по упу ство ва ни ја ма Док то ра На ђа, бу ду ћи 
смо га Ми на пре по ру ку На ђа опет ста ви ли за ле ка ра Ка ран тин ског, узда ју ћи 
се на ре чи На ђо ве, да ће Мај нерт ње го ву пре по ру ку оправ да ти”.27 

За вр ше так дра ма тич не 1837. го ди не, Мај нер то ве пр ве го ди не слу жбе у 
Ср би ји, ни је му до нео пре дах. Не ко ли ко ме се ци ра дио је на опо рав ку ку жних 
бо ле сни ка ста ци о ни ра них у Алек си нач ком ка ран ти ну, а на про ле ће 1838. 
био је по слат као по моћ у бе о град ску вој ну бол ни цу, ка ко би ис ко ре нио још 
две епи де ми је, ово га пу та ве ли ких бо ги ња и тр бу шног ти фу са, од ког се за-
ра зио и сам управ ник бол ни це др Кар ло Бе ло ни.28 За ме нив ши из мо ре ног 
Бе ло ни ја на че лу бол ни це, др Мај нерт је уз пу но опре за, по у чен прет ход ним 
ис ку ством, успе шно са вла дао по ве ре ни за да так, на кон че га му је до де ље но 
зва ње бе о град ског гар диј ског ле ка ра, ко ји је био за ду жен за цео Бе о град ски 
гар ни зон (сол да те и гвар деј це).29

24 В. Ми ха и ло вић, Бор ба про тив ку ге у Ср би ји пре сто го ди на, 131, 140.
25 Исто, 126–133.
26 Но ви не срб ске, бр. 49 (11. де цем бар 1837), 385.
27 АС, КК, I – 372.
28 В. Ђор ђе вић, Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ. 1, 1835–1875, 371–372.
29 М. Иг ња то вић, „Оп ште и са ни тет ске окол но сти у Ср би ји пре осни ва ња Срп ског ле-

кар ског дру штва”, Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, бр. 5/6 (2007), 381; Б. Ди ми три је вић, 
„Мај стор из Не мач ке”, [у:] Др Еме рих Лин ден ма јер – жи вот и де ло. Збо р ник ра до ва 38. 
са стан ка Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва, Бе о град 2013, 24. Сол-
да ти су би ли при пад ни ци ста ја ће вој ске рас по ре ђе не по на хиј ским сре ди шти ма (пр ви пут 
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На ред ба кне за Ми ло ша о вра ћа њу др Мај нер та на ме сто ле ка ра у  
Алек си нач ком ка ран ти ну – Кра гу је вац, 1. де цем бар 1837 (АС, КК, I – 372).
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НА ЧЕ ЛУ КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КОГ СА НИ ТЕ ТА

У то вре ме у Ср би ји се ја вља сна жна по тре ба за гра ђан ским ле ка ри ма 
с ја сним под руч јем и оп се гом ра да, од но сно за ци вил ним са ни те том ко ји би 
био до сту пан ши рим сло је ви ма ста нов ни штва. При ли ку за фор ми ра ње ова-
кве слу жбе пру жио је тзв. Тур ски устав из де цем бра 1838, на осно ву ког је 
обра зо ва но Оде ле ни је ка ран тин ско са са ни те том (пре те ча Ми ни стар ства 
здра вља), као са став ни део По пе чи тељ ства вну тре њи де ла (Ми ни стар ство 
уну тра шњих де ла). За пр вог на чел ни ка Оде ле ни ја иза бран је сло вач ки ле кар 
Кар ло Па цек, дво р ски и лич ни ле кар кне за Ми ло ша, ко ји је ад ми ни стра тив-
но уре дио срп ско здрав ство, због че га се мо же сма тра ти ње го вим уте ме љи-
ва чем.30 До бро упо знат са ме ди цин ским при ли ка ма и по тре ба ма Ср би је, као 
и са ор га ни за ци јом са ни тет ске слу жбе у сво јој ма тич ној Ау стри ји, др Кар ло 
Па цек је, из ме ђу оста лог, са ста вио пр ви за кон о срп ској са ни тет ској стру ци 
– На ста вле ни ја за окру жне ле ка ре и фи зи ку се, ко јим уста но вља ва функ ци ју 
окру жног фи зи ку са,31 нај зна чај ни ју здрав стве ну ин сти ту ци ју Ср би је у XIX 
ве ку.32 За кон (об ја вљен 21. ав гу ста 1839) је у 23 тач ке од ре ђи вао ду жно сти 
окру жног фи зи ку са, као на чел ни ка са ни тет ског окру га, ко ји је под ин ге рен-
ци јом имао све сре ске и оп штин ске ле ка ре, као и апо те ка ре и ба би це, уко ли-
ко их је би ло. У прак си, то је зна чи ло да је био од го во ран за ор га ни за ци ју и 
кон тро лу ком плет ног де ло ва ња у здрав ству окру га (ци вил ног, али и вој ног, 
уко ли ко у ва ро ши и окру гу ни је би ло вој ног ле ка ра), на бав ку са ни тет ског 
ма те ри ја ла, ме ди цин ско ис тра жи ва ње и пи са ње струч ног шти ва, уз исто вре-
ме но оба вља ње ре дов них ле кар ских по сло ва, као што су ле че ње па ци је на та, 
хи рур ги ја, вак ци ни са ње (и љу ди и жи во ти ња) и дру ге вр сте спре ча ва ња 
за ра за. Окру жни фи зи кус мо рао је би ти док тор ме ди ци не или, уко ли ко та-
кав ни је мо гао да се про на ђе, ма ги стар хи ру р ги је, као при вре ме но ре ше ње.33 
Ујед но, зах те ва но је да бу де осо ба бес пре кор ног мо ра ла, ко јој ни је би ло до-
зво ље но да се ба ви по ли тич ким де ли ма, „има ју ћи до вољ но по сла за ни ма ти 
се у сво им ле кар ским ду жно сти ма”.34 Иа ко се, због ма лог бро ја шко ло ва них 
ле ка ра у др жа ви На ста вле ни ја ни су мо гла у пот пу но сти спро ве сти у де ло 
у пр вим го ди на ма по об ја вљи ва њу, овим за ко ном је срп ска са ни тет ска слу жба 

се ја вља ју 1825. го ди не као бе ћа ри), док су гвар деј ци пред ста вља ли лич ну кне же ву гар ду 
– Кња же ску гвар ди ју (на ста ла 1830. го ди не), ма хом ста ци о ни ра ну у ме сти ма у ко ји ма је 
бо ра вио кнез Ми лош, од но сно у Кра гу је вач ком, По жа ре вач ком и Бе о град ском гар ни зо ну 
(Ж. Ђор ђе вић, Срп ска на род на вој ска, Бе о град 1984, 9–10).

30 В. Ђор ђе вић, Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ. 1, 1835–1875, 135–136.
31 Фи зи кус је, за раз ли ку од обич ног ле ка ра, био и над зор ни ор ган, од но сно ле кар за-

ду жен за кон тро лу ра да свих оста лих ле ка ра под ње го вом над ле жно шћу.
32 В. Ми ха и ло вић, Пр ви ди пло ми ра ни ле ка ри у об но вље ној Ср би ји, 4–5.
33 Реч је о нај ви шим ме ди цин ским зва њи ма сти ца ним на фа кул те ти ма оно вре ме не 

Ау стри је и Евро пе. Ма да је фор мал на раз ли ка из ме ђу док то ра ме ди ци не и ма ги стра хи рур-
ги је би ла ве ли ка (пре све га у по гле ду пла те), ни је би ло зна чај ни јих раз ли ка у њи хо вој еду-
ка ци ји ко ја је тра ја ла пет го ди на, а ни ка сни је у прак си (С. Вељ ко вић, „Срп ски по си нак”, 
[у:] Др Еме рих Лин ден ма јер – жи вот и де ло. Збо р ник ра до ва 38. са стан ка Сек ци је за исто-
ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва, Бе о град 2013, 65).

34 „На ста вле ни ја за окру жне ле ка ре и фи зи ку се”, [у:] Сбо р ник за ко на и уред ба и уред-
бе њи ука за из да њи у Кња же ству Срб ском од вре ме на об на ро до ва ног Уста ва Зе маљ ског 
(13. Фе вр. 1839. до Апр. мес. 1840), Бе о град 1840, 108–112. 
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нај зад до би ла чвр сту под ло гу у ви ду струч них и од го вор них окру жних фи-
зи ку са. Ина че, уз 17 окру жних фи зи ку са, био је предвиђен и посебан фи зи-
кус за бе о град ску ва рош, но ву срп ску пре сто ни цу.

Као један од ретких док тора ме ди ци не у Србији, с ве ли ким ис ку ством 
сте че ним у бор би про тив ра зних за ра зних бо ле сти (ко ле ра, ку га, ве ли ке бо-
ги ње, тр бу шни ти фус), др Мај нерт 7. ав гу ста 1839. би ва про гла шен за пр вог 
фи зи ку са Кра гу је вач ког окру га,35 ко ји су чи ни ли Кра гу је вач ки, Ле пе нич ки, 
Гру жан ски и Ја се нич ки срез (реч је о те ри то ри ји ко ја се ма хом по ду да ра ла с 
гра ни ца ма да на шњег Шу ма диј ског окру га). То зва ње но сио је на ред них осам 
го ди на, а са мо га је кра јем 1843. го ди не, због по ро дич них оба ве за у ма ти ци, 
на крат ко за ме нио ча чан ски окру жни фи зи кус др Јо сиф Ша у ен гел, зет пр вог 
срп ског ка пел мај сто ра Јо си фа Шле зин ге ра.36 Та ко је мла ди др Мај нерт (та да 
је имао 34 го ди не) за ре ла тив но крат ко вре ме пре шао дуг пут од је ди ног крив-
ца за про дор ку ге у Мо рав ску до ли ну, до за вид не по зи ци је окру жног фи зи-
ку са пр ве пре сто ни це об но вље не Ср би је. Ме ђу тим, већ по сле две го ди не 
за тра жио је пре ме штај у Бе о град, чув ши да је ме сто бе о град ског ва ро шког 
фи зи ку са по ста ло упра жње но на кон пре ба ци ва ња др Ђор ђа Му шиц ког у 
Ли це ум Кња же ства срб ског.37 Ову вест др Мај нерт је схва тио као из глед ну 
при ли ку за на пре до ва ње, по што је у ме ђу вре ме ну за но ву срп ску пре сто ни цу 
ода бран упра во Бе о град, па је 11. ок то бра 1841. по ну дио сво је услу ге Упра-
ви тељ ству ва ро ши бе о град ске.38 Без об зи ра што је Упра ви тељ ство бла го на-
кло но гле да ло на при сти глу по ну ду, но во име но ва ње пре вас ход но је за ви си ло 
од од лу ке др Кар ла Бе ло ни ја, Мај нер то вог по зна ни ка из бе о град ске вој не 
бол ни це, ко ји је ра ни је већ био по зван да по пу ни упра жње но ле кар ско ме сто. 
По што је др Бе ло ни при хва тио по ну ду и по ло жио за кле тву као бе о град ски 
ва ро шки фи зи кус,39 др Мај нерт је остао са слу жбом у Кра гу јев цу. То га, ме-
ђу тим, ни је спре чи ло да и да ље про фе си о нал но оба вља сво ју ду жност у овом 
гра ду. 

Ра де ћи у Кра гу је вач ком и по вре ме но по ма жу ћи у Руд нич ком окру гу 
ко ји је био без фи зи ку са,40 др Мај нерт је имао пу не ру ке по сла, с об зи ром да 
је у том тре нут ку био је ди ни ци вил ни ле кар у Шу ма ди ји (пр ви оп штин ски 
ле кар у Кра гу јев цу за бе ле жен је 1857. го ди не – др Јо сиф Све тић, док је пр ви 

35 Но ви не срб ске, бр. 38 (26. ав густ 1839), 298. Не ки ау то ри по гре шно на во де да је од 
1839. го ди не пр ви окру жни фи зи кус у Кра гу јев цу био др Јо сиф Ре брић из Срем ских Кар ло-
ва ца, а по том као дру ги др Мај нерт од 1841. Ме ђу тим, при ло же ни исе чак из Но ви на срб ских 
о по ста вље њу пр вих окру жних фи зи ку са у Ср би ји де ман ту је та кве на во де. До за бу не је ве ро-
ват но до шло због њи хо ве пре ђа шње слу жбе у Алек син цу, где је др Мај нерт за ме нио др Ре-
бри ћа на ме сту ка ран тин ског ле ка ра, а не ка сни је у Кра гу јев цу на ме сту ору жног фи зи ку са.

36 АС, МУД С, 1843, VI – 104; М. Ба но вић, Д. Об ра до вић, Пра ви тељ стве на и фи ли-
јал на апо те ка у Кра гу јев цу у XIX ве ку, Кра гу је вац 2006, 15.

37 Ли це ум Кња же ства срб ског (Ли цеј) отво рен је ок то бра 1838. у Кра гу јев цу, као пр ва 
ви ша шко ла у Ср би ји. Пре ме штен је у Бе о град 1841. го ди не, а 1863. пре ра стао је у Ве ли ку 
шко лу, пре те чу Уни вер зи те та. Др Му шиц ки је пре да вао фи зи ку на Ли це ју од 1841. до 1842. 
го ди не. 

38 Исто риј ски ар хив Бе о гра да, фонд Упра ва гра да Бе о гра да (ИАБ, УГБ), 1841, К.15, Ф 
V 720.

39 ИАБ, УГБ, 1841, К.15, Ф V 778.
40 АС, МУД С, де ло вод ни про то кол за 1845. го ди ну, бр. 127, VI/40; ре ги стар за 1846. 

го ди ну, бр. 1076.



29

сре ски ле кар до шао тек 1862. го ди не – др Јо сиф Лун да у Ја се нич ком сре зу).41 
Упр кос овој не по вољ ној окол но сти, ис ти цао се до брим и са ве сним ра дом, 
ус пут но пи шу ћи о ра зним ме ди цин ским те ма ма у Но ви на ма срб ским.42 Као 

41 В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, Кра гу је вац 1979, 286, 292.
42 Гра ди на ри Кра гу јев ца (прир. Д. Об ра до вић), Кра гу је вац 2008, 22.

Ука зи По пе чи тељ ства вну тре њи де ла о по ста вље њу пр вих де вет окру жних фи зи ку са  
у Ср би ји, као и ка ран тин ских слу жбе ни ка – Бе о град, 7/16. ав густ 1839 

(Но ви не срб ске, бр. 38, 26. ав густ 1839).
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од го вор но ли це осе ћао је сна жну по тре бу за по ди за њем Окру жног шпи та ља 
(стал не бол ни це) и Фи ли јал не апо те ке у Кра гу јев цу, па је 31. де цем бра 1844. 
у свом го ди шњем из ве шта ју под нео зва нич ну ини ци ја ти ву за њи хо во по ди-
за ње, об ја шња ва ју ћи ову по тре бу ра зним бо ле сти ма ко је ле чи по ку ћа ма 
(сто мач не бо ле сти, за па љи ве гро зни це, ма га ре ћи ка шаљ, ср до бо ља, си фи лис, 
чи ре ви, шу га, кар ци ном итд.).43 До та да шње бол ни це у ва ро ши би ле су при-
вре ме не и им про ви зо ва не, по пут Во је ног шпи та ља из 1836. го ди не и Бол ни це 
за убо ге бо ле сни ке од ве не рич них и дру гих при леп чи вих бо ле сти из 1844. го-
ди не, а због не по сто ја ња аде кват не згра де че сто су се се ли ле у не при клад не и 
не хи ги јен ске про сто ри је.44 С дру ге стра не, пр ва државна (Пра ви тељ стве на) 
апо те ка у Србији, отворена 1836. го ди не и Крагујевцу, би ла је де фи ни тив но 
пре ба че на у Бе о град 1841, па је ва рош оста ла и без нео п ход них ле ко ва.45 На-
жа лост, иа ко је др Мај нерт на ста вио са бор бом за оства ре ње по ме ну тих ци-
ље ва, ова ње го ва ини ци ја ти ва окон ча на је не у спе шно. Но ва др жав на апо те ка 
по че ла је да ра ди у Кра гу јев цу 1853. го ди не, а Окру жна бол ни ца, као пр ва 
стал на бол ни ца у Ср би ји, тек 1860, да кле шест, од но сно три на ест го ди на на-
кон Мај нер то вог од ла ска из Кра гу јев ца.

 По пут за ла га ња за по ди за ње др жав не бол ни це и апо те ке у Кра гу јев цу, 
др Мај нерт се са јед на ким жа ром ан га жо вао у ре ша ва њу пи та ња са хра њи ва ња, 
од но сно гро ба ља у Кра гу је вач ком окру гу, ко је је по ње му би ло алар мант но. 
На и ме, жи ве ћи и ра де ћи у Ср би ји, уо чио је мно ге не до стат ке у оби ча ји ма срп-
ског на ро да, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти цао го то во за стра шу ју ћи од нос пре-
ма мр тви ма – ле ше ви су че сто ис ко па ва ни и са хра њи ва ни ван до зво ље ног 
ме ста, не рет ко су за ко па ва ни и жи ви љу ди за ко је се ве ро ва ло да су умр ли, 
гро бља ни су чу ва на, би ла су нео гра ђе на, па је по њи ма па сла сто ка, ри ле су 
сви ње, ширећи разне заразе итд. У свр ху уре ђе ња гро ба ља и са мог по ступ ка 
са хра њи ва ња, др Мај нерт је апе ло вао да се ово пи та ње ре ши што пре. Као 
при мер, на ве шће мо у це ли ни је дан ње гов де та љан и жи во пи сан до пис кра гу је-
вач ком Окру жном на чел ству по во дом овог пи та ња, од 19. ју на 1842 (пре ве де-
но са не мач ке го ти це): „У сва ком на ро ду ко ји има не ко ре ли гиј ско обра зо ва ње 
по ла же се по себ на па жња ме сту где по чи ва ју умр ли. Пи ра ми де, спо ме ни це, 
ка пе ле, ко је су са чу ва не кроз хи ља де го ди на ра за ра ња, до вољ но све до че о ве-
ли ком по што ва њу ко је се не кад по све ћи ва ло умр ли ма. То исто по сто ји и да нас 
у свим зе мља ма у ко ји ма цве та ви ша кул ту ра и где се га ји истин ска бри га 
пре ма гро бљи ма. Ка пе ле умр лих, спо ме ни ци и спо мен-ка ме но ви, уз ди жу се 
све ча но из над за сво ђе них гро бо ва, око ко јих се нај бри жљи ви јом не гом за са-
ђу ју чем пре си и цве ће, та ко да гро бља у тим зе мља ма ли че на нај леп ше вр то ве.

За чу ђу је да се гро бље – Бож ја ба шта – нај че шће у Ср би ји на ла зи у по-
ди вља лом и за пу ште ном ста њу и да му се не по све ћу је ве ћа па жња и не га. 

43 В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, 104.
44 Исто, 105; М. и В. Пан то вић, „Здрав стве не при ли ке ‘на пу ту бе о град ском... а де вет-

на ест да на од Ца ри гра да’”, Ме ди цин ски ча со пис, бр. 1 –2 (1998), 15–16.
45 С. М. Јан ко вић, „На бав ка и при ме на ле ко ва у Кра гу јев цу то ком XIX ве ка”, Ме ди цин-

ски ча со пис, бр. 1–2 (1998), 27. Др жав ни со вјет је 31. ма ја 1839. за но ву срп ску пре сто ни цу 
ода брао Бе о град, да би од лу ком кне за Ми ха и ла од 25. ма ја 1840. она би ла вра ће на у Кра гу је-
вац. Ипак, кне же вим ука зом од 25. апри ла 1841. пре сто ни ца се по но во, ово га пу та бес по врат но, 
се ли у Бе о град, а са њом и сва др жав на над ле штва, укљу чу ју ћи Пра ви тељ стве ну апо те ку. 
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У том сми слу и раз ми шља њу о не ким зло у по тре ба ма ко је се де ша ва ју на 
гро бљи ма, пот пи са ни у овом из ве шта ју на ла зи за по треб но да зва нич но 
под се ти и пре по ру чи сле де ће:

а) да се гро бље са свих стра на огра ди ка ме ном или бар др ве ном огра дом;
б) да се пла ти, од но сно за по сли ста лан гро бар и је ди но ње му по ве ри 

за ко па ва ње умр лих, као и ду жност над зо ра над гро бљем;
в) на сва ком гро бљу по ди ћи ка пе лу;
г) ста ви ти под стро ге ка зне по тај но са хра њи ва ње на дру гим ме сти ма, 

на ро чи то но во ро ђен ча ди, ис ко па ва ње мр твих и ко сти ју у ци љу пре но ше ња 
и за ко па ва ња у цр кве на и ма на стир ска дво ри шта, без зва нич ног одо бре ња.

Са мо на тај на чин је мо гу ће по пра ви ти ста ње гро ба ља и спре чи ти да ље 
зло у по тре бе. Ова је па жња ну жна не са мо из мо рал них оба ве за, не го и јав ни 
об зи ри то зах те ва ју. Јер, ве о ма вре ђа људ ско до сто јан ство и ру жно из гле да 
ка да по гро бо ви ма ско ро умр лих ри ју сви ње. Тре ба ли по све ће но ме сто на 
све тој зе мљи, где вла да веч ни мир, да оста не без па жње и тру да, да не бу де 
огра ђе но за јед нич ком огра дом, без чу ва ра и на стој ни ка гро бља?

По ли циј ским на ред ба ма ће не ста ти овај не ред, на ро чи то са мо вољ но и 
пре вре ме но за ко па ва ње при вид но или ствар но умр лих, као и ан га жо ва њем 
гро ба ра од го вор ног за тај по сао. Ка пе ла је ве о ма по треб на за умр ле, па ма кар 
за пр во вре ме би ла ско ва на са мо од да са ка, на ро чи то у при ли ка ма у ко ји ма 
не ма по себ них ода ја за сме штај мр тва ца, па се че сто жу ри са са хра њи ва њем 
пре за ко ном про пи са ног вре ме на. У та кву ка пе лу би мо гао би ти пре нет сва ки 
умр ли без смет ње и опа сно сти, и ода тле тре ћег да на са хра њен.”46

За раз ли ку од бол ни це и апо те ке, ова ин тер вен ци ја др Мај нер та би ла 
је пло до твор на. На и ме, на ве де на су ге сти ја, за јед но са слич ним пред ло зи ма 
и мол ба ма дру гих окру жних фи зи ку са, до бро је при мље на у По пе чи тељ ству 
вну тре њи де ла, па је 1843. го ди не до не та Уред ба о гро бљи ма, на кон че га су 
срп ска гро бља ко нач но по че ла са до би ја ју при сто јан из глед.47 

Ме ђу број ним из ве шта ји ма др Мај нер та то ком ње го вог ан га жо ва ња у 
Кра гу је вач ком окру гу (пи са ни Окру жном на чел ству или По пе чи тељ ству вну-
тре њи де ла и ње го вом Са ни тет ском оде ле ни ју) мо же се на ћи још мно штво 
за ни мљи вих по да та ка. На рав но, због спе ци фич не при ро де по сла ови ме ди-
цин ски из ве штаји са др же го то во ис кљу чи во ону ру жну и мрач ни ју стра ну 
људ ског жи во та, од че га се не мо же по бе ћи ни дан-да нас. Ме ђу тим, њи ма се 
на нај не по сред ни ји на чин ожи вља ва не са мо здрав стве на не го и оп шта дру-
штве на исто ри ја Шу ма ди је, али и пре до ча ва обим ми си је пр вих здрав стве-
них рад ни ка у Ср би ји, ко ји су деј ство ва ли с јед на ком сна гом на два те шка 
фрон та – ме ди цин ском и про свет ном. На ве шће мо са мо не ке од њих: ван ред ни 
из ве штај од 7. мар та 1844. у ко ме др Мај нерт зах те ва да се леш ка жње ни ка 
(ве ро ват но при ста ли це Обре но ви ћа) ко ји је био окре тан на точ ку од мах са-
хра ни, уме сто да сто ји на точ ку и рас па да се на сун цу, ку же ћи око ли ну сво јим 
те шким за да хом; из ве штај од 10. ја ну а ра 1845. о то ме да је два на е сто го ди шње 
де те из Кни ћа пре ва ром јед не же не са ве не рич ном бо ле шћу „опо га ње но”, 

46 АС, МУД С, 1842, IV – 557.
47 В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, 98; М. и В. Пан то вић, 

„Здрав стве не при ли ке ‘на пу ту бе о град ском... а де вет на ест да на од Ца ри гра да’”, 16.



32

До пис др Мај нер та кра гу је вач ком Окру жном на чел ству у ве зи с ре гу ли са њем  
пи та ња гро ба ља – Кра гу је вац, 19. јун 1842 (МУД С, 1842, IV – 557).
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али и из ле че но по из ве шта ју од 31. ја ну а ра исте го ди не; пред лог од 23. ма ја 
1845. да се из вор бу ко вич ке ки се ле во де бо ље уре ди и да та мо др жа ва по диг-
не „јед но зда ње” за го сте у ду ху Карлс бад ске са ле; ту жба од 27. ма ја 1845. 
про тив кме то ва из се ла Су ши це и Пе тров ца ко ји ни су хте ли се о ску де цу да 
до ве ду на пел цо ва ње; из ве штај од 9. ју на 1845. у ко ме оба ве шта ва над ле жну 
власт да се на род при ли ком са хра њи ва ња не др жи про пи са из Уред бе о гро-
бљи ма; пред лог од 16. ју на 1845. да се за бра ни бер бе ри ма да ле че и пу шта ју 
крв без одо бре ња окру жног фи зи ку са; мол ба од 1. де цем бра 1845. да се у Кра-
гу је вац упу ти јед на из у че на ба би ца, по што има до ста при у че них ко је на но-
се мно га зла труд ним же на ма (че сти слу ча је ви от ки да ња пло да, што до во ди 
до сте рил но сти, па чак и смр ти); го ди шњи из ве штај од 31. де цем бра 1845. у 
ко ме из но ва пред ла же да се у Кра гу јев цу уста но ви убо жи ште за си ро ма шне 
и оне ко ји не ма ју ни ко га да их бо ле сне по не гу је; пре пи ска са По пе чи тељ ством 
вну тре њи де ла од 1842. до 1846. го ди не о по тре би да се укло ни шта ла за ко ње 
ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни Ми ло ше ве цр кве у Кра гу јев цу из 1818. 
го ди не, бу ду ћи да се ти ме скр на ви ова све ти ња, као и да шта ла ку жи ва здух 
око цр кве и у са мој цр кви, па је го то во не мо гу ће одр жа ти слу жбу због не сно-
сног смра да. Не ка од по ме ну тих за ла га ња др Мај нер та би ла су успе шна (нпр. 
ру ше ње по ме ну те шта ле), док су дру га оста ла без раз у ме ва ња над ле жних 
др жав них ор га на.48 Та ко је, да кле, из гле да ла са ни тет ска сли ка Шу ма ди је че-
тр де се тих го ди на XIX ве ка, и у њој бор ба др Мај нер та за оса вре ме њи ва ње 
здрав стве не кул ту ре овог де ла Ср би је.

За ре кон струк ци ју жи во та др Мај нер та, али и дру гих срп ских ле ка ра 
то га до ба, не про це њи ву вред ност има ју кон ду ит ли сте др жав них ле ка ра, 
ко је су као оба ве зне по че ле да се во де од 1841. го ди не, а ко је су за по тре бе 
Са ни тет ског оде ле ни ја сва ке го ди не са ста вља ли на чел ни ци свих 17 окру жи ја 
у Ср би ји.49 И по сле 170 го ди на те ста ре ли сте (до си јеи) пру жа ју нам мно штво 
дра го це них по да та ка о нај ве ћем бро ју срп ских здрав стве них рад ни ка и са-
ни тет ском ста њу у зе мљи сре ди ном XIX ве ка. Оне су во ђе не вр ло ис црп но 
и са ве сно, об у хва та ју не са мо оп ште ге не ра ли је ле ка ра, од но сно њи хо ву про-
фе си о нал ну би о гра фи ју (по да ци о струч ној спре ми, по све ће но сти по слу и 
па ци јен ти ма) већ и ин фор ма ци је о њи хо вим цр та ма лич но сти и дру гим 
за ни мљи вим де та љи ма из сва ко днев ног жи во та, уз крај њу оце ну на чел ни ка 
окру га. Ме ђу њи ма су са чу ва ни и из ве шта ји о др Мај нер ту за 1844. и 1845. 
го ди ну, ко ји нам пру жа ју де та љан увид у ње гов рад у Кра гу јев цу, али и у 
ње гов ка рак тер.50

Док тор Хер ман Ав густ Мај нерт је био ве о ма ин те ре сант на лич ност. 
Ро ман ти чар ски на стро јен, ис по ља вао је осо бе њач ку при ро ду још по до ла ску 
у Ср би ју (то ком бур них де ша ва ња у Алек син цу и Ра жњу), а по том и на ме сту 
окру жног фи зи ку са у Кра гу јев цу. Иа ко при лич но рев но стан и по жр тво ван 
у ра ду са па ци јен ти ма – „иде сваг да и у сва ко вре ме”, ни је по ка зи вао ин те-

48 В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, 100–118.
49 В. Ста но је вић, „Ли ко ви и де ла ис так ну тих ле ка ра у Ср би ји пре осни ва ња Срп ског 

ле кар ског дру штва”, 30.
50 Тре ба ис та ћи да се у кон ду ит ли ста ма по гре шно на во ди да је др Мај нерт сту пио у 

срп ску слу жбу 1835. го ди не, иа ко је из ње го ве мол бе за при јем у исту (вид. пр ви при лог у 
тек сту) ја сно да то ни је мо гло би ти пре 1836. го ди не.
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ре со ва ње за би ро крат ске оба ве зе окру жног фи зи ку са – „при ље жно по ја вљу-
ју ће се бо ле сти ис пи ту је, но сла бо из ве сти ја о том На чел нич. под но си”. Оба-
ве зне осмо днев не, пет на е сто днев не и тро ме сеч не ра пор те под но сио је рет ко, 
и то по сле опо ми ња ња, због че га је иза зи вао че сто не го до ва ње Окру жног 
на чел ства, ко је га је оп ту жи ва ло и за при стра сност. Ма да је на у чио да го во ри 
срп ски је зик при лич но до бро, ни је био пре ви ше за ин те ре со ван да са вла да да 
га чи та и пи ше. Бу ду ћи да је то био је дан од усло ва за оба вља ње по сла окру-
жног фи зи ку са (3. тач ка На ста вле ни ја), изв еш тајe је на срп ском са чи ња вао 
ње гов пи сар. По што у то вре ме у Кра гу јев цу ни је би ло ци вил не апо те ке (вој на 
је по сто ја ла од 1839. го ди не), др Мај нерт је др жао при ват ну (руч ну) апо те ку, 
ко ја је би ла ма ла (са сто ја ла се од 108 си ро ви на, по лу го то вих и го то вих ле ко ва),51 
али ни је из ве шта вао На чел ство да ли да је ле ко ве по про пи са ној так си. Иа ко 
ве о ма при јат не на ра ви – „не мо же би ти бо ље”, здрав и про сеч не сна ге, био 
је под ло жан пи ћу и „раз ко штву”, што га је ве ро ват но ко шта ло сла бље ња 
здра вља, али и изостанка брач ног жи во та и по том ства. Ме ђу тим, упр кос свим 
ма на ма и по је ди ним не га тив ним оце на ма од стра не На чел ства, др Мај нерт 

51 В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, 99.

Слу жбе ни из ве штај (кон ду ит ли ста) ма јо ра Јо ви це Ни ко ла је ви ћа, на чел ни ка  
Кра гу је вач ког окру га, о др Мај нер ту за 1845. го ди ну – Кра гу је вац, 2. ја ну ар 1846  

(АС, МУД С, 1845, II –21).



је ужи вао зна чај ну по др шку обич ног све та – „код ко га иде вр ло је до бар и при-
ја тан, а с љу ди ма во об ште до бро жи ви”, па су се за то и го ди шњи из ве шта ји 
на чел ни ка Окру га за вр ша ва ли ге не рал но по зи тив ним за кључ ком о овом чуд-
ном стран цу, бу ду ћи да је био „при вр жен и до бар оте че ство љу бац”, ко ји са-
ве сно „те жи за бла го ста ни је На род ње”, иа ко је пре ма сво јим над ре ђе ни ма био 
„сва ко јак”.52 Све на ве де но из кон ду ит ли сти о др Мај нер ту го во ри нам да је 
реч о сво је гла вој осо би ко ја ни је тр пе ла ау то ри тет и фор мал но сти, што је, као 
што смо ви де ли, че сто мо гло ску по да га ко шта, али и осо би са из ра же ном 
ем па ти јом пре ма па ци јен ту и љу ба вљу пре ма Ср би ји (упр кос те шким усло-
ви ма за рад и скром ној пла ти),53 ле ка ру ко ји је у јед ном но вом све ту про на-
шао сво ју бу дућ ност.

БЕ О ГРАД СКИ ОКРУ ЖНИ ФИ ЗИ КУС

На кон осам го ди на про ве де них у Кра гу јев цу др Мај нерт на пу шта град 
на Ле пе ни ци, по што је 24. ок то бра 1847. про мо ви сан за тре ћег бе о град ског 
окру жног фи зи ку са (ње го ви прет ход ни ци би ли су др Фло ри јан Бирг 1839–1841. 
и др Па вле Ште кер 1841–1847),54 оства ру ју ћи та ко сво ју ста ру же љу о повратку 
у Бе о град, док на ње го во ме сто у Кра гу јев цу до ла зи чу ве ни др Јо сиф Пан чић 
(кра гу је вач ки окру жни фи зи кус 1847–1853). По ред сва ко днев них управ но-
ле кар ских ак тив но сти у Бе о град ском окру гу, др Мај нерт је био ак ти ван члан 
Бе о град ског чи та ли шта,55 а 1853. го ди не по стао је и члан но во фор ми ра не 
Стал не ле кар ске ко ми си је56 ко ја је ужи ва ла ве ли ки углед у здрав стве ним 
кру го ви ма, а чи је је за ду же ње би ло да ре ша ва про бле ме ко ји су се на го ми ла-
ва ли у срп ском са ни те ту, као по сле ди ца ње го ве све ве ће екс пан зи је – до но-
ше ње са ни тет ских про пи са (нпр. зна ча јан про пис о це ни ле кар ских услу га 
из 1856), из да ва ње ле кар ских уве ре ња и слич но.57 Пр ву Стал ну ле кар ску 
ко ми си ју чи ни ли су др Еме рих Лин ден ма јер (пред сед ник), др Аћим Ме до вић 

52 В. Ми ха и ло вић, Из исто ри је Са ни те та у об но вље ној Ср би ји од 1804–1860, 438–439; 
АС, МУД С, 1845, II – 21.

53 Пла та др Мај нер та у Алек си нач ком ка ран ти ну из но си ла је све га 250 та ли ра на го-
ди шњем ни воу (В. Ми ха и ло вић, Из исто ри је Са ни те та у об но вље ној Ср би ји од 1804–1860, 
434–435), а до ла ском на ме сто кра гу је вач ког окру жног фи зи ку са она је по ве ћа на на 300 
та ли ра (Б. Ди ми три је вић, „Мај стор из Не мач ке”, 29). Ста ње је до не кле по бољ ша но 1846. 
го ди не, уво ђе њем ка те го ри за ци је за све окру жне фи зи ку се пре ма струч ном зва њу, тру ду и 
ве ли чи ни или ва жно сти окру га, по ко јој је др Мај нерт ушао у пр ву кла су фи зи ку са и до био 
пла ту од 400 та ли ра (В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, 112–113; 
Б. Ди ми три је вић, „Мај стор из Не мач ке”, 30). Ина че, од број них мо не та ко је су се ко ри сти ле 
у Ср би ји до уво ђе ња ди на ра (1873), од но сно ње го вог пу шта ња у про мет (1875), нај за сту пље-
ни ји су би ли сре бр ни та лир и ба кар ни грош.

54 Љ. А. По по вић, Ше ма ти зам Кне же ви не Ср би је: 1839–1851, Бе о град 1999, 60.
55 Ар хив Ср би је, зби р ка По кло ни и от ку пи (АС, ПО), 125: 174, 1848, 19/106. Бе о град ско 

чи та ли ште је би ло пр ва јав на чи та о ни ца у об но вље ној Ср би ји, осно ва на 1846. го ди не.
56 С. Вељ ко вић, „Од Стал не ле кар ске ко ми си је до Стал ног са ни тет ског са ве та” – пре-

да ва ње одр жа но 24. апри ла 2014. у окви ру обе ле жа ва ња 175 го ди на срп ског ци вил ног и вој ног 
са ни те та (http://www.rast ko.rs/rast ko/de lo/15019).

57 С. Вељ ко вић, „Суд ско ме ди цин ски слу ча је ви у из ве шта ји ма окру жних ле ка ра Кне-
же ви не Ср би је”, [у:] 800 го ди на срп ске ме ди ци не, Збо р ник ра до ва 15. Сту де нич ке ака де ми је, 
Бе о град 2011, 104.
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(де ло во ди тељ), и три чла на – др Кар ло Бе ло ни, др Хер ман Мај нерт и др Јо ван 
Ма шин.58 

По след њу де це ни ју жи во та и ра да др Мај нерт је с јед на ким жа ром по-
све ти о па ци јен ти ма, на и ла зе ћи у Бе о гра ду, као и у Кра гу јев цу, на број не 
пре пре ке у свом по слу. Као илу стра ти ван при мер про бле ма са ко јим су се 
су о ча ва ли здрав стве ни рад ни ци и ин сти ту ци је у Ср би ји сре ди ном XIX ве ка, 
на ве шће мо је дан ин те ре сан тан слу чај др Мај нер та из 1855. го ди не. Реч је о 
су ко бу из ме ђу два се ља ка ко ји се за вр шио ва тре ним окр ша јем и ра ња ва њем 
јед ног од њих. По вре да је би ла то ли ко те шка да је ам пу та ци ја но ге оста ла 
као је ди но ре ше ње. Др Мај нерт је био спре ман да је из вр ши, али се по но во 
ја вио про блем не по сто ја ња аде кват не про сто ри је и опре ме за ту сло же ну 
хи рур шку ин тер вен ци ју, бу ду ћи да Бе о град у то вре ме ни је имао ци вил ну 
бол ни цу (она ће по че ти да ра ди тек 1868). Ипак, По пе чи тељ ство вну тре њи 
де ла је хи тро ре а го ва ло, на ре див ши да се опе ра ци ја оба ви у вој ној бол ни ци. 
Ам пу та ци ја је успе шно из вр ше на, на кон че га је усле дио јед но ме сеч ни опо-
ра вак се ља ка у ис тој бол ни ци. Ме ђу тим, ка да је на кон опо рав ка па ци јен та 
војна бол ни ца од По пе чи тељ ства за тра жи ла 282 гро ша и 36 па ри чар ша ва, 
ко ли ко је утро ше но на ње го во ле че ње као ци ви ла, иста је убр зо по сла та на 
суд као је ди ни кри вац за по ме ну те тро шко ве.59

Иа ко у Бе о гра ду, др Мај нерт је још ду го био осо ба од ве ли ког ути ца ја 
и зна ча ја за Кра гу је вац. О по што ва њу ко је су кра гу је вач ки гра ђа ни осе ћа ли 
пре ма овом стран цу го во ри по да так да су то ком из бо ра пр вог кра гу је вач ког 
ва ро шког ле ка ра 1857. го ди не оп штин ске вла сти од лу чи ле да упу те по зив 
др Мај нер ту да за у зме ову по зи ци ју, упр кос већ при ја вље ном кан ди да ту на 
кон курс. На њи хо ву жа лост, др Мај нерт је од лу чио да ипак оста не у глав ном 
гра ду.60 

Но вин ска умр ли ца др Мај нер та (Срб ске но ви не, бр. 118, 25. ок то бар 1858).

Док тор Хер ман Ав густ Мај нерт је умро у Бе о гра ду 17. ок то бра 1858,61 
на кон че га је био нео прав да но скрај нут у про у ча ва њу исто ри је срп ске ме ди-
ци не. Упр кос екс цен трич но сти и кон тро верз ним до га ђа ји ма у Алек син цу, реч 
је о чо ве ку ко ји је био пр ви кра гу је вач ки и тре ћи бе о град ски окру жни фи-
зи кус, од но сно је дан од пи о ни ра и ор га ни за то ра ци вил ног са ни те та Ср би је. 
Ујед но је реч о пр вом трај но на ста ње ном до се ље ни ку из Че шких зе ма ља 

58 Ка лен дар са ше ма ти змом Кња же ства Ср бие за 1854, Бе о град 1854, 20.
59 В. Ђор ђе вић, Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ. 1, 1835–1875, 473.
60 В. Мар ја но вић, Здрав стве на кул ту ра Кра гу јев ца у XIX ве ку, 291.
61 Срб ске но ви не, бр. 118 (25. ок то бар 1858), 453.
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(Бо хе ми је, Мо рав ске и Че шке Шле зи је), од но сно да на шње Че шке Ре пу бли ке,62 
чи ји је рад отво рио вра та срп ског са ни те та мно гим ле ка ри ма из по ме ну тих 
кра је ва, ко ји су по том ма сов ни је кре ну ли пут Ср би је и ту оста ви ти не из бри-
сив траг – Јо ван Ма шин, Јо ван Ва лен та, Ан то ни је За ји чек, Јо сиф Хо лец, 
Едвард Ми хел, Вен це слав Стеј скал, Јо сиф Мар жик, Ја ро слав Ку жељ, Иг њат 
Фе ликс, Адам Фер ди нанд и мно ги дру ги.63 Све на ве де но је ви ше не го до вољ-
но да се име овог зна чај ног здрав стве ног про све ти те ља отрг не од за бо ра ва 
и да му се по све ти од го ва ра ју ћа па жња. 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

HE RR MANN AU GUST ME I NERT, DOC TOR WIT HO UT BOR DERS

by

NE NAD KA RA MI JAL KO VIĆ 
The Hi sto ri cal Ar chi ves of Šu ma di ja,  

Kra gu je vac, Ser bia

SUMMARY: The important historical fact, as under-emphasized as it is, states that 
during the comprehensive 19th century restoration of Serbia, the most noted doctors, who 
assisted the establishment and organization of medical services, were from the areas of today’s 
Czech Republic and Slovakia.The first among them was a Czech physician of a German origin, 
Herrmann August Meinert (1805–1858), whose more than interesting work biography is almost 
entirely related to Serbia (1836–1858) and which in the best possible way reflects the develop-
ment of early Serbian Medical Corps and the problems faced by medical workers in setting 
its foundations.

KEYWORDS: doctor Meinert, Serbian Medical Corps, cholera, plague, Aleksinac 
Quarantine, Belgrade Military Hospital, medical chief of Kragujevac and Belgrade Co unty

62 Тер ми ном Че шке зе мље или Зе мље че шке кру не озна ча ва ју се на след не исто риј ске 
зе мље но си о ца че шке кру не у вре ме сред њо ве ков не са мо стал но сти и под вла шћу ау стриј-
ских Хаб збур го ва ца, од но сно на кон рас па да Ау стро у гар ске мо нар хи је че шке ад ми ни стра-
тив не ре ги је но во фор ми ра не др жа ве Че хо сло вач ке. Чи не их Бо хе ми ја (ла тин ско-гер ман ски 
на зив за Че шку у ужем сми слу ре чи), Мо рав ска и Че шка Шле зи ја (по зна та до 1918. под име ном 
Ау стриј ска Шле зи ја). Мо рав ска и Че шка Шле зи ја су 1928. го ди не спо је не у Мо рав ско-шле-
ску област, а 1949. го ди не ко му ни стич ке вла сти уки да ју ау то но ми ју че шким зе мља ма, тј. 
оне пре ста ју да по сто је као ад ми ни стра тив не је ди ни це у Че хо сло вач кој, што се одр жа ло и 
у са вре ме ној Че шкој Ре пу бли ци.

63 Де таљ ни је о уло зи че шких (и сло вач ких) ле ка ра у раз во ју срп ског са ни те та: С. Жи-
жић-Бор ја нић и М. Је ри нић, „При ме ри по што ва ња и ода но сти ме ђу на ро ди ма и њи хо вим 
ле ка ри ма ко ји се не сме ју за бо ра ви ти”, [у:] 800 го ди на срп ске ме ди ци не, Збо р ник ра до ва 15. 
Сту де нич ке ака де ми је, Бе о град 2011, 111–124.
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Д р  Б О РИС  М И  ЛО  С А  В Љ Е  ВИ Ћ
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, 
Бе о град, Ср би ја

СЛО БО ДАН ЈО ВА НО ВИЋ У МИ НИ СТАР СТВУ  
ИНО СТРА НИХ ДЕ ЛА (1892–1897)1 

[Први део]

СА ЖЕ ТАК: Сло бо дан Јо ва но вић, на кон за вр шет ка сту ди ја и по врат ка 
из Па ри за у Бе о град, пет го ди на је ра дио у Ми ни стар ству ино стра них де ла 
Кра ље ви не Ср би је. Био је чи нов ник Про свет ног оде ље ња (Про па ган де), по себ-
ног оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла, на лик на оде ље ња за ис точ не 
по сло ве у стра ним Ми ни стар стви ма ино стра них де ла. На кон го ди ну да на 
ра да Сло бо дан Јо ва но вић је име но ван за ата шеа По слан ства у Ца ри гра ду, где 
је на ди пло мат ској ду жно сти био за јед но са Ми ха и лом Г. Ри сти ћем (1893/94). 
По по врат ку у Бе о град по чео је да са ра ђу је са по ли ти чим ли стом Ред, ко ји је 
по кре нуо Па вле Ма рин ко вић, ина че ње гов школ ски друг и при ја тељ. У увод-
ни ци ма Ре да Јо ва но вић је об ја вио спољ но по ли тич ке ана ли зе, у ко ји ма је, по ве-
зу ју ћи члан ке из раз ли чи тих бри тан ских но ви на, по ка зао ка ко ау стро у гар ска 
про па ган да при пре ма европ ско јав но мње ње за мо гу ћу ин тер вен ци ју у Ср би-
ји. На ове члан ке ре а го ва ла је до ма ћа и стра на штам па. Сло бо дан Јо ва но вић је 
(1894) уна пре ђен у се кре та ра 5. кла се и од ре ђен за ше фа Про па ган де и де ло-
во ђу Про свет ног од бо ра, са ве то дав ног те ла Ми ни стар ства ино стра них де ла 
у на ци о нал ним, про свет ним и цр кве ним пи та њи ма срп ског на ро да у Ста рој 
Ср би ји и Ма ке до ни ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бал кан, Ста ра Ср би ја, Ма ке до ни ја, ма ке дон ско пи та ње, 
про па ган да 

УВОД

Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958) је ро ђен у Но вом Са ду, где су у то вре-
ме жи ве ли ње го ви ро ди те љи – Вла ди мир Јо ва но вић (1833–1922), по ли тич ки 
еми грант, ли бе рал ни иде о лог, је дан од осни ва ча Ује ди ње не омла ди не срп ске, 

1 Рад је на пи сан у окви ру про јек та бр. 177011 Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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бу ду ћи ми ни стар фи нан си ја у вла ди ко ја је во ди ла осло бо ди лач ке ра то ве 
(1876–1878), про фе сор Ве ли ке шко ле,2 и Је ле на Јо ва но вић, рођ. Ма рин ко вић 
из Но вог Са да.3 На кон за вр ше не Пр ве бе о град ске гим на зи је, Сло бо дан Јо ва-
но вић је сту ди рао у ино стран ству (1886–1891). У Же не ви је за вр шио прав ни 
фа кул тет (ли цен ци јат), на кон че га је сту ди рао по ли тич ке на у ке у Па ри зу. У 
Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је ра дио је пет го ди на (1892–
1897), ско ро све вре ме у Про свет ном оде ље њу (зва ном Про па ган да). Јо ва но-
ви ће ва се стра Прав да уда ла се за Ми ха и ла Г. Ри сти ћа (1864–1925), ко ји је 
та ко ђе ра дио на по сло ви ма про па ган де (шеф Про па ган де, кон зул и ге не рал-
ни кон зул у Ско пљу и Би то љу, по сла ник у Бу ку ре шту и Ри му, и де ле гат 
Кра ље ви не СХС у Ме ђу на род ној ду нав ској ко ми си ји у Бра ти сла ви).

За ван ред ног про фе со ра Прав ног фа кул те та Ве ли ке шко ле на пред ме ту 
Оп ште и по себ но др жав но пра во Сло бо дан Јо ва но вић је иза бран и по ста вљен 
1897. го ди не.4 На Прав ном фа кул те ту Ве ли ке шко ле и Уни вер зи те ту у Бео-
гра ду пре да вао је као ван ред ни, ре дов ни и хо но рар ни про фе сор око че тр де-
сет го ди на (1897–1941),5 са па у за ма у вре ме ра то ва. Био је де кан Прав ног 
фа кул те та, рек тор Уни вер зи те та у Бе о гра ду и пред сед ник Срп ске кра љев ске 
ака де ми је. У бал кан ским ра то ви ма и Пр вом свет ском ра ту оба вљао је ду жност 
ше фа Рат ног прес би о ра Оба ве штај ног од се ка Вр хов не ко ман де (1912–1917), 
са пре ки ди ма из ме ђу ра то ва. Као во де ћи прав ни струч њак уче ству је6 у ра ду 
јед ног од бо ра на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу7 и по том у при пре ми 
На цр та уста ва др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (На црт уста ва струч ног 
прав нич ког са ве то дав ног рад ног те ла вла де чи ји је био пред сед ник ни је 

2 „Нај ва жни ји до га ђа ји у Вла ди ми ро вим жи во ту би ли су ње го во уче шће у Омла дин-
ском по кре ту и ње гов ула зак у Вла ду ко ја је во ди ла тур ске ра то ве. И Омла дин ски по крет и 
тур ски ра то ви би ли су плод на ци о на ли стич ке иде о ло ги је, ко јом је цео јав ни рад Вла ди ми ров 
био на дах нут”. Вид. Сло бо дан Јо ва но вић, „Вла ди мир Јо ва но вић”, [у:] Са бра на де ла 11 (ур. 
Р. Са мар џић и Ж. Стој ко вић), Бе о град: БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, СКЗ, 1990–1991 (да ље: 
СД). 

3 Ва са Ста јић, „Ма рин ко ви ћи”, [у:] Но во сад ске би о гра фи је 3, Но ви Сад 1938, 38–44. 
Се стра од стри ца (др Ву ка Ма рин ко ви ћа, рек то ра бе о град ског Ли це ја) Је ле не Јо ва но вић, рођ. 
Ма рин ко вић, Хри сти на Ма рин ко вић, се уда ла за Ни ко лу Ха џи-То му (26. ав гу ста / 7. сеп тем бра 
1865), чи јом се стром Со фи јом је био оже њен Јо ван Ри стић. 

4 У ука зу пи ше Др жав но пра во. У то вре ме пун на зив пред ме та је Оп ште и по себ но 
др жав но пра во. У ства ри, реч је о два пред ме та, Оп штем уче њу о др жа ви и Устав ном пра ву 
Ср би је (сва ки по је дан се ме стар). Вид. чл. 2. Уред ба Прав ног фа кул те та (3/15. ја ну ар 1897), 
[у:] Збор ник за ко на и уре да ба о Ли це ју, Ве ли кој шко ли и Уни вер зи те ту у Бе о гра ду (прир. 
Дра го љуб Т. Ба ра лић, Бе о град: На уч на књи га, 1967, 105.

5 Сло бо дан Јо ва но вић је по сле пе н зио ни са ња (1940) иза бран за хо но рар ног про фе со ра 
Прав ног фа кул те та. Вид. Љу би ца Кан дић, Исто ри ја Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 1905–
1941, књ. 2, том 2, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2002, 46, 308. 

6 За при ка зи ва ње до га ђа ја из про шло сти осим пер фек та ко ри сти се (у срп ском је зи ку 
и у стра ним је зи ци ма) при по ве дач ки (исто риј ски) пре зент. Упо тре бом при по ве дач ког пре-
зен та сма њу је се оп те ре ће ње тек ста стал ним по на вља њем гла го ла је сам. Ко ри сте га Сто јан 
Но ва ко вић, Бог дан По по вић, Сло бо дан Јо ва но вић...

7 За пи сни ци са сед ни ца Де ле га ци је Кра ље ви не СХС на Ми ров ној кон фе рен ци ји у 
Па ри зу 1919–1920. (прир. Б. Кри зман, Б. Хра бак), Бе о град: Ин сти тут дру штве них на у ка, 
1960.



при хва ћен).8 Као пред сед ник Срп ског кул тур ног клу ба (1937–1941)9 ушао је 
у вла ду ар миј ског ге не ра ла Ду ша на Си мо ви ћа. Уче ство вао је у ра ду че ти ри 
вла де, два пу та као пред сед ник и два пу та као пот пред сед ник.10 На пред лог 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, као пред сед ни ка вла де (1942–1943), бри гад ни ге не рал 
Дра го љуб Ми ха и ло вић уна пре ђен је у ди ви зиј ског и ар миј ског ге не ра ла и 
име но ван за ми ни стра вој ног и на чел ни ка Ге не рал шта ба. Јо ва но вић је исто-
вре ме но оба вљао ду жност пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та (вла де) и за ступ-
ни ка (за ме ни ка) ми ни стра вој ног. Кра јем ма ја 1944. го ди не краљ Пе тар II 
по ну дио је Јо ва но ви ћу да га име ну је за пред сед ни ка вла де и за ступ ни ка свих 
оста лих ми ни ста ра, до че га ни је до шло.11 По сле ра та Јо ва но вић је пред сед-
ник Ју го сло вен ског на род ног од бо ра у Лон до ну (1945–1958). Пре су дом Вој-
ног ве ћа Вр хов ног су да Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је осу ђен 
је на за твор с при нуд ним ра дом у тра ја њу од 20 го ди на, гу би так по ли тич ких 
и по је ди них гра ђан ских пра ва у тра ја њу од де сет го ди на, кон фи ска ци ју це-
ло куп не имо ви не и гу би так др жа вљан ства (15. јул 1946).12 Ре ха би ли то ван 
је 2007. го ди не. Због пре су де (кон фи ска ци ја имо ви не) и (ка сни је) ру ше ња 
ку ће Јо ва но ви ћа и Ри сти ћа у Бе о гра ду (Си ми на 25),13 по ро дич на би бли о те ка 
и ар хи ва (за о став шти на Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Ми ха и ла Ри сти ћа и Сло бо-
да на Јо ва но ви ћа до 1941) де лом су уни ште не, де лом рас пар ча не али са чу ва не, 

8 На црт је пред ви ђао исто риј ске по кра ји не (не и фе де ра ли зам) и дво дом ни си стем. 
9 Бо рис Ми ло са вље вић, „Пи та ње по кре та ча и осни ва ча Срп ског кул тур ног клу ба”, 

То ко ви исто ри је 1 (2012), 27–51.
10 Бо рис Ми ло са вље вић, „Јо ва но ви ћев пор трет Дра же Ми ха и ло ви ћа”, [у:] Сло бо дан 

Јо ва но вић, О исто риј ској лич но сти ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа (прир. Б. Ми ло са вље вић), Бе о-
град: Фонд Сло бо дан Јо ва но вић, 2012, 7–32.

11 На са стан ку са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем но ви ен гле ски ам ба са дор пре нео је Чер-
чи ло ву по ру ку да краљ тре ба да ода јав но при зна ње пар ти за ни ма. Убр зо је обра зо ва на пр ва 
вла да Ива на Шу ба ши ћа (1. јун 1944). Вид. С. Јо ва но вић, „Пи та ње ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа” 
[написано 1946. го ди не, об ја вље но 1976], [у:] С. Јо ва но вић, О исто риј ској лич но сти ге не ра ла 
Ми ха и ло ви ћа, 43–45. 

12 Јо ва но вић је дао ја сну и пре ци зну ана ли зу овог суд ског про це са. Вид. С. Јо ва но вић 
et al., „Оце на о су ђе њу” [писмо свет ским ме ди ји ма, 15. јул 1946], По ру ка 30–31 (1. ав густ 
1955). 

13 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (АСА НУ), За о став шти на Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа (ЗСЈ), 14891/2, При ја ва ста на (Сло бо да на Јо ва но ви ћа), по пу нио Вла ди мир Јо ва-
но вић (7. ок то бар 1919). Ку ћу (Си ми на 25) ку пио је Вла ди мир Јо ва но вић на име сво је ма ло-
лет не де це од Сто ја на Бо шко ви ћа, ку ма и ко ле ге у вла ди. Уго вор од 1/13. ма ја 1879 (Бе о град), 
це на ку ће би ла је 1.450 ду ка та, Ол га Кра сић-Мар ја но вић, Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958), 
ка та лог из ло жбе [документи и фотографије], Бе о град: Прав ни фа кул тет, За вод за уџ бе ни ке, 
2009, Све до чан ство, 1/13. мај 1879; Исто риј ски ар хив Бе о гра да (ИАБ), Лич ни фонд Вла ди-
ми ра Јо ва но ви ћа (ЛФВЈ), К-1/II, 5. Ку ћа је ре но ви ра на по сле Пр вог свет ског ра та (1919, 1922), 
ИАБ ЛФВЈ К-6/VII, 3, Је ле на Јо ва но вић (уну ку) Ан дри ји (Ан дри) М. Ри сти ћу, Бе о град 14. 
јул 1922. У ку ћи су по сле Пр вог свет ског ра та жи ве ли Вла ди мир Јо ва но вић, Је ле на Јо ва но-
вић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ми ха и ло Г. Ри стић (јед но вре ме на ду жно сти у Бра ти сла ви), 
Прав да и Ан дра Ри стић (сту ди рао и док то ри рао пра ва у Бе о гра ду 1932). Прав да Ри стић је 
би ла, у ства ри, вла сник ку ће, по што је Сло бо дан Јо ва но вић свој део ку ће усту пио се стри 
по сле ње не уда је за Ми ха и ла Ри сти ћа (5/17. сеп тем бар 1897). Због то га ку ћа ни је би ла кон-
фи ско ва на (1946). На ме сту ку ће Јо ва но ви ћа да нас се на ла зи Дом здра вља у Си ми ној ули ци 
у Бе о гра ду. 
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а де лом из гу бље не, или још увек не до ступ не.14 И по ро дич на гроб ни ца Јо ва-
но ви ћа је „пре ко па на”, од но сно оту ђе на.15 

Сло бо дан Јо ва но вић је об ја вљи вао ра до ве (књи ге, тек сто ве, при ка зе) из 
оп штег уче ња о др жа ви (фи ло зо фи ја по ли ти ке и пра ва), устав ног пра ва, оп-
ште и на ци о нал не исто ри је, устав не исто ри је, исто ри је по ли тич ке фи ло зо-
фи је и те о ри је, по ли тич ке и фор мал не со ци о ло ги је, со ци о ло ги је ре ли ги је, 
про у ча ва ња књи жев но сти и књи жев не и по зо ри шне кри ти ке.16 Са ра ђи вао 
је у по ли тич ком ли сту Ред, књи жев ном ча со пи су Срп ски пре глед, Ар хи ву за 
прав не и дру штве не на у ке, По ли ти ци и број ним ли сто ви ма и ча со пи си ма. 
Је дан је од осни ва ча и уред ни ка Срп ског књи жев ног гла сни ка (1901–1941). 

Јо ва но ви ће ва би о гра фи ја из вре ме на ка да је ра дио у Ми ни стар ству 
ино стра них де ла (1892–1897) зна чај на је за раз у ме ва ње ње го вог по ли тич ког 
ра да и по ли тич ких гле ди шта. Јо ва но вић је, као и Јо ван Ри стић и Сто јан Но-
ва ко вић пре ње га, у по је ди ним слу ча је ви ма био све док, уче сник до га ђа ја и 
исто ри чар. Ње го ви ме мо ар ски за пи си, са чу ва на пи сма и до ку мен ти су ва жан 
из вор за ис тра жи ва ње по ли ти ке Кра ље ви не Ср би је пре ма Ста рој Ср би ји и 

14 Ку ћа је би ла оште ће на у бом бар до ва њу Бе о гра да за вре ме Пр вог свет ског ра та, ка-
да је и опљач ка на. Део би бли о те ке је ипак са чу ван. АСА НУ, ЗСЈ, 14891/13, Вла ди мир и Је-
ле на Јо ва но вић Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, Вр њач ка ба ња, 19. де цем бар 1918. / 1. ја ну ар 1919. У 
по ро дич ној би бли о те ци ве ро ват но су не ка да би ле и књи ге и пре во ди (са не мач ког) пра де де 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа, но во сад ског све ште ни ка (об ја вље ни 
по чет ком XIX ве ка), др Ву ка Ма рин ко ви ћа, рек то ра Ли це ја, и др Ди ми три ја Ма ти ћа, бра та 
од тет ке Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. Са чу ван је по пис 77 књи га Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа из 1856. 
го ди не (са це на ма у чар шиј ским гро ше ви ма). ИАБ, ЛФВЈ, К-1/II, 6, В. Јо ва но вић, „Мо је књи ге 
(1854–1857), 25. фе бру а ра 1856. у Хо хен кај му”. Са чу ва но је све до чан ство Ле по са ве Бе ле Па-
вло вић о по сту па њу са књи га ма и лич ном ар хи вом Сло бо да на Јо ва но ви ћа по сле до но ше ња 
пре су де: „Ушла сам у ку ћу и та да сам ви де ла да су у ку ћи још три чо ве ка ко ји су пре ту ра ли 
по ства ри ма уја ка Сло бо да на. Њих двој ца су би ли у ку ћи ли ста ју ћи по књи га ма и спи си ма 
и пре ту ра ју ћи све што је има ло ве зе са уј ка Сло бо да ном [...] из но си ли их до про зо ра пре ма 
дво ри шту, док је онај тре ћи ко ји је био у дво ри шту све то уни шта вао. Со ба уј ка Сло бо да на 
је би ла до ули це а они ни су хте ли да се ви ди шта ра де па су ства ри ба ца ли кроз дру гу со бу 
чи ји про зор је био окре нут ка дво ри шту”. Не ка до ку мен та и ства ри су са чу ва не и ка сни је 
да ва не ро ђа ци ма на чу ва ње. Прав да Ри стић је Ле по са ви Бе ли Па вло вић да ла јед ну књи гу и сат 
да их од не се Сло бо да ну Јо ва но ви ћу кад бу де пу то ва ла у Лон дон.” Вид. Же ли мир Мар ко вић, 
„Сло бо дан Јо ва но вић у се ћа њи ма Ле по са ве Бе ле Ст. Па вло вић” Књи жев не но ви не 1027–1030 
(1. 2 – 1. 3. 2001), 28–29. Део за о став шти не из ку ће Јо ва но ви ћа и Ри сти ћа чу ва се у Ар хи ву 
СА НУ (Успо ме не Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, За о став шти на Сло бо да на Јо ва но ви ћа, За о став шти-
на Ми ха и ла Г. Ри сти ћа), а део у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да у Лич ном фон ду Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа (ИАБ, ЛФВЈ), а део код срод ни ка Јо ва но ви ћа и Ри сти ћа. Вид. Ми ле Ста нић, 
„За о став шти на Ми ха и ла Г. Ри сти ћа у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду”, Ар хив ска гра ђа као из вор 
за исто ри ју, Ме ђу на род ни на уч ни скуп, 15–16 мај 2000, Бе о град, 245–361; О. Кра сић-Мар ја-
но вић, Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958), ка та лог из ло жбе [документи и фо то гра фи је са изложбе], 
Бе о град: Прав ни фа кул тет, За вод за уџ бе ни ке, 2009. До са да ни је дан део Јо ва но ви ће ве 
остав шти не ни је про на ђен у Без бед но сно-ин фор ма тив ној аген ци ји Ре пу бли ке Ср би је. 

15 На ме сту где је би ла гроб ни ца Јо ва но ви ћа са да се на ла зи дру га гроб ни ца. У еви ден-
ци ји са хра ње них бе о град ског Но вог гро бља не ма име на Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. Ни је, ме ђу тим, 
рет кост да ни су за пи са на име на лич но сти ко је су пр ве са хра ње не у сво јим гроб ни ца ма. Вла-
ди мир Јо ва но вић је са хра њен на бе о град ском Но вом гро бљу у 3. пар це ли у гроб ни ци бр. 79 
(3. ре да). ЛФВЈ, К-1/I, 13, Вла ди мир Јо ва но вић „По след ња же ља”; „Же ља и на ред ба о на чи-
ну са хра не, 27. мај 1907.” и до ку мен та ве за на за са хра ну (ра чу ни, при зна ни це и др.). 

16 До бри ло Ара ни то вић, Би бли о гра фи ја Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Бе о град: Фонд Сло-
бо дан Јо ва но вић, 2010. 
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Ма ке до ни ји кра јем XIX ве ка. Јо ва но ви ће ви ра до ви, због по у зда но сти, ко ри-
шће ња ар хив ске гра ђе и из во ра (ме ђу ко ји ма има да нас не до ступ них), про-
блем ског при сту па и углав ном не пре ва зи ђе них оце на по ли тич ких си ту а ци ја 
и њи хо вих ак те ра, пред ста вља ју ве о ма си гу ран осло нац за да ља ис тра жи ва ња, 
што ни је чест слу чај.17 

* * *

Др жав ни пи том ци Кра ље ви не Ср би је би ли су у оба ве зи да по за вр шет ку 
сту ди ја у ино стран ству у др жав ној слу жби про ве ду вре ме јед на ко вре ме ну 
при ма ња сти пен ди је.18 По што је на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Же-
не ви по ло жио ли цен ци јат ске ис пи те и до био на уч ни сте пен ли цен ци ја та (1890),19 
Сло бо дан Јо ва но вић на ред них го ди ну да на (1890/1891) про во ди у Па ри зу, где 
сту ди ра на Шко ли по ли тич ких на у ка (Éco le li bre des sci en ces po li ti qu es).20 

17 Сло бо дан Јо ва но вић због сти ла не на ру ша ва по у зда ност и објек тив ност. Јо ва но ви ће-
ве оце не лич но сти нај че шће су са гла сне са са чу ва ним оце на ма истих лич но сти, ко је су има ли 
Сто јан Но ва ко вић, Ми ха и ло Г. Ри стић, Јо ван М. Јо ва но вић, Бог дан По по вић... Јо ва но вић да је 
из раз већ по зна том ми шље њу о по је ди ним лич но сти ма ко је „ви си у ва зду ху” бе о град ског 
дру штва у јед но вре ме ка да су се „сви зна ли” (и то не са мо из слич них дру штве них кру го ва). 
По гре шно је учи та ва ти у Јо ва но ви ће ве оце не лич не емо ци је, осве то љу би вост и бур не ре ак ци је, 
ко је су у кру гу ње го вих при ја те ља пре зи ра не као ти пич не ско ро је вић ке осо би не не до стој не 
џен тлмен та ко ји мо ра да об у зда ва осе ћа ња и са пу ном све шћу о сво јим мо гу ћим пред ра су да-
ма, те жи не при стра сно сти и објек тив но сти у оце на ма вред но сти др жав нич ког, на уч ног и 
умет нич ког до при но са и ка рак тер них осо би на лич но сти ис так ну тих у по ли ти ци, на у ци и 
умет но сти. Из ве сну по те шко ћу не сум њи во пред ста вља ју пред у сло ви ко је тре ба да ис пу ни 
ту мач Јо ва но ви ће вог тек ста, као што су од го во ра ју ћи сте пен, али и ши ри на обра зо ва ња и 
кул ту ре („књи жев но вас пи та ње”, по зна ва ње књи жев но сти и исто ри је на стра ним је зи ци ма), 
уве жба ност у ло гич ком ми шље њу и из бе га ва њу (не)на мер них ло гич ких гре ша ка (со фи сте ри-
је) и, на рав но, моћ ра су ђи ва ња. По ред фак то гра фи је нео п ход но је по зна ва ти, од но сно осе ћа ти 
дух вре ме на и дру штво Јо ва но ви ће вог до ба и по зна ва ти је зик ње го вог дру штве ног кру га, 
ко ји је ве о ма раз ли чит од со ци ја ли стич ког и пост со ци ја ли стич ког је зи ка, због че га по сто ји 
по тре ба и за „пре во ђе њем” ње го вог тек ста. Је ди но се та ко мо же из бе ћи јед но стра но ин тер-
пре ти ра ње Јо ва но ви ће вог тек ста као ле пе књи жев но сти и на ив но уно ше ње да на шњих и лич-
них пред ра су да у ту ма че ње ста во ва ко је из но си. На вод на „ве ли ка от кри ћа” Јо ва но ви ће вих 
гре ша ка, го то во ре дов но су не тач на или ма кар про бле ма тич на, али мо гу по слу жи ти као до бар 
„лак мус па пир” за оце ну са мих кри ти ча ра. Че сто у обла сти ма ко ји ма се ба вио не ма но вих 
ква ли та тив них оце на (у пост марк си стич ко вре ме), већ са мо кван ти тив них до пу на (или евен-
ту ал но про ме на угла по сма тра ња), ко је су че сто са свим у скла ду са оце на ма ко је је он већ дао. 
Вид. Бо рис Ми ло са вље вић, „Бог дан По по вић. Кул тур ни обра зац, књи жев но вас пи та ње и 
дру штве на кри ти ка (Те о ри ја ско ро је ви ћа)”, Књи жев на исто ри ја 153 (2014), 427–467.

18 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство про све те и цр кве них по сло ва (МПс), Про свет но 
оде ље ње (АС, МПс–П), 1890, XXVI, 100, Пра ви ла за др жав ног пи том ца. 

19 АС, МПс–П, 1890, XXIX, 21; ИАБ, ЛФВЈ, К-6/VII, 6, Је ле на Јо ва но вић (мај ци) Алек-
сан дри Ма рин ко вић, Же не ва, 20. април 1888. Не зна мо о ко јем ка лен да ру је реч у пи сму 
по што су Јо ва но ви ћи та да жи ве ли у Же не ви.

20 Сту ди је пра ва и по ли тич ких на у ка ни су иден тич не да на шњим сту ди ја ма. Про грам 
сту ди ја и спи сак сту де на та (1890/91) са па ри ским адре са ма на ла зи се у: Ar chi ves des Sci en ces 
Po, Éco le li bre des sci en ces po li ti qu es, ку ти је 1 SP 3; 1 SP 13a. Две Јо ва но ви ће ве мол бе за сти-
пен ди ра ње сту ди ја по ли тич ких на у ка у Па ри зу ми ни стар про све те и цр кве них по сло ва 
(Ан дра Ни ко лић) ни је одо брио. АС, МПс–П, 1890, XXIX, 21, Сло бо дан Јо ва но вић ми ни стру 
про све те и цр кве них по сло ва Ан дри Ни ко ли ћу, Же не ва, 5/17. јул 1890; С. Јо ва но вић А. Ни-
ко ли ћу, Бе о град, 22. ок то бар / 3. но вем бар 1890; АС, МПс–П, 1891, XXXI II, 96, С. Јо ва но вић 
А. Ни ко ли ћу, Бе о град, 26. сеп тем бар / 8. ок то бар 1891.
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Од пет го ди на про ве де них на сту ди ја ма у ино стран ству, сти пен ди ју је при мао 
ма ње од го ди ну и по да на.21 Као др жав ни пи то мац био је ду жан да при хва ти 
др жав ну слу жбу „ко ја му се дâ са мо гу ћим об зи ром на на у ке ко је је учио”.22 
Јо ва но вић у пи сму ми ни стру про све те и цр кве них по сло ва (Ан дри Ни ко ли ћу) 
пред ла же да бу де пре по ру чен ми ни стру ино стра них де ла (Ми ха и лу Кр. Ђор-
ђе ви ћу), јер би, с об зи ром на сво је сту ди је, „у ди пло мат ској стру ци мо гао 
свој дуг др жа ви нај бо ље оду жи ти”.23 На по ми ње да, ако ни је мо гу ће да сту пи 
у ди пло мат ску слу жбу, мо же као прав ник да слу жи и у суд ској стру ци.24 

Че ти ри и по ме се ца ка сни је (14/26. мар та 1892)25 по ста вљен је за пи са ра 
2. клaсе Пр во сте пе ног су да Окру га по ду нав ског у Бе о гра ду.26 Да би се раз у-
ме ле окол но сти у вре ме Јо ва но ви ће вог по врат ка у Бе о град из Па ри за, про ме-
на по ли тич ких окол но сти у на ред ном пе ри о ду, као и по ли тич ке, по ро дич не 
и дру штве не при ли ке у вре ме ка да је Јо ва но вић пре шао из суд ства у Ми ни-
стар ство ино стра них де ла, по треб но је има ти у ви ду по зи тив но за ко но дав-
ство то га вре ме на, до га ђа је ко ји сле де, као и лич но сти ко је у њи ма по сред но 
и не по сред но уче ству ју, а на ла зе се на од го ва ра ју ћим ду жно сти ма у та да-
шњој др жав ној хи је ра р хи ји. Нео п ход но је раз мо три ти це ли ну исто риј ских 
окол но сти, и осим по ли тич ког узе ти у об зир и дру ге аспек те, пре све га со-
ци о ло шке, во де ћи при то ме ра чу на и о про ме на ма у срп ском је зи ку, пре 
све га у зна че њи ма по је ди них ре чи и пој мо ва.

Указ о име но ва њу Јо ва но ви ћа за пи са ра 2. кла се Пр во сте пе ног су да 
Окру га по ду нав ског у Бе о гра ду, у име кра ља Алек сан дра I, до не ло је Кра-
љев ско на ме сни штво, као вр ши лац кра љев ске устав не вла сти, у ко је је краљ 
Ми лан име но вао Јо ва на Ри сти ћа, свог не ка да шњег на ме сни ка, во ђу ли бе-
ра ла, ге не ра ла Ко сту Ст. Про ти ћа (по у зда ник кра ља Ми ла на)27 и ге не ра ла 

21 АС, МПс–П, 1891, XXXVI II, 82, С. Јо ва но вић А. Ни ко ли ћу, Бе о град, 30. ок то бар / 
11. но вем бар 1891; Жи во рад Стој ко вић, „Сло бо дан Јо ва но вић, 1869–1958, Би о граф ски по да-
ци и при ло зи”, [у:] СД 12, 732. У овој шко ли сту ди рао је го ди ну да на и Ми ха и ло Г. Ри стић. 

22 АС, МПс–П, 1890, XXVI, 100, Пра ви ла за др жав ног пи том ца.
23 АС, МПс–П, 1891, XXXVI II, 82, С. Јо ва но вић А. Ни ко ли ћу, Бе о град, 30. ок то бар / 

11. но вем бар 1891; Ж. Стој ко вић, „Сло бо дан Јо ва но вић, 1869–1958, Би о граф ски по да ци и 
при ло зи”, 727, 732.

24 Исто.
25 По што се Сло бо дан Јо ва но вић у сво јим ра до ви ма при др жа ва ју ли јан ског ка лен да ра 

(осим у слу ча је ви ма од зна ча ја за до га ђа је у спољ ној по ли ти ци ка да на по ре до да је да ту ме 
из оба ка лен да ра), због лак шег па ра лел ног чи та ња ње го вих сту ди ја, у ра ду ће би ти узи ма на 
у об зир оба ка лен да ра. Та ко се из бе га ва ју и гре шке до ко јих до ла зи због не пре ци зно сти или 
ко ри шће ња из ра за ау то ра ко ји су се при др жа ва ли ју ли јан ског ка лен да ра, па се нпр. твр ди 
да је краљ Алек сан дар Обре но вић ју на 1894. го ди не по се тио сул та на у Ца ри гра ду. Пре ма 
но вом ка лен да ру, ме ђу тим, др жав на по се та ни је би ла са мо у ју ну, већ и у ју лу, ка да су, два 
су ве ре на има ла ви ше са стан ка у цар ском дво ру, 19. ју на / 1. ју ла, 21. ју на / 3. ју ла, 22. ју на / 
4. ју ла. У ју лу је би ла и по се та Васељенскoj па три јар ши ји (19. ју на / 1. ју ла). Да кле, ако се у 
тек сту стрикт но при др жа ва мо гре го ри јан ских да ту ма, мо ра ли би смо, пре ци зно се из ра жа-
ва ју ћи, да ка же мо да је краљ Алек сан дар ју на и ју ла 1894. го ди не по се тио сул та на, за раз-
ли ку од Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ко ји мо же да ка же да је по се та би ла у ју ну јер се у тек сту 
при др жа ва та да шњег зва нич ног (ју ли јан ског) др жав ног ка лен да ра: „Краљ Алек сан дар 
по се тио је сул та на у то ку ме се ца ју на 1894”. Вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 261. Сло бо дан Јо ва-
но вић има на сло ве по гла вља ко ји су не пре во ди ви на ге ор ги јан ски ка лен дар, као што је нпр. 
по гла вље под на сло вом „Де ве ти ав густ”.

26 Срп ске но ви не (да ље: СН), 18/30. март 1892.
27 С. Јо ва но вић, „Де ве ти ав густ”, [у:] Вла да, 168.
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Јо ва на Бе ли-Мар ко ви ћа (Ба ба-Ду дић).28 По ста вље ња суд ских чи нов ни ка 
пред ла же, а указ пре ма пот пи су је и спр о во ди у де ло ми ни стар прав де (у то 
вре ме Гли го ри је Гер шић).29 У намесништ ву су би ли ли бе ра ли, у вла ди ра ди-
ка ли, а у опо зи ци ји на пред ња ци. Дру ги на ме сник кра љев ског до сто јан ства, 
ге не рал Кон стан тин (Ко ста) Ст. Про тић, отац Дра гу ти на Про ти ћа, дру га 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, умро је исте го ди не.30 Дво чла но на ме сни штво, ко је 
пре ма Уста ву (чл. 71) от пра вља по сло ве до пр вог са стан ка На род не скуп шти-
не, уско ро оба ра вла ду Ни ко ле Па ши ћа (по што Ри стић ни је мо гао да се 
до го во ри са ра ди ка ли ма око из бо ра тре ћег на ме сни ка),31 а но ву фор ми ра ју 
ли бе ра ли на че лу са Јо ва ном Ава ку мо ви ћем (9/21. ав густ 1892).32 Отац Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа, Вла ди мир Јо ва но вић, ко ји се по сле аб ди ка ци је кра ља 
Ми ла на вра тио у зе мљу и као (хо но ра р ни) про фе сор Ве ли ке шко ле (1890) 
пре да вао На род ну (по ли тич ку) еко но ми ју, у то вре ме је члан Др жав ног са ве-
та (1890–1901).33 Иа ко се, на рав но, не сме ме ша ти ре до след до га ђа ја са њи хо вом 
узроч но-по сле дич ном ве зом (ло гич ка гре шка post hoc er go prop ter hoc), не-
ка да и сам след до га ђа ја мо же да на ве де на ис прав не за кључ ке. С об зи ром 
на пад ра ди кал ске Па ши ће ве вла де и обра зо ва ње ли бе рал ске Ава ку мо ви ће-
ве вла де, отво ри ла се мо гућ ност да Сло бо дан Јо ва но вић (ко ји је ис пу ња вао 
све по треб не фор мал не усло ве то га вре ме на) пре ђе из суд ства у ди пло ма ти ју, 
што му је, су де ћи пре ма пи сму ко је је упу тио ми ни стру про све те, би ла пр ва 
же ља. Тре ба има ти у ви ду и да се у то вре ме ли бе ра ли и на пред ња ци у чи јим 
ре до ви ма су пред став ни ци де ла ста ри јих (ви ших) дру штве них сло је ва, су-
прот ста вља ју ра ди кал ском пре у зи ма њу вла сти (1889–1892).34 При то ме, не 
мо ра да зна чи да Јо ва но вић не би и у дру гим окол но сти ма пре шао у Ми ни-

28 Краљ Ми лан је имао пра во да име ну је на ме сни ке кра љев ског до сто јан ства. Вид. 
чл. 70. Уста ва за Кра ље ви ну Ср би ју (1888) у: Уста ви и вла де Кне же ви не Ср би је, Кра ље ви не 
Ср би је, Кра ље ви не СХС и Кра ље ви не Ју го сла ви је (1835–1941) (прир. Д. Мр ђе но вић), Бе о град, 
Но ва књи га, 1988 (да ље: Устав), 114.

29 Вид. чл. 136. Уста ва (1888), 122. Гли го ри је Гер шић (ли бе рал, по том ра ди кал), био 
је про фе сор Др жав ног пра ва, Ме ђу на род ног пра ва и Ен ци кло пе ди је пра ва на Ве ли кој шко-
ли. Вид. Љу би ца Кан дић, Исто ри ја Прав ног фа кул те та 1808–1905, 1, Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997, 412–413.

30 Јо ва но ви ћи су би ли у при ја тељ ским од но си ма са Про ти ћи ма. АСА НУ, ЗСЈ, 14891/12, 
Вла ди мир Јо ва но вић Је ле ни Јо ва но вић и де ци, Бе о град, 14/26. март 1890; АСА НУ, ЗСЈ, 
14891/120, Дра гу тин Про тић Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, Вис ба ден, 7. сеп тем бар 1928.

31 С. Јо ва но вић, „Де ве ти ав густ”, Вла да, 168–171, 237–238.
32 Јо ван Ава ку мо вић је Бе ли-Мар ко ви ћев се стрић у другом колену (Ба ба-Ду ди ћи). Кра-

љев ско на ме сни штво обо рио је краљ Алек сан дар (1. апри ла 1893), пре ма пла ну кра ља Ми ла-
на. Вид. Сто јан Но ва ко вић, Два де сет го ди на устав не по ли ти ке у Ср би ји 1883–1903, Бе о град: 
Б. Цви ја но вић, 1912, 71.

33 Вла ди мир Јо ва но вић, Успо ме не (ур. В. Кре стић), Бе о град: БИГЗ, 1988 (да ље: В. Јо-
ва но вић, Успо ме не), 480; Љ. Кан дић, Исто ри ја Прав ног фа кул те та, 1, 319–320, 414; Устав 
(1888), чл. 142.

34 Ни ра ди ка ли ни су ли ше ни лич но сти из ових ви ших и ста ри јих дру штве них ре до ва 
(нпр. Ан дра Ни ко лић), али је пр ви ути сак ко ји су оста вља ли у то вре ме био ве зан за ра ди-
кал но со ци ја ли стич ко ле ви ча р ство Све то за ра Ма р ко ви ћа и „се љач ку де ма го ги ју” ко јом су 
се ве што слу жи ли (чу ве ни „гу њац и опа нак”). По до ла ску на власт ви де ло се да ра ди кал на 
стран ка ни је баш са свим се љач ка. Јо ва но вић ука зу је на три основ не гру пе ра ди кал ских 
по сла ни ка – се о ске га зде, па ла нач ке тр гов це и ва ро шку ин те ли ген ци ју. 
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стар ство ино стра них де ла.35 У сва ком слу ча ју, са мо де се так да на на кон обра-
зо ва ња но ве ли бе рал ске вла де, Сло бо дан Јо ва но вић је по ста вљен за пи са ра 
2. кла се Ми ни стар ства ино стра них де ла (20. ав густ / 1. сеп тем бар 1892).36 
Истим ука зом име но ва ни су Сло бо дан Јо ва но вић и Ма те ја Бо шко вић (већ у 
ди пло ма ти ји), си но ви по ли тич ких исто ми шље ни ка, бли ских при ја те ља и 
ку мо ва, Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа и Сто ја на Бо шко ви ћа (та да по сла ник у Бу-
ку ре шту), не ка да шњег ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва, иде о ло га 
Ли бе рал не стран ке и про фе со ра Ве ли ке шко ле.37

У вре ме ка да Сло бо дан Јо ва но вић по чи ње да ра ди у Ми ни стар ству 
ино стра них де ла уве ли ко се во ди про па ганд ни рат бал кан ских др жа ва, „рат 
огор чен, на жи вот и смрт, без би ра ња сред ста ва”, ка ко га опи су је је дан од 
ше фо ва Про па ган де Ми ха и ло Г. Ри стић.38 Овај про па ганд ни рат во ди се због 
ре ша ва ња ма ке дон ског пи та ња, као де ла ис точ ног пи та ња.39 По сло ви про-
па ган де би ли су усме ре ни на про стор та да шње бал кан ске Тур ске ко ји се на-
зи вао Ста ром Ср би јом (Ра шка, Ко со во, Ме то хи ја и Скоп ско-те тов ска област)40 
и Ма ке до ни јом (Ју жном Ср би јом). Гра ни це обла сти на Бал ка ну раз ли чи то 
се ту ма че у раз ли чи тим бал кан ским др жа ва ма (нпр. бу гар ско ту ма че ње 
гра ни це обла сти Ма ке до ни ја дру га чи је је од срп ског).41 За Ср бе Ко со во ни-
је са мо на зив за област, већ по јам ко ји у кон ти ну и те ту има на ро чит зна чај 
и због то га по ли тич ку те жи ну о ко јој се увек мо ра по себ но во ди ти ра чу на.42 
Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја би ле су по де ље не на ад ми ни стра тив не је ди ни це 
тур ске др жа ве и епар хи је Ва се љен ске па три јар ши је и Бу гар ске ег зар хи је. 

35 Мо гао је нпр. да га пре по ру чи Ан дри Ни ко ли ћу Бог дан По по вић по свом по врат ку 
у Бе о град из Па ри за, где су се Јо ва но вић и По по вић спри ја те љи ли.

36 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла, Ад ми ни стра тив но оде ље ње (АС, 
МИ Д–А), 1892, 9483; СН, 25. ав густ / 6. сеп тем бар 1892.

37 У По ли тич ком оде ље њу Ми ни стар ства (1893) би ла су два се кре та ра 5. кла се, Ми хаи-
ло Г. Ри стић и Ма те ја С. Бо шко вић, и је дан пи сар 2. кла се, Сло бо дан Јо ва но вић (по ста вље на 
ли ца). Вид. Др жав ни ка лен дар, Др жав на штам па ри ја (да ље: Др жав ни ка лен дар), Бе о град 1894. 
По дат ке о Ма те ји Бо шко ви ћу као кон зу лу у Ско пљу вид. у: Ми лош Ја го дић, „Срп ске че те у 
Ма ке до ни ји 1897–1901. го ди не”, [у:] Устан ци и по бу не Ср ба у Тур ској у XIX ве ку, збор ник 
ра до ва (по во дом 170 го ди на од из би ја ња Ни шке бу не) (ур. Р. Ви де но вић), Фи ло зоф ски фа-
кул тет Ниш 2012, 113, фн. 11, 119–121.

38 Ми ха и ло Ри стић, „Из ве штај о по сло ви ма про па ган де од го ди не 1885. до на ших да на” 
[1893], пре пис од 29. ав гу ста 1903, [у:] Би ља на Ву че тић, На ша ствар у Осман ском цар ству, 
Бе о град: Исто риј ски ин сти тут, 2012 (да ље: М. Ри стић, „Из ве штај [1893]”), 38.

39 Вид. ви ше у: Јо ван М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја од кра ја XVI II ве ка до осло бо ђе ња, 
Бе о град: Г. Кон, 1938.

40 На зи ви обла сти ко ји су сле ди ли на кон ста ри јег тер ми на „срп ске зе мље” (С. Но ва-
ко вић), као и њи хо ве гра ни це уну тар ад ми ни стра тив них гра ни ца тур ске др жа ве, за себ на 
су те ма ко ја има ду гу пред и сто ри ју. Сам по јам Ста ре Ср би је ни је био ја сни је од ре ђен до 
дру ге по ло ви не XIX ве ка. Вид. Сла вен ко Тер зић, Ста ра Ср би ја, дра ма јед не ци ви ли за ци је 
(XIX–XX век). Ра шка, Ко со во и Ме то хи ја, Скоп ско-те тов ска област, Н. Сад, Бе о град 2012 
(да ље: Ста ра Ср би ја), 15–44

41 Раз ли чи то се ту ма че обла сти и раз ли чи те су грч ке, бу гар ске и срп ске пре тен зи је. 
Гр ци су и Ско пље сма тра ли сво јим гра дом. Вид. Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји”, 
[у:] Спо ме ни ца Сто ја на Но ва ко ви ћа, Бе о град 1922, 161–169. 

42 По што је ово ви ше не го по зна то, на ве шће мо са мо је дан при мер. Ни је без раз ло га при-
ли ком осло бо ђе ња Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је (1912), да кле по сти за ња крај њег ци ља свих 
ак тив но сти про па ган дне де лат но сти и чет нич ке ак ци је, на рат ној ме да љи ко ју су до би ли 
уче сни ци Пр вог бал кан ског ра та упи са но „Осве ће но Ко со во”.
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Ад ми ни стра тив не је ди ни це ме ња ју се пре ма про це на ма тур ске др жав не 
вла сти о њи хо вој це лис ход но сти.43 Епар хи је пра во слав не цр кве има ју исто-
риј ско по ре кло, али се ускла ђу ју и са но вим др жав ним и ад ми ни стра тив ним 
гра ни ца ма. Де ло ви епар хи ја са се ди штем на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не 
(Са ра јев ска и Мо стар ска епар хи ја) оста ли су нпр. из ван про сто ра ко ји је за-
по се ла Ау стро у гар ска (што је пи та ње ко је је ду го ре ша ва но).44 

Да би се раз у ме ла по ли ти ка Кра ље ви не Ср би је пре ма Ста рој Ср би ји и 
Ма ке до ни ји, тре ба има ти у ви ду да је срп ска по ли тич ко-про па ганд на ак ци-
ја на про сто ру та да шње (бал кан ске) Тур ске (са ци љем ко нач ног осло бо ђе ња 
и ује ди ње ња срп ског на ро да), на кон успе шног по чет ка, има ла дуг, ско ро 
де се то го ди шњи пре кид у свом ра ду (1876–1885), иза зван срп ско-тур ским 
ра то ви ма (1876–1878).45 По што је глав ни циљ по ли ти ке кне за Ми ха и ла био 
рат са Тур ском,46 скло пље ни су спо ра зу ми са Цр ном Го ром, Грч ком, Ру му-
ни јом и Бу гар ским ре во лу ци о нар ним од бо ром.47 Ср би ја је та да има ла мре жу 
по ве ре ни ка на це лом Бал ка ну и че то во ђе спрем не да по кре ну до бро вољ це 
кад до ђе до ра та за осло бо ђе ње од тур ске вла сти.48 У вре ме на кон смр ти 
кне за Ми ха и ла, Кне жев ско на ме сни штво осно ва ло је 1868. го ди не Про свет-
ни од бор за шко ле и учи те ље у Ста рој Ср би ји (ми тро по лит Ми ха и ло, ар хи-
ман дрит Ни ћи фор Ду чић, Пан та Срећ ко вић, Ми лош Ми ло је вић).49 Три го-
ди не ка сни је отво ре на је При зрен ска бо го сло ви ја (1871), за хва љу ју ћи Си ми 
Ан дре је ви ћу Игу ма но ву и ру ском при зрен ском ви це кон зу лу Ја стре бо ву 
(Иван Сте па но вич Ястре бов).50 Пре срп ско-тур ских ра то ва (1876–1878) тур-
ска власт ни је оме та ла осни ва ње срп ских шко ла, ко јих је би ло ско ро се дам-
де сет на под руч ју Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је.51 По сле ра то ва тур ске вла сти 

43 О ад ми ни стра тив ној по де ли вид. у: Ми лош Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у 
Ко сов ском ви ла је ту (1878–1912), Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2009.

44 Ре ше но је од лу ком Си но да Ва се љен ске па три јар ши је о при па ја њу Ра шко-при зрен-
ској ми тро по ли ји. АС, МИД, По ли тич ко-про свет но оде ље ње (ПП), 1893, 179, XI II, пп бр. 307, 
По сла ник, пу ков ник Је врем Ве ли ми ро вић ми ни стру ино стра них де ла Ан дри Ни ко ли ћу, 
10/22. ок то бра 1893; АС, МИД–ПП, 1894, 217, IV, Ј. Ве ли ми ро вић Ђор ђу Си ми ћу, пред сед-
ни ку Ми ни стар ског са ве та, ми ни стру ино стра них де ла, 9/21. мар та 1894.

45 С. Јо ва но вић, Вла да, 94. Уп. М. Ри стић, „Из ве штај [1893]”, 38. О од ре ђе њу пој ма 
Ста ре Ср би је вид. С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 17–44.

46 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, [у:] СД 3, 347, 413.
47 Исто, 448; Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја, 76.
48 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 450.
49 Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји”, 167; Ју жна Ср би ја, 125; Јо ван Ха џи-Ва-

си ље вић, Про свет не и по ли тич ке при ли ке у ју жним срп ским обла сти ма у XIX ве ку, Бео град 
1928.

50 И. С. Ја стре бов, По да ци за исто ри ју срп ске цр кве. Из пут нич ког за пи сни ка, Бе о град 
1879; Ко ста Н. Хри стић (кум Ја стре бо ва), „Со лун ске успо ме не (1889–1890)” [1922], [у:] За-
пи си ста рог Бе о гра ђа ни на, Бе о град: Но лит, 1989 (да ље: За пи си), 191–201; Иван Сте па но вич 
Ја стре бов (збор ник ра до ва), Бе о град, При зрен: Исто риј ски ин сти тут СА НУ, При зрен ски 
округ, Оп шти на При зрен, 1997; С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 427–435.

51 С. Јо ва но вић ука зу је на спи ско ве срп ских шко ла код Јо ва на Ри сти ћа и Ми ха и ла 
Ри сти ћа, чи ји спи сак је по у зда ни ји. На во ди да се Јо ван Ри стић без про ве ра ва ња по слу жио 
спи ском ко ји је (1874) вла ди под нео ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду чић, као пред сед ник са ве то-
дав ног од бо ра за ма ке дон ске ства ри. Вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 92. О срп ским шко ла ма вид. 
и Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја, 126.
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про га ња ју срп ске учи те ље, а срп ске шко ле оста ју са мо се вер но од Шар-пла-
ни не.52

По чет ком 1885. го ди не ау стро у гар ски ми ни стар фи нан си ја и управ ник 
Бо сне и Хер це го ви не (1882–1903) Бен ја мин Ка лај (Béni Kállay de Nagy-Kálló), 
у на ме ри да скре не па жњу Ср би је са Бо сне, ука зу је на ши ре ње Бу гар ске у 
Ма ке до ни ји, о че му та да шњи по сла ник у Бе чу Ми лан М. Бо ги ће вић (брат 
од уја ка оца кра ља Ми ла на) из ве шта ва вла ду.53 По сле ове по ру ке (упу ће не 
кра љу Ми ла ну и пред сед ни ку вла де Ми лу ти ну Га ра ша ни ну)54 об на вља се 
срп ска по ли тич ко-про свет на ак ци ја у Тур ској.55 На пред њач ка вла да Ми лу-
ти на Га ра ша ни на са ста вља про грам про свет но-кул тур ног ра да под на зи вом 
„Упут ство за одр жа ва ње ути ца ја у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји” (1885).56 По-
сла ник у Ца ри гра ду Је врем Гру јић по ку ша ва да по стиг не до го вор са Ва се-
љен ском па три јар ши јом о по ста вља њу срп ских вла ди ка.57 На ред не го ди не 
за по сла ни ка у Ца ри гра ду име но ван је Сто јан Но ва ко вић (1886–1891) са за-
дат ком да скло пи же ле знич ки, тр го вин ски и кон зу лар ни уго вор са тур ском 
вла дом.58 По сле скла па ња при вре ме не кон зу лар не кон вен ци је (4/16. сеп тем-
бар 1886) и усва ја ња За ко на о устрој ству Ми ни стар ства ино стра них де ла, 
ди пло мат ских за ступ ни шта ва и кон зу ла та Ср би је у ино стран ству (1/13. 
но вем бар 1886),59 отва ра ју се ге не рал ни кон зу ла ти у Ско пљу и Со лу ну (21. 
ја ну ар / 2. фе бру ар 1887) и кон зу ла ти у При шти ни и Би то љу (1889).60 Пру га 
Бе о град –Со лун отво ре на је ма ја 1888. го ди не, док је тр го вач ка кон вен ци ја 

52 О оп штој др жав ној по ли ти ци у Ма ке до ни ји у вре ме, пре и то ком Јо ва но ви ће вог 
ра да у Про свет ном оде ље њу МИД-а вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 91–99; Ми ха и ло Вој во дић, 
Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, Бе о град 1988.

53 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла, По ли тич ко оде ље ње (АС, МИД –ПО), 
1881–1886, VI, II, 9, Ми лан М. Бо ги ће вић, по сла ник у Бе чу, Ми лу ти ну Га ра ша ни ну, пред сед-
ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла, Беч 10/22. фе бру а ра 1885; АСА НУ, 
ЗМР, 14243, 4109, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, март/април [нема датума] 1895. Јо ва но-
вић упу ћу је на ово Бо ги ће ви ће во пи смо у Вла ди, 1, 92, фн. 2. Ми ха и ло Ри стић пре но си це ло 
пи смо у Из ве шта ју [1893], На ша ствар у Осман ском цар ству, 40–41. Уп. Ј. М. Јо ва но вић, 
„Но ва ко вић у ди пло ма ти ји”, 168.

54 Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја, 127.
55 У од но си ма из ме ђу др жа ва, а на ро чи то ка да је реч о ве ли ким си ла ма, од по себ ног 

су зна ча ја по ру ке ко је се упу ћу ју (на раз ли чи те на чи не и пре ко пре но си ла ца од по ве ре ња, 
чи ји фор мал ни ранг ни је од зна ча ја). По ру ке ни су ја сна и де таљ на упут ства, већ се од но се 
на су штин ска по ли тич ка пи та ња. Ак те ри ма на нај ви шем др жав ном вр ху у да том тре нут ку 
су, углав ном, ја сне. По ру ка из Бе ча зна чи да Ср би ја не тре ба да се ба ви Бо сном (у скла ду са 
Тај ном кон вен ци јом 1881), али да не ће има ти смет њи ако се ан га жу је пре ма ју гу и су прот-
ста ви Бу гар ској ак ци ји ко ја је узе ла ве ли ког ма ха. Све ово, на рав но, тре ба узе ти у об зир у 
кон тек сту це ло куп не на пред њач ке по ли ти ке и по ли ти ке кра ља Ми ла на. 

56 АС, Фонд Ми лу ти на Га ра ша ни на, бр. 836. Вид. М. Вој во дић, „Вла ди мир Ка рић, 
срп ски кон зул у Ско пљу (1889–1892)”, Вар дар ски збор ник 1 (1999), 4 (да ље: М. Вој во дић, „Вла-
ди мир Ка рић”).

57 С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 129.
58 С. Јо ва но вић, Вла да, 93; М. Вој во дић, „Кон зу лар на кон вен ци ја из ме ђу Ср би је и Тур ске 

(1879–1896)”, Вар дар ски збор ник 3 (2004), 9–40 (да ље: М. Вој во дић, „Кон зу лар на кон вен ци ја”).
59 СН (7/19. но вем бар 1886). Пре ма Уста ву (1888) за ко но дав ну власт вр ше краљ и на род-

но пред став ни штво, а из вр шну власт има краљ. Вр ши је пре ко сво јих од го вор них ми ни ста ра 
ко је по ста вља и раз ре ша ва. Пре ма За ко ну (1886) по сао Ми ни стар ства ино стра них де ла је 
по ли тич ке и ад ми ни стра тив не при ро де.

60 Кон зу лар на кон вен ци ја из ме ђу Ср би је и Тур ске за кљу че на је тек 29. фе бру а ра / 12. 
мар та 1896. Вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 93; М. Вој во дић, „Кон зу лар на кон вен ци ја”, 16–17. 
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пот пи са на и ра ти фи ко ва на ју на исте го ди не.61 У то вре ме се обе ле жа ва пет-
сто го ди шњи ца Ко сов ске бит ке (1889).62

С об зи ром на при ли ке у тур ској др жа ви, основ но пи та ње у де ло кру гу 
ра да Про па ган де би ло је цр кве но пи та ње. Сло бо дан Јо ва но вић Про па ган ду 
на зи ва и Про свет но-цр кве ним оде ље њем.63 На род је у то вре ме „још чу вао 
ста ри ред”, по стио и ре дов но од ла зио у цр кву,64 а мо гао је да би ра из ме ђу 
ли тур ги је на грч ком је зи ку у цр ква ма Ва се љен ске па три јар ши је или на цр кве-
но сло вен ском је зи ку у цр ква ма Бу гар ске ег зар хи је. Ва се љен ска па три јар-
ши ја и Бу гар ска ег зар хи ја (у Тур ској) за сту па ле су грч ке, од но сно бу гар ске 
ин те ре се.65 Оне су прав но при зна те од стра не тур ске др жа ве (има ју прав ни 
су бјек ти ви тет, прав ну спо соб ност). Прав но (зва нич но) при зна ње (de ju re) не 
мо ра се по кла па ти са ствар ним ста њем (de fac to), од но сно ка нон ским при зна-
њем (за Ва се љен ску па три јар ши ју Бу гар ски ег зар хат је ши зма на ста ла из 
је ре си ет но фи ле ти зма).66 По што ни је би ло (по зи тив но-прав но, а ни цр кве-
но-ка нон ски гле да но) при зна те срп ске цр кве у Тур ској (нпр. Пећ ке па три-
јар ши је или Срп ског ег зар ха та),67 ни је би ло ни срп ске ру бри ке у тур ским 
по пи си ма, па ни прав ног при зна ња по сто ја ња Ср ба у Тур ској: „Ср би, не ма-
ју ћи сво је при зна те цр кве, оста ли су без сво је ру бри ке у тур ским по пи сним 
књи га ма”.68 Под из го во ром бор бе за бо го слу же ње на сло вен ском, на су прот 

61 М. Вој во дић, „Рад на за кљу че њу же ле знич ке и тр го вин ске кон вен ци је из ме ђу Ср би је 
и Тур ске”, [у:] Сто јан Но ва ко вић у слу жби на ци о нал них и др жав них ин те ре са (пр. В. Кре-
стић), Бе о град: СКЗ, 2012 (да ље: М. Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић), 113–138.

62 С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 64–67.
63 С. Јо ва но вић, Вла да, 93.
64 Ми ле Ста нић, „Успо ме не на ми тро по ли те с ко ји ма сам ра дио Ми ха и ла Г. Ри сти ћа”, 

Вар дар ски збор ник 2 (2003), 69–141 (да ље: М. Ри стић, „Успо ме не на ми тро по ли те”). 
65 Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја, 16, 65.
66 Ј. М. Јо ва но вић је на зи ва Бу гар ском ши зма тич ком цр квом. Вид. Ј. М. Јо ва но вић, 

Ју жна Ср би ја, 65. Под тер ми ном цр ква мо же се под ра зу ме ва ти це ла цр кве на ор га ни за ци ја, 
део цр кве не ор га ни за ци је (са епи ско пом или без ње га) или са мо ни во па ро хи је (цр ква, ме ђу-
тим, не мо же са мо стал но да де лу је без ба рем три епи ско па). За раз ли ку од др жав но прав но 
при зна тих цр ка ва, мо же се ре ћи да по сто је оне ко је још ни су при зна те, а de fac to по сто је са 
це лом уну тра шњом ор га ни за ци јом на од го ва ра ју ћој те ри то ри ји, или по сто је са мо де лом 
сво је ор га ни за ци је (на де лу те ри то ри је) или са мо на од ре ђе ним ни во и ма сво је уну тра шње 
хи је ра хи је. За Бу гар ски ег зар хат (de fac to Бу гар ску пра во слав ну цр кву) мо же се ре ћи да прав-
но не по сто ји пре др жав ног ак та ко јим је при знат. То на рав но не зна чи да бу гар ска цр кве на 
ор га ни за ци ја ни је по сто ја ла (у це ли ни или у де лу) пре тре нут ка прав ног при зна ња. За себ на 
је те ма ка нон ско (цр кве но прав но) при зна ње, ко је на рав но мо же али и не мо ра ути ца ти на 
др жав но прав но при зна ва ње, од но сно по ли тич ки став ко ји др жа ва за у зи ма пре ма од ре ђе ној 
вер ској за јед ни ци (цр кви и др.). Цр кве не ор га ни за ци о не је ди ни це мо гу, при то ме, има ти 
ве ћи ну или део вер ни ка из на ро да из ко јег ни је све штен ство (це ло или ве ћин ско) свих или 
са мо не ких ран го ва уну тра шње хи је рар хи је. На цр кве ним ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
Ва се љен ске па три јар ши је ни жим од епар хи ја, да кле па ро хи ја ма, има срп ских и ру мун ских 
све ште ни ка (ру мун ска про па ган да ра ди са Цин ца ри ма, тј. Аро му ни ма у Ма ке до ни ји). Бу гар-
ски епи скоп Си не си је, ко ји је до шао у Охрид, ор га ни зо вао је уби ство из за се де све ште ни ка 
Сто ја на Кр сти ћа, ко ји је био во ђа срп ског жи вља у це лој охрид ској око ли ни. Вид. С. Јо ва-
но вић, Вла да, 95. Но ва ко ви ће ва иде ја је би ла да епи ско пи (ми тро по лит) срп ског по ре кла 
бу ду на че лу епар хи ја (Ва се љен ске па три јар ши је) у ко ји ма жи ве Ср би. 

67 О за ми сли да се осну је Срп ски ег зар хат или об но ви Пећ ка па три јар ши ја вид. С. Јо ва-
но вић, Вла да, 342; Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји”, 185.

68 С. Јо ва но вић, Вла да, 94; Ми лош Ја го дић, „Ну фу ско пи та ње: Про блем зва нич ног 
при зна ва ња срп ске на ци је у Тур ској 1894–1910”, Исто риј ски ча со пис 57 (2008), 343–354.
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грч ком је зи ку, бу гар ска стра на је спро во ди ла ак тив ну про па ган ду на из ја-
шња ва њу ста но ви штва, пре све га Ср ба, као Бу га ра.69 

Све за ра ће не стра не у бал кан ском про па ганд ном ра ту ко ји та ко упе ча-
тљи во ка рак те ри ше Ми ха и ло Ри стић, има ле су ве ли ке и че сто из ли шне тро-
шко ве. По јам др жав не про па ган де ши ри је, на рав но, од пој ма Про па ган де 
као на зи ва за јед но оде ље ње.70 Сред ства за рад овог оде ље ња и сред ства за 
рад срп ских ди пло мат ско-кон зу лар них пред став ни шта ва у Тур ској опре де-
ље на из бу џе та Ми ни стар ства ино стра них де ла,71 на рав но, ни су је ди на сред-
ства ко ја се упо тре бља ва ју за по сло ве про па ган де.72 У вре ме вла де Сто ја на 
Но ва ко ви ћа спољ на по ли ти ка је углав ном би ла по све ће на ма ке дон ском пи-
та њу,73 што зна чи да су по сло ви ко ји ма се ба ви ла Про па ган да би ли нај оп шти-
ји по сло ви вла де. Сло бо дан Јо ва но вић ука зу је на тро шко ве у ра ду срп ске и 
бу гар ске про па ган де: „[Владимир Карић] ни је ви део да се та кви по сло ви 
као про па ган да не во де с ода бра ним ма њи на ма, и да се ту но вац мо ра ра си-
па ти као у ра ту му ни ци ја. То је по сао, пи сао му је Но ва ко вић, ко ји се игра 
à fonds per dus. Бу га ри, с мно го ста ри јом и ис ку сни јом про па ган дом, жа ли ли 
су се да има ју ве ли ке из ли шне тро шко ве због аге на та ко ји су то са мо на плат-
ном спи ску”.74 Пи та ње ве ли чи не тро шко ва је пи та ње про це не њи хо ве це лис-
ход но сти.75 

69 Алек са Јо ва но вић, По ста нак ег зар хи је и Тур ска, Ру си ја и Ср би ја, Ско пље 1936; Љ. 
Алек сић-Пе ја ко вић, „Пред го вор”, [у:] До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 
1903–1914, 2, До да так 1, Ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1905. го ди не (прир. Љи ља на 
Алек сић-Пе ја ко вић), Бе о град: СА НУ, 2008, 10. 

70 Пред и сто ри ју срп ске др жав не про па ган де вид. у: Ј. М. Јо ва но вић, „Пла но ви за про-
па ган ду 1842–1858”, [у:] Ју жна Ср би ја, 73–75. 

71 Вид. та бе ле рас хо да бу џе та Ср би је 1890–1895. го ди не за Ми ни стар ство ино стра них 
де ла, кон зу ла те у Тур ској и за Кре дит за ван ред не тро шко ве и до стој ни је за сту па ње (у окви ру 
бу џе та Ми ни стар ства ино стра них де ла) у: Ми лош Ја го дић, „Из ве штај Бра ни сла ва Ну ши ћа 
о пу то ва њу из При шти не у Ска дар 1894. го ди не”, Ме шо ви та гра ђа (Mi scel la nea) 31 (2010), 
260–263.

72 Због то га се не мо гу на осно ву бу џет ских став ки за рад по је ди них др жав них ор га на, 
ко ји ма су би ли по ве ре ни ови по сло ви, из ве сти по у зда ни за кључ ци о укуп ном ула га њу и тро-
шко ви ма срп ске по ли ти ке пре ма Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Ка да се ви де по сло ви ко је је 
оба вља ла Про па ган да, ја сно је ко је су све вр сте тро шко ва мо ра ле би ти по кри ва не. Вид. спи сак 
ак тив но сти у: Кли мент Џам ба зов ски, Гра ђа за исто ри ју ма ке дон ског на ро да из Ар хи ва 
Ср би је, 4, 3 (1888–1889), Бе о град 1987 (да ље: Гра ђа 1888–1889), бр. 260, 261, Бра ни слав Ну шић, 
пи сар, ге не ра лу Са ви Гру ји ћу, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та, Бе о град, 16/28. но вем бар 
1889; Рас пис С. Гру ји ћа, Бе о град, 20. де цем бар 1889. / 1. ја ну ар 1890.

73 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић”, 131.
74 Вла ди мир Ка рић из ве шта ва о ор га ни зо ва ним гру па ма ко је „ву ку за нос и Ср бе и 

Бу га ре… на ма са Бу га ри ма пре те, а Бу га ри ма опет са на ма… има слу ча је ва да су исти љу ди 
узи ма ли и од кон зу ла, и од ми ни стар ства и од дру штва Св. Са ве”. Вид. М. Вој во дић, СНВК, 
333–344, АС, ПсЦ, 1889–1890, пп бр. 47, Из ве штај В. Ка ри ћа у: В. Ка рић С. Но ва ко ви ћу, Ско-
пље, 8/20. фе бру ар 1890; С. Јо ва но вић, Вла да, 102. С об зи ром на при ро ду по је ди них по сло-
ва про па ган де ја сно је да су се сред ства ко ја су ко ри шће на за њих мо ра ла из два ја ти и на 
осно ву дис кре ци о ног пра ва вр ха из вр шне вла сти, као и из ван бу џет ских из во ра.

75 Ср би ја је нпр. од ре ди ла стал ну го ди шњу по моћ Ва се љен ској па три јар ши ји од 200 
на по ле о на за бо љи над зор ра да грч ких вла ди ка у По вар дар ју и Под ри ми љу. Вид. Ј. М. Јо ва-
но вић, Ју жна Ср би ја, 96. Раз ли чи ти су на чи ни под ми ри ва ња тро шко ва (пре ко др жав них 
ор га на, ин сти ту ци ја ко је су има ле пра во да де лу ју у Тур ској, при ват них ли ца). У ли те ра ту-
ри се мо же на ћи нпр. да је бе о град ски ми ли о нер Го луб Ја нић, по сед ник и рен ти јер, на род ни 
по сла ник за ва рош Бе о град [погрешно је пи са ти пре зи ме Ја њић (са „њ”), јер пре зи ме је Ја нић 
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Узи ма ју ћи у об зир ду жи вре мен ски пе ри од, мо же се ви де ти да су се 
то ком тра ја ња овог бал кан ског про па ганд ног ра та скла па ли и рас ки да ли 
са ве зи, али да је од лу чу ју ћи, на рав но, био ути цај ве ли ких си ла.76 У по чет-
ку са мо Тур ска и Ал бан ци, чи ји су ин те ре си не ка да исти а не ка да раз ли чи-
ти, за по сти за ње сво јих ци ље ва мо гу да ко ри сте ору жа ну си лу, од но сно 
на си ље, ко јим је на Ко со ву срп ски на род био „уби јен у гла ву”.77 Вре ме ном 
бал кан ски про па ганд ни рат пре ра ста у ору жа ну ак ци ју, ко ја епи лог до би ја 
у бал кан ским ра то ви ма.78 

ПРО СВЕТ НО ОДЕ ЉЕ ЊЕ (ПРО ПА ГАН ДА)

Пред ви ђе но је би ло да срп ским на ци о нал но-про свет ним ра дом у Ста рој 
Ср би ји и Ма ке до ни ји ру ко во ди Дру штво Све тог Са ве (Све то мир Ни ко ла је-
вић, Љу бо мир Ко ва че вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, ар хи ман дрит Фир ми ли јан, 
Сте ван Вла ди слав Ка ћан ски, Ми лој ко Ве се ли но вић...), као што је грч ком про-
па ган дом ру ко во ди ло тај но дру штво Си ло гос, а бу гар ском Дру штво Све тог 

(са „н”), по што се Го лу бов де да, по ре клом из Ма вро ва, од но сно Ла за ро по ља, вла сник ха на 
у Бе о гра ду пре 1804. го ди не, звао Јане] ку по вао за срп ску вла ду пла це ве у Ско пљу на сво је 
име (имао је тур ско др жа вљан ство). По твр ду ових твр ђе ња мо же мо ви де ти нпр. у то ме што 
је ку пио плац за зи да ње срп ске пра во слав не цр кве у Ско пљу. Ја нић је пот пред сед ник ску па 
Ма ке до на ца и Ста ро ср би ја на ца у Бе о гра ду (8/20. де цем бар 1896) и члан На пред не стран ке, 
а ка сни је осни вач и до жи вот ни пред сед ник Срп ске бра ће, фи нан си јер чет нич ке ак ци је и др. 
АС, МИД–ПП, 1895, 345; АС, МИД–ПП, 1896, 434, Плац у Ско пљу; Лу ка Ла за ре вић, „Го луб 
Ја нић”, Ма ли по ме ник, 129. О пред ло зи ма ула га ња сред ста ва, њи хо вом раз ма тра њу и од лу-
ка ма, као и по сред ним по сло ви ма све до чан ства се мо гу на ћи у са чу ва ним до ку мен ти ма 
Про па ган де. Вид. нпр. раз ма тра ње пи та ња на гра де за кај ма ка ма ве ле шког „што је пи та ње 
о гро бљу у Ку ма но ву рас пра вио ка ко је наш кон зул же лео” или оба ве ште ња да се оче ку је 
да ће ве ле шког кај ма ка ма пот ку пи ти Бу га ри. Вид. АС, МИД–ПП, 1894, 523, II, Про свет ни 
од бор, 12. сед ни ца Про свет ног од бо ра, 20. сеп тем бар / 2. ок то бар 1894; АС, МИД–ПП, 1894, 
523, I, Про свет ни од бор, 16. сед ни ца Про свет ног од бо ра, 25. ок то бар / 6. но вем бар 1894. (при-
сут ни Ду чић, Но ва ко вић, Срећ ко вић, С. Јо ва но вић). У усло ви ма ра да ото ман ске ад ми ни стра-
ци је де ло твор ни су „пу те ви по ли ти ке” кне за Ми ло ша (за ко ји ма „ка ска ју”), ко је че сто по ми њу 
у пи сми ма Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић (пла те, на гра де, бак ши ши): „Са мо да су још 
от куд Ко џа-Ми ло ше ве зоб ни це с та ли ри ма, ко је је му дри Ужи ча нин су рев њи во чу вао да му 
се за ова ка по сла на ђу”. Вид. Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић (да ље: 
СНВК), Бе о град: Клио, 2003, 296, АС, СН, бр. 999, С. Но ва ко вић В. Ка ри ћу, Ца ри град, 12/24. 
ав густ 1889; АС. По слан ство у Ца ри гра ду (АС, ПсЦ), 1889, II, 101, П. бр. 334, В. Ка рић С. Но-
ва ко ви ћу, Ско пље, 30. но вем бар / 12. де цем бар 1889. Вид. број не при ме ре („да се на ђе до 4000 
ди на ра у зла ту [за књиге]”, у М. Вој во дић, СНВК, 233, 251, 283, 334 и да ље. 

76 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић”, [у:] СД 11, 126; АС, МИД–ПП, 1892, 502, „Про-
па ган да ри мо-ка то лич ка у Но во па зар ском сан џа ку”; „Про па ган да хр ват ска”. Из ве штај о 
ру мун ској про па ган ди вид. у Гра ђа (1888–1889), бр. 234; АС, МИД –ПО, 1889, II, VII, 1276, 
Пе тар Ма ној ло вић, би тољ ски ви це кон зул ге не ра лу Са ви Гру ји ћу, пред сед ни ку Ми ни стар-
ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла, Би тољ, 25. сеп тем бар / 7. ок то бар 1889. 

77 Ра дош Љу шић, „Из ве штај Сло бо да на Јо ва но ви ћа о по се ти срп ским кон зу ла ти ма у 
Тур ској из 1894. го ди не”, Исто риј ски гла сник 12 (1987), 193–215 [Архив Ју го сла ви је, Фонд 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на, мф. 446, С. Јо ва но вић, Из ве штај ми ни стру ино стра них де ла 
(1894)] (да ље: „Из ве штај Сло бо да на Јо ва но ви ћа [1894]”). О на си љу и упа ди ма ал бан ских 
че та у Ср би ју вид. М. Вој во дић, СНВК, 125. О зло чи ни ма у Ко сов ском ви ла је ту вид. у: М. 
Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си, 184 и да ље.

78 О др жав ној по ли ти ци пре ма Ма ке до ни ји вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 91–99; Ми ха и ло 
Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма.
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Ки ри ла и Ме то ди ја.79 У Ми ни стар ству про све те и цр кве них по сло ва осно-
ва но је Оде ље ње за срп ске шко ле и цр кве ван Ср би је (1887) са за дат ком да 
одр жа ва ве зу из ме ђу вла де и Дру штва Све тог Са ве, као и да над зи ре рад 
Дру штва.80 На кон отва ра ња срп ских кон зу ла та у Тур ској, по сло ве ове слу-
жбе пре у зи ма По ли тич ко оде ље ње Ми ни стар ства ино стра них де ла (1889).81 
Вла ди мир Ка рић, прав ник и ге о граф, ко ји је као ста ти сти чар 1. кла се Ми ни-
стар ства про све те и цр кве них по сло ва во дио по сло ве Оде ље ња за срп ске шко-
ле и цр кве ван Ср би је, пре ла зи у Ми ни стар ство ино стра них де ла,82 где као 
се кре тар 1. кла се оба вља исте по сло ве до но вем бра 1889. го ди не, ка да пре ла-
зи на ду жност кон зу ла у Ге не рал ном кон зу ла ту у Ско пљу (1889–1892).83 На кон 
ње го вог од ла ска, за по сло ве про па ган де у По ли тич ком оде ље њу за ду жен је 
Бра ни слав Ну шић, пи сар, ко ји пред сед ни ка вла де, ге не ра ла Са ву Гру ји ћа 
(16/28. но вем бра 1889), из ве шта ва о про па ганд ним ак тив но сти ма и предлa-
же до но ше ње ре ше ња ко јим ће се за Про па ган ду уста но ви ти за себ на ар хи ва са 
про то ко лом и ну ме ром ПП№ („про па ган де по вер љи ва ну ме ра”).84 Да је за себ-
на ар хи ва нео п ход на, ви де ло се на кон Ка ри ће вог пре ла ска на но ву ду жност: 
„Г. Ка рић се слу жио ме мо ри јом, али ето пр ва при ли ка, чим је на пу стио свој сто 
[отишао у Ско пље за кон зула], по ка за ла је да је ме мо ри ја хр ђа ва ар хи ва”.85 
Цир ку ла ром (рас пи сом) Гру јић оба ве шта ва Ца ри град ско по слан ство и кон-
зу ла те у Тур ској о но вом оде ље њу на ко је се од на ред не го ди не пре но си 
бу џет са став ке Ми ни стар ства про све те. У скла ду са Ну ши ће вим пред ло гом, 

79 Пр ва Основ на пра ви ла Дру штва Све тог Са ве (31. јул / 12. ав густ 1886), као и из ве шта-
је и го во ре (Сте ван Вла ди слав Ка ћан ски, Све то мир Ни ко ла је вић) на пр вом јав ном ску пу Дру штва 
(24. ав густ / 5. сеп тем бар 1886) вид. у: Ми ха и ло Вој во дић, Дру штво Све тог Са ве, до ку мен ти 
1886–1891, Бе о град: Ар хив Ср би је, 1999, 17–26. Вест о из бо ру упра ве Дру штва Све тог Са ве 
(24. ав густ / 5. сеп тем бар 1886) вид. у: СН (4/16. сеп тем бар 1886). Уп. С. Јо ва но вић, Вла да, 93.

80 Тур ска вла да је за бра ни ла за по шља ва ње пи то ма ца Дру штва Св. Са ве као учи те ља 
у Тур ској, о че му кон зу ли ви ше пу та из ве шта ва ју. 

81 СН (12/24. мај 1889); М. Ри стић, „Из ве штај [1893]”, 64, 68; С. Јо ва но вић, Вла да, 93, 
100–103; М. Вој во дић, „Вла ди мир Ка рић”, 3–25.

82 Вла ди мир Ка рић је при пре мио упо ред ни ре фе рат о срп ској, бу гар ској и грч кој про-
па ган ди и пред лог о пла ну и ор га ни за ци ји про па ганд не слу жбе за но вог ми ни стра про све-
те Све то за ра Ми ло са вље ви ћа, ко ји је ре фе рат раз мо трио са пред сед ни ком вла де, ге не ра лом 
Са вом Гру ји ћем. Ка рић (12/24. апри ла 1889) оба ве шта ва Сто ја на Но ва ко ви ћа да ће ве ро ват но 
пре ћи у Ми ни стар ство ино стра них де ла за се кре та ра, ру ко во ди о ца про па ган де, до че га је 
и до шло но вем бра исте го ди не. Још у апри лу је Ка ри ћу „ста вља но у из глед” кон зул ство у 
Со лу ну. Ка рић се на да бу џе ту од „бар 300.000 ди на ра”. Вид. М. Вој во дић, СНВК, 244–246, 
АС, СН, бр. 1594, В. Ка рић С. Но ва ко ви ћу, Бе о град, 12/24. апри ла 1889. 

83 О стра те шком зна ча ју Ско пља вид. „Из ве штај Сло бо да на Јо ва но ви ћа [1894]”, ИГ, 
198–199. Пр ви кон зул у Ско пљу био је Алек са Па чић, а ви це кон зул Пе тар Ма ној ло вић. На ред-
ни кон зул био је Ђор ђе По по вић Да ни чар, а на кон ње га Вла ди мир Ка рић, ко ји је по ста вљен 
за кон зу ла 21. но вем бра / 3. децембра 1889. го ди не (ра ни је је већ оти шао у Ско пље). Вид. СН 
(24. но вем бар / 6. де цем бар 1889); М. Вој во дић, СНВК, 69; „Вла ди мир Ка рић”, 7.

84 Гра ђа (1888–1889), бр. 260, 261, АС, МИД–ПП, 1890, III, 1730, Бра ни слав Ну шић, пи сар, 
ге не ра лу Са ви Гру ји ћу, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та, Бе о град, 16/28. но вем бар 1889; 
Рас пис С. Гру ји ћа, Бе о град, 20. де цем бар 1889. / 1. ја ну ар 1890. Апри ла 1891. го ди не одр жан је 
са ста нак (кон фе рен ци ја) кон зу ла из Ско пља, Би то ља и Со лу на са Про свет ним од бо ром и до-
не та од лу ка о ра ду у Ста рој Ср би ји и Макeдонији. Вид. Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја, 80.

85 Грађа (1888–1889), бр. 260, 261, АС, МИД–ПП, 1890, III, 1730, Бранислав Нушић, писар, 
генералу Са ви Гру ји ћу, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та, Бе о град, 16/28. но вем бар 1889; 
Рас пис С. Гру ји ћа, Бе о град, 20. де цем бар 1889. / 1. ја ну ар 1890.



од кон зу ла та тра жи да до ста ве по у зда не из ве шта је о ра ду срп ских шко ла 
(20. де цем бар 1889 / 1. jануар 1890).86 Кон зу лар на кон фе рен ци ја по све ће на 
ор га ни за ци ји про па ган де одр жа на је 14/26. апри ла 1891. го ди не.87

Да би се раз у ме ло ме сто Про па ган де у Ми ни стар ству ино стра них де ла, 
по треб но је има ти у ви ду та да шњу ор га ни за ци ју Ми ни стар ства. На чел ни ку 
Ми ни стар ства не по сред но су би ли пот чи ње ни ше фо ви (у ран гу се кре та ра) 
По ли тич ког и Ад ми ни стра тив ног оде ље ња.88 Оде ље ња се де ле на од се ке на 
чи јем че лу су ше фо ви од се ка ко је ми ни стар по ста вља на ред бом, а ко ји су 
та ко ђе не по сред но пот чи ње ни на чел ни ку.89 По ли тич ко оде ље ње се де ли на 
два од се ка, Од сек по ли тич ки (је дан се кре тар као шеф, је дан пи сар и по тре-
бан број пре пи си ва ча) и Од сек за прес, а Ад ми ни стра тив но на Од сек за ад ми-
ни стра ци ју, Од сек пре во ди лач ки, Од сек за стра ну пре пи ску и Од сек бла гај-
нич ки. Ме ста ше фа По ли тич ког оде ље ња и ше фа По ли тич ког од се ка су 
че сто упра жње на.90 У де ло круг По ли тич ког оде ље ња спа да ју и „по ли тич ка 
пи та ња ко ја се ти чу Ср ба на стра ни” (чл. 2). Оде ље ње за срп ске шко ле и цр кве 
ван Ср би је, ко је је пре ме ште но из Ми ни стар ства про све те у Ми ни стар ство 
ино стра них де ла (1889), обра зо ва но је као за себ на је ди ни ца По ли тич ког од се ка 
По ли тич ког оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла. Про свет но оде ље ње 
(од сек) По ли тич ког оде ље ња (Про свет но-цр кве но оде ље ње,91 По ли тич ко- 
-про свет но или Про свет но-по ли тич ко оде ље ње, п. п. оде ље ње)92 обич но се 

86 Исто. По да ци о шко ла ма се про ве ра ва ју стал но из но ва. Вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 92.
87 Про грам ра да на кон зу лар ној кон фе рен ци ји (1891) ко ји је са ста вио Вла ди мир Ка рић 

(пре пис Ми ха и ла Ри сти ћа), и за јед нич ки пред лог кон зу ла из Осман ског цар ства за ор га ни-
за ци ју про па ганд ног ра да (пи сао Д. Бо ди, 14/26. апри ла 1891) вид. у: Б. Ву че тић, На ша ствар 
у Осман ском цар ству, 155–161. 

88 Чл. 1. За ко на (1886). Да нас се под се кре та ром Ми ни стар ства ино стра них (спољ них) 
де ла (по сло ва) под ра зу ме ва (ге не рал ни) се кре тар це лог Ми ни стар ства, док се та да под се-
кре та ром Ми ни стар ства под ра зу ме вао са мо ранг се кре та ра (од ре ђе не кла се) у Ми ни стар ству. 
На чел ник Ми ни стар ства био је са мо је дан, а ње го во зва ње од го ва ра ло би да на шњим (об је-
ди ње ним) функ ци ја ма за ме ни ка ми ни стра (др жав ни се кре тар), по ли тич ког ди рек то ра и 
ге не рал ног се кре та ра Ми ни стар ства. Ми ха и ло Ри стић и Сло бо дан Јо ва но вић не оби ла зе 
кон зу ла те у Тур ској „у свој ству” се кре та ра Ми ни стар ства, или за то што су се кре та ри Ми-
ни стар ства (има ви ше се кре та ра раз ли чи тих кла са у Ми ни стар ству), већ за то што су им 
по ве ре ни (опе ра тив ни) по сло ви про па ган де. Ка да се у то вре ме ка же се кре тар Ми ни стар ства, 
ми сли се на ранг се кре та ра у Ми ни стар ству (као нпр. по моћ ник на чал ства), за раз ли ку од 
нпр. се кре та ра од ре ђе не кла се у по слан ству или кон зу ла ту (се кре тар по слан ства). Ка да Јо-
ва но вић ка же да је био „се кре тар г. Но ва ко ви ћа”, не зна чи да је по сто ја ло ме сто се кре та ра, 
већ да је био у ран гу се кре та ра (5. и 4. кла се) ка да му је прет по ста вље ни био Но ва ко вић. Ово 
је би ло та да шње зна че ње Јо ва но ви ће вих ре чи, иа ко је из ни за раз ло га, Јо ва но вић de fac to 
био на ме сту ко је би да нас од го ва ра ло по ло жа ју лич ног се кре та ра или ше фа ка би не та (Сто-
ја на Но ва ко ви ћа). 

89 Чл. 4. За ко на (1886).
90 Иа ко на спи ско ви ма не ма по ста вље них чи нов ни ка, то не зна чи да ни ко не оба вља 

ду жно сти из де ло кру га. Вид. Др жав ни ка лен да ри (1892–1898). 
91 С. Јо ва но вић, Вла да, 93.
92 Да нас се у ли те ра ту ри мо гу на ћи раз ли чи ти на зи ви овог оде ље ња, углав ном Про-

свет но-по ли тич ко или По ли тич ко-про свет но оде ље ње. У Ар хи ву Ср би је во ди се као По ли-
тич ко-про свет но оде ље ње. На ре кон стру и са ном ре ги стру за 1890. го ди ну у Ар хи ву Ср би је 
упи са но је, ме ђу тим, Про свет но-по ли тич ко оде ље ње. Ми ха и ло Ри стић ко ри сти тер мин 
„од сек”, а Сло бо дан Јо ва но вић „оде ље ње”. Ни де ло вод ни про то кол ни ре ги стар Про свет но-
-по ли тич ког оде ље ња за 1890. го ди ну ни су на ђе ни у Ар хи ви Ми ни стар ства ино стра них 
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на зи ва ло Про па ган дом. Под про па ган дом се под ра зу ме вао си стем ски рад у 
под сти ца њу и ши ре њу иде ја сво је др жа ве и у од бра ни од про па ган де дру гих 
др жа ва. Сло бо дан Јо ва но вић и ње го ви са вре ме ни ци реч „про па ган да” ко ри-
сте у зна че њу др жав не про па ганд не де лат но сти и, исто вре ме но, као на зив за 
по себ но оде ље ње у Ми ни стар ству ино стра них де ла (про па ганд ним по сло-
ви ма се ба ве и они ко ји ни су од ре ђе но вре ме у овом оде ље њу, нпр. по сла ник 
и кон зу ли у Тур ској). Реч „про па ган да” не ма пе јо ра тив ну ко но та ци ју ка кву 
је до би ла у ХХ ве ку. Оде ље ње ни је осно ва но за ко ном и не при ка зу је се у 
др жав ним ка лен да ри ма, где се име на чи нов ни ка овог оде ље ња об ја вљу ју на 
спи ску по ста вље них ли ца По ли тич ког од се ка По ли тич ког оде ље ња.93 Оде-
ље ње је има ло ви ше ду жно сти и за да та ка: отва ра ње но вих шко ла и одр жа ва-
ње ста рих, шко ло ва ње пи то ма ца ро дом из Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, по-
ста вља ње учи те ља, ор га ни зо ва ње ра да При зрен ске бо го сло ви је, по ма га ње 
цр ка ва и ма на сти ра, осни ва ње срп ских оп шти на, ко ло ни зо ва ње за на тли ја, 
ан га жо ва ње аге на та за про па ган ду, отва ра ње тр го вач ких аген ту ра, рад са 
штам пом и об ја вљи ва ње пу бли ка ци ја (ста ра ње да се пре да јав но сти оно што 
би ра све тли ло на ше ин те ре се), штам па ње и дистрибуцијa срп ских књи га, 
отва ра ње књи жа ра и во ђе ње ста ти сти ке (си стем ског пре гле да ра да) про па-
ган де.94 Јо ван М. Јо ва но вић, ко ји се за Про па ган ду опре де лио у вре ме ка да 
је Сло бо дан Јо ва но вић био шеф овог оде ље ња, ука зу је да је Про па ган да, као 
на ро чи то оде ље ње Ми ни стар ства ино стра них де ла, би ла на лик Оде ље њу за 
ис точ не по сло ве у дру гим стра ним Ми ни стар стви ма ино стра них де ла. Би ла 
је за ду же на за „школ ско пи та ње, цр кву, оба ве штај ну слу жбу, пу бли ци стич ки 
рад, из у ча ва ња на уч на, чи нов ни штво за ве зе и ван гра нич ни рад”.95

Про свет но оде ље ње је у свом ра ду би ло упу ће но на Про свет ни од бор, 
са ве то дав но те ло Ми ни стар ства у на ци о нал ним, про свет ним и цр кве ним 
пи та њи ма срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, ко је је (25. ма ја / 
6. ју на 1890) осно вао пред сед ник вла де, ге не рал Са ва Гру јић.96 Јо ван М. Јо-
ва но вић обра зла же идеј ну за ми сао Про свет ног од бо ра: „Ор га ни за ци о ни рад 
и кон тро ла ни су мо гућ ни ако не ма јед но га сре ди шта и дис крет не ру ке. Са-
ста ви ти је дан од бор за про па ган ду, са ве то дав ни ор ган ми ни стров, са ста ви-
ти га од ма ло љу ди, нај бо ље од три чо ве ка, ду бљих по гле да и по зна ва ња 
ства ри. Ми ни стри су се у то вре ме че сто ме ња ли, до ла зи ли љу ди ко ји по-
сло ве про па ган де ни су зна ли, а тај по сао је зах те вао и зна ња и стал но сти и 
ро до љу бља”.97 Од осни ва ња Про свет ног од бо ра ње го ви чла но ви су ар хи ман-
дрит Ни ћи фор Ду чић,98 ко ји има два де се то го ди шње ис ку ство у по сло ви ма 
про па ган де, и Љу бо мир Ко ва че вић, исто ри чар, ака де мик, ко ји је као ту тор 

де ла ко ја је би ла од не та у Беч (1916) и вра ће на Ми ни стар ству по сле ра та. Де ло вод ни про то кол 
је ре кон стру и сан на осно ву са чу ва них ака та, а ре ги стар из ра ђен по сле сре ђи ва ња ар хи ве по 
но во у твр ђе ним ру бри ка ма (1939/1940). АС, МИД–ПП, 1890, Ре ги стар; С. Јо ва но вић, Вла да, 93.

93 Вид. Др жав не ка лен да ре (1892–1898).
94 Гра ђа (1888–1889), бр. 260, 261. Уп. Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји”, 176.
95 Исто.
96 Гра ђа (1890), АС, МИД–ПП, 1890, 265, пп бр. 714, С. Гру јић, Устрој ство Про свет ног 

од бо ра при Ми ни стар ству ино стра них де ла, 25. мај / 6. јун 1890. Уп. М. Вој во дић, СНВК, 85.
97 Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји”, 176.
98 Ду чић је Јо ва но ви ћа на са стан ци ма опо ми њао да пи ше леп шим ру ко пи сом. У за пи-

сни ци ма сед ни ца Од бо ра мо гу се ви де ти ове про ме не у ру ко пи су Сло бо да на Јо ва но ви ћа. 
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За ду жби не Си ме Игу ма но ва стал ни члан Од бо ра.99 Стал ни чла но ви Од бо ра 
су и пред став ни ци Ми ни стар ства, на чел ник (или ње гов за ступ ник), у то 
вре ме Ми ло ван Ђ. Ми ло ва но вић, и бла гај ник Ми ни стар ства.100 Пр ви де ло-
во ђа Од бо ра био је Ми ха и ло Г. Ри стић.101 Ин тен зив ни ји рад Про свет ног 
од бо ра по кла па се са вре ме ном ка да је Сло бо дан Јо ва но вић био де ло во ђа 
Од бо ра и шеф Про па ган де (од 1894).

Ми ни стар ство ино стра них де ла би ло је у згра ди у ко јој се на ла зи ло и 
Ми ни стар ство уну тра шњих де ла, на ме сту на ко јем је ка сни је по диг ну та 
згра да Но вог дво ра у Ули ци кра ља Ми ла на (да нас Пред сед ни штво).102 Шеф 
Про свет ног оде ље ња и днев ни чар де ли ли су кан це ла ри ју, у ко јој су при ма-
ли ин фор ма ци је са те ре на од (пла ће них) аге на та, по ве ре ни ка (не пла ће них 
аге на та), пи то ма ца, учи те ља и све ште ни ка са Ко со ва и Ма ке до ни је, ме ђу 
ко ји ма је би ло и не по у зда них аге на та, као и „екс пло а та то ра па три о ти зма” 
(про мен љи вог на ци о нал ног опре де ље ња).103 Сло бо дан Јо ва но вић и Јо ван М. 
Јо ва но вић су ове по сло ве оба вља ли као сва ко днев не ду жно сти у Ми ни стар-
ству.104 Про свет но оде ље ње ни је би ло „на гла су” код ди пло ма та јер се из 
ње га „обич но од ла зи ло у ка кав кон зу лат у Тур ској, а не у ка кво по слан ство 
на стра ни”.105 У Про па ган ди су за сту пље на два ти па слу жбе ни ка. С јед не 
стра не „пра ви ди пло ма та” (тог вре ме на), др жав ни пи то мац, од ли чан ђак из 
од лич не ку ће, а с дру ге, ге не ра циј ски ста ри ји и ис ку сни ји, ми си о нар ски 
стра стан, на ци о нал ни рад ник. На ци о нал ном рад ни ку на ли ку је слу жбе ник 
до бро упо знат са је зи ци ма, мен та ли те ти ма и оби ча ји ма на Бал ка ну (обич но 
члан па три от ског дру штва ро дом из Ма ке до ни је), али нај че шће не до вољ но 
шко ло ван, не про фе си о на лан, а не рет ко и „не ис пра ван” у слу жби. Ка рић 
пи ше да је дан „ни је го то во ни шта чи тао” и да не ве ру је „да он и уме чи та ти”, 
на шта му Сто јан Но ва ко вић од го ва ра да га је ду го ис ку ство „фор ми ра ло 

99 М. Вој во дић, СНВК, 85.
100 Исто. 
101 Пр ва сед ни ца Про свет ног од бо ра, ка да су раз ма тра не 22 тач ке, одр жа на је 21. ју на 

/ 3. ју ла 1890. го ди не. АС, МИД–ПП, 1890, 265, пп бр. 1425, Про свет ни од бор; М. Ри стић, 
„Из ве штај [1893]”, 70–71. Уп. М. Вој во дић, „Пу то ва ње Ми ха и ла Г. Ри сти ћа по Ста рој Ср би-
ји и Ма ке до ни ји 1892. го ди не”, Вар дар ски збор ник 2, (2003), 21–25. Одр жа не су са мо две 
сед ни це, пр ва 21. ју на / 3. ју ла 1890. го ди не, а дру га убр зо по сле пр ве (не ма да ту ма), на кон 
че га се Од бор ви ше ни је са ста јао. Вид. М. Ри стић, „Из ве штај [1893]”, 71.

102 Пе де сет го ди на су ов де би ла сме ште на ми ни стар ства. Вид. К. Н. Хри стић, За пи си, 
271; С. Јо ва но вић, Вла да, 192, фн. 1.

103 Кан це ла ри ја Про па ган де би ла је ма ла со ба са са ста вље ним сто ло ви ма, ко ји су ис-
пу ња ва ли по ло ви ну со бе, док су дру гу по ло ви ну за у зи ма ли ор ман са ак ти ма и две сто ли це 
за го сте. На зи ду се на ла зи ла кар та Бал кан ског по лу о стр ва. Са чу ва на је Јо ва но ви ће ва фо-
то гра фи ја са овом ма пом. Кан це ла ри ја се на ла зи ла из ме ђу Бла гај нич ког оде ље ња и Ар хи ве: 
„У Про па ган ду је свра ћа ло до ста све та, и то не увек по слу жбе ном по слу, не го на ка ву и 
раз го вор.” Вид. С. Јо ва но вић, „Јо ван М. Јо ва но вић”, 580; Исти, „Сто јан Но ва ко вић”, 121; 
Вла да, 102.

104 С. Јо ва но вић, „Јо ван М. Јо ва но вић”, 580.
105 Упр кос то ме, по по врат ку са сту ди ја у Па ри зу (1896), за ово оде ље ње се опре де љу-

је Јо ван М. Јо ва но вић (Пи жон), ли цен ци јат пра ва, ко ји је по ста вљен (1/13. фе бру а ра 1896) 
за пи са ра 3. кл., СН (6/18. фе бру ар 1896); С. Јо ва но вић, „Јо ван М. Јо ва но вић”, 580. Уп. Ди ми-
три је По по вић, „Јо ван М. Јо ва но вић”, Срп ски књи жев ни гла сник (да ље: СКГ), LX, 4 (16. јун 
1940), 266.



56

као опор ту ни сту; бо ље да се ра ди и рђа ви је, са мо да се ра ди, не го да се не 
ра ди ни ка ко за то што се не мо же по сти ћи иде ал ни рад”.106 

ЦА РИ ГРАД СКО ПО СЛАН СТВО

На кон го ди ну да на пр о ве де них на по сло ви ма пр о па ган де у Ми ни стар-
ству ино стра них де ла, Сло бо дан Јо ва но вић је упу ћен у Ца ри град ско по слан-
ство. При пре ма ју ћи се за но ву ду жност, од ла зи на раз го вор код Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, ко ји је у то вре ме у Др жав ном са ве ту, за јед но са Вла ди ми ром 
Јо ва но ви ћем (1893).107 Но ви са став Ца ри град ског по слан ства од ре ђен је то-
ком ју ла и ав гу ста 1893. го ди не (вла да Ла за ра До ки ћа, не ка да шњег кра ље вог 
вас пи та ча).108 За по сла ни ка је по ста вљен (13/25. ју ла 1893) ге не рал штаб ни 
пу ков ник (ка сни је кра љев по ча сни ађу тант и по ча сни ге не рал) Је врем Ве-
ли ми ро вић.109 Ме сец да на ка сни је (15/27. ав гу ста 1893) име но ва ни су Ми ха-
и ло Г. Ри стић (се кре тар 3. кл.), Ди ми три је Чо ха џић (се кре тар 5. кл. за тур ски 
је зик), ко ји се већ на ла зио у По слан ству, Сло бо дан Јо ва но вић (ата ше у ран-
гу пи са ра 1. кл.) и Вла ди мир Лац ко вић (ата ше у ран гу пи са ра 4. кл.).110 Истим 
ука зом име но ван је за се кре та ра 3. кла се у Ми ни стар ству Све ти слав Си мић 
(до та да шњи про фе сор Дру ге бе о град ске гим на зи је), ко ји од Ми ха и ла Ри сти-
ћа пре у зи ма по сло ве про па ган де. Ми ни стар вој ни (Са ва Гру јић) је за но вог 
вој ног иза сла ни ка име но вао пот пу ков ни ка Ми ла на Ми ха и ло ви ћа, ко ји је 
го ди ну да на ка сни је по ста вљен за по сла ни ка у Пе тро гра ду (1895). Дра го ман 
По слан ства (се кре тар дра го ман 3. кл.), ди пло ма та ко ји го во ри тур ски је зик 
и до бро по зна је при ли ке у Тур ској, био је Та ди ја Тер кан (јер мен ског по ре кла).111 

106 М. Вој во дић, СНВК, 277, 280, АСА НУ, 8716/9, В. Ка рић С. Но ва ко ви ћу, Бе о град, 26. 
ав густ / 7. сеп тем бар 1889; Фонд Сто ја на Но ва ко ви ћа (да ље: АС, СН), 1001, С. Но ва ко вић В. 
Ка ри ћу, Те ра пи ја, 3/15. сеп тем бар 1889. Од но си се на Ми лој ка Ве се ли но ви ћа.

107 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић [1917, 1921]”, 17. 
108 Ла зар До кић је био при ја тељ и ле кар Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. АСА НУ, ЗСЈ, 14891/17, 

Др Ла зар До кић при ја те љу (не ма име на) Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Бе о град, 12/24. ав густ 1879.
109 Пре пу ков ни ка Ве ли ми ро ви ћа по сла ник је био ге не рал Са ва Гру јић, а по сле Вла дан 

Ђор ђе вић. Уо чи по ста вље ња пу ков ни ка Ве ли ми ро ви ћа, кра љев иза сла ник пу ков ник Ди ми-
три је Цин цар-Мар ко вић при мљен је у Ца ри гра ду са нај ве ћим по ча сти ма (2/14. јул 1893). АС, 
МИД–ПП, 1893, 358. Оба ве ште ње о за ка за ној пре да ји Ве ли ми ро ви ће вих акре ди ти ва сул та ну 
(16/28. ав густ 1893) вид. у: АС, МИД–ПсЦ, 1893, I, 113; СН (8/20. де цем бар 1893). Ве ли ми ро вић 
је ра ни је, по на ре ђе њу вој ног ми ни стра, ге не ра ла Ми лој ка Леш ја ни на, као вој ни иза сла ник 
у Ца ри гра ду, об и шао срп ске обла сти у Тур ској 1882. го ди не (уз по моћ ру ских кон зу ла та). 
Вид. ма јор Је врем Ве ли ми ро вић ге не ра лу Ми лој ку Леш ја ни ну, ми ни стру вој ном, „Из ве штај 
о пу то ва њу по Тур ској” (Ца ри град, 17/29. сеп тем бар 1882), [у:] Мо мир Са мар џић, „Из ве штај 
ма јо ра Је вре ма Ве ли ми ро ви ћа о пу то ва њу по Тур ској 1882. го ди не” [АС, МИД –ПО, 1882, 
IV, III, пов. бр. 22, Ца ри град, 17/29. сеп тем бар 1882], Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
69–70 (2004), 291–313.

110 АС, МИ Д–А, 1893, 145, Указ, 15/27. ав густ 1893; СН (17/29. ав густ 1893); АС, МИД–ПсЦ, 
1893, I, 133, бр. 8325, Оба ве ште ње о ука зу, 16/28. сеп тем бар, 20. сеп тем бар / 2. ок то бар 1893. 
На име се о бе из Бе о гра да у Ца ри град при мио је 550 ди на ра. АС, МИ Д–А, 1894, 2435, бр. 
3934. 

111 Та ди ја Тер кан, се кре тар дра го ман 3. кл. (Указ од 26. апри ла / 8. мај 1891, СН 28. 
април / 10. мај 1891), уна пре ђен је у дра го ма на 1. кл. 26. ју на / 8. ју ла 1894. го ди не (СН, 29. 
јун / 11. јул 1894).
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Ве ли ки део по сла Ца ри град ског по слан ства спа да у де ло круг ра да Про-
па ган де.112 По но во је по кре ну то пи та ње де ло ва Мо стар ске и Са ра јев ске епар-
хи је ко ји су на кон ау стро у гар ског за у зи ма ња Бо сне и Хер це го ви не (1878) 
оста ли у Тур ској.113 Ва жни ја ко му ни ка ци ја се оба вља ши фро ва ним пи сми ма 
и де пе ша ма. Ве ли ми ро вић ша ље цир ку лар срп ским кон зу ла ти ма (20. ок то-
бар / 1. но вем бар 1893) са пи та њем: „ко ли ко у под руч ју по ве ре ног вам кон-
зу ла та” има 7021 3762 (ши фра за: на ших шко ла) ко је 5840 (ра де).114 

Упр кос тзв. „За ко ну о про гон ству”, краљ Ми лан се (на по зив кра ља 
Алек сан дра) вра ћа у зе мљу (9/21. ја ну ар 1894), због че га (ра ди кал ска) вла да 
ге не ра ла Са ве Гру ји ћа под но си остав ку.115 Ре ше њем но вог пред сед ни ка Ми-
ни стар ског са ве та и ми ни стра ино стра них де ла Ђор ђа Си ми ћа (вла да од 
12/24. ја ну а ра 1894),116 Сло бо дан Јо ва но вић је (25. ја ну а ра / 6. фе бру а ра) по-
зван у Ми ни стар ство „да би се уве ћао број рад ни ка при Ми ни стар ству, те 
да би по сло ви ишли што бр же”.117 За ко ном је би ло пред ви ђе но да због по тре-
бе слу жбе ми ни стар мо же на ред бом при вре ме но по сла ти се кре та ре, ту ма че 
и пи са ре ди пло мат ских за ступ ни шта ва на слу жбу у дру го по слан ство, осим 
оно га у ко ме су кра ље вим ука зом име но ва ни, од но сно да их при вре ме но 
по зо ве у Ми ни стар ство ино стра них де ла.118 

По по врат ку у Бе о град, Сло бо дан Јо ва но вић пи ше (28. фе бру ар / 12. март 
1894) Ми ха и лу Ри сти ћу: „Код ва ших сам био пре не де љу да на, […]. Ре као 
сам им [....] да вам Ца ри град, у по гле ду здра вља до бро чи ни, али сам им та-
ко ђе и то спо ме нуо, да су вам ‘ве за не ру ке’, па да ни сте ус пе ли да да те сво јој 
па три от ској ра до зна ло сти оно ли ко ма ха ко ли ко би сте и мо гли и ми сли ли. 
Кад сам их ви ше упо знао са пла но ви ма о ва шем пре ме шта ју у Ско пље, опа зио 

112 АС, МИД–ПП, 1893, 179, XI II, пп бр. 305, По сла ник пу ков ник Је врем Ве ли ми ро вић 
Ан дри Ни ко ли ћу, ми ни стру, 8/20. ок то бар 1893.

113 Исто. Ово пи та ње на ред не го ди не окон ча но је од лу ком Си но да Ва се љен ске па три-
јар ши је о при па ја њу Ра шко-при зрен ској ми тро по ли ји. АС, МИД–ПП, 1894, 217, IV, Ј. Ве ли-
ми ро вић Ђор ђу Си ми ћу, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та, ми ни стру ино стра них де ла, 
9/21. март 1894.

114 АС, МИД–ПП, 1893, 179, XIV, Ј. Ве ли ми ро вић до ста вља пре пис цир ку ла ра А. Ни-
ко ли ћу, ми ни стру ино стра них де ла, 31. ок то бар / 12. но вем бар 1893. Из ме ђу оста лих, ко ри-
сте се сле де ће ши фре „1796” (де ца), „4839” (про фе сор), „9337 5482 9787 3080” (При зрен ска 
бо го сло ви ја), „02385269” (При шти на), „9093 0439” (грч ка про па ган да), „2931” ([Васељенска] 
па три јар ши ја), „9095 5170” (де нун ци ра ње). АС, МИД–ПП, 1892, 191, II, Ди ми три је Бо ди, 
кон зул у Би то љу, Ми ха и лу Кр Ђор ђе ви ћу, ми ни стру ино стра них де ла, 1/13. мар та 1892. У 
Ар хи ву Ср би је са чу ван је реч ник ши фа ра. Вид. М. Вој во дић, СНВК, 14. Ве ли ми ро вић и 
Па шић ни су по сла ли ни је дан из ве штај од 9/21. ја ну а ра (остав ка ра ди кал ске Гру ји ће ве вла-
де) до 26. фе бру а ра / 10. мар та 1894. го ди не (а Па шић ни ка сни је). Вид. „Да ис пра ви мо”, СН 
(1/13. март 1894), 2 (214).

115 С. Јо ва но вић, Вла да, 243 и да ље; Или ја Пр жић, „Пр ва вла да Ђор ђа С. Си ми ћа”, СКГ, 
13/1 (16. сеп тем бар 1924), 55 и да ље.

116 С. Јо ва но вић, Вла да, 246. 
117 У ре ше њу је тра жен Јо ва но ви ћев при ста нак да (из пар ти је за се о бе) уме сто 550 ди на-

ра (по та ри фи), при ми са мо 250 ди на ра. Јо ва но ви ће во ме сто у Ца ри гра ду ни је се по пу ња ва ло. 
У Ми ни стар ству „где ће г. Сло бо дан ра ди ти, од ре ди ћу ка сни је” (Ђ. Си мић). Свој при ста нак 
Јо ва но вић је до ста вио те ле граф ски, на име бла гај ни ка Ми ни стар ства. АС, МИ Д–А, 1894, V, 
813; АС, МИД–ПсЦ, 1894, I, 36, бр. 980, Ре ше ње од 25. ја ну а ра / 6. фе бру а ра 1894, при мље но 
26. ја ну а ра / 7. фе бру а ра 1894.

118 Чл. 18 За ко на (1886). 
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сам да је та но вост вр ло не при јат но деј ство има ла на го спо ђу ва шу мај ку, 
ко ја ми је по сле и са ма при зна ла да не би во ле ла да оде те та мо, по што је још 
јед на ко под ути ском тра гич не суд би не Л. М. у При шти ни”.119 Ини ци ја ли 
„Л. М.” од но се се на Лу ку Ма рин ко ви ћа, пр вог кон зу ла Кра ље ви не Ср би је 
у При шти ни ко га су уби ли Ал бан ци (19. ју на / 1. ју ла 1890).120 Ри стић се две 
го ди не ка сни је (не ра до) при хва тио ду жно сти у Ско пљу, на ко ју га по ста вља 
Сто јан Но ва ко вић.121 

У пи сму Јо ва но вић оба ве шта ва Ри сти ћа да се по сла ни ку Ве ли ми ро ви ћу 
и ата шеу Лац ко ви ћу ша ље у Ца ри град Ред, по ли тич ки лист уре ђи ван у ду-
ху (ди зра е ли јев ски схва ће ног) кон зер ва ти ви зма, ко ји је (1/13. фе бру а ра 1894), 
уо чи Јо ва но ви ће вог по врат ка из Ца ри гра да, по кре нуо ње гов друг Па вле 
Ма рин ко вић са гру пом мла ђих на пред ња ка и ли бе ра ла ко ји су има ли слич-
на по ли тич ка гле ди шта (под „мен тор ством” Љу бо ми ра Не ди ћа, пр о фе со ра 
фи ло зо фи је на Фи ло зоф ском фа кул те ту, и Дра ги ше Ми ју шко ви ћа, пр о фе-
со ра Прав ног фа кул те та Ве ли ке шко ле).122 У увод ни ци ма Ре да Јо ва но вић је 
ана ли зи рао рад ау стро у гар ске пр о па ган де, ко ја при пре ма европ ско јав но 
мње ње за евен ту ал ну ин тер вен ци ју у Ср би ји, слу же ћи се на вод но не у трал-
ном и не за ин те ре со ва ном бри тан ском штам пом (The Ti mes, The Stan dard, 
The Daily News).123 На ове члан ке ре а го ва ла је до ма ћа и ино стра на штам па. 
Беч ка штам па (Ne ue Fre ie Pres se) је пре не ла у из во ду пре вод Јо ва но ви ће вог 
члан ка „Отаџ би на у опа сно сти” са на по ме ном да је Ред „по лу зва нич ни лист”, 
што је уред ни штво од мах де ман то ва ло.124 Ре а гу је и во де ћи пе штан ски лист 

119 АСА НУ, ЗМР, 14243/4097, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 28. фе бру ар / 12. март 1894.
120 М. Вој во дић, СНВК, 127.
121 Ри стић бе ле жи раз го вор са Но ва ко ви ћем, ко ји га је усло вио да се при хва ти ду жно-

сти у Ско пљу. Вид. Ми ле Ста нић, „Успо ме не на ми тро по ли те с ко ји ма сам ра дио Ми ха и ла 
Г. Ри сти ћа”, Вар дар ски збор ник 2 (2003), 87 (да ље: М. Ри стић, „Успо ме не на ми тро по ли те”). 
Ми ха и ло Г. Ри стић, се кре тар 2. кл. у Ми ни стар ству ино стра них де ла, по ста вљен је за кон-
зу ла 2. кл. ге не рал ног кон зу ла та у Ско пљу, ука зом од 22. апри ла / 4. мај 1896. го ди не (СН, 
25. април / 7. мај 1896). На ра ду у Ско пљу на ла зи се пре до но ше ња ука за, од ок то бра 1895. 
У то вре ме оже нио се Прав дом Јо ва но вић, се стром Сло бо да на Јо ва но ви ћа.

122 АСА НУ, ЗМР, 14243/4097, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 28. фе бру ар / 12. март 
1894, Ри сти ће ва се стра већ се прет пла ти ла. Вид. и Ред, лист по ли тич ки и књи жев ни, 1 (1/13. 
фе бру ар 1894); С. Јо ва но вић, „Љу бо мир Не дић”, [у:] СД 11, 676. Ве ћи на дру го ва Па вла Ма-
рин ко ви ћа оку пље них око пр о јек та по кре та ња по ли тич ког ли ста (од 1892) би ла је, пре или 
ка сни је, ба рем јед но вре ме, у ди пло мат ској слу жби (Сло бо дан Јо ва но вић, Во ји слав Мар ко-
вић, Дра го мир Јан ко вић, Жи во јин Пе рић, Бо шко Чо лак-Ан тић, Све то лик Јак шић). Вид. 
Бо рис Ми ло са вље вић, „Уче шће Сло бо да на Јо ва но ви ћа у по кре та њу и ра ду Ре да, Срп ског 
пре гле да и Срп ског књи жев ног гла сни ка”, Књи жев на исто ри ја 43/145 (2011), 637–661.

123 С. Јо ва но вић, „Отаџ би на у опа сно сти!” (12/24. фе бру ар 1894), [у:] С. Јо ва но вић, Не-
по за на ти ра до ви (ур. Д. Ива нић, С. Во ји но вић), Бе о град: Фи лип Ви шњић, 2005 (да ље: НР), 
179–182; „Ен гле ска” (15/27. фе бру ар 1894], НР, 183–186; „На ши не при ја те љи” (17. фе бру ар / 
1. март 1894), НР, 187–191. Јо ва но ви ће ви увод ни ци пот пи са ни су ко лек тив ном ши фром „Р”, 
тј. Ред. За по сле ни у Ми ни стар ству ино стра них де ла сво је члан ке, бро шу ре и књи ге об ја вљу-
ју под псе у до ни ми ма. Вла ди мир Ка рић ко ри сти псе у до ним В. Цр но је вић, Ми ха и ло Ри стић 
– П. Бал кан ски, Све ти слав Си мић – Па вле Ор ло вић, а Сло бо дан Јо ва но вић ви ше раз ли чи тих 
псе у до ни ма (лич не и ко лек тив не ши фре) или се пот пи су је ини ци ја ли ма. О ау тор ству све-
до чи ње го во пи смо упу ће но Ми ха и лу Ри сти ћу (28. фе бру ар / 12. март 1894), АСА НУ, ЗМР, 
14243/4097. Вид. и С. Во ји но вић, „Сло бо дан Јо ва но вић у овој књи зи”, [у:] НР, 240. 

124 „Из ја ва”, Ред, 10 (17. фе бру ар / 1. март 1894). Вид. о Ре ду, „Bel grad (26. 2. 1894)”, Pe ster 
Lloyd (1. 3. 1894), 1.
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на не мач ком је зи ку (Pe ster Lloyd) ко ји је по ме нут у члан ку.125 Срп ске но ви не 
(слу жбе ни гла сник Кра ље ви не Ср би је) де ман ту ју на пи се у стра ној штам пи 
да је Ред двор ски ор ган.126 Ра ди кал ски Од јек пре но си Јо ва но ви ћев текст 
„На ши не при ја те љи” и по кре ће по ле ми ку о спољ ној по ли ти ци са Ре дом.127 
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125 „Спо ља шња по ли ти ка”, Ред, 16 (27. фе бру ар / 11. март 1894). 
126 „Не слу жбе ни део” (СН, 1/13. март 1894), 214. Уп. „Bel grad (13. 3. 1894)”, Te le gram me 

des Pe ster Lloyd, Pe ster Lloyd (14. 3. 1894), 3.
127 Ред, 12 (20. фе бру ар / 4. март 1894).
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Оригинални научни рад

Д р  Д У  Ш А Н  М .  И Л И  Ј И Н
Бе о град, Ср би ја

ОД ШТЕТ НА ПО ЛИ ТИ КА КРА ЉЕ ВИ НЕ СХС 
НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ МИ РА  

(JАНУАР–ЈУН 1919)

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се об ра ђу је пи та ње од штет не по ли ти ке Кра ље ви-
не СХС на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу од по чет ка ра да до сре ди не 1919. 
го ди не. Иа ко је Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту пре тр пе ла сра змер но нај ве ћа 
ма те ри јал на ра за ра ња и људ ске жр тве, ана ли за пре пи ске еко ном ско-фи нан-
сиј ске и са о бра ћај не сек ци је ју го сло вен ске де ле га ци је ука зу је на огра ни чен 
ути цај ју го сло вен ских пред став ни ка на до но ше ње од лу ка на Кон фе рен ци ји 
ми ра у ве зи са рат ном од ште том, као и на ис ход ју го сло вен ске од штет не по-
ли ти ке у том пе ри о ду, ко ји је био да ле ко од де фи ни са них ци ље ва и ствар них 
по тре ба зе мље. Рад је пи сан на осно ву нео бја вље них из во ра, по хра ње них у 
Ар хи ву Ју го сла ви је и Ар хи ву СА НУ, тек сто ва са вре ме ни ка и ре ле вант не ли-
те ра ту ре. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу, од штет на по ли ти ка Кра-
ље ви не СХС, уго вор о при мир ју са Не мач ком, при о ри тет на пла те, аванс, ре сти-
ту ци ја

Сви..., ви ше ма ње за ка че ни ра том, на ла зе се та ко ђе у не згод ним 
еко ном ским при ли ка ма, услед че га на и шао је је дан оп шти на-
ступ на ци о нал ног его и зма, ко ји се на сва ком ко ра ку ис по ља ва: 
сва ко ву че са мо се би и те жи да за се бе што ви ше стек не”.

Ко ста Сто ја но вић1

Ка да је у но вем бру 1918. за вр шен Пр ви свет ски рат, по сле ра за ра ња 
ка ква свет до та да ни је ви део, нор ма ли за ци ја оп штих при ли ка, а на ро чи то 
при вред них, по ста ла je глав на те жња у свим др жа ва ма.2 Мно га пи та ња у 

1 Костa Сто ја но вић – Ни ко ли Па ши ћу, Па риз, 16. април 1919, Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), 
ф. Де ле га ци ја Кра ље ви не СХС на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу (336), 336-46-III/1159.

2 Драг. Ђ. Но ва ко вић, „Ста би ли за ци ја”, Же ле знич ки ал ма нах 1928−1929, Бе о град 1928, 
28−29; К. Сто ја но вић, „Еко ном ско сна же ње Кра љев ства СХС по сле европ ског ра та”, Ју го-
сло вен ска об но ва – њи ва, год. IV, бр. 8 (10. април 1920) 157; Ар хив СА НУ, За о став шти на Ко сте 
Сто ја но ви ћа, 13620-10.
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ве зи са сре ђи ва њем ме ђу на род но-еко ном ских од но са по кре ну та су већ на 
Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу, уз оп шту оце ну да су за ус по ста вља ње 
ре дов ног ста ња нео п ход ни: ожи вља ва ње про из вод ње, ме ђу на род не тр го ви не 
и са о бра ћа ја, ста би ли за ци ја ва лу та и обез бе ђе ње ин ве сти ци о ног ка пи та ла 
пу тем кре ди та.3 По се бан зна чај до би ло је и пи та ње ре па ра ци ја, бу ду ћи да 
су Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја још у де цем бру 1916. го ди не за у зе ле став 
да то пред ста вља је дан од нео п ход них усло ва за „по рав на ње” ко је би њих 
мо гло за до во љи ти.4 

За срп ску вла ду на Кр фу пи та ње са ни ра ња ка та стро фал них еко ном ских 
„по сле ди ца ра та” ак ту е ли зо ва но је пред је сен 1918. го ди не у ве зи са ско рим 
по врат ком у зе мљу, на ме ћу ћи јој за да так што бр жег „ства ра ња по вољ них 
усло ва за... еко ном ско по ди за ње ши ро ких на род них ма са”.5 По во дом то га, ми-
ни стар на род не при вре де Милорад Драшковић је на зах тев пред сед ни ка вла де 
из ра дио ела бо рат у чи јој је осно ви би ла иде ја о др жа ви ко ја по ма же ра зо ре ној 
при вре ди. Сма тра ју ћи „пр вим за дат ком” др жа ве „да при вред ни ци ма обез-
бе ди сред ства за про из вод њу ко ја су им уни ште на у ра ту и ти ме им омо гу ћи 
да ра де”, ми ни стар Драшковић је пред ло жио да вла да хит но код сво јих ве ли-
ких са ве зни ка за кљу чи роб ни за јам, ко ји би об у хва тао по љо при вред не спра-
ве, сто ку за ву чу, же ле знич ка сред ства, оде ћу и дру ге по треп шти не. Ве ро вао 
је да Ср би ја „мо же оче ки ва ти од сво јих са ве зни ка нај о би ла ти ју по моћ”. Исто-
вре ме но, са ве то вао је да се ово тра же ње одво ји од пи та ња на кна де ште те, пре-
по ру чив ши чак да се у пр во вре ме пи та ње рат не од ште те оста ви по стра ни, 
а сва па жња по све ти хит ном обез бе ђе њу ма те ри јал них сред ста ва за об но ву 
при вред не де лат но сти.6

По сле ује ди ње ња Кра ље ви не Ср би је и Др жа ве Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, 
про гла ше ног 1. де цем бра 1918, на Кон фе рен ци ју ми ра у Па риз упу ће на је 
је дин стве на ју го сло вен ска де ле га ци ја пред во ђе на Ни ко лом Па ши ћем.7 Осни-
ва ње по моћ них ор га на по ли тич ке де ле га ци је, у ви ду струч них рад них сек-
ци ја, по че ло је у дру гој по ло ви ни ја ну а ра. Сек ци је су би ла струч на рад на 
те ла, за ду же на за при ба вља ње и ана ли зу по да та ка у ве зи са раз ли чи тим пи-
та њи ма ко је је Кон фе рен ци ја тре ба ло да ре ша ва.8 Ма те ри јал ним по сле ди ца ма 
ра та, као што су из нос ште те, ре па ра ци је, рат ни дуг, од штет не оба ве зе бив-
ших ау стро у гар ских по кра ји на у са ста ву Кра ље ви не СХС и дру га пи та ња, 
ба ви ла се Еко ном ско-фи нан сиј ска и са о бра ћај на сек ци ја,9 са чи ње на од тех-

3 Ра ни слав Авра мо вић, „Од Же не ве до Ђе но ве – об но ва Евро пе”, Но ви жи вот, год. II, 
књ. IX (1922), 145−147.

4 „Sjedinjene Američke države”, [у:] Enciklopedija Britanika, Beograd 1967, 95.
5 Бог дан С. Мар ко вић, „Ми сли о при вред ној об но ви”, Но ви жи вот, књ. I, св. 3 (1920), 

84−87.
6 Милорад Драшковић, AJ, 336-46-VII/7648; Вид.: Дра ги ша Ста но је вић, Ин те ре си 

срп ства (књи га пр ва), Бе о град 1885, 10.
7 Vuk Vi na ver, Ju go sla vi ja i Fran cu ska iz me đu dva ra ta, Be o grad 1985, 10.
8 У окви ру ју го сло вен ске де ле га ци је осно ва не су: ет но граф ско-исто риј ска сек ци ја, 

сек ци ја за ме ђу на род но пра во, вој на ми си ја, сек ци ја за штам пу, сек ци ја за тр го вач ку мор на-
ри цу, еко ном ско-фи нан сиј ска и са о бра ћај на сек ци ја и цр но гор ска сек ци ја (An drej Mi tro vić, 
Ju go sla vi ja na kon fe ren ci ji mi ra 1919−1920, Be o grad 1969, 22−36). 

9 Пр ви план о ор га ни за ци ји ју го сло вен ске де ле га ци је из де цем бра 1918. пред ви ђао је 
„Ко ми си ју за оце ну ште те, Ко ми си ју еко ном ско-фи нан сиј ску и Ко ми си ју за ко му ни ка ци је”. 
По том је од лу че но да се уме сто ових те ла фор ми ра ју „Иза слан ство за еко ном ска и фи нан-



нич ких де ле га та, тех нич ких са вет ни ка и струч ња ка.10 На зи ва ни су „екс пер-
ти ма”, а би ли су ан га жо ва ни у рад ним ко ми си ја ма Кон фе рен ци је ми ра и на 
раз ли чи тим ана ли тич ким по сло ви ма уну тар де ле га ци је. За пред сед ни ка 
сек ци је по ста вљен је Ко ста Сто ја но вић,11 ма те ма ти чар, фи зи чар, фи ло зоф, 
„еко ном ски по ли ти чар”, ко ји је „јав ну слу жбу схва тао као дуг на ро ду”. Као 
је дан од нај бо љих по зна ва ла ца срп ске при вре де, тр го ви не, фи нан си ја и сао-
бра ћа ја, пре Пр вог свет ског ра та био је за го вор ник еко ном ског оса мо ста љи ва-
ња Ср би је од Ау стро у гар ске мо нар хи је. На ме сту ми ни стра на род не при вре де 
(1906−1908) у вре ме Ца рин ског ра та и то ком бал кан ских ра то ва (1912−1913) 
на ла зио се ме ђу кре а то ри ма но ве тр го вин ске по ли ти ке Кра ље ви не Ср би је, 
ко ја је у де це ни ји пред Пр ви свет ски рат за крат ко по кре ну ла тран сфор ма ци ју 
це ло куп не еко но ми је зе мље.12 

По чет ком фе бру а ра, Ко ста Сто ја но вић је рас по ре дио по сао око по пи са 
и про це не рат не ште те на све струч ња ке ко ји су се та да на ла зи ли у сек ци ји, 
а по том је на осно ву њи хо вих по је ди нач них ре фе ра та са чи њен је дин ствен 
из ве штај.13 Ште та је озна че на у ви ду ми ни мал ног и мак си мал ног из но са: 
пр ва вред ност пред ста вља ла је из нос ште те пре ма це на ма пре ра та, а дру га 
по це на ма по сле ра та.14 Та ко је за Ср би ју, на име ште те при ват них ли ца и 
др жа ве, уста но вљен из нос од 7,710, од но сно 13,889 ми ли јар ди фра на ка.15 

Ју го сло вен ска де ле га ци ја до шла је на Кон фе рен ци ју ми ра с на ме ром да 
хит но обез бе ди сред ства за по че так об но ве. С тим у ве зи од мах су по кре ну та 

сиј ска пи та ња, об но ву зе мље и на кна ду ште те” (под пред сед ни штвом Во је Вељ ко ви ћа) и 
„Иза слан ство за са о бра ћај и же ле зни це” (под пред сед ни штвом Ан дре Ста ни ћа). У пр вом 
спи ску чла но ва ко ји је де ле га ци ја пре да ла Кон фе рен ци ји ми ра на ве де не су „Сек ци ја фи нан-
сиј ска и еко ном ска” и „Сек ци ја за же ле зни це и са о бра ћај” (A. Mi tro vić, nav. delо, 33, 35).

10 Исто, 22−23. 
11 К. Сто ја но вић – ми ни стру фи нан си ја, Па риз, 6. фе бру ар 1919, AJ, 336-76-I/18.
12 Ди ми три је Бо а ров, Апо сто ли срп ских фи нан си ја, Бе о град 1997, 163−182.
13 К. Сто ја но вић – из ве штај „о пој му ште те ко ја да је пра во на на кна ду” и „ше ма за 

раз не ка те го ри је ште та”; Дра гу тин Про тић − из ве штај „о пра ву на ком ће се за сни ва ти ју го-
сло вен ско по тра жи ва ње на кна де ште та”; Ве ли мир Бај кић – из ве штај „о еко ном ској спо соб-
но сти не при ја тељ ских др жа ва и на чи ну пла ћа ња ште те”; В. Бај кић, Ни ко ла Ста на ре вић – 
про це на ште те на не те „нов ча ној цир ку ла ци ји, кре ди ту и кре дит ним уста но ва ма”; Н. Ста на-
ре вић, Ко ста Јо ва но вић – из ве штај „о при вред ном ста њу Цр не Го ре и ште та ма ко је је пре тр пе-
ла то ком ра та” и „о ште ти на не тој тр го ви ни”; Бог дан Мар ко вић, Ра до мир Не шић – из ве штај 
о ште та ма „у по љо при вре ди и зе мљо рад нич ком кре ди ту”; К. Јо ва но вић, В. Бај кић, Н. Ста-
на ре вић – про це на ште те „из ве сних тр го вач ких уста но ва”; Дра гу тин Ду чић – из ве штај „о 
ве ли чи ни свих вр ста ште те по свим стру ка ма Ми ни стар ства фи нан си ја”; Ми лан То до ро вић 
– из ве штај „о ште ти код ру дар ских пред у зе ћа, у бро дар ству и за нат ству”; М. То до ро вић, К. 
Јо ва но вић, Н. Ста на ре вић – из ве штај „о ште ти на при вред ним гра ђе ви на ма, код ро бе, нов ца 
и па пи ра од вред но сти код при ват них ли ца и др жа ве”; М. То до ро вић, Р. Не шић – из ве штај 
о ште та ма у шу мар ству; Ду шан То мић, Б. Мар ко вић, М. То до ро вић – из ве штај о ште ти 
ин ду стриј ских пред у зе ћа и ца рин ско-та риф ским пи та њи ма; Драг. Ди ми три је вић – из ве штај 
о ште та ма код по ште, те ле фо на и те ле гра фа; Ан дра Ста нић, Бо жа Ву ко вић, Ми лан Пу јић, 
Бо ра Па је вић, Ра ни слав Авра мо вић – ме мо ар „о ште та ма на же ле зни ца ма, пу те ви ма и свим 
јав ним гра ђе ви на ма” (К. Сто ја но вић – ми ни стру фи нан си ја, Па риз, 6. фе бру ар 1919, AJ, 
336-76-I/18).

14 Сек ци ја је ко ри сти ла три ме то да за про це ну ште те: тач но утвр ђи ва ње вред но сти 
ште те, при бли жну про це ну вред но сти ште те, сло бод ну про це ну ште те; „Ме то ди за про це ну 
рат не ште те”, Па риз, 7. март 1919, АЈ, 336-76-III/111.

15 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 17. април 1919, АЈ, 336-46-III/1206.
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пи та ња из у зе ћа Ср би је из уго во ра о при мир ју са Не мач ком од 11. но вем бра 
и не јед на ког трет ма на Ср би је у од но су на зе мље с ко ји ма је ра то ва ла на ис тој 
стра ни.16 Већ на дру гој пле нар ној сед ни ци, одр жа ној 25. ја ну а ра, „пред се-
да ва ју ћи [Жорж] Кле мен со је гру бо и отво ре но упо зо рио де ле га те ма лих 
др жа ва да не ма ју да се ме ша ју у по сло ве ве ли ких”.17 У исто вре ме, ме ђу 
по бед нич ким зе мља ма је по чео „оп шти на ступ на ци о нал ног его и зма”, те је 
сва ко на сто јао да обез бе ди што ви ше за се бе. 

У та квим окол но сти ма, ју го сло вен ска де ле га ци ја је од штет ну по ли ти ку 
об ли ко ва ла кроз ко му ни ка ци ју са вла дом у Бе о гра ду и уз стал на при ла го ђа-
ва ња ини ци ја ти ва ма оста лих де ле га ци ја на Кон фе рен ци ји ми ра. Уну тар ње 
ство ре на је ја сна хи је рар хи ја од лу чи ва ња, ко ју до бро при ка зу је став опу но мо-
ће ног де ле га та вла де Ми лен ка Ве сни ћа: „да се де ле га ти не мо гу и не мо ра ју 
др жа ти до кра ја оно га што струч ња ци ка жу”. На де ле га ти ма је би ла од го вор-
ност због до не тих од лу ка, а „струч ни љу ди” су би ли њи хо ви „по ма га чи”.18 
Ипак, ути цај екс пе ра та на ко нач не од лу ке де ле га та био је ве лик. 

 Је дан од глав них ар гу ме на та ју го сло вен ске од штет не по ли ти ке би ла 
је те за о из јед на че но сти Ср би је у пра ви ма са Бел ги јом, а ње ни при мар ни ци-
ље ви по ста ли су: обез бе ђе ње на чел ног пра ва Ср би је на при о ри тет ис пла те 
од ште те, аван сна ис пла та рат не од ште те у ви ду кре ди та у на ту ри на ба зи 
бу ду ћих ре па ра ци ја, ре сти ту ци ја од Не мач ке и на пла та две и по ми ли јар де 
ма ра ка из пр вих два де сет ми ли јар ди ко је је Не мач ка тре ба ло да упла ти у Ре-
па ра ци о ни фонд као аванс. На чин уре ђе ња ма те ри јал них од но са са Не мач ком 
и ко нач ни уго вор о ми ру с њом схва та ни су као сво је вр сни обра зац за све 
оста ле уго во ре о ми ру ко је је тре ба ло пот пи са ти са по ра же ним зе мља ма. 

Ме ђу тим, бли скост Бел ги је са Фран цу ском, Ве ли ком Бри та ни јом и 
САД, за хва љу ју ћи че му је на Кон фе рен ци ји ми ра до би ла „по се бан трет ман”, 
ука зи ва ла је на зна чај не раз ли ке у ста ту су из ме ђу Бел ги је и Ср би је, али и на 
још не у твр ђен ме ђу на род ни по ло жај Кра ље ви не СХС. Кон фе рен ци ја ми ра 
при зна ла је Бел ги ји пра во при о ри те та ис пла те рат не од ште те због то га што 
су јој ве ли ке си ле Ан тан те га ран то ва ле не у трал ност у ра ту на осно ву ме ђу-
на род ног уго во ра ко ји ни су ис пу ни ле. Са сво је стра не, „Ср би ја не да ни је 
има ла слич не уго во ре, не го ни је има ла ни ка кве уго во ре, укљу чив и оне о 
са ве зни штву”.19 За тим, Бел ги ји је уго во ром о при мир ју од 11. но вем бра при-
зна то пра во на ре сти ту ци ју од Не мач ке, ко је Ср би ји ни је до де ље но. И ко нач-
но, у ве зи са рас по де лом пр вих два де сет ми ли јар ди не мач ке рат не од ште те, 
Бел ги ја је већ по чет ком ма ја 1919. го ди не, за хва љу ју ћи свом ак тив ном на-
сту пу на Кон фе рен ци ји ми ра, по сти гла спо ра зум са Фран цу ском и Ве ли ком 
Бри та ни јом да јој усту пе део сво јих пр вих при ма ња. На су прот то ме, Кра-
ље ви на СХС је пр ви спо ра зум са Фран цу ском и Ве ли ком Бри та ни јом, ко је 
су од лу чи ва ле о рас по де ли рат не од ште те до де ље не Евро пи, по сти гла тек 

16 К. Сто ја но вић – ми ни стру фи нан си ја, Па риз, 6. фе бру ар 1919, AJ, 336-76-I/18.
17 Bog dan Kri zman, Bo gu mil Hra bak, Za pi sni ci sa sed ni ca de le ga ci je Kra lje vi ne SHS na 

mi rov noj kon fe ren ci ji u Pa ri zu, Be o grad 1960, 8. 
18 Исто, 31.
19 Је ди ни уго вор Ср би је са Фран цу ском и Ве ли ком Бри та ни јом из 1916. од но сио се 

на аван сно кре ди ти ра ње Ср би је то ком ра та (А. Ми тро вић, Стра не бан ке у Ср би ји 1878−1914, 
Бе о град 2004, 184).
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сре ди ном ја ну а ра 1920. го ди не и то са мо у ве зи са ње ним про цен ту ал ним 
уде лом у за јед нич ком Ре па ра ци о ном фон ду. Иа ко је овим спо ра зу мом Ср би ји 
са Цр ном Го ром „из остат ка пр вих 20 ми ли јар ди ма ра ка” не мач ке од ште те 
обез бе ђе но ше сто ми ли о на ди на ра и пра во на ре па ра ци је ве ће од де вет ми ли-
јар ди фра на ка од ка сни јих не мач ких упла та,20 био је то по ло ви чан ре зул тат 
због то га што је зна чио че ка ње на по че так ре дов ног ре жи ма ис пла та. До та да, 
Кра ље ви на СХС је об но ву Ср би је фи нан си ра ла из соп стве них оскуд них из-
во ра, са свим еко ном ским, со ци јал ним и по ли тич ким по сле ди ца ма ко је су 
из то га на ста ле. 

* * *

Уго во ри о при мир ју пот пи са ни са по ра же ним зе мља ма по сле Пр вог 
свет ског ра та ре ши ли су пи та ње ре сти ту ци је на раз ли чи те на чи не. Уго вор 
о при мир ју са Не мач ком омо гу ћио је Фран цу ској и Бел ги ји да пре ко оку па-
ци о них вла сти у Не мач кој са ку пе сво је за пле ње не ства ри. За же ле знич ки ма-
те ри јал, на при мер, из ри чи то је на ве де но да је Не мач ка оба ве зна да све пре да 
Фран цу ској. Ово пра во ре сти ту ци је, ме ђу тим, уго вор о при мир ју ни је пред-
ви део за Ср би ју, због че га су ве ли ке вред но сти ко је је не мач ка вој ска то ком 
оку па ци је и по вла че ња од не ла из Ср би је оста ле из ван ње ног до ма ша ја.21 За 
Ср би ју, од но сно Кра ље ви ну СХС, то је зна чи ло од ла га ње ре ше ња тих пи та-
ња до до но ше ња ко нач них уго во ра о ми ру, али је чак и та да оста ја ла опа сност 
од ште те због не из ве сно сти око на чи на и ро ко ва у ко ји ма ће од лу ке би ти 
спро ве де не. Ко ста Сто ја но вић је сма трао да „не тре ба про пу сти ти ни јед ну 
при ли ку ко ја се ука зу је да се до ђе до оно га на шта зе мља има пра во и ве ли-
ке по тре бе”.22 Те шка ма те ри јал на си ту а ци ја у ко јој се Кра ље ви на на ла зи ла 
по сле за кљу че ња при мир ја на мет ну ла је ње ној де ле га ци ји бор бу за ис пла ту 
од ште те Ср би ји у на ту ри пре пот пи си ва ња ко нач них уго во ра о ми ру, пре 
све га због прет по став ке да ће се на обе ште ће ње у нов цу че ка ти ду го и да ће 
ис пла те у на ту ри у пр во вре ме пред ста вља ти глав ни вид на кна де. 

Ком пли ко ван ма те ри јал ни по ло жај Кра ље ви не Ср би је у од но су пре ма 
рат ним са ве зни ци ма, с јед не стра не, и но во фор ми ра не ју го сло вен ске др жа-
ве, с дру ге, ста вља ли су ју го сло вен ску де ле га ци ју у те шку по зи ци ју. Ве ли зар 
Јан ко вић је то об ја снио ова ко: „Ср би ја је има ла са мо по тра жи ва ња на Кон-
фе рен ци ји... док но во Кра љев ство СХС са об зи ром на но ве кра је ве, ко ји су 
би ли не кад са став ни део Ау стро у гар ске, има ло је са мо ду го ва ња, са мо да 
пла ћа и да је.” По што ни је би ло по зна то у ка квом би од но су мо гле ста ја ти 
ове вред но сти, ју го сло вен ска де ле га ци ја је на са мом по чет ку Кон фе рен ци је 
ис та кла да Ср би ја „за слу жу је обил ну од ште ту”, не са мо због огром них људ ских 
и ма те ри јал них гу би та ка већ и за то што је вој ска Ср би је „бра ни ла и оп шту 

20 „Ре зул та ти по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Де мо кра ти ја, год. II 
(12. фе бру ар 1920); Ар хив СА НУ, За о став шти на К. Сто ја но ви ћа, 13620/13.

21 Кон вен ци је о при мир ју са Ма ђар ском и Бу гар ском су у по гле ду вра ћа ња од не тог 
же ле знич ког ма те ри ја ла би ле знат но по вољ ни је за Ср би ју. У њи ма су на ве де не кон крет не 
ко ли чи не, али је ово би ло ре ла ти ви зо ва но чи ње ни цом да за из вр ше ње ре сти ту ци о них ду жно-
сти ни је по сто јао ни ка кав ме ха ни зам при ну де и кон тро ле ис по ру ке. Вид.: Је зди мир С. Ни-
ко лић, Исто ри ја же ле зни це Ср би је, Вој во ди не, Цр не Го ре и Ко со ва, Бе о град 1980, 260. 

22 K. Сто ја но вић – Сто ја ну Про ти ћу, Па риз, 14. април 1919, АЈ, 336-77-IV/341.
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ствар са ве знич ку. Ми смо”, ис ти цао је Ве ли зар Јан ко вић, „бра не ћи Ср би ју, 
бра ни ли пут и про лаз за јед нич ком не при ја те љу са за па да на ис ток. Бра не ћи 
на ше су ве рен ство и сло бо ду од гру бог на ср та ја ми смо бра ни ли и ствар це-
ло куп не европ ске ци ви ли за ци је... Ми смо... у тој од бра ни оп ште и на ше ства-
ри да ли све... без ика кве ре зер ве... без ика квог уце њи ва ња... Из овог стра шног 
и кр ва вог ра та ми смо иза шли чи ста обра за, али и скр ха ни и ру и ни ра ни”.23

По ла зи ште од штет не по ли ти ке Кра ље ви не СХС за сни ва ло се на уве ре њу 
да је „што ве ћа и што ја ча ју го сло вен ска др жа ва у ин те ре су по бед нич ких 
са ве зни ка”.24 Ка да су фран цу ске но ви не сре ди ном ја ну а ра 1919. го ди не об ја-
ви ле да је на сед ни ци пред став ни ка че ти ри ве ли ке си ле пред ло же но да се за 
Фран цу ску и Бел ги ју тра жи при о ри тет при на кна ди ште те, у ју го сло вен ској 
де ле га ци ји је за кљу че но „да на пр вом ме сту тре ба зах те ва ти и на кна ду ште-
те ко ју је услед ра та пре тр пе ла [и] Ср би ја”. Тим пре што је она то ком ра та у 
ве зи са на кна дом ште те увек из јед на ча ва на са Бел ги јом.25 Та ко су већ на са мом 
по чет ку Кон фе рен ци је фор му ли са на не зва нич но три глав на ар гу мен та од-
штет не по ли ти ке Кра ље ви не СХС: 1) ве ли ке рат не жр тве Ср би је, 2) ње на из-
јед на че ност у пра ви ма са Бел ги јом и 3) ме ђу на род ни зна чај но во фор ми ра не 
ју го сло вен ске др жа ве. 

Од штет ни зах тев ко ји је де ле га ци ја Кра ље ви не СХС за сту па ла у име 
Ср би је и Цр не Го ре са др жао је не ко ли ко еле ме на та: 1) „ште ту у људ ској сна-
зи”, ко ју је тре ба ло на док на ди ти „у ви ду да ва ња ин ва лид ни на, пен зи ја или 
пот по ра оште ће ном ли цу или по ро ди ци”; 2) „ма те ри јал ни гу би так у еко ном-
ским до бри ма”; 3) „ште те од на мет ну те не при ја тељ ске цир ку ла ци је – па-
пир них кру на и ле ва”; и 4) „др жав не ду го ве ко је је [Србија] на пра ви ла да би 
мо гла рат во ди ти”.26

Од са мог по чет ка Кон фе рен ци је ју го сло вен ска де ле га ци ја је ин си сти-
ра ла на чи ње ни ци да се Ср би ја на ла зи у те жем по ло жа ју не го Бел ги ја. Јер, 
„њој су не са мо од не се на и уни ште на сва до бра за про из вод њу код по је ди-
на ца, већ су уни ште на и на ци о нал на ору ђа – са о бра ћај на сред ства – го ре но 
у јед ној зе мљи”. По што без то га ни је би ло мо гу ће по че ти при вред ну ак тив-
ност, де ле га ци ја је тра жи ла до зво лу за Ср би ју „да по Не мач кој, Ау стри ји, 
Ма ђар ској и Бу гар ској по ку пи сто ку, ала те, ору ђа и са о бра ћај на сред ства 
ко ја... је не при ја тељ од нео, на ро чи то Нем ци”.27 У при лог овом зах те ву ишао 
је и став аме рич ке де ле га ци је да на кна де ште те у оку пи ра ним обла сти ма тре-
ба да има ју при о ри тет, те да ће Аме ри ка при зна ти „са мо пра во на ре па ра-
ци ју и на кна ду ште те опу сто ше ним пре де ли ма Бел ги је, Фран цу ске, Ср би је, 
Ру му ни је, Грч ке, Ита ли је и Цр не Го ре, ко ји се има ју до ве сти у ста ње ко је би 
нај ви ше од го ва ра ло оно ме као да ра та ни је ни би ло”.28

Већ 5. фе бру а ра, на тре ћој сед ни ци Ко ми си је за про у ча ва ње пи та ња о 
на кна ди ште те, Ко ста Сто ја но вић је по кре нуо пи та ње вра ћа ња ства ри од не тих 

23 В. С. Јан ко вић, Уго вор о ми ру и на ша оште та (Кон фе рен ци ја одр жа на у Клу бу бео-
град ских ра ди ка ла 12. 10. 1919), Бе о град 1920, 10−13.

24 A. Mi tro vić, Ju go sla vi ja na kon fe ren ci ji mi ra 1919−1920, 3.
25 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 23.
26 В. С. Јан ко вић, нав. де ло, 18.
27 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 3. мај. 1919, АЈ, 336-46-III/1482.
28 К. Сто ја но вић – ми ни стру фи нан си ја, Па риз, 18. фе бру ар 1919, АЈ, 336-76- I/38.
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из Ср би је и ис пла те аван са рат не од ште те у ви ду кре ди та у на ту ри, пре за-
кљу че ња ми ров них спо ра зу ма. Пред ло жио је и осни ва ње по себ не пот ко ми-
си је, ко ја би се у по је ди но сти ма ба ви ла овим пи та њем. Пред лог су по др жа ли 
пред став ни ци ма лих др жа ва, али му се ус про ти вио пред сед ник ко ми си је 
Клоц. На кра ју је од лу че но да тај про блем ни је у над ле жно сти Ко ми си је за 
про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те, већ „Фи нан сиј ске ко ми си је ве ли ких 
си ла”, што је зна чи ло да су хит не ис пла те и по вра ћај за пле ње них до ба ра спро-
во ди ви ис кљу чи во по осно ву и у скла ду са уго во ри ма о при мир ју.29

Ко ста Сто ја но вић је истог да на за мо лио Ни ко лу Па ши ћа да у По ли тич-
кој ко ми си ји тра жи „да се ма лим др жа ва ма при ли ком про ду же ња уго во ра 
о при мир ју оси гу ра пра во да од не при ја тељ ских др жа ва мо гу за уни ште не 
објек те узи ма ти на кна ду у на ту ри – и то пу тем ко ми си ја ко је ће од ре ди ти 
вла де свих ма лих и за ин те ре со ва них др жа ва, ко је би свој по сао оба вља ле 
на сла ња ју ћи се на ау то ри тет вој них са ве знич ких вла сти”.30 Су ге ри сао је да 
се, из ме ђу оста лог, ис так не ка ко је Ср би ја „пот пу ним уни ште њем пру ге 
Бе о град−Ско пље, као осо ви не же ле нич ке мре же, до ве де на у по ло жај да не 
мо же из ве сти ин те грал ну при вред ну об но ву чак ни он да кад би по треб на 
сред ства би ла спрем на у Бе о гра ду или Со лу ну”.31 При све му то ме, об но ву 
зе мље је тре ба ло пред ста ви ти не са мо као ло кал ну по тре бу већ и као ин те-
рес са ве зни ка, јер – ка ко је на вео – ако се по моћ Ср би ји „не пру жи нај да ље 
за два и по ме се ца, он да ће мо би ти упу ће ни на по моћ са стра не за пу них 
два де сет ме се ци”.32

Тра же ћи од „ви со ких са ве зни ка” да при ли ком фе бру ар ског про ду же ња 
уго во ра о при мир ју оба ве жу Не мач ку да у што кра ћем ро ку вра ти Ср би ји 
од не те ства ри, Ни ко ла Па шић је пре дао спи ско ве од не тих „ин ду стриј ских 
по стро је ња, сто ке, по љо при вред них ала та, ло ко мо ти ва, ва го на и оста лог 
же ле знич ког ма те ри ја ла”.33 С ју го сло вен ске стра не ни је оспо ра ва на оправ-
да ност еко ном ских кла у зу ла уго во ра о при мир ју с Не мач ком. На про тив, 
сма тра но је да „ан ти ци пи ра ње у уго во ру о при мир ју пи та ња ко ја се има ју 
де фи ни тив но ре гу ли са ти уго во ром о ми ру по ти чу из же ље да се Фран цу ској 
обез бе ди што бр жа и што ефи ка сни ја ре при за еко ном ског жи во та и да се 
она са чу ва од ри зи ка ду го трај них пре го во ра о ми ру”, али је ис так ну то и да 
су те ме ре „мно го по треб ни је Ср би ји”.34

На сед ни ци Ко ми си је за про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те 15. фе бру-
а ра бел гиј ски де ле гат је тра жио од ве ли ких са ве зни ка да се за у зму за пот пу-
но обе ште ће ње ње го ве зе мље. Из ја вио је да „не ма ју вре ме на за че ка ње и да 
тре ба што пре по мо ћи. До за кљу че ња ми ров ног уго во ра са Не мач ком тре ба 
још до ста вре ме на, а ста ње еко ном ско не мо же да под не се ни тре ну так оду-
го вла че ња”. Као глав ни ар гу мент за ово тра же ње на вео je да је Бел ги ја би ла 
на пад ну та и да су га ран ци ју за ње ну не у трал ност да ле ве ли ке са ве знич ке 

29 Фи нан сиј ском ко ми си јом је пред се да вао ита ли јан ски пред став ник Са лан дра; K. 
Сто ја но вић – ми ни стру фи нан си ја, Па риз, 6. фе бру ар 1919, АЈ, 336-76-I/18.

30 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 5. фе бру ар 1919, АЈ, 336-46-IV/7643.
31 Н. Па ши ћу, AJ, 336-45-I/208.
32 Н. Па ши ћу, Па риз, 9. фе бру ар 1919, АЈ, 336-76-I/20.
33 Исто.
34 Н. Па ши ћу, AJ, 336-45-I/208.
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си ле. Чак је и са ма Не мач ка, тра же ћи одо бре ње за пре ла зак пре ко бел гиј ске 
те ри то ри је, обе ћа ла обе ште ће ње. Ко ста Сто ја но вић је на ис тој сед ни ци из-
ја вио „да тре ба про на ћи пра вед ну со лу ци ју да се и Ср би ја ста ви у ста ње у 
ко ме је би ла пре ра та”,35 ис та кав ши да „при о ри тет мо же је ди но пра вил но да 
се ме ри ве ли чи ном оште ће ња у ко ји је рат ба цио јед ну зе мљу”. Ср би ја је пак 
„нај го ре про шла”; не са мо што је нај ви ше опљач ка на већ је у ра ту из ги ну ло 
25% од ње ног укуп ног ста нов ни штва. По сма тра но у про цен ти ма, ње не људ-
ске жр тве дво стру ко су пре ва зи ла зи ле и нај го ри би ланс ме ђу са ве знич ким 
зе мља ма.36

Не ко ли ко да на ка сни је, у пот ко ми си ји за про це ну вред но сти ште те Ко-
ми си је за про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те, зва нич но је за тра же но да 
оште ће не др жа ве пре да ју сво је од штет не зах те ве, са вред но сти ма из ра же ним 
у ци фра ма. Ју го сло вен ска еко ном ско-фи нан сиј ска и са о бра ћај на сек ци ја при-
ја ви ла је за Ср би ју 3,8 ми ли јар ди фра на ка на име рат них тро шко ва; за ште те 
при ват них ли ца и др жа ве 7,710 ми ли јар ди фра на ка, од но сно 13,889 ми ли јар-
ди, а на име ану и те та пен зи ја, ин ва лид ни не и рат не си ро ча ди 278 ми ли о на 
фра на ка, од но сно 556,8 ми ли о на. Од штет ни зах тев за Цр ну Го ру из но сио је 
454 ми ли о на фра на ка, од но сно 771 ми ли он, а го ди шњи из нос за ин ва ли де, 
пен зи је и си ро чад 24 ми ли о на, од но сно 36 ми ли о на фра на ка.37 По том је и у 
„пот ко ми си ји за утвр ђи ва ње фи нан сиј ског ка па ци те та не при ја тељ ских др жа-
ва” пре да та про це на са спи ском „све га шта би не при ја тељ имао да ти у на ту-
ри”.38 Ју го сло вен ска де ле га ци ја је у свом зах те ву тра жи ла да се Ср би ји пре 
пот пи си ва ња ко нач них ми ров них уго во ра вра те: сто ка, ала ти, же ле знич ка 
ко ла, угаљ, ин ду стриј ска по стро је ња, раз не вр сте ре про ма те ри ја ла.39

Еко ном ско-фи нан сиј ска сек ци ја на сто ја ла је по сва ку це ну да обез бе ди 
уче шће у са ве знич ком по тра жи ва њу рат не ште те. За слу чај да се прет ход но 
тра же ње не би мо гло оства ри ти, кра јем фе бру а ра је под не ла још је дан зах тев 
– да се Ср би ји хит но, до 1. апри ла, да ју по љо при вред ни ала ти и сто ка „да 
се не би из гу би ла же тва” и да би се мо гло „ис хра ни ти ста нов ни штво, ко је 
би ина че би ло из ло же но гла ди и бо ле шти ни”. Од са ве зни ка је тра же но да од 
Бу гар ске, Ма ђар ске и Ау стри је од мах зах те ва ју да до на ве де ног ро ка ис по-
ру че Ср би ји оте те ства ри.40

35 К. Сто ја но вић – ми ни стру фи нан си ја, Па риз, 18. фе бру ар 1919, АЈ, 336-76-I/38.
36 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 17. април 1919, АЈ, 336-46-III/1206.
37 Исто.
38 Ст. Про ти ћу, Па риз, 23. фе бру ар 1919, АЈ, 336-76-II/51.
39 На име по тре ба за же ле зни цу тра же но је: 50 ло ко мо ти ва и 2.000 ва го на за нор мал ни 

ко ло сек, опре ма за ра ди о ни це за по прав ку ва го на и ло ко мо ти ва, ра ди о ни це за ло жи о ни це, 
пар ни ко тло ви за 16 во до ста ни ца, 1.000 скрет ни ца, 200.000 им прег ни ра них пра го ва, 350 
те ле граф ских апа ра та и 3.500 те ле фо на, 40.000 др ве них им прег ни ра них сту бо ва, 200 то на 
те ле граф ске и 100 то на ба кар не жи це, 250 км ши на и 2.000 ва го на за руд ни ке и ин ду стриј ска 
пред у зе ћа. „За об но ву нај ну жни јег бро ја ин ду стриј ских пред у зе ћа” траженo je: 8 мли но ва, 
7 стру га ра, 3 ткач ке фа бри ке, пар ни ко тло ви, пар ни и елек трич ни мо то ри... Тра же не су и си-
ро ви не по треб не за по че так ра да ин ду стриј ских пред у зе ћа: 80 ва го на ли ве ног и ко ва ног гво-
жђа и че ли ка, 1.500 ва го на кок са, 3.000 ва го на ка ме ног угља, 1.500 ва го на си ро вог ше ће ра итд. 
(„Спи сак ма те ри ја ла по треб ног за по че так об но ве еко ном ског жи во та у Ср би ји и ре кон струк-
ци ју са о бра ћа ја”, АЈ, 336-45-I/208).

40 За же ле зни цу је тра же но: ком плет на ин ста ла ци ја ни шке ра ди о ни це ко ју су од не ли 
Бу га ри (за ре монт 90 ло ко мо ти ва и 1.500 ва го на го ди шње), 500 скрет ни ца, 3.000.000 то на 



При пре ма ју ћи ове зах те ве, Ко ста Сто ја но вић је тра жио од вла де у Бе-
о гра ду да ди пло мат ским пу тем „ути че да се пре ко вој них и ци вил них вла сти, 
ко је су над ле жне за из вр ше ње кла у зу ла о при мир ју до ђе до тих та ко по треб-
них сред ста ва”.41 Ни ко ла Па шић је 26. фе бру а ра упу тио ин струк ци ју Еко ном-
ско-фи нан сиј ској и са о бра ћај ној сек ци ји да на пи ше мол бу Вр хов ном рат ном 
са ве ту „да при ли ком об на вља ња при мир ја усло ви Бу гар ску и Ма ђар ску да 
вра те или за ме не све што је већ ра ни је на ве де но у до пи су Сек ци је”. Пре ко 
Ни ко ле Па ши ћа и Ми лен ка Ве сни ћа зах те ви су про сле ђе ни и Ко ми си ји за 
про ду же ње при мир ја са Не мач ком, у Вер са ју. Ме ђу тим, при мир је је већ би ло 
„про ду же но на ста рој осно ви” и зна ло се да од зах те ва не ће би ти ни ка квог 
ефек та. Из Вр хов ног рат ног са ве та сти гао је ко на чан од го вор мар ша ла Фо ша 
да се „осно ви це при мир ја не мо гу ме ња ти, и пре ма то ме се ово пи та ње овим 
пу тем не мо же ре ши ти”.42

Вра ћа ње за пле ње не срп ске имо ви не је по сле то га за ви си ло је ди но од 
ис хо да ини ци ја ти ве Ко сте Сто ја но ви ћа, по кре ну те по чет ком фе бру а ра у 
Ко ми си ји за про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те, да се у по ра же ним зе-
мља ма фор ми ра ју са ве знич ке ко ми си је ко је би у ко рист оште ће них зе ма ља 
ску пља ле од не те ства ри. Ње гов су пред лог по др жа ле све ма ле зе мље, те се 
ве ро ва ло да ће га Кон фе рен ци ја усво ји ти. Шта ви ше, Ко ста Сто ја но вић је 14. 
мар та ја вио вла ди у Бе о гра ду ка ко ће „да нас или су тра” би ти од лу че но да 
се: 1) обра зу је „ме ђу са ве знич ка ко ми си ја за аванс у на ту ри у ко јој ће све 
за ин те ре со ва не др жа ве има ти сво је пред став ни ке, ко је ће на и ме но ва ти до тич-
не вла де” и 2) да ће Са вет де се то ри це (пет ве ли ких си ла) „из ве сно одо бри ти” 
од лу ку Ко ми си је за про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те „да се овла шћу ју 
вла де оште ће них др жа ва, да пре ко сво јих ко ми си ја у не при ја тељ ским зе мља-
ма мо гу до ћи до по треб них нај ну жни јих ства ри – у сто ци, ала ти ма, се ме ну, 
ва го ни ма итд.”. Ове ко ми си је, ко је би ма ле по бед нич ке зе мље упу ти ле у 
Не мач ку, Ау стри ју, Ма ђар ску и Бу гар ску, тре ба ло је при кљу чи ти већ по сто-
је ћој Ме ђу са ве знич кој ко ми си ји за иден ти фи ка ци ју и са ку пља ње ства ри, а 
има ле би по др шку са ве знич ких вој них вла сти у тим др жа ва ма.43

Ме ђу тим, ова ква од лу ка би ла би за Кра ље ви ну СХС без зна ча ја. На ве-
де на ме ђу са ве знич ка ко ми си ја ни је би ла фор ми ра на као ор ган Кон фе рен ци је 
ми ра, већ је до би ла са мо ман дат „да ку пи ства ри за ра чун оних зе ма ља ко ји ма 
је то пра во при зна то уго во ром о при мир ју”. За Кра ље ви ну СХС је то зна чи ло 

гво зде не кон струк ци је за же ле знич ке мо сто ве, 2.000 те ле фо на, 300 те ле граф ских апа ра та и 
3.000 км гво зде не те ле граф ске жи це. За по тре бе по љо при вре де је тра же но: 50.000 во ло ва за 
рад, 20.000 ко ња и 6.000 ма зги за ву чу и др. Од по љо при вред них спра ва тра же но је: 40.000 
плу го ва, 10.000 се ја ли ца, по 60.000 ло па та и мо ти ка, 50.000 ср по ва, 50.000 ко са, као и ко са-
чи це, пр ска ли це, ве тре ња че, же те ли це, вр ша ли це итд. По што је ста нов ни штву не до ста ја ло 
оде ће и обу ће, пред ло же но је да се од са ве зни ка тра жи и је дан „кре дит у ро би” у нај ма њој 
су ми „од 250−300 ми ли о на фра на ка да би се хит ном ку по ви ном ро бе у са ве знич ким зе мља-
ма мо гле ко ли ко-то ли ко по кри ти пр ве по тре бе” (Ми лош Сав чић – Н. Па ши ћу, Па риз, 25. 
фе бру ар 1919; „Спи сак нај ну жни јих по тре ба у на ту ри и у кре ди ту”, Драг. В. Ду чић, Па риз, 
25. фе бру ар, 1919, АЈ, 336-46-V/374).

41 Ст. Про ти ћу, Па риз, 23. фе бру ар, 1919, АЈ, 336-76-II/51.
42 Н. Па шић – Еко ном ско-фи нан сиј ској и са о бра ћај ној сек ци ји, Па риз, 26. фе бру ар 

1919, АЈ, 336- 46-V/374; К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, Па риз, 14. март 1919, AJ, 336-76-IV/151.
43 К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, 14. март 1919, AJ, 336-76-IV/151.
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да, и ако би јој би ло по ну ђе но уче шће у Ко ми си ји, „не би има ла ра чу на да 
га при ми ако јој се у исто вре ме не би при зна ло и пра во да Ко ми си ја ку пи 
ства ри и за њен ра чун”, на осно ву но вог анек са уго во ра о при мир ју.44

До сре ди не апри ла сва тра же ња ју го сло вен ске де ле га ци је на и ла зи ла су 
на пре пре ке. По ку ша ји код са ве зни ка да се за Кра ље ви ну СХС обез бе ди ис-
пла та у на ту ри пре ко нач ног ре ше ња пи та ња о на кна ди ште те оста ли су без 
по зи тив ног од го во ра.45 Прет ход ни ме се ци су по ка за ли на ка кву се по др шку 
од стра не ве ли ких са ве зни ка не мо же ра чу на ти, јер су и они са ми, „ви ше 
ма ње за ка че ни ра том”, би ли у ве ли ким ма те ри јал ним не при ли ка ма. По сле-
ди ца то га био је „је дан оп шти на ступ на ци о нал ног его и зма ко ји се на сва ком 
ко ра ку ис по ља вао”, те је „сва ко ву као са мо се би и те жио да за се бе што ви ше 
стек не”.46 Из гле да ло је да је је ди ни пре о ста ли на чин за по кре та ње до ма ће 
при вре де и са о бра ћа ја би ло „по вла че ње нај ра зно вр сни јих до ба ра од са ве-
зни ка на под ло зи зај мо ва, ко ји би се ис пла ти ли из на кна де ште те ко ја се има 
при ми ти од не при ја те ља”. Са мо та ко би ло је мо гу ће за по че ти ис пла ту обе ште-
ће ња Ср би ји и ујед но „при мо ра ти са ве зни ке да што бр же на пла те од не при ја-
те ља на кна ду ште те за (њен) ра чун”. Ме ђу тим, ни у том по гле ду ни је по стиг нут 
успех, иа ко је ме ђу ве ли ким по бед нич ким зе мља ма у по чет ку по сто ја ло рас-
по ло же ње за да ва ње др жав них кре ди та. Ср би ја се та ко у про ле ће 1919. го ди не 
на ла зи ла и да ље ма ње-ви ше у истом ста њу у ко ме ју је пет ме се ци ра ни је 
за те као за вр ше так ра та, без из гле да на бр зи опо ра вак.47

Про ме на на чи на ра да Кон фе рен ци је ко ја је на сту пи ла сре ди ном апри ла 
1919. го ди не до дат но је ума њи ла из гле де на успех ју го сло вен ске од штет не 
по ли ти ке. При о ри тет Кон фе рен ци је од та да је по ста ло утвр ђи ва ње пре ли ми-
нар них од ред би за уго вор о ми ру са Не мач ком, а по сло ве еко ном ско-фи нан-
сиј ских ко ми си ја је пре у зео Са вет че тво ри це (Вр хов ни са вет). Иа ко је Ко-
ми си ја за про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те на ста ви ла рад, Вр хов ни са вет 
је све ма ње узи мао у об зир ње не за кључ ке.48

Пред став ни ци свих оште ће них зе ма ља зна ли су да ће ко нач не од лу ке у 
ве зи са ре па ра ци јом до но си ти Са вет че тво ри це, због че га су по че ли да пред-
у зи ма ју „ме ре да не бу ду до га ђа ји ма из не на ђе ни и ста вље ни пред свр шен чин”. 
Бел гиј ски де ле гат је на пле нар ној сед ни ци Ко ми си је за про у ча ва ње пи та ња о 
на кна ди ште те, одр жа ној 16. апри ла, под нео зах тев сво је вла де за при зна ва ње 
при о ри те та при на кна ди ште те, тј. да се Бел ги ји од мах ста ви на рас по ла га ње 
не ко ли ко ми ли јар ди фра на ка.49 По во дом то га у Па риз је ави о ном до пу то вао 
бел гиј ски краљ; при мио га је фран цу ски пред сед ник По ен ка ре и уче ство вао 
је на ван ред ној сед ни ци Са ве та че тво ри це, на ко јој је са ми ни стри ма за сту пао 
ста но ви ште у ве зи са при о ри те ти ма Бел ги је при на кна ди ште те. По од ла ску 

44 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 6. мај 1919, АЈ, 336-47-III/1572.
45 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 14. април 1919, АЈ, 336-47-III/1039.
46 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 16. април 1919, АЈ, 336-46-III/1159.
47 Пред сед ник еко ном ско-фи нан сиј ске и са о бра ћај не сек ци је – Ст. Про ти ћу, Па риз, 

14. април 1919, АЈ, 336-77-IV/341.
48 Исто. 
49 Осим ових из ме на у на цр ту ми ров ног уго во ра са Не мач ком, Бел ги ја је тра жи ла „да 

се ди ште Ли ге на ро да бу де у Бри се лу” и „да јој се рат ни тро шко ви ре па ри ра ју”. Исто вре ме но, 
у Бел ги ји је ор га ни зо ван „про тест ни по крет – на ро чи то у пар ла мен ту, јав ним гла си ли ма и 
ве ћим гра до ви ма” (К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, Па риз, 3/9. мај 1919, АЈ, 336-78-II/411).
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бел гиј ског кра ља, на ја вље на је по се та и пред сед ни ка бел гиј ске вла де. Ма да 
је већ ужи ва ла на кло ност са ве зни ка, пре све га Аме ри ке, Бел ги ја је у на сто ја-
њу да обез бе ди што ско ри ји по че так ис пла те рат не од ште те ан га жо ва ла „за 
сво ју ствар сав свој др жав ни апа рат, по чев од кру не”.50 На су прот њој, кон так-
те ју го сло вен ске стра не са Са ве том че тво ри це одр жа ва ли су са мо опу но мо-
ће ни де ле га ти, ко ји су је ди ни би ли „у ста њу и по ло жа ју да пред њим уста ну 
у од бра ну (др жав них) ин те ре са. Та ко је си лом при ли ка пи та ње на кна де рат не 
ште те и све што је с њим би ло по ве за но иза шло из окви ра мо гућ но сти еко-
ном ско-фи нан сиј ске и са о бра ћај не сек ци је и пре шло ис кљу чи во у де ло круг 
опу но мо ће них де ле га та”.51 Ово је но си ло ве ли ке опа сно сти, с об зи ром на то 
да су пи та ња о ко ји ма је рас пра вљао Са вет че тво ри це мо гла би ти ре ше на на 
ште ту Кра ље ви не, а од тих су ре ше ња за ви си ле „еко ном ска об но ва или пот-
пу на про паст зе мље”. Не за до во љан што ју го сло вен ска др жа ва не иде за бел-
гиј ским при ме ром, Ко ста Сто ја но вић је упо зо ра вао на озбиљ ност си ту а ци је. 
Сре ди ном апри ла оба ве стио је Ни ко лу Па ши ћа да су „у но во ство ре ној си ту-
а ци ји еко ном ска сек ци ја и ње ни спе ци јал ни де ле га ти, ли ше ни ма те ри јал не 
мо гућ но сти да и да ље бра не [државне] ин те ре се, [и] ... с пу ним пра вом ски-
да ју са се бе сва ку од го вор ност за све што ван њи хо вог уче шћа бу де ура ђе но 
од стра не јед ног ор га на са ко јим Сек ци ја не ма ни ка квог до ди ра”.52

Исто вре ме но, у ју го сло вен ској де ле га ци ји је про це ње но да хит но усва-
ја ње пре ли ми на ра за не мач ки уго вор пред ста вља „вр ло до бар” по сту пак. 
Јер, „кад се јед ном пот пи ше уго вор с Не мач ком, ла ко ће се до ћи до уго во ра 
с ње ним са ве зни ци ма, ко ји ће са мим тим из гу би ти пси хо ло шку мо гућ ност 
за от пор”. По сто ја ла је, ме ђу тим, и стреп ња да ће се ме ђу по бед нич ким зе мља-
ма на ћи и они „ко ји су дез ин те ре со ва ни пре ма са ве зни ци ма Не мач ке или чак 
има ју ра чу на, по ли тич ког или еко ном ског, да их по др жа ва ју про тив ре кла-
ма ци ја ко је је има ла Кра ље ви на СХС са оста лим др жа ва ма пре ма њи ма”.53 

Еко ном ско-фи нан сиј ска и са о бра ћај на сек ци ја ју го сло вен ске де ле га ци-
је одр жа ла је 16. апри ла сед ни цу ко јој је при су ство вао и Ни ко ла Па шић. 
До го во ре но је да се при пре ми кра так ре фе рат „о свим пи та њи ма еко ном ско-
фи нан сиј ске при ро де у ве зи ре па ра ци ја ште та на не тих кра ље ви ни ра том”. 
Су тра дан је ме мо ар про сле ђен свим опу но мо ће ним де ле га ти ма (Ни ко ли 
Па ши ћу, Ан ти Трум би ћу, Ми лен ку Ве сни ћу, Ива ну Жол ге ру, Ма те ји Бо шко-
ви ћу, Ото ка ру Ри бар жу и Јо си пу Смо дла ки) ка ко би у раз го во ри ма „са ме ро-
дав ним фак то ри ма” у то ку из ра де пре ли ми нар ног уго во ра о ми ру с Не мач ком 
„зна ли ко ја су на ша по тра жи ва ња и ка ко их тре ба бра ни ти”.54

Оде љак о не по сред ним ште та ма у овом до ку мен ту на пи сао је Ко ста 
Сто ја но вић, оштро кри ти ку ју ћи ста во ве ве ли ких си ла и на чин од лу чи ва ња 
на Кон фе рен ци ји, а не при зна ва ње рат них тро шко ва Ср би је оце њу ју ћи као 
не ра зум но. Упо зо рио је да по сто ји мо гућ ност да Са вет че тво ри це при зна 
пра во на при о ри тет са мо Бел ги ји, услед ње ног ме ђу на род ног и прав ног по-

50 К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, Па риз, 14. април 1919, АЈ, 336-77-IV/341.
51 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 16. април 1919, АЈ, 336-46-III/1159.
52 Исто. 
53 К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, Па риз, 14. април 1919, АЈ, 336-77-IV/341.
54 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 17. април 1919, АЈ, 336-46-III/1206.
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ло жа ја у по чет ку ра та, те да „не ко има ра чу на” да се про блем при о ри те та и 
со ли дар но сти не ре ши у Ко ми си ји за про у ча ва ње пи та ња о на кна ди ште те. 
По што су Фран цу ска и Бел ги ја на осно ву уго во ра о при мир ју обез бе ди ле 
се би пра во да у Не мач кој по ку пе сво је од не те ства ри, у ју го сло вен ској еко-
ном ско-фи нан сиј ској сек ци ји је по сто ја ло уве ре ње „да су они из не ли из 
Не мач ке не ко ли ко ми ли јар ди сво јих па и не мач ких или њи хо ви ма слич них 
ства ри”. По ста вио је и у по гле ду ме ђу са ве знич ких од но са ве о ма де ли кат на 
пи та ња: „За што да ми ко ји смо нај го ре про шли у овом ра ту не ма мо оно пра-
во ко је има Фран цу ска, ко ја је ре ла тив но мно го бо ље про шла од нас, већ и 
због фак та да је ма њим де лом би ла ин ва хи ра на”, те „Ко ли ка је ствар на раз-
ли ка из ме ђу (Ср би је) и Бел ги је (а на на шу ште ту) кад се има у ви ду да је 
Бел ги ја по ку пи ла по Не мач кој сил не пред ме те”. Ко нач но, и „Ита ли ја је са ма 
то свр ши ла по Ау стри ји”. С по себ ним ре вол том кри ти ко вао је Са вет че тво-
ри це по во дом утвр ђи ва ња из но са рат не ште те, пи та ју ћи „на осно ву че га 
ре ша ва Са вет Че тво ри це о то ме са ко ли ко ће про це на та ко ја др жа ва уче ство-
ва ти у на кна ди ште те”. По ње го вом ми шље њу, Са вет че тво ри це ни је мо гао 
да поч не да ре ша ва ово пи та ње пре не го што би се за сва ку зе мљу по је ди нач-
но од ре дио сте пен ште те и утвр ди ли од но си.55

Ни ко ла Па шић с ова квим ста во ви ма ни је мо гао иза ћи пред чла но ве 
Вр хов ног са ве та, због че га је Ко сти Сто ја но ви ћу на ло жио да на осно ву ме мо-
а ра на пи ше по себ ну но ту, али „скра ће но, са мо фак та и оно што је нај ну жни-
је да се фак та об ја сне”, ко јом би би ло тра же но „све оно на шта има мо пра ва 
тра жи ти и што је и Бел ги ја тра жи ла”.56 Ме ђу тим, док је но та би ла још у 
при пре ми, Са вет че тво ри це је пре стао да по зи ва опу но мо ће не де ле га те на 
сво је кон сул та тив не сед ни це. Ју го сло вен ски пред став ни ци су од та да мо гли 
са мо „че ка ти на по зив и свра ћа ти па жњу Ви шем са ве ту че тво ри це да их по-
зи ва у сед ни це кад се та пи та ња бу ду ре ша ва ла”.57

Фран цу ски ми ни стар фи нан си ја Лу шер је 24. апри ла, у при су ству пред-
став ни ка Фран цу ске, Ен гле ске, Аме ри ке, Ја па на, Бел ги је, Ср би је, Пор ту га-
ли је и Бра зи ла, „са оп штио усло ве” Са ве та че тво ри це за уго вор о ми ру са Не-
мач ком ко ји су се ти ца ли ре па ра ци ја: од ба че ни су на кна да рат них тро шко-
ва и кон фи ска ци ја не при ја тељ ских до ба ра; пред ви ђе но је осни ва ње Стал не 
ко ми си је за ре ша ва ње пи та ња ре па ра ци је рат них ште та у ко ју би као стал ни 
чла но ви ушли пред став ни ци че ти ри ве ли ке си ле и Бел ги је, а оста ле за ин те-
ре со ва не др жа ве има ле би пра во уче шћа са мо ка да се рас пра вља о пи та њи ма 
ко ја се њих ти чу и то без пра ва гла са. За по бед нич ке др жа ве је пред ви ђе но 
да у ро ку од шест да на по пот пи си ва њу уго во ра о ми ру са Не мач ком под не су 
Стал ној ре па ра ци о ној ко ми си ји спи ско ве ства ри ко је је Не мач ка од не ла са 
њи хо ве те ри то ри је, укљу чу ју ћи сто ку, ору ђа, алат итд. Од ово га су из ри чи то 
из у зе та са о бра ћај на сред ства с об зи ром на то да су их са ве зни ци већ по ку-
пи ли по Не мач кој. Пред ви ђе но је и да Не мач ка од мах по пот пи су уго во ра о 
ми ру ис пла ти 20 ми ли јар ди ма ра ка у го то вом нов цу и на ту ри.58

55 Исто. 
56 Н. Па шић – К. Сто ја но ви ћу, Па риз, 20. април 1919, АЈ, 336-46-III/1206.
57 Н. Па шић – К. Сто ја но ви ћу, Па риз, 22. април 1919, АЈ, 336-46-V/4687.
58 Лу ше ру – за Са вет че тво ри це, Па риз, 25. април 1919, AJ, 336-78-I/373; К. Сто ја но вић 

– Јо ва ну Т. Мар ко ви ћу, Па риз, 25. април 1919, АЈ, 336-39-I/1297.
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Пре ли ми на ри за ми ров ни уго вор са Не мач ком би ли су не по вољ ни за 
Ср би ју јед на ко као и уго вор о при мир ју. Ко ста Сто ја но вић и Ми лош Сав чић 
од мах су пре ко ми ни стра Лу ше ра ре а го ва ли код Са ве та че тво ри це због не-
рав но прав ног трет ма на Ср би је. Тра жи ли су да и она као Бел ги ја до би је 
јед но ме сто у Стал ној ко ми си ји за ре па ра ци је с пу но прав ним гла сом, бу ду ћи 
да је и „Ср би ја би ла на пад ну та од Ау стро-Угар ске и оста ла у ра ту до кра ја”, 
те да пи та ње при о ри те та при ис пла ти рат не од ште те уђе у кла у зу ле ми ра са 
Не мач ком. Про те сто ва ли су и про тив од лу ке да Не мач ка за др жи сва до бра 
од не та из Ср би је, а Фран цу ска ва го не и оста ли са о бра ћај ни ма те ри јал.59 Јер, 
Нем ци су по сле ра та за пле ње ном срп ском сто ком на док на ђи ва ли Фран цу ској 
ње ну од не ту сто ку, док су у исто вре ме „по је ди ни срп ски тр гов ци ку по ва ли 
по Бу гар ској по ег зор би тант ну це ну срп ску сто ку”.60 Осим то га, Ко ста Сто-
ја но вић и Ми лош Сав чић су пред ло жи ли да се у уго вор о ми ру са Не мач ком 
укљу чи јед но пре ла зно ре ше ње – да она вра ти Ср би ји све пред ме те ко је је 
од не ла из зе мље пре ко нач них од лу ка Стал не ре па ра ци о не ко ми си је, по што 
је „ово за не ке зе мље пред ви ђе но у од ред ба ма при мир ја од но вем бра 1918”.61 
Пред лог ни је при хва ћен, али је ми ни стар Лу шер са оп штио да „Ср би ја за др-
жа ва пра во” да у ка сни јим фа за ма око уго во ра с Тур ском, Ау стри јом, Угар-
ском и Бу гар ском „ис так не сво ја гле ди шта за обез бе ду оних пра ва ко ја ни су 
до вољ но оси гу ра на у уго во ру са Не мач ком”.62 Ју го сло вен ским де ле га ти ма 
је обе ћао „да ће би ти по зва ни и са слу ша ни”, што је до по чет ка ма ја „оста ло 
пра зно обе ћа ње”.63

Пр вих да на ма ја фран цу ске но ви не су об ја ви ле вест „да је Бел ги ја по сле 
мно го број них усме них и пи сме них ин тер вен ци ја код Са ве та че тво ри це” 
до би ла две и по ми ли јар де из пр вих два де сет ми ли јар ди ко је је Не мач ка 
тре ба ло да пла ти као акон та ци ју рат не од ште те. Ова је по вла сти ца у од но су 
на оста ле зе мље с пра вом на од ште ту об ја шње на чи ње ни цом да је Бел ги ја 
„би ла сва по пла вље на и да је та ко оште ће на од стра не не при ја те ља да јој је 
без хит не по мо ћи не мо гућ но да от поч не при вред ну де лат ност”.64 Ре а гу ју ћи 
на ову вест, Ко ста Сто ја но вић је од мах тра жио од Ни ко ле Па ши ћа да упо тре-
би сва сред ства ко ја му сто је на рас по ла га њу ка ко би се и за Ср би ју ува жио 
исти зах тев. Сма трао је ка ко је – ако joj већ ни је при зна то пра во ко је је уго-
во ром о при мир ју обез бе ђе но за Бел ги ју, пра вич но да се и њој из пр вих два-
де сет ми ли јар ди рат не од ште те до де ле бар две и по ми ли јар де за об но ву зе мље, 
„на ро чи то ра ди на бав ке сто ке, ору ђа, ала та и са о бра ћај них сред ста ва”. По 
ње му, то би би ла „са мо јед на ма ла по прав ка не прав де” ко ја је Ср би ји на не та 
уго во ром о при мир ју с Не мач ком и при ли ка да јој се при зна исти трет ман 
ко ји има Бел ги ја.65

59 „Ср би ја је ушла у рат са 708.000 вој ни ка, а од оку па ци је 1916. го ди не до свр шет ка 
ра та уче ство ва ла је са 150.000 вој ни ка на Со лун ском фрон ту, па и да ље по сле при мир ја 1918. 
би ла при мо ра на по ве ћа ва ти свој ка дар бо рач ки од 150.000 на 260.000 љу ди ра ди спре ча ва-
ња на ди ра ња бољ ше ви зма” (Исто).

60 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 3. мај 1919, AJ, 336-46-III/1482.
61 Лу ше ру – за Са вет че тво ри це, Па риз, 25. април 1919, AJ, 336-78-I/373.
62 Исто. 
63 К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, Па риз, 3/9. мај 1919, АЈ, 336-78-II/411.
64 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 3. мај 1919, AJ, 336-46-III/1482.
65 Исто. 
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Ју го сло вен ској де ле га ци ји ни је би ло по зна то шта је Бел ги ја тач но до би-
ла, ни ти на ко ји на чин, због че га се еко ном ско-фи нан сиј ска сек ци ја обра ти ла 
Ми хај лу Пу пи ну, ко ји је та да бо ра вио у Па ри зу и одр жа вао кон так те с вр хом 
аме рич ке де ле га ци је. Сек ци ја га је упо зна ла са ју го сло вен ским зах те ви ма у 
ве зи са рат ном од ште том, на ро чи то у по гле ду акон та, ука зу ју ћи му на „нај-
ва жни је тач ке на ко је тре ба скре ну ти па жњу аме рич ким де ле га ти ма с ко ји ма 
је он у ве зи, а и го спо ди ну Вил со ну ако бу де с њим раз го ва рао”.66

Су сре ти Ми хај ла Пу пи на с ути цај ним чла но ви ма аме рич ке еко ном ско-
-фи нан сиј ске сек ци је Б. Ба ру хом и Мак Кор ми ком и пред став ни ком аме рич-
ког Ми ни стар ства фи нан си ја Нор ма ном Деј ви сом ра све тли ли су не ко ли ко 
ства ри. Рат на од ште та ко ју је тре ба ло да пла ти Не мач ка „рас по ре ђе на је та ко 
да нај ве ћи део при па да Фран цу ској, Ен гле ској и Бел ги ји”, док би у слу ча ју 
Кра ље ви не СХС, Ита ли је и Ру му ни је од ште та ви ше би ла на пла ћи ва на од 
дру гих по ра же них зе ма ља. По том прин ци пу је и по де ље но пр вих два де сет 
ми ли јар ди не мач ке од ште те. Чим је то са зна ла, Бел ги ја је „пред у зе ла нај е нер-
гич ни је ко ра ке” и од Са ве та че тво ри це од мах за тра жи ла да се ње на пр ва од-
штет на ра та по ве ћа на две и по ми ли јар де. Пра во на на кна ду ште те јој је при-
зна то, али не и при о ри тет. Са вет че тво ри це је удо во љио бел гиј ском зах те ву 
за по ве ћа ње пр ве од штет не ра те, „на тај на чин што су јој Фран цу ска и Ен гле-
ска усту пи ле де ло ве на кна де њи ма до де ље не”, што је био „је дан при ва тан 
спо ра зум из ме ђу њих, а не од лу ка Кон фе рен ци је ми ра”.67

Са го вор ни ци Ми хај ла Пу пи на су из ра зи ли жа ље ње што Аме ри ка „не 
мо же по ве ћа ти [српски] део, прем да би то ра до учи ни ла”, јер ни њој са мој 
ни је ни шта при па ло из пр вих два де сет ми ли јар ди не мач ке од ште те. Ис та кли 
су да се „на кон фе рен ци ји ми ра Аме ри ка сва за ло жи ла за ма ле др жа ве”, ме ђу 
ко ји ма је би ла и Кра ље ви на СХС, те да „у овој сво јој ак ци ји она на и ла зи на ве-
ли ке те шко ће од стра не из ве сних са ве зни ка”. Ипак, би ла је спрем на да на ста ви 
тим пу тем, „чак и на ри зик да ње не де ле га те ка ме ни ца ма оте ра ју из Па ри за”.68

Аме ри кан ци ма је би ло по зна то да је Кра ље ви ни СХС би ла нео п ход на 
бр за ма те ри јал на по моћ. По њи хо вом ми шље њу, у по сто је ћим окол но сти ма 
за то ни је би ло дру гог из ла за „но да се обра ти при ват ним аме рич ким бан ка ма”, 
од ко јих је мо гла да на под ло зи бу ду ћих ре па ра ци ја до би је зај мо ве за об но ву. 
Шта ви ше, аме рич ка вла да је би ла спрем на „да ти на зна ње сво јим бан ка ри ма 
да не ма ни шта про тив тих опе ра ци ја”, а Кра ље ви на СХС је с аме рич ке стра-
не мо гла „ра чу на ти на нај ве ћу пред у сре тљи вост”.69 У по гле ду ју го сло вен ских 
зах те ва, ме ђу тим, раз го во ри Ми хај ла Пу пи на са аме рич ким де ле га ти ма 
ни су до не ли ни ка кав на пре дак. На про тив, у ју го сло вен ској еко ном ско-фи-
нан сиј ској сек ци ји са мо су учвр сти ли већ по сто је ће пе си ми стич ко уве ре ње: 
да су ко мер ци јал ни бан кар ски кре ди ти на под ло зи бу ду ћих ре па ра ци ја је-
ди ни на чин да Кра ље ви на СХС бр зо до ђе до сред ста ва за об но ву. 

На те зи да је Ср би ја у го рем по ло жа ју од Бел ги је, у срп ској јав но сти 
ство ре но је уве ре ње да ће Ср би ја обез бе ди ти „пра вич ну и пот пу ну на кна ду”, 

66 К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, Па риз, 3/9. мај 1919, АЈ, 336-78-II/411.
67 Исто.
68 Исто.
69 Исто. 
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због че га је вест да на кна да ште те ни је до би је на иза зва ла ве ли ко уз не ми ре-
ње у зе мљи, по го то во отуд што је „Бел ги ја у том по гле ду по сти гла нај леп ше 
ре зул та те”, док Ср би ја у пре ли ми на ри ма ми ра са Не мач ком ни је ни спо ме-
ну та. Не за до вољ ство је ра сло ка ко у При вре ме ном на род ном пред став ни-
штву та ко и ме ђу ста нов ни штвом. По сле де се так да на уз бу не, ре а го вао је и 
пред сед ник вла де Сто јан Про тић, на ло жив ши Ни ко ли Па ши ћу да се ан га жу-
је око при је ма у Са ве ту че тво ри це, а по том да по је ди нач но по се ти аме рич ког 
пред сед ни ка Вил со на и бри тан ског пре ми је ра Џор џа Лој да. Од њих је тре-
ба ло да тра жи: 1) да се Ср би ји при зна ју „рат ни тро шко ви ко ји ће се пре би ти 
за ду го ве ко је је за вре ме ра та на чи ни ла код са ве зни ка”; 2) да јој се хит но 
„вра ти сва сто ка, по љо при вред не спра ве и оста ли пред ме ти ко је су Нем ци 
и оста ли не при ја те љи од у зе ли...; 3) „да нам се на име аван са на ра чун бу ду ће 
на кна де ште те да ју бар две ми ли јар де ра ди об на вља ња при вред ног жи во та 
ко ји је сад пот пу но умрт вљен...”; и 4) да се Кра ље ви ни омо гу ћи уче шће „са 
ре ша ва ју ћим гла сом у ко ми си ја ма ко је пред ви ђа ју пре ли ми на ри ми ра и ко је 
ће ре ша ва ти о ви си ни и о вр сти на кна де за учи ње не ште те”.70 Та кве зах те ве 
су ве ли ким са ве зни ци ма под не ле и дру ге ма ле зе мље, али су би ле од би је не. 

У ко нач ној вер зи ји уго во ра о ми ру са Не мач ком је ди но су Бел ги ји при-
зна ти рат ни тро шко ви и при о ри тет при ис пла ти од ште те, с обра зло же њем 
да је у ра ту „оште ће на по вре дом јед ног ме ђу на род ног уго во ра” чи ји су га ран-
ти би ле ве ли ке по бед нич ке си ле. Зах те ви Ср би је и Цр не Го ре су од би је ни, 
јер је „пи та ње аван са би ло пи та ње при о ри те та, ко је је је ди но и ис кљу чи во 
да то Бел ги ји из истих раз ло га из ко јих су при зна ти и ње ни рат ни тро шко ви”. 
Ср би ји је удо во ље но је ди но у по гле ду укљу чи ва ња у Стал ну ре па ра ци о ну 
ко ми си ју. У фор мал ном сми слу то је био до би так, али је прак тич но зна чи ло 
да ће још ду го мо ра ти да че ка на ре па ра ци је, нај пре док „ко ми си ја утвр ди 
ви си ну од ште та по је ди них зе ма ља ко је има ју пра во на ре па ра ци ју ште те”, 
а по том и „про цен те с ко ји ма ће по је ди не оште ће не др жа ве уче ство ва ти у 
ре па ра ци о ном фон ду ко ји ће ис пла ти ти Не мач ка са сво јим са ве зни ци ма”.71

По сле пот пи си ва ња уго во ра о ми ру са Не мач ком у ју ну 1919. го ди не 
из гле да ло је да ће об но ва Кра ље ви не СХС у пр во вре ме за ви си ти пр вен стве но 
од стра них кре ди та. Ме ђу тим, фи нан сиј ски усло ви по сле ра та су то оне мо-
гу ћа ва ли, а и од но си ме ђу по бед нич ким зе мља ма су у ме ђу вре ме ну по гор ша-
ни. По оце ни Ко сте Сто ја но ви ћа, до ла зи ло је вре ме „ду гих ма те ри јал них и 
мо рал них кри за” и „не пра вич них екс пло а та ци ја при са ни ра њу рат них ште та”.72

70 Ст. Про тић, Бе о град, 13. мај 1919, AJ, 336-46-III/1672.
71 „Ре зул та ти по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Де мо кра ти ја, год. II 

(12. фе бру ар 1920); Ар хив СА НУ, За о став шти на К. Сто ја но ви ћа, 13620/13.
72 К. Сто ја но вић, „Еко ном ско сна же ње Кра љев ства СХС по сле европ ског ра та”, 157.
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RE PA RA TI ONS PO LICY OF THE KING DOM OF SERBS, CRO ATS AND  
SLO VE NI ANS AT THE PE A CE CON FE REN CE  

(JA NU ARY–JU NE 1919)
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SUM MARY: In World War I Ser bia suf fe red pro por ti o nally the big gest ma te rial and 
de mo grap hic da ma ge. At the Pe a ce Con fe ren ce in Pa ris, the King dom of SCS asked to be 
gi ven pre fe ren ce in col lec ting a part of the war in dem nity, par ti cu larly from Ger many, becau se 
of its need for a qu ick eco no mic re co very. For the Yugo slav de le ga tion, this be ca me the main 
ob jec ti ve in the ir re pa ra ti ons po licy. Ho we ver, the gre at vic to ri o us po wers did not sup port this 
re qu est, be ca u se they them sel ves, be ing “af fec ted by the war mo re or less”, we re in sig ni fi cant 
fi nan cial pro blems, and each of them tried to en su re as much as pos si ble for the ir si de. By 
mid-1919 the King dom of SCS did not ma na ge to en su re fast com pen sa tion of the ma te rial 
da ma ge that they had co un ted on – eit her in the form of par tial re sti tu tion from Ger many, or 
ba sed on “wit hdra wal of va ri o us go ods from the al li es ba sed on lo ans” that wo uld be re paid 
from fu tu re re pa ra ti ons. This re sul ted in the fact that the eco no mic si tu a tion in Ser bia remained 
al most un chan ged even half a year af ter the ar mi sti ce.

KEYWORDS: Pe a ce Con fe ren ce in Pa ris, re pa ra ti ons po licy of the King dom of SCS, 
ar mi sti ce agre e ment with Ger many, pre fe ren ce in war in dem ni za tion, advan ce payment, 
restitution
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Д р  М И  РА  РА  ДО  Ј Е  ВИ Ћ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду,
Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Бе о град, Ср би ја

ДРА ГИ ША ВА СИЋ И СО ВЈЕТ СКА РУ СИ ЈА1

СА ЖЕ ТАК: Ана ли зи ра ју ћи по гле де Дра ги ше Ва си ћа, адво ка та, по ли ти-
ча ра и ве ли ког срп ског књи жев ни ка, на Со вјет ску Ру си ју, те ука зу ју ћи на сло-
же ност тог од но са, по ку ша ли смо да овим ра дом ука же мо и на јед ну ва жни ју 
ис тра жи вач ку по тре бу: от кла ња ње са знај них пра зни на у раз у ме ва њу истог 
про бле ма у кру го ви ма срп ске гра ђан ске ле ви це. Рад смо пи са ли на осно ву 
књи жев них и дру гих ра до ва Дра ги ше Ва си ћа, ње го вих са вре ме ни ка, ме мо ар-
ске и исто ри о граф ске ли те ра ту ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дра ги ша Ва сић, срп ска гра ђан ска ле ви ца, Пр ви свет ски 
рат, ре во лу ци о нар ни по крет, ко му ни сти, ју го сло вен ска др жа ва, Со вјет ска 
Ру си ја, Дру ги свет ски рат 

За раз ли ку од исто ри ча ра књи жев но сти и књи жев них кри ти ча ра ко ји 
су у мно штву ра до ва пи са ли о Дра ги ши Ва си ћу, углав ном из ра зи то по вољ-
но вред ну ју ћи ње го во ства ра ла штво и не из о став но бар по ми њу ћи ње го ва 
идеј но-по ли тич ка опре де ље ња,2 исто ри ча ри му још увек ни су по све ти ли 
по треб ну ис тра жи вач ку па жњу. Ме ђу нај ва жни јим раз ло зи ма за по сто ја ње 
тог „ду га” на ла зи се чи ње ни ца да су исто риј ски из во ри о по ли тич ком ан га-
жо ва њу Дра ги ше Ва си ћа не до вољ ни и не ја сни, пре све га у пи та њи ма ко ја 
иза зи ва ју нај ви ше не до у ми ца, бу ду ћи да су ве за на за ње гов став пре ма Со-
вјет ској Ру си ји и не до ка за не прет по став ке о кон так ти ма са со вјет ском оба-
ве штај ном слу жбом. Си гур но је је ди но то да је у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 
ра та при па дао гру пи ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра чи ји су по гле ди пре ма 
дру штву и уре ђе њу ју го сло вен ске кра ље ви не би ли на гла ше но кри тич ни, 
укљу чу ју ћи и не за до вољ ство због од би ја ња др жав них вр хо ва да ус по ста ве 

1 Де ло ви овог тек ста об ја вље ни су на ру ском је зи ку у: Ми ра Ра до е вич, „Серб ские левые 
и Со вет ская Рос сия. ‘Ту маны’ Дра ги ши Ва си ча”, [у:] Из ис то рии Сер бии и рус ско-серб ских 
связей 1812−1912−2012, Мо сква 2014, 191−209.

2 Са же ту би бли о гра фи ју ра до ва о Дра ги ши Ва си ћу вид. у: Срп ски би о граф ски ре че ник, 
2, Но ви Сад 2006, 85−86.
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ди пло мат ске од но се са Со вјет ским Са ве зом.3 У из во ри ма и исто ри о гра фи ји 
они се до ста че сто на зи ва ју гра ђан ском ле ви цом, ко ја – као ве о ма ши рок 
по јам – об у хва та ин те лек ту ал не и по ли тич ке кру го ве ра зно вр сног по ре кла. 
У ве ћи ни слу ча је ва би ли су чла но ви гра ђан ских по ли тич ких стра на ка, ко је 
су у сво јим про гра ми ма про кла мо ва ле, а у по ли тич кој прак си по ку ша ва ле да 
оства ре на пред не иде је свог вре ме на, на ро чи то иде ју де мо кра ти је. Не огра-
ни ча ва ју ћи је на зах те ве за по ли тич ке и гра ђан ске сло бо де, ве ро ва ле су да 
тре ба да бу де на до гра ђе на и упот пу ње на за ла га њем за со ци јал ну прав ду и 
у со ци јал ном сми слу пра вед ни је дру штво. За те су се иде је за ла га ли и стра-
нач ки не ан га жо ва ни ин те лек ту ал ци, ко ји су – уве ре ни у по је ди нач ну од го вор-
ност за свет око се бе – на сто ја ли да да ју лич ни до при нос бор би за ху ма ни је 
дру штве но уре ђе ње. Та кви ле ви чар ски ста во ви при бли жа ва ли су их со ци-
јал де мо крат ским и со ци ја ли стич ким, а по том и ко му ни стич ким гру па ма и 
стран ка ма. С дру ге стра не, по сто ја ње ових срод них по ли тич ких по гле да не 
зна чи да се мо же го во ри ти о њи хо вој хо мо ге но сти, ни ти о при ста ја њу уз 
по бор ни ке ре во лу ци о нар них про ме на. На про тив, упра во је сло бо да ин те-
лек ту ал но-по ли тич ког раз ми шља ња ути ца ла на ра зно ли кост ста во ва. 

Не у јед на че ност по ли тич ког ми шље ња уоч љи ва је и у од но су пре ма 
ве ли кој ру ској др жа ви. До Пр вог свет ског ра та, на при мер, мла ђи срп ски 
ин те лек ту ал ци, за раз ли ку од пре о вла ђу ју ћег ру со фил ског опре де ље ња ста ри-
јих по ли ти ча ра, нај че шће су се не га тив но из ја шња ва ли о ру ском са мо др жа вљу 
и ап со лу ти зму Ни ко ла ја II. По ли тич ке уз о ре има ли су у де мо крат ским за пад-
но е вроп ским др жа ва ма, те же ћи да Кра ље ви ну Ср би ју уна пре ђу ју пре ма тим 
обра сци ма. Исто вре ме но, уз ди за ли су ру ску умет ност и кул ту ру, по што ва ли 
за јед нич ке пра во слав не тра ди ци је и по ла га ли на де у стал ност ру ских ин те-
ре са на Бал ка ну, гле да ју ћи у њи ма моћ ну пре пре ку не мач ком и ау стро у гар-
ском про до ру на Ис ток. Ру ска ре во лу ци ја ство ри ла је без број за пи та но сти 
и смут њи. Док су јед ни с гну ша њем пра ти ли ре во лу ци о нар ни ра ди ка ли зам, 
дру ги су по ка зи ва ли раз у ме ва ње, уве ре ни да је ње гов на ста нак тра гич на 
по сле ди ца ви ше ве ков не обес пра вље но сти и со ци јал не не прав де.

Та ква раз ли чи тост још ви ше је про ду бљи ва на у по сле рат ним го ди на ма, 
на шта је ути ца ло ви ше чи ни ла ца: те шки со ци јал но-еко ном ски про бле ми 

3 О овом про бле му ви ше: Вук Ви на вер, „Ју го сло вен ско-со вјет ски од но си 1919−1929”, 
Исто ри ја XX ве ка VII (1965), 93−186; Исти, „При лог исто ри ји ју го сло вен ско-со вјет ских 
од но са 1929−1934”, Исто риј ски гла сник 1 (1965), 3−59; Исти, „Спољ но по ли тич ка по за ди на 
ус по ста вља ња ју го сло вен ско-со вјет ских ди пло мат ских од но са 1940. го ди не”, Збор ник за 
дру штве не на у ке Ма ти це срп ске 45 (1966), 5−60; Исти, „При лог исто ри ји ју го сло вен ско-
со вјет ског збли же ња 1940−1941”, Исто риј ски гла сник 1 (1966), 3−59; Исти, „Па шић, ра ди-
ка ли и пи та ње ус по ста вља ња ју го сло вен ско-со вјет ских ди пло мат ских од но са (1919−1926)”, 
Пре глед 9 (1967); Ла ди слав Де ак, „О пи та њу нор ма ли за ци је по ли тич ких од но са Ју го сла ви-
је пре ма СССР-у у го ди на ма 1933−1937”, Исто ри ја XX ве ка IX (1968), 245−291; В. Ви на вер, 
„Не у спех тај них ју го сло вен ско-со вјет ских пре го во ра 1934−1938. го ди не (Јед на зна чај на 
ета па у не мач ком осва ја њу По ду на вља)”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 3 (1971), 28−84; 
Исти, „КПЈ и бал кан ска по ли ти ка Ју го сла ви је 1929−1934”, Bal ca ni ca 3 (1972), 437−454; Исти, 
„Ју го сло вен ско-со вјет ски пакт од апри ла 1941”, Исто риј ски гла сник 1 (1973), 7−87; Исти, 
„КПЈ и спољ на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1939−1941”, При ло зи за исто ри ју со ци ја-
ли зма 9 (1974), 45−142; Бран ко Пе тра но вић, „Су бјек ти ју го сло вен ско-со вјет ских од но са 
1941−1945”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 39 (1989), 55−70; Исти, „Ус по ста вља ње ју го-
сло вен ско-со вјет ских од но са 1940”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 46 (1992), 87−100. 
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но во ство ре не ју го сло вен ске др жа ве, раз о ча ра ност бив ших рат ни ка, су о че них 
с без об зир но шћу оних ко ји су усред на ци о нал ног стра да ња уве ћа ва ли сво ја 
ма те ри јал на бо гат ства и оси гу ра ва ли дру штве не по зи ци је, пр ви на ци о нал но-
-по ли тич ки спо ро ви око пи та ња др жав ног уре ђе ња, угро жа ва ње де мо крат ских 
прин ци па, по че так ру ше ња илу зи ја о ју го сло вен ству. Та квом мно го стру ком 
не за до вољ ству тре ба при до да ти и про тив реч но ми шље ње о пи та њу ус по-
ста вља ња ре дов них ди пло мат ских од но са са Со вјет ском Ру си јом и са гле да-
ва ња про ме на ко је су се у њој од и гра ле. Упо ре до с крај ње од би ја ју ћим ста вом 
вла да ју ћег ре жи ма, на че лу с кра љем Алек сан дром, ја вља ле су се пот пу но 
су прот не тен ден ци је и то не са мо у окви ру КПЈ и ме ђу сим па ти зе ри ма ко-
му ни стич ког по кре та. Вре ме ном, све ви ше је ра стао број ин те лек ту а ла ца и 
по ли ти ча ра ко ји су се ин те ре со ва ли за зби ва ња у Со вјет ској Ру си ји, не го-
ду ју ћи ка ко про тив стра ног ин тер вен ци о ни зма, та ко и про тив ан ти со вјет ске 
хај ке у ју го сло вен ској кра ље ви ни и твр до кор но сти др жав них упра вљач ких 
струк ту ра. По чет ком 30-их го ди на, по ра сту не за до вољ ства до при но си ла је 
и агре сив ност фа ши зма, ко ја је на ла га ла са би ра ње свих де мо крат ских сна га. 
У си ту а ци ји у ко јој је КПЈ мо ра ла да де лу је стро го иле гал но, гра ђан ска ле-
ви ца углав ном је би ла та ко ја је да ва ла јав ну по др шку свим за ла га њи ма за 
про ме ну од но са пре ма Со вјет ском Са ве зу. Ис по ља ва ју ћи та ква рас по ло же ња, 
у исто је вре ме про ду жа ва ла тра ди ци ју кри тич ког ми шље ња у срп ској на-
ци ји и спрем но сти на су коб са не де мо крат ским ре жи ми ма. 

На ве де ни про бле ми мо гу се са гле да ти и на при ме ру суд би не Дра ги ше 
Ва си ћа (1885–1945), адво ка та, срп ског књи жев ни ка и по ли ти ча ра, чи ји су 
жи вот ни пу те ви и опре де ље ња ко ли ко је дин стве ни у свом тра ги зму, то ли ко 
ка рак те ри стич ни за број не дру ге ин те лек ту ал це, сла ма не у иза зо ви ма и ис-
ку ше њи ма сво га до ба.

Вас пи та ван у па три јар хал ној по ро ди ци у ко јој су не го ва не тра ди ци о-
нал не вред но сти, Дра ги ша Ва сић је већ то ком ра не мла до сти ис по ља вао 
„па три от ску спрем ност” да се укљу чи у осло бо ди лач ку ми си ју ко ја се по-
чет ком XX ве ка по ста вља ла пред мла ђе срп ске на ра шта је као нај ва жни ји 
на ци о нал ни за да так. По ре чи ма јед ног ње го вог про у ча ва о ца, био је „склон 
да ду бо ко у се би усво ји на ло ге вре ме на”, укљу чу ју ћи и ну жност лич ног жр тво-
ва ња за рад на ци о нал ног осло бо ђе ња Ср ба у Тур ском и Хаб збур шком цар ству.4 
У ра то ве, нај пре бал кан ске, а по том и Пр ви свет ски, ушао је као „оду ше вље ни 
на ци о на лист”.5 Ше сто го ди шње ра то ва ње, ме ђу тим, уче ство ва ње у ве ли ким 
бит ка ма, по вла че ње пре ко Ал ба ни је, ра ња ва ња, су о ча ва ње са рђа вим вој ним 
ста ре ши на ма, не са ве сним по ли ти ча ри ма и мо нар хи јом, ко ја је без ми ло сти 
ка жња ва ла нај о да ни је офи ци ре, иза зва ли су у ње му ду бо ке ду шев не про ме-
не. Оста јао је па три о та, уве рен у ви со ке мо рал не ква ли те те срп ске на ци је, али 
је по ко ле ба на би ла ње го ва ве ра у по ли тич ко и вој но уре ђе ње зе мље, у ру ко-
во де ћу ели ту и ис прав ност ње не по ли ти ке. На те жњу да свет по сле ра та 
бу де уре ђен пра вед ни је и ху ма ни је на до ве за ли су се сна жни ути ца ји на ста ли 

4 Ми ло Лом пар, „Про фил Дра ги ше Ва си ћа”, [предговор у:] Дра ги ша Ва сић, Цр ве не 
ма гле, Бе о град 2005, 6.

5 Сло бо дан Јо ва но вић, „Дра ги ша Ва сић. Пред го вор Уту ље ним кан ди ли ма”, [у:] Д. Ва сић, 
Цр ве не ма гле. Кри ти ча ри о Дра ги ши Ва си ћу (пр. Гој ко Те шић), Бе о град 1990, 127.



из би ја њем ру ских ре во лу ци ја. За вр ше так ра та, не сре ђе ност ју го сло вен ских 
при ли ка и огор че ност због раз ли чи тих зло у по тре ба вла сти убр зо су га учи-
ни ли јед ним од оних бив ших рат ни ка ко ји ни су мо гли да се не осе те пре ва-
ре ним и из да ним. Тра же ћи оду шка на го ми ла ним ути сци ма и ја ким осе ћа њи ма 
ко ја су га го то во гу ши ла, по чео је да пи ше, нај пре књи гу Ка рак тер и мен та-
ли тет јед ног по ко ле ња (1919), а за тим оштре по ли тич ке члан ке у днев ном 
ли сту Про грес (1920), ко ји је сам по кре нуо и у ко ме је бес ком про ми сно кри-
ти ко вао не прав ду, ко руп ци ју, про фи тер ство, про тек ци о на штво, за бо ра вља ње 
иде а ла. Вр ло бр зо, овај до ка за ни па три о та и ју нак осло бо ди лач ких ра то ва 
ста вљен је на ли сту др жав них не при ја те ља и ка жњен упу ћи ва њем на дво-
ме сеч ну „вој ну ве жбу”, то ком ко је је гу ше на ал бан ска по бу на. Су о чен с још 
јед ним дра ма тич ним ис ку ством, на пи сао је ви ше тек сто ва о срп ско-ал бан ским 
од но си ма, об је ди ње ним по том у књи зи Два ме се ца у ју го сло вен ском Си би ру 
(1921). У Бе о град се вра тио као пи сац, ко ји је за са мо не ко ли ко на ред них 
го ди на и нај стро же књи жев не кри ти ча ре за ди вио ори ги нал но шћу и убе дљи-
во шћу сво је пи са не ре чи, тим ја че што јој је из вор до брим де лом био у лич-
ном до жи вља ју, и стра сним са жи вља ва њем с не сре ћа ма сво јих ју на ка. „Та 
са о се тљи вост и та бо ле ћи вост г. Ва си ћа”, сма трао је Сло бо дан Јо ва но вић, 
да ва ла је ње го вим при по вет ка ма „јед ну ско ро ру ску цр ту”.6 С об зи ром на 
то да је Про грес био за бра њен, пу бли ци стич ко-по ли тич ки рад про ду жио је 
пи са њем за Ре пу бли ку, гла си ло опо зи ци о не Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске 
стран ке, под јед на ко оштрог кри ти ча ра мо нар хи је, по ли тич ких не сло бо да, 
со ци јал не не јед на ко сти и обес пра вље но сти. Ни је про шло мно го вре ме на 
пре но што јој је и фор мал но по стао члан, на шав ши се у дру штву убе ђе них 
ре пу бли ка на ца, ко ји су сво ју по ли тич ку на чел ност до ка зи ва ли, по ред оста-
лих ак тив но сти, про те сти ма про тив за бра не де ло ва ња КПЈ, а – бу ду ћи да је 
ме ђу њи ма би ло ви ше адво ка та, и пру жа њем прав не по мо ћи ко му ни стич ким 
ак ти ви сти ма на све уче ста ли јим суд ским про це си ма. Кра јем 1921. и по чет-
ком 1922. го ди не сам Дра ги ша Ва сић био је дру ги адво кат пр во оп ту же ног 
Спа со ја Сте ји ћа на Ви дов дан ском про це су, во ђе ном про тив уче сни ка атен-
та та на ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа.7 

Тим но вим ве за ма у сво јој по ли тич кој-про фе си о нал ној де лат но сти и 
та квим жи вот ним опре де ље њи ма за ду го је свр стан ме ђу ле ви ча ре ко ји „ко-

6 „Г. Ва сић”, на пи сао је да ље Сло бо дан Јо ва но вић, „ни је од оних љу ди код ко јих се осе-
ћа ње при по ве дач ког по зи ва ја вља услед чи та ња ту ђих спи са, и ко ји, пре не го поч ну пи са ти, 
има ју у гла ви је дан књи жев ни иде ал. Г. Ва си ћа на чи нио је при по ве да чем сам жи вот. Он је 
до био у ра ту су ви ше ја ке ути ске, ко ји су га су ви ше тре сли и му чи ли; он је по чео пи са ти да би 
се ти ра ни је тих ути са ка осло бо дио [...] Он се ба цио у сво је при по вет ке са свом сво јом лич но-
шћу; из лио у њих све сво је сум ње, све сво је бо ле и сав свој гнев” (Исто, 131–132). По ми шље-
њу Ста ни сла ва Ви на ве ра, вр сног по зна ва о ца срп ске и ју го сло вен ске књи жев но сти из ме ђу два 
свет ска ра та, јед на од при по ве да ка Дра ги ше Ва си ћа („Ре си мић до бо шар”) пред ста вља ла је 
пре лом ну по ја ву у при по ве дач кој ли те ра ту ри, а он сам при па дао је нај зна чај ни јим по сле рат-
ним пи сци ма и то овим ре дом: Сло бо дан Јо ва но вић, Дра ги ша Ва сић, Ми ро слав Кр ле жа, 
Ми лош Цр њан ски, Тин Ује вић (Ста ни слав Ви на вер, „У од бра ну на ше књи жев но сти”, Иде је 
I/23 (20. април 1935), 5; Исти, „Кри ви це на шег Уни вер зи те та”, Прав да XXXII/11224 (25. ја-
ну ар 1936), 7. Вид. и: Зли вол шеб ни ци. По ле ми ке и пам фле ти у срп ској књи жев но сти 1917–1943. 
(пр. Г. Те шић), књи га тре ћа (1934–1943), Бе о град – Но ви Сад 1983, 174, 230–231.

7 Вид.: Ко ста Ни ко лић, „Дра ги ша Ва сић. Ски ца за пор трет на ци о нал ног ре во лу цио-
на ра”, Исто ри ја 20. ве ка 1 (1997), 98.
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ке ти ра ју” са КПЈ. Ови гра ђан ски ин те лек ту ал ци, пре све га ре пу бли кан ци, 
иа ко гор ко не за до вољ ни ста њем у зе мљи, ипак су рет ко по ста ја ли ње ни чла-
но ви. Ко му ни сти ма су их при бли жа ва ли ан ти мо нар хиј ски по гле ди и за ла-
га ње за со ци јал ну прав ду, упо ре до с по што ва њем ко је су осе ћа ли због спрем-
но сти ових да ги ну за сво ја уве ре ња. На дру гој стра ни, као де мо кра те, ни су 
при ста ја ли на би ло ко ју дик та ту ру, па ни на дик та ту ру про ле те ри ја та. Та кво 
се рас по ло же ње мо же ви де ти и код Дра ги ше Ва си ћа. До ла зе ћи у до дир са 
ко му ни сти ма и бра не ћи их на суд ским про це си ма, по ја ча вао је лич но ин те-
ре со ва ње и за де ша ва ња у Со вјет ској Ру си ји, зе мљи сно ва и на да свих ре во-
лу ци о на ра. Раз о ча ран мно гим не га тив ним по ја ва ма ко ји ма је био све док у 
ју го сло вен ској др жа ви, кроз ли ко ве сво јих ју на ка нај не по сред ни је је из ра-
жа вао та ква сво ја раз ми шља ња и ди ле ме. 

Алек си је Ју ри шић, цен трал на лич ност Ва си ће вог ро ма на Цр ве не ма гле 
(1922), та ко ђе уче сник срп ских осло бо ди лач ких ра то ва, ко га су уни ште ни 
нер ви чак од ве ли у ду шев ну бол ни цу, за ми шљен над сми слом „људ ске кла-
ни це” на Со лун ском фрон ту, слу тио је, на при мер, „да је од све га ово га што 
се ра ди(ло ) у овом гро зни ча вом кр тич ња ку до ле, је ди но до бро оно што је она 
на ша ве ли ка се стру ши на Ру си ја свр ши ла.” „Та ко ми бо га је ди но га”, ми слио 
је, „са мо је оно до бро, а све ово дру го је ни шта. А ја не знам упра во шта је 
све она ра ди ла, са мо осе ћам да је не ко ве ли ко, и ши ро ко чи шће ње би ло и да 
се та мо хте ло да чо ве чан ство не ми ли.” По сле ра та, без по сла и ку ће, по ни-
жа ва ју ће си ро ма шан, сав у гро зни ци, не пре ста ном су ко бу ми сли, огор че њу 
и без на ђу да ће по но во мо ћи да жи ви жи во том до стој ним чо ве ка, Алек си је 
Ју ри шић са мо је по твр ђи вао оне бол не за пи та но сти и на де ко је су му то ком 
ра та свом те жи ном при ти ска ле ми сли и осе ћа ња: „И опет ја не мо гу а да не 
слу тим: ка ко је је ди но до бро оно што је она на ша ве ли ка се стру ши на ура-
ди ла, јер је ди но та мо не ви дим оног ста рог цр вљи вог на ме шта ја и со ба ми 
се ње на чи ни чу дом про ве тре на.”8 

Уда ља ва ње од ра та и же нид ба 1924. го ди не са На та шом Алек сан дров-
ном, ру ском еми грант ки њом из пле мић ке по ро ди це ге не ра ла Чер ни шев ског, 
сро ди ли су Дра ги шу Ва си ћа са нај у глед ни јим при пад ни ци ма ру ске еми гра-
ци је, што је са мо по ја ча ло љу бав пре ма Ру си ји.9 Исто вре ме но, све раз гра на-
ти ји адво кат ски по сло ви, по ма ло су сми ри ва ли ње го во бун тов ни штво. Ово 
се од ра жа ва ло ка ко на ње гов књи жев ни рад, та ко и на ла га но уда ља ва ње од 
гра ђан ске ле ви це. Дру ги му не ми ри пак ни су да ва ли спо кој. Ожи вља ва ју ћи 
ин те ре со ва ње за ру ску исто ри ју и кул ту ру, жу део је да се оти сне пут ове 
да ле ке зе мље, да сам ви ди, осе ти и чу је шта се та мо зби ва. На по кон, од лу ку 
је до нео 1927. го ди не, спре мив ши се, као и број ни дру ги ин те лек ту ал ни и 

8 Д. Ва сић, Цр ве не ма гле, 102–103, 117.
9 Се ћа ју ћи се дру же ња, раз го во ра и уза јам них по се та, ње гов при ја тељ Ми ро слав 

Кр ле жа за пи сао је у ју лу 1942. у свом днев ни ку: „Пи рот ски ћи ли мо ви, мин дер лу ци, ико на 
са кан ди лом, из над ула зних вра та ду хов ски вјен чи ћи, ту, у овом пра во слав ном до му, сла ви 
се кр сна сла ва, ту се сва ке не дје ље иде на бо го слу же ни је у Ру жи цу цр кву, ту се слу жи па три-
јар хал на ка фа са слат ким, а Дра ги ши на ста ри ца мај ка дво ри по сјет ни ке из кру га ру ске еми-
грант ске кре ме (Вран гел, Де ни кин, Гол ни шев-Ку ту зо ви). Дра ги ши на На та ша бли ста сво јим 
шар мом, про љет ном свје жи ном сво је ље по те, ми ла ру ска дје вој ка, во лио сам Дра ги шу...” 
(Ми ро слав Кр ле жа, Днев ник 1933–1942, Са ра је во 1977, 105).
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по ли тич ки зна ти жељ ни ци из Евро пе и све та, да при су ству је ве ли кој про-
сла ви де се то го ди шњи це Ок то бар ске ре во лу ци је.

Ру си ја је у то вре ме, ка ко је пи сао Бра ни слав Миљ ко вић, при вла чи ла 
со ци о ло ге, еко но ми сте, умет ни ке и но ви на ре, све оне ко ји су же ле ли „да 
осмо тре но ве ор га ни за ци је жи во та, да про у че или осе те жи вот ства ран на 
дру га чи јим осно ва ма и у дру га чи јим од но си ма но по Евро пи.” У Ру си ју су 
од ла зи ли при ја те љи и не при ја те љи, они ко ји су тра жи ли „ду бље од го во ре” 
или „ло ви ли сен за ци је”. Би ла је у сре ди шту ин те ре со ва ња, под стак ну тог по-
бу ном про тив „де ге не ри са них си сте ма и за ста ре лих ка лу па” у ко ји ма је жи-
ве ла Евро па. У њу се оту да гле да ло „са ве ром и сум њом”, стра хом и стреп-
њом. На су прот том европ ском ин те ре со ва њу, у ју го сло вен ској кра ље ви ни 
се о Ру си ји нај че шће ћу та ло, „као да се та мо не за ме ћу но ве осно ве жи во ту, 
ко је чо ве чан ство во де на пре крет ни цу.”10 Уре ђе ње со вјет ске др жа ве пред ста-
вља но је или у „нај цр њим бо ја ма или се уоп ште пре ла зи ло пре ко ње га као да 
тај свет ни шта не зна чи.” Јер, не при ја тељ ски став ко ји је за у зет пре ма КПЈ 
пре не сен је на це лу Со вјет ску Ру си ју. И та ко је, по ре чи ма Сре те на Сто ја но-
ви ћа, срп ски на род, „су ви ше те сно ве зан са ру ским на ро дом”, от це пљен од 
ње га, оста ју ћи без ика кве ве зе с ње го вим „ства ра њем и про гре сом”. „Све се 
све ло на Ру се у еми гра ци ји”, на гла сио је. „За бо ра вља се да је ру ски на род још 
у Ру си ји и да ни ка кви ре жи ми не ће би ти у ста њу да од ње га ство ре дру ги 
на род са дру гим осо би на ма, као што ни ка кав си стем не ће мо ћи угу ши ти 
на шу пра ста ру срод ност са Ру си ма.”11 Мно ги ју го сло вен ски ин те лек ту ал ци 
осе ћа ли су, та ко ђе, да је не до пу сти ва рав но ду шност „пре ма то ме да ли ће мо 
до ве ка за др жа ти не по мир љив став по сма тра ча ко ји не же ли да схва ти про-
бле ме и ду бо ке по тре се јед ног сил ног на ро да.”12

Во ђе ни сна жним уну тра шњим по бу да ма и нео до љи вом зна ти же љом, 
из „ин те лек ту ал но све жег” ме ђу рат ног Бе о гра да13 у Ру си ју су се за јед нич ки 
упу ти ли мла ди ди рек тор По ли ти ке Вла ди слав Риб ни кар (1900–1955), углед-
ни ва јар и је дан од пр вих про фе со ра на Ака де ми ји ли ков них умет но сти 
Сре тен Сто ја но вић (1898–1960) и Дра ги ша Ва сић. Би ли су раз ли чи тих го ди на 
и раз ли чи тог со ци јал ног по ре кла, али су им же ље би ле исто вет не.14 Сва 
тро ји ца оста ви ли су за бе ле же не ути ске и им пре си је. Вла ди слав Риб ни кар 

10 Бра ни слав Миљ ко вић, „Две на ше књи ге о Ру си ји”, Срп ски књи жев ни гла сник (СКГ), 
књ. XXIV, бр. 4 (16. јун 1928), 302.

11 Сре тен Сто ја но вић, „Ути сци из Ру си је од Дра ги ше Ва си ћа”, [у:] Д. Ва сић, Цр ве не 
ма гле, 364.

12 Бо шко Но ва ко вић, „Ути сци Дра ги ше Ва си ћа о да на шњој Ру си ји”, [у:] Д. Ва сић, Цр ве-
не ма гле, 368.

13 Ја ра Риб ни кар, Жи вот и при ча, I–II, Бе о град 1988, 21. 
14 По ре чи ма Ја ре Риб ни кар, њен бу ду ћи су пруг, Вла ди слав Риб ни кар, фран цу ски ђак, 

ак ци о нар По ли ти ке и ма те ри јал но бо гат чо век, оти шао је у Со вјет ски Са вез „да на пи ше 
не ке исти не о тој зе мљи [...] Члан ци су би ли сен за ци о нал ни јер се та да још увек го во ри ло 
да ‘ко му ни сти је ду ма лу де цу’. Ње му су ве ро ва ли. Био је из да нак јед не по ште не гра ђан ске 
ло зе” (Исто, 40). Сре тен Сто ја но вић пак, син пра во слав ног све ште ни ка из Бо сне, вас пи та ван 
је у ку ћи у ко јој су Ру си ју за ми шља ли „као не што на ше али леп ше, ве ће, пра во слав ни је, 
бли же Бо гу и сна жни је од све га што је швап ско и тур ско.” Као при пад ник ре во лу ци о нар не 
„Мла де Бо сне”, осу ђен је по сле Са ра јев ског атен та та 1914. и др жан у за тво ру све до 1917. го-
ди не. Умет ност је сту ди рао у Бе чу и Па ри зу, а по том сти гао у Бе о град (Сре тен Сто ја но вић, 
Се ћа ња на мла дост 1904–1922, Бе о град 1997).
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их је об ја вљи вао у По ли ти ци, Сре тен Сто ја но вић у Но во сти ма, а Дра ги ша 
Ва сић у Вре ме ну. По по врат ку у зе мљу, Сре тен Сто ја но вић и Дра ги ша Ва сић 
пре то чи ли су их у ма ње књи ге.15

Нај у збу ђе ни ји био је, чи ни се, Дра ги ша Ва сић.16 Не стр пљив, же љан са-
зна ња, ис пу њен на да ма, али и стра хом да не ће ви де ти и раз у ме ти „оно но во” 
што се већ од и гра ло и што би тек тре ба ло да се од и гра ва, да вао је ма ха 
сво јим емо ци ја ма, ве ру ју ћи да из ра жа ва и сву ону без ре зер вну љу бав ко ју 
су Ср би, иа ко им је ис ку ство че сто го во ри ло дру га чи је, не го ва ли пре ма ру-
ском на ро ду: „Је ли ме об у зе ло уз бу ђе ње и ка кво је оно сад, кад знам и кад 
сам све стан да му ње ви то ју рим та мо где сам то ли ко жу део да до прем, у чуд-
не, у не при сту пач не и нео бич не мо је ма гле. Уз бу ђе ње што ме је об у зи ма ло 
би ло је оче вид но, и би ло је ве ли ко. И док је воз ју рио кроз Пољ ску ја сам га 
ту ма чио и осе ћао га у оној пра вој и ра до сној сре ћи ства ра ња за ко је ми ни-
кад не би би ла до вољ на сна га из ра за. Ми слио сам, пи тао сам се, од го ва рао 
сам али про сто: у де тињ ству, у ра ној на шој мла до сти, он да кад не зна ђа смо 
шта хо ће мо а за не чим не ја сно жу ђа смо, у оној ду бо кој и там ној ду би ни, и 
пре пи јан ства од ру ске ли те ра ту ре, све ви ше смо за ла зи ли у го ди не, зар је 
у на ма би ло осе ћа ња та ко при влач ног и сна жног као ова но стал ги ја? Зар се 
дру ги, осем нас, ма кад и ма где њо ме то ли ко уз бу ђи вао, ру ском зе мљом, 
ру ском бре зом крај ко је па да Пу шкин, ру ском зи мом, ру ском трој ком или 
му зи ком са мо ва ра? Шта је то ду бље, дир љи ви је, пле ме ни ти је и бо ље у на ма 
од ове љу ба ви та ко ме ке и не жне, оба сја не за тим тво ре ви на ма ве ли ких пи-
са ца, и од оне че жње та ко нео до љи ве за ши ри ном и бес крај ним про стран-
ством? И пи тао се, и од го ва рао сам: да ни је баш из те ду ше ова ду ша на шег 
на ро да и при ро да на шег чо ве ка, ко ју се то ли ко ста ра мо да от кри је мо?”17

То ком дво ме сеч ног бо рав ка у Ру си ји, по не кад за грц нут од љу ба ви ко ју 
је осе ћао пре ма са бра ћи, а по не кад и раз о ча ран јер је сан о Ру си ји био леп ши 
од ствар но сти, Дра ги ша Ва сић и ње гов стал ни са пут ник Сре тен Сто ја но вић 
до жи вља ва ли су мно го од оно га о че му су сне ва ли: искре ног ру ског чо ве ка, 
му зи ку са мо ва ра, ле по ту ру ске зи ме, не по јам но бо гат ство му зе ја, сна гу по-
зо ри шних пред ста ва, су срет са исто ри јом. У Ру си ји су би ли два ме се ца, 
по сма тра ју ћи „до кло ну ло сти” све што су сти гли и мо гли. „Ни ко нам ни шта 
ни је мо гао на мет ну ти”, на пи сао је Дра ги ша Ва сић, „ни ко нас ни је мо гао 
за ва ра ти, сву да смо ула га ли пу ну сум њу. Че твор ним очи ма гле да ли смо све 
што смо гле да ли.”18

Те шко је не за пи та ти се ода кле је про ис те кла то ли ка па жња, од го вор-
ност да се ру ски са го вор ни ци с раз у ме ва њем са слу ша ју, а по том под јед на ко 
ве ли ка оба ве за да се сте че не им пре си је што објек тив ни је пре не су не стр пљи-

15 С. Сто ја но вић, Им пре си је из Ру си је, Бе о град 1928; Д. Ва сић, Ути сци из Ру си је, Бео-
град 1928.

16 Те шко је ре ћи ко ли ко је на ње го ву од лу ку, по ред свих дру гих раз ло га, ути цао и 
Ми ро слав Кр ле жа, у то вре ме већ чу ве ни књи жев ник, ко ји је у Ру си ји био 1925. го ди не и 
по том об ја вио књи гу сво јих ути са ка (Из лет у Ру си ју, 1926). Дра ги ша Ва сић и он би ли су 
ду го го ди на бли ски при ја те љи, од 1919. до 1933–1934. (Вид.: М. Кр ле жа, нав. де ло, 105–106; 
Енес Чен гић, С Кр ле жом из да на у дан, књи га 1, За греб 1985, 112, 133, 180–183, 240–241; 
књи га 2, 48, 244, 254–255; књи га 3, 252; књи га 4, 160, 214).

17 Д. Ва сић, Ути сци из Ру си је, 5.
18 Исто, 86.
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вој, но во сти жељ ној до ма ћој пу бли ци, ус кра ће ној за са зна ња о Ру си ји. „Тре-
ба ло је би ти у на шој ко жи”, го то во је уз вик нуо Дра ги ша Ва сић. „До шли смо 
у зе мљу ко ју во ли мо, у ко јој ни кад ра ни је ни смо би ли. И до шли смо у зе мљу 
о ко јој смо нај су прот ни је и нај ра зно вр сни је слу ша ли и чи та ли. Оп сед ну ти 
смо, ме ђу тим, за ве том да сво јој зе мљи по не се мо нај по ште ни ји из ве штај, 
нај и справ ни је оба ве ште ње.”19 

Упра во из тих раз ло га, Дра ги ша Ва сић је при су ство вао ло кал ним про-
сла ва ма, слу шао го во ре и не из бе жно пе ва ње „Ин тер на ци о на ле”, раз го ва рао 
о за ко но дав ству, ин те ре со вао се за си стем упра вља ња, по ло жај же не и омла-
ди не, про свет ну и здрав стве ну по ли ти ку, кул тур но уз ди за ње рад ни ка, од нос 
пре ма по ра же ним кла сним сна га ма. Од ла зио је у се ла и за тво ре, му зе је, 
по зо ри шта и га ле ри је, де чи ја од ма ра ли шта, фа бри ке, рад нич ке до мо ве. По-
сма трао је љу де на ули ци, њи хов ен ту зи ја зам или не за до вољ ство, слу шао 
раз го во ре, пи тао и по сма трао. По не где је ви део бла то и бе ду, а на дру гом ме-
сту бес пре кор ну хи ги је ну, сјај и по лет. С ту гом је слу шао од ри ца ње од Бо га. 
У раз го во ру с пре жи ве лим чла но ви ма ста ре ге не рал ске по ро ди це, ко јој је 
но сио пи сма ру ских ро ђа ка из Бе о гра да, са знао је да ни су сви по ра же ни 
„кла сни не при ја те љи” од би ја ли са рад њу с но вим вла сти ма, те да су по сто ја ли 
они ко ји су им при шли – „при спо со би ли се”. Од не ка да шњег цар ског офи-
ци ра чуо је да су се мно ги и „пре ва спи та ли”. Та два са зна ња оста ви ла су на 
ње га по себ но сна жан ути сак, уве ра ва ју ћи га да се у Ру си ји ства ра ју но во дру-
штво и но ви чо век. На то га је упу ћи ва ла и уве ре ност да се за кул тур ни рад 
са фа брич ким и дру гим рад ни ци ма мно го чи ни и да је то јед на од нај ве ћих 
бри га др жав не упра ве. Елан, ко ји је пре вла да вао над мр зо во љом и осе ћа јем 
по ра же но сти, као и убе ђе ње да је но вом ру ском чо ве ку ду хов ни на пре дак на 
пр вом ме сту, ства ра ли су исти учи нак. Али, да је тај чо век, сло жен, ин ти ман 
и про ти ву ре чан, и да ље за др жао сво ју „ру ску ду шу” уве ри ло га је не ко ли ко 
из не на ђу ју ћих, те шко об ја шњи вих тре нут ка, до жи вље них за вре ме по зо ри-
шне пред ста ве „Да ни Тур би них” Ми ха и ла Бул га ко ва.

То ком из во ђе ња сце не у ко јој је је дан млад глу мац, до па дљи ве по ја ве и 
све жи не ко ја је зра чи ла не ви ном чи сто ћом, об у чен у бес пре кор ну уни фор му 
пи том ца Ка дет ског кор пу са, кри стал но ја сним гла сом за пе вао „Бо же ца ра 
хра ни”, у пу бли ци се де си ло и ви дљи во осе ти ло не што нео че ки ва но: „Сва 
ли ца би ла су у јед ном је ди ном из ра зу: из ра зу јед не рет ке и до су за дир љи ве 
не жно сти. У оном ко ме ша њу и уз не ми ре но сти, у пу ној уз др жљи во сти, би ло 
је очи глед но ја сно: да је по ја ва ово га мла ди ћа у уни фор ми, са хра ње ној пре 
де сет го ди на, дав но за бо ра вље ној, про бу ди ла у њи ма јед но дир љи во осе ћа ње 
на не што што је за у век не ста ло, што је ста ро, али ипак њи хо во.”

„Све ово се де си ло му ње ви то и нео че ки ва но”, до дао је Дра ги ша Ва сић, 
„и ја сам по сма трао њи хо ву за бу ну по ве ћа ну гла сом ово га де те та што је то-
ли ко искре но љу би ло сво га ца ра. Као да се је дан од дру го га пла ше, гле да ху 
се они кри шом, па зе ћи да се ово осе ћа ње не при ме ти, као сти де ћи се се бе 
са мих. Бр зо су се уми ри ли и ма ло по сле, исто га ово га ве че ра, са мо у дру гој 
сце ни, пље ска ли су они жи во и оду ше вље но по бе ди над бе ли ма.”20

19 Исто, 50.
20 Исто, 62–63.
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Да ли је за и ста би ло та ко или је Дра ги ша Ва сић, не пре ста но уз бу ђен, 
на дра же них не ра ва и пре пла вљен ути сци ма, ви део и оно га че га ни је би ло, 
не мо же мо по у зда но зна ти. И то је, ме ђу тим, ука зи ва ло да о оно ме што је 
та ко жуд но гле дао, пре у зи ма ју ћи пре те жак те рет да схва ти ве ли чи ну ру ске 
дра ме, ње го ви ути сци ни ка да ни су би ли цр но-бе ли. На про тив, сву да је ис ти-
цао сло же ност исто ри је и те ку ћих при ли ка. Под се ћа ју ћи, на при мер, на нај-
дра стич ни је по ка за те ље со ци јал не не пра вед но сти ца ри зма, на гла ша вао је 
да ни нај о гор че ни ји про тив ни ци са вре ме ног по рет ка ни су по ри ца ли ње но 
по сто ја ње: „Јер кад чо век зна, јер кад се чо век упо зна са тим без број ним устан-
ци ма, свим тим по бу на ма ари сто кра та, рад ни ка и вој ни ка, за по чи њу ћи од 
Де ка бри ста па до Ле њи на, и кад се уве ри ка кве су све вред но сти би ле жр тва-
ма оних вла да ви на та ко нео про сти вих и не ис црп них по гре ша ка, он да му се 
ужа сна екс пло зи ја Ре во лу ци је чи ни са мо јед ном при род ном и не из бе жном 
не ми нов но шћу. У исто вре ме чо век осе ћа да се не мо же дво у ми ти о вла да-
ви на ма, ко је су про тив се бе има ле и би ле по ди гле јед ног Пу шки на, јед ну 
пле ја ду из Кр је по сног Пра ва, На род ња ка или ону из На род не Во ље, јед но га 
До сто јев ског или јед но га Тол сто ја.

А сва ки пут кад сам из оног му зе ја из ла зио, ја ни сам мо гао а да не по ми-
слим: ка ко је све оно што је до жи вео мо гао до жи ве ти са мо онај на род [...]

Иза ове про шло сти [...] до шао је ха ос, на и шло је јед но од нај ве ћих и нај-
кр ва ви јих Пла ћа ња што га је Исто ри ја за бе ле жи ла [...]

Пред на шим очи ма, ско ро по му ће ним, кре та ла се, гу жва ла, бо ри ла, 
мр цва ри ла и уни шта ва ла, сва та раз ја ре на људ ска сти хи ја у не за пам ће ном 
по жа ру свих стра сти, свих на ме ра, свих прох те ва, пра ва ца и стре мље ња. 
По не кад пу на сми сла и ра зу мљи ва, по не кад без сва ког сми сла и пот пу но 
не ра зу мљи ва раз ви ја ла се, за пли та ла и мр си ла, рас пли та ла и ре ша ва ла ова 
уи сти ну је дин стве на бор ба бе лих, цр ве них и свих бо ја, а у свој сво јој сло же-
но сти кла са, гру па, ин те ре са, ве ро ва ња, ми шље ња и пред ра су да, у оној сло-
же но сти ко јом се мо же од ли ко ва ти са мо Ру си ја и од ко је се му тио наш ум.

Ето тај ха ос, ту епо ху ме те жа, пр во и пре све га, по треб но је да се би пред-
ста ви сва ки онај, ко ји би хтео да, у ко ли ко је то мо гу ће, за ми сли ову Ру си ју 
ко ју ис пи ту је мо, Ру си ју да на шњи це.”21

По сле два ме се ца упи ја ња нај ра зли чи ти јих ути са ка, гле да ња у ма гле и 
ме те же, у се бе, сво је за пи та но сти, сно ве и сум ње, Дра ги ша Ва сић је с олак-
ша њем за кљу чио да је оства рио циљ због ко јег је кре нуо у Ру си ју и ко ји му 
је на по чет ку пу та из гле дао не са мо то ли ко ве ли ки да га је те шко би ло оства-
ри ти, не го га чак и ја сно пред ста ви ти. Не пре ста но но шен ја ким емо ци ја ма, 
с ус хи ће њем је за бе ле жио: „... ово што сам ви део, че му сам сад при су ство-
вао, то је не што огром ни је и бес крај ни је, то је ме теж ду хов ни, то је ме теж 
ис то ри ски, то је ме теж чо ве чан ски (ис так ну то у ори ги на лу – прим. М. Р.). 
То је кључ до ко га сам то ли ко жу дио да до ђем, ко га сам ево про на шао и са 
ко јим отва рам она тај на вра та за ко ја сам већ ве ро вао да ће још ду го пре да 
мном оста ти за тво ре на.”22

21 Исто, 48–50.
22 Исто, 75.
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Вра ћа ју ћи се из Со вјет ске Ру си је, Дра ги ша Ва сић је раз у ме вао чак и ре-
во лу ци о нар не ме то де ко је се при ме њу ју ра ди убр за ни јег на прет ка, а за дру-
штве ни пре лом ко ји се та мо од и гра вао твр дио да је не за бе ле жен у исто ри ји. 
„И сад, ако ми спа да мо у сла бо ти ње ове епо хе”, до дао је, „не до ста ја ће нам 
чак и не ра ва да ове му ке ра ђа ња гле да мо отво ре них очи ју!

Па ипак, на пу шта ју ћи Ру си ју, ми смо из ме ђу дру гих по не ли и уве ре ње: 
да ни ко не ма пра ва пре зи ра ти не за пам ће не а по зи тив не на по ре ко је смо ви-
де ли да се та мо ула жу. Са тим уве ре њем пре шли смо ње не гра ни це и са њим 
се по но ва на шли на дру гој стра ни, оној ко ју по зна је мо не срав ње но бо ље.”23

Под ра зу ме ва ју ћи под том дру гом стра ном за пад но е вроп ски свет, Дра-
ги ша Ва сић је у ње му ви део ду хов ну пра зни ну, љу де жељ не ма те ри јал ног 
бо гат ства и не пре ста не за ба ве, ла жни сјај и „ду хов но гро бље”.24 

У соп стве ној отаџ би ни пак на и шао је на слич ну кри зу мо ра ла и осе ћа ња, 
пи та ју ћи се чи ме ће, ка квим ус пе си ма (?) и у ка квој ат мос фе ри ју го сло вен ска 
др жа ва про сла ви ти сво ју де се то го ди шњи цу. Књи гу ко ју је по том об ја вио 
при хва ти ли су ра до зна ли чи та о ци и са ми жељ ни да се упо зна ју са про ме-
ње ном ру ском др жа вом. При ка зи ва чи књи ге при зна ва ли су му искре ност, 
не спор ну же љу да што ви ше ви ди, а у опи си ва њу ви ђе ног бу де што објек тив-
ни ји. Уо ча ва ли су ја ка осе ћа ња ко ји ма је ње гов уз бу дљи ви текст био про жет, 
љу бав пре ма ру ском чо ве ку и ру ској ли те ра ту ри, бри гу за бу дућ ност ру ске 
др жа ве, сло вен ску (срп ску) спо соб ност да раз у ме Ру се.25 Из до са да шњих 
ис тра жи ва ња ни је нам, ме ђу тим, по зна то ка кав је од јек ње го ва књи га има-
ла у кру го ви ма КПЈ и ње них сим па ти зе ра, од но сно да ли су ко му ни сти, не-
спрем ни да ува же би ло ка кву кри ти ку ста ња у Со вјет ској Ру си ји, би ли не-
за до вољ ни и оним рет ким кри тич ким де ло ви ма књи ге у ко ји ма се, на при мер, 
го во ри ло о за о ста лим се ли ма, бла ту и мра ку, бро ју „бес при зор не” де це, глад-
ни ма, ду гом пе ри о ду ко ји ће би ти по тре бан да но во дру штво са вла да сво је 
про бле ме. Јер, са слич ном је ре зер вом, па и отво ре ним под сме хом, до че ка но 
ње го во из ла га ње о про ле тер ским пе сни ци ма, они ма ко ји су по ку ша ва ли да 
ства ра ју но ву, дру штве но ан га жо ва ну, по фор ми и са др жа ју дру га чи ју ли-
те ра ту ру, с ци љем на стан ка „истин ске умет но сти”. 

Убр зо по из ла ску књи ге ути са ка са пу то ва ња по Со вјет ској Ру си ји, 
Дра ги ша Ва сић је у том до дат ку свог већ об ја вље ног по ли тич ко-књи жев ног 
пу то пи са ис пу нио прет ход но да то обе ћа ње да ће пи са ти и о пе сни штву. Ка да 
је то и учи нио, на пр во је ме сто ста вио Мак си ма Гор ког, на звав ши га пра вим 
пре те чом про ле тер ске ли те ра ту ре, у чи јем је ства ра ла штву би ло „пу но здра ве, 
жи вот не и бун тов нич ке сна ге као и са у че шћа пре ма по ни же ни ма и увре ђе-
ни ма”. Иа ко је истим члан ком по ка зао да до ста до бро по зна је ства ра ла штво 
дру гих про ле тер ских пе сни ка, из да вач ку по ли ти ку књи жев них ча со пи са и 
нај зна чај ни је пред став ни ке по је ди них сме ро ва, сма трао је да се из „сре ди не 
мно го број них про ле тер ских пе сни ка ни је још ис та као ни је дан истин ски и 
ве ли ки та ле нат”. По ње го вим ре чи ма, Ру си ја је у том тре нут ку и да ље оче-

23 Исто, 103–104.
24 Исто, 104–105.
25 Вид.: Б. Миљ ко вић, нав. де ло, 302–305; С. Сто ја но вић, „Ути сци из Ру си је од Дра ги ше 

Ва си ћа”, 364–367; Б. Но ва ко вић, нав. де ло, 368–370.



ки ва ла „но во га пе сни ка из на ро да, ро ђе ног усред нај ве ћих ду шев них му ка, 
усред кр ви и су за”.26 Исто ми шље ње из нео је и не ко ли ко го ди на доц ни је, 
1934, у Иде ја ма Ми ло ша Цр њан ског, на пи сав ши да со вјет ска књи жев ност 
ни је до сти гла зна чај кла сич не ру ске књи жев но сти.27

Тих се го ди на већ уве ли ко го во ри ло ка ко се Дра ги ша Ва сић, по сле 
сми ри ва ња емо ци ја, и по ред не сум њи ве љу ба ви пре ма Ру си ји и Ру си ма, 
уда ља вао од та мо шње ко му ни стич ке вла сти, пре све га због лич не не спрем-
но сти да при хва ти со вјет ско уре ђе ње и дик та ту ру про ле те ри ја та. Шта ви ше, 
да га је у том ста ву учвр шћи ва ло упра во ис ку ство сте че но на пу ту у Ру си ју. 
С дру ге стра не, био је све да ље и од не ких не ка да шњих по ли тич ких при ја-
те ља. Иа ко је у пр вој по ло ви ни 20-их го ди на ва жио за узда ни цу ре пу бли кан-
ског по кре та и прин ци пи јел не опо зи ци је, по чео се кре та ти ка по ли тич ко- 
-на ци о нал ној де сни ци и кон зер ва ти ви зму. На ово је ути цао ка ко ра ди ка лан 
став КПЈ пре ма суд би ни ју го сло вен ске др жа ве, за сно ван на дик та ту из Мо-
скве да је као „Вер сај ску тво ре ви ну” тре ба по сва ку це ну раз гра ђи ва ти, та ко 
и њен од нос пре ма срп ској на ци ји ко ју је по и сто ве ћи ва ла са срп ским „вла-
да ју ћим гра ђан ством”.28 И по ред то га, ни је од би јао да по вре ме но по мог не 
оп ту же ним ко му ни сти ма. Пре ма се ћа њу Ми ро сла ва Кр ле же, за хва љу ју ћи 
ње го вој ин тер вен ци ји код ге не ра ла Пе тра Жив ко ви ћа, та да шњег пред сед-
ни ка вла де, 1931. го ди не од си гур не смр ти спа сен је углед ни ко му ни ста 
Ђу ка Цви јић, као и дру ги чла но ви КПЈ.29

Упр кос та квим по ступ ци ма, мо гу ће чи ње ним због при ја тељ ства пре ма 
мо ли о ци ма или сен ти мен ту пре ма соп стве ној про шло сти, ње гов је жи вот у 
30-им го ди на ма био да ле ко дру га чи ји не го у прет ход ној де це ни ји. Адво кат-
ска кан це ла ри ја, сме ште на у нај у жем цен тру Бе о гра да, чи ји је био вла сник, 
за по шља ва ла је де се так адво ка та и би ла ме ђу нај ве ћи ма у Ср би ји. По стао је 
члан ПЕН клу ба и ма сон ске ло же, а од 1933. го ди не и до пи сни члан Кра љев-
ске ака де ми је на у ка. И да ље одан иде ји со ци јал не прав де, бли зак срп ској 
ле ви чар ској ин те ли ген ци ји, у по ли тич ком се по гле ду при бли жа вао гру па ма 
из ра зи тог на ци о нал ног опе ре де ље ња, због че га је чак сма тран кон зер ва тив-
цем. У ово ме, ме ђу тим, ни је био уса мљен, с об зи ром на то да су се и не ки 
дру ги, прет ход них го ди на аван гард ни пи сци, по пут Ста ни сла ва Ви на ве ра 
или Ми ло ша Цр њан ског, вра ћа ли по ли тич ком тра ди ци о на ли зму и срп ским 
на ци о нал ним про бле ми ма. Го ди не 1937. уче ство вао је у ства ра њу Срп ског 
кул тур ног клу ба (СКК), по ста ју ћи је дан од ње го вих пот пред сед ни ка, а две 

26 Д. Ва сић, „Про ле тер ски пе сни ци”, СКГ, књ. XXV, бр. 1 (1. сеп тем бар 1928), 26–32. 
27 На ве де но пре ма: М. Лом пар, нав. де ло, 23. Кри ти ку ју ћи ова кве ње го ве по гле де, Ра до-

ван Зо го вић му је, с по зи ци је при пад ни ка „но ве ли те ра ту ре”, пре ба ци вао са рад њу са Ми ло шем 
Цр њан ским, ко га су го то во сви ле ви ча ри сма тра ли де сни ча рем ко ји пре ко свог ча со пи са 
Иде је ис по ве да и фа ши стич ке скло но сти. Оспо ра вао је ње гов књи жев ни та ле нат, а ве ро ва-
ње да при па да нај зна чај ни јој гру пи срп ских пи са ца ве ли ком за блу дом. С ве ли ком до зом 
иро ни је звао га је „про ро ком” и „ја сно вид цем” (Ра до ван Зо го вић, „‘Иде је’ и про ду цен ти 
‘иде ја’”, Пре глед II/1–2 (22. мај 1935), 5; Исти, „Ва ри ан те јед не по ли ти ке”, На ша ствар ност 
II/5–6 (1937); Зли вол шеб ни ци, По ле ми ке и пам фле ти у срп ској књи жев но сти, књи га тре ћа 
/1934–1943/, 182–185, 309–310).

28 Вид.: Исто риј ски ар хив Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, том II, Кон гре си и зе-
маљ ске кон фе рен ци је КПЈ 1919–1937, Бе о град 1949.

29 Е. Чен гић, нав. де ло, књи га 1, 181, 241; књи га 4, 160. 
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го ди не ка сни је и уред ник ње го вог ли ста Срп ски глас, пре ко ко га се нај о длуч-
ни је за ла гао за оси гу ра ње ин те ре са срп ске на ци је у ју го сло вен ској др жа ви.30 
Упо ре до с та квим ан га жма ном, пред сам ула зак Кра ље ви не Ју го сла ви је у 
Дру ги свет ски рат у Бе о гра ду је при ме ћи ва на ње го ва по ве за ност са со вјет-
ским по слан ством, чи ме су ожи вље не не про ве ре не оп ту жбе по ко ји ма је то ком 
бо рав ка у Со вјет ској Ру си ји био „за вр бо ван” од стра не со вјет ске оба ве штај-
не слу жбе. Ка да је по сле оку па ци је и рас пар ча ва ња Ју го сла ви је фор ми ра на 
не мач ка ан кет на ко ми си ја, са за дат ком да утвр ди од го вор ност за ор га ни зо-
ва ње 27-мар тов ског пу ча, Мир ко Ко сић, је дан од ис пи ти ва них, из ја вио је: 
„Дра ги ша Ва сић је одр жа вао чвр сте ве зе са со вјет ским по сла ни ком у Бе о-
гра ду, Плот њи ко вим, и ја сам чвр сто убе ђен да је ње го во не при ја тељ ско 
др жа ње пре ма кне зу [Павлу Ка ра ђор ђе ви ћу – прим. М. Р.] би ло ин спи ри са но 
од стра не Ру са. Сам Ва сић ре као ми је јед ном при ли ком у раз го во ру, да Со вјет-
ска вла да др жи кне за за свог ве о ма опа сног про тив ни ка и да па жљи во пра ти 
сва ки ње гов ко рак.”31 

По вра так на ци о на ли зму, од но сно бри га за угро же но срп ство, од ве ли 
су овог ре пу бли кан ца и про тив ни ка ди на сти је Ка ра ђор ђе вић у ле то 1941. го-
ди не у штаб Дра го љу ба Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко ме је по стао пр ви, а за ду же 
вре ме и нај зна чај ни ји по ли тич ки са вет ник и за ме ник („Чи ча 2”), члан Цен-
трал ног на ци о нал ног ко ми те та и ве ћа „Тро ји це”, ко је је у слу ча ју смр ти во ђе 
по кре та тре ба ло да пре у зме ру ко во ђе ње. Ма да се од сре ди не ра та по вре ме-
но уда ља вао од глав не чет нич ке ко ман де и из ра жа вао не за до вољ ство мно гим 
по ја ва ма, и да ље је сма тран за нај ва жни ју по ли тич ку лич ност. Пре ма соп стве-
ном све до че њу, у су коб са дру гом ва жном лич но шћу чет нич ког по кре та, 
Сте ва ном Мо ље ви ћем, до шао је и због раз ли ка у схва та њи ма спољ но по ли-
тич ке ори јен та ци је по кре та. Док је Сте ван Мо ље вић за сту пао по тре бу ослон ца 
на Ве ли ку Бри та ни ју, Дра ги ша Ва сић је из лаз тра жио у са рад њи са Со вјет-
ском Ру си јом, ве ру ју ћи ка ко је Ср би ма нео п ход на ње на по др шка. О Ру си ји и 
све то са вљу го во рио је и при ли ком отва ра ња чет нич ког кон гре са у се лу Ба, 
кра јем ја ну а ра 1944.32 

Без ње го вих ори ги нал них днев нич ких бе ле жа ка, за са да из гу бље них 
и не по зна тих, не мо гу ће је го во ри ти и о ве о ма озбиљ ним, та ко ђе те шко про-
вер љи вим тврд ња ма, на ста лим убр зо по сле ње го ве смр ти у апри лу 1945, по 
ко ји ма је Дра ги ша Ва сић свих рат них го ди на био „ру ски чо век” у шта бу Дра-
же Ми ха и ло ви ћа. По чет ком 90-их го ди на XX ве ка око ових се ин ди ци ја 
во ди ла не ка вр ста струч не и пу бли ци стич ке по ле ми ке. Ме ђу пр ви ма јав но 
ју је из но сио Ми ро слав Кр ле жа, ре кав ши свом са го вор ни ку Ене су Чен ги ћу 
ка ко су „не ки по у зда ни љу ди”, на осно ву „ни за ар гу ме на та” ка за ли да је Дра-
ги ша Ва сић „ци је ло ври је ме (био) ру ски чо вјек у Дра жи ној ко ман ди.” Осим 
то га, пред сам крај ра та, за ње га се у Бе о гра ду рас пи ти вао лич но Алек сан дар 
Ран ко вић, пр ви чо век оба ве штај не слу жбе но вих вла сти, на по ми њу ћи да је 

30 Вид.: Љу бо драг Ди мић, „Срп ски кул тур ни клуб из ме ђу кул ту ре и по ли ти ке”, Књи-
жев ност, бр. 9–10 (1993), 858–903; Не бој ша А. По по вић, Сло бо дан Јо ва но вић и ју го сло вен ска 
др жа ва, Бе о град 2003, 211–232.

31 На ве де но пре ма: К. Ни ко лић, Исто ри ја рав но гор ског по кре та 1941–1945, књи га 3, 
Бе о град 1999, 330.

32 Исто, 337, 339.



раз го ва рао са ње го вом же ном и да би из ви ше раз ло га би ло до бро да му се 
„про гле да кроз пр сте”. „За ни је мио сам”, ка зао је Ми ро слав Кр ле жа, зна ју ћи 
за уло гу ко ју је Дра ги ша Ва сић ду го имао у чет нич ком по кре ту. „Чуо сам да 
се при ча ло ка ко је [...] био ру ски агент код Дра же. Знао сам и за ње го ву про-
шлост и све око ње га. Ка кве је ра чу не сво дио ов дје, с Ва си ће вом же ном, 
Алек сан дар Ран ко вић, то ме ни ни је би ло ја сно. У сва ком је слу ча ју не ку 
тр го ви ну на пра вио. Ме ђу тим, у ме ђу вре ме ну Ва си ћа су уби ли та ко да од 
тих обе ћа ња ни је оста ло ни шта.”33

Убр зо по том, у сво јим, на срп ском је зи ку пр ви пут об ја вље ним рат ним 
ме мо а ри ма, Ми ло ван Ђи лас је на пи сао ка ко се се ћа да је кра јем ра та тај на 
слу жба „ис по ља ва ла из у зет но ин те ре со ва ње за Ва си ћа”, те да су јој би ле по-
зна те раз ли ке из ме ђу ње га и Дра же Ми ха и ло ви ћа, ве за не за ста во ве пре ма 
гра ђан ском ра ту и са рад њи са оку па то ри ма.34 Мно го ма ње опре зан, Вла ди-
мир Де ди јер је твр дио да је Јо сиф Ви са ри о но вич Ста љин, „на осно ву ра ни јих 
ве за”, у штаб ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа по слао и књи жев ни ка Дра ги шу Ва си-
ћа, „ре зи дент(а) јед не со вјет ске оба ве штај не слу жбе у Бе о гра ду”, о че му 
„по сто је увер љи ва до ку мен та”. Шта ви ше, и сам је Дра жа Ми ха и ло вић при-
знао 1946. го ди не да је имао стал ну ве зу с Мо сквом, те да ју је одр жа вао и 
1945, ка да је пре ки нуо ве зе с Ен гле зи ма и Аме ри кан ци ма. Ти ту су пак још 
пре ра та би ле по зна те ве зе „ср би јан ске де сни це с Мо сквом”.35 

С тврд њом Вла ди ми ра Де ди је ра сло жио се и Ан тун Ду ха чек, је дан од 
ру ко во ди ла ца ју го сло вен ских оба ве штај них слу жби, на сто је ћи да до ка же 
ка ко је Дра ги ша Ва сић био со вјет ски агент, ко ји је у штаб Дра же Ми ха и ло-
ви ћа до шао снаб де вен ру ском ра дио-ста ни цом, као „шеф оба вје штај ног цен-
тра за Ср би ју”.36 По би ја ју ћи ове на во де, ње го ва кћер ка Та тја на Ва сић Ја ни-
ћи је вић од луч но их је де ман то ва ла, на звав ши их „не бу ло за ма”, „нео збиљ ним 
тврд ња ма” и „про вид ним из ми шљо ти на ма” о ко ји ма се „не мо же озбиљ но 
ни рас пра вља ти”.37 Од го ва ра ју ћи јој, Ан тун Ду ха чек се по зи вао на пи са ње 
Вла ди ми ра Де ди је ра, ко ме је на вод ни из вор био упра во Јо сип Броз Ти то, 
по том на Ми ро сла ва Кр ле жу и, на ро чи то, на из ја ву Ми ло ша Ми ни ћа, ко ји 
се на ла зио у Ти то вој прат њи при ли ком ње го вог пр вог су сре та са Дра жом 
Ми ха и ло ви ћем, 19. сеп тем бра 1941. у Стру га ни ку. Пре ма овом све до че њу, 
Дра ги ша Ва сић, ко ји је био у гру пи Ми ха и ло ви ће вих пра ти ла ца, по здра вио 
је Ти та ње го вим иле гал ним име ном „Вал тер”, по ка зу ју ћи да му је по знат 

33 Е. Чен гић, нав. де ло, књи га 1, 183; књи га 2, 254–255.
34 Из но се ћи раз го вор ко ји је о Дра ги ши Ва си ћу во дио са књи жев ни ком До бри цом 

Ћо си ћем, Ми ло ван Ђи лас је на вео ка ко је тек та да са знао да је Ва сић био од луч ни про тив-
ник са рад ње са оку па то ром. Јер, „Ћо сић је, при пре ма ју ћи свој ро ман Де о бе, от крио у ар хи-
ви ма Ва си ће ва пи сма у ко ји ма овај ука зу је да је чет нич ки по крет осу ђен на про паст с пр вом 
пу шком ко ју до би је од оку па то ра про ти ву пар ти за на. А из Ср би је, по чет нич ком сло му у 
Цр ној Го ри, Ва сић је пи сао Дра жи да је Ср би ја за чет ни ке по ли тич ки из гу бље на, јер да су 
у њој пре власт до би ли на ред ни ци и за ве ли су лу ди те рор. Се дам та квих пи са ма Ћо сић је дао 
књи жев ни ку Ми ро сла ву Кр ле жи...” (Ми ло ван Ђи лас, Ре во лу ци о нар ни рат, Бе о град 1990, 
263–264).

35 Вла ди мир Де ди јер, Ве ли ки бун тов ник Ми ло ван Ђи лас. При ло зи за би о гра фи ју, Бео-
град 1991, 323. 

36 По ли ти ка екс прес, 26. ја ну ар 1992. и 7. фе бру ар 1992.
37 На ве де но пре ма: Ан тун Ду ха чек, Ис по вест оба ве штај ца. Успон и пад ју го сло вен ске 

оба ве штај не слу жбе, Бе о град 1992, 232.
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иден ти тет пр вог чо ве ка КПЈ и пар ти зан ског по кре та. По сле ра та, Јо сип Броз 
је До бри ци Ћо си ћу при чао да му је тај раз го вор са Дра ги шом Ва си ћем био 
„нај не при јат ни ји у жи во ту”, а спо ми њао га је и пред дру гим љу ди ма.38

Слич но су прот ста вље ним ми шље њи ма о при ро ди од но са ко ји је Дра-
ги ша Ва сић имао са со вјет ским слу жба ма, са вре ме ни ци и исто ри ча ри се не 
сла жу ни око ва жних де та ља ње го ве по ги би је у про ле ће 1945. Иа ко ве ћи на 
сма тра да су га на из ра зи то су ров на чин умо ри ле уста ше, за јед но са гру пом 
чет ни ка Па вла Ђу ри ши ћа, у ли те ра ту ри се по ми ње и убе ђе ње да су га по гу-
би ли пар ти за ни, ко ји ма ни је био по знат ње гов пра ви иден ти тет.39 

Цео жи вот Дра ги ше Ва си ћа, од пр вих ди ле ма, ис по ље них кра јем Пр вог 
свет ског ра та и у пр вим по сле рат ним го ди на ма, а по том у тра же њу од го во ра 
на ва жна пи та ња од ре ђи ва ња пре ма отаџ би ни, па три о ти зму и на ци ји, сми слу 
жр тве, иде ји со ци јал не прав де и те жњи за ху ма ни јим и пра вед ни јим дру-
штвом, па све до тра гич ног кра ја био је ис пу њен том уну тар њом не сми ре-
но шћу, ло мо ви ма, не ја сно ћа ма и ма гла ма, та ко че стом реч ју у ње го вим тек-
сто ви ма. У ма гли је умно го ме остао и ње гов став пре ма Ру си ји. До са да шње 
по зна ва ње од но са срп ске гра ђан ске ле ви це, иа ко не пот пу но, ипак до пу шта 
ми сао по ко јој се ни ко од дру гих срп ских ин те лек ту а ла ца и гра ђан ских по-
ли ти ча ра ле ви чар ског опре де ље ња ни је то ли ко као он му чио да за у зме је дан 
кон крет ни ји и трај ни ји став. Исто вре ме но, ме ђу тим, пре ко ове ње го ве лич не 
исто ри је и ње них ди ле ма мо же се са гле да ва ти сло же ност раз ми шља ња и рас-
по ло же ња це лих ге не ра ци ја, ко је ни су мо гле да „иду са ко му ни сти ма”, али ни 
да у сво јим на чел ним опре де ље њи ма бу ду про тив Со вјет ске Ру си је. Исто-
ри ја им че сто ни је пра шта ла, ни ти до пу шта ла пра во на за блу де и по гре шке. 
Сам Дра ги ша Ва сић про гла шен је за рат ног зло чин ца мар та 1945, а по том 
ре ха би ли то ван у де цем бру 2009. Мно го пре тог суд ског епи ло га, ње го во 
књи жев но де ло сти за ло је до чи та ла ца и би ло ува жа ва но од књи жев них кри-
ти ча ра.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

DRA GI ŠA VA SIĆ AND THE SO VI ET RUS SIA1

by

MI RA RA DO JE VIĆ, PhD 
Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of Phi lo sophy,  

Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: Analyzing Dra gi ša Va sić, a lawyer, a po li ti cian and a gre at Ser bian wri ter, 
and his per so nal vi ews on the So vi et Rus sia, as well as po in ting out the com ple xity of this 
re la ti on ship, we al so tried to use this pa per to sig nify an even mo re im por tant re se arch ne ces-
sity: fil ling the cog ni ti ve emp ti ness in un der stan ding the sa me pro blem wit hin the Ser bian 
ci vil left wing cir cles. This work has been do ne ac cor ding to the li te rary and ot her works by 
Dra gi ša Va sić, his con tem po ra ri es, me mo ir and hi sto ri o grap hic li te ra tu re.

38 Исто, 233; К. Ни ко лић, Исто ри ја рав но гор ског по кре та 1941–1945, књи га 3, 334. 
39 Вид.: Исто, 341–342.
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О С В Р Т И
R E V I E W S

UDC 94(497.11)”1914/2009”

ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ И СР БИ ЈА
(Да ни ло Ша ре нац, Топ, вој ник и се ћа ње: Пр ви свет ски рат и Ср би ја 1914–2009, 

Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 2014, 277 стр.)

У го ди ни обе ле жа ва ња сто го ди шњи це од 
по чет ка Ве ли ког ра та срп ска исто ри о гра фи-
ја је по ста ла бо га ти ја за ве ли ки број но вих 
на сло ва ко ји су из но ва при сту пи ли ње го вом 
про у ча ва њу. Ме ђу њи ма се из два ја књи га др 
Да ни ла Ша рен ца, на уч ног са рад ни ка Ин сти-
ту та за са вре ме ну исто ри ју, ко ја пред ста вља 
ње го ву из ме ње ну и до пу ње ну док тор ску ди-
сер та ци ју, од бра ње ну под на зи вом „Пр ви 
свет ски рат и Ср би ја. Тех ни ци за ци ја ра то ва-
ња и кул ту ра се ћа ња 1914–2009.” Књи гу чи не 
три ме ђу соб но по ве за не це ли не пре ко ко јих 
је ау тор при ка зао на ста нак и рат ну исто ри ју 
срп ске ар ти ље ри је, тра гич ну суд би ну срп ских 
ре гру та, рат не успо ме не вој ни ка и њи хов по-
ло жај као рат них ве те ра на, уз при каз про це са 
на стан ка ко лек тив ног се ћа ња о Пр вом свет-
ском ра ту. До ма ћа исто ри о гра фи ја до са да 

ни је по ка зи ва ла по себ но ин те ре со ва ње за кул-
ту ру се ћа ња на до га ђа је из Пр вог свет ског 
ра та, чи ме је се би ус кра ти ла мо гућ ност да 
сву сло же ност ра та по сма тра из ,,мно го жи-
во то пи сни јег угла”. На сли чан на чин је про-
у ча ван про цес мо дер ни за ци је и ње гов ути цај 
на срп ско дру штво, ко ји је у овој књи зи са-
гле да ван па ра лел но са кул ту ром се ћа ња уз 
исто вре ме на по ре ђе ња и ана ли зе. Сâм ау тор 
се у ра ду огра ни чио на 2009. го ди ну, сма тра-
ју ћи да је она до вољ но уда ље на од 2014. у ко-
јој се од и грао ,,ко ме мо ра тив ни бум”, што по 
ње му за слу жу је сту ди ју по себ не вр сте.

Ин ду стри ју и свет ску еко но ми ју на пре-
ла ску из XΙX у XX век за хва ти ла је Дру га 
ин ду стриј ска ре во лу ци ја, пра ће на тр ком у 
на о ру жа ва њу им пе ри ја ли стич ких си ла. У 
ова квим окол но сти ма тех нич ка от кри ћа бр зо 
су про на ла зи ла сво ју при ме ну што је до ве ло 
до под сти ца ња ма сов не ин ду стриј ске про из-
вод ње, а мир но доп ској упо тре би не рет ко је 
прет хо ди ла вој на. Ме ђу пр вим ин ду стриј ским 
по стро је њи ма у Кне же ви ни Ср би ји би ла је 
то по лив ни ца у Кра гу јев цу, где је 1853. го ди-
не из ли вен пр ви срп ски топ, а ка ко би вој ска 
има ла об у че не ар ти љер це не што ра ни је је 
осно ва на Ар ти ље риј ска шко ла ко ја је пре ра-
сла у Вој ну ака де ми ју. То ком бор бе за об но-
ву не за ви сно сти па ра лел но је те као про цес 
ко ји је имао за циљ да Ср би ји обез бе ди не за-
ви сност при ли ком на бав ке вој не опре ме. Ко-
ли ко је ово би ло ва жно по ка за ло се отва ра њем 
тзв. ,,То пов ског пи та ња”, ко је је по тре са ло 
Ср би ју у пе ри о ду 1904−1906. го ди не. Пр ви 
део књи ге до но си пре глед де ша ва ња ве за них 
за ре ша ва ње пи та ња пре о ру жа ња и мо дер ни-
за ци је срп ске ар ти ље ри је, ко је је пре ра сло у 
по ли тич ку афе ру са јед на ким ути ца јем на 
уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку, при че му је 
про у зро ко ва ла не ко ли ко кри за вла де и мо гућ-
ност аб ди ка ци је кра ља Пе тра Ι Ка ра ђор ђе-
ви ћа. Ку по ви на то по ва би ла је ве ли ки ис пит 
срп ске по ли тич ке и еко ном ске ели те, од но сно 



њи хо вог уве ре ња да је до шло вре ме да се иза-
ђе из под ре ђе ног еко ном ског по ло жа ја пре ма 
Ау стро у гар ској мо нар хи ји. Исто вре ме но, 
ау тор скре ће па жњу да је ку по ви на то по ва 
пред ста вља ла пр ви озби љан по сао но вих вла-
сти, кон сти ту и са них у да ни ма по сле Мај ског 
пре вра та, а да се од ви јао у ат мос фе ри оп те-
ре ће ној на сле ђем про шло сти. За кљу чи ва њем 
кре ди та са Фран цу ском омо гу ће на је ку по-
ви на Шнај де ро вих то по ва, док је пре о ста ли 
део нов ца био на ме њен да љој из град њи же-
ле зни це. Ис прав ност вла ди не од лу ке би ла 
је по твр ђе на већ у бал кан ским ра то ви ма, где 
су но ви то по ви срп ској вој сци до не ли од лу-
чу ју ћу пре ва гу то ком бор би са не при ја те љем. 
У тој бор би до шло је до сра ста ња то па и чо-
ве ка у јед но и на стан ка сво је вр сног кул та 
ве за ног за моћ срп ске ар ти ље ри је, због че га 
је не ста ши ца ар ти ље риј ских гра на та то ком 
је се ни 1914. го ди не иза зва ла пад мо ра ла код 
срп ског вој ни ка. На за ни мљив на чин је при-
ка зан топ као рат ни плен, од но сно од го вор-
ност и сра мо та ко јој је вој ник и офи цир био 
из ло жен у слу ча ју да из гу би оруж је. Ве за 
то па и чо ве ка по но во до ла зи до из ра жа ја при-
ли ком уни шта ва ња срп ске ар ти ље ри је на 
ула ску у Ал ба ни ју, те је по тре сне сце не ра-
стан ка са то по ви ма опи са ла и не ко ли ци на 
књи жев ни ка у сво јим де ли ма. То пу као сим-
бо лу не за ви сно сти и вој них по бе да, ау тор су-
прот ста вља сли ке ра за ра ња и по вре да на ста-
лих од стра не деј ства ар ти ље ри је, ко је су пак 
би ле ,,све де не и са ни та ри зо ва не” за рад ства-
ра ња сли ке то па као при ја тељ ске ма ши не без 
ко је би из о ста ле слав не по бе де срп ске вој ске.

Дру га це ли на књи ге по све ће на је тра гич-
ној суд би ни срп ских ре гру та мо би ли са них 
1915. го ди не, чи је је стра да ње би ло по сле ди-
ца ни за про пу ста срп ских вла сти. Пи та ње 
срп ских ре гру та из 1915. го ди не пре ма ми-
шље њу ау то ра спа да у ,,су штин ска пи та ња 
о раз ме ра ма и гра ни ца ма срп ског от по ра у 
Пр вом свет ском ра ту”. Од лу ка о ре гру та ци-
ји мла ди ћа ро ђе них 1896–1900 (стро сти од 15 
до 19 го ди на) до не та је кра јем ок то бра 1915. 
го ди не од стра не вла де. У тре нут ку ка да је 
за по че ло по вла ча ње срп ске вој ске и ка да је 
по ста ло ја сно да ће рат по тра ја ти, Ни ко ла 
Па шић је сма трао да ће ти мла ди ћи вр ло бр зо 
ста ти у бор бе не ре до ве срп ске вој ске, а с дру-
ге стра не ни је же лео да их оста ви не при ја-
те љу. Број мо би ли са них мла ди ћа ко ји су 
умр ли то ком по вла че ња кре тао се из ме ђу 
30.000 и 40.000, услед че га је 1916. го ди не ми-
ни стар вој ни отво рио ис тра гу чи ји је зва нич-
ни на зив био ,,Ис тра га о упро па шћи ва њу ре-
гру та у Ал ба ни ји”. Ре зул тат ис тра ге је би ло 
на во ђе ње име на 17 офи ци ра ко ји су има ли 
нај ве ћу од го вор ност у стра да њу ре гру та, али 

је уме сто по кре та ња суд ског по ступ ка сме-
њен ислед ник пу ков ник Стан ко Цвет ко вић. 
Ис тра га је по том на ста вље на под пот пу ков-
ни ком Ми ло шем Кон стан ти но ви ћем, ко ји је 
до жи вео исту суд би ну као ње гов прет ход-
ник. Уви дев ши да вој ска не же ли да ис тра гу 
спро ве де до кра ја, по ли ти ча ри су у На род ној 
скуп шти ни зах те ва ли фор ми ра ње Ан кет ног 
од бо ра. По сле ње го вог фор ми ра ња спр о ве-
де на је тре ћа ис тра га о тра гич ној суд би ни 
ре гру та ко ја је до шла до са зна ња о по сто ја њу 
слу ча је ва стре ља ња ре гру та од стра не вој ске. 
Ис тра га је об у ста вље на 1920. го ди не, а у јав-
но сти се ово пи та ње сме ло спо ми ња ти са мо 
,,дис крет но”. Крив ци ма се ни је мо гло су ди ти 
нај ве ро ват ни је оту да што је по сто ја ла од го-
вор ност нај ви шег вој ног и по ли тич ког вр ха. 

По след њи део књи ге ау тор је по све тио фе-
но ме ну ве за ном за по вра так вој ни ка мир но-
доп ском жи во ту по сле ду го трај ног ра та. Срп-
ски ве те ра ни из Ве ли ког ра та су се по по врат-
ку до мо ви ма су о чи ли са ве ли ким ра за ра њи ма 
ко ји ма је зе мља би ла из ло же на. Вр ло бр зо 
за бе ле жен је по раст на си ља свих вр ста, од ко-
јих су нај број ни је би ле пљач ке, хај ду чи ја и 
уби ства из осве те. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
при ли ком об ра чу на се ко ри сти ла бом ба са 
ко јом су ве те ра ни ве што ру ко ва ли. Исто вре-
ме но, са де мо би ли за ци јом је от по че ла бор ба 
ве те ра на за њи хо ва пра ва у ма те ри јал ном и 
мо рал ном сми слу. Ве те ра ни су по ку ша ва ли 
да их оства ре пре ко Удру же ња ре зе рв них 
офи ци ра и рат ни ка, осно ва ног у пе ри о ду од 
1919. до 1922. го ди не. Јед на од нај ва жни јих 
ак тив но сти удру же ња од но си ла се на не го ва-
ње успо ме на из ра та, у че му су се сме њи ва ле 
,,ду хов на по тре ба за уте хом, страх од за бо-
ра ва и гу бит ка те ко ви на сте че них у ра ту”. С 
дру ге стра не, се ћа ње на рат би ло је пред мет 
про па ганд не и иде о ло шке ма ни пу ла ци је у 
свр ху про кла мо ва ног ју го сло вен ства или 
ис ка зи ва ња не по ве ре ња пре ма рат ним про-
тив ни ци ма. 

Ак тив но сти удру же ња ау тор је при ка зао 
пре ко не го ва ња успо ме на на ко ми те, при ку-
пља ња исто риј ске гра ђе, се ћа ња на од бра ну 
Бе о гра да 1915. го ди не, по ди за ња спо ме ни ка 
бра ни о ци ма Бе о гра да на Но вом гро бљу, об-
но ве цр кве Ру жи це на Бе о град ској твр ђа ви, 
ко ја је има ла уло гу вој нич ке цр кве. Од нос 
др жа ве пре ма рат ним тра ди ци ја ма при ка зан 
је пре ко пи та ња бри ге о вој нич ким гро бљи-
ма, од ко јих је по себ но био илу стра ти ван 
слу чај срп ског вој нич ког гро бља Ти је на пе-
ри фе ри ји Па ри за. Пр во би тан план уре ђе ња 
гро бља био је вр ло ам би ци о зно за ми шљен, 
укљу чу ју ћи и по ди за ње спо ме ни ка. Ни је, 
ме ђу тим, оства рен због су ко ба из ме ђу раз ли-
чи тих фрак ци ја у удру же њу, а гро бље Ти је 
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је на кра ју скром но уре ђе но од стра не Фран-
цу за. Слич на си ту а ци ја се по но ви ла и при-
ли ком по ди за ња Рат нич ког до ма у Бе о гра ду, 
по сле че га је до шло до рас па да удру же ња, 
ко је је до жи ве ло не у спех у ре ша ва њу ,,рат нич-
ког пи та ња”.

За вр шет ком Дру гог свет ског ра та и про-
ме ном дру штев ног по рет ка у Ју го сла ви ји 
до га ђа ји из Ве ли ког ра та из гу би ли су во де ће 
ме сто. Од нос пре ма њи ма је про ла зио кроз 
ви ше фа за то ком дру ге по ло ви не XX ве ка. 
По чет на фа за до не ла је укла ња ње ве ли ког 
бро ја спо мен обе леж ја и по ти ски ва ње се ћа ња 
на зна чај не да ту ме ко ји су за ме ње ни они ма 
ве за ним за пар ти зан ски по крет; за тим је усле-
ди ло при зна ва ње за слу га рат них ве те ра на 
ка да су но си о ци Ка ра ђор ђе ве зве зде из јед-
на че ни у пра ви ма са но си о ци ма Пар ти зан ске 
спо ме ни це, да би се да ме се тих и осам де се тих 
го ди на до шло до по ра ста ин те ре со ва ња јав-
но сти за те ме Пр вог свет ског ра та. Пре ма ми-
шље њу со ци о ло га То до ра Ку љи ћа, исто риј ско 
пам ће ње об ли ку ју три глав на идеј на чи ни о ца 
– кул ту ра се ћа ња, исто риј ска на у ка и при мар-
но ис ку ство, с ко ји ма се ау тор сла же и ис ти че 
да су сва три еле мен та до ми ни ра ла срп ском 
јав но сти у јед ном вре мен ском пе ри о ду XX 
ве ка. У про це су кон тро ле по ли тич ке мо ћи 
дру штве но се ћа ње има ве о ма ва жну уло гу, а 
Пр ви свет ски рат је пред ста вљао је дан од не-
ко ли ко исто риј ских до га ђа ја ко ји су кра јем 
осам де се тих го ди на по слу жи ли на ци о нал ном 
ује ди ње њу. У про це су фор ми ра ња кул ту ре 
се ћа ња ау тор као нај ва жни је мо мен те ви ди 
сни ма ње игра ног фил ма Марш на Дри ну 

(1964), по ја ву ро ма на Вре ме смр ти (1972−1979) 
књи жев ни ка До бри це Ћо си ћа у ко ме се из но-
си ње го ва иде ја ,,да Ср би ја до би ја ра то ве, а 
гу би сте че не те ко ви не у ми ру”, као и об ја вљи-
ва ње збир ки се ћа ња Гол го та и вас крс Ср би је 
(1971) и Со лун ци го во ре: ова ко је би ло (1979). 
На при ме ру ових де ла мо же се са гле да ти ко-
ли ко је Пр ви свет ски рат ва жан до га ђај за 
срп ски на род у ,,до жи вља ва њу соп стве ног 
иден ти те та и исто риј ске уло ге”.

У сво јим за кључ ним раз ма тра њи ма ау тор 
још јед ном ука зу је на зна чај то па ко ји је за 
мно ге срп ске се ља ке пред ста вљао пр ви су-
срет с јед ним тех нич ким сред ством, чи ме је 
ар ти ље ри ја по ста ла јед но од сред ста ва ко јим 
се мо дер ни зо ва ло дру штво. Ис ти ца њем у 
пр ви план успе ха ар ти ље ри је гу би ло се из 
ви да стра да ње оста лих ро до ва срп ске вој ске, 
а ме ђу њи ма и срп ских ре гру та то ком 1915. 
го ди не. Њи хо ва тра ге ди ја би ла је из бри са на 
из срп ског ка но на Ве ли ког ра та још у до ба 
Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, а вре ме ном је 
при ча о ре гру ти ма по ла ко не ста ја ла из се ћа-
ња. На ста нак кул ту ре се ћа ња ве за не за Пр ви 
свет ски рат ка рак те ри ше ви ше по че та ка и 
од су ство кон ти ну и те та, због че га ау тор сма-
тра да су спо ме ни ци и ма те ри јал ни оста ци 
до би ли ве ћи зна чај и ва жност у Ср би ји не го 
у оста лим др жа ва ма ко је су уче ство ва ле у 
овом су ко бу. 

Књи га Да ни ла Ша рен ца сва ка ко за слу жу је 
па жњу струч не и ши ре јав но сти, с об зи ром 
на то да ну ди мо гућ ност уви да у не ке од ма ло 
по зна тих аспе ка та уче шћа Ср би је у Ве ли ком 
ра ту. 

Др Пре драг М. Ва ја гић, исто ри чар
Бач ка Па лан ка
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ВИ ЗАН ТИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ОСМАН СКОГ ЦАР СТВА И ЗА ПА ДА
(Ne vra Ne ci po ğlu, Byzan ti um bet we en the Ot to mans and the La tins: po li tics and  
so ci ety in the la te em pi re, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, 374 pg.)

Ви зан тиј ско цар ство у XIV и XV ве ку би-
ло је су о че но са број ним спо ља шњим и уну-
тра шњим иза зо ви ма, пре све га гра ђан ским 
ра то ви ма, епи де ми јом ку ге, осва ја њи ма срп-
ског ца ра Ду ша на, до во ђе њем у ва зал ни по-
ло жај пре ма Осман ли ја ма по сле Ма рич ке 
бит ке 1371. го ди не. Не ка да шњој им пе ри ји 
ко ју су са да чи ни ле са мо сла бо по ве за не апа-
на же са цен тром у Ца ри гра ду остао је са мо 
фор мал ни пре стиж. 

Не вра Не џи по глу уо чи ла је да су, ипак, 
не до вољ но ис тра же ни по ли тич ки ста во ви 
ко ји су се по ја ви ли у раз ли чи тим сег мен ти-
ма ви зан тиј ског дру штва као од го вор на 
осман ску екс пан зи ју иа ко по сто ји из ве стан 
број сту ди ја о по зно ви зан тиј ској исто ри ји и 

ње ним од но си ма са стра ним си ла ма. Кроз сво-
је де ло, Byzan ti um bet we en the Ot to mans and 
the La tins: po li tics and so ci ety in the la te em pi re, 
ау тор ка је на сто ја ла да по ка же ка ква су ре-
ше ња пре ма осман ској опа сно сти на ла зи ли 
љу ди из раз ли чи тих де ло ва ви зан тиј ског 
дру штва у раз ли чи тим ре ги ја ма. Та ко ђе je 
ис пи ти ван и од нос пре ма дру гим стра ним 
си ла ма у ат мос фе ри по ли тич ке и вој не не-
ста бил но сти, гра ђан ских ра то ва и спољ не 
опа сно сти у XIV и XV ве ку. Ова књи га про-
и за шла из док тор ске ди сер та ци је од бра ње не 
на Уни вер зи те ту Хар вард 1990. го ди не а пр ви 
пут је об ја вље на 2009. го ди не и пред ста вља 
пр ву де таљ ну ана ли зу ви зан тиј ске по ли ти ке 
пре ма Осман ском цар ству и др жа ва ма За-
пад не Евро пе у XV ве ку. Књи га је по де ље на 
у че ти ри де ла, укуп но има де сет по гла вља 
и хро но ло шки об у хва та пе ри од од 1370. до 
1460. го ди не. Ге о граф ски су об у хва ће ни Со-
лун, Ца ри град и Мо ре ја. По ред ове сту ди је 
Не вра Не џи по глу је ау тор број них чла на ка 
о по зно ви зан тиј ском дру штву, еко но ми ји и 
по ли ти ци. Та ко ђе пре да је исто ри ју на Бос-
фор ском уни вер зи те ту у Ис тан бу лу и би ла 
je уред ник Byzan ti ne Con stan ti no ple: Mo nu-
ments, To po graphy and Everyday Li fe, Le i den 
– Bo ston, 2001 (Ви зан тиј ски Ца ри град: Спо-
ме ни ци, то по гра фи ја и сва ко днев ни жи вот).

У увод ном де лу по де ље ном на два по гла-
вља, дат је пре глед ко ри шће них из во ра и по-
ста вље ни су глав ни ци ље ви сту ди је ко ји се 
пр вен стве но са сто је у ус по ста вља њу ве за из-
ме ђу по ли тич ких ста во ва и дру штве но-еко-
ном ских фак то ра. То се пре све га од но си на 
ути цај ви зан тиј ско-осман ских су ко ба на 
еко ном ски и дру штве ни жи вот у Со лу ну и 
Ца ри гра ду и њи хов ути цај на по ли тич ке ста-
во ве раз ли чи тих сег ме на та град ске по пу ла-
ци је. По ред ово га тре ба укљу чи ти и ана ли зу 
дру штве них и еко ном ских по сле ди ца у Со-
лу ну и Мо ре ји на кон гу бит ка ве ли ког де ла 
те ри то ри ја ко је су осво ји ле Oсманлије, са 



по себ ним на гла ском на по ли тич ке ста во ве 
зе мљо по сед нич ке ари сто кра ти је. Ау тор ка 
на гла ша ва да је тер мин про о сман ски и про-
ла тин ски нај ви ше ко ри шћен да озна чи љу де 
ко ји су ак тив но по др жа ва ли или се про ти ви-
ли Oсманлијама или Ла ти ни ма а из бе га ва ла 
је ове тер ми не у слу ча је ви ма где су Ви зан тин-
ци по ка зи ва ли на кло ност јед ној или дру гој 
стра ни из раз ло га као што су си ро ма штво, 
глад или рат. У овом слу ча ју тре ба го во ри ти 
о по мир љи вим ста во ви ма и ис та ћи спе ци фич-
не окол но сти ко је су во ди ле љу де да усво је 
од ре ђе не по ли тич ке по зи ци је. Тер мин Ла тин 
у овој сту ди ји се упо тре бља ва за за пад не 
Евро пља не, по го то во за Ита ли ја не, док се у 
ви зан тиј ској прак си ви ше упо тре бља вао да 
озна чи при пад ни ке ка то лич ке цр кве.

 У дру гом по гла вљу се по сма тра по ло жај 
Ви зан ти је на кон IV кр ста шког ра та и ду го роч-
не по сле ди це овог до га ђа ја. Са исто риј ске дис-
тан це осва ја ње Ца ри гра да 1453. го ди не чи ни-
ло се као не ми нов ност по сле 1204. го ди не 
сто га што је ви зан тиј ска др жа ва би ла те ри то-
ри јал но ума ње на и еко ном ски и фи нан сиј ски 
ис цр пље на. С дру ге стра не гра ђан ски ра то ви 
су олак ша ли осман ску екс пан зи ју јер су се 
за ва ђе не стра не окре та ле њи ма за по моћ. Ме-
ђу тим, ау тор ка сма тра да би узрокe па да тре-
ба ло са гле да ти у окви ру ду го роч них по сле-
ди ца по ме ну тог по хо да, на чи на осва ја ња 
Осман ли ја и зва нич не по ли ти ке Ви зан ти је 
пре ма Осман ском цар ству, за пад ним си ла ма 
и пап ству. По след ње пи та ње ће би ти раз ра ђе-
но у на ред ним по гла вљи ма. Под ду го роч ним 
по сле ди ца ма кр ста шког по хо да на во ди се пре 
све га де цен тра ли за ци ја вла сти јер је пред на-
ле том осман ске опа сно сти ви зан тиј ска цен-
трал на власт би ла не спо соб на да пре ва зи ђе 
по де ље ност про вин циј ских управ ни ка. Дру-
га по сле ди ца ко ја је оста ви ла ду бок ути цај на 
свест и иде о ло ги ју Ви зан ти на ца су ан ти ла тин-
ска осе ћа ња, при сут на од XI ве ка али ко ја су 
се са да ја ви ла пр вен стве но због еко ном ских 
фак то ра. Ме ђу тим, прак тич ни и еко ном ски 
ин те ре си су не ке Ви зан тин це на во ди ли на 
са рад њу и по ве зи ва ње са Ла ти ни ма ко ји су 
има ли од ре ђе не дру штве не, еко ном ске, не кад 
и по ли тич ке ути ца је у ви зан тиј ским кру го-
ви ма. Још је дан у ни зу фак то ра ко ји тре ба 
узе ти у об зир ка да се раз ма тра узрок па да је 
и на чин осва ја ња Осман ли ја ко ји су има ли 
до бар ме ха ни зам за за до би ја ње по ве ре ња на 
но во о сво је ним те ри то ри ја ма. На и ме, ста нов-
ни штво ко је би се до бро вољ но пре да ло за-
др жа ва ло је сло бо ду ве ро и спо ве сти уз услов 
пла ћа ња ха ра ча. Зе мљо по сед ни ци и вој на 
ели та су за др жа ли дру штве ни ста тус за јед-
но са сло бо дом ве ро и спо ве сти, као и по се де 
ко ји су ула зи ли у ти мар ски си стем.

Со лун, пре глед уну тра шње исто ри је и ње-
го вих од но са са Ца ри гра дом, Ла ти ни ма, 
Осман ли ја ма и ис пи ти ва ње по сле ди ца осман-
ског при ти ска на фо р ми ра ње по ли тич ких 
ста во ва су те ма тре ћег, че твр тог и пе тог по-
гла вља. На са мом по чет ку пре гле да уну тра-
шње исто ри је дру гог гра да Цар ства на ла зи мо 
да је по сле срп ских и осман ских осва ја ња, 
не стао сред њи слој јер су зе мљо по сед ни ци 
по че ли да се ба ве тр го ви ном и на стао је све 
ве ћи јаз из ме ђу бо га ти јих и си ро ма шни јих 
сло је ва. Ау тор ка да ље об ја шња ва да су ста-
нов ни ци мо ра ли са ми да на ла зе на чи не да 
ра ту ју про тив Осман ли ја и да су се, ис цр пље-
ни си ро ма штвом, пре да ли 1387. го ди не осман-
ском за по вед ни ку. Убр зо по сле Ан гор ске 
бит ке (1402), ус по ста вље на је 1403. го ди не 
ви зан тиј ска власт и на сту пио је ре ла тив но 
ми ран пе ри од али је при су ство Осман ли ја 
ве о ма ути ца ло на тр го ви ну и зе мљо по се де. 
Ве ћи на ста нов ни ка је оси ро ма ши ла док се 
је дан ма њи број обо га тио тр го ви ном на ве ће 
да љи не и да ју ћи но вац уз ка ма ту. Упр кос 
ово ме ка да је де спот Ан др о ник 1423. го ди не 
пре дао град Све тог Ди ми три ја Ве не ци јан ци-
ма, јер ни је мо гао да се су про ста ви осман ској 
опа сно сти, си ро ма шни ји део ста нов ни штва 
је по др жа вао пре да ју, док су бо га ти и углед-
ни би ли за удру жи ва ње са Ве не ци јан ци ма. 
По сто ја ла је и тре ћа гру па – иси ха сти, ко ји 
ни су хте ли да се по ко ре ни Осман ли ја ма ни 
Ве не ци јан ци ма. При мер је био со лун ски ми-
тро по лит Си ме он ко ји је сма трао да тре ба 
оста ти по слу шан вла сти ма у пре сто ни ци. Као 
за кљу чак је ис так ну то да су про о сман ске 
тен ден ци је би ле жи ве ме ђу си ро ма шни јим 
ста нов ни ци ма и та ко ђе је за бе ле же но да су 
мно ги оти шли из Со лу на на осман ске те ри-
то ри је. По пу лар ност по ли ти ке при бли жа ва-
ња Осман ли ја ма је ра сла и про ши ри ла се 
због не за до вољ ства ве не ци јан ским ре жи мом 
(1423–1430) пре све га због стро гих ме ра ко је 
су има ле за циљ про ши ри ва ње ау то ри те та на 
цр кве ну ју рис дик ци ју. Пре ма пи са њу ау тор-
ке та да је по рас тао от пор мо на шких кру го ва 
пре ма За па ду, а са дру ге стра не ста нов ни ци 
су зна ли да ће пре да јом Осман ли ја ма из бе ћи 
роп ство и да ће им би ти га ран то ва на од ре-
ђе на пра ва и сло бо да ве ро и спо ве сти.

Ца ри град је те ма ше стог, сед мог и осмог 
по гла вља у ко ји ма се раз ма тра ју ста во ви 
раз ли чи тих дру штве них гру па и по је ди на ца 
пре ма Осман ли ја ма, Ла ти ни ма и цр кве ној 
уни ји из кон тек ста по ли тич ког, дру штве ног 
и еко ном ског раз во ја у по след њих пе де сет 
го ди на по сто ја ња гра да. Ау тор ка на по ми ње 
да је дру штве на струк ту ра кра јем XIV ве ка 
иста као у Со лу ну, тач ни је и да је ов де по сто-
јао ве ли ки јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. 
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У Ца ри гра ду су раз ли чи те гру пе љу ди има-
ле соп стве не мо ти ве за по ли ти ку окре та ња 
пре ма Осман ли ја ма. На при мер, мно ги ви со-
ки дво р ски слу жбе ни ци же ле ли су још ви ше 
по ло жа је на ко је ни су мо гли да до ђу због 
ин три га и ри ва ли те та на дво ру, док су дру ги 
би ли не за до вољ ни вла да ју ћим сло јем али и 
због гла ди ко ја је би ла при сут на у гра ду. Ово 
је по себ но до шло до из ра жа ја то ком Ба ја зи-
то ве осмо го ди шње оп са де ка да су мно ги, из-
ну ре ни не ма шти ном пре ла зи ли на те ри то-
ри је под осман ском вла шћу. Оскуд не за ли хе 
хра не нај ви ше су ко ри сти ли бо га ти а по ред 
ово га по сто ја ла је тен ден ци ја ве ли ког ра ста 
це на хра не, зе мљи шта и виноградa. Це не пше-
ни це су би ле од три до се дам пу та ве ће не го 
пре и по сле оп са де. Вла да ни је мо гла да по-
мог не гра ђа ни ма, а на ве ден је илу стра ти ван 
при мер да је ва си левс (грч. Βασιλεύς)  на ре дио 
да се укло не двe од пет злат них укра сних 
пло ча са цр кве Све те Со фи је да би се ис то-
пи ле у но вац. Не ки гра ђа ни су оства ри ва ли 
за ра ду од про да је ро бе по це на ма ко је су мо гли 
са мо нај бо га ти ји да при у ште а ни су пре д у-
зи ма не ме ре због зло у по тре ба то ком оп са де, 
чак је и ва си левс Јо ван VII био уме шан у та-
кве ак тив но сти у са рад њи са Ита ли ја ни ма. 

У Со лу ну и Ца ри гра ду, уоп ште но го во ре-
ћи, плем ство је би ло за са рад њу са за пад ним 
си ла ма, као и вла да ју ћа и ин те лек ту ал на 
ели та, бо га ти тр гов ци ко ји су има ли сна жне 
еко ном ске ве зе са ита ли јан ским по мор ским 
ре пу бли ка ма. Та ко ђе у се о ским пре де ли ма 
Со лу на и Мо ре је зе мљо по сед нич ка ари сто-
кра ти ја де ли ла је ова кве ста во ве док су не ки 
зе мљо по сед ни ци има ли по мир љив став пре-
ма Осман ли ја ма да би за др жа ли сво ја има ња 
или до би ли но вац, или пак због дру гих по вла-
сти ца ко је су мо гли до би ти. Ипак ца ри град-
ско плем ство ни је чвр сто за у зе ло про ла тин ски 
став све до по чет ка осмо го ди шње оп са де то-
ком ко је су и они пре тр пе ли ве ли ке гу бит ке. 
Све до по след њих го ди на XIV ве ка по сто ја-
ла је у дво р ским кру го ви ма ре ла тив но ја ка 
гру па ко ја је по др жа ва ла по ли ти ку при бли-
жа ва ња Осман ли ја ма. Та да је про ла тин ска 
ори јен та ци ја, ко ја је кул ми ни ра ла пот пи си-
ва њем уни је на са бо ру у Фи рен ци 1439. го-
ди не, до би ла на ши рој по пу лар но сти ме ђу 
ца ри град ским плем ством. С дру ге стра не 
си ро ма шни ста нов ни ци Со лу на и Ца ри гра-
да би ли су не бла го на кло ни пре ма Ла ти ни ма, 
по сма тра но би ло са еко ном ског, као пре ма 
Ве не ци ји и Ђе но ви, или пак са ре ли гиј ског 
ста но ви шта. Ста нов ни штво су о че но са осман-
ским при ти ском ор га ни зо ва ло је не ко ли ко 
де мон стра ци ја у ко рист мир не пре да је као 
осло бо ђе ња од опа сно сти и не во ља, али за вре-
ме оп са де 1453. го ди не не ма до ка за о ра ши-

ре ном или је дин стве ном по кре ту за пре да ју. 
Ау тор ка на гла ша ва да је ово у су прот но сти 
са си ту а ци јом у Со лу ну где је ан ти ла ти ни зам 
си ро ма шног де ла ста нов ни штва био по ве зан 
са пре да јом Осман ли ја ма али та ко ђе тре ба 
узе ти у об зир да су са вре ме ни ци пи са ли под 
ути ском цр кве не уни је. Ра ди је су по кла ња ли 
па жњу од но су ста нов ни штва пре ма Ла ти ни-
ма и при ка зи ва ли су ста во ве пре ма Осман-
ли ја ма са мо у кри тич ним тре ну ци ма. Ве ћи 
број љу ди из ви ших цр кве них сло је ва дао је 
сво ју по др шку Уни ји док ве ћи на ре ли гиј ских 
гру па ни је же ле ла да је при хва ти. По ли ти ку 
по ми ре ња са Осман ли ја ма по др жа ва ла је и 
гру па све ште ни ка и мо на ха у пре сто ни ци. 
Је дан од њих, Ге ор ги је Ге на ди је Схо ла ри је, 
по ста ће пр ви па три јарх под вла да ви ном Мех-
ме да Осва ја ча.

По след њи део сту ди је ко ји об у хва та де ве-
то и де се то по гла вље, по све ћен је Мо ре ји. 
Ово под руч је, по го то во на кон IV кр ста шког 
ра та, ка рак те ри ше по ли тич ка не ста бил ност. 
Мо реј ски ар хон ти, зе мљо по сед ни ци са управ-
ним и вој ним ду жно сти ма, вре ме ном су сте-
кли моћ и ути цај ко је су ко ри сти ли про тив 
цен трал не вла сти. Сем по ли тич ких ам би ци-
ја због ко јих је би ло те шко одр жа ти мир, 
њи хо ва же ља за са мо стал но шћу ја ви ла се и 
због тен ден ци је да се осло бо де од ре ђе них 
оба ве за пре ма цен трал ној вла сти. Иа ко се не 
зна тач но ко је су то оба ве зе, прет по ста вља се 
да су то би ле вој на оба ве за и осло ба ђа ње од 
пла ћа ња по ре за, тач ни је же ле ли су да др же 
сво је по се де без ду жно сти и оба ве за пре ма 
вла сти у Ми стри. По ли тич ки ста во ви ари сто-
крат ских по ро ди ца пре ма стра ним си ла ма 
та ко ђе су има ли тен ден ци ју ко ле ба ња. Би ло 
је ма ло по ро ди ца са чвр стом по ли тич ком 
ори јен та ци јом, пре све га због на сто ја ња да 
са чу ва ју сво је ма те ри јал не ин те ре се. Ау тор ка 
ис ти че не до ста так ин фор ма ци ја ко је би нам 
по мо гле у да љем раз у ме ва њу по ли тич ких 
ста во ва ста нов ни ка Мо ре је. По ред то га на по-
ми ње да си ро ма шни ји де ло ви ста нов ни штва 
ни су увек би ли про о сман ски ори јен ти са ни 
што је при ка за но са не ко ли ко при ме ра из 
XV ве ка. С јед не стра не ста нов ни ци Ми стре 
по бу ни ли су се про тив за у зе ћа гра да од стра-
не хо спи та ла ца 1400. го ди не а ста нов ни ци 
Си ки о на пре да ли су се Му ра ту II 1446. го ди-
не, по сле уни ште ња Хек са ми ли о на. Али с 
дру ге стра не за бе ле жен је и при мер да су ста-
нов ни ци Па тра са пре бе гли у обла сти под ве-
не ци јан ском вла шћу, а ста нов ни ци Мо нем-
ва си је су тра жи ли за шти ту од па пе ка да је 
осман ски вла дар Мех мед II осво јио Мо ре ју 
1460. го ди не. Ове раз ли ке ко је се ја вља ју у 
Мо ре ји ау тор ка об ја шња ва ути ца јем де ли мич-
но раз ли чи тог по ли тич ког раз во ја а де лом 
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због при ро де осман ског при су ства на овим 
про сто ри ма, тач ни је у од су ству стал не прет-
ње од осва ја ња и на ста њи ва ња Осман ли ја. 
Стал на ри вал ства ло кал не ари сто кра ти је и 
цен трал не вла сти од и гра ла су ва жну уло гу 
у фор ми ра њу по ли тич ких ста во ва. Не ко ли-
ко при ме ра ви зан тиј ских по ро ди ца или по је-
ди на ца ко ји су би ли по ве за ни или са Осман-
ли ја ма или Ла ти ни ма а за тим про ме ни ли 
стра ну или чла но ви исте по ро ди це ко ји су 
при хва ти ли раз ли чи та гле ди шта, илу стру ју 
да се по ли тич ки ста во ви не мо гу под ве сти 
под крут обра зац већ да се мо ра ју по сма тра ти 
кроз це ло ку пан про цес њи хо вог ства ра ња у 
аде кват ном кон тек сту и исто риј ском окви ру.

Сту ди ја Byzan ti um bet we en the Ot to mans 
and the La tins: po li tics and so ci ety in the la te 
em pi re омо гу ћа ва бо ље са гле да ва ње дру штве-
не и еко ном ске по зно ви зан тиј ске исто ри је и 
узро ка па да Ца ри гра да под осман ску власт 
1453. го ди не. Aуторка је ко ри сте ћи број не 
ви зан тиј ске, за пад но е вроп ске и осман ске из-
во ре пред ста ви ла по ли тич ке и ре ли гиј ске 
ста во ве по је ди на ца, од ре ђе них по ро ди ца и 
дру штве них гру па пре ма Осман ској и др жа-

ва ма За пад не Евро пе, пре све га Ита ли ји и 
Пап ској др жа ви. По ред ре ли гиј ских и по ли-
тич ких фак то ра узет је у об зир еко ном ски и 
дру штве ни кон текст. Ис так ну то је да су ва-
ри ја ци је у по ли тич ким ори јен та ци ја ма раз-
ли чи тих гру па пре ма стра ним си ла ма би ле 
у бли ској ве зи са дру штве ним тен зи ја ма ко је 
су по сто ја ле у Ви зан ти ји у овом пе ри о ду. Оне 
су ре зул ти ра ле раз ли чи тим ста во ви ма ме ђу 
ста нов ни штвом. Кад се го во ри о про о сман-
ским ста во ви ма по сле дру ге по ло ви не XIV 
ве ка они ни су би ли са мо по сле ди ца ан ти ла-
тин ских осе ћа ња, не го се мо гу по сма тра ти и 
са аспек та ре ли гиј ске по ли ти ке Осман ли ја 
и ме то да осва ја ња, при ли ка и ма те ри јал них 
ко ри сти ко је су мо гле да се до би ју у сул та но-
вој слу жби. Упра во због ових ква ли те та и 
ме то до ло шког при сту па тре ба ис та ћи зна чај 
овог де ла ко је пред ста вља вре дан при руч ник 
за све ис тра жи ва че ко ји се ба ве по зно ви зан-
тиј ском исто ри јом.

Та ни та Ба бо вић
ма стер исто ри чар, Бе о град

UDC 94(=163.41)(436-89)”1861/1914”
271.222(436-89)-9”1861/1914”

СУ НО ВРАТ СРП СКЕ АУ ТО НО МИ ЈЕ
(Го ран Ва син, Са бо ри рас ко ла: Срп ски цр кве но-на род ни са бо ри у Хаб збур шкој 

мо нар хи ји 1861–1914, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015, 816 стр.)

Ин те ре со ва ње за исто ри ју цр кве но-на род-
них са бо ра, нај зна чај ни ју ин сти ту ци ју Ср ба 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, у срп ској исто рио-
гра фи ји ја вља ло се пе ри о дич но, од дру ге по-
ло ви не XIX ве ка до да нас. У ви ду мо но гра фи-
ја об ра ђе ни су по је ди ни или низ са бо ра из 
XVI II ве ка, док је па жња по све ће на они ма 
из дру ге по ло ви не XIX и по чет ком ХХ ве ка, 
у ве ли кој не сра зме ри у од но су на све оно што 
су пред ста вља ли за Ср бе у вре ме одр жа ва ња. 
Мо но гра фи је на пи са не о њи ма, до са да, са мо 
де ли мич но да ју од го во ре на број на пи та ња 
ко ја су по ста вља на пред исто ри ча ре. По ла-
зе ћи од то га, мо но гра фи ја до цен та др Го ра на 
Ва си на Са бо ри рас ко ла: Срп ски цр кве но-на-
род ни са бо ри у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1861–
1914. пред ста вља пр ви пра ви до при нос на 
овом по љу исто риј ске на у ке, јер су на јед ном 
ме сту са ку пље на са зна ња о са бо ри ма у по-
себ ном пе ри о ду њи хо вог раз во ја. Књи га је 
на ста ла као про ши ре на вер зи ја док тор ске ди-
сер та ци је, ко ју је ау тор од бра нио 2012. го ди-
не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
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у Но вом Са ду. По ред Пред го во ра, Уво да, За-
кључ ка, спи ска Из во ра и ли те ра ту ре, као и 
Имен ског ре ги стра, књи га је по де ље на на пет 
по гла вља, у окви ру ко јих су из дво је не ма ње 
це ли не. Ау тор се за пи са ње мо но гра фи је слу-
жио фон до ви ма Ар хи ва СА НУ у Срем ским 
Кар лов ци ма и Бе о гра ду, Др жав ног ар хи ва у 
Бу дим пе шти, Ар хи ва Ср би је, Ру ко пи сног оде-
ље ња Ма ти це срп ске, за тим број ним збир ка-
ма об ја вље не гра ђе на срп ском, ма ђар ском и 
не мач ком је зи ку, ре ле вант ном пе ри о ди ком, 
као и ни зом исто ри о граф ских де ла.

У пр вом по гла вљу, „Где је срп ска Вој во ди-
на? Срп ска по ли ти ка у Хаб збур шкој мо нар хи-
ји 1860–1868.” (стр. 21–209) об ра ђе ни су Бла-
го ве штен ски и Са бор из 1864–1865, као и ути-
цај Кне же ви не Ср би је на срп ску по ли ти ку у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји. Ау тор је рад њу Бла-
го ве штен ског са бо ра сме стио у но во на ста ле 
по ли тич ке окви ре Хаб збур шке мо нар хи је, 
по сле по ра за код Сол фе ри на и Ма ђен те и па да 
Ба хо вог ап со лу ти зма. Као од го вор на ма ђар-
ске по ли тич ке зах те ве и срп ско не за до вољ-
ство од лу ком да се уки ну Вој вод ство Ср би ја 
и Та ми шки Ба нат, Цар је до зво лио са зи ва ње 
Бла го ве штен ског са бо ра, ко ји по мно гим пи-
та њи ма ни је по ка зао је дин ство. Ау тор је ука-
зао ко је ви ше на ги њао спо ра зу му са Бе чом 
(кон зер ва тив ни, пре те жно ста ри ји по ли ти ча-
ри), а ко са рад њи са Ма ђа ри ма (мла ђи ли бе-
рал ни по ли ти ча ри, ме ђу ко ји ма се из два јао 
Све то зар Ми ле тић). Пре ма то ме ка ко су срп-
ски зах те ви при мље ни у Пе шти, Бе чу и За гре-
бу, ау тор књи ге за кљу чу је, да су и две го ди не 
по сле одр жа ва ња Бла го ве штен ског са бо ра, 
отво ре на пи та ња и про бле ми на Са бо ру и 
да ље оста ли не ре ше ни, ука зу ју ћи да је став 
срп ске по ли тич ке ели те за при зна ва њем по-
себ не те ри то ри је, је зи ка и ау то но ми је био не-
спо јив са ма ђар ским ре ше њем о јед ном по ли-
тич ком на ро ду. У то вре ме је рар хи ја је би ла 
без сна ге да пред во ди на род и на го ве штен је 
су коб из ме ђу ли бе рал них по ли ти ча ра на че лу 
са Све то за ром Ми ле ти ћем и ње, чи ме је кри-
за по ли тич ког жи во та пре чан ских Ср ба са мо 
про ду бље на. Су коб из ме ђу је рар хи је и гра ђан-
ских по ли ти ча ра нај пре је до био на оштри ни 
при ли ком из бо ра па три јар ха Са му и ла Ма ши-
ре ви ћа, по том по кре та њем пи та ња одва ја ња 
Ру мун ске цр кве од Кар ло вач ке ми тро по ли-
је, и на кра ју, до но ше њем ни за ре ше ња о срп-
ској ау то но ми ји. Сви ови про бле ми по ста ја-
ли су уто ли ко сло же ни ји ка ко су ре ша ва ни 
у окви ру круп них др жав них про бле ма. Ка ко 
су ова ко ва жна пи та ња за ди ра ла у срп ску 
по ли ти ку и ван окви ра ње ног нај зна чај ни јег 
ау то ном ног те ла – Цр кве но на род них са бо-
ра, ау тор је кон тек сту а ли зо вао до га ђа ња на 
са бо ри ма са ста во ви ма Кне же ви не Ср би је, 

као што је ура дио и са по ло жа јем Ср ба уну тар 
ви ше стру ких до го во ра у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји. По ред ста ва кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа 
и Или је Га ра ши на на до га ђа је у Ау стро у гар-
ској, ау тор је до ста ре чи по све тио и пи та њу 
уче шћа срп ских по сла ни ка на Хр ват ском и 
Ма ђар ском са бо ру.

На ред ни са бо ри, ко ји су по че ли са ра дом 
1869. про ду би ли су још ви ше не са гла сје срп-
ске по ли тич ке ели те о че му ау тор го во ри у 
по гла вљу „Цр кве но-на род ни са бо ри у ери 
ли бе ра ла 1869–1875” (стр. 213–347) ко је се, 
као и прет ход но, и на ред но, са сто ји од три 
це ли не. Глав на по ли тич ка те ма у окви ри ма 
срп ске ау то но ми је би ло је до но ше ње са бор-
ског устрој ства. Срп ска на род на сло бо до ум на 
стран ка по ку ша ва ла је да на мет не сво ја ре-
ше ња ко ји ма би до би ла пре ва гу у срп ској 
ау то но ми ји и уре ди ла је та ко да у њој има 
пре и мућ ство над је рар хи јом, од че га су се 
па три јарх и епи ско пи огра ди ли до но ше њем 
Се па рат ног во ту ма. Ау тор је ука зао ка кве је 
ово по сле ди це има ло по сле смр ти па три јар ха 
и по ста вља ња ад ми ни стра то ра. Иа ко је Са бор 
1871. ра дио без Све то за ра Ми ле ти ћа, ко ји је 
у Ва цу из др жа вао јед но го ди шњу за твор ску 
ка зну, ње го ви тек сто ви у За ста ви ути ца ли 
су на јав но мње ње и по ли тич ке ста во ве. Вла-
дар на кра ју ни је по твр дио ре ше ње Са бо ра у 
по гле ду ње го вог Устрој ства, а то ком сед ни ца 
1871. би ло је до ста рас пра ва о уре ђе њу шко-
ла, по но во у ви ду кри ти ке цр кве, по себ но до-
та ци је па три јар ха и епи ско па. Са бор из 1872. 
је рас пу штен због не сла га ња у на чи ну до че ка 
ко ме са ра, што је убр зо усло ви ло и про ме ну 
на ме сту ад ми ни стра то ра Кар ло вач ке ми тро-
по ли је, ка да је бу дим ског епи ско па Ар се ни ја 
Стој ко ви ћа за ме нио па крач ки Ни ка нор Гру-
јић. Рас плет на ра слих про бле ма усле дио је 
на са бо ри ма 1874. и 1875. ка да је за па три јар-
ха уз ја ку ак ци ју Вла де иза бран ру мун ски 
ми тро по лит Про ко пи је Ивач ко вић, а по том 
на пи са но но во Са бор ско устрој ство, ко је је 
вла дар по твр дио 1875. Оно је би ло сред ње 
ре ше ње из ме ђу ли бе рал ских стре мље ња и 
Се па рат ног во ту ма, али је у кон тек сту дру-
гих де ша ва ња зна чи ло по раз Срп ске на род-
не сло бо до ум не стран ке, ко ја је исто вре ме но 
до жи ве ла не у спех и при ли ком из бо ра за Угар-
ски са бор. Ау тор ука зу је да је то би ла по сле-
ди ца кон стант не опо зи ци је Све то за ра Ми ле-
ти ћа ко ји ни је при зна вао од лу ке Вла де што 
је као не ре ал на стра те ги ја, до ве ло до но вих 
по де ла. Ње го ва не ре ал ност ви де ла се и у на-
па ди ма на Кне же ви ну Ср би ју јер ни је ула-
зи ла у рат са Осман ским цар ством.

У по гла вљу „Под сте гом вла де Кал ма на 
Ти се 1875–1890” (стр. 351–505) ау тор је по себ-
но па жњу по све тио Хер це го вач ком устан ку 
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1875. и ста ву по ли тич ке ели те о ње му. По сле 
ула ска Ср би је у рат са Осман ли ја ма, Ми ле-
тић је ухап шен, а за твор га је пси хич ки и у 
ве ли кој ме ри, по ли тич ки сло мио, при че му 
су пу ко ти не у ње го вој стран ци по ста ле не-
пре мо сти ве. По сле Бер лин ског кон гре са 1878. 
у по ли ти ци бал кан ских др жа ва и Ау стро у гар-
ске ви ше ни шта ни је би ло исто, а у та квим 
окол но сти ма по чео је са ра дом и но ви Цр кве-
но-на род ни са бор (сеп тем бар 1879). Ау тор 
из но си по дат ке да се, иа ко су на ње му све тов-
ња ци има ли пре ва гу, осе ћао по ли тич ки за мор 
и ис тро ше ност, те да су то ком сед ни ца из о-
ста ли ве ли ки су ко би. По ли тич ка јав ност је 
уз бур ка на кра јем 1879. Ми ле ти ће вим из ла-
ском из за тво ра и из ну ђе ним пен зи о ни са њем 
па три јар ха Про ко пи ја. Ад ми ни стра тор, вла-
ди ка Гер ман Ан ђе лић, по ку шао је, али без 
успе ха, да Кар ло вач кој па три ја ши ји при по ји 
и цр кву у Бо сни и Хер це го ви ни, за шта је имао 
по др шку епи ско па та. Већ се та да ви де ло да 
цр кве ну упра ву, ма кар и при вре ме но, во ди 
од луч на и упор на лич ност. Са бор ко ји је по-
чео са ра дом кра јем но вем бра 1881. био је из-
бор ни, а за па три јар ха је ве ћи ну гла со ва до-
био бу дим ски епи скоп Ар се ни је, али је при 
по но вље ном из бор ном по ступ ку гор њо кар-
ло вач ки Те о фан Жив ко вић до био ве ћи ну гла-
со ва. Франц Јо зеф је од био да по твр ди из бор 
и за па три ја р ха је ја ну а ра 1882. име но вао бач-
ког вла ди ку Гер ма на Ан ђе ли ћа. И на ред ном 
пе ри о ду ова кав пре се дан до вео је до ве ли ких 
су ко ба но во и ме но ва ног па три ја р ха са гра ђан-
ским по ли ти ча ри ма, али и уну тар је рар хи је, 
јер Анђелић ни у њој ни је био нај по пу лар ни ји. 
Уз по др шку Фран ца Јо зе фа и Кал ма на Ти се, 
осла ња ју ћи се на Си нод, па три јарх је по ку-
шао да изо лу је све тов ња ке из упра ве Цр кве. 
Та кав па три јар хов став иза звао је опо зи цио-
ну ре ак ци ју, али га то ни је спре чи ло у по ку-
ша ју да свој на чин упра ве ре гу ли ше – Си но-
дал ним опе ра том, ко ји ни је при хва ћен. Иа ко 
пр во је рарх по ред свих на по ра и по др шке Вла-
де ни је ус пео да на Са бо ри ма 1885. и 1886. 
обра зу је ве ћи ну, ни је по ми шљао да од сту пи 
у сво јим на ме ра ма. Са бо ри су се од ви ја ли у 
сен ци по ја ча них ма ђа ри за тор ских аспи ра ци-
ја као и кро а ти за ци је, про тив ко је су се бо ри-
ли и цр ква и стран ке, али је по ли тич ки жи вот 
пре чан ски Ср ба до би јао све ја сни је обе леж је 
па р ти ку ла ри зма, јер се упра во у вре ме око 
Са бо ра 1885. и 1886. не ка да шња је дин стве на 
Ми ле ти ће ва стран ка рас па да ла, нај пре 1884. 
из два ја њем но та би ли те та из ње, а по том 1887. 
по де лом на бу ду ће ли бе ра ле и ра ди ка ле.

Смрт па три јар ха Гер ма на Ан ђе ли ћа, ка ко 
је при ме тио ау тор Ва син, и сим бо лич ки је 
пред ста вља ла крај јед не ере у цр кве но-школ-
ској ау то но ми ји пре чан ских Ср ба. Но ва ера 

за по че ла је из бор ним Са бо ром (1890) ко ји је 
за па три јар ха иза брао те ми швар ског епи ско па 
Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, про тив ко га су већ на кон 
Ан ђе ли ће ве смр ти ра ди ка ли гла сно аги то ва-
ли. Са бо ри ма под па три јар хом Ге ор ги јем по-
све ће но је по себ но по гла вље од че ти ри це ли не, 
„Цр кве но-на род ни са бо ри у вре ме па три јар ха 
Ге ор ги ја Бран ко ви ћа (1890–1907)” (стр. 509–
684). Сви Са бо ри ко ји су одр жа ни у Бран ко ви-
ће во вре ме (1890, 1892, 1897, 1902, 1906/ 1907) 
оби лу ју оштрим рас пра ва ма и ве ли ким су ко-
би ма из ме ђу по ли тич ких стра на ка, и из ме ђу 
стра на ка и је рар хи је. Па три јарх је по ку шао да 
у срп ској ау то но ми ји по вра ти ути цај цр кве 
кроз Је дин стве ни ста тут (1892), али ка ко у 
то ме ни је ус пео, про тив се бе је још ви ше иза-
звао ра ди ка ле, ко ји су га на па да ли на крај ње 
не до сто јан на чин, чак га на зи ва ју ћи из да ји-
цом на ро да, у кон тек сту по ја ча не ма ђа ри за ци-
је. Су ко би на Са бо ри ма, као и ван њих, из ме ђу 
ра ди ка ла, ко је је ин спи ри сао Ја ша То мић, и 
је рар хи је, до во ди ли су до та квих ап сурд них 
си ту а ци ја, да је по То ми ће вом кон цеп ту ка-
но не и цр кву тре ба ло чу ва ти од је рар хи је, 
док је ви ше пу та тра же на па три јар хо ва сме-
на. По ли тич ки жи вот пре чан ских Ср ба све је 
ви ше за па дао у кри зу, а пар ти ку ла ри зам олак-
ша вао аси ми ла тор ске про це се. Су ко би ко ји 
су тра ја ли из ме ђу сла бих кон зер ва ти ва ца, ра-
ди ка ла и ли бе ра ла у пе ри о ду 1897–1902. уз-
др ма ли су срп ску ау то но ми ју. Про ме не у по-
ли тич ком жи во ту де си ле су се на Са бо ру 1902. 
ка да су ра ди ка ли до би ли ве ћи ну, на мет ну ли 
сво је љу де у ау то ном ним ор га ни ма и за го спо-
да ри ли фон до ви ма. По ка за ло се убр зо да су 
они по ста ли ве ћи гро ба ри ау то но ми је и фон-
до ва не го би ло ко пре њих. Ау тор ис ти че да, 
иа ко су ра ди ка ли би ли на вла сти, за све по-
ли тич ке и фи нан сиј ске про ма ша је оп ту жи ва-
ли су па три јар ха, што је до при но си ло су но-
вра ту срп ске по ли тич ке сце не.

По гла вље „Под вла шћу угар ске кру не (1908– 
1914)” (стр. 687–780) по све ће но је цр кве но-на-
род ним са бо ри ма од 1908. до Пр вог свет ског 
ра та. Ау тор је ука зао у ка квим окол но сти ма 
је иза бран бу дим ски ди је це зан Лу ки јан Бог-
да но вић за пр во је рар ха. Пра тио је ње го ву 
упра ву Цр квом, на ро чи то но ве су ко бе по ли-
тич ке ели те и је рар хи је. Апо стро фи рао је до-
га ђа је на Са бо ру 1910. ка да су ра ди ка ли из-
гу би ли пре власт и ка да се по ка за ло ко ли ко 
је њи хо ва де ма го ги ја на не ла ште те раз во ју 
срп ског дру штва, ка ко и ко ли ко су фи нан-
сиј ским мал вер за ци ја ма оште ти ли Фон до ве. 
По ли тич ка пре ви ра ња су на ста вље на и на 
Са бо ру 1911, чи ме је све ви ше на го ве шта ва-
но уки да ње ау то но ми је као јед но од мо гу ћих 
ре ше ња. То ме је до при нео и сâм па три јарх 
са је рар хи јом, ка да је 1912. ус пео да до не се 
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Си но дал но устрој ство слич но Си но дал ном 
опе ра ту па три јар ха Гер ма на Ан ђе ли ћа. На ра-
сли на ци о нал ни по крет и ве ли ка не сла га ња 
срп ске по ли тич ке ели те по ло ви ном 1912. до-
ве ли су до уки да ња ни за уред би срп ске ау то-
но ми је и вра ћа ње све га на ста ње Са бо ра из 
1865. тј. Цар ског ре скрип та из 1868. Не за до-
вољ ство ова квим ре ше њем бр зо је па ло у 
сен ку круп них по ли тич ких до га ђа ја, нај пре 
бал кан ских ра то ва, а по том не стан ка и смр ти 
па три јар ха Лу ки ја на (1913). Ау тор је про пра-
тио пи са ње срп ске штам пе о овом до га ђа ју а 
све је ана ли зи рао на осно ву ар хив ске гра ђе 
из Ма ђар ског др жав ног ар хи ва, ка ко об ја вље-
не, та ко и оне нео бја вље не. На кра ју, ау тор 
за о кру жу је свој текст по да ци ма о по ку ша-
ји ма са зи ва ња цр кве но-на род ног са бо ра и 
из бо ра но вог па три јар ха ко ји су про шли без 
одо бра ва ња вла сти, 1914. и у два на вра та 1916.

Сво јим ори ги нал ним на чи ном ту ма че ња 
до га ђа ја ве за них за цр кве но-на род не са бо ре 
у вре ме ну дру ге по ло ви не XIX и по чет ка ХХ 
ве ка, тј. ери ка да је је рар хи ја на њи ма до би ла 
пра ву опо зи ци ју у ви ду све тов них по ли ти-
ча ра, ка сни је ор га ни зо ва них у по ли тич ке 
стран ке, књи га др Го ра на Ва си на пред ста вља 
но ви ну у срп ској исто ри о гра фи ји. До бро кон-

ци пи ра на, ме то до ло шки уте ме ље на и на пи-
са на на обим ној ар хив ској гра ђи, пе ри о ди ци 
и ре ле вант ној стра ној и до ма ћој ли те ра ту ри, 
она пру жа пот пу ну сли ку не са мо цр кве но-на-
род них са бо ра, не го кроз њих и це ло куп ног 
дру штве ног и по ли тич ког жи во та пре чан ских 
Ср ба. Ја сно је ука за но на све фак то ре ко ји су 
ути ца ли на раз вој по ли тич ких иде ја, из не-
тих на Са бо ри ма, ко ји су до шли не са мо од 
по ли тич ке ели те из Хаб збур шке мо нар хи је, 
од но сно Ау стро у гар ске, не го и из Кне же ви-
не, а по том Кра ље ви не Ср би је. По ред то га, без 
же ље да по на вља по сто је ће ди ску та бил не 
ста во ве у исто риј ској на у ци, исто ри чар Ва син 
ука зао је на њи хо ве не до стат ке, да ју ћи од го-
во ре на отво ре на пи та ња, кри ти ком ми то ма-
ни је и увре же ног ми шље ња ко је ни је на ста ло 
на осно ву на уч них ре зул та та, ком па ра ци јом 
но вих и већ по зна тих по да та ка, као и њи хо-
вом кон тек сту а ли за ци јом у уга р ски и ши ри 
др жав ни оквир. С то га, ка ко се овом књи гом 
упот пу њу је сли ка срп ске исто ри је у Ау стро-
у гар ској, пре по ру чу је мо је па жњи чи та лач-
ке јав ност.

Др Не над Нин ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
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ДО КУ МЕН ТА О УЈЕ ДИ ЊЕ НОЈ ОМЛА ДИ НИ СРП СКОЈ
(Ва си ли је Кре стић, Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни срп ској,  

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2015, 343 стр.)

Збо р ник до ку ме на та ака де ми ка Ва си ли ја 
Кре сти ћа, Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној 
омла ди ни срп ској, пред ста вља нај но ви ји по-
ду хват у скло пу ду го роч ног про јек та, за по-
че тог по во дом сто го ди шњи це од осни ва ња 
Омла ди не, ко ји има за циљ кри тич ко пу бли-
ко ва ње исто риј ске гра ђе о овој из у зет но зна-
чај ној срп ској на ци о нал ној ор га ни за ци ји у 
19. ве ку.

Ује ди ње на омла ди на срп ска осно ва на је 
1866. го ди не у Но вом Са ду као ор га ни за ци ја 
свих Ср ба без об зи ра на њи хо во по ре кло, пол, 
имо вин ско ста ње и др жа вљан ство. Ау стриј-
ске вла сти су убр зо схва ти ле да Омла ди на 
не пред ста вља са мо кул тур ну ор га ни за ци ју 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји, већ по ли тич-
ко-на ци о нал ни по крет ра ши рен на чи та вом 
срп ском ет нич ком про сто ру. Узи ма ју ћи у 
об зир по ли тич ке иде је ко је је Омла ди на за-
сту па ла, и ко је су пред ста вља ле опа сност по 
вла да ју ћи по ре дак и по ли тич ке ам би ци је 
Хаб збур шке мо нар хи је, над ле жне др жав не 
вла сти су по све ти ле ве ли ку па жњу пра ће њу 
ак тив но сти чла но ва по кре та. Над зор и кон-
ти ну и ра но пра ће ње де ло ва ња омла ди на ца 

ни су спро во ди ле са мо ло кал не жу па ниј ске 
вла сти у ју жној Угар ској, већ и ви ши ор га ни 
у За гре бу, Пе шти и цен трал на вла да у Бе чу. 
О то ме све до чи обим на до ку мен та ци ја мно го-
број них ин сти ту ци ја по пут Угар ског на ме-
снич ког ве ћа, Уга р ске дво р ске кан це ла ри је, 
Хр ват ског на ме снич ког ве ћа, Хр ват ске дво-
р ске кан це ла ри је, Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва Ау стро у гар ске као и мно гих дру гих 
ко ју је ау тор пре гле дао и де лом об ја вио у 
овој књи зи. У ту свр ху је ис ко ри шће на гра ђа 
из Ар хи ва Вој во ди не, Хр ват ског др жав ног ар-
хи ва, Ма ђар ског зе маљ ског ар хи ва и Ау стриј-
ског др жав ног ар хи ва. 

У мо но гра фи ји је пред ста вље но укуп но 
97 ода бра них до ку ме на та из пе ри о да од 1866. 
до 1876. го ди не. Сва ки до ку мент је при ре ђен 
као ин те грал ни пре пис ори ги на ла, а у слу ча-
ју тек сто ва на не мач ком и ма ђар ском је зи ку, 
пра ћен је и пре во дом на срп ски. Чи та о цу је 
олак ша но сна ла же ње крат ким опи си ма сва-
ког по је ди нач ног из во ра, ко ји се на ла зе ка ко 
ис пред тек ста гра ђе та ко и у са др жа ју књи ге. 
Ко ри сни ци ма је на рас по ла га њу и ре ги стар 
по ме ну тих лич но сти. Упр кос чи ње ни ци да је 
те шко и не за хвал но из дво ји ти по је ди на до-
ку мен та пре ма њи хо вој ва жно сти, тре ба на-
по ме ну ти да су из ве шта ји ве ли ких жу па на 
и кра љев ских ко ме са ра, Ла сла Мај те њи ја и 
Ан дри је Фла та, ко ји су чи та ни на нај ви шим 
ме сти ма у Бе чу и Пе шти, од по себ ног зна ча-
ја за бу ду ћа про у ча ва ња. На ве де ни из ве шта-
ји оби лу ју опи си ма це ло куп ног ста ња ме ђу 
Ср би ма у ју жној Угар ској, њи хо вог рас по ло-
же ња пре ма вла сти ма и иде ја ма ко је су кру-
жи ле ме ђу ста нов ни штвом. За ни мљи ви су и 
пред ло зи обо ји це ко ме са ра ка ко нај бо ље кон-
тро ли са ти и усме ра ва ти срп ски на род у скла-
ду са ин те ре си ма Мо нар хи је. Сма тра ли су да 
је Омла ди на ве о ма опа сан по крет, ко ји је пре-
у зео кон тро лу над срп ском на род но-цр кве ном 
ау то но ми јом, те би, сто га, тај ути цај тре ба-
ло ума њи ти да ва њем ве ће пот по ре цр кве ним 
вла сти ма. Оп ту жи ва ли су омла дин це да под-
сти чу не при ја тељ ско рас по ло же ње ста нов ни-
штва пре ма Ма ђа ри ма, и да за јед но са ру ским 
аген ти ма ши ре пан сла ви стич ке иде је, што 
су ту ма чи ли као прет њу по уга р ске др жав не 
ин те ре се. Ма ти ца срп ска је иден ти фи ко ва на 
као ор га ни за ци ја ко ју је у пот пу но сти пре-
у зе ла Омла ди на, те је пред ло же но да се она 
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из ме сти из Но вог Са да у Пе шту. У пред го во-
ру књи ге, ко ји пред ста вља сво је вр стан крат ки 
пре глед исто ри је Ује ди ње не омла ди не срп ске 
и оп шти увод у про бле ма ти ку, ау тор ис ти че 
да ова, до са да ма ње по зна та ар хив ска гра ђа, 
упу ћу је на пре су дан ути цај ра да омла ди на-
ца на од лу ку угар ских вла сти да се ак тив но 
поч не ме ша ти у уну тра шњу ор га ни за ци ју и 
де ло ва ње срп ске на род но-цр кве не ау то но ми-
је. Мно го број не из ве шта је о ра ду Омла ди не 
сла ли су и ау стро у гар ски кон зу ли у Бе о гра ду, 
ди рек то ри по ли ци је у Пе шти, ко ман дан ти 
Зе мун ске труп не бри га де и дру ги слу жбе ни-

ци. Из об ја вље них до ку ме на та про из и ла зи 
да су ау стро у гар ске вла сти сма тра ле Омла-
ди ну озбиљ ном прет њом, ко ју је тре ба ло не-
пре ста но над зи ра ти и су зби ја ти. Узи ма ју ћи у 
об зир ши ри кон текст те ме и зна чај Ује ди ње не 
омла ди не срп ске, књи га не пред ста вља са мо 
збо р ник ар хив ске гра ђе о јед ној ор га ни за ци-
ји већ и о срп ском на ро ду као це ли ни у јед-
ном ве о ма тур бу лент ном раз до бљу ње го ве 
исто ри је.

Ни но Де лић,
исто ри чар ма стер, 

Исто риј ски ин сти тут Бе о град
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КА РИ КА У ЛАН ЦУ ПО СТО ЈА ЊА
(Бо ри вој Ча лић, Тра го ви у тра ја њу. Пор тре ти и ски це,  

Ву ко вар: Ве ће срп ске на ци о нал не ма њи не гра да Ву ко ва ра и  
За греб: Срп ско кул тур но дру штво „Про свје та”, 2014, 280 стр.)

На уч ни до при нос ис так ну тог срп ског кул-
тур ног по сле ни ка и пре га о ца Бо ри во ја Ча ли-
ћа од ли ку је се бо га тим и ори ги нал ним опу-
сом. Ње го ва би бли о гра фи ја бро ји ви ше од 
60 је ди ни ца, на ста лих углав ном на осно ву 
ар хив ске гра ђе. У сво јим ра до ви ма овај ис тра-
жи вач, би о граф, би бли о граф и би бли о фил 
ве ћи ном се ба ви до га ђа ји ма и лич но сти ма 
Ср ба у Сла во ни ји, Сре му и Дал ма ци ји.

Ау тор је књи гу Тра го ви у тра ја њу пи сао 
с на ме ром да под се ти на, за кул ту ру, зна чај-
не тра го ве зна ме ни тих Ср ба сво га кра ја. Али 
је он то чи нио и са же љом да код нас Ср ба, 
ко ји стал но све из но ва за по чи ње мо, оно што 
вре ди – по тра је; да јед ни дру ге, као ка ри ке 
у лан цу тра ја ња, на у чи мо да на ста вља мо. 

Да је на слов ове књи ге оправ дан го во ри и 
то што је она са ма упра во сво јим са др жа јем 
при лог на шем тра ја њу као на ро да. То по твр-
ђу је не ко ли ко ње них зна чај них од ли ка.

Пр ва од ли ка ове мо но гра фи је је сте ен ци-
кло пе дич ност. Под на слов књи ге „пор тре ти 
и ски це” ука зу је на ње ну са др жи ну – чи ни је 
низ би о гра фи ја зна ме ни тих лич но сти ву ко-
вар ског кра ја ко је су сво јим делом зна чај но 
до при не ле раз во ју срп ске кул ту ре. То су лич-
но сти ко је су или ро дом из Ву ко ва ра, или су 
их жи вот ни пут и њи хо во опре де ље ње до-
ве ли да та мо бо ра ве не ко вре ме, ду же (Јо ван 
Ко зо ба рић, Ја ков Иг ња то вић) или кра ће (Бран-
ко Ра ди че вић, Кор не ли је Стан ко вић). Осим 
гра да Ву ко ва ра, ов де су укљу че на и окол на 
ме ста (Бо ро во, Даљ, Илок, Вêра, Би је ло Бр до, 
Тр пи ња, То вар ник итд). Вре ме ко је су ове лич-
но сти обе ле жи ле об у хва та 18. век (За ха ри ја 
Ор фе лин, из у зет на и све стра на лич ност из 
Ву ко ва ра; Гри го ри је Је зди ми ро вић, умет ник 
из Бо ро ва; Ја ков Не дић, ико но пи сац из Бо бо-
те; Ни ко ла Пе тро вић, сли кар из Ило ка), нај-
ви ше 19. век (Урош Ми лан ко вић, фи ло зоф 
из Да ља; Ди ми три је По сни ко вић, сли кар из 
Би је лог Бр да; Та то мир Ми ло вук, учи тељ из 
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Тр пи ње), али за ди ре и у 20. век (Ху го Клајн, 
пси хо а на ли ти чар, пре во ди лац и ре ди тељ; 
Не над Ми тр ов, пе сник; Пе тар Бин гу лац, му-
зи ко лог и му зи чар; Ер нест Ди а мант, прав-
ник; Ве ре на Хан, исто ри чар ка умет но сти; 
Ди ми три је Ву че нов, фи ло лог – сви ро дом из 
Ву ко ва ра). Би о гра фи је лич но сти су сва ка за 
се бе (ма ња или ве ћа) це ли на, а исто вре ме но 
је из ме ђу њих ус по ста вље на сна жна ве за. Због 
то га, али и за то што су би о гра фи је за сно ва не 
на гра ђи ко ја је то ли ког оби ма да је за ње но 
при ку пља ње по треб но ви ше вре ме на од јед-
ног про сеч ног ис тра жи ва че вог жи во та (та 
гра ђа и је сте ре зул тат око три де сет го ди на 
ис тра жи ва ња), не ма сум ње да је у осно ви реч 
о ен ци кло пе диј ском де лу. 

У Ча ли ће вом из ла га њу ових ен ци кло пе диј-
ских чи ње ни ца, за ди вљу је ње го ва ве шти на 
да то ли ко ис тра жи вач ких ре зул та та, ли те ра-
ту ре, по да та ка, зна чај них лич но сти, њи хо-
вих де ло ва ња, чла но ва по ро ди це, пре да ка и 
по то ма ка, као и ве зе са зна ме ни тим лич но-
сти ма из дру гих кра је ва, сме сти на то ли ко 
ма ли про стор. Књи га, иа ко не ве ли ког оби ма, 
са др жи и ви ше од 300 илу стра ци ја, као и ли-
те ра ту ру и из во ре, ко ји су на ве де ни у фу сно-
та ма. Уз то, писац се у овој књизи не зауста-
вља на изношењу „штурих података и сувих 
чињеница”, већ их обо га ћу је и осми шља ва 
осли ка ва њем вре ме на и кра ја у ко јем су лич-
но сти жи ве ле. Он пси хо ло шки и со цио ло шки 
оцр та ва њи хо ве пор тре те, го то во као сли кар 
ко ји ка рак тер ним цр та ма мо де ла да је свој 
лич ни пе чат. Ча лић че сто с ла ко ћом, по не кад 
са мо у јед ној ре че ни ци, уз гред но по ме не, или 
на бр о ји „ре зул та те” мно гих дуготрајних, 
неретко ви ше де це ниј ских тра га ња, чи та ња, 
про у ча ва ња, бе ле же ња и по ре ђе ња гра ђе.

Нај ви ше тек ста ау тор је по све тио лич но сти 
ко ју је нај ви ше про у ча вао и о ко јој је и пре 
ове књи ге нај ви ше и пи сао – Ву ко вар цу За-
ха ри ји Ор фе ли ну. Иа ко вре мен ски нај у да ље-
ни ја и нај та јан стве ни ја, лич ност Ор фе ли на 
за у зи ма ви ше од пе ти не књи ге, упра во за то 
што је имао и нај по све ће ни јег ис тра жи ва ча 
– са мог Ча ли ћа, по зна тог ор фе ли но ло га. По-
ми њу ћи име на лич но сти, де ла, ча со пи са, ин-
сти ту ци ја и ме ста, че сто у са мо не ко ли ко ре-
че ни ца, Ча лић до ча ра ва ат мос фе ру вре ме на 
у ко јем је Ор фе лин жи вео, а по том и ат мос фе-
ру вре ме на ко је је за њим усле ди ло. 

Ор фе ли ну је по све ће но пр во по гла вље ове 
књи ге, док се сле де ћа по гла вља ве ћи ном од-
но се на по је ди нач не лич но сти (с њи хо вим име-
ни ма као на сло ви ма по гла вља) али их има где 
су и лич но сти гру пи са не за јед нич ким за ни-
ма њи ма („Ли ков на и при ме ње на умет ност”, 
„Учи те љи и про фе со ри”, „Све ште ни ци”, „Му-
зи ка и по зо ри ште”), по ро дич но („По ро ди ца 

ма те ре Бран ка Ра ди че ви ћа”, „Ер нест и Ке те 
Ди а мант”), или, услов но ре че но, те мат ски 
(„Ву ко вар ски круг”, „До бро то во ри”). Ипак, 
и по ред ова кве струк ту ре са др жа ја, ме ђу соб-
но се пре пли ћу ве зе ме ђу лич но сти ма, ка ко 
по ро дич но (у по гла вљи ма о не кој лич но сти 
по ми њу се и за ни ма ња дру гих зна чај них лич-
но сти из по ро ди це, као што је то слу чај у по-
гла вљи ма о Ми ло ву ку, Га ври ло ви ћу, или Ми-
лан ко ви ћу), та ко и про стор но (ве за то га кра ја, 
на при мер, са Срем ским Кар лов ци ма).

Зна ме ни те лич но сти ко је у овој књи зи сле-
де Ор фе ли на раз ли чи тог су опре де ље ња и 
ба ви ле су се раз ли чи тим де лат но сти ма. То 
су би ли: све ште на ли ца (ми тро по лит Пе тар 
Јо ва но вић, вла ди ка Ви кен ти је Ву јић), сли ка-
ри (Јо ван Исај ло вић Ста ри ји, Јо ван Исај ло вић 
Мла ђи, Гри го ри је Је зди ми ро вић), ле ка ри 
(Кон стан тин Пе и чић), учи те љи (То дор Вла-
јић, Па вле Ада мо вић), тр гов ци (Ју стин Ми-
ха и ло вић, Кон стан тин Стој шић), прав ни ци 
(Сте ван По по вић), адво ка ти (Па вле Јо ва но вић, 
Алек сан дар Пе и чић), а при дру жу је им се чак 
и је дан кро јач ки мај стор, чи ји је за нат пре-
ра стао у ет но граф ску те о ри ју и пе да го ги ју 
(Ни ко ла Ар се но вић). Оно што им је, ме ђу тим, 
сви ма за јед нич ко, би ло да је реч о умет ни ци-
ма, на уч ни ци ма, до бро тво ри ма, или, пак, о 
све стра ним лич но сти ма, је сте чи ње ни ца да 
су сво јим жи во ти ма оста ви ли тра га у на цио-
нал ном тра ја њу. На при мер, Ча лић на во ди 
да је Ор фе ли нов Го рест ни плач пр во штам-
па но пе снич ко де ло код Ср ба, као што се у 
Ор фе ли но вом Бу ква ру на и ла зи на зна чај ну 
но ви ну – да се пр ви пут у срп ској кул ту ри у 
штам па ној књи зи сре ће гра ђан ска ћи ри ли ца 
(стр. 38), од но сно да је „Ор фе лин по ста вио 
те ме ље ра ци о на ли стич ке и гра ђан ске ори јен-
та ци је срп ске кул ту ре” (стр. 59), на сво јим сли-
ка ма но шњи Ар се но вић је оста вио „ва жне 
исто риј ске и ет но граф ске по дат ке о из гле ду 
на род них но шњи и при зо ри ма из на род ног 
жи во та”, али он је и кре а тор про јек та за „учи-
ли ште за оде ва ње” (стр. 191), а Ми лу тин Ми-
лан ко вић, осим што је пр ви Ср бин и ме ђу 
пр ви ма у Ау стро у гар ској мо нар хи ји са зва њем 
док то ра тех ни ке, по ње му су на зва ни пла не-
то ид и кра те ри на Ме се цу и Мар су, а ње го ви 
„кли мат ски ци клу си по твр ђе ни су као јед но 
од нај ве ћих на уч них до стиг ну ћа 20. ве ка” 
(стр. 250).

Чи ни се да је лич ност За ха ри је Ор фе ли на 
умно го ме од ре ди ла Ча ли ћев рад. Као да је, 
ди ве ћи се ње го вим ра зно вр сним осо би на ма, 
њи ма био и ин спи ри сан. Ти ме је он овај на-
слов ши ро ког за хва та ве о ма оправ дао.

Дру га од ли ка ко јом се ис ти че ова књи га 
је сте њен зна ча јан при лог исто ри ји на ци о-
нал не (срп ске) кул ту ре – не са мо са др жи ном, 



већ и на чи ном при сту па. У овој књи зи ау тор 
отва ра пи та ња ис тра жи ва че вих мо ти ва („за 
но вим из во ри ма (…) вре ди тра га ти”, стр. 9) 
и кул ту ре на ци о нал ног се ћа ња као пред ме та 
ис тра жи ва ња. У том сми слу ова књи га је и 
сво је вр стан ис тра жи вач ки ма ни фест, јер 
ау тор ис ка зу је свој став о на уч ном при сту пу 
ова квим пред ме ти ма, са гле да ва ју ћи сми сао 
на ци о нал ног ис тра жи ва ња и ва жност об но-
ве ис тра жи вач ке ме то до ло ги је у те свр хе. 
Пра вим ак цен то ва њем до га ђа ја и од но са вра-
ћа им и њи хо ву истин ску вред ност. По ка зу је 
ко ли ко је ва жан по глед на свет, на се бе и сво ју 
при пад ност. Ко ли ко је за ис тра жи ва ње ва жна 
и лич ност ис тра жи ва ча, ко ли ко ње го ва ин-
ту и тив ност за ви си од мо ти ви са но сти ко ја га 
по кре ће и ко ли ко је у ис тра жи ва њу зна ча јан 
тре ну так про све тље ња...

Из бор пред ме та за ис тра жи ва ње го во ри 
умно го ме и о осо би на ма са мо га ис тра жи ва-
ча – о ње го вом при сту пу, на чи ну об ра де као 
и о то ме шта мо же мо оче ки ва ти од ње го ве 
пре зен та ци је ре зул та та ис тра жи ва ња.

У „ис тра жи ва чев ма ни фест” укљу че но је 
и ну жно на во ђе ње оно га што је ве ро ват но 
за у век из гу бље но (ни је про на ђе но, уни ште но 
је или спа ље но), као ва жног тра га о по сто-
ја њу. Та ко ау тор по во дом Ор фе ли но ве књи-
жи це Го рест ни плач, на во ди да је њен по-
след њи по зна ти при ме рак из го рео у по жа ру 
на кон бом бар до ва ња На род не би бли о те ке у 
Бе о гра ду (стр. 30), као што бе ле жи да пр ви 
срп ски ка лен дар ни је са чу ван, или да се да-
нас за Ор фе ли на не зна где је са хра њен. На-
во ди и не ко ли ко по да та ка о Ва си ли ју Ба ји ћу, 
уз на по ме ну: „не ка бар и ово ли ко оста не за-
бе ле же но, а за не за бо рав” (стр. 84). Те ма ло-
број не по дат ке о лич но сти ма, а ко је спа да ју 
под ски це из под на сло ва књи ге, Ча лић очи-
глед но на во ди и као не ку вр сту за ло га, јер 
ве ру је да ће се овом мо за и ку лич но сти с вре-
ме ном при кљу чи ти и „но ва ли ца ко ја су, за 
са да, у сен ци за бо ра ва” (стр. 6), јер и оно што 
је нео бја вље но или још не ис тра же но, ја ви ће 
се мо жда као не што што тек тре ба ура ди ти. 

У све тлу све га то га и Ча ли ћев из раз тра-
го ви у тра ја њу мо же се по и ма ти и као ме-
то до ло шки при ступ или прин цип, уз по моћ 
ко га ће се на дру га чи ји на чин на овом по љу 
и прак тич но де ло ва ти. Сто га је ово до при нос 

и ме то до ло ги ји про у ча ва ња на ци о нал не кул-
ту ре. 

Са гле да ва ју ћи ис тра жи вач ки по сао као ми-
си ју, Ча лић је за по чео сво је вр сни мо за ик ре-
кон струк ци је на ци о нал ног се ћа ња. И, кре нуо, 
као што и до ли ку је, упра во од соп стве ног 
за ви ча ја. Ти ме се при дру жио Ср би ма у да-
на шњој Хр ват ској, ко ји чу ва ју сво је се ћа ње, 
је зик и пи смо (књи га је об ја вље на на ћи ри-
ли ци). Ср би ван Ре пу бли ке Ср би је из гле да 
да чу ва ју срп ско тра ја ње и за сво ју не мар ну 
и за бо рав ну бра ћу ушу шка ну у гра ни це но-
ми нал не др жа ве. 

Упра во та за ви чај ност би ла би тре ћа од ли-
ка ове књи ге, као ис пу ња ва ње за ве та ко јим 
Ср би у Хр ват ској чу ва ју сво је на ци о нал но 
тра ја ње. Ова књи га упра во из но си до ка зе за 
то да су по след њих ве ко ва Ср би у ву ко вар-
ском кра ју зна чај но уче ство ва ли у ства ра њу 
срп ске кул ту ре. У при лог то ме, на при мер, 
ау тор на во ди да „Спо ме ни ца Мој се ју Пут ни-
ку из ра жа ва и ва жан на ци о нал но-па три от-
ски и по ли тич ки мо мент – ве ли ча ње Срп ске 
пра во слав не цр кве као глав не на ци о нал не 
пред вод нич ке сна ге” (стр. 23).

Сто га је ва жно ис та ћи да, осим што је пи-
са на ру ком Ву ко вар ца, ова књи га је об ја вље-
на и из да вач ким тру дом Срп ског кул тур ног 
дру штва „Про свје та” из За гре ба и Ве ћа срп ске 
на ци о нал не ма њи не гра да Ву ко ва ра.

Мо но гра фи ја Тра го ви у тра ја њу при пре-
ма на је од ме ре но, с уку сом. Пи сац је мар љи во 
ис тра жи вао, про на ђе но је стр пљи во об ра дио 
у по у зда но зна ње, ко је је по том чи та о цу па-
жљи во пред ста вио. Због све га то га, ова књи-
га пред ста вља из ра зи то сна жну ка ри ку у 
лан цу на ци о нал ног по сто ја ња Ср ба, јер упра-
во тра го ви ко ји се ути ску ју и чи не то тра ја ње. 
Јер, шта су дру го тра го ви не го љу ди а тра ја ње 
до на род?

Мо но гра фи ја ко ју пре по ру чу је мо на уч ној 
јав но сти пред ста вља те мељ но про ми шље но 
и мо дер но кон ци пи ра но де ло. Овим сво јим по-
ду хва том и сам Ча лић дао је свој до при нос 
на ци о нал ном тра ја њу, чи ме се, као лич ним 
тра гом, упи сао на ли сту зна ме ни тих лич но-
сти ву ко вар ског кра ја.

Де ја на Оцић
За вод за уџ бе ни ке Бе о град
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ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ: СТА РЕ И НО ВЕ КОН ТРО ВЕР ЗЕ
(Ми ле Бје ла јац, 1914–2014: За што ре ви зи ја? Ста ре и но ве кон тро вер зе о узро ци-

ма Пр вог свет ског ра та, Бе о град: Ме ди ја цен тар „Од бра на”, 2014, 248 стр.)

Тен ден ци ја ко ја је при сут на у де лу на уч не 
исто ри о гра фи је и ко ја на сто ји да из вр ши ре-
ви зи ју исто ри о граф ских оце на о узро ци ма 
Пр вог свет ског ра та ре ла ти ви за ци јом или, 
пак, по би ја њем од го вор но сти цар ске Не мач ке 
и Ау стро у гар ске пру жи ла је по вод др Ми ле-
ту Бје лај цу, на уч ном са вет ни ку Ин сти ту та за 
но ви ју исто ри ју Ср би је, да пру жи ре ла тив но 
це ло вит пре глед исто ри о граф ских ин тер-
пре та ци ја до га ђа ја ко ји је пред ста вљао во-
до дел ни цу у мо дер ној европ ској и свет ској 
исто ри ји. Иа ко не спо ри ну жност ре ви зи о ни-
зма у исто ри о гра фи ји, из ри чи то твр де ћи да 
је „са ма иде ја ре ви зи је у на у ци са свим при-
хва тљи ва и по жељ на и обич но је по ве за на са 
сме ном ге не ра ци ја” (стр. 218), у сре ди шту 
ау то ро ве па жње је по ли тич ки мо ти ви сан ре-
ви зи о ни зам, тач ни је на сто ја ње при сут но у 
по је ди ним исто ри о граф ским ра до ви ма да се 
„ре ин тер пре ти ра уло га, по себ но Ср би је, у 
кључ ним раз ло зи ма за из би ја ње ра та”. Ода тле 
је основ на ау то ро ва на ме ра да пру жи пре-
глед глав них пра ва ца у исто ри о гра фи ји о 
узро ци ма Пр вог свет ског ра та, као и да исто-
вре ме но ука же на по ли тич ки и иде о ло шки 
кон текст по јед них ин тер пре та ци ја. Осно ву 
књи ге пред ста вља ис цр пан на уч ни чла нак 
по све ћен узро ци ма Пр вог свет ског ра та, ко-

ји је ау тор об ја вио у ча со пи су То ко ви исто-
ри је (бр. 1/2013), као и фељ тон „Уо чи сто го-
ди шњи це Пр вог свет ског ра та”, об ја вљен на 
стра ни ца ма днев ног ли ста По ли ти ка у од 
30. но вем бра до 25. де цем бра 2013. Ау тор је 
сво је из ла га ње по де лио на укуп но 12 по гла-
вља за ко ји ма сле ди по го вор. 

По ла зе ћи од „по ли тич ког ис хо ди шта оце-
на о узро ци ма Свет ског ра та”, Ми ле Бје ла јац 
је ис та као сна жан ути цај по ли ти ке на исто-
ри о граф ска ту ма че ња. Има ју ћи у ви ду да се 
у јед ном де лу исто ри о гра фи је из но ва по ја-
вљу је те за о кључ ној од го вор но сти срп ске и 
ру ске вла де у пла ни ра њу Са ра јев ског атен та-
та и еска ла ци ји Јул ске кри зе 1914, на ро чи ту 
па жњу је по све тио раз ма тра њу пи та ња „да ли 
је Ср би ја 1914. же ле ла кри зу и рат?”, као и 
„шта је срп ска вла да за и ста зна ла о пре но су 
оруж ја и атен та то ри ма пре 28. ју на?”. Те ме-
ље ћи сво је за кључ ке на ана ли зи рас по ло жи-
вих исто риј ских из во ра и ре ле вант не ли те-
ра ту ре, ау тор је под се тио на, ина че одав но 
утвр ђе не исто ри о граф ске чи ње ни це, да срп-
ска вла да ни је уче ство ва ла у пла ни ра њу атен-
та та ни ти је сво јим др жа њем про ду бљи ва ла 
ме ђу на род ну кри зу ко ју је он иза звао. По све-
тив ши зна чај ну па жњу ана ли зи ор га ни за ци је 
„Мла да Бо сна”, по ка зао је нео сно ва ност те зе 
ко ја о ње ним при пад ни ци ма про су ђу је ис кљу-
чи во као о „пи о ни ма” срп ске вла де у Бе о гра-
ду. Ис ти чу ћи че сто за не ма ре не чи ње ни це по-
пут ка рак те ра ау стро у гар ског оку па ци о ног 
си сте ма у Бо сни и Хер це го ви ни, по лу фе у дал-
не дру штве не струк ту ре, со ци јал не бе де и 
по ли тич ке обес пра вље но сти ста нов ни штва 
у овим по кра ји на ма, ау тор је пру жио исто-
риј ски кон текст нео п хо дан за објек тив но 
об ја шње ње на стан ка, де ло ва ња и иде о ло ги је 
„Мла де Бо сне” као ау то хо то не ре во лу ци о-
нар не ор га ни за ци је. 

По би ја ју ћи оце не при сут не у де лу но ви је 
исто ри о граф ске ли те ра ту ре о над вој во ди 
Фран цу Фер ди нан ду као „чо ве ку ми ра”, Ми-
ле Бје ла јац је ука зао и на од го вор ност срп ске 
стра не за „ства ра ње и одр жа ва ње кон тро вер-
зи” о Са ра јев ском атен та ту. При том, пр вен-
стве но је имао у ви ду де ло ва ње бив шег срп-
ског ди пло ма те Ми ло ша Бо ги ће ви ћа, ко ји је 
на кон из би ја ња Пр вог свет ског ра та на пу стио 
слу жбу и 1919. у Не мач кој об ја вио књи гу у 
ко јој је Ср би ју и Ру си ју оп ту жио „за из би ја ње 
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рат ног по жа ра”. Фи нан сиј ски пот по мог нут 
од не мач ке вла де и укљу чен у ње ну кам па њу 
по ри ца ња рат не кри ви це, Бо ги ће вић је, упр-
кос то ме што је сво је за кључ ке те ме љио на 
кри во тво ре ним до ку мен ти ма, до при нео то-
ком ме ђу рат ног раз до бља при кри ва њу објек-
тив не од го вор но сти Цен трал них си ла у по-
кре та њу рат ног су ко ба. С тим у ве зи, Ми ле 
Бје ла јац је од го ва ра ју ћу па жњу по све тио исто-
ри ји об ја вљи ва ња срп ске ди пло мат ске гра ђе. 
Иа ко за по че то још пр ве рат не го ди не, оно, 
упр кос вред ним по ма ци ма, ни је окон ча но 
све до да нас. 

На сто је ћи да пру жи пре глед ре ви зи о ни-
стич ких на сто ја ња у не мач кој и ау стриј ској 
исто ри о гра фи ји, ау тор је украт ко ука зао на 
нај ва жни је чи ње ни це од бор бе за оспо ра ва-
ње чла на 231 Вер сај ског ми ров ног уго во ра, 
пре ко „па три от ске цен зу ре” до по тра ге за до-
ка зи ма о уче шћу Ср би је у атен та ту и за пле ни 
срп ске ар хив ске гра ђе то ком Дру гог свет ског 
ра та. Ко нач но, на до ве зу ју ћи се на сво је ра ни-
је ра до ве у ко ји ма је пра тио исто ри о граф ске 
ин те пре та ци је рас па да ју го сло вен ске др жа ве 
90-их го ди на 20. ве ка, Ми ле Бје ла јац је ука-
зао на (не)по сре дан ути цај про ме ње них ме ђу-
на род них окол но сти узро ко ва них окон ча њем 
Хлад ног ра та и ју го сло вен ском кри зом на 
ре ви зи ју узро ка Пр вог свет ског ра та у јед ном 
де лу свет ске исто ри о гра фи је. Не дво сми сле-
на од го вор ност по ли тич ких и вој них ели та 
вил хел мин ске Не мач ке за по кре та ње ра та 
ко ју је по чет ком 60-их го ди на утвр дио Фриц 
Фи шер, по кре нув ши сво јим те за ма сво је вр сну 
ре ин тер пре та ци ју мо дер не не мач ке исто ри је, 
на раз ме ђу 20. и 21. ве ка до ве де на је у пи та ње 
у јед ном де лу исто ри о граф ских ра до ва кон-
зер ва тив ног иде о ло шког усме ре ња. Ау тор је 
сво ју ана ли зу усред сре дио на не ко ли ци ну 
исто ри ча ра, ве ћи ном из кру га ан гло-аме рич-
ке исто ри о гра фи је, ко ји на тра гу ста рих те за 
из ме ђу рат ног раз до бља на сто је да ре а фир-
ми шу од го вор ност Ср би је за из би ја ње ра та, 
на ро чи то ука зу ју ћи на ње но др жа ње то ком 
Јул ске кри зе усло вље но по др шком цар ске 
Ру си је. Реч је, пр вен стве но, о ау стриј ском 
исто ри ча ру Ман фре ду Ра у хен штај не ру, кем-
брич ком про фе со ру Кри сто фе ру Кла р ку, аме-
рич ком исто ри ча ру Шо ну Мек ми ки ну, бри-
тан ском исто ри ча ру Нај а лу Фер гу со ну и 
ка над ској исто ри чар ки Мар га рет Мек ми лан, 

чи ји нај но ви ји ра до ви пред ста вља ју нај ка рак-
те ри стич ни је при ме ре ре ви зи је узро ка Пр вог 
свет ског ра та у исто ри о гра фи ји.

Не би смо се сло жи ли са ау то ро вом тврд њом 
да од у ста ја ње од утвр ђе них исто ри о граф-
ских оце на о узро ци ма Ве ли ког ра та има „пе-
чат пост мо дер не исто ри о гра фи је”, бу ду ћи 
да су ау то ри ре ви зи о ни стич ких де ла, по пра-
ви лу, у пот пу но сти не за ин те ре со ва ни за 
пост мо дер не те о риј ске рас пра ве о ка рак те ру 
и мо гућ но сти ма исто риј ског са зна ња. Ми-
шље ња смо и да ау тор по вре ме но пре на гла-
ша ва ре ви зи о ни стич ке тен ден ци је у де лу мо-
дер не исто ри о гра фи је, бу ду ћи да „Фи ше ро ва 
па ра диг ма” не са мо да ни је од ба че на већ је 
по след њих де це ни ја још и до пу ње на из ни јан-
си ра ним ту ма че њи ма и де та љи ма. То ме у 
при лог све до че и број на де ла нај у глед ни јих 
не мач ких, фран цу ских и ан гло а ме рич ких 
исто ри ча ра од ко јих, на жа лост, ни јед но ни је 
пре ве де но на срп ски је зик. У том кон тек сту, 
сма тра мо да би, осим стан дард них де ла Фри-
ца Фи ше ра, Има ну е ла Гај са и Мар ка Фе роа, 
об ја вље них пре го то во по ла сто ле ћа, сва ка ко 
би ло нео п ход но пре ве сти нај вред ни ја оства-
ре ња са вре ме не исто ри о гра фи је о Пр вом свет-
ском ра ту чи ји су ау то ри Хју Строн, Џон Хорн, 
Вол фганг Мом зен, Фол кер Берг хан, Ри чард 
Ха мил тон, Хол гер Хер виг и Герд Кру мајх. 

Књи гу Ми ле та Бје лај ца од ли ку ју пре глед-
ност и усред сре ђе ност на глав на кон тро верз-
на пи та ња о узро ци ма Пр вог свет ског ра та. 
Исто вре ме но, она је и ве о ма до бар во дич кроз 
мно штво че сто тен ден ци о зне ли те ра ту ре. 
Пру жа ју ћи исто ри о граф ски по глед из срп ске 
и ју жно сло вен ске пер спек ти ве, она се склад но 
на до пу њу је са не дав но об ја вље ном књи гом 
Ани ке Мом ба у ер, ко ја је те жи ште раз ма тра-
ња усред сре ди ла ка ин тер пре та ци ја ма узро ка 
Пр вог свет ског ра та у свет ској и, на ро чи то, 
не мач кој исто ри о гра фи ји. Нај ве ћи не до ста-
так де ла Ми ле та Бје лај ца, ме ђу тим, чи не ре-
ла тив но број на по гре шно или не до след но 
тран скри бо ва на стра на лич на име на. Иа ко 
фор мал не при ро де, тај пре вид на ру ша ва 
ина че по зи ти ван суд о књи зи ко ју смо на сто-
ја ли пред ста ви ти. 

Др Ми ха ел Ан то ло вић
Пе да го шки фа кул тет Сом бор
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СВЕТ У РА ТУ 1939–1945
(Maks Hej stings, Pa kao: Svet u ra tu, 1939–1945, vol. I–II, La gu na,  

Be o grad 2013, 432 i 502 str.)

„Ве ли ки рат”, сво је вре ме но на зив пр вог од 
два свет ска су ко ба, ко штао је Евро пу ње не 
мла до сти. Це на се ме ри ла у ми ли о ни ма људ-
ских жи во та, а пре ма по је ди ним про це на ма 
стра да ло је 37% Евро пља на ста ро сти из ме ђу 
18 и 24 го ди на. Број по ги ну лих вој ни ка и 
ци ви ла, до тог вре ме на, био је још увек не ви-
ђен, а раз ме ре ра за ра ња то ли ке да се сма тра ло 
го то во не мо гу ћим над ма ши ти ову мор бид ну 
ста ти сти ку. Ме ђу тим, тра у ма тич на ис ку ства, 
ра зо ре ни гра до ви и по ро ди це, сто ти не хи ља-
да до жи вот но фи зич ки и пси хич ки оне спо-
со бље них му шка ра ца, ци ви ли стра да ли од 
епи де ми ја ти фу са, не у хра ње но сти и из ло же-
но сти вре мен ским усло ви ма ни су, на не сре-
ћу људ ске вр сте, би ли до вољ но упо зо ре ње. 
„Ве ли ки рат” за пра во је био са мо пр ви гло-
бал ни, и увер ти ра за су коб по знат у исто ри ји 
као Дру ги свет ски рат. Због мон стру о зних 
раз ме ра и на чи на на ко ји је ути цао на све 
аспек те жи во та по је ди на ца и њи хо вих за јед-
ни ца, у струч ној ли те ра ту ри и ме ђу исто ри-
ча ри ма по знат је и под на зи вом То тал ни рат.

Макс Хеј стингс, исто ри чар чи ји је ства ра-
лач ки опус те мат ски ве зан за Дру ги свет ски 
рат, пред ста вља нам у но вој књи зи не што 

дру га чи ји и не то ли ко за сту пљен по глед на 
су коб чи ји су до га ђа ји до те ме ља уз др ма ли 
људ ску ци ви ли за ци ју. За раз ли ку од кла сич-
них де ла ко ја се ба ве ис так ну тим по је дин ци-
ма (Адолф Хи тлер, Вин стон Чер чил, Јо сиф 
Ви са ри о но вич Џу га шви ли, Френ клин Де ла-
но Ру звелт), њи хо вим пла но ви ма за „но ви 
свет ски по ре дак”, вој ним опе ра ци ја ма из во-
ђе ним у то име („Бар ба ро са”, „Овер лорд”, 
„Ба гра ти он”, „Ба кља”, као и еко ном ским прет-
по став ка ма за њи хо во спро во ђе ње, књи га 
Мак са Хеј стинг са их ста вља у дру ги план. 
Че сто ис ти ца ни са мо као ста ти стич ки по да-
так, ми ли о ни уче сни ка и са вре ме ни ка су ко ба 
ко ји је шест го ди на по тре сао цео свет, до би ја-
ју ли це. Ен гле ске до ма ћи це, ин диј ски се ља ци, 
ста нов ни ци Ле њин гра да, Хи тле ро ви џе ла ти 
из СС је ди ни ца, грч ко све штен ство, сту ден ти 
из Син га пу ра, ја пан ски офи ци ри, ме ди цин-
ске се стре из Тек са са, сви они, по ред још мно-
гих зна них и не зна них ак те ра овог ра та, пред-
ста вље ни су кроз до га ђа је ко је су мно ги од 
њих де фи ни са ли јед ном реч ју – па као!

Ау тор је књи гу кон ци пи рао на та кав на чин 
да у фо кус чи та ла ца ста вља по је дин це, че сто 
на сре ди ни или дну дру штве не ле стви це (ко-
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манд ног лан ца у вој сци), док су ве ли ке бит ке, 
ли де ри ве ли ких си ла и њи хо ве од лу ке, ана ли-
зе си ту а ци ја на ра ти шти ма и у рат ним ин-
ду стри ја ма, ма те ри јал ном ба зом сва ке вој не 
опе ра ци је, ту ис кљу чи во да би се ста ви ле у 
кон текст ис ку ства, до жи вља је и суд би не од-
ре ђе них осо ба. По гле дом из птич је пер спек-
ти ве, ка ко га на зи ва Хеј стингс, он да је на увид 
раз ми шља ња, ста во ве и де ла љу ди ко ји су 
мо гли да вр ло ма ло или ни ма ло ути чу на до-
га ђа је око њих. Њи хо ве пер цеп ци је до га ђа ја 
су сва ка ко би ле су бјек тив не, а го то во сви до 
јед ног опи су ју их у ка та кли змич ним то но ви-
ма и уве ре њи ма да жи ве у окру же њу на лик 
па клу, иа ко се за и ста не мо гу по ре ди ти ис ку-
ства љу ди у оп са ди Ле њин гра да и бом бар до-
ва њу жи те ља Ко вен три ја. Без об зи ра на то, 
сва лич на ис ку ства и до жи вља ји су вред ни 
и за слу жу ју да им се по све ти па жња, а ау тор 
се по бри нуо да бу ду схва ће ни на пра ви на чин 
и објек тив но. Ти ме се об ја шња ва ње го ва по-
тре ба да на по чет ку сва ког по гла вља дâ кра так 
али је згро вит опис си ту а ци је у кон крет ном 
вре мен ском и ге о граф ском про сто ру, ка ко 
не би до шло до по гре шног ту ма че ња по је ди-
нач них им пре си ја. Њи хо ва ау тен тич ност је 
не сум њи ва, али не мо гућ ност љу ди да спо зна-
ју ши ру сли ку до га ђа ја, чи ји су вољ но или не-
вољ но би ли ак те ри, оста вља про стор за до дат-
на по ја шње ња и ко рек ци је пи сца ове књи ге.

Па као је из дат у два де ла, а сва ки по је ди нач-
но опи су је од ре ђе не пе ри о де Дру гог свет ског 
ра та. Пр ви део ста вља на гла сак на пе ри од 
1939–1942, вре ме ини ци ја ти ве си ла Осо ви на 
на свим фрон то ви ма. До ду ше, 1942. го ди на 
пред ста вља пре лом ну го ди ну ра та, ка да је у 
Ру си ји од лу че на суд би на Ста љин град ске 
бит ке и, на ду же ста зе, Дру гог свет ског ра та 
(по гла вље „Ог њи ште: Ру си ја 1942”). Пре овог, 
прет по след њег по гла вља књи ге, ту је још 11 
по гла вља фо ку си ра них пре вас ход но на рат 
у Евро пи (на пад на Пољ ску, му ње ви ти рат 
1940. го ди не, бит ка за Бри та ни ју, осва ја ње 
Грч ке, опе ра ци ја „Бар ба ро са”). Са мо три по-
гла вља да ју опи се људ ских суд би на за вре ме 
ја пан ске ин ва зи је на Ин до ки ну, на па да на 
Перл Хар бур и Фи ли пи не, те пр вих опе ра ци-
ја аме рич ке мор на ри це на Па ци фич ком ра-
ти шту. По след ње, 13. по гла вље, но си на зив 
„Жи вот у ра ту” и кон цен три ше се на жи во те 
и суд би не рат ни ка, уло гу же на и зна чај до ма-
ћег фрон та у Дру гом свет ском ра ту.

Дру ги том, иа ко по оби му ма њи, та ко ђе се 
са сто ји од 13 по гла вља ко ја раз ма тра ју по след-
ње го ди не су ко ба. Пр вих шест, да ју на увид 
суд би не љу ди за хва ће них рат ном олу јом у 
Афри ци, Ру си ји, Ази ји, и Ита ли ји, пр вој чла-
ни ци Трој ног пак та ко ја је ка пи ту ли ра ла. 
Сед мо по гла вље из два ја се и ис ти че из ме ђу 

пр вог и дру гог се та од по шест по гла вља. Сем 
по на зи ву („Жр тве”), са др жај по гла вља да је 
омаж свим не ви ним ци вил ним жр тва ма Дру-
гог свет ског ра та: Је вре ји ма у окви ру Хо ло-
ка у ста и при пад ни ци ма оста лих на ро да ко ји 
су па ти ли и уми ра ли због при сил ног ра да и 
су ро вих усло ва жи во та у на ци стич ким, фа-
ши стич ким и ја пан ским ло го ри ма ши ром 
Евро пе и Ази је. Ту не тре ба за бо ра ви ти ни 
ци ви ле ко ји су стра да ли у то ку вој них опе ра-
ци ја или не по сред но на кон њих. То ли ке раз-
ме ре стра да ња ци вил ног ста нов ни штва ни су 
ви ђе не то ком Пр вог свет ског ра та и оне је су 
је дан од раз ло га за што су исто ри ча ри овај 
рат ока рак те ри са ли као то тал ни! По след њих 
шест по гла вља дру гог то ма, а са мим тим и 
овог де ла, ба ве се па ра лел но суд би ном Тре-
ћег рај ха и Ја па на, од но сно бо ји шти ма на ко-
ји ма су вој не опе ра ци је са ве зни ка не у мит но 
во ди ле ка ка пи ту ла ци ји То киа и Бер ли на. 
Оту да и на зив по след њег по гла вља – „По бед-
ни ци и по ра же ни”. Суд би на се су ро во игра-
ла људ ским жи во ти ма у Дру гом свет ском 
ра ту, што је ја сно из чи та ња о ис ку стви ма 
љу ди, ста нов ни ка по бе ђе них др жа ва. Иа ко 
13. по гла вље ни на ко ји на чин не по ку ша ва да 
ре ла ти ви зу је од го вор ност Не мач ке и Ја па на 
за Дру ги свет ски рат, људ ска ем па ти ја пре ма 
стра да њи ма „дру гих” до пу шта да кон ста ту-
је мо – те шко по бе ђе ни ма!

На кра ју, су ми ра ју ћи ути ске о све му што је 
на пи са но и на чин на ко ји је Макс Хеј стингс 
осве тлио суд би не „ма лих љу ди” у Дру гом 
свет ском ра ту, ма ло за мер ки се мо же на ћи. 
Ме ђу тим, без стра ха да ис пад не мо ју го цен-
трич ни, мо ра мо на гла си ти не ко ли ко ства ри. 
До га ђа ји на За пад ном Бал ка ну се опи су ју у 
тре ћем де лу по гла вља „Ита ли ја: ве ли ке на де, 
гор ки пло до ви”, дру гог то ма. Раз лог за та ко 
сла бу за сту пље ност под руч ја бив ше Ју го сла-
ви је у овом де лу ле жи пре све га у чи ње ни ци 
да по сто ји од су ство при мар них из во ра. Сем 
књи ге Ми ло ва на Ђи ла са, у ко јој су опи са не 
рат не го ди не у Ју го сла ви ји, и днев ни ка офи-
ци ра ита ли јан ске алп ске је ди ни це у Цр ној 
Го ри, пот по гла вље се у пот пу но сти ба зи ра на 
до ступ ној ли те ра ту ри ан гло а ме рич ке исто-
ри о гра фи је о Дру гом свет ском ра ту у Ју го-
сла ви ји – да кле, на се кун дар ним из во ри ма. 
Упра во то је и глав на сла бост овог де ла, јер се 
ис кљу чи во те ме љи на при мар ним из во ри ма, 
углав ном днев ни ци ма и ме мо а ри ма, са ен гле-
ског го во р ног под руч ја или на де ли ма пре-
ве де ним на ен гле ски је зик. То је на ро чи то 
упа дљи во ка да су у пи та њу Ис точ на Евро па, 
Бал кан и Ази ја (Ки на и Ја пан), а уо че ни не до-
ста так се на до ме шћу је струч ном ли те ра ту-
ром бри тан ске и аме рич ке „зва нич не” исто-
ри је. С дру ге стра не, ау тор нам је омо гу ћио 



при ли ку да се бли же упо зна мо с пат ња ма и 
ра за ра њи ма ко ја су до жи ве ли љу ди у ен гле-
ским ко ло ни ја ма у Ин до ки ни, Афри ци или 
на Ин диј ском пот кон ти нен ту. С об зи ром на 
скло ност ју го цен трич ним по гле ди ма на до-
га ђа је из Дру гог свет ског ра та, ко ри сно је 
има ти увид у на ра ти ве и ста во ве по је ди на ца 
о ко ла бо ра ци ји и от по ру, ку ка вич лу ку и без-

ум ној хра бро сти, пре жи вља ва њу и уми ра њу, 
са кон ти не на та чи ју исто ри ју не по зна је мо у 
до вољ ној ме ри. Ме ђу тим, ис ка зи са вре ме ни-
ка и ак те ра нај ве ћег вој ног су ко ба у људ ској 
исто ри ји, без об зи ра на њи хо во ге о граф ско 
по ре кло, не до во де у пи та ње оп шти кон сен-
зус око пер цеп ци је и ка рак те ра Дру гог свет-
ског ра та као па кла на зе мљи.

Сте фан Ра дој ко вић, 
исто ри чар ма стер

Бе о град
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АКА ДЕ МИК МИ ЛО РАД ЕК МЕ ЧИЋ
(1928–2015)

У су бо ту, 29. ав гу ста 2015. го ди не на пу стио нас је ака де мик Ми ло рад 
Ек ме чић – је дан од во де ћих срп ских исто ри ча ра 20. ве ка. Иа ко се у по след-
ње вре ме те же кре тао, ње гов од ла зак је из не на дио ње го ве број не при ја те ље 
и ко ле ге. Ско ро до зад њег да на жи во је пра тио не са мо на уч ни жи вот, не го 
и ди на мич на ме ђу на род на зби ва ња и про це се ши ром све та. Ми ло рад Ек ме-
чић био је чо век ши ро ке еру ди ци је и оп ште кул ту ре, брит ке и ја сне ми сли, 
са ве ли ким угле дом и у ме ђу на род ним струч ним кру го ви ма. По при ро ди 
ра до знао, ин те ре со вао се не са мо за свет про шло сти, не го и за све оно што 
се зби ва ло око ње га. Би бли о гра фи ја ње го вих ра до ва из на ци о нал не и оп ште 
исто ри је бро ји пре ко 400 је ди ни ца, при че му је зна тан део ра до ва об ја вљен 
и на во де ћим свет ским је зи ци ма, што ни је та ко чест слу чај у срп ској исто-
ри о гра фи ји. Ње го ва род на Хер це го ви на да ла је на шој исто рио гра фи ји не ко-
ли ци ну ве ли ких име на, као што су Вла ди мир Ћо ро вић, Ва сиљ По по вић и 
Ра до ван Са мар џић.

Жи вот ни пут Ми ло ра да Ек ме чи ћа био је ис пу њен тр но ви тим ста за ма 
са до ста те шких тре ну та ка и дра ма тич них обр та. Ро ђен је 4. ок то бра 1928. 
го ди не у Пре би лов ци ма, код Ча пљи не, у до ли ни Не ре тве, од оца Или је и 
мај ке Кри сти не. Још у да ни ма ње го вог де ча штва, Пре би лов ци ће (са ја ма ма 
Шур ман ци код Ме ђу гор ја, Ху то во и мно гим дру ги ма) по ста ти си но ним срп-
ског стра да ња и ге но цид них зло чи на над Ср би ма. У Дру гом свет ском ра ту 
уста ше су уби ле, ме ђу хи ља да ма дру гих Ср ба у до ли ни Не ре тве, и 69 чла но-
ва фа ми ли је Ек ме чић (уби јен је ње гов отац Или ја, а ка сни је и ње го ва мај ка 
Кри сти на). 
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Основ ну шко лу Ек ме чић је за вр шио у Ча пљи ни, а гим на зи ју у Мо ста-
ру 1947. го ди не. Оп шту и на ци о нал ну исто ри ју сту ди рао је на Све у чи ли шту 
у За гре бу, где је и ди пло ми рао 1952. го ди не. Пу не че ти ри де це ни је по том 
(1952–1992), ра дио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Пре да вао је 
Оп шту ис то ри ју но вог ве ка, а по след њих се дам го ди на и Увод у исто риј ске 
на у ке. Ек ме чић ни је био са мо из ван ре дан зна лац исто ри о граф ског ме то да и 
те о ри је исто риј ске на у ке, не го и вр ло пе дан тан ар хив ски ис тра жи вач (ве ли-
ки део дра го це них ар хив ских ис пи са оста вио је у Са ра је ву, ода кле је био 
при мо ран да бе жи ка да су га са по ро ди цом му сли ман ске „Зе ле не бе рет ке” 
уха пси ле ма ја 1992). Ис тра жи вао је у го то во свим ју го сло вен ским ар хи ви ма, 
али и у ар хи ви ма у Бе чу, То ри ну, Мо скви, Ати ни, Па ри зу, Лон до ну, Ва шинг-
то ну, Бу дим пе шти, Вар ша ви и Кра ко ву. Док тор ску ди сер та ци ју Уста нак у 
Бо сни 1875–1878. го ди не од бра нио је на Све у чи ли шту у За гре бу 1958. го ди-
не. Школ ске 1960/61. про вео је на спе ци ја ли за ци ји у Прин сто ну, да би за тим 
у два на вра та био го сту ју ћи про фе сор на уни вер зи те ти ма у САД. Школ ске 
1971/72. пре да вао је ју го сло вен ску и бал кан ску исто ри ју на уни вер зи те ту у 
Ен Ар бо ру (Ми чи ген), а 1982/83. на уни вер зи те ту у Ло рен су (Кан зас), на ко ме 
је пре да вао бал кан ску и европ ску исто ри ју 19. и 20. ве ка. Ми ло рад Ек ме чић 
је иза бран за до пи сног чла на Ака де ми је на у ка и умјет но сти Бо сне и Хер це-
го ви не 1973, а за ре дов ног 1981. го ди не. Члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, ван рад ног са ста ва, по стао је 16. но вем бра 1978. го ди не, а у рад ни са став 
је пре ве ден 1. ју ла 1992. го ди не. По до ла ску у Бе о град, Ек ме чић је две го ди не 
ра дио као ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та (од сеп тем бра 1992. до 
пен зи о ни са ња 1. ок то бра 1994), а исто вре ме но и као стал ни са рад ник Исто-
риј ског ин сти ту та СА НУ до 2002. го ди не. Био је и до пи сни члан Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и умјет но сти од 1993. и члан ван рад ног са ста ва Ака де ми-
је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске од 1996. го ди не. 

Ми ло рад Ек ме чић ба вио се ис тра жи ва њем на ци о нал не и оп ште исто-
ри је но вог ве ка, у пр вом ре ду исто ри је Ју го и сточ не Евро пе и ју го сло вен ских 
на ро да од кра ја 18. ве ка до 1918. го ди не, али ово ни су би ли стро ги хро но ло-
шки окви ри ње го вих ис тра жи ва ња. Ба вио се и про бле ми ма пре 18. ве ка, али 
и по сле 1918. го ди не. Јед на од сјај них осо би на Ек ме чи ће вог на уч ног де ла је 
про у ча ва ње на ци о нал них и бал кан ских про бле ма у окви ри ма ши рих то ко-
ва европ ске и свет ске исто ри је. У ши ро ком кру гу ис тра жи вач ких про бле ма 
ко ји ма се ба вио, до ми ни ра ју сле де ће те ме: со ци јал ни и на ци о нал но-осло бо-
ди лач ки по кре ти у Бо сни и Хер це го ви ни у 19. и по чет ком 20. ве ка, Ис точ но 
пи та ње у све тлу по ли ти ке ве ли ких си ла пре ма Бал ка ну, на ци о нал ни по кре-
ти ју го сло вен ских на ро да, иде је и иде о ло ги је, про бле ми аграр них дру шта ва 
на ју го сло вен ском про сто ру, раз вој ју го сло вен ске иде је у ства ра ње ју го сло-
вен ске др жа ве 1918. го ди не, као и со ци јал не осно ве ау то ри тар них ре жи ма у 
Евро пи из ме ђу два свет ска ра та. По след ње две и по де це ни је, Ек ме чић се 
ви ше по све тио исто ри ји Ср ба то ком по след њих не ко ли ко ве ко ва у кон тек сту 
европ ских исто риј ских про це са и до га ђа ја, под стак нут, не сум њи во и сви ме 
оним што је, као све док исто ри је, гле дао сво јим очи ма и на шта је као исто-
ри чар ре а го вао.

Ми ло рад Ек ме чић је, као исто ри чар, био мај стор на уч не син те зе, спо-
со бан да у исто ри ји уо чи глав не или „но се ће” исто риј ске про бле ме и иде је, 
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али и да у, на пр ви по глед, ма ње ва жним чи ње ни ца ма ви ди огле да ло ши рих 
исто риј ских про це са. Ње го во пр во ве ће на уч но де ло би ла је, већ по ме ну та, 
док тор ска те за Уста нак у Бо сни 1875–1878. го ди не (три из да ња на срп ском 
и не пот пун пре вод на не мач ком је зи ку у из да њу Ин сти ту та за исто ри ју Ју го-
и сточ не Евро пе у Гра цу). Де таљ но је осве тлио дру штве на кре та ња, иде је и 
на ро чи то со ци јал не и на ци о нал не прет по став ке устан ка, ток устан ка до 
про гла са ује ди ње ња са Ср би јом и до га ђа је то ком 1876. ко је, из ме ђу оста лог, 
обе ле жа ва и про глас о ује ди ње њу Бо сне и Ср би је. По сле уни вер зи тет ског 
уџ бе ни ка Осно ве гра ђан ске дик та ту ре у Евро пи из ме ђу два свјет ска ра та, 
Ек ме чић је за јед но са Ива ном Бо жи ћем, Си мом Ћир ко ви ћем и Вла ди ми ром 
Де ди је ром био ау тор вр ло за па же не син те зе под на сло вом Исто ри ја Ју го сла-
ви је (об ја вље на у Бе о гра ду 1972, на ен гле ском у Њу јор ку 1974. и на ки не ском 
у Пе кин гу 1984. го ди не). Го ди ну да на по сле по ја вљи ва ња Исто ри је Ју го сла-
ви је об ја вље но је јед но од ка пи тал них Ек ме чи ће вих де ла – Рат ни ци ље ви 
Ср би је 1914. го ди не (три из да ња на срп ском) у ко јем је, по ред осве тља ва ња 
основ них прет по став ки по ли ти ке срп ских рат них ци ље ва и ре кон струк ци-
је бал кан ских и европ ских до га ђа ја 1914, пи сао о Пр вом свет ском ра ту као 
ре ли ги о зном ра ту на Бал ка ну. Ек ме чић је био део ве ли ког на уч ног ти ма срп-
ских исто ри ча ра, ко ји је у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге об ја вио мо ну мен-
тал но де ло Исто ри ја срп ског на ро да (у де сет то мо ва). Ау тор је три це ли не: 
„Срп ски на род у Тур ској од сре ди не 19. ве ка до 1878” ( књ. 5 том 1), „Дру штво, 
при вре да и со ци јал ни не ми ри у Бо сни и Хер це го ви ни” и „На ци о нал ни по-
крет у Бо сни и Хер це го ви ни у пе ри о ду од Бер лин ског кон гре са до ства ра ња 
ју го сло вен ске др жа ве 1918. го ди не”. 

Јед но од два глав на исто ри о граф ска де ла Ми ло ра да Ек ме чи ћа је сте 
син те за об ја вље на под на сло вом Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918 (књ. 1–2, 
Бе о град 1989). Ве ли ка на уч на син те за ко ју је из ло жио у че ти ри про блем ске 
це ли не – „До ба ве ро ва ња 1790–1830”, „До ба кул ту ре 1830–1860”, „До ба по-
ли ти ке 1860–1903.” и „До ба на си ља 1903–1918”, иза зва ла је из у зет ну па жњу 
он да шње ју го сло вен ске јав но сти. У по ле ми ци са хр ват ским исто ри ча ри ма, 
већ по во дом по ја вљи ва ња Исто ри је Ју го сла ви је, Ек ме чић је по ка зао не са мо 
осве до че ну еру ди ци ју, не го и мај стор ство по ле ми чар ског жан ра (по ле ми ка 
са Мир ја ном Грос). Из ве стан број чла на ка и сту ди ја об ја вље них у ча со пи си ма, 
а за тим и за себ не но ве сту ди је, Ек ме чић је об ја вио у ни зу по себ них из да ња. 
У та кве ра до ве спа да ју де ла: Ср би ја из ме ђу Сред ње Евро пе и Евро пе (Бе о град 
1992), Су срет ци ви ли за ци ја и срп ски од нос пре ма Евро пи (Но ви Сад 1996, 
на ен гле ском 1998), Ра до ви из исто ри је Бо сне и Хер це го ви не 19. ве ка (Бе о град 
1997), Огле ди из исто ри је (Бе о град 1999), Ср би на исто риј ском рас кр шћу 
(Бе о град 1999), Ре во лу ци је 1848. и Бал кан (Но ви Сад 2000), Ди ја лог про шло-
сти и са да шњо сти (Бе о град 2002). 

Дру гу ка пи тал ну Ек ме чи ће ву на уч ну син те зу чи ни де ло об ја вље но под 
на сло вом 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. На слов је па ра фра за јед не Ан дри ће ве ми сли из вре ме на од мах 
по сле Пр вог свет ског ра та. На из ве стан на чин, ово де ло је син те за ње го вог 
це ло куп ног ис тра жи вач ког ра да. Не ма сум ње да су и ње го ва ис ку ства, као 
све до ка исто ри је, ути ца ла на раз у ме ва ње исто риј ских до га ђа ја. Књи га је до-
жи ве ла че ти ри из да ња, при че му је сва ко сле де ће до пу ње но но вим са зна њи ма. 
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Пра ва је ште та што ово де ло ни је об ја вље но на во де ћим свет ским је зи ци ма. 
Но ви је ге не ра ци је исто ри ча ра, за раз ли ку од ста ри јих прет ход ни ка рет ко се 
усу ђу ју на ова ко ве ли ке ау тор ске син те зе. Ка рак тер ње го вог ау тор ског про-
блем ског при сту па илу стру ју, по ред оста лог, на сло ви два по гла вља „Бор ба 
за не за ви сну на ци о нал ну др жа ву и не у спех ује ди ње ња на ци је 1815–1878.” и 
„Од не у спе ха ује ди ње ња Ср ба 1878. до ује ди ње ња Ју го сла ви је 1918.”

 Ми ло рад Ек ме чић је то ком це лог свог жи во та био вр ло ак ти ван и у 
на уч ном и јав ном жи во ту, ка ко у зе мљи, та ко и на ме ђу на род ном пла ну. Био 
је члан ви ше од бо ра СА НУ, и пред сед ник Од бо ра за исто ри ју Бо сне и Хер це-
го ви не (осно ван 1993), као и уред ник Збор ни ка за исто ри ју Бо сне и Хер це го-
ви не. Три пу та је би ран за чла на Пред сед ни штва СА НУ. Био је члан Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске. До бит ник је ве ћег бро ја углед них на гра да за сво ја 
на уч на де ла, као што су НИН-ова на гра да за пу бли ци сти ку, на гра де „Вла ди-
мир Ћо ро вић”, „Пе чат вре ме на”, Срп ске књи жев не за дру ге за жи вот но де ло, 
Ко чи ће ве на гра де и дру гих. Од ли ко ван је Ор де ном Све тог Са ве пр вог сте пе на. 
Од 2009. го ди не био је члан Се на та Ре пу бли ке Срп ске. Као чо век ши ро ког 
ду ха, ве ли ког зна ња и ве ли ког жи вот ног ис ку ства, Ми ло рад Ек ме чић је био 
вр ло отво рен за са рад њу са ко ле га ма. Пра тио је рад свих, па и вр ло мла дих 
ко ле га и увек био спре ман за раз го вор и по моћ. Уче ство вао је у ра ду че ти ри 
свет ска кон гре са исто ри ча ра и број них ме ђу на род них на уч них ску по ва. Био 
је члан Ко ми си је за со ци јал не по кре те Свет ског кон гре са исто ри ча ра и ње-
го ве Сла ви стич ке ко ми си је. Сво је на уч не ста во ве и дру штве на уве ре ња, 
Ек ме чић је из но сио у број ним јав ним исту па њи ма у до ма ћим и свет ским 
ме ди ји ма. Сја јан при лог ње го вом на уч ном и људ ском пор тре ту пред ста вља 
ње гов раз го вор са но ви на ром Ми ло шем Јев ти ћем, об ја вљен под на сло вом 
Жи ва реч Ми ло ра да Ек ме чи ћа (1990). Иза Ми ло ра да Ек ме чи ћа оста је ве ли ка 
и уоч љи ва пра зни на у на шем укуп ном на уч ном и ин те лек ту ал ном жи во ту, 
али оста ло је ње го во им пре сив но на уч но де ло као узор ко ји тре ба сле ди ти.

 
Др Сла вен ко Тер зић

Исто риј ски ин сти тут Бе о град
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