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

UDC 32:929 Jovanović S.
94(497)”18”

Оригинални научни рад

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 

[Други део]

САЖЕТАК: Слободан Јовановић је почео да ради у Министарству иностра-
них дела Краљевине Србије 1892. године. Као секретар 5. и 4. класе, обављао је 
дужност шефа Просветног одељења (Пропагандe) и деловође Просветног од-
бора (од 1894). По налогу министра иностраних дела, током лета 1894. године 
обишао је конзулате у Турској о чему је саставио извештај. На основу сачуване 
преписке могуће је реконструисати догађаје који су утицали на рад Пропаган-
де. Јовановићев близак друг, Павле Маринковић, као отправник послова Петро-
градског посланства имао је важан разговор са Константином Петровичем 
Победоносцевим, након чега је послао извештавај о повољној промени у руској 
балканској политици, што је Јовановић у писму Михаилу Ристићу оценио као 
могућу полазну тачку радикалне промене у раду Пропаганде (1895). У време 
након добијања руске подршке, у Јовановићевим писмима Ристићу, сачувано је 
сведочанство о покушају укидања Пропаганде. У новој влади (1895) Слободан 
Јовановић је био најближи сарадник Стојана Новаковића, председника Мини-
старског савета и министра иностраних дела. На Правни факултет београдске 
Велике школе Јовановић је прешао 1897. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Стара Србија, Македонија, Косово, македонско питање, 
пропаганда, Стојан Новаковић, Слободан Јовановић, Михаило Г. Ристић, Павле 
Маринковић

ШЕФ ПРО СВЕТ НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА (ПРО ПА ГАН ДЕ)

Сло бо дан Јо ва но вић је кра ље вим ука зом од 14/26. ма ја 1894. го ди не уна-
пре ђен у се кре та ра 5. кла се у Ми ни стар ству ино стра них де ла.2 Не ко ли ко да на 

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. 

2 АС, МИ Д–А, XI II, 3027; СН (19/31. мај 1894). Пре ма чл. 7 и 8 За ко на (1886) се кре тар 
5. кла се при мао је пла ту у из но су 2500 ди на ра, се кре тар 4. кла се 2750 ди на ра, а пи сар 1. кла се 
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ка сни је (19/31. ма ја 1894), дру гим ука зом, одо бра ва му се да мо же да при ми и 
но си Ор ден Осман ли је (Осма ни је) 4. ре да ко јим га је од ли ко вао сул тан.3 Истим 
ор де ном, са мо ви шег, 3. ре да, од ли ко ван је и Ми ха и ло Ри стић, ко ји је већ 
имао ру ски Ор ден Све те Ане 3. ре да и ау стро у гар ски Ор ден Фран ца Јо зе фа 
3. ре да (23. де цем бар 1891 / 4. ја ну ар 1892).4 На ред ни ор ден ко јим је од ли ко-
ван Сло бо дан Јо ва но вић био је Ор ден Све тог Са ве 4. ре да (1895).5

Као шеф Про свет ног оде ље ња (Про па ган де), Сло бо дан Јо ва но вић је глав-
не по сло ве оба вљао у са рад њи са Про свет ним од бо ром, чи ји је био де ло во ђа.6 
По што је ман дат чла но ва Про свет ног од бо ра тра јао три го ди не, по но во су за 
чла но ве Од бо ра име но ва ни (11/23. фе бру а ра 1894, вла да Ђор ђа Си ми ћа) ар хи-
ман дрит Ни ћи фор Ду чић (пред сед ник) и Љу бо мир Ко ва че вић, ака де мик, као 
и Пан та Срећ ко вић, про фе сор исто ри је (Ве ли ке шко ле) у пен зи ји, бив ши окру-
жни на чел ник (Ду чић и Срећ ко вић би ли су чла но ви на ме снич ког Про свет ног 
од бо ра из 1868).7 За чла на Про свет ног од бо ра име но ван је (20. маја / 1. јуна 1894) 
и Сто јан Но ва ко вић, др жав ни са вет ник и бив ши по сла ник у Ца ри гра ду.8 

На сед ни ца ма (са стан ци ма) Про свет ног од бо ра, Сло бо дан Јо ва но вић је 
ре фе ри сао о свим ва жни јим пред ме ти ма до ста вље ним ње го вом оде ље њу,9 
углав ном пред став ка ма фи зич ких ли ца и пред ло зи ма ди пло мат ско-кон зу-
лар них пред став ни шта ва (Ца ри град, Со лун, Би тољ, Ско пље, При шти на) и 
ца ри нар ни ца (Ра шка, Ја вор). Глав не по сло ве Од бо ра (пре глед ака та и фор му-

2000 ди на ра. Док је био ата ше По слан ства у Ца ри гра ду, у ран гу пи са ра 1. кла се, Сло бо дан 
Јо ва но вић је при мао, осим ре дов не пла те, и до да так у истом из но су (2000 дин), да кле, укуп но 
4000 ди на ра. АС, МИ Д–А, 1894, 5, 813. За на чел ни ка Ми ни стар ства 1. кл. од ре ђе на је пла та од 
7000 ди на ра. По сла ни ци (на стра ни) имал су ранг и по ло жај ми ни стра, а пла те са су мом до дат-
ка од ре ђиване су го ди шњим др жав ним бу џе том. У по гле ду њи хо ве си сте ма тич не пла те де лили 
су се у две кла се, 1. кл. са пла том од 10.000 ди на ра и 2. кл. са пла том од 7000 ди на ра (чл. 14).

3 СН (21. мај / 2. јун 1894). Так са за ор ден (25 дин.) по кри ва ла се из сред ста ва Ми ни стар-
ства. АС, МИ Д–А, 1894, 3067.

4 Као члан кра ље ве прат ње Ри стић је пу то вао у Ру си ју и у Не мач ку 1891. го ди не. 
Вид. СН, 18/30. ја ну ар 1892; Ше ма ти зам од ли ко ва них ли ца на шим и стра ним ор де ни ма у 
Кра ље ви ни Ср би ји од 1895. до кра ја 1899. го ди не (дру га књи га), Из да ње Кан це ла ри је кра-
љев ских ор де на, Бе о град 1900 (да ље: Ше ма ти зам), 50. 

5 Исто.
6 Про па ганд ном слу жбом пре Јо ва но ви ћа ру ко во ди ли су Вла ди мир Ка рић (1885/89), 

Бра ни слав Ну шић (1889), Ми ха и ло Ри стић (1890/93) и Све ти слав Си мић (1893/94). Ше фо ви 
Про па ган де не на во де се у др жав ним ка лен да ри ма. Ше ма ти зми Ми ни стар ства ино стра них 
де ла (си сте ма ти за ци ја рад них ме ста) ко ји се на во де у Де ло вод ном про то ко лу Ад ми ни стра-
тив ног оде ље ња МИД, не на ла зе се у гра ђи Ар хи ва Ср би је, ни ти у ар хи ви Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва РС.

7 АС, МИД–ПП, 1894, 523, I, пп бр. 216, Про свет ни од бор, Ре ше ње, Бе о град, 11/23. 
фе бру ар 1894; АСА НУ, ЗМР, 14243/4097, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу (Бе о град, 28. фе бру ар / 
12. март 1894); С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 117–118. Пан та Срећ ко вић је био оже њен 
јед ном ро ђа ком Сло бо да на Јо ва но ви ћа.

8 Краљ Алек сан дар 9/21. ма ја 1894. го ди не уки да Устав (1888). Вла да Све то ми ра 
Ни ко ла је ви ћа (од 21. мар та / 2. апри ла) под но си остав ку, али кра ље вом од лу ком на ста вља 
да оба вља ду жност у истом са ста ву. Си ма Ло за нић, ко ји оста је ми ни стар ино стра них де ла, 
за чла на Про свет ног од бо ра име ну је Сто ја на Но ва ко ви ћа, др жав ног са вет ни ка и бив шег 
по сла ни ка у Ца ри гра ду (20. мај / 1. јун 1894). АС, МИД–ПП, 1894, 523, I, пп бр. 794, Про-
свет ни од бор, Ре ше ње, Бе о град, 20. мај / 1. јун 1894; АС, МИД–ПП, 1894, 523, I, пп бр. 792, 
Сто јан Но ва ко вић Си ми Ло за ни ћу, ми ни стру ино стра них де ла, Бе о град, 6/18. јун 1894.

9 У за пи сни ци ма Про свет ног од бо ра, ску по ви чла но ва се у по чет ку на зи ва ју сед ни ца ма, 
а ка сни је са стан ци ма.
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ли са ње ре ше ња) оба вљао је Сто јан Но ва ко вић, ко ји је ме ђу чла но ви ма Од бо-
ра је ди ни имао ду го го ди шње ад ми ни стра тив но ис ку ство. Јо ва но вић пи ше 
(јуна 1894) Ми ха и лу Ри сти ћу (у Ца ри град) „од кад је Но ва ко вић ушао, што 
он ка же, сви усво је“,10 што и ка сни је (1917) по твр ђу је: „ни је се мо же би ти 
ни је дан пут де си ло да је од бор ре шио друк чи је не го што је Но ва ко вић пред-
ло жио“.11 По што су ми ни стри нај че шће усва ја ли ми шље ње Од бо ра, они су, 
у ства ри, при хва та ли Но ва ко ви ће ве са ве те.12 На чин ре ша ва ња пи та ња у 
Про свет ном од бо ру мо же се илу стро ва ти оце ном пред ло га Кон зу ла та у Ско-
пљу да се за пре ти скоп ском (грч ком) ми тро по ли ту Ме то ди ју да ће му би ти 
од у зе та по моћ. Про свет ни од бор је у два на вра та раз ма трао пред лог и дао 
не га тив но ми шље ње: „пред лог то га кон зу ла та не би тре ба ло усво ји ти јер из 
са мог ње го вог пи сма из ла зи да смет ња да се сло вен ска слу жба по но во уве де 
у цр кву Св. Спа са [Скопље] ни је ми тро по лит Ме то ди је, не го грч ки кон зул, те 
да би пре тре ба ло пре ко на шег от прав ни ка по сло ва у Ати ни свра ти ти па жњу 
грч ке вла де на не ко рект но др жа ње ње ног кон зу ла“.13

ЈО ВА НО ВИ ЋЕВ ИЗ ВЕ ШТАЈ 

Пре ма на ло гу ми ни стра ино стра них де ла Си ме Ло за ни ћа, Сло бо дан Јо ва-
но вић оби шао је кон зу ла те у Тур ској (1894).14 Исти пут су оба ви ли и прет ход ни 
ше фо ви Пр о па ган де Владимир Ка рић (1887, 1889)15 и Михаило Ри стић (ју н–
ав густ 1892).16 Ло за нић је Јо ва но ви ћу ре као да сле ди Ри сти ће ву мар шру ту. 

10 АСА НУ, ЗМР, 14243/4098, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 15/27. јун 1894. Уп. С. 
Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић [1917, 1921]“, 117.

11 Исто.
12 О на чи ну ра да Про свет ног од бо ра вид. С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 117–120.
13 АС, МИД–ПП, 1894, 523, I, Сед ни це Пр о свет ног од бо ра, 21. мај / 2. јун 1894; 1/13. 

но вем бар 1894. Пре ма пла ну та да шњег скоп ског кон зу ла То до ра Стан ко ви ћа, ми тро по лит 
Ме то ди је тре ба ло је да бу де но ви при зрен ски вла ди ка (за то што је на срп ској плат ној ли сти). 
Вид. То дор Стан ко вић, Успо ме не [АСАНУ, 14646], (прир. Б. Ли лић), Пи рот: НИП Хе ми калс, 
1996, 59. Од бор ни је био за до во љан ра дом кон зу ла Стан ко ви ћа (ина че чла на Ли бе рал не стран-
ке). Јед но од пр вих ре ше ња Но ва ко ви ће ве вла де би ло је ње го во пен зи о ни са ње. Стан ко вић је 
уна пре ђен у кон зу ла 1. кла се 24. ју на / 6. ју ла 1895. го ди не, на ред ног да на (25. ју на / 7. ју ла), 
ка да је обра зо ва на Но ва ко ви ће ва вла да, пен зи о ни сан је (СН, 29. јун / 11. јул 1895), а ре ак ти-
ви ран по сле па да Но ва ко ви ће ве вла де. Но ва ко вић је по слао Ми ха и ла Ри сти ћа у Ско пље. Вид. 
М. Ри стић, „Успо ме не на ми тро по ли те“, 87. 

14 АС, МИД–ПП, 1894, 240.
15 Пре осни ва ња кон зу ла та слич на пу то ва ња оба ви ли су Пан та Срећ ко вић, Ми лош 

Ми ло је вић и Је врем Ве ли ми ро вић. Вла ди мир Ка рић је об ја вио пу то пис о свом пу то ва њу из 
Ца ри гра да у Бе о град (1887), под псе у до ни мом В. Цр но је вић (Ца ри град, Све та Го ра, Со лун. 
Пут нич ка цр ти ца с бе ле шка ма о на род ној пр о па ган ди на ис то ку, Бе о град 1889). Из ве штај 
Бра ни сла ва Ну ши ћа о пу то ва њу у Ска дар вид. 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), 259–279. 

16 Ми ха и ло Ри стић је име но ван за се кре та ра 5. кла се 26. апри ла / 8. ма ја 1891. го ди не, СН 
(28. април / 10. мај 1891); Ми ле Ста нић, „Ми ха и ло Г. Ри стић: Све ште ни ци са ко ји ма сам ра дио“, 
Вар дар ски збор ник 1 (1999), 69–103 (да ље: М. Ри стић, „Све ште ни ци“, 1). Ри сти ћев пут је тра-
јао шест не де ља. Вид. М. Вој во дић, „Пу то ва ње Ми ха и ла Г. Ри сти ћа [1892]“, 23; М. Ри стић, 
„Успо ме не на ми тро по ли те“, 74. Ри стић је у (ра ди кал ском) ча со пи су Де ло, у на став ци ма, под 
псе у до ни мом П. Бал кан ски, об ја вио (1894) сво је ути ске са пу то ва ња под на сло вом „Кроз гро бље, 
опа жа ња и бе ле шке при ли ком пу то ва ња кроз Срп ску зе мљу под Тур ском 1892. го ди не“, ко је 
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Јо ва но вић пи ше Ри сти ћу да је ње гов пут ни из ве штај из 1892. го ди не „по стао 
in tro u va ble [непро на ла жљив]“,17 због че га по ста вља низ пи та ња у ве зи са пу-
то ва њем: „мо лим да ме из во ли те из ве сти ти до нај ма њих сит ни ца: 1. Ка кав је 
био ваш ити не рер; 2. Ко ли ко сте на пу ту оста ли; 3. Ко ли ко сте по тро ши ли; 
4. Ка квих се пра ви ла др жа ли при да ва њу бак ши ша; 5. Је сте ли сву где где сте 
ишли на ко ли ма или на ко њу има ли пре воз; 6. Ко ји сте пут мо ра ли пра ви ти на 
ко њу; 7. Да ли вас је кон зул пра тио увек на обли жњим екс кур зи ја ма; 8. За што 
ви ни сте ишли у При зрен?“.18 Јо ва но вић се при пре мао за пут чи та ју ћи спи се 
Ђор ђа По по ви ћа (Да ни ча ра)19 и Вла ди ми ра Ка ри ћа. Пи тао је Ри сти ћа шта 
још пре по ру чу је од ли те ра ту ре. Ми ха и ло Ри стић је (на зах тев ми ни стра Ан-
дре Ни ко ли ћа) на пи сао и из ве штај о по сло ви ма про па ган де од 1885. до 1893. 
го ди не,20 ко ји упр кос ис црп ним по тра га ма пред у зе тим за вре ме Но ва ко ви-
ће ве вла де (1896) та ко ђе ни је мо гао (у то вре ме) да бу де про на ђен.21

Сло бо дан Јо ва но вић је кре нуо на пут по сле по врат ка кра ља Алек сан дра 
из Ца ри гра да. От пу то вао је 6/18. ју ла а вра тио се 9/21. ав гу ста 1894. го ди не 
(укуп но 33 да на).22 По по врат ку је са ста вио ис цр пан из ве штај у ко ме ана ли-
зи ра шко ле, учи те ље, цр кве, књи жа ре, оп шти не, тур ску ад ми ни стра ци ју 
(ва ли је), грч ке ми тро по ли те, стра не кон зу ле, бу гар ске вла ди ке, и на сва ком 
под руч ју од ре ђу је „на ше про тив ни ке“.23 Раз ма тра ар гу мен те за пре ме шта ње 
кон зу ла та из При шти не у Ми тро ви цу и про тив то га. Ту ма чи узро ке по де ла 
ме ђу срп ским ста нов ни штвом у При шти ни. Обра зла же стра те шки зна чај 
Ско пља и из ве шта ва до кле је сти гао про је кат ме ђу соб ног по ве зи ва ња кон-
зу ла та и ства ра ња мре же срп ских шко ла. На гла сио је да су нај ве ћи ус пе си 
по стиг ну ти у вре ме ка да је кон зул у Ско пљу био Вла ди мир Ка рић. Указује 

у ча со пи су Срп ски пре глед (1895) при ка зу је Сло бо дан Јо ва но вић. Уред ник Де ла Све ти слав Ст. 
Си мић био је Ри сти ћев при ја тељ и ко ле га у Ми ни стар ству. Са чу ва на пи сма Ми ха и ла Ри сти-
ћа Све ти сла ву Си ми ћу (1894–1898) на ла зе се у Ар хи ву Ју го сла ви је, Фонд Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Пи жо на, 80. Вид. Јо ван Скер лић, „Све ти слав Си мић“, Срп ски књи жев ни гла сник 26/5, 6 (1911), 
414–415; Јован Дучић, „Све ти слав Си мић“, СКГ 26/5, 6 (1911), 525–530; С. Јо ва но вић, „Све ти-
слав Си мић“ [1940], [у:] СД 11, 583–585.

17 На дру гом ме сту у истом пи сму Јо ва но вић ко ри сти из раз „не из на ла зан“. Вид. АСА НУ, 
ЗМР, 14243/4098, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 15/27. јун 1894. 

18 Исто.
19 Од но си се ве ро ват но на: Ђор ђе По по вић Да ни чар, Ста ра Ср би ја, Бе о град 1878. 
20 М. Ри стић, „Из ве штај [1893]“, 37–153.
21 АС, МИД, 1896, пп бр. 4, Иван Па вло вић, ген. кон зул у Со лу ну, Сто ја ну Но ва ко ви-

ћу, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та, Со лун, 2/14. ја ну а ра 1896, при мље но 11/23. ја ну а ра 
1896, пп бр. 57; пов. бр. 10, пот пу ков ник Ми лан Ми ха и ло вић, по сла ник у Пе тро гра ду, Сто-
ја ну Но ва ко ви ћу, 16/28. ја ну а ра 1896. Из ве штај из 1892. го ди не про на ђен је у за о став шти ни 
Ми ха и ла Ри сти ћа у АСА НУ. Вид. М. Вој во дић, „Пу то ва ње Ми ха и ла Г. Ри сти ћа [1892]“, 19–30. 
Из ве штај из 1893. го ди не (у пре пи су од 29. ав гу ста / 11. сеп тем бра 1903, ру ко пис Са ва ти ја 
Ми ло ше ви ћа [погинуо као чет нич ки војвода]) на ла зи се у АЈ, ЈЈП, 80, ф. 3, 465–531. На по сто-
ја ње јед ног Ри сти ће вог из ве шта ја у овом фон ду упу ћу је (1987) Р. Љу шић, „Из ве штај Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа“, 200, фн. 14. Реч је о Из ве шта ју о про па ган ди (1893), док је Из ве штај са 
пу та (1892) у АСА НУ. Ри стић (или ње го ви при ја те љи, нпр. Св. Си мић) имао је, с об зи ром 
на по је ди не ко мен та ре у тек сту, са свим до вољ не раз ло ге да на кон па да ра ди кал ске вла де 
скло ни Из ве штај из 1893. го ди не. 

22 АС, МИД–ПП, 1894, 240, пп бр. 1273, 1275, С. Јо ва но вић ми ни стру С. Ло за ни ћу, Бео-
град, 10/22. ав густ 1894.

23 АС, МИД–ПП, 1894, 240, пп бр. 1787, 1273. Из ве штај је за вр шио 16/28. ав гу ста 1894. 
го ди не. Усво јен је („при мљен“) 4/16. ок то бра 1894. го ди не (пп бр. 1970, 1781). 
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да у под руч ју Би тољ ског кон зу ла та срп ске шко ле не ра де. Бу гар ски учи те љи 
уче де цу да пе ва ју по грд не пе сме о срп ској кр сној сла ви (ко ја на ро чи то сме та 
бу гар ској про па ган ди).24 Ука зао је и на про па ган ду Ка то лич ке бу гар ске цр кве 
(Со лун), ко ја је имала по кро ви тељ ство Ау стри је и Фран цу ске.25 Оце нио је рад 
ди пло ма та (Бра ни слава Ну шића, То дора Стан ко вића, Ди ми три ја Бо дија, Ми-
лој ка Ве се ли но вића, Ми ли во ја Ва си ље вића),26 као и по је ди них аге на та и по-
ве ре ни ка. Дао је ка рак те ри сти ке грч ких вла ди ка, тур ских управ ни ка и стра них 
кон зу ла (по себ но ру ских) и оце нио пред ло ге кон зу ла.27 Јо ва но вић је ука зао да 
је по гре шна и на ив на про це на (ко ју су има ле и по је ди не ди пло ма те) да пред-
став ни ци ру ске др жа ве на Бал ка ну за у зи ма ју став пре ма лич ном на хо ђе њу, 
већ да, без об зи ра на лич не сим па ти је, као ди пло мат ски слу жбе ни ци, из вр-
ша ва ју оно што им у ин струк ци ја ма на ла же њи хо ва цен тра ла: „Кад, да кле 
г. Ли се вић до би је дру ге ин струк ци је, да ра ди про тив нас, он ће те ин струк-
ци је мо ћи ис пу ни ти још бо ље не го оне пр ве, бу ду ћи на ша пр о па ган да не ма 
за ње га ви ше тај не [које „наш кон зул То дор Стан ко вић ни је крио од ње га“]“.28 
Да кле, од ста ва ко ји за у зи ма Пе тро град је ди но за ви си рад ру ског ам ба са до ра 
у Ца ри гра ду и ру ских кон зу ла на про сто ру бал кан ске Тур ске.

ПО РУ КА ИЗ ПЕ ТРО ГРА ДА

Због ути ца ја кра ља Ми ла на на кра ља Алек сан дра, Ср би ја је из гу би ла на-
кло ност ру ске ди пло ма ти је.29 Кра јем 1894. го ди не, ме ђу тим, до ла зи до про ме не 

24 Из ве штај Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ИГ, 208.
25 Исто, 214. О бу гар ским уни ја ти ма, ка то лич кој про па ган ди и ка то лич ким ми си ја ма 

у Со лу ну, као и о сла бом на пре до ва њу про те стант ске про па ган де (ен гле ско-аме рич ка про-
па ган да) вид. Иван Ива нић, Из цр кве не исто ри је Ср ба у Тур ској у XVI II и XIX ве ку, Бео град, 
Но ви Сад: СКА, 1902, 32–64.

26 Не га тив не су ка рак те ри сти ке Стан ко ви ћа и Ве се ли но ви ћа, отво ре ни за про це не 
по ступ ци Ну ши ћа и Бо ди ја, а по зи тив но ока рак те ри са на за ла га ња Ва си ље ви ћа (Мил ти јад 
Ва си ли ја дес). О Ва си ље ви ћу не га тив но пи ше То дор Стан ко вић, Успо ме не, 53. Иа ко не тре ба 
ме ша ти Бра ни сла ва Ну ши ћа ди пло ма ту са Ну ши ћем пи сцем (што је пр ва асо ци ја ци ја), ка да 
је у пи та њу ње го во слу жбе но по на ша ње, као и слу жбе ни из ве шта ји, мо же се ре ћи да у њи ма 
има пре те ра них (драм ских, па и ду хо ви тих) по сту па ка, од но сно пре на гла ше них фор му ла-
ци ја. Сло бо дан Јо ва но вић пи ше Ми ха и лу Ри сти ћу: „О Ну ши ћу са мо јед ну реч. У пи сму ко јим 
спро во ди свој бу џет, на ла зи се и ова ре че ни ца: ‘За сно вао сам по ли тич ке ве зе са Ар на у ти ма, 
ко је су од до ба смр ти кне за Ми ха и ла би ле пре ки ну те. Са мо овим по слом, ко ји сам сад већ вр ло 
ду бо ко за хва тио, па се по но сим’. Ве руј ми да јед не за пе те ни сам из ме нио!“. АСА НУ, ЗМР, 
14243, 4111, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, фе бру ар/по че так мар та [нема датума] 1895.

27 У из ве шта ју се обра зла же за што не тре ба при хва ти ти пред лог кон зу ла Ди ми три ја 
Бо ди ја о под ми ћи ва њу би тољ ског ва ли је у ци љу отва ра ња срп ских шко ла. Про свет ни од бор 
је од био овај пред лог ука зу ју ћи да про блем ни је у ва ли ји већ у грч кој вла ди. АС, МИД–ПП, 
1894, 523, I, 12. сед ни ца Пр о свет ног од бо ра, 20. сеп тем бар / 2. ок то бар 1894; Из ве штај Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа, ИГ, 212. Јо ва но ви ћев из ве штај је ве ро ват но је дан од нај бо ље на пи са них 
из ве штаја у на шој ди пло мат ској и оба ве штај ној исто ри ји. Као је ди на ма на из ве шта ја мо же 
се на ве сти то што се Јо ва но вић обра ћа ап стракт ној др жа ви, не во де ћи ра чу на о осе ћа њи ма 
чи та о ца ко јем је на ме њен. Над ле жни ми ни стар, ако је на ци о нал ни ро ман ти чар, мо гао би се 
у пот пу но сти раз о ча ра ти и ти ме угро зи ти да љу срп ску ак ци ју у Ма ке до ни ји, или због од су-
ства ро ман ти чар ског иде а ли зма са сум њом гле да ти на са мог ау то ра.

28 Из ве штај Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ИГ, 207.
29 С. Јо ва но вић, „Па вле Ма рин ко вић“, [у:] СД 11, 283. Вид. нпр. пи смо ру ског ми ни стра 

ино стра них де ла Гир са (Ни ко лай Кар ло вич Гирс) по во дом по врат ка кра ља Ми ла на у зе мљу 
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у ру ском ста ву. Ру си ја се од лу чу је да пру жи по др шку Ср би ји. По ли тич ки 
пра вац ослон ца на Ру си ју има ће и Но ва ко ви ће ва вла да ко ја је уско ро обра-
зо ва на (сре ди ном 1895. го ди не). Сло бо дан Јо ва но вић, као шеф Про па ган де, 
де ло во ђа Про свет ног од бо ра и бли зак друг от прав ни ка по сло ва Пе тро град-
ског по слан ства Па вла Ма рин ко ви ћа (са ко јим је у то вре ме де лио мно га на-
чел на по ли тич ка гле ди шта), све док је пр вог ко ра ка у овој про ме ни ру ске по-
ли ти ке и уче сник по вер љи вих ак тив но сти ко је су се од ви ја ле на ре ла ци ји 
Пе тро град ско по слан ство – Ми ни стар ство ино стра них де ла. Осим слу жбе них 
де пе ша, Јо ва но вић и Ма рин ко вић во ди ли су и па ра лел ну при ват ну пре пи ску, 
као што су при ват ну пре пи ску у то вре ме во ди ли Јо ва но вић и Ми ха и ло Ри-
стић. Ма рин ко вић је из Пе тро гра да пи сао и Сто ја ну Но ва ко ви ћу. Ове пре пи-
ске су де ли мич но са чу ва не. 

Убр зо на кон га ше ња по ли тич ког ли ста Ред (маја 1894), ње гов уред ник 
Па вле Ма рин ко вић сту пио је у ди пло мат ску слу жбу. По ста вљен је за се кре-
та ра 3. кла се По слан ства у Пе тро гра ду (24. ма ја / 5. ју на 1894).30 Ма рин ко вић 
је био ме ђу на пред ња ци ма ко ји су (као Сто јан Но ва ко вић) ве ро ва ли да без Ру-
си је Ср би ја не мо же обез бе ди ти на ци о нал не ин те ре се.31 С дру ге стра не, ау стро-
фи ли, на рав но, ни су би ли за са рад њу са Ру си јом. У вре ме из ме ђу од ла ска 
бив шег пе тро град ског по сла ни ка Алим пи ја Ва си ље ви ћа и до ла ска но вог по-
сла ни ка пот пу ков ни ка Ми ла на Ми ха и ло ви ћа, Па вле Ма рин ко вић је от прав ник 
по сло ва Пе тро град ског по слан ства.32 У исто вре ме, Си ма Ло за нић, ми ни стар 
на род не при вре де (ми ни стар ино стра них де ла у прет ход ној вла ди), за сту па 
тада шњег ми ни стра ино стра них де ла Ми ла на М. Бо ги ће ви ћа (од 2/14. де цем-
бра 1894).33 Ма рин ко вић до ста вља Ло за ни ћу из ве штај (28. де цем бар 1894/8. 
ја нуар 1895) са ин фор ма ци ја ма ко је, пре ма оце ни Сло бо да на Јо ва но ви ћа (у пи-
сму Ми ха и лу Ри сти ћу), мо гу би ти „по ла зна тач ка ра ди кал ној из ме ни у на шој 
про па ган ди“.34 По што је реч о про ме ни у ру ској по ли ти ци, с пра вом се мо же 
прет по ста ви ти да до ста вља ње ин фор ма ци ја у вре ме ка да Бо ги ће вић (за ступ ник 
ау стро фил ске по ли ти ке кра ља Ми ла на, чи ји је ро ђак) ни је при су тан ни је 
би ло слу чај но.35 На по ле ђи ни Ма рин ко ви ће вог пи сма на ла зи се упут ство 

у: И. Пр жић, „Пр ва вла да Ђор ђа С. Си ми ћа“, Срп ски књи жев ни гла сник 13/1 (16. сеп тем бар 
1924), 127.

30 СН, 28. мај / 9. јун 1894.
31 С. Јо ва но вић, „Па вле Ма рин ко вић“, 283; М. Вој во дић, „Но ва ко вић и Ру си ја“, [у:] 

Сто јан Но ва ко вић, 113–138.
32 На кон кра ље вог по врат ка из Ру си је пен зи о ни сан је Алим пи је Ва си ље вић (16/28. 

но вем бар 1894). Вид. СН (18/30. но вем бар 1894). О раз ло зи ма од ла ска у Пе тро град за по сла-
ни ка, као и о окол но сти ма по се те кра ља Алек сан дра Ру си ји Ва си ље вић пи ше на са мом кра ју 
сво јих успо ме на, ко је се упра во ту на гло за вр ша ва ју. Вид. А. Ва си ље вић, Мо је успо ме не, 
Бе о град: СКЗ, 1990, 166–173.

33 СН (3/15. де цем бар 1894).
34 АС, МИД–ПП, 1895, 142, Из ве шта ји По слан ства у Пе тро гра ду, пов. бр. 107, Па вле 

Ма рин ко вић, от прав ник по сло ва, Си ми Ло за ни ћу, за ступ ни ку ми ни стра ино стра них де ла 
(Пе тро град, 20. мај / 1. јун); АСА НУ, ЗМР, 14243, 4100, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 
ја ну ар [после Божића] 1895. Јо ва но ви ће во пи смо Ри сти ћу на пи са но је у про ду жет ку пред став-
ке фи зич ког ли ца (Ђор ђе Пек ме зо вић [б вш. питомац], слу ша лац фи ло со фи је, С. Јо ва но ви ћу, 
Беч, 18/30. де цем бар 1894), што мо же ука зи ва ти на Јо ва но ви ћев опрез при ли ком ин фор ми-
са ња Ри сти ћа. 

35 Кон текст, оце не Бо ги ће ви ће вог ра да у пре пи сци Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Ми ха и ла 
Ри сти ћа, са чу ва на гра ђа и на ред ни след до га ђа ја да ју за пра во овој прет по став ци. 
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(4/16. ја ну ар 1895) да се пи смо до ста ви Про свет ном од бо ру (Пов№ 29; ПП№ 
116/95) и бе ле шка Сло бо да на Јо ва но ви ћа о ста ву Од бо ра (17/29. ја ну ар 1895).36

У пи сму Ма рин ко вић из ве шта ва о раз го во ру ко ји је по во дом из бо ра 
ва се љен ског па три јар ха во дио са По бе до но сце вим (Кон стан тин Пе тро вич 
По бе до но сцев), ца ре вим вас пи та чем и обер про ку ра то ром Све тог си но да, 
по себ но ути цај ном по ли тич ком лич но шћу у Ру си ји.37 По бе до но сцев кри ти-
ку је Ва се љен ску па три јар ши ју јер „уме сто да слу жи пра во сла вљу, она слу жи 
грч кој на ци о нал но сти, и све за по ве сти при ма из Ати не“.38 Ука зу је на ру ски 
про блем са Гр ци ма у Ру си ји: „Рас кол ни ци,39 ко ји ма су вр ло бли зу на ши Гр ци, 
мо гу сва ки час ов де да нам ство ре ши зму. Ви зна те Фи ли по ва [Тертий Ива-
но вич Филиппов]? Е, он је ве ћи Грк но па три јарх. Они не да ју да се ма шта 
пред у зи ма про тив грч ке цр кве.40 Ми, да кле, за сад ћу ти мо и све зна мо, а ћу-
ти мо још и сто га што не сме мо ни шта зва нич но да пред у зи ма мо да не би би ли 
од би је ни, јер Ру си ја да нас ни је у та ком по ло жа ју да сме да пре тр пи и та кве 
по ра зе.41 […] Али за то, ако ми не мо же мо ни шта зва нич но пред у зи ма ти ми 
ће мо пу тем са ве та и ра зним дру гим сред стви ма на сто ја ти да вам по мог не мо. 
Г. Не ли дов [Александр Ива но вич Не ли дов, по сла ник (ам ба са дор) у Царигра-
ду] је већ чи нио раз не ко ра ке. Је сте ли би ли код г. Ши шки на [Николай Па вло-
вич Ши шкин, за ме ник бо ле сног ми ни стра ино стра них де ла Гир са (Ни ко лай 
Кар ло вич Гирс)]?42 Он ће вам ре ћи да Не ли дов има до вољ не ин струк ци је и 
ви ће те се пре ко ње га нај бо ље мо ћи по мо ћи“.43 Ма рин ко вић на по ми ње да 

36 По што је Про свет ни од бор упо знат са Ма рин ко ви ће вим пи смом Ло за ни ћу, дао је 
ми шље ње (17/29. ја ну ар 1895) да от прав ни ку по сло ва тре ба ода ти при зна ње. АС, МИД–ПП, 
1895, 142, пов. бр. 107, П. Ма рин ко вић С. Ло за ни ћу, Пе тро град, 28. де цем бар 1894. / 8. ја ну ар 
1895; АС, МИД–ПП, 1895, 386, 2. са ста нак Про свет ног од бо ра, 28. ја ну а ра / 9. фе бру а ра 1895; 
4. ре дов ни са ста нак Про свет ног од бо ра (11/23. фе бру ар 1895); АС, МИД–ПП, 1895, 142, пов.
бр. 111, Из ве шта ји По слан ства у Пе тро гра ду, П. Ма рин ко вић С. Ло за ни ћу, Пе тро град, 6/18. 
ја ну ар 1895; АС, МИД–ПП, 1895, 142, пов. бр. 32, пп бр. 115, Про свет ном од бо ру, 11/23. ја ну ар 
1895. Вид. и АС, СН, 1745, П. Ма рин ко вић С. Но ва ко ви ћу, Пе тро град, 1/13. април 1895. О са-
рад њи са Ру си ма вид. и М. Ри стић, скоп ски кон зул, С. Но ва ко ви ћу, пред сед ни ку вла де, Ско пље, 
10/22. јул 1896, у: М. Ри стић, „Успо ме не на ми тро по ли те“, 136–137.

37 О из бо ру па три јар ха уп. Сто јан Но ва ко вић [под псе у до ни мом Костадин], „Ца ри град-
ска па три јар ши ја и пра во сла вље“ [1895], [у:] Бал кан ска пи та ња, Иза бра на де ла, 6, Бе о град: 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2000, 323–359.

38 АС, МИД–ПП, 1895, 142, пов. бр. 107, П. Ма рин ко вић С. Ло за ни ћу, Пе тр о град, 28. де-
цем бар 1894. / 8. ја ну ар 1895. Ма рин ко вић за пи су је ре чи са бе сед ни ка од мах на кон раз го во ра. 
Уп. С. Но ва ко вић [Костадин], „Ца ри град ска па три јар ши ја и пра во сла вље“ [1895], 353 [447].

39 Ми сли се на ру ске рас кол ни ке (ста ро о бред ни ке) ко ји ни су при хва ти ли ре фор ме 
па три јар ха Ни ко на (XVII век). Кр сте се са два пр ста и др.

40 По чет ком XIX ве ка срп ски пред став ни ци жа ле се на ру ске Гр ке у ру ској др жав ној 
ад ми ни стра ци ји, по чев ши од К. К. Ро до фи ни ки на (ко ји је имао ду гу и успе шну ка ри је ру 
ше фа Азиј ског де парт ма на и за ме ни ка ми ни стра у ру ском МИД-у) и тра же да бу ду за ме ње ни 
„пра вим“ Ру си ма. Вид. С. Но ва ко вић, „Ца ри град ска па три јар ши ја“, 346 [437]. 

41 Цар Ни ко лај II је тек сту пио на пре сто, на кон смр ти ца ра Алек сан дра III (20. ок то-
бар / 1. но вем бар 1894).

42 Ши шкин по ста је ми ни стар ино стра них де ла Ца ре ви не Ру си је 1896. го ди не.
43 АС, МИД–ПП, 1895, 142, пов. бр. 107, Из ве шта ји По слан ства у Пе тро гра ду, П. Ма рин-

ко вић С. Ло за ни ћу, Пе тро град, 28. де цем бар 1894. / 8. ја ну ар 1895. Не ли дов је и ра ни је (1891) 
имао ин струк ци је да по ма же срп ску стра ну: „Не ли дов има још од про шлог про ле ћа на лог 
да нас у то ме по ма же“ (С. Но ва ко вић В. Ка ри ћу, Ца ри град, 15/27. март 1891). Вид. М. Вој во-
дић, СНВК, 536.
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По бе до но сцев, кад го во ри о пра во слав ним Сло ве ни ма, обич но ми сли на Бу-
га ре. Иа ко су бу гар ски еми гран ти вр ло „за у зи мљи ви љу ди и одр жа ва ју ве зе“, 
у ру ском Ми ни стар ству ино стра них де ла опа жа се све ве ћа не тр пе љи вост 
пре ма њи ма. Ши шкин по твр ђу је Ма рин ко ви ћу да је ру ски по сла ник у Ца ри-
гра ду Не ли дов до био ин струк ци је и да ће би ти „при ру ци“ српском по сла-
ни ку, али да глав ну уло гу тре ба да игра срп ски по сла ник.44 Не ли дов, ко ји је 
био про бу гар ски ори јен ти сан,45 са да има ин струк ци је свог Ми ни стар ства да 
за сту па срп ске ин те ре се. Тре ба, на рав но, има ти у ви ду и по ли тич ке при ли ке 
у Бу гар ској тог вре ме на.

Про свет ни од бор је одао при зна ње Ма рин ко ви ћу и дао ми шље ње да тре ба 
оба ве сти ти По слан ство у Ца ри гра ду о ру ској по др шци.46 Осло нац на Ру си ју 
је у скла ду са пр о це на ма и же ља ма Сто ја на Но ва ко ви ћа пре ма чи јим упут стви-
ма (ко је усва ја Пр о свет ни од бор) de fac to ра ди Пр о па ган да.47 На осно ву пре-
по ру ка Пр о свет ног од бо ра са ста вље не су ин струк ци је ми ни стра ино стра них 
де ла но вом по сла ни ку у Пе тро гра ду, пот пу ков ни ку Ми ла ну Ми ха и ло ви ћу 
(20. ја ну ар / 1. фе бру ар 1895).48 Као при о ри те ти на во де се зах те ви да Ва се љен-
ска па три јар ши ја уве де сло вен ску слу жбу ма кар у цр кве оних епар хи ја у ко-
ји ма је сло вен ски еле мент не сум њи во у ве ћи ни и да срп ским шко ла ма пру жи 
за шти ту ка кву већ пру жа грч ким шко ла ма. На тре ће ме сто до ла зи пи та ње 
срп ских вла ди ка.49 Од та да, с об зи ром на ову по ру ку из Пе тро гра да у по гле-
ду ра да пр о па ган де, Пр о свет ни од бор са ве ту је да се Ца ри град ско по слан ство 
и кон зу ла ти упу ћу ју на ру ска ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва, ко ја 
има ју упут ство из сво је цен тра ле да по ма жу срп ској ди пло ма ти ји.

У дру гом пи сму Ло за ни ћу (6/18. ја ну ар 1895) Ма рин ко вић оба ве шта ва 
да је ди рек то ру но во о сно ва не пе тро град ске но вин ске аген ци је (Рос сийское 
те ле граф ное агент ство)50 пред ла гао за бе о град ског спе ци јал ног до пи сни ка 

44 Исто.
45 „За ње го ва вре ме на из гле да да је ру ска ам ба са да у Ца ри гра ду би ла глав на аген ци-

ја за бу гар ску про па ган ду у Тур ској, ње не фи ли ја ле ру ски кон зу ла ти у Ма ке до ни ји, а ње на 
цен тра ла Ази јат ски де пар та мент Ми ни стар ства спољ них по сло ва у Пе тро гра ду, ко јим је 
упра вљао Иван Алек се је вич Зи но вјев, доц ни је та ко ђе ру ски ам ба са дор у Ца ри гра ду“. Вид. 
К. Хри стић, „Со лун ске успо ме не (1889–1890)“, За пи си 195.

46 На пред ња ци су се већ ра ни је раз и шли са кра љем Ми ла ном, ка да су у ње го вом спо ру 
са кра љи цом На та ли јом ста ли на ње ну стра ну. Одва ја ње од кра ља Ми ла на осла би ло је и 
њи хо во ау стро фил ство. Вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 305 и да ље.

47 По што је Про свет ни од бор упо знат са Ма рин ко ви ће вим пи смом Ло за ни ћу, дао је 
ми шље ње (17/29. ја ну ар 1895) да от прав ни ку по сло ва тре ба ода ти при зна ње. АС, МИД–ПП, 
1895, 142, пов. бр. 107, Из ве шта ји По слан ства у Пе тро гра ду, П. Ма рин ко вић С. Ло за ни ћу, Пе-
тро град, 28. де цем бар 1894. / 8. ја ну ар 1895; АС, МИД–ПП, 1895, 386, 2. са ста нак Про свет ног 
од бо ра (28. ја ну а ра / 9. фе бру а ра 1895); АС, МИД–ПП 1895, 386, 4. ре дов ни са ста нак Про свет-
ног од бо ра (11/23. фе бру а ра 1895); АС, МИД–ПП, 1895, 142, пов. бр. 111, Из ве шта ји По слан-
ства у Пе тро гра ду, П. Ма рин ко вић С. Ло за ни ћу, Пе тро град, 6/18. ја ну ар 1895, Про свет ном 
од бо ру, 11/23. ја ну ар 1895 (пов. бр. 32, пп бр. 115).

48 Ни је ис кљу че но да је кон цепт пи сма са ста вио Сло бо дан Јо ва но вић. АС, МИД–ПП, 1895, 
142, Из ве шта ји По слан ства у Пе тро гра ду, Кон цепт пи сма ми ни стра ино стра них де ла пе тро град-
ском по сла ни ку пот пу ков ни ку Ми ла ну Ми ха и ло ви ћу (Бе о град, 20. ја ну ар / 1. фе бру ар 1895). 

49 Исто.
50 АС, МИД–ПП, 1895, 142, пов. бр. 111, Из ве шта ји По слан ства у Пе тро гра ду, П. Ма рин-

ко вић С. Ло за ни ћу, Пе тро град, 6/18. ја ну ар 1895, Пр о свет ном од бо ру, 11/23. ја ну ар 1895 (пов. 
бр. 32, пп бр. 115).
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Сло бо да на Јо ва но ви ћа.51 Јо ва но вић, као др жав ни чи нов ник, у ства ри, ни је 
хтео да се без прет ход ног одо бре ња прет по ста вље них при хва ти ове оба ве зе, 
тра же ћи од Ма рин ко ви ћа да оба ве сти Ми ни стар ство о свом пред ло гу, што 
је Ма рин ко вић и учи нио.52 Не вољ но, „за љу бав“ Ма рин ко ви ћу, при хва тио 
се овог (де ли кат ног) по сла ко ји је оба вљао до апри ла, ка да је Ма рин ко вић у 
пи сму пи тао Сто ја на Но ва ко ви ћа ко ме би мо гао да се по ве ри да љи рад.53 

Ру ски спољ но по ли тич ки пра вац, на рав но, ни је био по во љи за ступ ни-
ци ма ау стро фил ске по ли ти ке.54 Ау стро у гар ска је (од 1885) усме ра ва ла на-
пред ња ке пре ма Ма ке до ни ји, да би вре ме ном, ме ђу тим, упра во Ма ке до ни ја 
по ста ла раз лог про ру ског обр та у на пред њач ким спољ но по ли тич ким гле-
ди шти ма (Но ва ко ви ће ва вла да). У овом кон тек сту тре ба тра жи ти раз ло ге 
због ко јих, на кон про ме не у ру ској по ли ти ци (у ме се ци ма уо чи обра зо ва ња 
Но ва ко ви ће ве вла де), до ла зи до по ку ша ја уки да ња Про свет ног оде ље ња (у 
пр вој по ло ви ни 1895). До га ђа ји ко ји сле де мо гу да по слу же као упе ча тљив при-
мер ути ца ја ве ли ких си ла на по ли тич ку бор бу ко ја се во дила уну тар др жав них 
ор га на Кра ље ви не Ср би је. 

ПО КУ ШАЈ УКИ ДА ЊА ПРО СВЕТ НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА

За пет го ди на Јо ва но ви ће вог ра да у Ми ни стар ству ино стра них де ла (20. 
ав густ / 1. сеп тем бар 1892 – 11/23. јун 1897) про ме ни ло се осам вла да, се дам 
пред сед ни ка владa и се дам ми ни ста ра ино стра них де ла (Си мић је два пу та 
био пред сед ник и ми ни стар).55 Ка да је Јо ва но вић по чео да ра ди у Ми ни-
стар ству ино стра них де ла, као и у вре ме ка да је био у Ца ри гра ду, на чел ник 
Ми ни стар ства ино стра них де ла био је Ми ло ван Ђ. Ми ло ва но вић (1899–1892, 
1893–1894).56 По сле ње га за на чел ни ка (2. кла се) име но ван је (11/23. фе бру а ра 
1894) Ко ста Н. Хри стић, до та да шњи ге не рал ни кон зул у Бу дим пе шти, на 
чи је ме сто у Бу дим пе шти је по ста вљен до та да шњи на чел ник Ми ло ва но вић.57 
На кон Ко сте Хри сти ћа (по ста вљен за по сла ни ка у Бу ку ре шту),58 чи ји је отац 
(Ни ко ла Хри стић) у то вре ме пред сед ник вла де и ми ни стар уну тра шњих 
де ла (од 15/27. ок то бра 1894), за на чел ни ка Ми ни стар ства ино стра них де ла 
до ла зи Иван (Ива) Па вло вић (по чет ком 1895), ко ји јед но вре ме исто вре ме но 
оба вља ду жност на чел ни ка и от прав ни ка по сло ва у Лон до ну.59 У вре ме ка да 
је но ви ми ни стар ино стра них де ла Ми лан М. Бо ги ће вић био по сла ник у 
Бер ли ну, Иван Па вло вић је био се кре тар 2. кла се истог по слан ства. Слободан 

51 Исто.
52 Исто.
53 АС, СН, 1745, П. Ма рин ко вић С. Но ва ко ви ћу, Пе тро град, 1/13. април 1895.
54 Вид. ана ли зу по ли тич ких од но са ко ји су омо гу ћи ли успех Но ва ко ви ће вој по ли ти-

ци у: С. Јо ва но вић, Вла да, 305–309.
55 Вид. Уста ви, 139–140.
56 Ми ло ва но вић је јед но вре ме био исто вре ме но про фе сор Ве ли ке шко ле и на чел ник 

Ми ни стар ства (1889). От пу штан је ка да су ра ди ка ли си ла зи ли са вла сти. Вид. С. Јо ва но вић, 
„Ми ло ван Ми ло ва но вић“ [1937], [у:] СД 11, 218.

57 СН (11/23. фе бру ар 1894). 
58 Ко ста Хри стић је акре ди ти ве пре дао 19. апри ла / 1. ма ја 1895. го ди не. У вла ди Вла-

да на Ђор ђе ви ћа био је ми ни стар прав де (1897).
59 СН (21. март / 2. април 1895).
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Јо ва но вић је записао да је Па вло ви ћ био „чу дан чо век“.60 У пи сму је оба ве стио 
Ри сти ћа о но во на ста лој си ту а ци ји у Ми ни стар ству: „Да зна те ка ко из гле да 
Ми ни стар ство од ка ко је Ива Па вло вић до шао за на чел ни ка и ка кве му ке и 
гла во бо ље ми има мо сва ки дан са мо за то што он не ма че твр ту да ску у гла ви 
(да нас смо мо ра ли нас 5 да од ре че мо по слу шност ње го вој јед ној ап со лут но 
лу дој на ред би, име ном: Ма та [С. Бо шко вић, секретар], Јо ви ца [Ф. Хри стић, 
секретар], Му шиц ки [Бранко, вицекон зул], Пе рић [Живојин, писар] и ја)“.61 
Из ме ђу оста лог, Па вло вић је хтео да кан це ла ри ју Про свет ног оде ље ња пре-
ме сти бли же По ли тич ком оде ље њу, ко јем „при па да по ше ма ти зму“, иа ко је то 
угро жа ва ло по вер љи вост ра да са аген ти ма из Ма ке до ни је ко ји су ре дов но 
до ла зи ли у кан це ла ри ју Про па ган де.62 До нет је и указ о пре ме шта ју Сло бо да-
на Јо ва но ви ћа из Бе о гра да у Ге не рал ни кон зу лат у Ско пљу. Овај пре ме штај је 
из гле дао као да Па вло вић хо ће да ка зни Јо ва но ви ћа због њи хо вог су ко ба.63 Јо-
ва но вић пи ше Ри сти ћу да не же ли да бу де у слу жби са Ми лој ком Ве се ли но-
ви ћем, ви це кон зу лом у Ско пљу (о ко ме не ма ју по вољ но ми шље ње Но ва ко вић, 
Ка рић, Ри стић и Јо ва но вић).64 До пре ме шта ја, ме ђу тим, ни је до шло. Па вле 
Ма рин ко вић је из деј ство вао по вла че ње већ пот пи са ног ука за (за хва љу ју ћи 
ге не ра лу Дра гу ти ну Фра на со ви ћу ко ји је био бли зак дво ру).65 У то вре ме Јо-
ва но вић је раз ми шљао о про ме ни слу жбе, од но сно на пу шта њу ди пло ма ти је. 
Па вле Ма рин ко вић пи ше из Пе тро гра да Сто ја ну Но ва ко ви ћу о овим Јо ва но-
ви ће вим на ме ра ма и мо ли га да раз го ва ра са Јо ва но ви ћем и да то спре чи.66

Јо ва но вић ни је пре ме штен у Ско пље, али је раз ре шен ду жно сти ше фа 
Пр о свет ног оде ље ња По ли тич ког оде ље ња и пре ме штен у Ад ми ни стра тив но 
оде ље ње: „Сад су у По ли тич ком оде ље њу, из у зи ма ју ћи Чо ха џи ћа [Димитријa, 
се кре та ра за тур ски језик], све са ми пи са ри; у ад ми ни стра ци ји, на про тив, све 
се кре тар до се кре та ра. За то Чо ха џић, кад код нас уђе, са мо при ме ти: Гле, гле, 
све др жав ни ци!“.67 На Јо ва но ви ће во ме сто по ста вљен је Ми лој ко Ве се ли но вић, 

60 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 119–120. За пи сао је и јед ну анег до ту о Па вло ви ћу 
и Ну ши ћу (ви це кон зу лу у При шти ни). Уп. Ми ли вој Пре дић, Ну шић у при ча ма, 2, књ. Р. Ђу-
ко ви ћа, Бе о град 1937, 72–74.

61 АСА НУ, ЗМР, 14243, 4109, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град (без да ту ма), 1895. „Јо-
ви ца“ је нај ве ро ват ни је Јо ван Хри стић. Два Јо ва на су у то вре ме у Ми ни стар ству, Јо ван 
Хри стић (син Фи ли па Хри сти ћа) и Јо ван Д. Ми лан ко вић (брат од стри ца Ми лу ти на Ми лан-
ко ви ћа), пи сар 3. кла се. Жи во јин Пе рић је бу ду ћи про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду. 
Уп. СН (3/15. де цем бар 1894).

62 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 120.
63 С. Јо ва но вић, „Па вле Ма рин ко вић“, 279.
64 На род на би бли о те ка Ср би је, Ру ко пи сно оде ље ње 413/III/125, Кон цепт пи сма Ми лој ка 

Ве се ли но ви ћа Ђор ђу Си ми ћу, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них 
де ла, Бе о град, 8/20. фе бру ар 1894. Ка ри ће ву и Но ва ко ви ће ву не га тив ну ка рак те ри сти ку 
Ве се ли но ви ћа вид. у: М. Вој во дић, СНВК, 280. АСА НУ, ЗМР, 14243, 14101, С. Јо ва но вић М. 
Ри сти ћу, Бе о град, (не ма да ту ма); Ста ни ша Во ји но вић, „Ми лој ко В. Ве се ли но вић“, Вар дар
ски збор ник 6 (2008), 142–144.

65 С. Јо ва но вић, „Па вле Ма рин ко вић“, 279.
66 Па вле Ма рин ко вић је (29. мар та / 10. апри ла 1895) пи сао Сто ја ну Но ва ко ви ћу: „Зна те 

ли да хо ће [Слободан] да да де остав ку на пр о па ган ду? Мо лим Вас, из бру си те га и за др жи те. 
Он се упла шио за Ма ке до ни ју па не ће да се ту на ђе кад се ка та стро фа де си, ко ју ми мо ра мо 
пред у пре ди ти“. АС, СН, 1743, П. Ма рин ко вић С. Но ва ко ви ћу, Пе тро град, 29. март / 10. април 
1895; АСА НУ, ЗМР, 14243, 4122, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 1895, (не ма да ту ма).

67 АСА НУ, ЗМР, 14243, 4109, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, 1895. Да је Сло бо дан 
Јо ва но вић ре фе рент Кон зу лар ног оде ље ња вид. у: М. Пре дић, Ну шић у при ча ма, 2, 72.
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ви це кон зул у Ско пљу, ко ји је, на кон од су ства, за др жан у Бе о гра ду. Иа ко је 
раз ре шен ду жно сти у Пр о свет ном оде ље њу, Јо ва но вић је остао де ло во ђа 
Пр о свет ног од бо ра.68

Јо ва но вић сма тра да је Па вло вић, осим што је био кон фликт на лич ност, 
имао и при кри ве не раз ло ге за иза зи ва ње кон флик та: „Ива ни је имао про ти ву 
ме не лич но бог зна шта. Исти на, ја му ни јед ну на ред бу ни сам хтео из вр ши ти, 
али он ми је, та ко ми се бар чи ни, на ро чи то дао та кве ко је се не мо гу из вр ши-
ти“.69 У пи сму Ри сти ћу пр о це њу је да је Па вло вић лич ном не су гла си цом хтео 
да при кри је озбиљ ни ји план, „а то је да за тво ри са свим ово оде ље ње [Пропа-
ганду]. Да не ми сли те да је ово ба сна, ре ћи ћу вам још да је у то ме сми слу 
већ и ре ше ње са ста вио. Са мо се че ка да га ми ни стар пот пи ше“.70 Па вло вић, 
као на чел ник Ми ни стар ства, ни је мо гао са мо стал но до не ти ову од лу ку: „Оде-
ље ње за тва ра баш онај исти [министар] Бо ги ће вић ко ји је (ви бар то зна те) у 
јед ном свом из ве шта ју као по сла ник беч ки и дао ми сао да се поч не ра ди ти 
у Ма ке до ни ји. Ка ко вам се то чи ни?“.71

Јо ва но вић оба ве шта ва Ри сти ћа о ко ра ци ма ко је је пред у зео да би спре-
чио за тва ра ње Оде ље ња: „Па ја [Павле Ма ринковић] и ја на рав но не се ди мо 
скр ште них ру ку. Са да смо ста ви ли у игру Од бор [просветни] и ја се на дам 
да ће мо по мо ћу ње га још мо ћи спа сти ствар. Опет не смем вас оку ра жи ти 
да мно го на ту кар ту ра чу на те. Оче куј те са мо то ли ко да сам уде се то стру чио 
сво ју сна гу и да ра дим што ми је ду жност. Оста ло ка ко Бог да“.72 На осно ву 
за пи сни ка са са стан ка Про свет ног од бо ра од 23. ма ја / 4. ју на 1895. го ди не, 
ко ји је записао Сло бо дан Јо ва но вић, као де ло во ђа, ви ди се да је Од бор ре шио 
да се ми ни стар Бо ги ће вић по зо ве на са ста нак с чла но ви ма Од бо ра („у вре ме 
ко је сам иза бе ре“), а у ци љу што бо ље раз ме не ми шље ња о свим ва жни јим 
пи та њи ма про па ган де: „Ова од лу ка да му се у пре пи су до ста ви по што је пот-
пи ше и члан г. Ст. Но ва ко вић, ко ји овој сед ни ци ни је при су ство вао, али је на 
ту од лу ку ра ни је дао при ста нак. Оста ли чла но ви пот пи са ће од лу ку у са мој 
овој сед ни ци“.73 У са чу ва ним за пи сни ци ма не ма бе ле шке о са стан ку Од бо ра 
са ми ни стром Бо ги ће ви ћем. Уско ро је обра зо ва на на пред њач ка вла да на че лу 
са Сто ја ном Но ва ко ви ћем (25. ју на / 7. ју ла 1895) у ко јој је Ди ми три је Ма рин-
ко вић, отац Па вла Ма рин ко ви ћа, постављен за ми ни стра уну тра шњих де ла, 
ге не рал Дра гу тин Фра на со вић, за ми ни стра вој ног, а Љу бо мир Ко ва че вић, 
за ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва.74 Иван Па вло вић је раз ре шен ду-
жно сти на чел ни ка Ми ни стар ства и по ста вљен за ге не рал ног кон зу ла у Со-
лу ну (4/16. ок то бра 1895).75 За раз ли ку од нпр. То до ра Стан ко  ви ћа, Па вло вић 

68 АС , МИД–ПП, 1895, Пр о свет ни од бор, 386. 
69 АСА НУ, ЗМР, 14243, 4109, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град (не ма да ту ма), 1895.
70 Исто.
71 Сло бо дан Јо ва но вић ми сли на пи смо М. Бо ги ће ви ћа М. Га ра ша ни ну, Беч 10/22. фе-

бру а ра 1885. С. Јо ва но вић, Вла да, 92, фн. 2. Вид. М. Ри стић, „Из ве штај [1893]“, 40–41; АСА НУ, 
ЗМР, 14243, 4109, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град (не ма да ту ма), март/април 1895.

72 Исто.
73 АС, МИД–ПП, 1896, 434, За пи сник са са стан ка Про свет ног од бо ра (23. мај / 4. јун 1895). 
74 АСА НУ, ЗМР, 14243, 4123, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град, Ивањ дан, 24. јун / 6. јул 

1895. Ми ни стри су и Ми ха и ло Пет ко вић, Вуч ко Сто ја но вић, Сте ван По по вић и Арон Нин чић.
75 СН (5/17. ок то бар 1895). По што Јо ва но вић у ме мо ар ским за пи си ма твр ди да Но ва ко вић 

два ме се ца ни је по пу нио ме сто на чел ни ка, ве ро ват но је Па вло вић и пре до но ше ња ука за оти-
шао у Со лун. С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 121.
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ни је пен зи о ни сан,76 мо жда и због то га што је, иа ко Бо ги ће ви ћев по у здан чо век, 
био у срод ству са но вим ше фом вла де Сто ја ном Но ва ко ви ћем, пре ко Ку јун-
џи ћа.77 У Со лу ну до ла зи до ве ли ког су ко ба из ме ђу Иве Па вло ви ћа и ви це кон-
зу ла Ми лој ка Ве се ли но ви ћа.78 Две го ди не на кон од ла ска из Ми ни стар ства 
(1899), Јо ва но вић об ја вљу је два при ка за Па вло ви ће ве при по вет ке У ја то 
го лу бе! за ко ју се ис по ста вило да је по зај ми ца из јед не ан тич ке ба сне, као 
што је и ра ни је на пи са на Па вло ви ће ва при по вет ка Оно ће јар ко сун це про ка
за ти, у осно ви, пре ра да исто и ме не пе сме на не мач ком је зи ку, због че га је Па-
вло ви ћа кри ти ко вао Вла дан Ђор ђе вић у ча со пи су Отаџ би на (1888).79

НО ВА КО ВИ ЋЕВ СЕ КРЕ ТАР

Као пред сед ник Ми ни стар ског са ве та и ми ни стар ино стра них де ла (од 
25. ју на / 7. ју ла 1895), Сто јан Но ва ко вић се ни је „огра ни ча вао на по сло ве 
сво га Ми ни стар ства; он је но сио це лу вла ду на сво јим ле ђи ма“.80 По што ни је 
по ста вио на чел ни ка Ми ни стар ства ино стра них де ла, ни ти ше фа По ли тич ког 
оде ље ња, во дио је по сло ве По ли тич ког и Про свет ног оде ље ња са два се кре-
та ра (Сло бо да ном Јо ва но ви ћем и Дра го ми ром М. Јан ко ви ћем) и јед ним пи-
са ром (др Ми ло шем М. Пе тро ни је ви ћем).81 Шеф Ад ми ни стра тив ног оде ље ња 
био је Јо ван Ф. Хри стић, а Ад ми ни стра тив ног од се ка Ма те ја С. Бо шко вић.82 
По том је за вр ши о ца ду жно сти на чел ни ка Ми ни стар ства ино стра них де ла 

76 СН (29. јун 1895).
77 Па вло ви ћа, исто ри ча ра, шко ло ва ли су „срод ни ци у Бе о гра ду“ (Ку јун џи ћи). Вид. 

Лу ка Ла за ре вић [министар просвете], „Ива Па вло вић“, Ма ли по ме ник, 269–270. Ку јун џи ћи, 
по ро ди ца Но ва ко ви ће вог шу ра ка, Ми ла на Ку јун џи ћа Абер да ра, про фе со ра фи ло зо фи је на 
Ве ли кој шко ли и ми ни стра, по ре клом су из Ва ље ва, од усво је ни ка си на Ха џи-Ру ви мог, па 
та ко у ве зи и са Цу ки ћи ма. Ла за ре вић за пи су је да је Па вло вић још пре сту па ња у ди пло мат ску 
слу жбу био при ман у ви со ким не мач ким кру го ви ма и да је од ла зио и код Би змар ка. 

78 „У Со лу ну је још го ре. Ива се за ва дио не с Ко сти ћем и Ве се ли но ви ћем [Милојком], 
не го са це лим све том. Исто оно што је с њи ме би ло и ов де у Бе о гра ду. […] Ми лој ку је пак 
кан це ла ри ју за кљу чао. Кад је овај про те сто вао, Ива му је ре као: ‘Ви ше имам ве ре у Тур ску 
не го у те бе’. Шта му је Ми лој ко од го во рио, не знам. […] Ива по слао де пе шу Но ва ко ви ћу: 
‘Ве се ли но вић ми пре ти ре вол ве ром’. Но ва ко вић он да на ре ди Ве се ли но вић и Ва си ље вић да 
про ме не ме ста. И са да за ми шља мо Ва си ље ви ћа и Па вло ви ћа за јед но у Со лу ну“. Вид. ЗМР, 
АСА НУ, 14243, 4145, С. Јо ва но вић М. Ри сти ћу, Бе о град [нема датума], крај 1896. Ве се ли но-
вић је до кра ја 1896. го ди не био ви це кон зул у Со лу ну, ка да је пре ме штен за ви це кон зу ла у 
Би тољ. Вид. С. Во ји но вић, „Ми лој ко Д. Ве се ли но вић“, Ва р дар ски збор ник 6 (2008), 109; НБ, 
Р, 413/III /166, пи сма Сло бо да на Јо ва но ви ћа Ми лој ку Ве се ли но ви ћу. 

79 Yorick [С. Јовановић], „У ја то го лу бе! ... Сли ка и при ли ка. Од Ив. Па вло ви ћа (Ја бла-
ни ћа) Бе о град. Штам па но у др жав ној штам па ри ји Кра ље ви не Ср би је 1899. год“ [Зора, 8–9/4, 
ур. и вл. Јо ван Ду чић, (1. ав густ 1899), 309–311], [у:] НР, 85.

80 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 121. Уп. Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло-
ма ти ји“, 185 и да ље.

81 Дра го мир Јан ко вић, друг Па вла Ма рин ко ви ћа, ро ђак је Бог да на, Па вла, Ди ми три ја 
(та ко ђе ди пло ма те) и Љу бо ми ра По по ви ћа, као и ми ни стра Ан дре Ни ко ли ћа (за јед нич ки 
им је пра де да, од но сно де да и ујак, пред сед ник вла де [кнежевски представник] и ми ни стар 
[попечитељ] ино стра них де ла Сте фан Мар ко вић). Ми лош Пе тро ни је вић је син Ми ла на Пе-
тро ни је ви ћа, по сла ни ка у Бер ли ну и Пе тро гра ду, а унук Авра ма Пе тро ни је ви ћа, председ-
никa вла де [кнежевскoг представникa] и ми ни стра [попечитеља] ино стра них де ла. 

82 Др жав ни ка лен дар (1896), 179. Уп. СН (3/15. де цем бар 1894).
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по ста вљен Па вле Ма рин ко вић (син та да шњег ми ни стра уну тра шњих де ла 
Ди ми три ја Ма рин ко ви ћа). Па вле Ма рин ко вић је, ме ђу тим, „за ми шљао да 
ће уз Но ва ко ви ћа би ти јед на вр ста ви це-ми ни стра, ви ше по ли тич ки, не го 
ад ми ни стра тив ни по ма гач. Но ва ко вић се по на шао пре ма ње му као пре ма 
обич ном чи нов ни ку и ни је се с њи ме са ве то вао о по ли тич ким пи та њи ма. 
Озло во љен, Па вле је пу стио да му ви ше или ма ње све по сло ве пре от му ше-
фо ви оде ље ња. За се бе је за др жао у ства ри са мо Прес би ро“.83 Ма рин ко вић 
је за тра жио не ко ма ње по слан ство и Но ва ко вић га је уна пре дио у се кре та ра 
2. кла се и по ста вио за от прав ни ка по сло ва у Ати ни (1/13. фе бру ара 1896).84 
По сле је за на чел ни ка по ста вљен Ми ха и ло К. Цу кић (син Ко сте Цу ки ћа), 
ко ји је ду го био у не ми ло сти кра ља Ми ла на (Цу ки ћи су при па да ли нај у жем 
кру гу кра љи це На та ли је).85 

Ви ше раз ло га и окол но сти је до ве ло до то га да Но ва ко ви ћев нај бли жи 
са рад ник бу де Сло бо дан Јо ва но вић. Но ва ко ви ће ва кан це ла ри ја, као ми ни стра 
ино стра них де ла и ми ни стра-пред сед ни ка, на ла зи ла се у Ми ни стар ству ино-
стра них де ла. У спољ ној по ли ти ци Но ва ко вић се углав ном ба вио ма ке дон ским 
пи та њем, од но сно по сло ви ма про па ган де, а Јо ва но вић је одлично познавао рад 
Про па ган де.86 Но ва ко вић већ до бро по зна је Сло бо да на Јо ва но ви ћа, на ко га се 
и на ви као то ком ра да у Про свет ном од бо ру.87 Јо ва но вић је био упу ћен и у 
нај по вер љи ви ја по ли тич ка пи та ња, као што су де пе ше раз ме њи ва не из ме ђу 
кра ља Ми ла на и Сто ја на Но ва ко ви ћа у вре ме њи хо вог су ко ба, ко је ни су за во-
ђе не у слу жбе ни про то кол, већ их је Но ва ко вић за др жа вао код се бе.88 

Јо ва но вић је за пи сао да су сви ко ји су ра ди ли у Ма ке до ни ји сма тра ли 
да се не мо же ни са Тур ци ма ни ти са Гр ци ма. Сва ко днев но је слу шао у Ми-

83 С. Јо ва но вић, „Па вле Ма рин ко вић“, 284.
84 СН (6/18. фе бру ар 1896); АСА НУ, ЗСЈ, 14891/45, П. Ма рин ко вић С. Јо ва но ви ћу (Ати-

на, 9/21. сеп тем бар 1896); АСА НУ, ЗСЈ, 14891/46, П. Ма рин ко вић С. Јо ва но ви ћу, Ати на [нема 
датума], 1896; С. Јо ва но вић, „Па вле Ма рин ко вић“, 284.

85 Ука зом од 22. апри ла / 4. ма ја 1896. го ди не, за на чел ни ка 3. кла се по ста вљен је Ми-
ха и ло (Ми ша) К. Цу кић (члан Ли бе рал не стран ке), књи го во ђа 1. кла се По ре ске упра ве (Ми-
ни стар ства фи нан си ја и на род не при вре де), СН (25. април / 7. мај 1896). О ње му вид. Ми о мир 
Ми ле но вић (ур. По ли ти ке), „Цу кић Ми ша (Ми ха и ло)“, [у:] На род на ен ци кло пе ди ја, IV, ур. 
С. Ста но је вић, За греб: Би бли о граф ски за вод, 1929 (да ље: Н. ен ци кло пе ди ја), 927–928; Ми лан 
Јо ва но вић Сто ји ми ро вић, „Ко ста Цу кић“, [у:] Си лу е те ста рог Бе о гра да, Бе о град: Пр о све та, 
2008, 635.

86 Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, 186.
87 Но ва ко вић по зна је и ње го ву по ро ди цу, по себ но Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, још из 

мла до сти, ка да је и сам при па дао Ри сти ће вим ли бе ра ли ма. Био је и ми ни стар про све те и 
цр кве них по сло ва у Ри сти ће вој вла ди (1873). Вид. М. Вој во дић, СНВК, 21; С. Јо ва но вић, 
„Сто јан Но ва ко вић“, 131, 136. Сло бо дан Јо ва но вић ни је био ан га жо ван око по сло ва ве за них 
за кон вер зи ју др жав них ду го ва, ко ји ма се Но ва ко вић ба вио у Ми ни стар ству фи нан си ја. Вид. 
С. Јо ва но вић, „На пред њач ка вла да“, [у:] Вла да, 288–329; М. Вој во дић, „Фи нан си је Ср би је и 
на о ру жа ње вој ске – два зна чај на пи та ња из про гра ма Но ва ко ви ће ве вла де“, [у:] Сто јан Но
ва ко вић, 230–242. За вре ме Но ва ко ви ће ве вла де Јо ван Цви јић ша ље сво је ет но граф ске упит-
ни ке у Ма ке до ни ју. Ге не рал ни кон зу ла ти у Ско пљу и Со лу ну оба ве шта ва ју Но ва ко ви ћа да 
учи те љи ни су сме ли да при ме Цви ји ће ва упут ства: „нај бо ље би би ло да г. Цви јић сво ја 
упут ства пред ра ди и уде си за Тур ску пре ма оба ве ште њи ма ко ја о то ме мо же до би ти у Ми-
ни стар ству и да се она пр во штам па ју у Ца ри град ском гла сни ку, и тек их он да учи те љи 
мо гу сме ти уза се но си ти и по ис ти ма по дат ке по треб не при би ра ти“. АС, МИД–ПП, 1896, 
565, пп бр. 546, М. Ри стић, кон зул, С. Но ва ко ви ћу, пред сед ни ку, Ско пље, 3/15. ок то бар 1896.

88 С. Јо ва но вић, Вла да, 291, фн. 1.
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ни стар ству да Тур ци ма тре ба „по ка за ти пе сни цу“.89 Вла ди мир Ка рић и 
Ми ха и ло Ри стић су сма тра ли да је са Ва се љен ском па три јар ши јом и Гр ци-
ма не мо гу ћа са рад ња на по ти ски ва њу бу гар ског ути ца ја. И Вла дан Ђор ђе вић, 
по сла ник у Ца ри гра ду, за кљу чу је да је са Па три јар ши јом не мо гу ћа са рад ња.90 
Ка рић (1893) пред ла же збли жа ва ње са Бу га ри ма.91 Ми ло ван Ми ло ва но вић 
и Све ти слав Си мић су та ко ђе уве ре ни у мо гућ ност са рад ње са Бу га ри ма. Ри-
стић је ми слио да се о срп ским ин те ре си ма тре ба спо ра зу ме ва ти ди рект но са 
тур ском др жав ном вла шћу.92 Но ва ко вић, ме ђу тим, про це њу је да је мо гу ће 
исто вре ме но ра ди ти са тур ском др жав ном вла шћу и са Ва се љен ском па три-
јар ши јом. Ис ко ри стио је тре ну так кад је Тур ска за па ла у не при ли ке због 
јер мен ског пи та ња. По што је у исто вре ме умро грч ки вла ди ка у При зре ну, 
„за хва љу ју ћи не што Пор ти, а не што Ру си ји, Но ва ко вић успе код Па три јар-
ши је да за но вог вла ди ку до ђе Ср бин“.93 

Јо ва но вић да је ја сно и пре ци зно ту ма че ње Но ва ко ви ће ве по ли ти ке. Но ва-
ко вић, за ко га све до чи да је „ру ко во дио по сло ви ма про па ган де сам лич но“,94 
же лео је да по стиг не да тур ска др жа ва при зна по сто ја ње срп ске на род но сти 
(у сва три ма ке дон ска ви ла је та)95 та ко што ће се при зна ти („ство ри ти“)96 
срп ска цр ква (пу тем по ста вља ња срп ских вла ди ка под ју рис дик ци јом Ва се-
љен ске па три јар ши је) у Тур ској, „али без ши зме, у окви ру и с при стан ком 
са ме [Васељенске] па три јар ши је, ко ја би у из ве сним епар хи ја ма по ста ви ла 
срп ске вла ди ке; на чи ни ти у то ме сми слу по год бу с Па три јар ши јом по сред-
ством Пор те, ко ја би ви ше или ма ње при ну ди ла Па три јар ши ју на по год бу; 
одр жа ва ти до бре од но се с Бу гар ском, али опет за то не из гу би ти по ве ре ње 
Пор те, ко је нам је би ло по треб ни је од бу гар ског при ја тељ ства; као сто жер 
све те ди пло мат ске игре узе ти Ру си ју, ко ја је ужи ва ла ве ли ки углед на Па три-
јар ши ји, ули ва ла ве ли ки страх Пор ти, и, по сле па да Стам бо ло ва, по че ла опет 
до би ја ти ути цај у Со фи ји“.97 Но ва ко вић је као по сла ник у Ца ри гра ду (1886–
1891) сте као ис ку ство да се ни шта не мо же по сти ћи са мо соп стве ним ра дом, 
без по мо ћи ве ли ких си ла, а да је ме ђу њи ма је ди но Ру си ја „вољ на да нас 

89 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 132.
90 Вла дан Ђор ђе вић се жа ли Сто ја ну Но ва ко ви ћу на фи нан сиј ску си ту а ци ју у По слан-

ству, као и на ка дро ве По слан ства (Тер кан има „са вет нич ке ам би ци је“ и др.). АС, СН, 1382, 
1383, В. Ђор ђе вић С. Но ва ко ви ћу, Ца ри град, 21 мај / 2. јун 1896; 4/16. јун 1896). О Вла да ну 
Ђор ђе ви ћу де ле ми шље ње Сло бо дан Јо ва но вић и Јо ван М. Јо ва но вић. По зна те су Ђор ђе ви-
ће ве сла бе про це не по ли тич ке си ту а ци је и сто га по гре шне ин фор ма ци је ко је је до ста вљао 
Бе о гра ду, као и очи глед не про тив реч но сти у ње го вим ме мо ар ским за пи си ма на ко је ви ше 
пу та ука зу је Сло бо дан Јо ва но вић. 

91 В. Ка рић, Ср би ја и Бал кан ски са вез, Бе о град 1893; М. Вој во дић, „Пу то ва ње Ми ха и ла 
Г. Ри сти ћа“, 26; „Пре го во ри Ср би је и Грч ке о Ма ке до ни ји 1890–1893“, Вар дар ски збор ник 4 
(2003), 13–33.

92 М. Вој во дић, „Пу то ва ње Ми ха и ла Г. Ри сти ћа“, 26. Си мић и Јо ван М. Јо ва но вић има ли 
су гле ди шта дру га чи ја од Ри сти ће вих. Вид. М. Ри стић, „Успо ме не на ми тро по ли те“, 122–124, 127.

93 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 133; „По све ће ње ра шко-при зрен ског ми тро по ли та 
го спо ди на Ди о ни си ја“, Ца ри град ски гла сник (1/13. фе бру ар 1896), 1.

94 С. Јо ва но вић, Вла да, 309.
95 Исто, 306.
96 Да нас тер мин „ство ри ти“ има зна че ње ко је не мо же да се упо тре би ни за део цр кве.
97 О Но ва ко ви ће вој вла ди вид. С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 131, 133–141; „На пред-

њач ка вла да“, [у:] Вла да, 288–329. Вид. и Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, 164.



ко ли ко-то ли ко по ма же у на шим на ци о нал ним зах те ви ма. Ти ме се об ја шњу-
је за што је као ми ни стар ино стра них де ла, био је дан од нај ве ћих ру со фи ла 
ко је смо има ли“.98

Рад Но ва ко ви ће ве вла де ка сни је (1901) кри ти ку је Ни ко ла Јо ва но вић 
(Аме ри ка нац), бив ши кон зул у Лон до ну, у Ве чер њим но во сти ма, твр де ћи 
да је Сто јан Но ва ко вић „свео по ли тич ки де ло круг Ср би је на је дан је ди ни Ко-
сов ски ви ла јет“,99 од но сно да се ни је ба вио срп ским пи та њем у Ма ке до ни ји. 
Сло бо дан Јо ва но вић, та да пр о фе сор Прав ног фа кул те та (1901), уред ни ку но-
ви на упу ћу је де ман ти (Но ва ко вић је као по сла ник у Пе тро гра ду од су тан из 
Бе о гра да), ука зу ју ћи на не тач но сти из не се не кри ти ке: „ја [се] не бих ја вљао 
с овом ис прав ком, да ствар, о ко јој је реч, не знам слу чај но бо ље од г. Јо ва но-
ви ћа; да г. Но ва ко вић, ко ји је са да на стра ни, са мим тим ни је спре чен да од мах 
де ман ту је на во де г. Јо ва но ви ћа, и да ови на во ди не зна че нај те жу оп ту жбу 
ко ја се, у да на шње вре ме, мо же по ди ћи про тив јед ног срп ског ми ни стра“.100 
Сло бо дан Јо ва но вић на гла ша ва да је Но ва ко вић пр ви шеф вла де и ми ни стар 
ино стра них де ла ко ји је „с до вољ но енер ги је“ пр о те сто вао про тив огра ни-
ча ва ња срп ског ста нов ни штва на Ко сов ски ви ла јет: „Кад је по стао ми ни стар 
спо ља шњих по сло ва, г. Но ва ко вић се на шао пред тим фак том, да тур ска 
вла да (та иста ко ју г. Јо ва но вић [Американац] да нас бра ни од ‘кав га џиј ске 
по ли ти ке Сто ја на Но ва ко ви ћа’) при зна је Ср бе са мо у Ко сов ском ви ла је ту. У 
дру гим ви ла је ти ма, спе ци јал но у ви ла је ти ма со лун ском и би тољ ском, она је 
за бра њи ва ла да се и срп ске шко ле отва ра ју под из го во ром да ту не ма Ср ба“.101 
Сло бо дан Јо ва но вић је био Но ва ко ви ћев нај бли жи са рад ник („ја сам био се-
кре тар г. Но ва ко ви ћа за вре ме ње го вог по след њег ман да та“)102 и не по сред ни 
све док и уче сник ра да у вр ху из вр шне вла сти, по себ но ра да на по сло ви ма 
про па ган де, а у упо тре би јав не ре чи из у зет но опре зан, због че га ње го вим 
оце на ма тре ба по кло ни ти па жњу. У овом де ман ти ју Јо ва но вић на гла ша ва да 
је на Но ва ко ви ће во тра же ње („зах тев“) по ву че на за бра на ра да срп ских шко ла 
у Со лун ском и Би тољ ском ви ла је ту: „Он [Новаковић] је зах те вао да се диг-
не за бра на про тив срп ских шко ла у ви ла је ти ма со лун ском и би тољ ском. На 
ње гов зах тев то је би ло и учи ње но, и што г. Јо ва но вић [Американац] мо же, 
у при лог сво јој по ли ти ци при ја тељ ства с Тур ском, да на во ди ‘и онај ле пи 
низ срп ских шко ла у би тољ ском и со лун ском ви ла је ту’, за то има за слу ге, 
ја бих ре као, тај исти г. Но ва ко вић, за ко га г. Јо ва но вић та ко ола ко твр ди да 
ван ко сов ског ви ла је та ни је ни шта ‘прак тич ки’ ура дио“.103 Јо ва но вић Аме-
ри ка нац, ко ји „се кла ња до зе мље ди пло мат ској ве шти ни г. Ђор ђа Си ми ћа“, 

98 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 126. Уп. ста но ви ште Ј. М. Јо ва но ви ћа да су „са мо 
Ру си си гур ни, мно го спо ри, али си гур ни“, [у:] Ју жна Ср би ја, 82, 132,

99 По ле ми ка је во ђе на у Ве чер њим но во сти ма, чи јем уред ни ку Сло бо дан Јо ва но вић 
упу ћу је два до пи са, „Ра ди исти не. Пи смо уред ни ку ‘Ве чер њих но во сти’“, Ве чер ње но во сти, 
бр. 217 (9/22. ав густ 1901), 1 и „За вр шан од го вор. Пи смо уред ни ку ‘Ве чер њих но во сти’“, 
Ве чер ње но во сти, бр. 220 (12/25. ав густ 1901), 1. Вид. С. Јо ва но вић, НР, 209.

100 С. Јо ва но вић, „Ра ди исти не“ (9/22. ав густ 1901), НР, 210.
101 Исто, „За вр шан од го вор“ (12/25. ав густ 1901), 210; НР, 209–212. Уп. С. Јо ва но вић, 

Вла да, 308.
102 С. Јо ва но вић, „Ра ди исти не“ (9/22. ав густ 1901), НР, 209.
103 С. Јо ва но вић, „Ра ди исти не“, „За вр шан од го вор“ (12/25. ав густ 1901), 210; НР, 209–

212. Уп. С. Јо ва но вић, Вла да, 308.
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не одговaра на Јо ва но ви ће во твр ђе ње („Но ва ко ви ће во за у зи ма ње за срп ске 
шко ле у ви ла је ти ма со лун ском и би тољ ском“).104 До до пу шта ња отва ра ња 
срп ских шко ла до ла зи под при ти ском из Бе о гра да, у вре ме на ред не вла де, 
ка да је Тур ска за ра ти ла са Грч ком (1897).105 Но ва ко вић је по сло ве ра дио те мељ-
но, по ступ но, стр пљи во и про ми шље но: „Би ло је пи та ња ко ја је Но ва ко вић 
по кре нуо још осам де се тих го ди на као ца ри град ски по сла ник, и ви део их 
ре ше на тек де ве де се тих го ди на као ми ни стар ино стра них де ла“.106 Сло бо дан 
Јо ва но вић и Јо ван М. Јо ва но вић са гла сни су у оце ни да су се ре зул та ти Но-
ва ко ви ће вог ра да по ка за ли „под дру гим вла да ма, доц ни је“.107 Но ва ко ви ће ва 
вла да нпр. ни је сти гла да ре ши ско пљан ско вла ди чан ско пи та ње, „али га је 
сна жно по кре ну ла“.108 На ред на, Си ми ће ва вла да во ди ла је ра чу на о Но ва ко-
ви ће вом ми шље њу у свим „под њим отво ре ним пи та њи ма (шко ле, ско пљан-
ска вла ди чан ска сто ли ца, Хи лан дар, Де чан ско, школ ске књи ге)“.109 Сло бо дан 
Јо ва но вић ука зу је да је Но ва ко вић као шеф вла де лич но ру ко во дио по сло ви ма 
про па ган де и да је за ма ке дон ско пи та ње био нај бо љи струч њак, „не са мо 
ме ђу по ли ти ча ри ма, не го и ина че“.110 Кра јем 1897. го ди не Сто јан Но ва ко вић 
је по ста вљен за по сла ни ка у Ца ри гра ду.

* * * * *

У вла ди Ђор ђа Си ми ћа (16/28. де цем бар 1896), ко ја сле ди Но ва ко ви ће ву 
по ли ти ку („на слон на Ру си ју“), Ми ло ван Ђ. Ми ло ва но вић био је ми ни стар 
прав де.111 Сло бо дан Јо ва но вић је че сто од ла зио код ње га: „по сла ник у Ца ри гра-
ду, Вла дан Ђор ђе вић, оста вљен без упут ста ва из Бе о гра да [отк ад не ма Новако-
вића] за тр ча вао се сва ки час, и ја сам као се кре тар за ма ке дон ске ства ри мо рао 
че шће ићи у Ми ни стар ство прав де да тра жим по мо ћи код Ми ло ва но ви ћа“.112 
Ми ло ва но вић је ве ро вао у спо ра зум са Бу га ри ма и на кон пот пи си ва ња ме ђу-
др жав ног тр го вин ског спо ра зу ма же лео је да на са стан ку срп ских и бу гар ских 

104 С. Јо ва но вић, „За вр шан од го вор“ (12/25. ав густ 1901), НР, 211. 
105 Иа ко под ра зу ме ва да се без вр ха из вр шне вла сти не мо гу ни по ста вља ти пи та ња 

ни ти за вр ша ва ти по сло ви, Јо ва но вић на гла ша ва да без истин ске во ље у на ро ду посао та ко ђе 
не мо же би ти за вр шен. Вид. С. Јо ва но вић, „Ско паљ ско вла ди чан ско пи та ње од Па вла Ор ло-
ви ћа [Светислав Симић], 1897–1902. Бе о град. Штам па ри ја Све то за ра Ни ко ли ћа“ [1902], [у:] 
СД 11, 601. 

106 С. Јо ва но вић, „Сто јан Но ва ко вић“, 133. 
107 Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, 187. Уп. С. Јо ва но вић, Вла да, 308.
108 С. Јо ва но вић, Вла да, 308. 
109 Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић“, 189.
110 С. Јо ва но вић, Вла да, 308.
111 За вре ме прет ход не вла де Ми ло ван Ми ло ва но вић је пред ла гао Јо ва но ви ћу да ути-

че на Но ва ко ви ћа, ка ко би Све ти слав Си мић (ра ди кал), по зна ти на ци о нал ни рад ник, био по ста-
вљен за ге не рал ног кон зу ла у Ско пљу, а Ми ло ва но вић за за ступ ни ка у Со фи ји. Но ва ко вић је 
це нио Си ми ћа, али не и Ми ло ва но ви ћа, за ко га је ва жи ло да је из опор ту ни стич ких раз ло га 
пре шао из на пред њач ког у ра ди кал ски та бор. Вид. С. Јо ва но вић, „Ми ло ван Ми ло ва но вић“ 
[1937], 222. О ра ду Си ми ће ве вла де на ма ке дон ском пи та њу вид. С. Јо ва но вић, Вла да, 336–346.

112 С. Јо ва но вић, „Ми ло ван Ми ло ва но вић“, 223. Ђор ђе ви ће вим ра дом у Ца ри гра ду 
„сла бо је [ко] био за до во љан“ и од „оно га ‘уме шног Цин ца ри на’, ко ји зна све ‘тур ске и грч-
ке ма зан фла ри је’, ка ко је ње го ве по себ но сти ока рак те ри сао Мих. Кр. Ђор ђе вић, ње гов бив. 
ми ни стар ино стра них де ла, не ће би ти ви ше пу та пре ва ре но га ди пло ма те у на шим ана ли ма“. 
Вид. Ј. М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, 189.
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ми ни ста ра у Пи ро ту ме ђу оста лим чи нов ни ци ма бу де при су тан и Сло бо дан 
Јо ва но вић да би ви део ка ко на пре ду је „ми сао срп ско-бу гар ског спо ра зу ма“.113 

* * * * *

У вре ме ка да је Јо ва но вић био шеф про па ганд не слу жбе, она још увек 
није имала ка рак тер ко ји је до би ла по чет ком чет нич ке ак ци је. До по чет ка 
ор га ни зо ва не срп ске чет нич ке ак ци је у Ма ке до ни ји је дошло по сле по чет ка 
бу гар ске ак ци је.114 Иза зва на је ал бан ским (тур ским) и бу гар ским на си љи ма.115 
Ор га ни за ци ја Срп ска од бра на (СО),116 под чи јим окри љем је ско ро ис кљу чи во 
во ђе на ору жа на ак ци ја под кон тро лом је (од 1905) по себ ног ор га на Ми ни стар-
ства ино стра них де ла, Вр хов ног од бо ра.117 Иа ко ни је ви ше у Ми ни стар ству 
ино стра них де ла, Јо ва но вић је не по сред но упо знат са овим ра дом. По ред 
дру гих ди пло ма та ко је до бро по зна је, ње гов зет, скоп ски кон зул Ми ха и ло 
Ри стић (под псе у до ни мом Игу ман Пај си је), био је слу жбе ни ко ор ди на тор 
чет нич ке ак ци је (уз по моћ цр но рук ца Бог да на Ра ден ко ви ћа).118 

На кон пет го ди на ра да у Ми ни стар ству ино стра них де ла (20. ав густ 
1892 – 11. јун 1897), Сло бо дан Јо ва но вић је ука зом кра ља Алек сан дра, а на 
пред лог ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва (Ан дре Ни ко ли ћа), по ста-
вљен за ван ред ног про фе со ра на Прав ном фа кул те ту Ве ли ке шко ле у Бе о гра-
ду (11. јуна 1897), на пред ме ту Оп ште и по себ но др жав но пра во,119 на ко јем 

113 Јо ва но вић је оста вио све до чан ство о овом срп ско-бу гар ском су сре ту. Вид. С. Јо ва-
но вић, „Ми ло ван Ми ло ва но вић“, 224.

114 О гру па ма ко је су пре ла зи ле из Ср би је у Тур ску од 1897. до 1901. го ди не и њи хо вим 
ве за ма са управ ни ком гра да Бе о гра да, Ри стом Ба де мли ћем (по ре клом из ста ре јер мен ске 
по ро ди це) вид. 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, 111–130. О срп ској чет нич кој ак-
ци ји вид. Вла ди мир Илић, Срп ска чет нич ка ак ци ја 1903–1912, Бе о град: Eco li bri, 2006. Уп. 
С. Ра јић, Алек сан дар Обре но вић, Бе о град: СКЗ, 2011, 270–271. О ор га ни зо ва њу чет нич ких 
од ре да у вре ме вла де ге не ра ла Ди ми три ја Цин цар-Мар ко ви ћа вид. С. Ра јић, Алек сан дар 
Обре но вић, 389, фн. 23.

115 С. Јо ва но вић, Вла да, 345–346.
116 Срп ска од бра на је ме ња ла свој на зив и на зи ве сво јих ор га на: Срп ска ор га ни за ци ја 

за од бра ну ин те ре са срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји или Срп ска од бра на, 
Цен трал ни ре во лу ци о нар ни тај ни од бор по знат и као Срп ско-ма ће дон ски ко ми тет и др. Вид. 
о Срп ској од бра ни Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја, 160 и да ље.

117 „Вр хов ни од бор С. О, Бе о град, 21. јун / 4. јул 1905“, [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. Љ. Алек сић-Пе ј ко вић), Бе о град: СА НУ, 2008 (да ље: ДСПКС), 478–481; ДСПКС, 
До да так 2 [2007], 727.

118 „Бог дан је, по ште но ре ћи, био све и сва у овом ра ду. Ја сам да вао но вац, упу ћи вао 
и ку пио страх и за љу де и о се би лич но, а још ви ше о кон зу ла ту, да се не би ни др жа ва ни вла-
да ком про ми то ва ли“. Вид. М. Ри стић, „Успо ме не“, 127. У ра ду уче ству ју и Јо ван М. Јо ва но-
вић (псе у до ним Ра де Не и мар), Све ти слав Си мић и др. Ме ђу број ним офи ци ри ма ко ји су у 
Ми ни стар ству вој ске би ли за ду же ни за рад са Срп ском од бра ном били су и Дра гу тин Ди-
ми три је вић Апис и Ја ша Не на до вић. Вид. „Спи сак слу жбе них уче сни ка у при пре ми ак ци је 
Срп ске од бра не“, [у:] ДСПКС, До да так 2 [2007], 753.

119 У ука зу сто ји 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. Вид. чл. 2. Уред бе Прав ног фа кул те та (3/15. ја ну ар 1897), 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, Бе о град: На уч на књи га, 1967, 105.
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је про фе сор до та да био ми ни стар прав де Ми ло ван Ђ. Ми ло ва но вић, (дру га 
Си ми ће ва вла да), бив ши на чел ник Ми ни стар ства ино стра них де ла.120 Рад у 
Про па ган ди, ад ми ни стра тив но ис ку ство и ис ку ство ра да у вр ху из вр шне 
вла сти, из ве сно су ути ца ли да по чет ком бал кан ских ра то ва (1912) Сло бо дан 
Јо ва но вић бу де рас по ре ђен на ме сто ше фа Рат ног прес би роа Оба ве штај ног 
од се ка Вр хов не ко ман де, на чи јем че лу је био пу ков ник Дра гу тин Ди ми три-
је вић Апис (од 1914). Сло бо дан Јо ва но вић је на овој рат ној ду жно сти остао 
пет го ди на, до 1917. го ди не. 

ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

НЕО БЈА ВЉЕ НА АР ХИВ СКА ГРА ЂА

1. Ar chi ves des Sci en ces Po, Pa ris
Éco le li bre des sci en ces po li ti qu es, 1 SP 3; 1 SP 13a.121

2. Ар хив Ср би је (АС)
Ми ни стар ство про све те и цр кве них по сло ва  (АС, МПс)
 Про свет но оде ље ње  (АС, МПс–П)
Ми ни стар ство ино стра них де ла  (АС, МИД)
По ли тич ко оде ље ње  (АС, МИД –ПО)
По ли тич ко-про свет но оде ље ње  (АС, МИД–ПП)
Ад ми ни стра тив но оде ље ње  (АС, МИ Д–А)
По слан ство у Ца ри гра ду  (АС, МИД–ПсЦ), не сре ђе на гра ђа
Фонд Ми лу ти на Га ра ша ни на  (АС, МГ)
Фонд Сто ја на Но ва ко ви ћа  (АС, СН)

3. 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 (АСА НУ, ЗСЈ)
За о став шти на Ми ха и ла Ри сти ћа  (АСА НУ, ЗМР)

4. Исто риј ски ар хив Бе о град  (ИАБ)
Лич ни фонд Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа  (ИАБ, ЛФВЈ)

5. Ар хив Ју го сла ви је  (АЈ)
Фонд Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на  (АЈ, ЈЈП)

120 АС, МИ Д–А, 1898, XXV, 4663, Уве ре ње о ра ду Сло бо да на Јо ва но ви ћа у МИД (17/29. 
сеп тем бар 1898). Усло ви за из бор у ван ред ног про фе со ра су би ли успе шно за вр шен фа кул-
тет и ми шље ње да „има на ро чи тих спо соб но сти за стру ку за ко ју се тра жи“ дво тре ћин ске 
ве ћи не чла но ва Фа кул тет ског са ве та Ве ли ке шко ле. Ван ред ни про фе сор је, при то ме, имао 
ранг и пла ту про фе со ра сред ње шко ле. Јо ва но ви ће ва пла та оста ла је иста (2750 ди на ра). Вид. 
чл. 26. Уред бе Ве ли ке шко ле (18/30. април 1897), Збор ник за ко на, 86; СН (13/25. јун 1897).

121 За хва љу јем ко ле ги Вељ ку Ста ни ћу на ко пи ја ма из Ар хи ве Шко ле по ли тич ких на-
у ка у Па ри зу (Sci en ces Po). 
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6. На род на би бли о те ка Ср би је (НБС)
Ру ко пи сно оде ље ње (НБС, Р)

ОБ ЈА ВЉЕ НА АР ХИВ СКА ГРА ЂА

1. До ку мен тар на гра ђа:
Алексић-Пејаковић, Љиљана, пр., До ку мен та 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, СА НУ, 
Бе о град 2008. (ДСПКС)

Вој во дић, Ми ха и ло, Дру штво Све тог Са ве, до ку мен ти 1886–1891, Бе о град: Ар хив 
Ср би је, 1999.

Ву че тић, Би ља на, На ша ствар у Осман ском цар ству, Бе о град: Исто риј ски ин сти тут, 
2012.122

Ја го дић, Ми лош, „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), 259–279.

Кра сић-Мар ја но вић, Ол га, Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958), ка та лог из ло жбе [докумен-
ти и фо то гра фи је са изложбе], Бе о град: Прав ни фа кул тет, За вод за уџ бе ни ке, 2009.

Љу шић, Ра дош, „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“ [С. Јо ва но вић, Из ве штај ми ни стру ино стра них де ла (1894)], 
Исто риј ски гла сник 12 (1987), 193–215. („Из ве штај Сло бо да на Јо ва но ви ћа“) 

Са мар џић, Мо мир, „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“, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 69–70 (2004), 291–313.

Џам ба зов ски, Кли мент, 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.  (Гра ђа, 1888–1889).
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као и нео бја вље на и об ја вље на ар хив ска гра ђа (иа ко је прет ход но де ли мич но већ на ве де на). 
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Јо ва но вић слу жио на ма је и да нас не до сту пан.
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SUMMARY: Slobodan Jovanović (1869–1958) was a renowned Serbian scholar and 
statesman, lawyer, legal and political philosopher, historian, literary critic and writer, professor 
of public and constitutional law. This paper deals with Jovanović`s early carier in the Ministry 
of Foreign Affairs in the Kingdom of Serbia (1892–1897). In 1894, Jovanović was promoted 
to Chief of Education Section in Political Division of the Ministry, the so called “Propaganda” 
(1894–1897). Propaganda was a division similar to Eastern departments in other foreign ministries. 
In July 1894, Jovanović visited Serbian consulate in the Ottoman Empire and delivered a 
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confidential report to the foreign minister. In his letter, Slobodan Jovanović informed his col-
league Mihailo Ristić about the new tendencies in Russian politics towards the Balkans (shifting 
from pro-Bulgarian to pro-Serbian) and consequently pro-Austro-Hungarian attempts to close 
Propaganda division of the Serbian Foreign Office (in March, 1895). In government lead by 
Stojan Novaković (1842–1915), Jovanović was his secretary (1895–1896). The paper deals with 
the relationship between these two prominent Serbian scholars and statesmen. 

KEYWORDS: Balkans, Kosovo, Macedonian Question, Propaganda, Stojan Novaković, 
Slobodan Jovanović, Mihailo Ristić
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OРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

Д р  И В А  Н А  С П А С О ВИ Ћ
Ар хив СА НУ 
Бе о град, Ср би ја

ИСТО РИ О ГРАФ СКО, ФЕ МИ НИ СТИЧ КО И  
КЊИ ЖЕВ НО ДЕ ЛО ДР ЈУ ЛИ ЈЕ ХЛА ПЕЦ ЂОР ЂЕ ВИЋ 

(1882–1969)

СА ЖЕ ТАК: Ју ли ја Јул ка1 Хла пец Ђор ђе вић би ла је пр ва же на док тор на у ка 
у Ау стро у гар ској и пр ва Срп ки ња ко ја је док то ри ра ла на европ ском уни вер зи-
те ту. У пе ри о ду из ме ђу два ра та, жи ве ћи са сво јом по ро ди цом у Пра гу, пот пу но 
се по све ти ла иде ји фе ми ни зма и о то ме је пи са ла на уч не и књи жев не ра до ве.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: др Ју ли ја Јул ка Хла пец Ђор ђе вић, обра зо ва ње же на, 
по двој во да Јо ван Мо на стер ли ја, Пр ви свет ски рат, фе ми ни зам

Ју ли ја Јул ка Хла пец Ђор ђе вић ро ђе на је у Бе че ју, 4. апри ла 1882. го ди-
не.2 Би ла је Срп ки ња, по ре клом из углед не по ро ди це, од оца Ива на и мај ке 
Те о до ре Пе ше из Вр шца. Ју ли јин отац Иван Ђор ђе вић ро ђен је 1846. го ди не 
у Бе че ју. Отац му је био адво кат и ве ле по сед ник.3 Ива нов че ти ри го ди не ста-
ри ји брат Де ме тер за вр шио је сту ди је пра ва 1866. го ди не,4 а ње гов син Пе тар, 
ро ђен 1860, сту ди рао је фар ма ци ју.5 Иван Ђор ђе вић је од зим ског се ме стра 
1865. сту ди рао ме ди ци ну и фи ло зо фи ју, али је од лет њег се ме стра 1866. на-
ста вио са мо сту ди је фи ло зо фи је.6 Ка сни је се по све тио по љо при вре ди. По ро-
ди ца по мај ци, ко ја је би ла из Вр шца, да ла је не ко ли ко обра зо ва них љу ди. 
Ју ли јин де да био је адво кат, а уја ци, Вла ди мир (ро ђен 1849) и Алек сан дар (ро ђен 
1852) Пе ша, за вр ши ли су гим на зи ју у Те ми шва ру, а за тим и сту ди је – Вла ди-
мир ме ди ци ну, а Алек сан дар Кон зул ску ака де ми ју у Бе чу.7 

1 У ли те ра ту ри се име ове на уч ни це и пи сца че шће на во ди као Јул ка, али, пре ма до ку-
мен ти ма о ро ђе њу и шко ло ва њу пра во име би ло јој је Ју ли ја.

2 Исто риј ски ар хив Зре ња нин, Ма тич на књи га ро ђе них, Пра во слав на цр кве на оп шти на 
Но ви Бе чеј, књи га 9 (1878–1895).

3 Ла сло Се ги, Сту ден ти са да на шње те ри то ри је Вој во ди не на европ ским уни вер зи те
ти ма: 1338–1919, Но ви Сад 2010, 138 (ред ни број 592), 391.

4 Исто, 135 (ред ни број 541), 391.
5 Исто, 265 (ред ни број 2442), 391.
6 Исто, 138 (ред ни број 592), 391.
7 Исто, 146 (ред ни број 700), 148 (ред ни број 736), 405.
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Ју ли ја је жи ве ла у Ста ром Бе че ју, по том у Ора хо ви ци у Сла во ни ји, а по-
сле оче ве смр ти, 1896, у Бе чу. Основ ну шко лу учи ла је у Ста ром Бе че ју, а при-
ват ну сред њу шко лу у фран цу ском ин тер на ту „No tre Da me de Sion” у Бе чу. 
Ма ту ру из кла сич них је зи ка по ло жи ла је 1904. у Љу бља ни. Од зим ског се ме-
стра 1904. сту ди ра ла је сла ви сти ку у Бе чу,8 где је 1906. од бра ни ла док тор ску 
ди сер та ци ју По двој во да Јо ван Мо на стер ли ја. Рад је об ја вљен у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске (ЛМС) 1908. го ди не.9 За вре ме Пр вог свет ског ра та би ла је 
хро ни чар до га ђа ја у пре сто ни ци Хаб збур шке мо нар хи је, а по сле ра та по све-
ти ла се пи та њу жен ских пра ва. Ти ме што је про кр чи ла пут нај ви шем обра-
зо ва њу де во ја ка, по ста ла је део по кре та ко ји је ис пра вљао ве ков ну не прав ду 
на не ту ис кљу чи ва њем же на из исто ри је.

По узо ру на Евро пу, на ро чи то Ен гле ску,10 и у срп ском на ро ду је, по чев 
од вој во ђан ског де ла,11 кре ну ла бор ба за жен ска пра ва, пре и из над све га за 
пра во на шко ло ва ње на свим шко ла ма и уни вер зи те ти ма и пра во на рад.12 
Пр ва срп ска фе ми нист ки ња, чла ни ца Ује ди ње не омла ди не срп ске, глу ми ца 
Дра га Де ја но вић (1840–1871),13 у члан ку „Две-три ре чи на шим Срп ки ња ма”, 
из не ла је те жак по ло жај же на у дру штву, указала на не до ста так ви ших шко ла, 
стра не за во де без срп ског је зи ка. Дру ги њен текст био је „Еман ци па ци ја Срп-
ки ња”. И у ње му се за ло жи ла за са вре ме но обра зо ва ње и оса мо ста љи ва ње 
же на. У тек сту „Срп ским мај ка ма”, об ја вље ном у Ма ти ци и Мла дој Ср ба ди ји 
1869–70, из ра зи ла је ми шље ње да и по лу о ри јен тал на срп ска же на мо же и тре ба 

8 Исто, 182 (ред ни број 1200), 391.
9 Жи во јин Бо шков, „Ђор ђе вић-Хла пец, Јул ка”, [у:] Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је 2, Но ви 

Сад 1979, 46; И. Ма рић, „Ђор ђе вић Хла пец, Јул ка”, [у:] Срп ски би о граф ски реч ник 3, Но ви 
Сад 2007, 589–590.

10 О то ме: Su san Kin gsley Kent, Suf fra ge in Bri tain 1860–1914, New Jer sey 1987, 17–23.
11 Пр ва Срп ки ња ко ја је упи са ла и за вр ши ла сред њу шко лу би ла је Но во са ђан ка Мар та 

(Не шко ва) Јор го вић 1755–1757. Из два ја ју се и ње не су гра ђан ке из на ред ног ве ка: Ка та ри на 
По по вић Ми џи на, ко ја је на пи са ла ку вар на срп ском је зи ку, Ма ри ја Тран да фил, до бро твор ка, 
Ана Ци мер, на уч ни ца и ле кар ка, ко ја је са но бе лов цем Сент Ђер ђи јем ра ди ла на от кри ва њу 
Цe-ви та ми на, Ма ри ја То ме ко вић, осни вач пр ве жен ске ор га ни за ци је у Но вом Са ду (по иде ји 
Ју ди те Хо ро виц), Со фи ја Па ско вић, по кре тач „Жен ског омла дин ског од бо ра на тра гу опчтег 
на ци о нал ног пре по ро да” (1869) и Јул ка Или јић, ко ја је на на род ном збо ру у Ве ли ком Беч ке-
ре ку 1907. пре да ла 30.000 жен ских пот пи са про тив Апо њи је вог за ко на. Гор да на Сто ја ко вић, 
Зна ме ни те же не Но вог Са да, Но ви Сад 2001.

12 Пред став ни це тог пр вог та ла са, ро ђе не пре 1860, по ја ви ле су се у до ба бу ја ња на ци о-
нал них по кре та: Ми ли ца Јо ва но вић 1832–1880; Сав ка Су бо тић 1834–1918; Ка та ри на Ми ло-
вук, 1844–1913; Ја ро сла ва Ја ро ши 1851–1877; Дра га Де ја но вић 1840–1871; Ми ли ца 1854–1881. 
и Ан ка 1855–1923. Нин ко вић; Адел Не ме ша њи 1857–1933; Зор ка Хо вор ка 1859– ?; Зоркa Кве-
дер и дру ге. Тре ба ло је да про ђу го ди не и де це ни је да би се отво ри ле ви ше де во јач ке шко ле и 
да би се же на ма до зво лио сло бо дан при ступ на уни вер зи те те. На те ме љи ма тих до стиг ну ћа 
по кре нут је дру ги та лас иде ја ко је су се ти ца ле про ме на по ро дич них и по ли тич ких пра ва 
же на. Ме ђу пред став ни ца ма тог дру гог та ла са би ле су: Је ли ца Бе ло вић Бер на џи ков ски 
1870–1946; Ер жи ка Ми ча тек 1872–1951; др Јул ка Хла пец Ђор ђе вић 1882–1969; др Вла ди сла-
ва По лит 1886–? и дру ге. Г. Сто ја ко вић, Зна ме ни те же не Но вог Са да.

13 Ро ђе на у имућ ној адво кат ској по ро ди ци, Дра га се, по сле основ ног обра зо ва ња и мај-
чи не смр ти, шко ло ва ла у Те ми шва ру и Пе шти, а за тим је пи са ла ро ман тич не пе сме (об ја ви ла 
је ро до љу би ве сти хо ве под на зи вом Спи си), по ло жи ла учи тељ ски ис пит, глу ми ла у Срп ском 
на род ном по зо ри шту и у Бе о гра ду, ве ру ју ћи да по зо ри ште има про све ти тељ ску и на ци о нал-
ну уло гу, пре во ди ла по зо ри шне ко ма де, пи са ла за но ви не За ста ва, Ма ти ца, Мла да Ср ба ди ја, 
Да ни ца, Ја вор. Јул ка Хла пец-Ђор ђе вић, „Омла дин ка Дра га Де ја но вић”, Ми сао књ. 5, св. 4 
(1921).
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да уђе у јав ни жи вот и „оду жи дуг на ро ду и дру штву”; да се, за то, же на ма мо ра 
обез бе ди ти пу на сло бо да, ако се же ли да и оне ис пу не свој исто риј ски за да-
так. Уло га Д. Де ја но вић је пи о нир ска, јер је „пре ко ра чи ла гра ни це до ја ко шњег 
де ло ва ња срп ске же не”, уве ла „код нас тип но ве, мо дер не же не”14 и јер је по-
ку ша ла да по ми ри у се би до ма ћи цу и же ну ко ја је пре ко ра чи ла кућ ни праг и 
ушла у јав ни жи вот. По ку ша ла, јер је би ла не срећ на – уда ла се и ро ди ла, али 
је де те по сле не ко ли ко да на умр ло, а на дру гом по ро ђа ју је и са ма умр ла, у 
сво јој три де сет пр вој го ди ни.15 Слич но Д. Де ја но вић, пи сао је и Све то зар 
Мар ко вић.16 У ка лен да ри ма Ује ди ње не омла ди не срп ске за 1870. и 1871. об ја-
вље ни су тек сто ви „Осло бо ђе ње (еман ци па ци ја) же на” и „Ка ко се вас пи та ва ју 
де вој чи це у Аме ри ци”, ко је је пре ве ла с фран цу ског Је ле на Јо ва но вић, же на 
осни ва ча срп ског ли бе ра ли зма Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа.17

Пр ве же не с ди пло ма ма док то ра ме ди ци не би ле су се стре Ели за бет и 
Еми ли Бле квел, ко ји ма је 1833. до зво љен упис на Ме ди цин ску шко лу Ко ле џа 
Обе р лин, др жа ва Оха јо, САД. Фран цу ски уни вер зи те ти су 1863. го ди не пр ви 
омо гу ћи ли сту ди ра ње же на ма, а че ти ри го ди не ка сни је, 1867, то је учи нио 
и Уни вер зи тет у Ци ри ху.18 У на ред них не ко ли ко го ди на тај та лас је за хва тио 
це лу Евро пу и у свим европ ским зе мља ма же не су по сте пе но сти ца ле мо гућ-
ност да се упи су ју и на уни вер зи те те. Пр ва же на пре да вач би ла је на уч ни ца 
Ма ри ја Ки ри.19 Ме ђу по след њи ма ко ји су до зво ли ли шко ло ва ње же на ма би ле 
су Ау стро у гар ска, Не мач ка и Ру си ја.20 

Пр ва сту дент ки ња ме ди ци не из Ју жне Уга р ске би ла је Срп ки ња из Пан-
че ва Ма ри ја При та (1866–1954), ко ја је сту ди ра ла на уни вер зи те ту у Швај цар-
ској из ме ђу 1887. и 1893. го ди не.21 По сле ње, још де сет бу ду ћих ле кар ки с те-
ри то ри је да на шње Вој во ди не сту ди ра ло је до Пр вог свет ског ра та. Сту ди је 
фи ло зо фи је за вр ши ле су 22 сту дент ки ње, при род не на у ке че ти ри, а у Гра цу 
је њих пет из у ча ва ло пра ва. На осно ву упи са них по да та ка о на ци о нал но сти, 
ви ди мо да је би ло 39 Не ми ца, 14 Срп ки ња, 14 Је вреј ки и пет Ма ђа ри ца. Пре-
ма дру штве ним сло је ви ма, би ле су нај ви ше из тр го вач ких по ро ди ца, за тим 
из по ро ди ца још увек рет ких ин те лек ту а ла ца, по том из чи нов нич ких, за на-

14 Исто.
15 Ла тин ка Пе ро вић, „Ка ко же на ви ди се бе у вре ме отва ра ња ‘жен ског пи та ња’ у срп-

ском дру штву”, То ко ви исто ри је 1–2 (2000), 14–16; Сте ван Ра до ва но вић, О зна ме ни тим 
Срп ки ња ма 19. ве ка, Зе мун 2006, 141–161, 195–199.

16 Че до мир По пов, „Све то зар Мар ко вић о еман ци па ци ји же на”, Збо р ник Ма ти це срп
ске за дру штве не на у ке 32–33 (1962), 124–136; Ива на Спа со вић, Че твр ти ста леж, Вр шац 
2014, 69.

17 „Осло бо ђе ње (еман ци па ци ја) же на”, Ка лен дар Ује ди ње не омла ди не срп ске (1870), 
29–36; „Ка ко се вас пи та ва ју де вој чи це у Аме ри ци”, Ка лен дар Ује ди ње не омла ди не срп ске 
(1871), 174–177; Ми хо вил То мандл, Вла ди мир Јо ва но вић, Пан че во 2011, 126.

18 Au gust Be bel, Die Frau und der So ci a li smus, Ber lin 1911. Бе бел се ба вио дру штвом по-
чет ка ХХ ве ка, по ло жа јем же не кроз исто ри ју, же ном у ин ду стри ји, обра зо ва њу и по ро ди ци, 
ње ним спо соб но сти ма, же на ма ле ка ри ма, прав ним по ло жа јем же не, тј. бор бом за јед на кост 
по ло ва пред за ко ном и за по ли тич ку рав но прав ност итд.

19 Ма ри ја Ки ри (1867–1934) је до би ла Но бе ло ву на гра ду за Ра и x-зра ке 1903. и 1911, за 
фи зи ку и хе ми ју (а ње на ћер ка Ире на 1935. за хе ми ју).

20 Ни ко ли на Ма ти је вић, Же не – обра зо ва њем до ели те, си ту а ци ја у Ср би ји у 19. ве ку, 
Бе о град 2010; Љу бин ка Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та, Бе о град 2003,192.

21 Ива на Спа со вић, Зла та вред не, Пан че во 2014; Ива на Спа со вић, Ми лан Јак шић, Од 
пан че вач ке уче ни це и ци ри шке сту дент ки ње до нај у глед ни је ле кар ке, Пан че во 2014.
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тлиј ских и вој нич ких по ро ди ца. Пре лаз од из у ми ру ћег плем ства ка ра сту ћем 
гра ђан ском сло ју од ра зио се та ко да се обра зо ва ла осо бе на со ци јал на гру па-
ци ја, чи ја су де ца у ве ли кој ме ри би ла ме ђу сту ден ти ма, ра зу мљи во, за хва-
љу ју ћи оста ци ма бо гат ства ко је су те по ро ди це још увек по се до ва ле. Гра ђан-
ство у на ста ја њу још ни је има ло фи нан сиј ску си гур ност и то се од ра зи ло и 
огле да ло на ма лом бро ју њи хо ве де це у ре до ви ма сту де на та европ ских уни-
вер зи те та.22 Пр ва де вој ка ко ја је док то ри ра ла на За гре бач ком све у чи ли шту 
би ла је Срп ки ња, ћер ка књи жев ни ка и вој ног ча сни ка у пен зи ји Си ни ше Бог-
да но ви ћа, Ми ли ца пл. Бог да но ви ће ва, про гла ше на за док то ра фи ло зо фи је за 
стру ку исто ри је и ге о гра фи је.23 Ро дом Ти те љан ка, Ми ле ва Ма рић Ајн штајн 
(1875–1948) сту ди ра ла je ме ди ци ну, ма те ма ти ку и фи зи ку у Ци ри ху и би ла 
је уда та за Ал бер та Ајн штај на, с ко јим је има ла по род, али и са ра ђи ва ла у 
на уч ном ра ду.24

По ја ва же на на уч ни ца отво ри ла је но во по гла вље у исто ри ји, а за иден-
ти тет срп ског на ро да ва жно је то што је пр ва же на ко ја је сте кла зва ње док-
то ра на у ка у Ау стро у гар ској, од бра ном ди сер та ци је По двој во да Јо ван Мо
на сте р ли ја (1906), би ла Срп ки ња из Бе че ја, Ју ли ја Јул ка Хла пец (де во јач ко 
пре зи ме Ђор ђе вић).25 Шест го ди на по сле ње, док то рат из обла сти сла ви сти ке 
од бра ни ла је ћер ка Ми ха и ла По лит-Де сан чи ћа26, Вла ди сла ва27.

Ства ра ла штво Ју ли је Хла пец Ђор ђе вић (1882–1969) има пет це ли на: исто-
ри о гра фи ја кра ја XVII ве ка,28 днев нич ки за пи си о Бе чу у Пр вом свет ском 
ра ту,29 со ци о ло шки есе ји и сту ди је, фе ми ни стич ки тек сто ви30 и књи жев на 
де ла. Од књи жев них ра до ва нај зна чај ни ји су лир ски пу то пи си и пе сме у про-
зи Осе ћа ња и опа жа ња (Бе о град 1935) и епи сто лар ни ро ман Јед но до пи си ва ње 
(Бе о град 1932) – два по след ња де ла обо је на су фе ми ни стич ким по гле дом на 
свет, по ко ме је Ј. Хла пец Ђор ђе вић за пам ће на. 

22 Л. Се ги, Сту ден ти са да на шње те ри то ри је Вој во ди не на европ ским уни вер зи те ти ма: 
1338–1919, 32–44.

23 Жен ски свет, бр. 1 (1907), 7–8.
24 Ду шан По зна но вић, „Шко ло ва ње Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн”, Сун ча ни сат, год. 5, 

бр. 6 (1996), 103–114; Рад ми ла Ми лен ти је вић, Ми ле ва Ма рић Ајн штајн – Жи вот са Ал бер том 
Ајн штај ном, Бе о град 2012.

25 ЛМС, књ. 247 (1908).
26 Ми ха и ло По лит-Де сан чић био је след бе ник Све то за ра Ми ле ти ћа, а по сле рас це па 

у Срп ској на род ној сло бо до ум ној стран ци осни вач ње ног ли бе рал ског кри ла.
27 У ча со пи су Срп ство, ли сту Срп ске на род не стран ке у Угар ској, Вла ди сла ва По лит је 

об ја ви ла чла нак „О фе ми ни зму” (1913). Исте го ди не би ла је са рад ни ца у ре а ли за ци ји књи ге 
Срп ки ња – ње зин жи вот и рад и ње зин кул тур ни раз ви так и ње зи на на род на умјет ност до 
да нас у из да њу До бр о твор не за дру ге Срп ки ња у Ири гу. Рат не го ди не (1914–1918) про ве ла 
је на има њу По ли то вих у бли зи ни Те ми шва ра. Го ди не 1925. при ре ди ла је за штам пу оче ву 
књи гу Ка ко сам свој век про вео, Успо ме не Дра Ми хај ла По ли таДе сан чи ћа, за ко ју је на пи-
са ла и пред го вор. Жен ски свет, бр. 2 (1910), 11; Срп ство, бр. 70 (1913); Срп ки ња – ње зин жи вот 
и рад и ње зин кул тур ни раз ви так и ње зи на на род на умјет ност до да нас, Са ра је во 1913, 124; 
Г. Сто ја ко вић, Зна ме ни те же не Но вог Са да, 190.

28 Ју ли ја Хла пец Ђор ђе вић, „По двој во да Јо ван Мо на сте р ли ја”, Ле то пис Ма ти це срп
ске, књ. 247‒248 (1908).

29 Ју ли ја Хла пец Ђор ђе вић, Цр ти це из по след њих го ди на царевине Ау стри је (1914–18), 
Бе о град 1922.

30 Chlapec-Đorđević Julka, Sudbina žene. Kriza seksualne etike: dve sociološke studije, Lju-
bljana 1930; Иста, Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму, 1 и 2, Бе о град 1935, 1937; Ју ли ја Хла пец Ђор-
 ђе вић, Фе ми ни зам у мо дер ној књи жев но сти, Бе о град 1937.



37

Уче ство ва ла је у не го ва њу че хо сло вач ко-ју го сло вен ских кул тур них 
ве за и у Пра гу је би ла члан од бо ра Че хо сло вач ко-ју го сло вен ске ли ге, члан 
че хо сло вач ког На род ног са ве та и члан срп ске сек ци је Пен-клу ба. Го во ри ла 
је ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, ма ђар ски и, на кон уда је, че шки је зик, на ко ји 
је ка сни је и пре во ди ла. Иа ко је жи ве ла углав ном у ино стран ству, у Че шкој, 
Га ли ци ји и Бе чу, ин те ре со ва њи ма је би ла ве за на за до мо ви ну. Са ра ђи ва ла 
је у де се так на ших ли сто ва и књи жев них ча со пи са. Об ја вљи ва ла је ра до ве 
у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма: ЛМС (1908, 1926, 1928), Књи жев ни југ (1918), 
Ми сао (1921), Жен ски по крет (1924), Но ви жи вот (1925–26), Уни вер зи тет
ски жи вот (1927), Če sko slo ven skoji ho slo van ska li ga (1927), Књи жев ни се вер 
(1928, 1930), Че хо сло вач коју го сло вен ска ре ви ја (1931), Жи вот и рад (1932–1936), 
Срп ски књи жев ни гла сник (1937), Ју тро (1938–39), Књи жев не но ви не (1958), 
Ства ра ње (1958, 1960).

Ди сер та ци ју По двој во да Јо ван Мо на стер ли ја31 по чи ње опи сом до ла ска 
Ту ра ка у Ви зан тиј ско цар ство, па да срп ске др жа ве, се о ба Ср ба у Шта јер ску, 
или на оба ле Ду на ва, Са ве и Дра ве, где је већ би ло срп ских на се о би на. Вре ме 
се о бе сме шта у 1690. го ди ну, а не ка сни је, пре ма Ила ри о ну Ру вар цу. Из два ја 
три лич но сти: па три ја р ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа, гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа и 
по двој во ду Јо ва на Мо на стер ли ју. По ње ном ми шље њу, Мо на стер ли ја (?–1708) 
је на сце ну сту пио кад је већ се о ба би ла до вр ше на, али је ње гов по ло жај за-
ни мљив и зна ча јан јер осве тља ва жи вот исе ље ни ка. До ње, Мо на стер ли јом 
су се ба ви ли, по ми њу ћи га, Јо ван Ра јић (Исто ри ја ра зних сло вен ских на ро дов 
нај па че Бол га ров, Хор ва тов и Сер бов, Бу дим 1823), Алек сан дар Сто јач ко вић 
(Цр те жи во та на ро да срп ског у угар ским обла сти ма, Беч 1849) и Емил Пи ко 
(Emi le Pi cot, Les Ser bes de Hon grie). Ко ри сти ла је из во ре пр вог ре да: рат не 
из ве шта је, до пи се, днев ни ке, углав ном из Рат ног ар хи ва у Бе чу и Град ског 
и Жу па ниј ског ар хи ва у Ко мо ра ну. Од пу бли ка ци ја, ко ри сти ла је, по ред Ра-
ји ћа, ра до ве Га ври ла Вит ко ви ћа, Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, Це рин га, Дирс бур-
га, Кал ма на, Хор ни ка, Ar chi vum Ra koc zi a num, кра ће ра до ве об ја вље не у ЛМС, 
Ра ду Ју го сла вен ске ака де ми је, Ча за до ку, а од њој са вре ме них де ла Бе ти ју са, 
Ваг не ра, Кон та ри ни ја, Ка то ну, Та ка ча. Би ла је не за до вољ на са зна њи ма о 
при ват ном жи во ту и о од но су пре ма па три јар ху Чар но је ви ћу (она га на во ди 
као Цр но је ви ћа) и убе ђе на да не до ста је про у ча ва ње ар хи ва Ми тро по ли је у 
Кар лов ци ма и у фру шко гор ским ма на сти ри ма. За ме ра ла је Вит ко ви ћу што 
се до ко пао гра ђе из Ко мо ра на и из ар хи ве по ро ди це Мо на стер ли ја, а он да је 
ра суо по би бли о те ка ма или не зна но где, или их об ја вио де ли мич но и не кри-
тич ки. С дру ге стра не, мо ра ла се за до во љи ти при ку пље ним мр ва ма, јер је 
за мно гим спи си ма уза луд но тра га ла а би ло је и спи са ко је је ис тра жи ла али 
у њи ма ни је би ло по ме на о Мо на стер ли ји. Ис тра жи ва ла је и по ре кло Мо на-
стер ли ја, ко ји су нај ве ро ват ни је из ме ста Мо на сти ра, ода кле су се по чет ком 
XVI ве ка до се ли ли у Уга р ску.32 Пле мић Пе тар имао је че тво ро де це: два си на, 

31 Ди сер та ци ја је од бра ње на 1906. у Бе чу, а об ја вље на у ЛМС 1908. го ди не, књ. 247 
(1–24) и 248 (25–48).

32 По не ки ма, пре дак Пе тар је уче ство вао у Мо хач кој би ци, а има и ми шље ња да је пре-
дак Си нан уче ство вао у оп са ди Јај ца 1522. Мо жда име по ти че и од Мо но што ра, али је то 
ма ње ве ро ват но, а Ј. Хла пец Ђор ђе вић освр ну ла се и на раз ли чи те вер зи је на во ђе ња име на 
ове по ро ди це. Она ка же да пр ве ве сти о Мо на стер ли ја ма во де у Ко вин. Го ди не 1646. цар 
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Јо ва на и Пе тра, и две ћер ке, Ма ри ју и Су за ну. По себ ну па жњу Ј. Хла пец Ђор-
ђе вић по све ти ла је успо ну Јо ва на Мо на стер ли је.33 На ме ћу се два пи та ња: где 
и ка да је до шло до из бо ра за ме ни ка де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа и за што су 
Ср би баш Мо на стер ли ју иза бра ли за ви це ге не ра ла. Ова на уч ни ца сма тра да је 
из бор био во ља са мог ца ра. Она све вре ме укр шта из во ре, су че ља ва раз ли чи-
та ми шље ња и до но си суд на осно ву вре мен ско-про стор ног кон тек ста ко ји 
че сто до во ди у сум њу увре же не по дат ке, чи не ћи их не ло гич ним. Пи са ла је 
и о на зи ву до сто јан ства ко је је Мо на стер ли ја до био, о ње го вој уло зи у се о би, 
о оче ки ва њи ма ца ра да ће се Ср би пред во ђе ни по двој во дом бо ри ти про тив 
Ту ра ка. Ау стриј ска вој ска, на че лу с Лу дви гом Ба ден ским, уз по моћ Мо на-
стер ли је, по бе ди ла је код Бу ди ма, а за тим на сту па ла пре ко Мо ха ча, пре ма 
Оси је ку, про тив Му ста фа-па ше. Ве ли ке су за слу ге по двој во де и Ср ба за чу-
ве ну бит ку код Слан ка ме на 1691. го ди не. Усле ди ла је де фан зи ва 1692, а он да, 
1693, и ра су ло у Мо на стер ли ји ној ми ли ци ји. По двој во да је имао ре зи ден ци-
ју у Ба ји. Од 1694. Ау стри ја је на чи ни ла за о крет ка од у зи ма њу на ци о нал них 
по вла сти ца и са мо стал не ор га ни за ци је, да би се Ср би при пре ми ли за вој нич-
ки за нат, као и ка укла ња њу па три јар ха и Мо на стер ли је. Ср би су и да ље ма-
шта ли о сво јој вој во ди ни.34

У дру гом де лу Ј. Хла пец Ђор ђе вић пи ше о то ме ка ко се цар сло жио с 
да ва њем те ри то ри је, до ду ше ма ње не го што су Ср би же ле ли, из ме ђу Ду на ва 
и Ти се и у Ма лој Вла шкој. Опи су је и на ста вак ра то ва ња, по ку шај осва ја ња 
Те ми шва ра и дру ге до га ђа је.35 Ства ра њем по гра нич не ми ли ци је с два ге не-
ра ла та: на Ду на ву и Са ви, и на Ти си и Мо ри шу, по двој во ди је упу ће но ви ше 

Фер ди нанд Тре ћи по да рио је Пе тру Мо на стер ли ји плем ство за ње го ве за слу ге и вер ност, 
ко је се пре но си на бра ћу Ур ба на и Ди ми три ја. По ми њу се и Мо на стер ли је гра ђа ни, тр гов ци 
и дру ги. ЛМС, књ. 247 (1908), 1–24.

33 Ј. Хла пец Ђор ђе вић, на осно ву пи сма Јо ва но вог си на Ада ма, са чу ва ног у Рат ном ар хи-
ву у Бе чу, по би ја тврд њу да је Јо ван уче ство вао у по бу ни про тив Ђер ђа Ра ко ци ја, јер је ра дио 
у угар ској слу жби 20 го ди на. При ли ком по хо да хер це га Кар ла Ло та рин шког про тив бу дим-
ског па ше Ибра хи ма ко ји је оп се дао Ђур, 1685. го ди не, уче ство вао је и Мо на стер ли ја. Та ко ђе 
и 1689. у су ко бу про тив бун тов ни ка Те ке ли је, ко ји је с тур ским и та тар ским хор да ма пу сто-
шио по Ер де љу и на до њем Ду на ву, мо жда (по Ј. Х. Ђ.) и у од бра ни Фе ти сла ма (Кла до ва). Из 
1690. на ђе на је са мо по твр да по вла сти ца, до би је на од ца ра Ле о пол да, ко је је ње гов отац Фер-
ди нанд дао Ср би ма у Ђу ру и Ко мо ра ну. На по чет ку 1691. Мо на стер ли ја се за др жао као ка пе-
тан Ср ба у Ју жној Угар ској, а ода тле је до шао у Бу дим. Ју ли ја Хла пец Ђор ђе вић об ја шња ва 
пад Де спо то ви не и ка ко су по том ци Ђор ђа Бран ко ви ћа вла да ли из ме ђу Ду на ва и Са ве под 
вр хов ним го спод ством Уга р ске. Краљ Maтија Koрвин по твр дио је уну ку де спо та Ђор ђа Ву ку 
де спот ску ти ту лу и по ста вио га за вој ног ко ман дан та на ју гу Уга р ске. За тим се ни жу по ја ва 
ла жног де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа, ко га је цар Ле о полд име но вао за ба ро на 1683, а 1688. за 
гро фа, Беч ки рат, Кар по шев уста нак (ко ји она не на во ди под тим име ном), Се о ба Ср ба, При-
ви ле ги је и др. Исто.

34 Исто.
35 На че ло ау стриј ских тру па 1697. до шао је Еу ген Са вој ски, по то њи осва јач Ба на та од 

Ту ра ка 1718, чи ја је нај по зна ти ја по бе да бит ка код Сен те, 11. сеп тем бра 1697. По сле рат них 
до га ђа ја на до њем Ду на ву 1688. и Кар ло вач ког ми ра 26. ја ну а ра 1699, Мо на стер ли ја је по стао 
су ви шан и вра тио се у род ни Ко мо ран. У вре ме Ра та за шпан ско на сле ђе и Ра ко ци је вог устан-
ка, Мо на стер ли ја се бо рио про тив по бу ње ни ка, а не пра вед но је оп ту жи ван да их по ма же у 
Сла во ни ји. Цар га је уна пре дио у угар ског пе шач ког пу ков ни ка, а Двор ској ко мо ри из да то 
је на ре ђе ње да му пре да зла тан ла нац с ње го вом сли ком, уз по зив да Мо на стер ли ја чу ва Ду нав 
од Бу ди ма до ушћа Дра ве. Пао је у ру ке уста ни ка, што је на у ди ло и ње го вом угле ду и Ср би ма. 
ЛМС, књ. 248 (1908), 25–48.



по хвал них де кре та, али се сма тра ло да је опа сно пу сти ти га на гра ни цу, па 
је 1701. до био има ња код Ђу ле, ко ја је за ме нио за зе мљи ште (пу ста ре) у Тол-
нан ској жу па ни ји. Ј. Хла пец Ђор ђе вић ово ту ма чи ти ме да је Мо на стер ли ја 
та ко уда љен од па три јар ха и са мог на ро да, а да је и Ар се ни је Чар но је вић уско-
ро укло њен са гра ни це и пре ме штен у Сен тан дре ју, да би се отво рио про стор 
за уни ја ће ње. Ау тор ки је до ку мент о осло вља ва њу Мо на стер ли је ге не ра лом 
и пе тро ва ра дин ским пу ков ни ком остао за го не тан. Цар ска вој ска кре ну ла је 
у Ер дељ, где је 1706. Мо на стер ли ја пао с ко ња, пре био но гу и – умро. На сле-
дио га је, од лу ком ца ра Јо си фа Пр вог, пот пу ков ник Ди ми тро вић, као но ви 
за по вед ник срп ске ми ли ци је, али су те тру пе још ду го на зи ва не Мо на стер-
ли ји ни Ра ци. За со бом је оста вио удо ви цу Ану Ра шко вић и пе то ро де це, три 
си на и две ћер ке, ко ји су 1710. до би ли по моћ од ца ра (2818 фо рин ти).36 Ј. Хла-
пец Ђор ђе вић за кљу чу је да је Јо ван Мо на стер ли ја, пр ви и по след њи срп ски 
по двој во да, мо жда мо гао и мо рао ви ше, али да је и за ви сио од дру гих. Сма тра 
да је тре ба ло да бу де ути цај ни ји ме ђу Ср би ма, али до да је и ка ко је то ко мо ра-
ни ну у ау стриј ској слу жби би ло не мо гу ће ме ђу љу ди ма ко ји су се за но си ли 
ла жним гро фом Бран ко ви ћем као сво јим ме си јом. По ње ном ми шље њу, 
Мо на стер ли ја је за слу жан за ау стриј ске успе хе у Беч ком ра ту, али он ни је 
био са мо вој ник. По стао је, по сле Ра ко ци је ве бу не, уга р ски пу ков ник, и, иа ко 
до бар Ау стри ја нац, увек је остао и до бар Ср бин. Гроф Бран ко вић исме вао је 
ње го ву по пу стљи вост и што је цр кве ног ве ли ко до стој ни ка при знао за ста ре-
ши ну, али њих дво ји ца, ла жни гроф и по двој во да, има ли су раз ли чи та схва-
та ња: је дан за не се њак, на ци о на ли ста и вла сто љу бив, бес кру пу ло зан, ште тан, 
дру ги мо жда без до вољ но ини ци ја ти ве, али скро ман, одан др жа ви, без пре-
тен зи ја, ча стан, не у по ре ди во ка рак тер ни ји.37 Очи глед но, Ј. Хла пец Ђор ђе вић 
на чи ни ла је не са мо те ме љан исто ри о граф ски на уч ни рад не го и из ван ре дан 
пси хо ло шки осврт. Ни је из бе га ва ла ту ма че ња и за кључ ке.

Ме ђу тим, у исто ри о гра фи ји тај рад ни је до био ме сто ка кво за слу жу је. 
Јо ван Ра до нић га по ми ње не по сред но по об ја вљи ва њу у ЛМС: „Не што 

но вих по да та ка пру жа наш Збо р ник и о Ко мо ран цу по двој во ди (ви це дук ту ру) 
Јо ва ну Мо на стер ли ји, о ко ме је не дав но пи са ла др Јул ка Хла пец-Ђор ђе вић 
(ЛМС, књ. 247, 248.)”. Ра до нић ка же да би сам ре као ка ко су се па три јарх Ар се-
ни је Чар но је вић и Јо ван Мо на стер ли ја упо зна ли од мах по пре ла ску срп ских 
пр ва ка пре ко Са ве и Ду на ва. Као из вор, на во ди ЛМС, књ. 247, стр. 15, без по-
ме на Ј. Хла пец Ђор ђе вић. За па жа и то да је Иса и ја Ђа ко вић, упо знав ши се 
с Ђор ђем Бран ко ви ћем у је сен 1690. у Бе чу, упо зо рио Ср бе да за тра же се би 
(пре ма ин ви та то ри ји 6. апри ла 1690) ста ре ши ну, и да су беч ки кру го ви узе-
ли у об зир Мо на стер ли ју. Ра до нић ка же и да Ј. Хла пец Ђор ђе вић гре ши што 

36 Нај ста ри ји син Адам по стао је обер ка пе тан Ду нав ске кра ји шке ми ли ци је и по ги нуо 
у бор би про тив Ту ра ка, ко ји су му гла ву од не ли у Бе о град, а те ло му је са хра ње но у ма на сти-
ру Хо по ву. Дру ги син звао се Јо ван, али о ње му ни је са чу ва но ни шта до че га би Ј. Хла пец Ђор-
ђе вић до шла, а тре ћег си на, Јо си фа, ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја је, због хра бро сти, име но ва ла 
за пе шач ког пу ков ни ка 1744. го ди не и са хра њен је у Ши ша тов цу. О ћер ка ма је са зна ла тек 
то ли ко да се ста ри ја зва ла Ана. Ада мов син Те о дор био је по гра нич ни ка пе тан у Пе тро ва ра-
ди ну. У из во ри ма се по ми ње и Да ни ло, ка пе тан у Пе тро вом Се лу. По ми њу се и Ди ми три је, 
Хри сти фор и др. као тр гов ци, сва ка ко по том ци Јо ва но вог бра та Пе тра. Исто.

37 Исто.
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ми сли да је Мо на стер ли или Мо на стир ли ро ман ски на зив (ЛМС, књ. 247, стр. 
6), и да са тур ским на став ком -ли озна ча ва чо ве ка из Мо на сти ра –Би то ља (од 
ре чи оби тељ). Ово не сто ји ‒ и Ј. Хла пец Ђор ђе вић ис тра жи ва ла је по ре кло 
Мо на стер ли ја, ко ји су нај ве ро ват ни је из ме ста Мо на сти ра, ода кле су се по-
чет ком XVI ве ка до се ли ли у Уга р ску, а освр ну ла се и на раз ли чи те вер зи је 
на во ђе ња име на ове по ро ди це. Ра до нић ми сли да је пра вил ни је Ма на стир-
ли ја не го Мо на стер ли ја.38

Две де це ни је ка сни је Алек са Ивић се по нео са свим ча сно пре ма де лу 
Ј. Хла пец Ђор ђе вић. У енд но та ма ко је опи су ју из во ре ко ри шће не за би о гра-
фи ју Јо ва на Мо на стер ли је (ко га и он на зи ва Ма на стир ли ја) на во ди ње ну 
ди сер та ци ју.39 

Ду шан Ј. По по вић у сво јој Ве ли кој се о би Ср ба 1690. по зи ва се на Алек су 
Иви ћа (Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни од нај ста ри јих вре ме на до осни ва ња 
По ти скопо мо ри шке гра ни це /1703/, Но ви Сад 1929) за до га ђа је пре и по сле 
по ја ве по двој во де Мо на стер ли је, док као из вор за део о ње му на во ди са мо 
ЛМС, књ. 248, стр. 35, без име на Ј. Хла пец Ђор ђе вић.40 У сво јој књи зи Ср би 
у Вој во ди ни, По по вић је опи сао и би о гра фи ју по двој во де Јо ва на Мо на стер ли-
је, по ред оста лих зна ме ни тих лич но сти, у де лу „Би о гра фи је Ср ба пу ков ни ка 
и ге не ра ла” (стр. 165–185), а као из вор на вео је Ја вор, Серб ску пче лу и сво је 
де ло Вој на гра ни ца, Вој во ди на (исто ри ја дру штва) (стр. 269–349).41 

Ака де мик Слав ко Га ври ло вић свр стао је Ј. Хла пец Ђор ђе вић ме ђу де се-
так исто ри ча ра ко ји су се до сре ди не XX ве ка ба ви ли Ср би ма у Угар ској. Он 
пи ше: „Исто ри ја срп ског на ро да у Угар ској од осло бо ђе ња Бу ди ма 1686. до 
кра ја Ра ко ци је вог устан ка 1711. у до бр ој ме ри нам је по зна та, пр вен стве но 
кад је реч о Ве ли кој се о би, па три јар ху Ар се ни ју III Чар но је ви ћу, гро фу-де спо-
ту Ђор ђу Бран ко ви ћу, епи ско пу Иса и ји Ђа ко ви ћу, при ви ле ги јал ном пи та њу 
па и о стра да њи ма Ср ба у бор би про тив Ра ко ци је вих ку ру ца, и још о по не-
че му. Ипак, не о све му и не у пот пу но сти. По ред сту диј ских ра до ва Алек се 
Иви ћа, Јо ва на Ра до ни ћа, Ра до сла ва Гру ји ћа, Ди ми три ја Ру вар ца, Сте ва на 
Ми хал џи ћа, Дра го сла ва Стра ња ко ви ћа, Јул ке Хла пец-Ђор ђе вић, Вла ди сла-
ва Пан ду ро ви ћа, Ду ша на Ј. По по ви ћа, Рај ка Ве се ли но ви ћа и још по не ког 
дру гог, о Ср би ма на ве де ног до ба пу бли ко ва но је и по при лич но из вор не гра ђе, 
пр вен стве но из стра них ар хи ва…”42 Он је и сам, об ја вљи ва њем из во ра, до-
при нео из ра жај но сти „до сад бле ду ња вог ли ка по двој во де Мо на стер ли је”, 

38 Јо ван Ра до нић, При ло зи за исто ри ју Ср ба у Угар ској у 16, 17. и 18. ве ку, Но ви Сад 
1909, LIX, LX.

39 Алек са Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни од нај ста ри јих вре ме на до осни ва ња По
ти скопо мо ри шке гра ни це /1703/, Но ви Сад 1929, 333–338, 517–519: пр ва енд но та, на 334. 
стра ни: Prot. Reg. 1, 4. и 14. јун 1696. – Ра јић, op. cit., IV, стр. 403; др Јул ка Хла пец (ро ђе на 
Ђор ђе вић), op. cit., стр. 28 (А. Ивић, 517); дру га енд но та, на 334. стра ни: Prot. Reg. април, јун, 
ав густ 1697. – др Јул ка Хла пец –Ђор ђе вић, op. cit., стр. 29 (А. Ивић, 517); тре ћа енд но та на 338. 
стра ни: Prot. Exp. април 1699. – др Јул ка Хла пец –Ђор ђе вић, op. cit., стр. 33 (А. Ивић, 519).

40 Ду шан Ј. По по вић, Ве ли ка се о ба Ср ба 1690, Бе о град 1954, 52–65.
41 Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни, Но ви Сад 1959, књи га дру га, 171–172 (Исти, Ср би 

у Вој во ди ни, Но ви Сад 1957, књи га пр ва, „Од Ве ли ке се о бе (1690) до Кар ло вач ког ми ра (1699)”, 
328–345 – без на по ме на).

42 Слав ко Га ври ло вић, Иван Јак шић, Из во ри о Ср би ма у Угар ској с кра ја 17. и по чет
ком 18. ве ка, књи га 1, Бе о град 1987, 1.
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ко ји, ка ко ка же, „ни је бри нуо са мо о сво јим пу ста ра ма не го и о на ро ду, на ро-
чи то оном у са ста ву на род не ми ли ци је. О то ме све до че до ста број не ње го ве 
пред став ке Ко мор ској ад ми ни стра ци ји, Двор ској ко мо ри и Двор ском рат ном 
са ве ту, по себ но оне са зах те вом за осло ба ђа ње Ср ба од де се ти не, од но сно 
оп ту жбе ко мор ских вла сти да је он глав ни ин спи ра тор от по ра Ср ба пре ма 
де се ти ни, кон три бу ци ји и ук ме ћа ва њу.”43

На жа лост, у Ен ци кло пе ди ји срп ске исто ри о гра фи је не ма име на Ј. Хла-
пец Ђор ђе вић.44 

По сле од бра не док то ра та, Ј. Ђор ђе вић се уда ла за Зде ње ка Хла пе ца, ге-
не рал штаб ног офи ци ра, с ко јим је жи ве ла у Че шкој (1906–1910), Га ли ци ји 
(1910–1914) и Бе чу (1914–1919) и има ла две ћер ке.45 

Рат не го ди не про ве де не у Бе чу ове ко ве чи ла је у де лу Цр ти це из по след
њих го ди на ца ре ви не Ау стри је 1914–18, ко је је об ја ви ла у Бе о гра ду, у из да њу 
Ге це Ко на, 1922. го ди не. Рет ки су при ка зи рат них го ди на ко ји се од но се на 
жи вот ван фрон та, још ре ђи ме ђу њи ма из угла јед не од Цен трал них си ла – 
ви нов ни ца ра та, ка мо ли та кви да их при ка зу је при пад ник оку пи ра ног на ро да 
ко ји се за те као у пре сто ни ци зе мље – оку па то ра. Иа ко по ред ових од ли ка 
Цр ти це Ј. Хла пец Ђор ђе вић има ју и све вр ли не хро ни ке и днев нич ких бе ле-
жа ка, оне су оста ле ско ро за бо ра вље не. Де ло је по де ље но у не ко ли ко це ли на: 
„Hoch der Kri eg! Hoch Ka i ser Wil helm!”, „Пад твр ђа ве Пше мисл”, „По се ло”, 
„Беч и срп ски про блем”, „Го шћа из Бер ли на”, „Пред ве ли ки тр жни ца ма”, „У 
ре ста у ра ци ји”, „Шен брун”, „Под ју жним под не бљем”, „Под не бом poh mu rim 
Ru si – Ukra i ni” и „Mar he fu ne bre”.

У пр вом, „Hoch der Kri eg! Hoch Ka i ser Wil helm!”, пи са ном у Бе чу по чет-
ком сеп тем бра 1914, опи су је град ка ко бли ста и ни је све стан ра та, за тим раз-
ли чи те на ро де Ау стри је и њи хо ве по гле де на рат и под се ћа на до при нос Сло-
ве на на уч ни ка и умет ни ка Бе чу, ко ји пре сто ни ца за бо ра вља.46 У дру гом је 
при ка за ла пад твр ђа ве Пше мисл 21. мар та 1915.47 Тре ћи део по све ти ла је по се-
лу одр жа ном у Бе чу, 10. фе бру а ра 1916. На и ме, у „Штат бри ну” ор га ни зо ван 
је скуп Ср ба и оста лих Ју жних Сло ве на (ма да је у то вре ме би ло и оних ко ји 
су, упр кос Вељ ку Пе тро ви ћу и Зар те ни је, Вој во ди но, стид?, ми сли ли да 
им је пре че да ста ну на ца ре ву стра ну) на ко ме се пр во рас пра вља ло о то ме 
да ли ће Ита ли ја об ја ви ти рат Ау стри ји. Вој во ђа ни су се то ме на да ли, а Сло-
вен ци и Дал ма тин ци опи ра ли из стра ха за Трст и Ри је ку. Сви при сут ни су 
се сла га ли око ује ди ње ња, за раз ли ку од дру гих Ју го сло ве на ко ји во ле Ан тан-
ту и не во ле Ау стри ју, али не во ле ни Ср би ју. По де ла на pro et con tra по сто-
ја ла је и око Ен гле за, док су за Ру се би ли – сви. На кра ју су за пе ва ли Мар се
ље зу, Бо же прав де, Бал кан ку, Она мо, она мо, ве се ле и дво сми сле не шај ка шке 
пе сме, Срем ско ко ло Бран ка Ра ди че ви ћа.48 У че твр том, „Беч и срп ски про блем”, 

43 Исто, 3–4.
44 Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, при ре ди ли Си ма Ћир ко вић и Ра де Ми хаљ чић, 

Бе о град 1997.
45 И. Ма рић, „Ђор ђе вић Хла пец, Јул ка”, 589–590.
46 Јул ка Хла пец-Ђор ђе вић, Цр ти це из по след њих го ди на царевине Ау стри је (1914–18), 

Бе о град 1922, 5–10.
47 Исто, 11–16.
48 Исто, 17–23.
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пи ше о пре да ва њу Ле о пол да Ман дла, до пи сни ка Фрем ден бла та, „Срп ски 
про блем”, одр жа ном у Бе чу, 26. ма ја 1916. Под сти цај из Бер ли на да се на пад-
ну Ср би, да се поч ну ку ди ти и кле ве та ти (као што је чи нио про фе сор Фри-
дјунг), иа ко је ау стро у гар ски ул ти ма тум иза звао огор че ње и у Не мач кој, на-
ро чи то у со ци ја ли стич ким кру го ви ма, при ме њен је и те мај ске ве че ри. Би ло 
је мно го оп чи ње них иде јом Бер лин –Баг дад, ме ђу њи ма и ин те лек ту а ла ца, 
штам пе. Ипак, као глав ни ути сак оста ла је сла ба по се ће ност пре да ва ња – обич-
ног ср бо фоб ног пре гле да исто ри је. Пу бли ка је ра ди је ју ри ла на по ље, где је 
све вр ве ло због об ја ве ра та ита ли јан ског кра ља Ви то ри ја Ема ну е ла Тре ћег 
Ау стро у гар ској. Па и над том ве шћу су над вла да ли про ле ће, кон цер ти, из-
ле ти, во жња Ду на вом, ве чер ње про ме на де.49 Пе ти део, „Го шћа из Бер ли на”, 
на пи сан је у Бе чу, 17. ок то бра 1916. У про сто ри ја ма „Но вог жен ског клу ба”, 
ор га ни зо ван је жур у част др Је ли са ве те Ли дерс, управ ни це за жен ски рат ни 
рад у Бер ли ну, са рад ни це гу вер не ра Бел ги је ге не ра ла пл. Би син ге на. До шла 
је да по се ти за во де рат не ин ду стри је с ве ли ким бро јем же на-рад ни ца, да у 
њи ма спро ве де ре фор ме по не мач ком узо ру, као и да одр жи пре да ва ње „Ор га-
ни за ци ја и за да ци жен ског ра да у ра ту”. Беч лиј ке су се над ме та ле ко ја ће се 
упо зна ти с том „зна ме ни том, мр ша вом, ко шту ња вом, не зграп ном же ном 
че тр де се тих го ди на, у не у ку сном си вом оде лу”. Она је, уз чај с ау стриј ских 
ли ва да, је ла и хва ли ла пе ци ва. Он да је при по ве да ла ка ко је ство ри ла огром ну 
ор га ни за ци ју, чи је де ло ва ње се же од Не мач ке до свих оку пи ра них про вин-
ци ја и об у хва та сто је ћи рад не мач ких же на, 36 ре фе рент ки ња ко је су за њих 
за ду же не, бол ни це, за ба ви шта и шко ле за њи хо ву де цу. На ја ви ла је вла ди ну 
ме ру за по шља ва ња сту дент ки ња у фа бри ка ма. Ј. Хла пец Ђор ђе вић ни је про-
ма као рас ко рак па ци фи стич ких и на ци о нал но рав но ду шних не мач ко-ау стриј-
ских фе ми нист ки ња, с јед не стра не, и ро до љу би во-им пе ри ја ли стич ких не мач-
ких фе ми нист ки ња, с дру ге. Јаз је био при ме тан и на кон гре су гра ђан ских 
фе ми ни стич ких по кре та Цен трал них си ла у Бе чу 1916: Ма ђа ри це су би ле 
ре ак ци о нар не и кле ри кал не; Не ми це на ци о нал но и со ци јал но вас пи та не, то-
ли ко да пре по ру чу ју од ри ца ње од лич не сре ће као на ду за брак и љу бав, а про-
па ги ра ју жр тву за отаџ би ну и чо ве чан ство; Ау стри јан ке убе ђе не у до ма ће 
вас пи та ње као при пре му за ма те рин ство, док су Сло вен ке има ле фе ми ни стич-
ке по кре те. Је вреј ке и хри шћан ке по ка зи ва ле су ти ха не сла га ња с го вор ни цом. 
Очи глед но, би ле су за сту пље не све по ли тич ке оп ци је, од ле вих до де сних.50 
Ше сти део, „Пред ве ли ки тр жни ца ма”, да је по глед на Беч ма ја 1917. То је сли-
ка ре до ва, не ста ши ца, свих сло је ва из јед на че них у си ро ма штву. То је ме ња-
ло рас по ло же ње, сву да се мо гло ви де ти ка ко се ла ко за по де не сва ђа и поч не 
вре ђа ње, нај ви ше кад се у ре ду за основ не на мир ни це ду же ки сне, или ка да 
је че ка ње уза луд но.51 С дру ге стра не, у сед мом по гла вљу, „У ре ста у ра ци ји”, 
Беч, ју на 1918, сле ди са зна ње да ни су све Беч ли је глад не, по де ра не, пр ља ве, 
смр зну те, уве че без лам пе – има их и по ре сто ра ни ма. Ј. Хла пец Ђор ђе вић је, 
ме ђу тим, од луч на у за кључ ку да си ро ма ше ње (и мр ша вље ње) ве ћи не гра ђа на 
ви ше све до чи о про па сти Мо нар хи је не го би ло шта дру го.52 У осмом по гла вљу, 

49 Исто, 24–28. 
50 Исто, 29–31. 
51 Исто, 32–37.
52 Исто, 38–42.
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„Шен брун”, за пи са ном у Бе чу ју на 1918, осе ти ла је по тре бу да под се ти на 
исто ри ју са да за ра слог и опу сте лог дво р ца, у ко ме је 1916. умро цар Фра ња 
и у ко ме је 1917. по здра вљен но ви цар Кар ло са су пру гом.53 Де ве то по гла вље, 
„Под ју жним под не бљем”, по ти че из Ис тре, кра јем ју ла 1918. Не ка да шњи 
би сер ау стриј ске ри ви је ре, Опа ти ја, та да је био ми ли та ри зо ван, вој на власт 
за у зе ла је хо те ле. Би ло је и му зи ке, би о ско па, али окол но ста нов ни штво, и 
ра ни је из ло же но гер ма ни за ци ји, на шло се у те шком ста њу.54 „Сви та ње” је 
на слов де се тог де ла, на ста лог у ме сту Ла зне Бох да неч (Че шка), сеп тем бра 
1918. Ово ме сто би ло је ти пич на че шка ва ро ши ца, до па дљи ва, чи ста, одр жа-
ва на. У хо те лу у цен тру се де ли су ви со ки чи нов ни ци, учи те љи, тр гов ци и 
по др жа ва ли из ја ву че шких пи са ца од 13. апри ла 1918. о сло бод ној че шко сло-
вач кој др жа ви, за њи ма и оста ли Сло ве ни. Ра стао је ан та го ни зам пре ма вој сци 
и ари сток та ри ји.55 За је да на е сти део, „Пред бу ром”, под сти цај је би ло кли-
матско ле чи ли ште Обер ла на (Ти рол), по чет ком ок то бра 1918. И у овом ме сту, 
пу ном вој ске, сви су би ли све сни да је крај Хаб збур шке мо нар хи је бли зу.56 
Два на е сти и три на е сти део, „Под не бом poh mu rim Ru si – Ukra i ni” и „Mar he 
fu ne bre”, пр ви из Се ле ти на (Бу ко ви на), с кра ја сеп тем бра 1918, а дру ги из Бо-
це на (Ти рол), из за ду шних да на је се ни 1918, го во ре о Бре ст–Ли тов ском ми ру, 
не мач ком ми ли та ри зму у прат њи ау стро у гар ског им пе ри ја ли зма, спо је ном 
са ко му ни змом, и о сло му Ау стро у гар ске на фрон ту.57 Ј. Хла пец Ђор ђе вић 
на кра ју сми ре ним то ном ка же: „На ца ра Кар ла Пр вог се већ за бо ра вља, смрт 
Ау стро-Уга р ске ни ко не жа ли”.

Из ме ђу два ра та Ј. Хла пец Ђор ђе вић би ла је наш нај си сте ма тич ни ји и 
нај све стра ни ји те о ре ти чар фе ми ни зма,58 и уз Дра гу Де ја но вић и се стре Ми-
ли цу и Ан ку Нин ко вић је дан од пр вих. У свом ра ду по све ће ном Д. Де ја но вић 
не опи су је са мо лик „омла дин ке”, при пад ни це по кре та Ује ди ње не омла ди не 
срп ске, већ рас пра вља о фе ми ни зму и о ње го вом по ло жа ју у срп ском дру штву 
XIX ве ка. „Но ни јед на но ви на ни је има ла у Срп ству не по вољ ни је усло ве за 
раз ви так не го фе ми ни зам. Јер на стра ну наш не зго дан по ло жај на гра ни ци 
Евро пе и ду ги са о бра ћај са на зад ним Тур ци ма, би ла је бор ба за на ци о нал ни 
оп ста нак у нас та ко љу та да је ап сор бо ва ла сву сна гу на ро да, упу тив ши га 
ујед но да у сво јој сјај ној про шло сти тра жи под стре ка на рад и уте хе за бед ну 
са да шњост. Еман ци па ци ја жен ски ња, пак, сто ји у не по мир љи вој су прот но-
сти са мо рал ним на зо ри ма на ших пре да ка. То да кле ни је оно и ни је ни мо гао 
би ти пра ви, со ци јал ни фе ми ни зам... Али Дра га Де ја но вић је би ла пре ви ше 
опи је на омла дин ским ду хом, да тај те жак со ци јал ни про блем не за пле те са 
на ци о на ли стич ким иде ја ма, те та ко ње го во ре ше ње оте жа ако не и оне мо гу ћи. 
Јед на по гре шка, ко ја се опа жа код сви ју на ших фе ми нист ки ња, и у нај но ви је 
до ба, што об ја шњу је огром ну на зад ност на шег фе ми ни стич ког по кре та. Дра-
ги као еман ци по ва ној же ни го ди да Ен гле ски ње и Не ми це све успе шни је 

53 Исто, 43–49.
54 Исто, 49–54.
55 Исто, 55–60.
56 Исто, 61–65.
57 Исто, 66–71, 72–80.
58 Све тла на То мин, „Јул ка Хла пец –Ђор ђе вић (1888–1969) или о фе ми ни зму”, Pro Fe mi na 

5–6 (1996), 81–85.
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сту па ју у ја ван жи вот и по зи ва Срп ки ње да узму при мер на њи ма. Али омла-
дин ку Дра гу бо ли не ста ја ње па три јар хал них оби ча ја, вре ђа кул тур ни ин-
фе ри о ри тет Срп ства и она не пре ста но гр ди ‘тру ли за пад’ и ‘отров европ ске 
ци ви ли за ци је’. Са мо омла дин ска за сле пље ност мо гла је про гла си ти жи вот 
Цр но гор ке, тог бед ног ро ба, ле пим и по дра жа ва ња вред ним… Уоп ште су фе-
ми ни стич ке те о ри је Дра ге Де ја но вић пу не про тив но сти. Оне су пра ва че да 
омла дин ског до ба у ко ме се пре пли ћу и укр шта ју нај хе те ро ге ни је кул тур не 
стру је.”59

Ј. Хла пец Ђор ђе вић је у ме ђу рат ном пе ри о ду ини ци ра ла ор га ни зо ва ње 
фе ми ни стич ких удру же ња. У том пе ри о ду, ко ји ни је зна чај но про ме нио 
увре жен по глед на же ну,60 уз др Ксе ни ју Ата на си је вић,61 са ко јом је би ла у 
бли ском про фе си о нал ном од но су и ко ја је ре дов но пи са ла о ње ним књи га ма, 
јед на је од нај зна чај ни јих ау тор ки. Ње на фе ми ни стич ка ми сао фор ми ра ла 
се у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка јед ним де лом са упо ри штем у европ ској кул-
ту ри, а дру гим у срп ској кул ту ри. Па жљи во је пра ти ла де лат ност жен ских 
дру шта ва и ор га ни за ци ја, а по себ но је би ла за ин те ре со ва на за ак тив но сти 
ин тер на ци о нал них жен ских ор га ни за ци ја „Birth con trol” и „Open do or in ter-
na ti o nal”, чи ја је би ла ак тив на чла ни ца. Фе ми ни стич ке ор га ни за ци је по чет-
ком ХХ ве ка би ле су све при сут ни је и ба ви ле су се пи та њи ма ко ја се ти чу 
сва ко днев ног жи во та же на. На дру гој стра ни, раз ви ја ла се фе ми ни стич ка 
те о ри ја ко ја је про ди ра ла у раз ли чи те обла сти, од исто ри је и со ци о ло ги је, 
пре ко фи ло зо фи је и пси хо ло ги је, до умет но сти. Ј. Хла пец Ђор ђе вић па жљи во 
је ана ли зи ра ла и иде о ло ги ју и по крет, па су фе ми ни зам и ње го ва при ме на 
по ста ли глав ни пред мет ње них есе ја. Пре да но и вред но је ра ди ла, об ја вљу-
ју ћи књи ге и члан ке, а ува жа ва ње жен ског иден ти те та, по себ но сти сва ке 
же не и иде је о мо дер ном бра ку и сек су ал но сти, као и књи жев но уме ће, обез-
бе ђу ју јој ис ко рак из ње ног вре ме на. 

У пе ри о ду од све га се дам го ди на при ку пи ла је и пу бли ко ва ла ве ћи ну 
чла на ка до та да ра су тих у пе ри о ди ци и ти ме их учи ни ла до ступ ни јим и 

59 Ју ли ја Хла пец-Ђор ђе вић, „Омла дин ка Дра га Де ја но вић”, Ми сао, књ. 5, св. 4 (16. де-
цем бар 1919), 241, 247.

60 Све тла на Слап шак, „Јул ка Хла пец-Ђор ђе вић, из скан да ло зне исто ри је за та шка ва ња 
фе ми ни зма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма”, Pro fe mi na 5–6 (1996), 86–89.

61 Ксе ни ја Ата на си је вић (1894–1981) је у два де сет осмој го ди ни по ста ла пр ва же на ко ја 
је на Бе о град ском уни вер зи те ту сте кла ака дем ску ти ту лу док то ра на у ка. Док је од бра на 
док тор ске ди сер та ци је про ти ца ла бри љант но, чла но ви ко ми си је „ду хо ви то” су ко мен та ри-
са ли: „Ве ру је те ли ви, дра ги ко ле га, да је све у ре ду са хор мо ни ма ове мла де да ме?”. „Има 
пу но про тив ни ка да же на до ђе на Уни вер зи тет за до цен та”, за бе ле жи ла је К. Ата на си је вић 
тих да на у ин тим ни днев ник. Про фе сор Ми лош Три ву нац обра зла же сво је про ти вље ње ре-
чи ма: „Има кра је ва у Ср би ји где же не љу бе у ру ку мла ђе му шкар це, а ви хо ће те да да те ка те-
дру до цен та јед ној мла дој де вој ци”. Го ди не 1923/1924. из бор је, ипак, оба вљен. Мла да, мо дер на, 
не за ви сна же на уне ла је дах но ви не и би ла је узор де вој ка ма ко је два де се тих го ди на про шлог 
ве ка жуд но тра га ју за соп стве ним иден ти те том. Из бор у зва ње ван ред ног про фе со ра до ве-
ден је у пи та ње, 1928. го ди не, ис кон стру и са ном (до ка за но ла жном) оп ту жбом за пла ги јат, 
и то не за пла ги јат у док тор ској ди сер та ци ји, ни ти у 215 ра до ва ко ли ко их је К. Ата на си је вић 
до та да већ об ја ви ла, не го у три по пу лар на пре да ва ња! Хап си ли су је и Ге ста по и Озна. У 
по зним го ди на ма уда ла се за удов ца др Ми ла на Мар ко ви ћа, по зна тог ренд ге но ло га. Пред 
крај жи во та, кад је пи са ла кра ћу ау то би о гра фи ју, мо гла је да кон ста ту је да је „про кр чи ла 
пут бу ду ћим же на ма уни вер зи тет ским на став ни ца ма”. Умр ла је 1981. го ди не од мо жда ног 
уда ра и са хра ње на на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. И. Спа со вић, Че твр ти ста леж, 112.
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са чу ва ла од за бо ра ва. Те о риј ски дис курс пре о вла да ва у есе ји ма Суд би на 
же не. Кри за сек су ал не ети ке (1930) и у књи зи Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму 
(1935). Фе ми ни стич ко чи та ње ау тор ка при ме њу је у члан ци ма књи жев не кри-
ти ке об ја вље ним у књи зи Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму 2 (1937). И у сво јим 
књи жев ним де ли ма Ј. Хла пец Ђор ђе вић про вла чи фе ми ни стич ке иде је, на-
ро чи то у ро ма ну Јед но до пи си ва ње (1932, 2004) и спо ра дич но у књи зи по ет ске 
про зе и пу то пи са Осе ћа ња и опа жа ња (1935). Кроз сво је бо га то ства ра ла штво, 
по ста ви ла је не ко ли ко кључ них пи та ња, по чев од пот чи ње но сти же не у бра-
ку, пре ко то га да обра зо ва не же не ма ње за ра ђу ју од сво јих ко ле га, до пи та ња 
ка ко ви со ко о бра зо ва не же не не ма ју пра во гла са, а му шке анал фа бе те га има-
ју. За ме ра ла је жен ским удру же њи ма ба вље ње па ци фи змом, иа ко же на на то 
не ма ути цај, уме сто да се по све те пи та њи ма ко ја се ти чу са мо же не. Сма тра-
ла је да па ци фи зам тре ба га ји ти вас пи та ва њем де це у ми ро љу би вом ду ху, 
на ста вом исто ри је, и ди пло ма ти јом. С дру ге стра не, оду ше ви ла ју је по ру ка 
Жен ског кон гре са у Пра гу: „Ру ка ко ја њи ше ко лев ку, њи ше свет!”62

У сту ди ји Суд би на же не. Кри за сек су ал не ети ке (две со ци о ло шке сту-
ди је) го во ри о но вом схва та њу љу ба ви и о по тре би за сту па ња но ве сек су ал не 
ети ке. По сма тра ју ћи раз вој људ ског ми шље ња о сек су, она из два ја три исто-
риј ска пе ри о да: до ба при ми тив ног/жи во тињ ског на го на, по ро дич но до ба и 
до ба лич не љу ба ви. О овом де лу пи са ла је К. Ата на си је вић, при ме тив ши да је 
на ша до ма ћа фе ми ни стич ка ли те ра ту ра са свим оскуд на, кад се упо ре ди са 
ли те ра ту ром зе ма ља Се вер не и За пад не Евро пе и Аме ри ке, па је књи га Ј. Хла-
пец Ђор ђе вић, ау тор ке чи та вог ни за рас пра ва о же ни, уто ли ко ко ри сни ја. По 
К. Ата на си је вић, ова књи га по твр ђу је за ин те ре со ва ност Ј. Хла пец Ђор ђе вић 
за пи та ња со ци јал ног и уну тра шњег жи во та на ших же на. К. Ата на си је вић 
при ме ти ла је и да у пр вој сту ди ји Суд би на же не па да у очи твр ђе ње у ко ме 
има исти не, да је фе ми ни стич ки по крет, у не ким тач ка ма, ма ску ли но ори јен-
ти сан и да, због то га, у ње му ни је до вољ но обра ће на па жња на ре ша ва ње лич них 
пи та ња. По ње ном ми шље њу са свим је на ме сту уви ђа ње да фе ми ни зам ни је 
са мо еко ном ски и прав ни про блем, не го да је, у пр вом ре ду, мо рал ни про блем. 
На су прот то ме, сма тра ла је на ив ним ве ро ва ње да је из јед на ча ва ње де лат но-
сти чо ве ка и же не по треб но и због из јед на ча ва ња њи хо вих мен та ли те та. 
Ме ђу тим, етич ки и со ци о ло шки са свим је ис пра ван зах тев за рав но прав ност 
чо ве ка и же не у свим пи та њи ма, са олак ши ца ма за же ну, због ње не би о ло шке 
оп те ре ће но сти.63 

У сре ди ште дру ге сту ди је Кри за сек су ал не ети ке Ј. Хла пец Ђор ђе вић 
ста ви ла је по ја ве би сек су ал них ти по ва; пи та ња љу ба ви, бра ка и ра ци о на ли-
за ци је ра ђа ња, те жњу за про ду бљи ва њем од но са из ме ђу же не и чо ве ка. У 

62 Др Ј. Хла пец-Ђор ђе вић, „Есе ји и сту ди је о фе ми ни зму”, Срп ски књи жев ни гла сник 
(1. 3. 1936), 399–401; Ми сао 1 (1924), 29–39; 2 (1924), 109–116; Жен ски по крет 10 (1923), 340– 
344; Жен ски свет 2 (1910), 11; ЛМС, књ. 317 (1928), 21–44, пре штам па но као пр ви део књи ге 
Chlapec-Đorđević Julka, Sudbina žene. Kriza seksualne etike: dve sociološke studije, Ljubljana 
1930, 5–35; Ју ли ја Хла пец Ђор ђе вић, Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму, 1, 46; Иста, Јед но до пи
си ва ње, Бе о град 2004, 9‒10, 13, 23, 116, 118, 120, 163‒164; Све тла на Слап шак, Јул ка Хла пец
Ђор ђе вић, Јед но до пи си ва ње: Од го вор по сле се дам де сет го ди на, Бе о град 2004, 170; И. 
Спа со вић, Че твр ти ста леж, 45.

63 J. Chlapec-Đorđević Julka, Sudbina žene. Kriza seksualne etike, Ljubljana 1930; Ксе ни ја 
Ата на си је вић, „Фе ми ни стич ко де ло Ј. Х. Ђ.”, [у:] Ети ка фе ми ни зма, 22–63, 111–166, 196–201.
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овом есе ју она за го ва ра став да успе шан брак ни је ну жно и по ље љу ба ви, већ 
со ци јал но-еко ном ска за јед ни ца ко ја мо ра да се одр жа ва ис кљу чи во ра ди сре ће 
де це. К. Ата на си је вић има ла је три за мер ке овом де лу. Јед на је то што гла ва 
о про сти ту ци ји ни је про ду бље на, и што о тој по ја ви ко ја зна чи нај мон стру-
о зни је зло ста вља ње же не ни је рас пра вље но као о јед ном од глав них про бле ма 
фе ми ни зма. Дру га, да је је зик ове књи ге тре ба ло не из о став но по пра ви ти, јер 
је не у год но на и ла зи ти на гра ма тич ке и син так сич ке гре шке и ре чи ко је у 
на шем је зи ку не по сто је. Нај зад, за ме ри ла је про пу сте у са др жа ју, ка кви су 
ти да је Хи па ти ја, нео пла то нич ка фи ло зоф ки ња из Алек сан дри је (крај IV и 
по че так V ве ка) на зва на хе те ром, као и Ди о ти ма, све ште ни ца из Ман ти не је 
из Пла то но ве Го збе, ко ја раз ви ја Со кра ту сво ја по е тич на схва та ња љу ба ви, 
и ко ја је би ла је про из вод Пла то но вог ства ра ла штва, а не ствар на. За ме ри ла је 
и то да ау тор ка уме сто Све то за ра Мар ко ви ћа по ми ње Ла зу Мар ко ви ћа. К. Ата-
на си је вић при зна ла је да је, и по ред ових лап су са, књи га Ј. Хла пец Ђор ђе вић 
не сум њи во до бро до шла те ко ви на за наш фе ми ни зам и да иза зи ва рас пра ве 
не са мо у кру го ви ма на пред них же на не го и мно гих му шка ра ца ко ји по крет 
же на за лич но осло бо ђе ње, ма из ког раз ло га, буд но пра те.64

К. Ата на си је вић је по све ти ла текст и књи зи Ј. Хла пец Ђор ђе вић Сту ди је 
и есе ји о фе ми ни зму (1935). На зва ла ју је „пр ви и је ди ни по ку шај у нас јед но-
га де ла о фе ми ни зму, по диг ну то га на на уч ним ‒ пре све га со ци о ло шким ‒ 
те ме љи ма”. Са да да ле ко на кло ње ни ја Ј. Хла пец Ђор ђе вић, ко ја је ве ро ват но 
по ма ком у на у ци и пи са њу и са ма то ме до при не ла, К. Ата на си је вић је са да 
опи су је као фе ми нист ки њу по тем пе ра мен ту и убе ђе њи ма, об да ре ну ду хом 
ко ји буд но пра ти са вре ме не те ко ви не и уна пре ђе ња у свим кул тур ним обла-
сти ма. Ка же да је то јед на кул тур на же на, ко ја по зна је на уч ну ли те ра ту ру 
до тан чи на и ме ђу мно го бр ој ним срп ским и ју го сло вен ским фе ми нист ки ња-
ма је ди на има соп стве не по гле де на по крет за пра ва же на. Ј. Хла пец Ђор ђе вић 
има ла је и ту пред ност што је жи ве ла у Пра гу ‒ цен тру где по јам фе ми ни зма 
ни кад ни је био са мо пра зна схе ма под ко ју се, кат кад, под во ди мно го не зна ња 
и све што од го ва ра су бјек тив ним и тре нут ним по тре ба ма оних што њо ме 
опе ри шу, не го је увек остао нај те шње ве зан са ствар но шћу на по ри ма за по-
бољ ша ње по ло жа ја же не у свим прав ци ма.65 Из нео спор не чи ње ни це да у 
фе ми ни стич ким ре до ви ма сто ји вр ло ма ло ин те лек ту ал ки, Ј. Хла пец Ђор ђе-
вић за кљу чи ла је да је „не што тру ло у др жа ви Дан ској”. Упо зна та, из вор но, 
са ра дом свих ве ли ких ме ђу на род них фе ми ни стич ких удру же ња, она кри-
тич ки утвр ђу је не до стат ке оних ре пре зен та тив них, ко ји ма се све ти њи хов 
су ви ше ши рок про грам и ди ле тант ски еклек ти зам. Ме ђу на род ном са ве зу 
же на од ри че бор бе ност, Ин тер на ци о нал ној али јан си за пра во гла са не ги ра 
раз у ме ва ње су шти не фе ми ни зма. Има сим па ти ја за ра ди кал ност по сту па ња 
ме ђу на род ног удру же ња „Отво ре на вра та” и за ко ри сност ор га ни за ци је „Birth 
con trol”, чи ји је циљ кон тро ла ра ђа ња. Ни ко од оних ко ји су по зна ва ли рад 
на фе ми ни зму ни је мо гао да оспо ри оштре су до ве др Ј. Хла пец Ђор ђе вић. 
Пред ла га ла је ре ви зи ју фе ми ни стич ке иде о ло ги је и про гра ма ‒ да би се јед-
ном пре бро ди ла њи хо ва осред њост, плит кост и ја ло вост. Убе дљи ва је и сту-

64 Срп ски књи жев ни гла сник (16. ок то бар 1930), 304–306.
65 И. Спа со вић, Че твр ти ста леж, 105.
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ди ја о кри зи по ро ди це и о зна ча ју ин ди ви ду ал не Адле ро ве пси хо ло ги је за 
фе ми ни зам. Вр ло су жи ви пси хо ло шки есе ји о Фран цу ски њи и Аме ри кан ки, 
и о на шим ча сним и бес ком про ми сним фе ми нист ки ња ма Дра ги Де ја но вић 
и Зоф ки Кве дер, пи са ни са то пли ном и при зна њем. По ми шље њу К. Ата на-
си је вић, Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму су до каз не са мо о си гур но сти сна ла-
же ња у за гу ше ној фе ми ни стич кој про бле ма ти ци, не го и о по зва но сти Ј. Хла-
пец Ђор ђе вић да по ве же у чвр сту це ли ну кон ту ре јед не ве о ма сло бо до ум не 
иде о ло ги је фе ми ни зма.66 Члан ком „Кри за по ро ди це у ви ду со ци о ло ги је”, 
ко ји је по стао део Сту ди ја и есе ја о фе ми ни зму, Ј. Хла пец Ђор ђе вић до ве ла 
је у ве зу кри зу па три јар хал ног бра ка и на ра ста ју ће еман ци па ци је же не.67

Ка да се К. Ата на си је вић на шла на уда ру шо ви ни зма и ма ло гра ђан шти-
не, Ј. Хла пец Ђор ђе вић на пи са ла је чла нак у ко ме ју је од луч но бра ни ла. Она 
пи ше, из ме ђу оста лог, да се „име др Ксе ни је Ата на си је вић по ми ње са при зна-
њем у на уч ним и струч ним кру го ви ма За па да, где се кат кад и ни је мно го зна-
ло о Ју го сла ви ји... Уо ста лом, да бу де мо пра вед ни: ни ко др Ксе ни ји и ни је 
по ри цао по ме ну та свој ства. Ево у че му се са сто је ње ни гре си: не по здра вља 
про фе со ре, не уч ти ва је и уо бра же на, не дру жи се са ко ле га ма, ах, пра ва усе-
де ли ца!”68

Да је по ста ла озби љан иде о лог фе ми ни зма Ј. Хла пец Ђор ђе вић по твр-
ди ла је и де лом Фе ми ни зам у мо дер ној књи жев но сти (1937). Ве ру ју ћи у 
нео п ход ност ве зе из ме ђу књи жев но сти и дру штва, она у овом есе ју пи ше о 
са гла сју и ме ђу соб ном огле да њу ових по ја ва. У овој књи зи, углав ном пи са ној 
ин фор ма тив но, об у хва ће на су сва де ла са вре ме не књи жев но сти, ко ја има ју 
зна чај за исто ри ју фе ми ни зма. По ред оста лих, узе ла је у об зир Не ми цу Ви ки 
Ба ум и из ра зи ту че шку ро ман си јер ку Ма ри ју Ма је ро ву, со ци о ло шке по гле де 
г. Блу ма и не ко ли ко књи жев них при ло га о уло зи мај ке.69

Ве ли ки, мо жда и нај ве ћи, до при нос уз ди за њу жен ског до сто јан ства дао 
је, кра јем XIX ве ка, је дан му шка рац, и то не из све та по ли ти ке, не го књи жев-
ник, Нор ве жа нин, Хен рик Иб зен. Ње гов по глед на же ну ди рект но про из ла зи 
из ње го вог са ве сног про це њи ва ња мо рал них вред но сти и бор бе за нео гра ни-
че ну сло бо ду лич но сти. Иб зе но ве ју на ки ње ско ро увек су ја сно све сне свог 
по зи ва на зе мљи, и из над пред о дре ђе но сти ста вља ју сво ју че лич ну во љу. Лик 
Но ре из дра ме Лут ки на ку ћа, ко ја је до шла до са зна ња да не сме при хва ти-
ти од го вор ност пре ма дру ги ма док прет ход но не из гра ди се бе, до ка зу је 
Иб зе но во са о се ћа ње с те шким по ло жа јем же не и по што ва ње бор бе за до сти-
за ње ње них пра ва. Сли чан ути сак оста вља ју и оста ла ње го ва де ла: Хе да 
Га блер, Ди вља пат ка, Ро смер схолм, Кад се ми мр тви про бу ди мо, На род ни 
не при ја тељ, Сту бо ви дру штва, Пер Гинт итд.70 У ве зи с њим, Ј. Хла пец 
Ђор ђе вић у свом ро ма ну Јед но до пи си ва ње ре кла је: „Ми слим да су на мој 
раз ви так Иб зен, а ка сни је, кад сам већ би ла уда та, Јо ван Ске р лић, има ли ве-
ли ки, суд бо но сни уплив. Из гле да чуд но ва то, али мо ра да из ме ђу њих дво ји це 

66 Срп ски књи жев ни гла сник (1. март 1936), 399–401.
67 Ј. Хла пец-Ђор ђе вић, Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму 2, Бе о град 1937, 55–88.
68 Вре ме (31. ок то бар 1935).
69 Срп ски књи жев ни гла сник (1. ок то бар 1938), 229–230.
70 Ксе ни ја Ата на си је вић, [у:] ЛМС (ју ли –сеп тем бар 1927), 245–252; И. Спа со вић, Че

твр ти ста леж, 22–23.
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има до дир них та ча ка. От кри ва ју ћи ла жљи во шћу на си ће ну ат мос фе ру ста рих 
па три јар хал них од но са, и не из мер но су ге стив ни, они оба иза зи ва ју че жњу 
за ви шим сфе ра ма жи во та, же љу за со ци јал ним де ло кру зи ма. Го ди на ма мог 
уни вер зи тет ског обра зо ва ња Иб зен ми је био ви ше не го во ђа и ин спи ра тор”.71 

Ј. Хла пец Ђор ђе вић ни је би ло ста ло до то га да се лич но ис ти че, или да 
сво јом фе ми ни стич ком де лат но шћу осва ја за вид не дру штве не по ло жа је, она 
је ра ди ла не пре кид но по не се на сво јим на го ном. Ње на књи га Јед но до пи си
ва ње, да та у об ли ку фраг ме на та ро ма на, озна чи ла је пре но ше ње ње них пре-
о ку па ци ја на књи жев ни план. Јед но до пи си ва ње је ро ман о до пи си ва њу 
еман ци по ва не же не у зре лим го ди на ма са љу бав ном сим па ти јом из сту дент-
ских да на, два де се тих го ди на про шлог ве ка. Она је на уч ни ца и књи жев ни ца 
у Пра гу, уда та и мај ка тро је де це, он ле кар, ко ји жи ви у гра ђан ској по ро ди ци 
у Љу бља ни, оже њен и отац. Ово де ло од ли ку ју љу бав на те ма ти ка, епи сто-
лар на фор ма и ин те лек ту а ли зам глав не ју на ки ње.72

Те шко је отрг ну ти се ути ску да Јед но до пи си ва ње оби лу је ау то би о граф-
ским еле мен ти ма. Спи са те љи ца ни је же ле ла ни да, пре ме шта њем ју на ки ње 
у не ку дру гу зе мљу, от кло ни та кве мо гу ће сум ње чи та ла ца. Ју на ки ња ро ма на 
Ма ри ја Про ха ско ва, као и са ма Ј. Хла пец Ђор ђе вић, жи ви у Че хо сло вач кој 
и шко ло ва ла се у Ау стро у гар ској, из чи јег ју жног де ла по ти че.73 Оне су и 
вр шња ки ње, уда те, мај ке. Си же, за плет и ју на ки њу овог епи сто лар ног ро ма на 
Ј. Хла пец Ђор ђе вић из гра ђу је у скла ду са сво јим иде ја ма. Љу бав ну при чу 

71 Ј. Хла пец Ђор ђе вић, Јед но до пи си ва ње, 26.
72 Bar ba ra Fu žir, „Te mat ska sti čiš ta Zof ke Kve der in Jul ke Hla pec-Đor đe vić: pri me ri v ro-

ma nah Han ka in Jed no do pi si va nje – frag men ti ro ma na”, Je zik in slov stvo 56 (2011), št. 3–4, 
61–77; Стан ко Ко раћ, Срп ски ро ман из ме ђу два ра та 1918–1941, Бе о град 1982, 473; Би ља на 
Дој чи но вић, „О же на ма и књи жев но сти на по чет ку 20. ве ка”, елек трон ска вер зи ја ча со пи са 
Жен ске сту ди је 11/12; Ми ха и ло Пан тић, „Је дан по глед на са вре ме ну срп ску при по вет ку”, 
Са ра јев ске све ске бр. 14 (2010–2012); Је ле на Г. Ми лин ко вић, „Те ма ти за ци ја љу бав не при че 
у ро ма ну Јед но до пи си ва ње Јул ке Хла пец Ђор ђе вић”, Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик, књ. 62, св. 1 (2014), 167–185.

73 „Ин те ре сант но ка ко смо се нас дво је бр зо на шли: Ви скром ни, про сто ср да чан син 
алп ског се ла и ја от ме на раз ма же на вла сте ли но ва кћи Вој во ди не. Са мо у Бе чу, он да сре ди шту 
Сло вен ства, би ло је то мо гу ће. Ме ни је у гра ду с по чет ка би ло до ду ше вр ло те шко, жа ли ла 
сам што је ма ма по сле оче ве смр ти да ла Ма ле ни цу (на ше има ње) под за куп и до шла к бра ћи 
у Ау стри ју. И де ди на са лаш у Бач ку ишли смо вр ло рет ко. Та мо се жи ве ло још рас ко шни је 
не го у Ма ле ни ца ма. Ви е рер зуг, сто ло ви увек по кри ве ни бе лим да ма стом и угну ти мно штвом 
пе че ња, тор ти и чо ко ла де са ‘шла го бер сом’, ба шта ми ри сна, све жа, ба што ван Ур бан Ба сци, 
муж де бе ле ку ха ри це Ви ца не ни, ко ја је би ла 20 го ди на у ку ћи и нај леп ше ко ма де ко ла ча 
ту ра ла ме ни у џеп, не пре ста но ју је по ли вао ве ли ком бе лом кан том. За ме не је би ло глав но 
да ме је не пре ста но над гле да ла Фрој лајн јер је де да мр зео те ‘афек та ци је ари сто крат ског 
Ба на та’. Ју ри ла сам из јед не шта ле у дру гу, по ма га ла пу шта ти ве др ом лу бе ни це у бу нар и 
ста ја ла с пу но стра хо по чи та ња код вр шид бе, где је ри ђи мр го дан Шва ба Хер Фи лип ло жио 
ло ко мо ти ву. А тек кад ми је де да до зво лио да се во зим у ва рош с ко ли ма ко ја су ву кла џа ко ве 
жи та! Би ло их је 12–15. Ја сам се де ла на пр ви ма уз Чи ка-Ис у и др жа ла сам бич. Труц ка ли 
смо се, гу та ли пра ши ну, стре пе ли пред са ла ши ма од на па да ња ве ли ких ов чар ских па са – али 
за ме не је то ипак би ло не што див но.” Сле ди се ћа ње на ма ту ру: осе ћа ла се као На по ле он 
по сле по бе де код Лај пци га, про фе сор ма те ма ти ке и кле ри кал че сти та ли су јој ду хо ви то да 
са да или иде у ма на стир или да се уда, а ма ма је че ка ла упла ка на и бла го си ља ла је. Оти шла 
је у Беч, на Фи ло зоф ски фа кул тет, али је во ле ла и кон цер те, из ло жбе, по зо ри шта, уче шће 
у ус кли ци ма „Жи вео! ју го сло вен ском (?) кра љу Пе тру, по бо жном ћу та њу на соц. ми тин зи-
ма Вик то ра Адле ра, оду ше вље њу Кајн цо вим гла сом док је ша пу тао Ха мле тов мо но лог…”. 
Ј. Хла пец-Ђор ђе вић, Јед но до пи си ва ње, 21–23.
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гра ди та ко што пре и спи ту је фор му тра ди ци о нал ног бра ка, а глав ну ју на ки њу 
– као тип но ве, мо дер не, обра зо ва не, са мо стал не и са мо све сне же не. 

Ма ри ја Про ха ско ва је не из ле чи ва иде а лист ки ња, по ред свих сво јих сло-
бо до ум них ста во ва о же ни; ако за њу не ва жи ни јед на од оних гра ни ца ко је 
су про и за шле из „кон вен ци о нал них ла жи”, она ипак ни ка ко не мо же пре ко 
гра ни ца оно га што осе ћа као сво ју мо рал ну оба ве зу. По во дом ове же не на ме-
ће се ми сао да су за сло бо ду до ра сли са мо они ко ји се њо ме не ће по слу жи ти ни 
за ка кво огре ше ње о дру го га. Ро ман Јед но до пи си ва ње оби лу је искре но шћу, 
на дах ну ћи ма при ро дом, за па жа њи ма о умет но сти, по ро ди ци и дру штву.74

У свом ро ма ну Ј. Хла пец Ђор ђе вић нај ви ше пи ше о осе ћа њу спу та но сти 
и не при ла го ђе но сти ко је су же не, по себ но оне обра зо ва не, у пр вој по ло ви ни 
ХХ ве ка осе ћа ле и ко је је чи ни ло да ве ћи на њих бу де ду бо ко не срећ на: „Из гле-
да да је за са да јед ној ин те лек ту ал но раз ви је ној и сво га чо ве чан ског до сто јан-
ства све сној же ни вр ло те шко до ћи до ду шев не рав но те же, а ка мо ли до осе-
ћа ња сре ће. Спу та на оба ве за ма и пред ра су да ма, сти сну та у ка лу пе, го то ве 
за ис пи је не му че ни це или на ци фра не лут ке, њи хо ва сил на ин ди ви ду ал ност 
на и ла зи сву где на пре пре ке и не ра зу ме ва ње. Ви де Аде ла Мил чи но вић, др 
Ксе ни ја Ата на си је вић, др Иси до ра Се ку лић...” Де сан ка Мак си мо вић је ту 
спу та ност опи са ла сти хо ви ма: „О, хте ла бих да ра дим...”75 Са ма ју на ки ња 
Ма ри ја о то ме је на пи са ла: „Мо ја сту ди ја о сло вен ским спи са те љи ца ма не 
на пре ду је, увек се на ђе ка кав дру ги по сао. Је дан уман чо век је ка зао да же на 
чи ни све ка да до спе по то ме њен рад и из гле да. За то во лим ка да не ка ста ра 
фрај ла поч не да го во ри о све тим ду жно сти ма ма те рин ства и до ма ћин ства и 
о мо гућ но сти да се спо је са јав ном де лат но шћу. Да, ако ње не до са да шње со-
ци јал но-еко ном ске ду жно сти де ли са му жем, ина че или за не ма ру је све или 
уни шта ва сво је здра вље”.76 

Кроз де ло се, по ред љу бав не при че и фе ми ни стич ких ста во ва, про вла-
че и по гле ди на ве ли ки исто риј ски пре лом ко ји је, рас па дом че ти ри цар ства, 
ме ђу њи ма и Хаб збур шке мо нар хи је, до не ла Вер сај ска ми ров на кон фе рен ци-
ја. На ста нак Ре пу бли ке Че хо сло вач ке, Кра ље ви не СХС, Кра ље ви не Ру му ни-
је, Ре пу бли ке Ау стри је и Ре пу бли ке Ма ђар ске те шко је упо ре ди ти с ра ни јим, 
или по то њим, про ме на ма на кар ти Евро пе. Че си су се на шли у бор би за 
др жа ње ко ра ка с нај на пред ни јим на ро ди ма Евро пе. За слу ге за то при па да ју 
из вр сним струч ња ци ма на по љу тех ни ке и ин ду стри је, му зи ке (Сук, Ја не чек, 
Но вак, Мар тин, Крич ка), драм ске умет но сти (Хил берт, Ча пек, Лан гер), со-
ци јал не ли ри ке (Не у ман, На звал Сај ферт, Хо ра) и др. Из раз: „od ra ko uš tit se” 
(„осло бо ди ти се Ау стри је”) као олу ја је отр гла и уни шта ва ла све што је оста-
ло од пре, до тле да се оспо ра ва ло и оно што је ја сно, да би се ко њи ма уме сто 
се на и зо би да ла ка фа, са мо да ни је по ста ром. То ста ро су нат па три о те гр ди-
ле, али ра зум ни љу ди упо зо ра ва ли су и под се ћа ли и на пред но сти Мо нар хи је, 
нпр. на не ко рум пи ра ну ад ми ни стра ци ју.77 

По че так до пи си ва ња не ка да шњег љу бав ног па ра, по сле ду гог вре ме на у 
ко ме су обо је сте кли по ро ди це и из гра ди ли ка ри је ре, оби лу је раз ми шља њем 

74 Срп ски књи жев ни гла сник, (16. мај 1932), 148–149.
75 Ј. Хла пец-Ђор ђе вић, Јед но до пи си ва ње, 9‒10.
76 Исто, 118.
77 Бран ко Ћо пић, Кра ва с др ве ном но гом, Бе о град 1963.
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о сме ни до ба (пре лаз XIX у XX век) чи ји је уни вер зи тет ски, и још увек цар-
ски, Беч био све док, а мо жда и узрок. „Ја не знам да ли је ко ја ге не ра ци ја би ла 
на ци о нал ни је а ујед но со ци јал ни је рас по ло же на не го он да ова на ша. До не кле 
имао је за то ве ли ке за слу ге сам Беч, ма ка ко га ов де на ро чи то са да ку ди ли. 
Ин ти ман али не на ме тљив, он је са ута на че ном умет нич ком тра ди ци јом, на сме-
ја ном до бро ћуд но шћу сво га оби ва тељ ства и при род ном ле по том сво је око-
ли це да вао стран цу уго дан ми ље и осе ћај си гур но сти, обез бе див му ујед но 
сло бо дан, на за ви сан, вла сти тим мен та ли те том опре де љен раз ви так. Та мо у 
Бе чу ко ва ли смо ми Ју го сла ви ју.”78 Као сту дент ки ња, осе ћа ла је као бла го-
слов при ви ле ги ју да цр пи на из во ру на у ке, да у њој го ри оду ше вље ње Хри-
сто вих уче ни ка док слу ша Ји ри че ка ка ко пре да је ви зан тиј ску исто ри ју – ти хо, 
нео соб но, као с ки ло ме тар ске да љи не, ре чи као он сам, или оста ре лог Ја ги ћа 
– су ге стив ног, им пул сив ног, ко ји је ње на сим па ти ја.

По сле де ла о се ћа њу на сту дент ске да не, сле ди трак тат о авер зи ји ко ју 
глав на ју на ки ња Ма ри ја осе ћа пре ма бра ку, јер она по се ду је ши ри ну ко ја јој 
ни је до зво ља ва ла да се по ко ра ва и осе ћај ност ко ја да ле ко над ма шу је по тре-
бу за ма те ри јал ним.79 Про тив бра ка би ла је због гу бље ња иден ти те та, за то 
што би де ца мо ра ла да но се не ње но не го оче во пре зи ме, а и због по тре бе за 
на у ком. Вре ме по све ће но Пи та го ри, Рил кеу (An die Du se), Де би си ју, за њу 
пред ста вља ви си ну, а ру ти на бра ка јој је – при зем на. Ка же да би во ле ла из-
бор: љу бав и де ца – да, брак и до ма ћин ство – не („ово хо ћу, ово не ћу”). Кроз 
це ло до пи си ва ње на гла ше на је пот пу на по све ће ност ма те рин ству, на ро чи то 
у ве зи с бри гом и бор бом за здра вље ћер ке.80 Ј. Хла пец Ђор ђе вић отва ра и 
те ме о ко ји ма се рет ко го во ри ло: сек су ал ност, не мо рал, ли це ме р је.81

Обе ди мен зи је у ко ји ма су и ау тор ка ро ма на и ње на ју на ки ња жи ве ле, 
тре ћа де це ни ја ХХ ве ка и Праг, усло ви ле су при хва та ње но вог по гле да на 
жи вот же не и, чак, ши ре ње ви ди ка. За хва љи ва ле су Ре пу бли ци на сло бо ди, 
ре не сан си, вре ме ну, ожи вља ва њу, оства ре њу уло га. Из ла ском из Ау стро у гар-
ске по сле Пр вог свет ског ра та, сти ца њем не за ви сно сти на Вер сај ској ми ров-
ној кон фе рен ци ји и уре ђе њем ре пу бли ке, Че хо сло вач ка се осло ба ђа ла свих 
оста та ка ста рог до ба и ис ко ра чи ла је ис пред вре ме на. Уче ста ли су жен ски 
кон гре си, ба вље ње умет но шћу и спо р том, углав ном пли ва њем и те ни сом. 
До ду ше, Праг је и ра ни је био сте ци ште зби ва ња. У том гра ду је 1908. одр жан 
Дру ги кон грес сло вен ских же на, на ко ме је го во ри ла и пред став ни ца Кра-
ље ви не Ср би је Дел фа Ива нић. Она је та да опи са ла од нос Кра ље ви не Ср би је 
и срп ског дру штва пре ма жен ском по лу, на стао ка ле мље њем мо дер ног на 
тра ди ци о нал но, као и од ли ке Срп ки ња. Те шко је и ме ђу по то њим ра до ви ма 
о ме сту, уло зи и зна ча ју же не у дру штву про на ћи та ко по дроб ну ана ли зу, а 
још су ре ђи они тек сто ви ко ји пред ста вља ју син те зу по ре ђе ња Срп ки ње из 
срп ског Пи је мон та и ван гра ни ца Ср би је, гра ђан ке и се љан ке, раз ли чи тих 
ин те лек ту ал них и со ци јал них сло је ва же на, њи хо вих жи вот них до ба и сва-
ко дне ви це, шко ло ва ња и јав ног ор га ни зо ва ња, уку са, емо тив но сти и мо ра ла, 

78 Исто, 23.
79 Исто, 14‒15, 18.
80 Ј. Хла пец-Ђор ђе вић, Јед но до пи си ва ње, 31.
81 Исто, 45.



оства ре ња у ма те рин ству.82 Сле де ћи „на ступ” Срп ки ња у Пра гу би ла је Из-
ло жба одр жа на 1910. у ор га ни за ци ји че шког Жен ског дру штва, чи ја је пред-
сед ни ца Зор ка Хо вор хов одр жа ва ла при сне кон так те са Жен ским дру штвом 
у Бе о гра ду, као и дру штви ма у Ау стро у гар ској, Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји.83 
Ј. Хла пец Ђор ђе вић ди ви ла се Че хи њи ко ја ускла ђу је сво је по тре бе с кућ ним 
оба ве за ма, за ра ђу је и по сле уда је, на ро чи то ако је шко ло ва на; сма тра ла ју је 
див ном, пу ном здра вог ху мо ра. У ње ним очи ма, Че хи ње су не по ко ле бљи ве, 
с по не што три ви јал не ср дач но сти; не па да ју у ци ни зам Ру ски ња, ни ти у 
сен ти мен тал ност Ју го сло вен ки, ни ти у твр ду ствар ност Не ми ца; увек су на 
тлу ре ал ног жи во та, али не гу бе оп ти ми зам и има ју раз ви јен жи вот ни елан.84 

По себ но ме сто у Јед ном до пи си ва њу за у зи ма ју ути сак и став о пр вим 
го ди на ма Ре пу бли ке Че хо сло вач ке и Кра ље ви не СХС. „Не пре ста но се чу је 
да Че хо сло ва ци и Ју го сло ве ни има ју ‘исти мен та ли тет’, ‘исту иде о ло ги ју’, 
‘исту исто ри ју’, а по сто је са мо па ра ле ле (Кар ло Че твр ти и Цар Ду шан, нпр.), 
не ма ни по је ди нач них на ци о нал них мен та ли те та, ка мо ли за јед нич ких.”85 
Ј. Хла пец Ђор ђе вић из ла га ла је те па ра ле ле кроз ди ја лог Ма ри је и Ото на. 
По Ма ри ји, у тој др жа ви есна фи (сту де на та, прав ни ка, ле ка ра, офи ци ра, про-
фе со ра) ми сле са мо на се бе, не по сто ји оп шти ин те рес. Оп те ре ћу ју је и за-
тег ну ти од но си из ме ђу Бе о гра да и пле мен ских удру же ња, ка ко је ви де ла 
на ци о нал но ори јен ти са не стран ке. По њој, Сло вен ци су би ли је ди ни по мир-
љив еле мент. Њи ма је за ме ра на ком про ми сност, а упра во та осо би на их је 
одр жа ла упр кос не до стат ку др жа ве и стал ној гер ма ни за ци ји у окви ру Хаб-
збур шке мо нар хи је (по крет кра јем осам де се тих–1991).86 Отон је од го ва рао 
да се Че си у по гле ду Ју го сло ве на де ле на оне ко ји су вас пи та ни у сло вен ској, 
сен ти мен тал ној иде о ло ги ји Чер ма ка и Хо ле че ка и ви де у Ју го сло ве ни ма 
ју нач ки, ан ти хаб збур шки на род, ко ји тре ба сла ви ти, и на оне ко ји су не у год-
но дир ну ти хуч ном буб ња вом и ви де за о ста лост Ју го сло ве на на со ци јал ном 
по љу. Тој де сни ци го ди ју го сло вен ска па три јар хал ност и вој нич ка го то вост, 
у ха о су здра ви ца и ус кли ка о брат ској љу ба ви, све сло вен ству, уз вра ћа њу 
вер но сти… Ле ви ца их не во ли и пот це њу је као мо ра лан и ин те лек ту а лан фак-
тор. Обе стра не се др же уз др жа но, ко рект но у ве зи с уну тра шњим при ли-
ка ма, јер су сви ма по треб ни због ге о граф ско-по ли тич ких при ли ка. Умет но-
сти и на у ци ро до љу би ва ре кла ма ви ше шко ди не го што ко ри сти, јер по ма же 
ства ра ње ме ди о кри те та, а и ан ти па тич но је ме ша ње по ли ти ке са пра вим 
вред но сти ма.87 

За го вор ник ре ша ва ња че шког пи та ња у Ау стро у гар ској, со ци јал ног пи-
та ња свих на ро да и, од 1918, пр ви пред сед ник Че хо сло вач ке То маш Ма са рик, 
је дан је од нај за слу жни јих за то што је по ди за ње људ ског жи во та у ху ма ни је 

82 „Го вор г-ђе Дел фе Ива нић ке на Дру гом кон гре су сло вен ских же на, ко ји је одр жан 
у Пра гу о. г.”, Жен ски свет (1908), 10.

83 По ред ру ко тво ри на, нај ве ћу па жњу иза звао је Је фи ми јин по кр ов за кне за Ла за ра ко ји 
се чу вао у фру шко гор ском ма на сти ру Врд ни ку. Ар сен Ђу ро вић, Мо дер ни за ци ја обра зо ва ња 
у Кра ље ви ни Ср би ји 1905–1914, Бе о град 2004, 106; И. Спа со вић, Зла та вред не, 30‒31.

84 Ј. Хла пец-Ђор ђе вић, Јед но до пи си ва ње, 50.
85 Исто, 117.
86 Исто, 90.
87 Исто, 105.

51



52

ви ше об ли ке во ди ло уче њу о рав но прав но сти же не са му шкар цем.88 Ј. Хла пец 
Ђор ђе вић за ме ра ла је што Ју го сло ве ни увек ис ти чу Ма са ри ка као по ли ти-
ча ра и др жав ни ка, а не као фи ло зо фа и со ци о ло га, што је он у пр вом ре ду. 
„Ње гов циљ је по ди за ње људ ског жи во та у ху ма ни је ви ше об ли ке, што не ми-
нов но во ди уче њу о рав но прав но сти же не са чо ве ком. Го во ри ти о Ма са ри ку 
а не ис та ћи ову ње го ву ка рак те ри стич ну цр ту, зна чи не по зна ва ти га. Јед ном 
је у по слан ству Кра ље ви не СХС у Пра гу, при го дом не ке про сла ве, ми ни стар 
др С. из Бе о гра да др жао пре да ва ње о Ма са ри ку у ко ме је вр ло че сто па ла 
реч ‘со ци јал на прав да’. По сле пре да ва ње ре кох му: ‘Уко ли ко ја то мо гу про-
су ди ти, из гле да да Ви у Ју го сла ви ји на ци о нал не про бле ме зби ља до бро ре-
ша ва те, а ка да ће до ћи на ред со ци јал ни? Пра во гла са же на?’ ‘То ни ка да! Ја 
сам ве ли ки про тив ник рав но прав но сти же на!’ уз вик нуо је ин диг ни ра но. ‘Па 
што он да го во ри те о Ма са ри ку? Сла ви те Кра ље ви ћа Мар ка и Ду ша на Сил-
ног!’ од го во рих му љу ти то. Слич но ми сле оста ли на ши др жав ни ци, на ши 
књи жев ни ци, на став ни ци, вој ско во ђе, та ко ре ћи це ли наш на род од го ре до 
до ле. Зар он да наш култ за Ма са ри ком ни је пу ка блас фе ми ја?” Уоп ште, осе-
ћа ла је да су јој зе мља ци идеј но да ле ки, али да јој не до ста ју ка да је са стран-
ци ма, јер су јој бли ски ср цу.89 

Ако ро ман и ни је ау то би о граф ски, у де ло ви ма о ма те рин ству, фе ми ни-
зму, Ау стро у гар ској и но вим др жа ва ма на ста лим на ње ном тлу не ма сум ње 
да кроз Ма ри ју про го ва ра са ма ау тор ка. По ред то га, њен фе ми ни стич ки бунт 
био је под стак нут осе ћа јем за увре же ну не прав ду пре ма же ни, а осе ћај ност 
ње не ју на ки ње је слич на. На спрам Ду чи ће вих сти хо ва: „На што са мо су зе, 
на што бо ли са мо?/ И шта да жа лиш, мо је ср це јад но/ Кад је све на ше, све 
што осе ћа мо”,90 она по ста вља Цан ка ре ве из пе сме Хи ша Ма ри је По моч ни це: 
„ко ли ко на го ми ла ног ја да”91 и Жу пан чи че ве: „Ср це, за кај дрх тиш?/ Че са, 
по веј се бо јиш?/ Все га…, все га”. 92

До пи си ва ње Пра жан ке Ма ри је и љу бљан ског ле ка ра Ото на об у хва та 
вре ме од го ди ну и по да на: од 10. но вем бра 192?. до 17. ма ја 192? го ди не. Ток 
до пи си ва ња има гра да ци ју, од под се ћа ња на сту дент ску љу бав и ис по ве да ња 
о жи во ту у ме ђу вре ме ну и по ро ди ца ма, по сло ви ма, ми сли ма, осе ћа ји ма, пре-
ко об но вље них осе ћа ња, по ве ра ва ња, стра сти, Крањ ске го ре и дру гих су сре-
та, до от кри ва ња тај не, ка ја ња, прет ње са мо у би ством. Да ли је оно оства ре но 
– не зна мо, јер су се пи сма ми мо и шла и на стао је не спо ра зум, крај је не до-
ре чен, оста вља и ту гу и на ду, мо гућ ност из ла за, дру га чи јег епи ло га. По ред 
исто ри о граф ске, емо тив не и фе ми ни стич ке осно ве на ко ји ма по чи ва, ро ман 
је и са књи жев ног ста но ви шта зна ча јан текст ме ђу рат ног пе ри о да. 

Го ди не 1935. Ј. Хла пец Ђор ђе вић об ја ви ла је књи гу лир ских пу то пи са 
и пе са ма у про зи ‒ Осе ћа ња и опа жа ња, ко ју је кри ти ка вр ло ви со ко оце ни ла 
(„ње ни пу то пи си, по оштри ни оп сер ва ци ја и бо гат ству ми сли, по сна зи уну-
тра шњег жи во та, по суп тил но сти и ди рект но сти осе ћа ња, до ла зе од мах иза 

88 Ерик Хоб сба ум, До ба екс тре ма, Исто ри ја крат ког 20ог ве ка 1914–1991, Бе о град 
2004, 9–10; И. Спа со вић, Че твр ти ста леж, 105.

89 Ј. Хлапец-Ђорђевић, Једно дописивање, 115‒116.
90 Исто, 47.
91 Исто, 76.
92 Исто, 87.
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пу то пи са Љу бо ми ра Не на до ви ћа и Јо ва на Ду чи ћа”). „По бе да сва ке иде је 
тра жи жр тве. Же ле ла бих да се оства ре ње фе ми ни зма спро ве де са што ма ње 
жр та ва и да ви не бу де те ме ђу њи ма” (по све та ћер ка ма на по чет ку Сту ди ја 
и есе ја из фе ми ни зма). 93

За вре ме Дру гог свет ског ра та Ј. Хла пец Ђор ђе вић је жи ве ла у Пра гу, 
под при смо тром и про го ње на. За тим је с ћер ком ле кар ком жи ве ла у Усти на 
Ла би, на се ве ру Че шке. Умр ла је 23. ок то бра 1969.94 Ни је по зна та суд би на 
ње не за о став шти не.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

HI STO RI O GRAP HI CAL, FE MI NIST AND LI TE RARY WORK  
OF DR JU LI JA HLA PEC ĐOR ĐE VIĆ 

(1882–1969)

by

IVA NA SPA SO VIĆ, PhD 
The Ar chi ves of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts,  

Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: Ju li ja Jul ka Hla pec Đor đe vić (Be čej, 1882 – Usti nad La bem, 1969) was 
the first wo man Doc tor of Sci en ce in Au stria-Hun gary and the first Ser bian wo man to re ce-
i ve this aca de mic de gree from a Eu ro pean uni ver sity. Her dis ser ta tion ti tled Po dvoj vo da 
Jo van Mo na ster li ja (Vi ce-vo i vo de Jo van Mo na ster li ja), de fen ded in Vi en na in 1906, was 
pu blis hed in Le to pis Ma ti ce srp ske (Ma ti ca Ser bian Chro nic le) in 1908. She kept a di ary bet-
we en 1914 and 1918 abo ut everyday li fe in Hab sbu rg ca pi tal du ring World War I. In the pe riod 
bet we en the two world wars, when she li ved with her fa mily in Pra gue, she wro te sci en ti fic 
pa pers on the su bject of fe mi nism. She wro te a no vel Jed no do pi si va nje (One cor re spon den-
ce) (1932, 2004), and a bo ok of lyri cal tra ve lo gu es and pro se po ems Ose ća nja i opa ža nja 
(Fe e lings and ob ser va ti ons) (1935).

KEYWORDS: Dr Ju li ja Jul ka Hla pec Đor đe vić, wo men’s edu ca tion, vi ce-vo i vo de Jo van 
Mo na ster li ja, First World War, fe mi nism

93 Све тла на Слап шак, „Јед но до пи си ва ње: Од го вор по сле се дам де сет го ди на”, [у:] 
Јед но до пи си ва ње – фраг мен ти ро ма на, Бе о град 2004, 153–170.

94 И. Ма рић, „Ђор ђе вић Хла пец, Јул ка”, 589–590.
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UDC 94(497)”1903/1908”
OРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

M с р  У Р ОШ  С .  Ш Е  Ш У М
Бе о град, Ср би ја

ЧЕТ НИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У СКОП СКОЈ  
ЦР НОЈ ГО РИ 1903–1908. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о на стан ку и раз во ју Срп ске чет нич ке ор га-
ни за ци је у Скоп ској Цр ној Го ри 1903–1908. го ди не. Рад је на пи сан на осно ву 
об ја вље не ар хив ске гра ђе срп ског и бу гар ског по ре кла, срп ске ар хив ске гра-
ђе из Ар хи ва Ср би је, об ја вље них из во ра и ли те ра ту ре на срп ском, бу гар ском 
и ма ке дон ском је зи ку.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ста ра Ср би ја, Ју жна Ста ра Ср би ја, Осман ско цар ство, 
Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја, Ско пље, Скоп ска Цр на Го ра, Ку че ви ште, ВМРО, 
чет ни ци, Пет ко Илић, Ко ста Ми ло ва но вић Пе ћа нац

Скоп ска Цр на Го ра бр до ви ти је пре део ко ји се про сти ре од обр о на ка 
пла ни не Цр не Го ре на се ве ру до гра да Ско пља на ју гу.1 По схва та њу ло кал-
ног ста нов ни штва, у Скоп ску Цр ну Го ру по чет ком 20. ве ка спа да ло је је да на-
ест се ла и њи хо ви жи те љи на зи ва ни су Цр но го р ци ма. У Цр ну Го ру спа да ла 
су се ла: Чу чер, Гор ња не, Ба ња не, Глу во, Бра зда, Мир ков це, Ку че ви ште, Љу-
бан це, По буж је, Бро дац и Љу бо тен.2 Цр на Го ра је у по след њим го ди на ма тур-
ске вла сти ад ми ни стра тив но при па да ла му дир лу ку Ка ра даг, од но сно Скоп-
ској ка зи Ко сов ског ви ла је та. Ста нов ни ци го то во свих цр но гор ских се ла 
сма тра ли су се бе Ср би ма, одр жа ва ли срп ске шко ле и би ли вер ни ци Ва се љен-
ске па три јар ши је.3 Ве ћи део ста нов ни ка Цр не Го ре ни је се опре де љи вао за 
бу гар ску ег зар хи стич ку цр кву, а ка да су то и чи ни ли, чи ни ли су из по бу да 

1 С. То мић, „Скоп ска Цр на Го ра”, Срп ски ет но граф ски збо р ник 6 (1905), 412–413; Ј. Цви-
јић, Са бра на де ла, књ. 8, Осно ве за ге о гра фи ју и ге о ло ги ју Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је, Бе о град 
1995, 111.

2 С. То мић, Нав. де ло, 413; В. Сто јан че вић, „Два по пи са на се ља и ста нов ни штва Скоп-
ске Цр не Го ре и По ре ча пред крај тур ске вла сти”, Ва р дар ски збо р ник 6 (2008), 237. 

3 Го ди не 1896. се ла Бра зда са 46 ку ћа, Љу бан це са 75 и Љу бо тен при па да ла су ег зар хиј ској 
цр кви, док је у Глу вом и Ми р ков цу по сто ја ла ег зар хи стич ка ма њи на. Се ло Љу бо тен би ло је 
ве ћин ски ар ба на шко, док је хри шћан ско ста нов ни штво чи ни ло девет ег зар хиј ских ку ћа. Из-
ме ђу 1897. и 1899. по ло ви на до мо ва се ла Бра зда на пу сти ло је Ег зар хи ју и на да ље су се де кла-
ри са ли као срп ски па три јар шиј ски до мо ви. В. Сто јан че вић, Нав. де ло, 237–239; Архив Ју го-
славије, фонд Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на, 80, к. 22, 375–377.
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ко је ни су би ле мо ти ви са не на ци о нал ном све шћу.4 У Скоп ској Цр ној Го ри је 
пре 1905. у 11 се ла би ло 583 па три јар шиј ска до ма, 241 ег зар хиј ски дом и 86 
ар ба на шких до мо ва.5 Цр на Го ра је пред ста вља ла сво јим ја сним срп ским из-
ја шња ва њем осо бе ност у Скоп ској ка зи, јер је целокупно хри шћан ско ста-
нов ни штво ове обла сти, осим ма лог бро ја срп ских се ла у Та во ру и су сед ству 
срп ских се ла Те тов ске ка зе, пот па да ло по чет ком 20 ве ка под Ег зар хи ју6 и 
Бу гар ску ма ке дон ско од рин ску ре во лу ци о нар ну ор га ни за ци ју (БМО РО).7

Пре из ла га ња о на стан ку и раз во ју Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је у 
Скоп ској Цр ној Го ри, ну жно је об ја сни ти због че га је ста нов ни штво овог 
кра ја за др жа ло свој срп ски иден ти тет у вре ме ка да су бу гар ској про па ган ди 
под ле га ли кра је ви мно го бли жи срп ској гра ни ци и ка ко је изо ло ва но и не по-
ве за но са оста лим срп ским кра је ви ма ју жно од Шар-пла ни не ус пе ло да оп ста-
не у сво јој на ци о нал ној по себ но сти.

*

Оста нак при срп ском иден ти те ту Цр на Го ра је де лом ду го ва ла дру штве-
но-еко ном ским осо бе но сти ма под руч ја. На и ме, у Цр ној Го ри ни је би ло чи-
флу ка, па ста нов ни ци ни су би ле бе гов ске чив чи је и у њи хо вим се ли ма ни је 
би ло ага и бе го ва ни њи хо вих ку ла. Цр на Го ра при па да ла је ва ку фу скоп ске 
џа ми је, па је ста нов ни штво да жби не са мо при ку пља ло и пре да ва ло ста ра-
оци ма за ду жби не, а не ага ма или цар ским чи нов ни ци ма, што је, ка да се има 
у ви ду на чин при би ра ња по ре за у оно вре ме ној Тур ској, би ла зна чај на по вла-
сти ца.8 За хва љу ју ћи ова квом прав ном и дру штве но-еко ном ском по ло жа ју, 
од но сно из о стан ку ага и њи хо вих сеј ме на у се ли ма, ста нов ни штво је би ло 
от пор ни је и отре си ти је од сво јих пра во слав них су се да чиф чи ја у Скоп ској 

4 Га зда Ив ко из По буж ја био је епи троп, фи нан сиј ски ста ра тељ По бу шког ма на сти ра. 
По тур ском за ко ну, та пи ја ма на сти ра гла си ла је на епи тро па, од но сно на вер ску за јед ни цу 
ко јој је при па дао. Га зда Ив ко и ње го ви ро ђа ци, се дам ку ћа, при шли су Ег зар хи ји за но вац, 
што је до ве ло до то га да ма на стир при пад не Ег зар хи ји. Се ља ни су, ме ђу тим, сме ни ли Ив ка 
као епи тро па, али је он остао при Ег зар хи ји. Архив Србије, Мид, ППО 1897, ред 55, Ф. 4, М. 
Ри стић, Ско пље – Ђ. Си ми ћу, Бе о град, 11/24. 9. 1897, пп. но. 2899.

5 Број ку ћа ко је да је Све то зар То мић је по свој при ли ци та чан, бу ду ћи да је на том про-
сто ру вр шио те рен ско ис тра жи ва ње про ве ра ва ју ћи на ли цу ме ста по дат ке ко је је до би јао од 
ме шта на. Број па три јар ши ста у Цр ној Го ри са раз ли ком од јед не ку ће да ју и из ве шта ји сео-
ских учи те ља Скоп ском кон зу ла ту 1905. С. То мић, Нав. де ло, 507–508; Гра ђа о срп ским шко
ла ма на под руч ју скоп ског кон зу ла та 1905. го ди не, при ре дио М. Ста нић, Спо ме ник CXXXVI 
СА НУ, оде ље ње исто риј ских на у ка, 10, Бе о град 1997, 41–43, 81–87.

6 О ста нов ни штву Скоп ске ка зе, то јест о ма лом бро ју Ср ба па три јар ши ста у њој ван 
Скоп ске Цр не Го ре по чет ком ве ка, види: И. Ива нић, Из Цр кве не исто ри је Ср ба у Тур ској у 
18. и 19. ве ку, Бе о град – Но ви Сад 1902, 133–134 и В. Кѫнчовъ, Ма ке до ния. Еֳ но ֱ ра фия и 
Сֳаֳи сֳи ка, Со фия 1900, 205–211. Кнчов, ко ји ина че не ги ра по сто ја ње Ср ба ју жно од Ша ре, 
у слу ча ју Скоп ске Цр не Го ре пра ви из у зе так. Он на во ди да Ср би на се ља ва ју де се так се ла у 
тој обла сти, ис ти чу ћи при том да су по ре клом до се ље ни ци, а не ау тох то но ста нов ни штво. 
В. Кѫнчовъ, Нав. де ло, 122.

7 Уну тра шња ма ке дон ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја је ство ре на под име ном Бу гар-
ско ма ке дон ско-од рин ска ма ке дон ска ор га ни за ци ја. Од 1902. но си име Тај на ма ке дон ско-од-
рин ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја (ТМО РО), а тек од 1905. узе ла је име ВМРО. У овом ра ду 
би ће на зи ва на она ко ка ко се у том тре нут ку зва нич но зва ла.

8 С. То мић, Нав. де ло, 413, 431, 465; Г. Пе тр ов, Ма ֳ е ри а ли ֲо из у ча ва ни е ֳ о на Ма ке
до ния, Со фия 1896, 530.
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ка зи. Окру же ност ар ба на шким се ли ма са се ве ра, за па да и ис то ка на ме та ла 
је по тре бу Цр но гор ци ма да се са ми ста ра ју о сво јој од бра ни.9 Се ла су би ла 
со лид но на о ру жа на. Сва ка ку ћа има ла је пу шку или ре вол вер, што су тур ске 
вла сти до пу шта ле,10 очи глед но за то што ни су же ле ле раз вој ар ба на шке ана р-
хи је у не по сред ној бли зи ни ви ла јет ског цен тра. Са мо је на о ру жа ност спа си ла 
Цр ну Го ру па ље ви не и зло чи на ко ји су обе ле жи ли жи вот хри шћа на у око ли-
ни 1897, на кон Ви нич ке афе ре, и 1903, на кон Илин дан ског устан ка. Об о ру-
жа на срп ска се ла у Цр ној Го ри ни за ла су се на об рон ци ма пла ни не Ка ра даг, 
на ма лој ме ђу соб ној уда ље но сти, што им је омо гу ћа ва ло за јед нич ку од бра ну 
у слу ча ју на па да, а то је од би ја ло ар ба на шке на па да че, сви кле на бес по моћ-
ност и нео р га ни зо ва ност хри шћа на у Скоп ској ка зи. 

Ја чем за јед ни штву срп ских се ла до при не ло је то што ни јед но се ло ни је 
има ло пот пу но свој за бран или сво ју ли ва ду, већ су се ла уме сто огра ђе них 
се о ских ата ра ис пар це ли са ла су сед ну сло бод ну зе мљу та ко да су по три се ла 
де ли ла је дан атар, што је по све му по сле ди ца ма ле ме ђу соб не уда ље но сти.11 
Јед на ли ва да или шу ма би ле су за јед нич ка имо ви на не ко ли ко се ла, па су сто-
га се ља ци би ли упу ће ни на за јед ни штво и сло гу у од бра ни ин те ре са це ле 
Цр не Го ре, а не по је ди них се ла. За јед нич ко исту па ње у пи та њи ма сва ко днев-
ног жи во та по вла чи ло је и за јед ни штво у од бра ни.

При лич на еко ном ска не за ви сност та ко ђе је би ла зна ча јан фак тор. Цр на 
Го ра ни је еко ном ски за ви си ла од скоп ске чар ши је ко ја је би ла го то во пот пу-
но у ру ка ма ег зар хи ста и бу гар ске ре во лу ци о на р не ор га ни за ци је. По тре бе 
се ља ка за за нат ском и ин ду стриј ском ро бом по кри ва ли су се о ски ду ћа ни,12 
па је ме тод еко ном ског бој ко та ко ји је бу гар ска ор га ни за ци ја спро во ди ла у 
оста лим кра је ви ма Ју жне Ста ре Ср би је у ци љу бу га ри за ци је и на ме та ња 
Ег зар хи је срп ским се ли ма у Цр ној Го ри био пот пу но бес пло дан.

Де ли мич на дру штве на при ви ле го ва ност у од но су на оста ле хри шћа не 
у око ли ни и еко ном ска са мо до вољ ност ипак не об ја шња ва ју сна гу срп ске 
све сти. Срп ску тра ди ци ју у Цр ној Го ри одр жа ва ли су број ни ма на сти ри и 
цр кве, за ду жби не срп ских вла да ра.13 Као све ти ња се ис ти цао ма на стир Све-
тог ар хан ге ла Ми ха и ла у Ку че ви шту и Бо го ро ди чин ма на стир у се лу По буж ју 
чи ја је хра мов ска сла ва оку пља ла на се о ски па на ђур не са мо Цр но гор це не го 
и ме шта не су сед ник се ла, ина че вер ни ке Ег зар хи је. Ег зар хи сти се ни су оба зи-
ра ли на по сла ни це ег зар хиј ског ми тро по ли та Си не си ја14 ко је су за бра њи ва ле 

9 Вид. кар ту у при ло гу.
10 Ђор че Пе тр ов на во ди да су Цр но гор ци би ли вр ло отре си ти, на о ру жа ни, и да су се 

осо р но и гру бо по на ша ли и пре ма па тро ла ма тур ске вој ске. Пе тр ов на во ди да је ви део ка ко 
су тур ској па тр о ли за сме штај по ну ди ли плев ну, а не ку ћу, а за хлеб и сир тра жи ли на док на-
ду. Ка да па тр о ла ни је на то при ста ла, би ла је оте ра на из Цр не Го ре. Пе тр ов та ко ђе на во ди 
да су Цр но гор ци че сто уби ја ли окол не Ар ба на се, и то не у од бра ни жи во та и имо ви не, не го 
у од бра ни ча сти. АС, Мид, ППО, 1898, ред 59, М. Ри стић, Ско пље – В. Ђор ђе ви ћу, Бе о град, 
15/28. 1. 1898, пов. бр. 206, пп. но. 239; Г. Пе тр ов, Нав. де ло, 531–532.

11 С. То мић, Нав. де ло, 429.
12 Исто, 464.
13 О ма на сти ри ма, цр ква ма и цр кви на ма у Цр ној Го ри вид.: Ј. Ха џи Ва си ље вић, Ско пље и 

ње го ва око ли на, исто риј ска, ет но граф ска и кул тур но по ли тич ка из ла га ња, Бе о град 1930, 408–464.
14 Ег зар хиј ски ми тро по лит Си не си је ро ђен је у цр но гор ском се лу Ку че ви шту. У вре-

ме док је но сио ми тру ег зар хиј ског скоп ског ми тро по ли та, ни је би ло ни јед не ег зар хиј ске 
ку ће у ње го вом род ном се лу.



про сла ву сла ве као „па ган ског и ску пог оби ча ја”.15 По ред очи глед них по ме-
ни ка у ви ду цр ка ва, цр кви на и ма на сти ра, усме на пре да ња углав ном су го во-
ри ла о срп ском иден ти те ту ста нов ни штва и под стре ки ва ла га на от пор ност 
спрам ег зар хи зма и бу га ри зма. Пре да ња су се углав ном ти ца ла Ко сов ског 
бо ја. Та ко је на при мер на зив се ла Глу ва из ве ден из то га што су по сле Ко сов-
ске бит ке у се ло рат ни ци до шли глу ви.16

Срп ске шко ле би ле су зна ча јан ба сти он и ра сад ник срп ске све сти. У Цр ној 
Го ри има ле су ду гу тра ди ци ју и не ке су осно ва не још по чет ком 19. ве ка.17 
Учи те љи су по чет ком 20. ве ка ужи ва ли по што ва ње се ља ка као про свет ни 
рад ни ци и као на род не во ђе, о че му не дво сми сле но све до чи при зна ње бу гар-
ске стра не ко ја се жа ли ла да не ма на рас по ла га њу та ко ме ро дав них учи те ља 
да им по ну ју срп ским у Цр ној Го ри.18

На кра ју, ва жно је на гла си ти да је ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја ТМО РО-а 
у Скоп ској ка зи, ван са мог гра да Ско пља би ла не раз ви је на пре 1902, али и ка-
сни је, све до Ху ри је та. У ка зи је би ло до ста тур ских, тор бе шких и ар ба на шких 
се ла, ме шо ви тих хри шћан ско-му сли ман ских се ла као и чи флуч ких ку ла са 
ма њим сеј мен ским по са да ма по ег зар хиј ским се ли ма. Оруж је се са му ком пре-
ба ци ва ло из Бу гар ске због уда ље но сти од гра ни це, а ни че те ни су че сто сла те. 
Про ле ћа 1903. у це лој ка зи по сто ја ле су три че те ТМО РО-а. У са мом гра ду је 
бо ра ви ла јед на ли кви да тор ска че та, у Кар ши ја ку јед на ре јон ска че та, док је 
цр но гор ска че та то би ла са мо по име ну, јер је ула зи ла са мо у се ла Љу бан це и 
Мир ков це где је би ло ег зар хи ста. По ку шај да се фор ми ра стал на цр но гор ска 
че та ко ја би уве ла це лу Цр ну Го ру у ор га ни за ци ју ТМО РО-а про па ла је у про-
ле ће 1903, јер се че та вој во де Вељ ка Ман дар че та рас па ла од мах по осни ва њу.19 
Сла ба, не раз ви је на и без озбиљ ног сред ства при ти ска, бу гар ска ор га ни за ци ја 
ни је мно го угро жа ва ла Цр ну Го ру. За раз ли ку од оста лих кра је ва, ов де је бу-
гар ски те рор у ви ду атен та та и па ље ви на био не по знат пре 1907. го ди не.

ЧЕТ НИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СКОП СКЕ ЦР НЕ ГО РЕ

Срп ска чет нич ка ак ци ја от по че ла је на кон сло ма Илин дан ског устан ка 
1903. као од го вор Ср ба из Ста ре Ср би је и од ре ђе них кру го ва Кра ље ви не 
Ср би је на те рор бу гар ских че та ТМО РО-а и ар ба на шких ка ча ка. У Вра њу и 
Бе о гра ду осно ва ни су Глав ни, од но сно Из вр шни од бор Срп ске чет нич ке ор га-

15 Но ви нар Пе ра То до ро вић пу то вао је по на ло гу председника владе Вла да на Ђор ђе ви ћа 
по Ста рој Ср би ји са за дат ком да из ви ди ствар но ста ње срп ске про све те. То до ро вић, ко ји ина-
че рет ко кад се би до зво ља ва ус кли ке, го во ри са оду ше вље њем о срп ским осе ћа њи ма на са бо-
ру ко ме је при су ствовао у По буж ју о Ма лој Го спо ји ни 1897. П. То до ро вић, Срп ска ствар у 
Ста рој Ср би ји, Успо ме не на кра ља Ми ла на, при ре ди ла Л. Пе ро вић, Бе о град 1997, 32.

16 С. То мић, Нав. де ло, 437.
17 Срп ска шко ла у се лу Ба ња ни ма по сто ја ла је од 1820, док су шко ле у Ку че ви шту и 

Бул ча ну би ле отво ре не од 1831. од но сно 1851. Гра ђа о срп ским шко ла ма на под руч ју скоп ског 
кон зу ла та 1905. го ди не, 83– 86.

18 Дви же ни е ֳ о оֳ самъ Вар да ра и бор ба ֳ а съ върхо ви сֳиֳѣ ֲо сֲо ме ни на Яне Сан
дан ски, Черньо Пѣевъ, Са ва Ми хайло въ, Хр. Ку слевъ, Ив. Ана сֳа совъ Гърче ֳ о, Петъръ Хр. 
Юру ковъ и Ни ко ла Пу ֵ ка ровъ, Ма ֳ е рияли  за ис ֳ о рияֳа  на ма ке дон ско ֳ о осво бо ди ֳ ел но 
дви же ние, кни ֱ а VII, съобщава Л. Ми ле тичъ, Со фия 1927, 183.

19 Исто, 183–186.
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ни за ци је ко ја је се би за циљ ста ви ла ства ра ње ору жа них че та ко је би има ле да 
бра не од Бу га ра и Ар ба на са угро же ни срп ски жи ваљ у Ста рој Ср би ји. Срп ски 
ко ми тет је у по чет ку одр жа вао ве зе са Бо ри сом Са ра фо вим и са ње го вом ау то-
но ма шком фрак ци јом у окви ру ТМО РО-а са на ме ром да по мо ћу мре же ове 
ор га ни за ци је пре ба ци че те у Ста ру Ср би ју. Кра јем 1904. пре го во ри се пре ки-
да ју и срп ска ор га ни за ци ја, ко ју од 1905. во ди Ми ни стар ство ино стра них 
де ла, от по чи ње бес по штед ну бор бу са бу гар ским че та ма. Срп ска чет нич ка 
ор га ни за ци ја има ла је два гор ска шта ба, и два ви ла јет ска од бо ра у Ско пљу 
и Би то љу. Они су ко ор ди ни са ли рад шта бо ва. Штаб за Ис точ но По вар дар је 
би ла је пла ни на Ко зјак, а за За пад но По вар дар је По реч. Ло ка ци ја шта бо ва 
по сле ди ца је то га што су чво ри шта су ко ба срп ских и бу гар ских че та би ле 
Ве ле шка и Ки чев ска ка за у За пад ном, а Ку ма нов ска и Кри во па ла нач ка ка за 
у Ис точ ном По вар дар ју. 

Глав ни циљ срп ских че та био је да пре ко Та во ра и де ла Скоп ске ка зе 
спо је два ре јо на на Вар да ру и та ко пре се ку мре же и ка на ле ор га ни за ци је 
ТМО РО-а са Бу гар ском, што би до ве ло до до ми на ци је срп ских че та у це лој 
Ста рој Ср би ји, а са тим и до до ми на ци је срп ског по ли тич ког ути ца ја код та-
мо шњег ста нов ни штва. Бор бе су тра ја ле све до Мла до тур ске ре во лу ци је 
ју ла 1908. ка да се по до но ше њу Уста ва у Тур ској пре ки да чет нич ки рад.20

За сво вре ме трајања четничке ак ци је Цр на Го ра је оста ла ван глав ног 
фрон та срп ско-бу гар ских ору жа них су ко ба, али је за у зи ма ла по се бан по ло жај 
у оп штој стра те ги ји Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је. Са гле ди шта бор би, њен 
по ло жај је у ве ли кој ме ри био пе ри фе ран, али је на ор га ни за ци о ном по љу она 
пред ста вља ла нај све тли ји при мер успе ха ор га ни зо ва ња на о ру жа ног на ро да у 
са мо од бра ни од че та. Спе ци фич ност Цр не Го ре у по гле ду ор га ни за ци је по сма-
тра ће се у овом ра ду без ду бљег за ла же ња у исто ри јат са ме чет нич ке ак ци је.

*

Илин дан ски уста нак из ав гу ста 1903. ни је се про ши рио на Скоп ску ка зу, 
па су на па ди вој ске и ар ба на шких ба ши бо зуч ких че та на хри шћа не у овом 
кра ју би ли ре ла тив но рет ки и ни су се за вр ша ва ли па ље ви ном се ла као у пре-
де ли ма за хва ће ним устан ком.21 За раз ли ку од Би тољ ског ви ла је та где је 

20 О Срп ској чет нич кој ак ци ји вид.: Ј. М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја од кра ја 18. ве ка до 
осло бо ђе ња, Бе о град 1990; В. Илић, Срп ска чет нич ка ак ци ја 1903–1912, Бе о град 2005; Б. Ву-
че тић, „Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја у Осман ском цар ству на по чет ку 20. ве ка”, 
Исто риј ски ча со пис, књ. 53 (2006), 359–374; Б. Ву че тић, Бог дан Ра ден ко вић, ру ко пис ма ги-
стар ског ра да, Оде ље ње за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2006; 
У. Ше шум, Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја 1905–1908, нео бја вље ни ма стер рад, Оде ље ње за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2011.

21 Ила ви, му сли ман ска ре зер ва, пре мла ти ли су ав гу ста 1903. учи те ља Јо ва на Ни ко ли ћа 
из Чу че ра и још два ње го ва су се да и на па да ли се о ске же не. У По буж ју је пре би јен је дан се љак, 
док су из ма на сти ра у се лу Мир ков цу упљач ка ли 15 тур ских ли ра. Ови ин ци ден ти ни су пред-
ста вља ли си сте мат ски те рор са ка квим су се су сре та ли хри шћа ни у оста лим де ло ви ма Би-
тољ ског и Ко сов ског ви ла је та. Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту (1878–1913), при-
ре дио Б. Пе ру ни чић, Бе о град 1989, 359; Осво бо ди ֳ ел на ֳ а бор ба на бълֱа ри ֳ е в Ма ке до ния 
и Од рин ско 1902–1904. Ди ֲ ло ма ֳ и че ски до ку мен ֳ и, Со фия 1978, бр. 196; Из ве ֵ ֳаи од 
1903–1904. ֱо ди на на ав сֳри ски ֳ е ֲреֳ сֳав ни ци во Ма ке до ни ја, при ре дио Д. Зо граф ски, 
Ско пје 1955, 108. 
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ТМРО убр зо по не у спе лом Устан ку на ста вио те рор над Ср би ма, кри ве ћи их 
за по раз, у Ко сов ском ви ла је ту срп ско-бу гар ски од но си су оста ли сно шљи ви 
све до је се ни 1904. због пре го во ра срп ске ор га ни за ци је и ра зних фрак ци ја 
ТМРО-а о за јед нич ком ре во лу ци о нар ном ра ду.22 Бу гар ска ор га ни за ци ја, сла-
ба у Ку ма нов ској и Скоп ској ка зи,23 ку по ва ла је вре ме пре го во ри ма, што је 
чи ни ла и срп ска стра на. При мир је ко је је ва жи ло то ком пре го во ра у Ко сов-
ском ви ла је ту пре ки ну то је по ко љем Ср ба у кра тов ском и ку ма нов ском кра ју 
кра јем ле та и то ком је се ни 1904.24 Иа ко обо стра но не ис кре ни, пре го во ри о 
за јед нич ком ра ду су да ли вре ме на срп ској стра ни да се учвр сти у кра је ви ма 
у ко ји ма је по сто јао ве ћи број срп ских па три јар шиј ских се ла. У ку ма нов ском 
кра ју25 и у Скоп ској Цр ној Го ри то ком тра ја ња пре го во ра ство ре не су две 
срп ске че те тру дом про свет них пред став ни ка Ср би је и са мог ста нов ни штва.

Цр но гор ску че ту ор га ни зо вао је при лич но ве што скоп ски про та Сте ва 
Ди ми три је вић ју ла 1904. Уз по моћ Глав ног од бо ра у Бе о гра ду осно вао је фонд 
за об но ву срп ских ма на сти ра у Цр ној Го ри. Мај сто ри ко ји су опра вља ли ма-
на сти ре и ујед но би ли срп ска по тај на че та, би ли су Ср би При зрен ци об у че ни 
као Ар ба на си и на о ру жа ни мар тин ка ма, па ни су иза зи ва ли по до зре ње ни 
тур ских вла сти ни окол них Ар ба на са. Че ту је чи ни ло че ти ри чет ни ка-зи да-
ра на че лу са Спа сом Та но ви ћем из Ве ли ке Хо че. Че та је за хва љу ју ћи зна њу 
ар ба на шког је зи ка и но шње од ла зи ла јав но у гњи лан ски крај, ода кле је под 
ма ском Ар ба на са кри јум ча ра оруж јем швер цо ва ла пу шке мар тин ке у Скоп-
ску Цр ну Го ру. Вој во да Спа са је пре ру шен у Ар ба на са швер це ра про ла зио 
кроз ар ба на шка се ла од При зре на до Скоп ске Цр не Го ре, кла њао у џа ми ја ма 
и хва лио се за ра дом. Скоп ска Цр на Го ра до би ла је та ко по ред че те и шан су да 
са ма ор га ни зу је се о ске стра же. Лу ка во пре ско чив ши нај о па сни јег про тив-
ни ка, че та је не на да но про па ла уби ством вој во де Спа се, ко јег су из до са да 
не по зна тог раз ло га ли кви ди ра ли при пад ни ци срп ске ор га ни за ци је. Спа си-
ним уби ством пре ста ла је да по сто ји и че та.26 По сле ди ца де ло ва ња про те и 

22 Пре го во ре су во ди ли срп ски по сла ник у Со фи ји Све ти слав Си мић, пред став ни ци 
Скоп ског од бо ра, Ра фа и ло вић у Вра њу и школ ски упра ви те љи и учи те љи у Ве ле су. Сръбска ֳ а 
въоръже на ֲро ֲ а ֱ ан да, 47–70; С. Кра ков, Пла мен чет ни штва, Бе о град 1930, 98–100, 127–131; 
В. Јо ва но вић, „Све ти слав Си мић и ма ке дон ски ко ми те ти”, Вар дар ски збо р ник 1 (1999), 58–62; 
С. Кра ков, Нав. де ло, 142–149; В. Јо ва но вић, Нав. де ло 62; С. Авра мовъ, Ре волюци он ни бор би 
въ Азоֳь (Ве ле ֵ ко) и Порѣчи е ֳ о, Со фия 1929, 44–45; А. Мар тул ков, Мо е ֳ о уче сֳво во 
ре во лу ци о нар ниֳе бор би на Ма ке до ни ја, Ско пје 1954, 81, 83–84. 

23 О му ка ма бу гар ске ор га ни за ци је 1903–1904. у скоп ском и ку ма нов ском ре јо ну по дат-
ке су оста ви ли бу гар ски ку ма нов ски вој во да Кр ста Ла за ров Ко њу шки и ре во лу ци о нар ни де-
лат ник ТМРО-а Ан дри ја Мар тул ков. А. Мар тул ков, Мо е ֳ о уче сֳво во ре во лу ци о нар ни ֳ е 
бор би на Ма ке до ни ја, Ско пје 1954, 78–79; К. Ла за ров, Ре во лу ци о на ֳ а дейносֳ в Ку ма нов ско, 
http://www.kro ra i na.com /kni gi/ra mi/k_la za rov_spo me ni.html

24 О по ко љу ко ји је над Ср би ма из вр шио вој во да ТМО РО-а Јор дан Спа сев ви де ти из ве-
штај Сте ва на Си ми ћа, До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, Ор га
ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1905, књ. 2, До да так 1 (да ље: До да так 1), при ре ди ла Љ. Алек-
сић-Пеј ко вић, Бе о град 2008, При лог 1, 238–243.

25 Че ту у ку ма нов ском кра ју осно вао је Па вле Мла де но вић из се ла Ја чин ца, Ј. М. Јо ва-
но вић, Нав. де ло, 58.

26 С. Кра ков, Нав. де ло, 150–153, 170; Ј. М. По по вић, Не и ма ри Ју го сла ви је, Бе о град 1934, 
403; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914. I, све ска 2, при ре ди ли 
Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Ан тић, Бе о град 2006, бр. 625; М. Ста нић, „Ми ха и ло Г. Ри стић: 
Све ште ни ци са ко ји ма сам ра дио”, Вар дар ски збо р ник 1 (1999), 93–98; Д. Сто ја ди но вић, „Око 
При ле па и Ве ле са”, Де ло, лист за на у ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот, бр. 49 (1908), 54.



вој во де би ло је со лид но снаб де ва ње Скоп ске Цр не Го ре оруж јем. Са мо у но-
вем бру 1904. у цр но гор ска се ла сти гло је 80 пу ша ка си сте ма Хен ри&Мар тин 
са по 100 ме та ка.27 По пу лар не мар тин ке су до ду ше у то вре ме већ би ле за ста-
ре ле, али су за то би ле уо би ча је но ка чач ко оруж је у Тур ској и њи хо во по се до-
ва ње ни је мо гло да иза зо ве по зор ност вла сти. Ре пли ке ових пу ша ка пра вље-
не су у Те то ву, Ђа ко ви ци и При зре ну и би ле су део оба ве зног асор ти ма на 
швер це ра оруж јем, па от кри ва ње ових пу ша ка од стра не вла сти ни је мо гло 
зна чај но да ком про ми ту је ста нов ни штво. Тре ба има ти на уму да су се ља ци, 
ко ји су и пре ових по шиљ ки би ли на о ру жа ни, са овим до дат ком би ли пот пу-
но си гур ни. О до бр ој опре мље но сти Цр не Го ре оруж јем све до чи по да так да је 
ова област од 7-8 ор га ни зо ва них се ла кра јем 1908. рас по ла га ла са око 400 пу-
ша ка, док је це ла Ку ма нов ска ка за са пре ко 40 се ла има ла све га 300 ду гих це ви.28

Као ре зул тат пре го во ра са ТМО РО-ом, убр зо по про па сти Спа си не че те, 
у Цр ну Го ру је сти гла че та вој во де Вељ ка Ман дар че та. Још пре ју ла 1904. Све-
ти слав Си мић се спо ра зу мео са Бо ри сом Са ра фо вим о „за јед нич ком ра ду 
свих на род но сти за ау то но ми ју Ма ке до ни је”. Сва ка на род ност је тре ба ло да 
има сво је че те, а Ср би би ту са рад њу пла ћа ли фи нан си ра њем Са ра фо вље ве 
фрак ци је. Срп ска стра на је на са мом по чет ку сво ју искре ност има ла да до-
ка же упла том Са ра фо ву 40.000 ди на ра, док је дру га стра на сво ју до бру во љу 
и спрем ност на са рад њу осве до чи ла про во ђе њем четири срп ске че те у Дрим кол, 
По реч и Скоп ску Цр ну Го ру. Че те су по спо ра зу му на те ре ну има ле да де лу ју 
за јед нич ки, али сва ка у се ли ма на се ље ним Ср би ма, од но сно бу га ра ши ма, и 
око тих се ла, тј. че те ТМО РО-а са ег зар хи сти ма, а срп ске че те са срп ским 
се ља ци ма па три јар ши сти ма.29

Ју ла 1904. четири срп ске че те су за и ста спро ве де не ка на ли ма ТМО РО-а. 
У Дрим кол је са че том сти гао вој во да Ђор ђе Цвет ко вић, у По реч Гли гор Со ко-
ло вић, а у Скоп ску Цр ну Го ру Вељ ко Ман дар чев. Ман дар чев ни је био лу кав 
као Гли гор, ни ти обез бе ђен као Цвет ко вић. У Цр ној Го ри је про по ве дао 
за јед нич ки рад Ср ба и Бу га ра на осло бо ђе њу Ма ке до ни је. Рав но ду шан пре-
ма су ко бу Ср ба и ег зар хи ста, а по што је са рад ња на ви шем ни воу на кон пр ве 
ис пла те об у ста вље на, убр зо је остао на пу штен од обе стра не. Већ у је сен 
1904. ње го ву че ту је пре ва ром раз о ру жао и уни штио бу гар ски вој во да Бо би 
Сто и чев, ко ји ни је мно го ма рио за срп ско-бу гар ску са рад њу и ма ке до ни зам. 
У ли те ра ту ри је при хва ће но да је Ман дар чев/Ман дар че вић пер фид но по вео 
че ту из Ср би је са на ме ром да је раз о ру жа и уни шти.30 Ме ђу тим, ње гов са ста-
нак са срп ским скоп ским кон зу лом Ми ха и лом Ри сти ћем 19. 9. 1904.31 и чу ва ње 
овог са стан ка у тај но сти на кон од ла ска у Со фи ју све до чи у при лог пр ве вер-
зи је, ко ју ина че да је сам кон зул.32 Исто вет ну вер зи ју до га ђа ја са че том Ман-
дар че ва ко ју да је Ри стић пре но си и ау стриј ски кон зул у Ско пљу Бо гу мил 

27 До да так 1, бр. 61, 86.
28 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 3, До да так, Ор га ни

за ци ја срп ска од бра на 1908, го ди не, при ре ди ла Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Бе о град 2011, при лог 3.
29 В. Јо ва но вић, Нав. де ло, 61–63; До да так 1, бр. 23. 
30 В. Тр бић, Ме мо а ри. Ка зи ва ња и до жи вља ји вој во де ве ле шког, књи га пр ва, Бе о град 

1996, 30, 38, 41; С. Кра ков, Нав. де ло, 142–149.
31 Сви да ту ми у ра ду да ти су по но вом ка лен да ру.
32 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 1, св. 2, при ре дио 

А. Ра де нић, Бе о град 1998, бр. 625.

61



62

Па ра. Оста вљен од че те, на пу штен од ТМО РО-а, а оп ту жен као из дај ник од 
Ср ба, ње му се у оча ја њу обра тио сам не срећ ни вој во да Вељ ко из ло жив ши 
исто ри јат сво је че те са мол бом да му ау стро у гар ски ди пло ма та из ра ди ам не-
сти ју код тур ских вла сти.33 Из гле да да је Па ра остао глув на ње го ву мол бу, 
јер је на кра ју Ман дар чев не ка ко ус пео да се по ми ри са бу гар ском ор га ни за ци-
јом, па је фе бру а ра 1905. при су ство вао ло кал ном кон гре су ВМРО-а у Ско пљу. 
На кон овог са стан ка Тур ци су га ухап си ли у са мом гра ду.34

Без об зи ра на то што Ман дар чев ни је био од го во ран за про паст че те,35 
Цр на Го ра је опет оста ла не за шти ће на, али сре ћом по срп ско ста нов ни штво, 
ТМО РО ни је имао сна ге да је за по сед не. Че те ТМО РО-а су би ле ма ле, а ње-
го ве вој во де не си гур не у успех на па да на срп ска се ла, па су са мо по вре ме но 
чи ни ле из ле те у цр но гор ска се ла у ко ји ма је би ло ег зар хи ста. Срп ски ди пло-
мат ски пред став ни ци за то су по чет ком 1905. мо гли да за кљу че да су на о ру-
жа ва ње и ор га ни за ци ја ко је је у Цр ној Го ри спро вео вој во да Спа са Та но вић 
по чет ком 1904. спа си ли срп ска се ла од бу га ри за ци је и на ср та ја ТМО РО-а 
то ком је се ни 1904. и зи ме 1904/1905.36

Срп ска ор га ни за ци ја ра ди ла је при лич но не у ко на ор га ни зо ва њу но ве 
че те за Скоп ску Цр ну Го ру на кон рас па да Ман дар че вљеве че те. Но во о пре де-
ље ни вој во да Вла ди мир Ко ва че вић по слат је по чет ком де цем бра 1904. да као 
под о фи цир из ви ди си ту а ци ју, са ста ви уко ли ко је мо гу ће че ту од ло кал ног 
ста нов ни штва и из ве де ор га ни за ци ју на бо љим осно ва ма. На кон што је де сет 
да на про вео у Цр ној Го ри, Ко ва че вић се вра тио у Вра ње тра же ћи три чет ни ка 
и но вац ра ди по врат ка на те рен.37 По ње го вом са оп ште њу над ле жни ма, ста-
нов ни штво ни је би ло спо соб но за мо би ли са ње у чет ни ке и тра жи ло је но вац 
за би ло ка кву услу гу. Је ди ни ре зул тат ње го вог ба вље ња би ло је пре но ше ње 
но вих 40 мар тин ки и по ги би ја чет ни ка То до ра Кон ка ра на при ли ком пре но са.38 
У Ко ва че ви ћев ис каз тре ба сум ња ти по што је он оп ту жи ван за про паст две 
че те ко је је ка сни је во дио, 1905. на Та ба нов цу и 1906. код Бе ро ва. Уче шће и 
по ги би ја Алек се Ше го ви ћа из Ба ња на у бор би на Вук са ну у че ти Ко сте Ми-
ло ва но ви ћа Пе ћан ца не ко ли ко ме се ци ка сни је не ги ра ње го ву тврд њу о рав-
но ду шно сти и ма те ри ја ли зму ста нов ни штва. Отац по ги ну лог Ше го ви ћа је 
чак Пе ћан цу по ну дио и дру гог си на у че ту, што сва ка ко не од сли ка ва ма те-
ри ја ли зам ло кал ног ста нов ни штва.39 Ко ва че вић, не су ђе ни вој во да цр но гор ске 
че те, убр зо се раз бо лео па је че ту од шест чет ни ка у Цр ну Го ру уме сто ње га 
по вео Пе ћа нац по след њег да на 1904. го ди не.40

33 Из ве штаи од 1903–1904, 247–248.
34 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 1, св. 3/1, при ре ди ла Љ. Алек-

сић-Пеј ко вић, Бе о град 2015, бр. 166.
35 За ни мљи во је да у фељ то ну ано ним ног ау то ра о Ко сти Пе ћан цу ко ји је но вем бра 

1906. из ла зио у Ма лом жур на лу Ман дар чев ни је при ка зан као из дај ник, већ као жр тва пре-
ва ре ТМО РО-а, за раз ли ку од по зни јих чла на ка и тек сто ва о чет нич кој ак ци ји. Ма ли жур нал, 
бр. 313, 12. 11. 1906.

36 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 1, св. 3/1, бр. 105.
37 До да так 1, бр. 76, 88
38 До да так 1, бр. 200; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, 

Ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1906, го ди не, књ, 2, До да так 2, при ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко-
вић и Ж. Анић, Бе о град 2006 (да ље: До да так 2), бр. 9, 13.

39 К. Пе ћа нац, Чет нич ка ак ци ја, Бе о град 1933, приредила Љ. Алексић-Пејковић, Бе о град 
2015, 24–25.

40 До да так 1, бр. 105.
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Пе ћа нац је по до ла ску ор га ни зо вао се ла Бул ча не, По буж је, Бро дац, Ба-
ња не, Чу чер и Гор ња не без ика квих су ко ба.41 Ме ђу тим, у се лу Мир ков цу, чи ја 
је по ло ви на ста нов ни штва при па да ла Ег зар хи ји, ја ну а ра 1905. но вог вој во ду 
је са че ка ла пр ва пре пре ка. Бу гар ски ко ми та Јор дан Ге ор ги јев Со фи јан че са 
5-6 чет ни ка на ла зио се у том се лу, и из ње га је слао пи сма срп ским се ли ма 
тра же ћи да се укљу че у ор га ни за ци ју ТМО РО-а. Мо ра се на гла си ти да Јор да-
на Ор га ни за ци ја ни је по ста ви ла за вој во ду, већ је де ло вао по на ло гу вој во де 
Сто и че ва, али и кон так ти ра ју ћи са бу гар ским ди пло мат ским пред став ни ци ма 
у Ско пљу.42 На кон чет нич ког над му дри ва ња из ме ђу ње га и Пе ћан ца, уго ва-
ра ња са ста на ка, по ста вља ња за се да и ме ђу соб них за кле тви, игру је до био 
Пе ћа нац ко ји је Јор да но ву че ту пот пу но раз био, а вој во ду за ро био и са оруж-
јем о вра ту про вео кроз се ла, пу стив ши га на сло бо ду ка да му је обе ћао да 
се не ће вра ти ти.43 Сед мо чла на Пе ћан че ва че та има ла је пред ност над Јор да-
но вом, јер је Пе ћа нац на рас по ла га њу увек имао чет ни ке се о ских че та од 50 
на о ру жа них се ља ка,44 што још јед ном опо вр га ва тврд ње Вла ди ми ра Ко ва-
че ви ћа да је те рен на пу стио због не за ин те ре со ва но сти ло кал них Ср ба.

Јор дан Со фи јан че ни је до бро под нео по ни же ње па се у про ле ће вра тио 
за јед но са че та ма Бо би ја Сто и че ва и Ва си ла Аџа лар ца. Пе ћа нац је из не на дио 
су пар ни ке и на кон кра ће бор бе им на нео озбиљ не гу бит ке. Аџа ла рац и Стои-
чев су се по ву кли у сво је ре јо не, а Јор да на су стре ља ли соп стве ни чет ни ци 
као крив ца за по ги би ју.45 Срп ска ор га ни за ци ја у Цр ној Го ри ти ме је пот пу но 
ели ми ни са ла че те ТМО РО-а у Скоп ској Цр ној Го ри.

Бор ба на Че ло пе ку кра јем апри ла 1905. од лу чи ла је суд би ну и Пе ћан че-
ве че те. Срп ске че те Док си ма Ми ха и ло ви ћа, Во ји сла ва Тан ко си ћа, Са ва ти ја 
Ми ло ше ви ћа, Ла за ра Ку јун џи ћа и Бор ка Па штро ви ћа кре ну ле су ка По ре чу 
у про ле ће 1905. Део њих тре ба ло је да пре ђе ка на лом пре ко Скоп ске Цр не 
Го ре и се ла Пу сте Бре зни це ка По ре чу, а Пе ћа нац је имао за ду же ње да их 
спро ве де. У том ци љу са хра ном за че те и пу то во ђа ма пре ба цио се до се ла 
Ма теј че на гра ни ци Скоп ске и Ку ма нов ске ка зе. Не зна ју ћи за по бе ду срп ских 
че та на Че ло пе ку и њи хо во по вла че ње у Ср би ју, Пе ћа нац се 1. ма ја 1905. на шао 
код ма на сти ра Ма теј ча, на ви су Вук сан, оп ко љен од тур ских вој них по са да 
ко је су се на кон че ло печ ке бор бе на го ми ла ле. Да не во ља бу де ве ћа, ма на стир 
је био окру жен ар ба на шким се ли ма ко ја су на звук пу ша ка по сла ла бор це у 
по моћ тур ској вој сци. Пе ћа нац је из др жао бор бу из гу бив ши по ред по ме ну-
тог Ше го ви ћа још три чет ни ка: Јо ва на Ђор ђе ви ћа из Го ра ждев ца, Пе тра Си-
ри ни ћа на из Си ри ни ћа и Трај ка За фи ро ви ћа из Ско пља. По ред че тво ри це 
по ги ну лих, у бор би је ра ње но де вет чет ни ка.46 Зва нич на тур ска ста ти сти ка 

41 С. Кра ков, Нав. де ло, 203.
42 По дру гој вер зи ји чет ни ка Јор да на оста ви ли су у Скоп ској Цр ној Го ри са 26 чет ни ка 

вој во де Ва сил Аџа ла рац и Бо би Сто и чев. Да кле, он сва ка ко ни је био вој во да не го че то во ђа. 
Гръцка ֳ а и сръбска ֳ а ֲро ֲ а ֱ ан ди в Ма ке до ния, (краяֳ на XIX – на ча ло ֳ о на XX век), при-
ре ди ли В. Ге ор ги јев и С. Три фу нов, Со фия 1995, 347; Ма ли жур нал, бр. 313, 12. 11. 1906.

43 С. Кра ков, Нав. де ло, 203–207; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. 1, св. 3/1, приредила Љ. Алексић-Пејковић, Бе о град 2015, бр. 166; Ма ли жур нал бр. 312–315, 
12–15. 11. 1906. 

44 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 1, св. 3/1, бр. 166.
45 С. Кра ков, Нав. де ло, 257–259; Ма ли жур нал, бр. 316, 16. 11. 1906.
46 С. Кра ков, Нав. де ло, 271; К. Пе ћа нац, Нав. де ло, 9–10, 24–25; Ма ли жур нал, бр. 317, 

17. 11, 1906.
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о бор ба ма са ко ми та ма оце ни ла је да је ова че та има ла се дам бо ра ца, за кљу-
чу ју ћи да је у су ко бу ра ње но њих че тво ри ца. Сва ка ко, Тур ци су пот це ни ли 
број ност че те, а по ги ну ле ко ји су из ву че ни сма тра ли су за ра ње не.47 Тур ске 
је ди ни це по ис тој ста ти сти ци ни су има ле гу би та ка, али је по срп ским по да-
ци ма у бор би па ло око 30 Ар ба на са.48 Вој ска је по свој при ли ци пу сти ла ло-
кал не Ар ба на се да ју ри ша ју са на ме ром да че ту до ку су ри ка да оста не без 
му ни ци је. Да кле, да уни шти че ту без из ла га ња ри зи ку.

Су коб са че та ма ТМО РО-а код Мир ков ца као и бор ба на Вук са ну по ка-
зу ју ко ли ко је Вла ди мир Ко ва че вић био неискрен, а ње гов из ве штај не та чан. 
Пе ћа нац је до вео че ту од 6 чет ни ка, а на Вук са ну је нај ма ње би ло 14 чет ни ка 
за јед но са вој во дом. Ова кво зна чај но по пу ња ва ње по сле ди ца је до бр ог од зи ва 
ста нов ни штва, бу ду ћи да че те ни су мо гле би ти по пу ње не с дру ге стра не. Уз 
то, тре ба има ти у ви ду да је по ред мо би ли са них ак тив них чет ни ка Пе ћа нац 
на рас по ла га њу имао и се о ске че те.

Пе ћа нац је на кон бор бе на Вук са ну и зна чај них гу би та ка мо рао да се 
по ву че са те ре на, што је и учи нио пре 12. ју на исте го ди не, ка да се на ла зио 
у Вра њу,49 па је Цр на Го ра опет оста ла без че те. Већ у ав гу сту 1905. у Вра њу 
је при пре ма на но ва че та да се под ко ман дом Пе ћан ца вра ти на те рен, али је 
си ту а ци ја на са мом те ре ну оме ла овај план.50 На и ме, две че те ТМО РО-а 
осе ти ле су из о ста нак срп ске че те и из Мир ко ва ца на из ме нич но тра жи ле од 
срп ских се ла пре ла зак на Ег зар хи ју и пре ти ле се ља ци ма. Тур ска вој ска је 
осе ти ла че те и код Мир ков ца се раз ви ла бор ба. Ко ми те су раз би је не и том 
при ли ком је у се лу из го ре ло де вет ку ћа, че ти ри срп ске и пет ег зар хиј ских, 
а при ли ком бор би је по ги ну ла и јед на же на.51 Као ре зул тат бор бе, по те ре су 
се по ја ча ле, што је от кло ни ло опа сност од ТМО РО-а, али и од ло жи ло сла ње 
Пе ћан че ве че те.52 

По тре ба за но вом че том, ме ђу тим, ни је из о ста ла, па је Из вр шни од бор 
из Вра ња тра жио од Глав ног од бо ра сре ди ном но вем бра осмо чла ну че ту за 
Цр ну Го ру.53 Че та ни је по сла та ни у но вем бру, бу ду ћи да је уну тар срп ске 
ор га ни за ци је до шло до ре струк ту ри ра ња. Тек ја ну а ра 1906. фор ми ра на је у 
Вра њу за Скоп ску Цр ну Го ру осмо чла на че та под ко ман дом вој во де Еми ли-
ја Ми лу ти но ви ћа.54 Ми лу ти но вић је до био за да так да се пре ко Ку ма нов ске 
ка зе, од се ла Че тир ца но ћу пре ба ци до Бул ча на, кри шом по крај ар ба на шких 

47 Тур ски до ку мен ֳ и за ору же ни ֳ е бор би во Ма ке до ни ја 1903–1908, при ре ди ли А. Трај-
ков ски и М. Пан дев ска, Ско пје 2007, 188.

48 До да так 1, бр. 204.
49 Исто, бр. 243.
50 Исто, бр. 314.
51 До да так 1, бр. 318; Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту (1878–1913), при ре дио, 

Б. Пе ру ни чић, Бе о град 1989, 363; Тур ски до ку мен ֳ и за ору же ни ֳ е бор би во Ма ке до ни ја 
1903–1908, приредили А Трајковски и М. Пандевска, Скопје 2007, 310–311.

52 До да так 1, бр. 321.
53 Исто, бр. 395.
54 По че ту су у Вра ње до шла два се ља ка, Ђор ђе и Бла жа из Бул ча на, тра же ћи од Од бо-

ра две бр зо мет не пу шке. Њих дво ји ца су сва ка ко би ли ча сни ци се о ске ор га ни за ци је, вој во де, 
де се та ри, пред сед ни ци се о ских од бо ра или ку ри ри, бу ду ћи да су бр зо мет ке би ле оруж је 
ис кљу чи во ак тив них, а не се о ских че та. Мо гу ће да је се љак Ђор ђе за пра во Ђор ђе Иц ко вић 
Ги ја, ко ји се ја вља 1908. као ку рир овог се ла. До да так 2, бр. 9, 13. 
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се ла. Иа ко до бро осми шљен, план пу та је на кра ју про пао, Ми лу ти но ви ће ву 
че ту је за јед но са че том Ва си ли ја Тр би ћа от кри ла тур ска вој ска по чет ком 
фе бру а ра код се ла Ни ку ља на, па су се две вој во де на кон бор бе мо ра ле по ву ћи 
на зад у Ср би ју са де сет ко ва ним че та ма.55 

Но ве по те ре и ре кон стру и са ње Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је опет су 
оста ви ли Цр ну Го ру без чет ни ка. По ку ша ји фор ми ра ња и сла ња но ве че те 
тра ја ли су три ме се ца, од ав гу ста до кра ја но вем бра 1906. Тек су уз не ми ру-
ју ћи, ма ло и пре те ра ни, из ве шта ји скоп ског кон зу ла та пред сед ни ку вла де 
Ни ко ли Па ши ћу с по чет ка но вем бра о ста њу у Ста рој Ср би ји, са твр ђе њем 
да Цр на Го ра кли зи ка укљу чи ва њу у ор га ни за ци ју ВМРО-а и пре пи си ма 
пре те ћих пи сма Ва си ла Аџа лар ца се ли ма,56 на кон ду жег вре ме на на те ра ли 
срп ску ор га ни за ци ју на ве ћу ажур ност. Тек кра јем но вем бра у Цр ну Го ру је 
сти гла че та под но вим вој во дом Пет ком Или ћем.57 Илић је ина че био је ди ни 
пре жи ве ли чет ник из че те Вељ ка Ман дар че ва,58 и још пре го ди ну да на се 
ну дио за рад у обла сти у ко јој је већ че то вао,59 али је пр вен ство да то Ко ва че-
ви ћу, Пе ћан цу и Ми лу ти но ви ћу.

Ло ша сре ћа на ста ви ла је да пра ти цр но гор ску че ту. Пет ко је по сне гу и 
зи ми сти гао до Бул ча на, али је те жак пут спро ве ден по чет ком де цем бра тро ји-
цу од пе то ри це ње го вих чет ни ка пот пу но оне спо со био. Вој во да је био при мо ран 
да оста не скри вен и за срп ске се ља ке, не же ле ћи да ком про ми ту је Ор га ни за-
ци ју ко ја ша ље тро чла ну че ту. Убр зо су му же ле зни цом са ла жним до ку мен-
ти ма упу ће на још три чет ни ка, док су три бо ле сна вра ће на у Ср би ју.60

На кон свих не во ља Пет ко је по чео да ра ди на ре ор га ни зо ва њу мре же 
се о ске чет нич ке ор га ни за ци је у Скоп ској Цр ној Го ри. До кра ја ја ну а ра 1907. 
увео је у ор га ни за ци ју се ла Ба ња не, Гор ња не, Чу чер, Глу во, Ку че ви ште, По-
буж је и Бро дац. Бу гар ска ди пло ма ти ја је из деј ство ва ла до во ђе ње тур ских 
гар ни зо на у ме шо ви та срп ско-ег зар хиј ска се ла Мир ков це и Бул ча не, па је 
ор га ни за ци ја ових се ла оста вље на за ка сни је.61

Ме сец да на на кон ор га ни за ци о ног ра да вој во да Пет ко, иа ко не с на ме-
ром, иза звао је бес Ар на у та из око ли не. По след њих да на мар та, ње го ва че та 
је да ни ла у По бу шком ма на сти ру ка да ју је на кон из да је из ве сног се ља ка из 
се ла Бро дац оп ко ли ла тур ска вој ска. Не вољ ност вој ске да ју ри ша и опрез 
стра же омо гу ћи ли су вој во ди и чет ни ци ма да се по ву ку до Ку че ви шког по-
то ка. На са кри ве ну че ту су та да слу чај но на ле те ла три на о ру жа на Ар ба на са. 
Пет ко је мо рао да их што пре ућут ка да још бли ска вој на по те ра не би би ла 
при ву че на њи хо вим на па дом на че ту и не ми нов ним пуц њи ма. Дво ји ца од 

55 В. Тр бић, Нав. де ло, 72–74; До да так 2, бр. 19, 22.
56 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 2/1, при ре ди-

ли Ж. Анић и Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Бе о град 2006, бр. 307; До да так 2, бр. 158, 167, 178, 191, 
206, 209, 213.

57 До да так 2, бр. 221
58 С. Кра ков, Нав. де ло, 231–234; В. Тр бић, Нав. де ло, 41.
59 До да так 1, бр. 105.
60 До да так 2, бр. 227, 231, 328, 243. Но ве до пу не и сме не чет ни ка на ста ви ле су се и у 

фе бру а ру. Већ кра јем фе бру а ра Пет ко је спао на два чет ни ка, али су му до кра ја мар та по сла-
ти чет ни ци па је под сво јом ко ман дом имао обич но пет чет ни ка. До да так 3, бр. 60, 69, 83.

61 До да так 3, бр. 4.
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тро ји це би ли су из око ли не Гњи ла на па их ни ко не би ни тра жио, али је тре ћи 
био бив ши по љак се ла По буж ја и мух тар-кмет се ла Та ну шев ца.62 Ле ше ви 
су спа ље ни и за ко па ни, али су Ар ба на си из обли жњег се ла Бла ца већ су тра-
дан са зна ли за уби ство и на па ли се ло Бро дац на ме ра ва ју ћи да га за па ле. Се ло 
је, ме ђу тим, би ло чет нич ки ор га ни зо ва но, има ло је стра же, се о ску че ту, вој-
во ду, де се та ре и ку ри ре, па је по ку шај па ље ви не про пао и Ар ба на си су мо ра-
ли да се по ву ку и да се на да ље вла да ју мно го опре зни је не го ра ни јих го ди на.63

Пет ко ва ор га ни за тор ска спо соб ност би ла је узрок овог лан ца до га ђа ја. 
Из дај ник из се ла Бро дац осу ђен је на се о ском чет нич ком су ду ко ји је Пет ко 
уста но вио, па је из осве те из дао че ту. Да је ор га ни за ци ја функ ци о ни са ла, 
све до чи по ме ну та пре су да као знак да је суд по сто јао, као и успе шна од бра-
на се ла сле де ћег да на. Се о ска ми ли ци ја, уз ма лу ак тив ну че ту, по ка за ла се 
спо соб ном да пр ко си до та да ја ко не згод ним су се ди ма Ар ба на си ма. На кон 
што је Цр на Го ра још те мељ ни је на о ру жа на64 и на кон од би ја ња још не ко ли-
ко ар ба на шких на па да, Ар ба на си су мо ра ли да се при кло не си ли. Пред став-
ни ци ар ба на шких се ла и бе го ви из око ли не по зва ли су кра јем ма ја 1907. пред-
став ни ке цр но гор ских се ла на пре би ја ње кр ви и умир.65 Мир из ме ђу срп ских 
цр но гор ских и ар ба на шких се ла је скло пљен, па су на па ди по то њих на по-
је дин це и се ла ко нач но пре ста ли.66 Сна га срп ске ор га ни за ци је шти ти ла је 
срп ска се ла у Цр ној Го ри од Ар ба на са, па је оштри ца њи хо вих на па да убр зо 
скли зну ла на ег зар хиј ска цр но гор ска се ла, ко ја су оста ла ван срп ске ор га ни-
за ци је. Са мо то ком је се ни 1904. и про ле ћа 1905. Ар ба на си из Љу бо те на уби ли 
су де вет ме шта на ег зар хиј ског се ла Љу ба нце, ко ји на на па де ни су мо гли да 
од го во ре си лом, јер су због од би ја ња да као Ср би при сту пе оста ли ма ли ше ни 
за шти те дру гих цр но гор ских се ла. Че та ВМРО-а ко ја је до шла у Љу бан це 
по чет ком 1906, ве ро ват но да за шти ти се ља ке и ка зни Ар ба на се, ка ко би се 
из бе гао при ла зак се ла Срп ској чет нич кој ор га ни за ци ји, због из да је јед ног 
чет ни ка мо ра ла је да на пу сти те рен, а њен бо ра вак се ља ци ма је до нео са мо 
до ла зак тур ске вој ске у се ло, на си ља вој ске и жан да ра и хап ше ње чак 64 хри-
шћа на из Љу бан ца и око ли не.67

Пет ков ор га ни за ци о ни рад, на кон ре ша ва ња ар ба на шког про бле ма, пре-
ки нуо је при мир је и са окол ним ег зар хи сти ма. Ар ба на шки ре цепт при ме-
њи ван је и на са бра ћу у бу гар ској ор га ни за ци ји. Ко ми те ВМРО-а оте ле су у 
ав гу сту 1907. Три фу на Ри сти ћа из Бул ча на тра же ћи да па три јар шиј ски део 
се ла пре ђе на Ег зар хи ју, у су прот ном та о цу је пре ти ла смрт. Пет ко је од го-

62 До да так 3, бр. 104; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, 
књ. 2, св. 3/1, бр. 301.

63 До да так 3, бр. 104; 
64 До да так 3, бр. 169, 178.
65 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 3/2, приредила 

Љ. Алексић-Пејковић, Бе о град 2015, бр. 572.
66 Са мо 1905. Ар на у ти су оте ли 13 во ло ва из Брот ца, 9 ко ња из Ку че ви шта, за па ли ли 

4 ку ће у Брод цу и уби ли јед ног та мо шњег се ља ка. До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље
ви не Ср би је 1903–1912, 1906, 1, при ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, Бе о град 2006, 
при лог А. Пет ков чин са Ар ба на си ма ка да се ово има у ви ду ни је до нео по губ не по сле ди це, 
ка ко се оче ки ва ло, већ је, на су прот, на кон от по ра на те рао Ар ба на се на крот кост.

67 С. Райчев ски, Го не нияֳа  на бълֱа ри ֳ е в Ма ке до ния и Од рин ско 1904–1906, Со фия 
2011, 466–467, 524.



во рио от ми цом два се ља ка ег зар хи ста из Љу бан ца, са прет њом да ће смрт 
Три фу на по ву ћи и смрт два та о ца. На жа лост, и пре от ми це Три фун је био 
уби јен, па је Пет ко на кон са зна ња о то ме из вр шио осве ту. Сле де ћег ме се ца, 
Пет ко ва ор га ни за тор ска спо соб ност до не ла је нов су коб. Из ве сни Не ша Ву-
чи нић из Ку че ви шта убио је у сва ђи свог су се да, на кон че га је стра ху ју ћи 
од смрт не ка зне, ко ју је за то де ло про пи си вао чет нич ки суд, од бе гао у че ту 
вој во де ВМРО-а Ва си ла Аџа лар ца у око ли ну Ско пља. Кра јем сеп тем бра, Ву-
чи нић је по вео 40 ак тив них чет ни ка ВМРО-а и ми ли ци ју из се ла Љу бан ца 
и на пао се ља ке из Брот ца у пла ни ни. Не на о ру жа ни и из не на ђе ни, Брот ча ни 
су за ро бље ни до јед ног, и свих осам је од ве де но ка Љу бан цу и из ма са кри-
ра но. Ме сец да на ка сни је у Цр ној Го ри су уби је на осмо ри ца ег зар хи ста из 
скоп ског пред гра ђа Ча и ле, али оста је не из ве сно да ли су би ли жр тве од ма зде 
за Брот ча не или их је убио не ко дру ги да би рас плам сао су коб. Пет ко и че та 
у то вре ме ни су би ли у Цр ној Го ри, а срп ски ди пло мат ски пред став ни ци ни су 
зна ли ни шта о по чи ни о цу.68 Исто ве тан број жр та ва из Брот ца и Ча и ла ука-
зу је на срп ску осве ту, али чи ње ни ца да ни су уби је ни не по сред ни су се ди ег зар-
хи сти опет да је раз ло га за сум њу.

У сва ком слу ча ју, ма ко да је убио ег зар хи сте из Ча и ла, не при ја те љи ма 
срп ског по кре та у око ли ни, ма кар и да са ми Ср би ни су то учи ни ли, да то је до 
зна ња да на си ље по вла чи на си ље и да је осве та из ве сна на кон сва ког на па да.

Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја зва нич ног име на Срп ска од бра на, из гра-
ђе на је у Скоп ској Цр ној Го ри из ме ђу 1904. и 1908. на осно ви иде је о оспо-
со бља ва њу ста нов ни штва за са мо од бра ну. Тво рац пра ве, чвр сте ме ђу се о ске 
ор га ни за ци је био је вој во да Пет ко Илић. Он је ис ко ри стио по сто је ћу со ли-
дар ност се ла и бор бе ни дух ко је су из гра ди ли Та но вић и Пе ћа нац да ство ри 
чет нич ки ор га ни зо ва ну област, та ко функ ци о нал ну да су јој мо гле по за ви де ти 
све дру ге обла сти у срп ској се о ској чет нич кој ор га ни за ци ји. Срп ска ор га ни-
за ци ја, па са мим тим и она ко ју је увео Пет ко, за сни ва ла се на ор га ни за цио-
ном ис ку ству ВМРО-а. Сва ко се ло има ло је се о ски чет нич ки од бор са пред-
сед ни ком, се кре та ром и бла гај ни ком. Се о ски од бор био је исто вре ме но и 
се о ски суд, ко ји је про пи си вао смрт не, те ле сне и нов ча не ка зне. Нов ча не 
ка зне ишле су у се о ску ка су из ко је су пла ћа ни сит ни ји тро шко ви ор га ни-
за ци је. Сва ко се ло има ло је тај ну се о ску че ту, де се та ре, за по вед ни ке се о ских 
чет ни ка у ма ха ли и се о ског вој во ду. Се ла су има ла и на ро чи то од ре ђе не ку-
ри ре ко ји су одр жа ва ли ко му ни ка ци ју из ме ђу на се ља. Чла но ви чет нич ке ор га-
ни за ци је би ли су сви од ра сли му шки и жен ски ста нов ни ци ор га ни зо ва ног 
на се ља и њи хо ва глав на ду жност би ли су стра жа ре ње и за шти та се ла, као 
и из вр ша ва ње на ред би не ве за них за њи хо ву област.69

За ни мљи ва је ве ли ка укљу че ност же на у чет нич ку ор га ни за ци ју у Скоп-
ској Цр ној Го ри. Се ло Ку че ви ште има ло је та ко за вој во ду се љан ку Ма ри ју 

68 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 4/1, при ре ди ли 
Ж. Анић и Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Бе о град 2004, бр. 172, 237, 343; До ку мен ти о спољ ној по ли
ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, св. 4/2, при ре ди ли Ж. Анић и Љ. Алек сић-Пеј ко вић, 
Бе о град 2004, бр. 403, 441, 475.

69 О се о ској ор га ни за ци ји види: У. Ше шум, „Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја у Ста рој 
Ср би ји 1903–1908. Те рен ска ор га ни за ци ја”, Срп ске сту ди је 2 (2011), 232–258.
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Бо ги ће вић, а же не из Ба ња на, Ку че ви шта и окол них се ла пре но си ле су оруж је 
по ред опа сног су сед ства ар ба на шких на се ља.70 

Због пре во ђе ња че та и пре но са оруж ја по ред ар ба на шких се ла, ку рир-
ска слу жба узи ма на је то ли ко озбиљ но да је вој во да се ла Ба ња на Пе ша Ко ла-
ре вић исто вре ме но био и ку рир.71 По сао ко ји су у дру гим обла сти ма обич но 
ра ди ли де ча ци, ов де је вр шио нај ви ши се о ски ча сник по сле пред сед ни ка. 

Ор га ни за ци ја је на кон сми ри ва ња Ар ба на са и ВМРО-а би ла то ли ко 
сна жна и уи гра на да се че та на не ко ли ко ме се ци по ву кла у Ср би ју, иа ко је у 
бли зи ни де ло вао Ва сил Аџа ла рац, без бо ја зни да он и ико дру ги мо гу угро-
зи ти срп ска се ла. Та ко је бар са раз ло гом раз ми шљао Скоп ски од бор.72 На-
кон по врат ка че те, по чет ком 1908. ег зар хи сти су од тур ских вла сти зах те ва ли 
по те ре за Пет ком, али је ор га ни за ци ја би ла то ли ко раз ра ђе на да су чет ни ци 
сло бод но ишли по се ли ма пре ру ше ни у се ља ке, док је вој ска пре тре са ла ку ће.73

Скоп ска Цр на Го ра до че ка ла је Ху ри јет и пре ста нак чет нич ке ак ци је 
пот пу но oсигурaна, иа ко је би ла окру же на ар ба на шким и ег зар хиј ским се-
ли ма и у бли зи ни ви ла јет ског цен тра и упо ри шта ег зар хи зма и бу гар шти не 
у Ско пљу.

ЗА КЉУ ЧАК

Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја у Скоп ској Цр ној Го ри на и шла је на плод-
но тле. Бр зо и функ ци о нал но фор ми ра ње иле гал не са мо од брам бе не ор га ни за-
ци је у не ко ли ко срп ских се ла омо гу ћи ли су при ви ле го ва на по лу а у то но ми ја, 
еко ном ска са мо до вољ ност, ја ка срп ска свест, сла бост бу гар ске ор га ни за ци-
је и бор бе ни дух ста нов ни штва. Че те Спа се Та но ви ћа, Вељ ка Ман дар че та, 
Ко сте Пе ћан ца и Пет ка Или ћа у су шти ни су пред ста вља ле ви ше мо рал ни 
осло нац не го пра ву за шти ту од Ар на у та и ВМРО-а, ко ју је на се бе пре у зе ло 
на о ру жа но и ор га ни зо ва но ло кал но ста нов ни штво. 

Функ ци о ни са ње са мо од брам бе не ор га ни за ци је без при су ства че та или 
са ослон цем на из ра зи то ма ло чла не че те по ка зу је сна гу ор га ни за ци је и го то-
во је је дин ствен при мер хра бро сти и са мо све сти ста нов ни штва у исто ри ји 
Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је. Скоп ска Цр на Го ра на том по љу пред ста вља 
осо бе ност и пу но оства ре ње иде је ор га ни зо ва ног на ро да у са мо од бра ни.

70 До да так 3, 609; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 3, 
до да так, Ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1908, при ре ди ла Љ. Алек сић Пеј ко вић, Бе о град 2011, 
337, 339, 349.

71 До да так 3, 607.
72 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 3, до да так, Бео град 

2011, бр. 5. 
73 Исто, бр. 47.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

CHET NIK OR GA NI ZA TION IN SKOP SKA CR NA GO RA  
BET WE EN 1903 AND 1908

by

UROŠ S. ŠE ŠUM,  
Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: This pa per de als with the emer gen ce and de ve lop ment of Ser bian Chet nik 
or ga ni za tion in Skop ska Cr na Go ra (a mo un tain re gion north of Sko pje) bet we en 1904 and 
1908. Ser bian Chet nik or ga ni za tion in Skop ska Cr na Go ra was for med in the spring of 1904, 
un der the tu te la ge of Ser bian re vo lu ti o nary cir cles in Sko pje and Bel gra de. Ef fi ci ent and fun-
cti o nal for ma tion of the il le gal self-de fen se or ga ni za tion in se ve ral Ser bian vil la ges pro vi ded 
se mi-au to nomy, eco no mic self-suf fi ci ency, strong Ser bian con sci o u sness, and fig hting spi rit 
of the po pu la tion, thus we a ke ning the Bul ga rian or ga ni za ti ons. Ser bian gu e ril la tro ops sent 
from Ser bia bet we en 1903 and 1907 ac tu a lity re pre sen ted mo re mo ral sup port than real pro-
tec tion aga inst at tacks by the ne ig hbo u ring Al ba ni ans as well as IMRO tro ops. Self-de fen ce 
was en ti rely ta ken over by the lo cal Ser bian po pu la tion. From 1905 un til the end of 1907, 
Ser bian Chet nik or ga ni za tion in Skop ska Cr na Go ra ma na ged to eli mi na te the se ri o us thre at 
of Al ba nian gangs and IMRO tro ops only by pe a sant ar med for ces, whi le tro ops sent from 
Ser bia, in re a lity, re pre sen ted only a com mand sup port.

KEYWORDS: Old Ser bia, So uth Old Ser bia, Ot to man Em pi re, Ser bian Chet nik or ga-
ni za tion, Sko pje, Skop ska Cr na Go ra, Ku če vi ste, IMRO, Chet niks, Pet ko Ilić, Ko sta Pe ća nac
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OРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

Д р  С Л А  ВИ  Ш А  Н Е  Д Е Љ  КО ВИ Ћ
Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ниш, Ср би ја

НЕ МИР НА 1905. ГО ДИ НА НА  
КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ1

СА ЖЕ ТАК: Го ди на 1905. до не ла је срп ском ста нов ни штву на Ко со ву и 
Ме то хи ји број не не во ље. Из о ста вља ње се вер них де ло ва Ко сов ског ви ла је та 
из ре форм ног про гра ма и кон стант на по ли ти ка по пу шта ња Ар ба на си ма, ство-
ри ле су од ових обла сти те ри то ри ју без за ко на и ре да. У овим кра је ви ма на срп-
ски народ сру чио се та лас на си ља ко ји је пре тио да их пот пу но укло ни са ових 
про сто ра. Уву че ни у вр тлог анар хи је, Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји су о чи ли су 
се са си сте мат ским при ти ском и те ро ром ко ји је по мно го че му под се ћао на те рор 
да хи ја уо чи из би ја ња Пр вог срп ског устан ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ар ба на си, Ко со во и Ме то хи ја, зу лу ми, срп ски на род, 
Ср би ја, тур ске вла сти, Ве ли ка Хо ча

По след ње го ди не осман ске вла сти у Ста рој Ср би ји2 би ле су обе ле же не 
за о штра ва њем по ли тич ких, при вред них и аграр них од но са, што је због сла-

1 Рад је на стао као фа зни ре зул тат ра да на про јек ту „Срп ска на ци ја – ин те гра тив ни и 
дез ин те гра тив ни про це си” (број 177014) 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.

2 Од сре ди не XIX ве ка, на зив Ста ра Ср би ја ја вља се све че шће у јав ној упо тре би, не 
са мо на ге о граф ским кар та ма и у по је ди ним спи си ма, не го и у ак ти ма др жав не ад ми ни стра-
ци је Кне же ви не Ср би је. Од тог вре ме на за по чи ње по сте пе но от кри ва ње Ста ре Ср би је, пре 
све га у срп ској а за тим и у ме ђу на род ној на уч ној и ши рој јав но сти. Го ди не 1852. у Но вом Са ду 
из ла зи књи га је ро мо на ха Ге де о на Јо си фа Ју ри ши ћа Де чан ски пр ве нац. Пи шу ћи о Ста рој 
Ср би ји, Ју ри шић је на по ме нуо да она об у хва та сле де ће на хи је: Но во па зар ску, Пећ ку, При-
зрен ску, Ђа ко вач ку, Скоп ску, Ко сов ску, При штин ску, Ву чи трн ску, Врањ ску, Ле ско вач ку и 
Ни шку. Кра јем 80-их и по чет ком 90-их го ди на XIX ве ка, учи њен је од лу чу ју ћи пре о крет у 
по нов ном от кри ва њу ста рих сре ди шта срп ског др жав ног и ду хов ног жи во та. На кар ти Кра-
ље ви не Ср би је ко ју је Вла ди мир Ка рић об ја вио у Бе о гра ду ис так ну то је да Ста ра Ср би ја 
об у хва та те ри то ри ју од Пље ва ља и Та ре до ис под Ско пља, што је од го ва ра ло гра ни ца ма 
он да шњег Ко сов ског ви ла је та. Кра јем XIX и по чет ком XX ве ка по ве ћа вао се број бро шу ра, 
сту ди ја и пу то пи са о Ста рој Ср би ји. Би ли су то ра до ви: Сто ја на Но ва ко ви ћа, Све ти сла ва 
Си ми ћа, Ми ха и ла Ри сти ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, Ни ћи фо ра Ду чи ћа, Јо ва на Цви ји ћа и дру гих. 
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бо сти цен трал них вла сти до ве ло до ја ча ња без вла шћа, анар хи је и те ро ра 
Ар ба на са над не за шти ће ним срп ским ста нов ни штвом. Услед по ја ча не ау стро-
у гар ске про па ган де ме ђу Ар ба на си ма (ко ји су тре ба ли да по слу же као бе дем 
про тив аспи ра ци ја Ср би је и Цр не Го ре) и не мо ћи тур ске вла сти да кон тро-
лишу Ар ба на се у го то во од мет ну том Ко сов ском ви ла је ту, ар ба на шки зло-
чи ни по но во су до ве ли у пи та ње оп ста нак та мо шњег срп ског ста нов ни штва, 
ко је се пред те ро ром све ма сов ни је исе ља ва ло у Ср би ју. Си ту а ци ја се још 
ви ше по гор ша ла сре ди ном 1901. го ди не, ка да је због при ку пља ња оруж ја у 
Ибар ском Ко ла ши ну до шло до та ла са на си ља над та мо шњим Ср би ма.3 По-
вод за ор га ни зо ва ну кам па њу про тив срп ског жи вља де сио се сре ди ном ју ла, 
на пла ни ни Ро го зни, ка да је тур ски од ред пре срео то вар пу ша ка ко је су би ле 
на ме ње не Ср би ма у Ибар ском Ко ла ши ну. У су ко бу са тур ским зап ти ја ма је дан 
Ср бин је био уби јен, је дан ра њен, док су се оста ли раз бе жа ли. Све га не ко ли ко 
да на на кон овог ин ци ден та, ме ђу Ар ба на си ма се про не ла при ча да су срп ска 
се ла пу на оруж ја и да су та мо фор ми ра не срп ске че те ко је има ју за да так да 
уби ја ју ви ђе ни је му сли ма не.4

Ви ла јет ске вла сти су по на ре ђе њу Пор те у Иба р ски Ко ла шин по сла ле 
вој не и по ли циј ске сна ге ко ји ма су се при дру жи ли број ни ар ба на шки до бро-
вољ ци. Уви дев ши да ће ар ба на шки зу лу ми уни шти ти срп ско ста нов ни штво 
у Ста ром Ко ла ши ну, срп ска вла да је ин тер ве ни са ла, пр во код ви ла јет ских 
вла сти а по том и у Ца ри гра ду. Срп ску ди пло мат ску ак ци ју по др жао је ру ски 
кон зул у Ско пљу Ма шков, ко ји је од ко сов ског ва ли је за тра жио да опо зо ве 
ар ба на шке од ре де и за ве де ред у Ста ром Ко ла ши ну. До ла зак ру ског кон зу ла 
у Ко ла шин на те рао је ко сов ског ва ли ју да из ме ни свој став пре ма не ре ди ма 
у тим кра је ви ма и да у Ми тро ви цу хит но упу ти ко ман дан та ви ла јет ске жан-
дар ме ри је Ну ри-па шу, ви ше ути цај них чла но ва при штин ског меџ ли са и при-
штин ског му те са ри фа. Де ло ва ње кон зу ла Ма шко ва и срп ског кон зу ла Авра-
мо ви ћа сми ри ло је си ту а ци ју у Ста ром Ко ла ши ну. По на ре ђе њу вла сти у 
Ца ри гра ду, кра јем ав гу ста сме ње ни су при штин ски му те са риф и ко ме са ри 
по ли ци је у Но вом Па за ру, Ми тр о ви ци и При шти ни, док су ви ла јет ске вла сти 
до би ле на ре ђе ње да ухап се и у Ца ри град спро ве ду све оне ко ји су по чи ни ли 

Од по ме ну тих ау то ра Јо ван Цви јић је оти шао нај да ље у про у ча ва њу Ста ре Ср би је. У свом 
де лу Осно ве за ге о гра фи ју и ге о ло ги ју Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је, Цви јић под вла чи да се 
Ста ра Ср би ја про сти ре у гра ни ца ма та да шњег Ко сов ског ви ла је та, што зна чи да об у хва та: 
Ра шку област, Ме то хи ју, Ко со во, као и Скоп ску, Кра тов ску и Те тов ску област.

3 Сви да ту ми у глав ном тек сту су по но вом ка лен да ру, а у на по ме на ма при ли ком 
ци ти ра ња до ку ме на та па ра лел но по ста ром и но вом.

4 Ми лош Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878–1912), Бе о град 
2009, 66–69; Сла ви ша Не дељ ко вић, „По ли тич ке при ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји (1895–1905), 
у вр тло гу анар хи је и без вла шћа“, у: Срп ске сту ди је, књ.1, Бе о град 2010, 203–204; Гру па ау то-
ра, Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, Бе о град 1989, 259–260; Вла ди мир Сто јан че вић, 
„При ли ке у за пад ној по ло ви ни Ко сов ског ви ла је та пре ма из ве шта ји ма ау стро у гар ског кон-
зу ла у Ско пљу 1900. и 1901. го ди не“, у: Исто риј ски ча со пис XI I –XI II (1961–1962), Бе о град 
1963, 300–302; 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, 432–434; Ар хив Ср би је (да ље: АС), Ми ни стар ство ино стра них де ла 
(да ље: МИД), Про свет но-по ли тич ко оде ље ње (да ље: ПП), 1901, ф I, Пов. бр. 195, срп ски Кон-
зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 18/31. 
ју ли 1901; Исто, ф III, Пов. бр. 205, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них 
де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 16/29. ју ли 1901.
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зло чи не над срп ским ста нов ни штвом при ли ком ис тра ге оруж ја у Иба р ском 
Ко ла ши ну.5 До га ђа ји ве за ни за ис тра гу оруж ја у Иба р ском Ко ла ши ну, оста-
ви ли су стра вич не по сле ди це на срп ски на род ши ром Ста ре Ср би је. Обес пра-
вље ни и из ло же ни не ви ђе ном на си љу, Ср би су се на шли у го то во ка та стро-
фал ном по ло жа ју. О то ме ко ли ке су би ле раз ме ре ар ба на шких зло чи на нај бо ље 
илу стру ју ре чи фран цу ског про фе со ра Ал бе ра Ма леа, ко ји је 1902. го ди не, 
ра ди ет но граф ских из у ча ва ња об и шао Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју. Ма ле на-
во ди, да је у Ибар ском Ко ла ши ну уни ште но 33 срп ска се ла, и да Ар ба на си 
од Но вог Па за ра до Ско пља, при ре ђу ју пра ви лов на Ср бе, а да тур ске вла сти 
ни су учи ни ле ни шта ка ко би то спре чи ле. Ду бо ко по го ђен пат њом про го ње-
них Ср ба, Ма ле пи ше „да у Ста рој Ср би ји у ар ба на шком па клу, на хи ља де 
срп ских се ља ка не ста ју сва ке го ди не, јед ни на те ра ни у еми гра ци ју, дру ги 
по би је ни. Ту уи сти ну хришћанин осе ћа да смрт хо да у ње го вој сен ци. То је 
као не ки ку так кон го ан ске шу ме или као пар че сред њег ве ка пре не то у ову 
на шу Евро пу и за бо ра вље но у овом на шем два де се том ве ку“.6

По сле ко ла шин ских до га ђа ја за при ли ке у Ста рој Ср би ји ја че и не по-
сред ни је се ин те ре су је ве ли ке си ле. Да би из бе гла ин тер вен ци ју европ ских 
др жа ва, Пор та је на бр зу ру ку при пре ми ла и но вем бра 1902. го ди не об ја ви-
ла ре фор ме за ру ме лиј ске ви ле је те. Тур ски ре форм ни план пред ви ђао је 
ства ра ње ме шо ви те жан дар ме ри је и ре фор му тур ског ад ми ни стра тив ног 
си сте ма. Циљ ових ре фор ми био је по бољ ша ње по ло жа ја хри шћа на у Тур ској 
и огра ни ча ва ње са мо во ље по је ди них чи нов ни ка у тур ском др жав ном апа-
ра ту. Цео по сао око спро во ђе ња тур ских ре фор ми је од са мог по чет ка ишао 
ве о ма тра ља во. Tоме су ку мо ва ле пот пу на не за ин те ре со ва ност тур ских ло-
кал них вла сти на њи хо вом спро во ђе њу и тврд, не по пу стљив, ан ти ре фо рм ни 
став му сли ма на, у пр вом ре ду Ар ба на са. То је до ве ло до па ра док сал не си туа-
ци је да су се тур ске ре фор ме за вр ши ле пре не го што је њи хо ва ре а ли за ци ја 
ствар но и за по че ла. Тур ске ре фор ме иза зва ле су бу ру не за до вољ ства код Ар-
ба на са. У вр тло гу анар хи је ко ја је за хва ти ла Ста ру Ср би ју жи вот је из гу био 
и ру ски кон зул Гри го ри је Шчер би на.7 

На срп ско ста нов ни штво ши ром Ста ре Ср би је сру чи ла се пра ва ла ви на 
на си ља. Гнев ни на срп ску ра ју, ко ју су оп ту жи ва ли да је од го вор на због уво-
ђе ња би да та (ре фор ми), Ар ба на си ни су пре за ли ни од нај го рих зло чи на. Та ко 

5 Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би и Ар ба на си 1804–1912, Но ви Сад 1994, 286–288; Ду шан 
Т. Ба та ко вић, Ко со во и Ме то хи ја у срп скоар ба на шким од но си ма, При шти на – Гор њи Ми-
ла но вац 1991, 120–135; Ра дош Љу шић, Вуј ки на вра та, хро ни ка под гор ског се ла Ис ток, Бео град 
2011, 78; Емин Пла на, „На ро ди Ко со ва пре ма ре фор ма ма у Тур ској од 1902. до 1904. го ди не“, 
у: Исто риј ски ча со пис, књ. 1, Бе о град 1976, 289; Ми ха и ло Вој во дић, на ве де но де ло, 417.

6 Ал бер Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра, при ре ди ла и пре ве ла Љи ља на Мар ко вић, Бео-
град 1999, 47–49; Сла вен ко Тер зић, Ста ра Ср би ја (XIX–XX век) дра ма јед не ци ви ли за ци је, 
Но ви Сад – Бе о град 2012, 423–424.

7 Сла ви ша Не дељ ко вић, „По ли ти ка ве ли ких си ла пре ма европ ској Тур ској од 1903. до 
1908. го ди не (ре форм на ак ци ја ве ли ких си ла)“, у: Ле ско вач ки збо р ник, LIV, Ле ско вац 2014, 
72–74; Емин Пла на, на ве де но де ло, 289–298; 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 1941, 14–15; Вла ди мир Сто јан че вић, на ве де но де ло, 286–
288; Ми ха и ло Вој во дић, на ве де но де ло, 417; Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, 265–266; 
Ва сиљ По по вић, Ис точ но пи та ње, исто риј ски пре глед бор бе око оп стан ка осман лиј ске ца
ре ви не у Ле ван ту и на Бал ка ну, Бе о град 1996, 161; Ђор ђе Ми кић, Ау строУга р ска и Мла до
тур ци 1908–1912, Ба ња Лу ка 1983, 22.
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су сре ди ном апри ла 1903. го ди не, у је ку ан ти ре форм не кам па ње, Ар ба на си 
на па ли на ку ћу Трај ка Ми ло са вље ви ћа у се лу Гор ња Тр ни ца, и за кла ли га 
за јед но са же ном и че тво ро де це.8 Цео по сао око ре фор ми ни је дао оче ки ва-
не ре зул та те. Ср би су и да ље жи ве ли у стра ху, а Ар ба на си ко ји су зна ли да 
ре фор ме и про ме не не до ла зе од па ди ша ха, већ од стра них си ла, и да ље су 
пу шком и ја та га ном кро ји ли прав ду у Ста рој Ср би ји. У же љи да по ја ча ју и 
она ко сна жан при ти сак на срп ско ста нов ни штво у овим обла сти ма, Ар ба на си 
су фор ми ра ли по себ ну ору жа ну ор га ни за ци ју – Сулх. Иа ко је она ство ре на 
да би спре чи ла уво ђе ње ре фор ми, њен глав ни за да так био је исе ља ва ње и 
ис тре бљи ва ње Ср ба. Ње ну уда р ну фор ма ци ју са чи ња ва ла је гру па мла дих 
Ар ба на са, ко ја је тре ба ла да вр ши на па де на Ср бе, док је са дру ге стра не Сулх 
на се бе пре у зео оба ве зу да по ме ну те Ар ба на се шти ти од евен ту ал не ре ак ци је 
тур ских вла сти.9

Иа ко су би ле до бро упо зна те са те шким по ло жа јем срп ског на ро да у 
Тур ској, вла сти у Бе о гра ду ни ка да се ни су усу ди ле да по кре ну уста нак Ср ба 
у Ста рој Ср би ји. Раз лог за то био је ве о ма ја сан. То би не дво сми сле но иза-
зва ло рат са Осман ским цар ством, што би у усло ви ма не по вољ не ме ђу на-
род не си ту а ци је иза зва ло по гр ом срп ског ста нов ни штва у Ста рој Ср би ји и 
Ма ке до ни ји. Је ди на ди ле ма о ко јој се раз ми шља ло на срп ском дво ру би ла 
је – да ли на о ру жа ва ти Ср бе, и на тај на чин им омо гу ћи ти да се са ми бра не, 
или не.10 Ка да је кра јем 19. ве ка, агре сив но де ло ва ње бу гар ских екс тре ми ста 
оку пље них у ВМРО11, при мо ра ло Ср би ју да се ак тив ни је уме ша у бор бу око 
ју жних кра је ва Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, у Бе о гра ду је по че ло да се раз ми-
шља о сла њу на о ру жа них че та ра ди од бра не та мо шњег срп ског на ро да од 
Бу га ра. Иа ко се по че так ор га ни зо ва ног сла ња срп ских че та у Ста ру Ср би-
ју ве зу је за фор ми ра ње ор га ни за ци је „Срп ска од бра на“12, сва ког про ле ћа 

8 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га I, све ска 4/I, 1/14. 
јул – 30. сеп тем бар/13. ок то бар 1905. го ди не, при ре ди ла Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, Бе о град 
2014, 310. 

9 Ра дош Љу шић, на ве де но де ло, 59; Сла ви ша Не дељ ко вић, на вед но де ло, 211.
10 Ра дош Љу шић, на ве де но де ло, 77–78. 
11 ВМРО, Втре шна ма ке дон ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја, осно ва на je по чет ком 

1894. го ди не у Со лу ну. Циљ ове ор га ни за ци је био је да се по стиг не нај пре по ли тич ка ау то-
но ми ја за пре о ста ли цен трал ни део европ ске Тур ске, а по том и при кљу че ње ових обла сти 
Бу гар ској, или не за ви сност у окви ру не ког ши рег удру жи ва ња на Бал ка ну. Од свог осни ва-
ња те сно је са ра ђи ва ла са бу гар ском вла дом и слу жи ла је ње ним пре тен зи ја ма у ци љу за до-
би ја ња гра ни ца Сан сте фан ске Бу гар ске. Чел ни ци ове ор га ни за ци је фор ми ра ли су ко мит ске 
че те ко је су вр ши ле те рор над срп ским и дру гим на ро ди ма у Ма ке до ни ји и ју жним кра је ви ма 
Ста ре Ср би је, ра ди њи хо ве бу га ри за ци је и де на ци о на ли за ци је. ВМРО је би ла по де ље на на 
цен тра ли сте, ко ји су би ли при ста ли це ау то но ми је и вр хо ви сте ко ји су се за ла га ли за при са је-
ди ње ње Ма ке до ни је Бу гар ској. По чет ком 1905. го ди не, до шло је до це па ња ор га ни за ци је на 
де сну фрак ци ју (Б. Са ра фо ва) и ле ву фрак ци ју ко ју су чи ни ле при ста ли це Ја на Сан дан ског. 
Обе фрак ци је би ле су ан ти срп ски опре де ље не. По из би ја њу мла до тур ске ре во лу ци је и про-
гла ше ња Ху ри је та 1908. го ди не, пре ста је иле га лан рад ВМРО-а. Јо ван Ха џи Ва си ље вић, 
Чет нич ка ак ци ја у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји, Бе о град 1928, 16–18; Ста ни слав Кра ков, 
Пла мен чет ни штва, Бе о град 1990, 53–55; Вла ди мир Илић, Срп ска чет нич ка ак ци ја 1903–1912, 
Бе о град 2006, 22–25; Урош Ше шум, „Дру штво про тив Ср ба 1897–1902“, Срп ске сту ди је, 
књ. 4, Бе о град 2013, 72–103.

12 „Срп ска од бра на“ – Срп ска орга ни за ци ја за од бра ну ин те ре са срп ског на ро да у Ста-
рој Ср би ји и Ма ће до ни ји, на ста ла је 1902. го ди не као гру па при ват них ли ца, углед них гра ђа на 
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по чев ши од 1897. па до 1901. го ди не, би ле су уба ци ва не ма ле че те ко је су 
деј ство ва ле на под ру ч ју Ки чев ске, Ку ма нов ске и Те тов ске ка зе.13 Ове че те 
су би ле са ста вље не од ли ца по ре клом из ју жних де ло ва Ста ре Ср би је и Ма-
ке до ни је. Њих је у Ср би ји ор га ни зо вао Ри ста Ба дем лић, управ ник гра да 
Бео гра да, и упу ћи вао их у Тур ску да бра не срп ски на род од те ро ра Бу га ра 
и Ар ба на са.14 Је дан од пу те ва ко јим су по вре ме но про ла зи ле срп ске че те, во-
дио је пре ко Ко со ва, од но сно – ишао је од срп ско-тур ске гра ни це пре ко Гњи-
лан ске ка зе до Скоп ске Цр не го ре. Овај пут је био ве о ма ри скан тан јер је 
про ла зио кроз област у ко јој су вр шља ле број не ар ба на шке ка чач ке че те. Да 
је пре ба ци ва ње срп ских че та овим пу тем ри зи чан по сао, ви де ло се сре ди ном 
ју на 1900. го ди не, ка да је до шло до тзв. Мо гил ске афе ре.15 Због по сле ди ца 
ко је су на ста ле на кон то га, срп ска вла да је од у ста ла од сва ке ра ди кал не ме ре, 
ме ђу ко ји ма је би ло и упу ћи ва ње на о ру жа них че та ра ди од бра не срп ског 
жи вља на Ко со ву и Ме то хи ји. Сли чан став имао је и ра шко-при зрен ски ми-
тро по лит Ни ћи фор Пе рић16, ко ји је у не ко ли ко на вра та упо зо ра вао вла сти 

и по себ но до се ље ни ка из Осман ског цар ства. Ова ор га ни за ци ја је сла ла фи нан сиј ску и ма-
те ри јал ну по моћ срп ском на ро ду угро же ном од тур ских вла сти, Ар ба на са и од су ро вог и 
отво ре ног те ро ра ко ји је Бу гар ска слу же ћи се ВМРО-ом спро во ди ла у Ма ке до ни ји и ју жним 
обла сти ма Ста ре Ср би је. Цен трал ни од бор, по знат и као Глав ни од бор на ла зио се у Бе о гра ду, 
док је глав ни опе ра тив ни цен тар био Из вр шни од бор у Вра њу. Вр хов на упра ва или Вр хов ни 
од бор био је у опе ра тив ној над ле жно сти Кон зу лар ног оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них 
де ла. Уки да њем Цен трал ног и Из вр шног од бо ра (сре ди ном 1907. го ди не), све ин ге рен ци је 
пре ла зе на Вр хов ну упра ву, а опе ра тив но над ле жан по ста је Ге не рал ни кон зу лат Ср би је у Ско-
пљу. До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 1903–1914, књи га II, до да так 3, ор га
ни за ци ја Срп ска од бра на 1907. го ди не, при ре ди ли Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић и Жи во та Анић, 
Бе о град 2008, 627.

13 Ав стри ски до ку мен ти за ре форм ска та ак ци ја на евр оп ски те го ле ми си ли во Ма ке
до ни ја 1903–1909, при ре ди ли Ми ха и ло Ми но ски, Гор ги Стој чев ски, Ско пље, 2002, 106–109.

14 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: збо р ник ра до ва, Ниш 2012, 114. 

15 До га ђај ко ји је те шко оп те ре тио по ли тич ку си ту а ци ју у Ста рој Ср би ји, би ла је Мо-
гил ска афе ра. На и ме, сре ди ном ју ла 1900. го ди не, у срп ско се ло Мо ги ла у Гњи лан ској ка зи, 
тај но су до шла три чет ни ка из Ср би је. Ова ма ла че та има ла је за циљ да оде у де бар ски крај, 
ка ко би по мо гла та мо шњим Ср би ма да се од бра не те ро ра бу гар ских ко ми та. Чет ни ци су пре-
но ћи ли у се лу, а по том су са до ма ћи ном на ста ви ли да ље. Ме ђу тим и по ред опре за и пре до-
стро жно сти, ко је су пред у зе ли, срп ски чет ни ци су био уо че ни од стра не Ар ба на са. У бор би 
ко ја је усле ди ла уби је на су два срп ска чет ни ка (Јо ван Ђор ђе вић и Си ма Кр стић) и во ђа пу та 
(Ми тар „Ка ле ја“) док је је дан чет ник (Јо ван Ги нић) ус пео да по бег не и да се по сле не ко ли ко 
да на пре ба ци у Ср би ју. Чим је по те ра би ла за вр ше на Ар ба на си су пре пла ви ли се ло Мо ги ла 
и под из го во ром да тра же срп ске чет ни ке из вр ши ли су од ма зду над та мо шњим срп ским ста-
нов ни штвом. Ми лош Ја го дић, Срп ске че те у Ма ке до ни ји 1897–1901. го ди не, 118–120; Исти, 
Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878–1912), 62; Сла ви ша Не дељ ко вић, По
ли тич ке при ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји (1895–1905) у вр тло гу анар хи је и без вла шћа, 202.

16 Ни ћи фор Пе рић (Ба ран да, 4. де цем бар 1862 – Рил ски ма на стир, 1918). Све тов но име 
Ни ко ла. За мо на шен је у ма на сти ру Вра ћевш ни ца 14. сеп тем бра 1880. го ди не. За вр шио је ви шу 
ду хов ну шко лу на Хал ки 1892. го ди не. По све ћен је за ар хи ман дри та фе бру а ра 1896. го ди не. 
Од 1893. до 1896. го ди не, био је на став ник Срп ске гим на зи је у Ца ри гра ду, а за тим је по ста-
вљен, нај пре за епи скоп ског про то син ђе ла а по том (1897), за ми тро по лит ског за ступ ни ка у 
Ско пљу. Па три јар ши ја га је 17. ја ну а ра 1901. го ди не, на сед ни ци Си но да иза бра ла за ра шко-
-при зрен ског ми тро по ли та, а по све ћен је не ко ли ко да на ка сни је. Био је пре ма мно гим из во-
ри ма, на пра сит, не до вољ но од ме рен и сво је глав. Због то га је че сто био у су ко бу и са тур ским 
вла сти ма и са срп ским кон зу ли ма у При шти ни. Ду жност је вр шио до 1911. го ди не, ка да је 
дао остав ку. По сле сло ма срп ске од бра не 1915. го ди не, био је ухап шен од Бу га ра и умро је 
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у Бе о гра ду, да ни по ко ју це ну не ша љу че те у срп ске сре ди не на Ко со ву и 
Ме то хи ји.17

Це ла 1904. го ди на про те кла је у зна ку ар ба на шких не ми ра и су ко бља-
ва ња са тур ским вој ним и по ли циј ским сна га ма. Иа ко је тур ска вој ска ан-
га жо ва ла зна чај не вој не по тен ци ја ле (око 40 ба та љо на ре дов не вој ске), ни је 
ус пе ла да по стиг не зна чај ни је ре зул та те. Тур ске сна ге де ло ва ле су тро мо и 
не е нер гич но, та ко да од обе ћа ња да тог пред став ни ци ма европ ских си ла, да 
ће у Ко сов ском ви ла је ту би ти уве де ни ред и мир, ни је ис па ло ни шта. Но ви 
не ми ри по но во су бук ну ли по чет ком 1905. го ди не. Не ми ри су нај пре из би ли 
у При шти ни, ка да се ви ше од 1.000 Ар ба на са из Ла ба оку пи ло на збо ру, где 
су пред став ни ци ма ви ла јет ских вла сти по ру чи ли да не ће пла ћа ти ни ка ве 
да жби не и да од уво ђе ња ре фор ми не ма ни шта. Исто вре ме но је до шло и до 
ве ли ког ар ба на шког ску па у Пе ћи. На овом збо ру на ко ме су уче ство ва ли 
Ар ба на си из Пећ ке и Ђа ко вач ке на хи је и Ма ле си је, Ар ба на си су по ред ста-
рих зах те ва (да не же ле ре фор ме, од но сно да ва ње ре гру та, гра ђан ски суд и 
срп ске зап ти је), пред став ни ци ма ви ла јет ских вла сти из ја ви ли и да не ће пла-
ћа ти аг нам (по рез на сто ку), ни ти ће тр пе ти вој не па тр о ле у сво јим се ли ма. 
Ан ти срп ски и ан ти сло вен ски опре де ље ни Ар ба на си су од тур ских вла сти 
за тра жи ли и про те ри ва ње ру ских ка лу ђе ра из ма на сти ра Де ча ни. Оку пље-
ни Ар ба на си су из ја ви ли да они бо ра вак ру ских ка лу ђе ра у ма на сти ру сма-
тра ју за ре фор ме, и да ће уко ли ко им се не ис пу ни овај зах тев, они ма на стир 
Де ча не за па ли ти а све ка лу ђе ре по би ти.18 Све га не ко ли ко да на по за вр шет ку 
збо ра у Пе ћи, ар ба на шки по крет је за хва тио област Љу ме. Љу мља ни су по-
себ но би ли ре вол ти ра ни ти ме, што су тур ске вла сти упр кос ра ни јим обе ћа-
њи ма да ће осло бо ди ти све Ар ба на се, у про гон ству још увек др жа ли за то че не 
ар ба на шке по гла ва ре ухва ће не за вре ме ан ти ре форм не по бу не 1903. го ди не. 
Ка ко до то га ни је до шло, Љу мља ни су од лу чи ли да на пад ну и за у зму При-
зрен и да та ко при мо ра ју цар ске вла сти да одр же сво је обе ћа ње.19

Си гур ни у сна гу свог оруж ја, ко ја је износи ла до 8.000 пу ша ка, Љу мља-
ни су из вр ши ли фрон тал ни на пад на При зрен. Већ у пр вим ми ну ти ма бор бе, 
по ка за ло се да је та ква так ти ка пот пу но по гре шна, јер су на па да чи до шли 
под удар ве ли ке ва тре не мо ћи тур ских сна га. Ко ман ду над од бра ном При зре-
на имао је Ре шид-па ша Чер кез, ко ји је ва жио за јед ног од спо соб ни јих тур ских 

као за то че ник, у: Са ва, епи скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, 
Бе о град – Под го ри ца – Кра гу је вац 1996, 378–380.

17 „Из Ве ли ко-хоч ке афе ре има мо по у ке, да по ве ће че те у ове кра је ве не мо же мо пу шта-
ти, сем ако би хте ли иза зва ти су коб са Тур ском, на ро чи то са Ар на у ти ма. У та квом слу ча ју, 
т.ј. по ши ља њем че та вр ло је мо гу ће да би у из ве сном сми слу и по кољ иза зва ли. А не ка би и 
то би ло, ако би вре ме за отво ре ну ак ци ју на сту па ло, а ина че ни ка ко“. До ку мен ти о спољ ној 
по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до да так 1, ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 
1903–1905. го ди не, при ре ди ла Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, Бе о град 2008, 532. 

18 АС, МИД, По ли тич ко оде ље ње (да ље: ПО), 1905, ред 455, ф VI II, ПП. No 233, срп ски 
Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 7/20. 
фе бру ар 1905; Исто, ред 217, ПП. No 381, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино-
стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 11/24. но вем бар 1905; Исто, ПП, No 305, срп ски 
Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 23. 
март/5.април 1905.

19 Сла ви ша Не дељ ко вић, По ли тич ке при ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји (1895–1905), у вр тло
гу анар хи је и без вла шћа, 211–212. 
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офи ци ра. У свом оп хо ђе њу са окол ним ар ба на шким пле ме ни ма, он је по ка-
зи вао чврст став и ни је се ли био да упо тре би си лу, уко ли ко би то при ли ке 
на ла га ле. У оштр ом су ко бу са град ским гар ни зо ном, ко ји је по ред пе ша ди је 
(3.000 вој ни ка) имао и не ко ли ко ба те ри ја брд ских то по ва, на па да чи су би ли 
раз би је ни и уз зна чај не гу бит ке би ли при мо ра ни на по вла че ње.20 Су коб код 
При зре на алар ми рао је вла сти у Ца ри гра ду. По по себ ном на ре ђе њу сул та на 
Аб дул Ха ми да II у При зрен је био по слат Ша ћир-па ша, ко ји је до био у за да так 
да сми ри на пе тост и из гла ди од но се из ме ђу Ар ба на са и тур ских вла сти. Уме-
сто да од го во ре си лом и да у не мир ном Ко сов ском ви ла је ту на по кон ус по ста-
ве ред и мир, ца ри град ске вла сти су се опре де ли ле за по пу стљи вост. Да би 
се уми ли ла Ар ба на си ма, Пор та је сме ни ла ви ше ви ла јет ских чи нов ни ка ко ји 
ни су би ли по во љи Ар ба на са, а по том је на ме сто ко сов ског ва ли је по ста ви ла 
Мах муд-Шеф кет-па шу.21 На кон из ја ве ло јал но сти сул та ну и њи хо ве по ну де 
да ће за од бра ну Цар ства офор ми ти вој ну си лу од 30.000 бо ра ца ко ји ће би ти 
рас по ре ђе ни у по себ ним ба та љо ни ма тзв. „Ха ми ди ја ма“, сул тан Аб дул Ха-
мид II je усли шио њи хо ве же ље и осло бо дио из про гон ства ве ли ки део при-
зрен ских и пећ ких гла ва ра. Они су у сво јим ме сти ма би ли до че ка ни као хе-
ро ји, ко ји су због ода но сти исла му и Тур ској, по стра да ли од хри шћан ских, 
од но сно срп ских оп ту жби.22

Ко ри сте ћи бла го на клон и по пу стљив став тур ских вла сти, Ар ба на си 
су на ста ви ли те рор над срп ским ста нов ни штвом на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Уби ства, от ми це, си ло ва ња, пљач ке, по ста ли су сва ко днев на по ја ва. Гле да-
ју ћи пат ње сво јих су на род ни ка у Ста рој Ср би ји, кон зул Ми ро слав Спа лај-
ко вић23 је пи сао да 1905. го ди на у мно го ме ли чи на 1813. го ди ну.24 Оси о ност 
и без об зир ност Ар ба на са би ла је под гре ја на чи ње ни цом да су Ср би у Ста рој 
Ср би ји би ли не на о ру жа ни, те сто га ни су мо гли да се бра не од сва ко днев них 
на па да. Све до по чет ка 20. ве ка, пу шка у ру ка ма Ста ро ср би ја на ца би ла је 
пра ва рет кост. За раз ли ку од Ср ба ко ји ни су има ли оруж је, Ар ба на си су би ли 
на о ру жа ни до зу ба. И док су Ср би ау то мат ски би ли про гла ша ва ни за бун тов-
ни ке уко ли ко би се код њих про на шло оруж је, тур ске вла сти су при бе га ва ле 

20 АС, МИД, ПО, 1905, ред 455, ф VI II, ПП. No 233, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми-
ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 7/20. фе бру ар 1905; Исто, ред 
217, ПП. No 381, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не 
Ср би је, При шти на 11/24. но вем бар 1905.

21 Исто, ПП, No 876, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла 
Кра ље ви не Ср би је, При шти на, 7/20. ав густ 1905.

22 Исто, ПП, No 797, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла 
Кра ље ви не Ср би је, При шти на, 1/14. ав густ 1905; Ми лош Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си 
у Ко сов ском ви ла је ту (1878–1912), 83–85.

23 Ми ро слав Спа лај ко вић (1869–1951), ди пло ма та, у то вре ме кон зул у При шти ни.
24 „Го ди на 1905. ли чи у мно го ме на 1813. Па ра ле ла је тач на. У оба мо мен та Ру си ја је 

би ла при ну ђе на да упо тре би сву сво ју енер ги ју и ак тив ност ис кљу чи во за сво је др жав не по-
сло ве. С то га је и био за кљу чен мир у Бу ку ре шту, а та кве исте про ви зи је прет хо ди ле су јам-
ча но и спо ра зу му у Мир цште гу. У оба слу ча ја срп ски на род био је оста вљен са мо ме се би. 
По сле устан ка и Бу ку ре шта, срп ски на род у Ср би ји кло нуо је и убр зо под ле гао; по сле от по-
че те ре форм не ак ци је и Мир цште га, срп ски на род у Тур ској осе тио је го то во у истом ро ку 
вре ме на као и у про шлом ве ку нај те же уда р це тра ди ци о нал них не при ја те ља“. АС, МИД, ПП, 
1905, No 217, ПП, бр. 171, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла 
Кра ље ви не Ср би је, При шти на, 27. ју ни/10. ју ли 1905.



раз о ру жа ва њу Ар ба на са са мо он да ка да би они отво ре но уста ли про тив 
др жа ве и сул та на, што се ве о ма рет ко де ша ва ло.25 По се до ва ње оруж ја да ва ло 
је си гур ност и је ди ну мо гућ ност да се хри шћа нин-Ср бин, од бра ни од ар ба-
на шко-тур ских на па да ча. О то ме нај бо ље све до чи до га ђај ко ји се збио у 
Пећ кој на хи ји по чет ком апри ла 1905. го ди не, ка да је по злу чу ве ни раз бој ник 
Кал чак у прат њи не ко ли ко ка ча ка, на пао све ште ни ка Ђор ђа Јо ва но ви ћа из 
Бе лог По ља, не би ли га убио и опљач као. Уме сто да мо ли за жи вот, ка ко су 
то Ар ба на си оче ки ва ли, Ђор ђе је на њи хо во ве ли ко из не на ђе ње, из ва дио 
са кри ве ни ре вол вер, раз о ру жао их и спро вео у Бе ло По ље, где су их се ља ни 
ве за ли а по том пре да ли Пећ ком му те са ри фу.26

Схва та ју ћи да ће сва ко днев ни ар ба на шки на па ди очи сти ти чи та ве обла-
сти од Ср ба, кон зул Спа лај ко вић је по чео да гу би стр пље ње ко је се оче ку је 
од јед ног ди пло ма те и све че шће је по чео да тра жи да се поч не са на о ру жа-
ва њем срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји. Иа ко су зва нич не вла сти 
у Бе о гра ду та кве пред ло ге од би ја ле, јед на ма ња ко ли чи на оруж ја ипак је би ла 
пре ба че на на Ко со во и Ме то хи ју. Ова ак тив ност би ла је не за ви сна од че то-
ва ња. Цео по сао ишао је пре ко ор га ни за ци ја Срп ска од бра на ко ја је кра јем 
1904. и у пр вим ме се ци ма 1905. го ди не, ра ди од бра не од ар ба на шких на си ља, 
до ту ра ла оруж је Ср би ма у При штин ској и Пећ кој на хи ји, Сре дач кој и Си ри-
нић кој жу пи и гњи лан ском По мо ра вљу. До ту ра ње оруж ја срп ским се ли ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји, ни је оста ло не при ме ће но од стра не Ру си је, ко ја је пре ко 
свог пред став ни ка у Ца ри гра ду, Зи но вје ва ви ше пу та упо зо ра вао Ср би ју да 
„пре ста не са та квим ак тив но сти ма јер то мо же иза зва ти по кољ Ср ба, а то 
иде у при лог Ау стри ји.27 По ред до ту ра ња оруж ја, Срп ска од бра на је по че ла 
да уво ди сво ју ор га ни за ци ју ме ђу та мо шње срп ско ста нов ни штво.28 Срп ским 
се ли ма на Ко со ву оруж је је до ту ра но пре ко Са ва ти ја Ми ло ше ви ћа29, ко ји је 

25 Ра дош Љу шић, на ве де но де ло, 135–136.
26 АС, МИД, ПО, 1905, ред 362, ПП Бр. 297, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар-

ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на, 23. април/6. мај 1905.
27 Ру ски пред став ник у Ца ри гра ду, са ве то вао је срп ској вла ди да нај стро жи је за бра ни 

пре нос оруж ја и све што би код тур ских вла сти иза зи ва ло сум њу. Он је сма трао да се на о ру-
жа ва њем срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји не мо же по сти ћи ни шта до бро. Ср би ја, 
ис та као је Зи но вјев мо ра да бу де што оба зри ви ја и не сме да иза зи ва не при ли ке на ро чи то 
са да ка да је Ру си ја због Ја па на ан га жо ва на на Да ле ком ис то ку. АС, 1905, ПП, ПП No 2212, 
По слан ство у Ца ри гра ду – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, Ца ри град 
23. мај/5. ју ни 1905.

28 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (да ље: АСА НУ), Исто риј ска зби р ка, 
15118, Јо ван М. Јо ва но вић – Пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла 
Ни ко ли Па ши ћу, Бе о град, 12/25. фе бру ар 1905; АС, МИД-ПО, 1905, ред 9, Ф V, Пов. 2525, 
Бе о град 14/27. фе бру ар 1905; АС, МИД, ППО, 1906, ред 22, ПП No 4308, Ми ни стар ство ино-
стра них де ла – срп ском Кон зу ла ту у При шти ни, Бе о град 23. сеп тем бар/6. ок то бар 1905; 
До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1912, књи га II, до да так 2, ор га ни
за ци ја Срп ска од бра на 1906. го ди не, при ре ди ли Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић и Жи во та Анић, 
Бе о град 2007, 13; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, ор га ни за ци ја 
Срп ска од бра на 1903–1905. го ди не, књи га II, до да так 1, 244–246, 429. 

29 Са ва ти је Ми ло ше вић (Па вли ца, 1876 – Ве ли ка Хо ча, 25. мај 1905). Био је прак ти кант 
Сту де нич ког сре за, убио је сре ског ка пе та на у Ра шкој, Па вла Је ла ви ћа па је по бе гао пре ко 
гра ни це на Ко со во, где је жи вео ра де ћи за не ке ис так ну ти је Ар ба на се (Му ла Зе ку из Пе ћи, 
Фе ро ви ћа из Пла ва, Ша ба на ги ћа из Гу си ња), а за тим је пре шао у Цр ну Го ру. У Ср би ји је 
био огла шен за хај ду ка. По Мај ском пре вра ту, вра тио се у Ср би ју и убр зо је ан га жо ван као 
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јед но вре ме био ан га жо ван као слу жбе ник срп ског Кон зу ла та у При шти ни30, 
док је се ли ма у Ме то хи ји, оруж је до ту ра но пре ко по вер љи вих љу ди (по пут 
То ме Х. Ми ли ћа, Ми хај ла Ба бу но ви ћа, Мар ка Ку јун џи ћа – сви из Ве ли ке Хо че, 
Слав ка Пи ту ли ћа Ми ла ди но ви ћа из Пећ ке на хи је, итд.) ко ји су од ла зи ли у 
Ср би ју и та мо до би ја ли оруж је.31 У овом по слу уче ство ва ле су по гра нич не 
вој не и ци вил не вла сти, ко је су са ра ђи ва ле са срп ским кон зу ла ти ма у При-
шти ни и Ско пљу, ко ји су пред ста вља ли сво је вр сне при хват не цен тре за ову 
вр сту „по вер љи вих по сло ва“. Глав ни пунк то ви за до пре ма ње оруж ја у Ста-
ру Ср би ју на ла зи ли су се у Вра њу, Мер да ру и по гра нич ној ка ра у ли Ли си ци.32 
Оруж је је де ље но ли ци ма ко ја су са пре по ру ком кон зу ла та до ла зи ла на гра-
ни цу, а по том рас кло пље но и у џа ко ви ма, по себ ним ка на ли ма пре ба ци ва но 
у Ста ру Ср би ју.33 Јед на од ло ка ци ја у ко је је до пре мља но оруж је у Ме то хи-
ји би ло је срп ско се ло Ве ли ка Хо ча. Окру же на број ним ар ба на шким се ли ма, 
Ве ли ка Хо ча је пред ста вља ла здра во је згро срп ског на ро да у Ме то хи ји. Со-
ли дар ни и сло жни, се ља ни у Ве ли кој Хо чи са успе хом су од би ја ли број не 
ар ба на шке на ср та је. Уме сто да под лег ну пси хо ло ги ји стра ха и спас под зу лу-
ма по тра же у исе ља ва њу у Ср би ју, ста нов ни ци Ве ли ке Хо че од лу чи ли су се за 
от пор и оста нак на сво јим ви ше ве ков ним ог њи шти ма.34 За то ни је ни ма ло 
слу чај но због че га су се Ар ба на си око ми ли на ово ме сто, не би ли га ра се ли ли 
и уни шти ли као што су то ура ди ли и са број ним срп ским се ли ма ши ром 
Ста ре Ср би је. При ли ка за то пру жи ла им се по чет ком ју на 1905. го ди не, ка да 
је до шло до су ко ба у Ве ли кој Хо чи ко ји је у мно го че му под се ћао на Мо гил ску 
афе ру. У же љи да по ти сну срп ски ути цај у ју жним обла сти ма Ста ре Ср би је 
и у Ма ке до ни ји, бу гар ски ег зар хи сти у про ле ће 1905. го ди не по че ли су да 

слу жбе ник Кон зу ла та у Би то љу (1903–1904), под име ном Са ва Ми ло ше вић. Ка да је по че ла 
чет нич ка ак тив ност, по стао је ва жна осо ба у ор га ни зо ва њу срп ског упо ри шта и обра зо ва ња 
срп ских че та у Ста рој Ср би ји. По ги нуо је у Ве ли кој Хо чи. „Алек са Јо ва но вић, Вој во да Са-
ва ти је – по че так срп ске чет нич ке ак ци је у Ма ће до ни ји“, Ле то пис Ма ти це срп ске, CIV, књ. 
326, св. 1–2, Но ви Сад 1930, 127–144.

30 АС, МИД, ПО, 1904, ред 1, ф XII, при ват но пи смо кон зу ла Спа лај ко ви ћа – Пред се де-
ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла Ни ко ли Па ши ћу, При шти на 15/28. 
де цем бар 1904.

31 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га I, све ска 4/II, 
1/14. ок то бар – 31. де цем бар 1905/13. ја ну ар 1906. го ди не, при ре ди ла Љи ља на Алек сић-Пеј-
ко вић, Бе о град 2010, 641–642; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци 1903–1914, књи га I, све ска 
4/I, 327–329, 339–341; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га 
II, до да так 1, ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1905. го ди не, 248–249, 434, 520–521.

32 Пре драг Пеј чић, Чет нич ки по крет у Кра ље ви ни Ср би ји 1903–1918, Кра гу је вац 2007, 
49–52.

33 Оруж је и му ни ци ја су пре ко Из вр шног од бо ра до ста вља ни од бо ри ма на те ре ну или 
су пре но ше ни пре ко по вер љи вих љу ди. Ве ли ког уде ла у овом по слу има ли су срп ски офи ци-
ри, као и чла но ви и сим па ти зе ри срп ске чет нич ке ор га ни за ци је. Пу шке су би ле ра зних си сте-
ма. На нај бо љим пу шка ма то га вре ме на, срп ским бр зо мет ка ма ски дао се грб Ср би је и озна ка 
Кра гу је вач ког за во да. То се ра ди ло, ка ко би у слу ча ју евен ту ал не за пле не оруж ја од стра не 
тур ских вла сти, био ели ми ни сан сва ки траг о уче шћу Ср би је. Уз сва ку пу шку ишао је и па тро-
наш (фи ше кли је) у ко ме је обич но би ло од 100 до 200 ме та ка. По ред пу ша ка пре ба ци ва ни су 
и ре вол ве ри. Нај че шћи ре вол вер био је ру ски на ган, а би ло је и не што бро вин га и па ра бе лу ма. 
Вла ди мир Илић, на ве де но де ло, 31–33; Јо ван М. Јо ва но вић, на ве де но де ло, 164–165.

34 АС, МИД, ПО, 1899, А/21, Пов. No 111, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Пред сед ни-
ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла Вла да ну Ђор ђе ви ћу, При шти на 15/27 
април 1899.
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вр ше сна жан при ти сак на срп ско ста нов ни штво у тим обла сти ма. То је иза зва-
ло бр зу ре ак ци ју Срп ске од бра не, ко ја је да би за у ста вила на па де бу гар ских 
ко ми та опре ми ла не ко ли ко че та и по сла ла их у Тур ску. Јед на од че та ко ја је 
има ла за да так да оде у ре јон По ре ча и Ки че ва, би ла је сед мо чла на гру па ко јом 
је упра вљао Са ва ти је Ми ло ше вић. По ред ње га у че ти су се на ла зи ли и Ла зар 
Ку јун џић35, пот по руч ник Жи во јин Жи ка Ми ло ва но вић, Ко ста Ка ра пе рић 
(из се ла Ко њу ха на Ко со ву), Та са Ми ла но вић, Ста ни ша Ше вић и Ста но је Ми-
кић.36 Сви чет ни ци у овој гру пи има ли су ве ли ко бор бе но ис ку ство, та ко да 
би ова че та тре ба ло да пред ста вља је згро из ко га би се при ли ком до ла ска на 
те рен фор ми ра ло не ко ли ко по себ них че та. То се по себ но од но си ло на Ку јун-
џи ћа и Ми ло ше ви ћа, ко ји су има ли ве ли ку уло гу у ор га ни за ци ји и ра ду Срп-
ске од бра не. Они су у то ку 1904. го ди не, кр ста ри ли по По реч кој, Ку ма нов ској, 
Ки чев ској и Кра тов ској ка зи и су ко бља ва ли се са број ним бу гар ским че та ма. 
По чет ком апри ла 1904. ор га ни зо ва ли су бек ство во ђе Бр сјач ке бу не, Миц ка 
Кр сти ћа-Па влов ског, ко ји се на кон из ла ска из за тво ра на ла зио под при смо-
тром тур ске по ли ци је у Би то љу.37 Ова дво ји ца, у ра но про ле ће 1905, ви ше 
пу та су пре ла зи ла у Тур ску и уче ство ва ла у чу ве ној бор би чет ни ка и тур ске 
вој ске на Че ло пе ку у ре јо ну Ку ма но ва.38 Из ми чу ћи сна жним по те ра ма тур-
ске вој ске, они су се, као и ве ћи на чет ни ка ко ји су уче ство ва ли у овој би ци, 
вра ти ли у Ср би ју. Све га не ко ли ко да на на кон до ла ска у Ср би ју, Ку јун џић и 
Ми ло ше вић по зва ни су у Бе о град, где им је са оп ште но да се спре ме за по нов-
ни пре ла зак гра ни це.39

35 Ла зар Ку јун џић (Ора хо вац, 11. април 1880 – Ве ли ка Хо ча, 25. мај 1905). За вр шио је 
При зрен ску бо го сло ви ју а слу жбу је по чео као учи тељ у Ки че ву и При ле пу. Као до пи сник 
и са ку пљач на род них при ча и пе са ма са ра ђи вао је у Ца ри град ском гла сни ку. Школ ске 1903/4. 
го ди не био је упра ви тељ срп ских основ них шко ла у ки чев ском кра ју и та да је пред ла гао да 
се ор га ни зу ју че те ко је би бра ни ле срп ски на род од бу гар ских ко ми та. Убр зо је и сâм оти шао 
у че ту. По ги нуо је у Ве ли кој Хо чи. Ми ле Ста нић, „Успо ме не на ми тро по ли те са ко ји ма сам 
ра дио Ми ха и ла Г. Ри сти ћа“, Вар дар ски збо р ник 2, Бе о град 2003, 119. 

36 Че те ко је су од ла зи ле у Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју би ле су са ста вље не од две гру пе 
љу ди. Јед ну су чи ни ли ак тив ни офи ци ри и под о фи ци ри из ак тив ног и ре зер вног са ста ва срп-
ске вој ске. Та ко је у јед ној че ти ко ја је би ла са ста вље на ју на 1905. го ди не, од 16 бо ра ца би ло 
де вет ак тив них под о фи ци ра срп ске вој ске. Дру гу гру пу чи ни ли су Ср би из Тур ске, за тим 
пи том ци ро дом из Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је ко ји су се шко ло ва ли у про свет ним за во ди ма 
у Ср би ји, за тим Ста ро ср би јан ци ко ји су се као пе чал ба ри на ла зи ли у Ср би ји, бив ше ко ми-
те ВМРО ко ји су пре шли на срп ску стра ну и ста нов ни ци Цр не Го ре и срп ских обла сти под 
Ау стро у гар ском. Ми лан Ра кић, Кон зул ска пи сма 1905–1911, при ре дио Ан дреј Ми тро вић, 
Бе о град 1985, 306. 

37 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до да так 1, 
ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1906, 147–150, 167.

38 На ви су Ни ку ља не, на Че ло пе ку, 16/29. апри ла 1905. го ди не од и гра ла се чу ве на бит-
ка из ме ђу срп ских че та и тур ске вој ске ко ју су пред во ди ли стра ни (ре форм ни) офи ци ри. Чим 
је от по че ла бор ба, тур ским сна га ма је при те кло у по моћ не ко ли ко сто ти на Ар ба на са из обли-
жњих ме ста. У бор би је уче ство ва ло не ко ли ко срп ских че та (укуп но око 150 љу ди) док су 
тур ске сна ге бро ја ле 100 пе ша ка и 164 ко ња ни ка. За хва тив ши сва три вр ха Че ло пе шког ви са, 
чет ни ци су има ли стра те шку пред ност и по сле же сто ке ви ше ча сов не бор бе, на не ли су тур-
ској вој сци и Ар ба на си ма ве ли ке гу бит ке (пре ко 200 мр твих и ра ње них) док су са ми има ли 
све га два уби је на бор ца (пот по руч ни ка Пе тра То до ро ви ћа и чет ни ка Ра ду ла Ко сов ца). По сле 
бит ке, тур ска вој ска се по ву кла са бо ји шта, а срп ске че те по ву кле су се у прав цу срп ске гра-
ни це. Јо ван М. Јо ва но вић, на ве де но де ло, 169–170.

39 АС, МИД, ПО, ред 1040, Стр. Пов. бр. 127, Бе о град 23. април/6. мај 1905.
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Иа ко су по вер љи ви љу ди са Ко со ва, ко ји су се у то вре ме за те кли у Кур-
шу мли ји, а ме ђу ко ји ма је био и ко ла шин ски про та Ву кај ло Бо жо вић, пред-
ла га ли да се не иде пре ко Ста рог Ко ла ши на, не го да се би ра пра вац од Вра ња 
на се ло Ко ри ле, па од Не ро ди мља на Шар-пла ни ну, Са ва ти је Ми ло ше вић се 
опре де лио за пра вац Кур шу ми ли ја – По ду је во – Ста ри Ко ла шин – Под ри мље. 
Пут пре ко Под ри мља иза бран је ве ро ват но за то што је ова че та би ла са ста-
вље на ско ро ис кљу чи во од љу ди са Ко со ва ко ји су до бро по зна ва ли те рен и 
го во ри ли ар ба на шки је зик.40 Чет ни ци су би ли об у че ни у тзв. те тов ску но шњу 
и на о ру жа ни ма у зер ка ма. Њи ма су се на гра ни ци при дру жи ли То ма Мој сић, 
Мла ден Чу ка ре вић и Сто јан Ма ни та ше вић, сви из Ве ли ке Хо че. Ка ко ни су 
до бро по зна ва ли пут од Дол ца до Ве ли ке Хо че и то но ћу и по ло шем вре ме-
ну, они су за мо ли ли до лач ког па ро ха Ђор ђа Јо ва но ви ћа да им по мог не, што 
је он и учи нио. Чет ни ци су пу то ва ли це лу ноћ. Ка да су из Пећ ке пре шли у 
При зрен ску на хи ју, пу шке и бом бе ко је су но си ли за Ср бе у По ре чу из пре-
до стро жно сти су оста ви ли у јед ној пе ћи ни. Ка да су пре шли Ми ла но вач ку 
пла ни ну ко ја пред ста вља гра ни цу из ме ђу оштро зуп ског и хоч ког бар ја ка41, 
не ко ли ко чет ни ка, упр кос стро гим упу стви ма Из вр шног од бо ра, за тра жи ло 
је да си ђу до Хо че, ка ко би се од мо ри ли и ру ча ли. Схва тив ши да је ова од-
лу ка ве о ма ри зич на, поп Ђор ђе се одво јио од њих, и оти шао у Зо чи ште где 
је пре но ћио код све ште ни ка Ђу ре Сто ја но ви ћа. Су тра дан је, об у чен у ар ба-
на шко оде ло оти шао у При зрен.42 Чет ни ци су на ста ви ли пут и пред зо ру су 
сти гли у ме сто Ждре ло, на до мак Ве ли ке Хо че. Ту су чет ни ци и Мла ден Чу-
ка ре вић оста ли да че ка ју, док су се То ма и Сто јан упу ти ли у се ло да на ба ве 
ру чак, ка ко би чет ни ци по том у су мрак мо гли да на ста ве свој пут. У ме ђу вре-
ме ну, Ку јун џи ћа и ње го ве дру го ве опа зи ла су ар ба на шка де ца ко ја су чу ва ла 
сто ку и о то ме су од мах оба ве сти ла Ар ба на се. Ка да је про пао по ку шај да под-
ми те оку пље не Ар ба на се, чет ни ци су се на „бе су“43 упу ти ли у се ло. Ту их 
је по ред ар ба на шког до че као и срп ски кмет Јо ван Ма ни та ше вић. У крат ком 
раз го во ру, кме то ви су при ста ли да их при ме у ку ћу, на ко на чи ште, са мо под 
усло вом да се су тра дан ка да се у се лу по ја ве тур ски вој ни ци они са ми пре-
да ју вла сти ма. Срп ски чет ни ци ни су при ста ли на пре да ју, не го су се скло ни ли 
у јед ну пра зну ар ба на шку ку лу. Ода тле су на ста ви ли пре го во ре са Ар ба на-
си ма, све док у се ло ни је при сти гао је дан од ред тур ске вој ске. Тур ски ју зба ша44 
у прат њи два вој ни ка, два жан дар ма и три Ар ба на са ушао у ку лу ко ји су за-
узе ли чет ни ци и од њих је за тра жио да се пре да ју. „Да смо се ми сли ли пре да-
ва ти уз вра ти ли су чет ни ци, не би смо до шли ов де на бе су, а ви да сте ми сли ли 
на наш жи вот не би сте ово ђу бре – по ка зу ју ћи на ба ши бо злук – ов де до во-
ди ли“.45 Не ко ли ко тре ну та ка по том, чет ни ци су отво ри ли ва тру из пу ша ка.

40 Гри го ри је Бо жо вић, „Са ва ти је и Ко ла шин“, Ју жни пре глед, бр. 6–7, Ско пље 1930, 
280–282.

41 Бар јак – за ста ва, у овом слу ча ју ар ба на шко пле ме под оруж јем или ње го ва ору жа-
на сна га. Јед но пле ме мо гло је има ти ви ше бар ја ка. 

42 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до да так 1, 
ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1906, 463–475.

43 Бе са – ча сна реч код Ар ба на са.
44 Ју зба ша – ка пе тан.
45 АС, МИД, ПП, 1906, Ред 302, Пов No 129, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар-

ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 15/28. ју ни 1905.
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У пуц ња ви ко ја је усле ди ла ју зба ша и је дан Ар ба нас ус пе ли су, иа ко 
ра ње ни, да на пу сте ку ћу, док су оста ли би ли уби је ни. Ку ћа у ко јој су се на-
ла зи ли срп ски чет ни ци би ла је оп ко ље на са свих стра на. На њу су пу ца ли 
тур ски вој ни ци, као и Ар ба на си ко ји су у ма са ма по че ли да до ла зе у Ве ли ку 
Хо чу, та ко да их је пред зо ру би ло око 1.500. Пар са ти на кон из би ја ња су ко ба, 
тур ским сна га ма у В. Хо чи, при сти гло је по ја ча ње у ја чи ни од два бу љу ка46 
пе ша ди је и јед ног еска дро на ко њи це. Од луч ни да ску по за ме не сво је гла ве 
чет ни ци су пру жи ли же сток от пор. Бор ба је тра ја ла чи та ве но ћи. Не мо гав-
ши да их са вла да ју Ар ба на си су око де вет са ти ују тру, за па ли ли ку лу у ко јој 
су се на ла зи ли чет ни ци. Ка да се сру шио кров из ку ле су ис тр ча ли ра ње ни 
чет ни ци Ла зар Ку јун џић и Ко ста Ка ра пе рић пу ца ју ћи из ре вол ве ра на Ар ба-
на се. По след њим мет ком Ко ста је убио јед ног Ар ба на са, а он да је по ко шен 
пло ту ни ма пао за јад но са Ла за ром Ку јун џи ћем. Ар ба на си су за тим по тр ча ли 
у ку лу и из ву кли сво је мр тве, а те ла пе то ри це по ги ну лих чет ни ка су оста-
ви ли да из го ре. Те ла чет ни ка, њи хо во оруж је и опре ма пот пу но су са го ре ли.47 
Ка да су Ар ба на си Ора хов ча ни при шли уби је ним чет ни ци ма ис пред ку ле, у 
јед ном од њих пре по зна ли су Ла за ра Ку јун џи ћа. Код уби је ног Ла за ра про на-
ђе на је јед на кар та, бе ле жник, пра ви ла ко ми те та и 70–80 на по ле о на48 ко ји 
су Ар ба на си од мах ме ђу со бом по де ли ли. Тур ске вла сти и Ар ба на си, од мах 
су пре тре сли ку ћу Ла заре вог оца и ње го вих ро ђа ка, али ни шта сум њи во ни су 
на шли. Ар ба на си су по том, по зва ли Ла за ре ве ро ди те ље и на ре ди ли им да 
оду до ку ле и ви де уби је ног си на. Пла ше ћи се да крв за уби је не Ар ба на се не 
пад не на по ро ди цу Ку јун џић, Ла за ре ви ро ди те љи су Ар ба на си ма од го во ри ли 
да њи хов син ни је ка чак не го да скал (учи тељ), да је он у свом ме сту слу жбо-
ва ња у Ки че ву, а да је то не ко дру ги. Ла за ре ва мај ка је да би спа си ла оста ле 
Ку јун џи ће, по ре кла да је уби је ни чет ник њен син. Хра бро др жа ње Ла за ре вих 
ро ди те ља, спре чи ло је Ар ба на се да до ка жу да је уби је ни чет ник био Ла зар. 
На овај на чин је из бег ну та опа сност да „крв“ оста не на њи хо вој ку ћи, што је 
мо гло да бу де коб но за це лу за дру гу Ку јун џи ћа ко ја је бро ја ла ви ше по ро дич-
них ку ћа.49

Чим је по че ла бор ба у се лу, тур ске вла сти су кре ну ле у по те ру за ме шта-
ни ма ко ји су по мо гли чет ни ци ма да до ђу до Ве ли ке Хо че. То ма Мој сић и 
Мла ден Чу ка ре вић, це ле но ћи су из бе га ва ли број не ар ба на шко-тур ске па-
тр о ле, али су су тра дан ипак би ли ухва ће ни. При ли ком хап ше ња То ма је био 

46 Бу љук – че та вој ске, од ред.
47 АС, МИД-ПП, 1905, ред 73, ПП. Бр. 578, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству 

ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, 29. мај/11. јун 1905; Исто, Стр. Пов. 115, срп ски Кон зу-
лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 30. мај/12. 
ју ни 1905; Исто, Исто, ред 26, Пов. Бр. 517, По слан ство у Ца ри гра ду – Ми ни стар ству ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је, Ца ри град 13/26. ју ли 1905; Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви
ла је ту 1878–1912, при ре дио Бран ко Пе ру ни чић, Бе о град 1989, 345–347; Ми лан Ра кић, Кон зул
ска пи сма 1905–1911, 42–44, 306–308; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 
1903–1914, књ. II, до да так 1, ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1906, 447–462.

48 На по ле он или на по ле он дор – фран цу ски злат ник на зван по ца ру На по ле о ну I вре део 
је 20 фран цу ских фра на ка или 20 ди на ра. Због сво је вред но сти (6,5 гра ма зла та), че сто је од 
стра не ви ше др жа ва упо тре бља ван за пла ћа ње ра зних ак тив но сти уну тар Осман ског цар ства. 
Ми лан Ра кић, Кон зул ска пи сма 1905–1911, при ре дио А. Ми тро вић, Бе о град 1985, 307.

49 Исто, 308. 
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ра њен. Они су од мах би ли од ве де ни у При зрен и пре да ти та мо шњем вој ном 
ислед ни ку ра ди са слу ша ња. И док се То ма упр кос број ним по вре да ма ср ча-
но др жао од ба цу ју ћи сва ку по ми сао да има би ло ка кве ве зе са чет нич ком 
гру пом, Мла ден је упу тио тур ске ис тра жне ор га не на по па Ђор ђа и Сто ја на 
Ма ни та ше ви ћа. Ка ко је Сто јан на пу стио Ве ли ку Хо чу још док је тра ја ла бор-
ба у се лу, сва па жња тур ских вла сти усме ри ла се на до лач ког па ро ха Ђор ђа 
Јо ва но ви ћа. У по тра зи за од бе глим Ђор ђем Јо ва но ви ћем, по ред број них 
ар ба на шких че та ко је су кр ста ри ли пећ ким и при зрен ским пла ни на ма уче-
ство ва ла је и по себ на зап тиј ска је ди ни ца50 ко јом је ко ман до вао Не џат Ча уш.51 
Зна ју ћи ка кву су му суд би ну на ме ни ле тур ске вла сти, Ђор ђе ни је че као да 
ар ба на шко-тур ске па тро ле до ђу по ње га, већ је по тра жио по моћ од ис так-
ну тог срп ског на ци о нал ног рад ни ка Пе тра Ко сти ћа. По ње го вој пре по ру ци, 
Ђор ђе је јед но вре ме про вео у по ро ди ци срп ског пр ва ка Ни ко ле Х. Јо ва но ви-
ћа, а по том је бри гу о ње му пре у зе ло ту тор ство „Фон да Си ма А. Игу ма но ва“.52 
У су ко бу у Ве ли кој Хо чи на стра да ла је це ла чет нич ка гру па. По сле бит ке, 
те ла пе то ри це чет ни ке којa су осталa у ку ли и ко ја су ма ње ви ше са го ре ла, 
са хра ње на су у Хо чи код Цр кве Све тог Или је у за себ ним гро бо ви ма, док су 
те ла Ла за ра и Ко сте ко ји су по ги ну ли ис пред ку ле, би ла до не та у При зрен а 
по том са хра ње на у два гро ба на срп ском гро бљу.53 Иа ко су би ли у без из ла зној 
си ту а ци ји, срп ски чет ни ци су се хра бро бо ри ли до кра ја. У су ко бу са чет ни-
ци ма тур ске вла сти су има ле по два уби је на вој ни ка и зап ти ја, и јед ног ра ње-
ног ју зба шу, док су Ар ба на си има ли де се то ро мр твих и пе то ро ра ње них.54

Уко ли ко се по гле да број на ди пло мат ска пре пи ска и из ве шта ји са те ре-
на, не дво сми сле но се на ме ће за кљу чак да је 1905. го ди на би ла јед на од нај-
те жих го ди на за срп ски на род на Ко со ву и Ме то хи ји. Су коб у Ве ли кој Хо чи 
дра стич но је по гор шао и ова ко те шку си ту а ци ју. Ан ти срп ско рас по ло же ње 
за хва ти ло је све сло је ве ар ба на шког дру штва и ве ли ком бр зи ном се пре не ло 
на чи та ву Ста ру Ср би ју. Пар да на на кон су ко ба у Хо чи, Ар ба на си су по че ли 
да се оку пља ју и да др же збо ро ве у сво јим џа ми ја ма. На ску пу одр жа ном 14. 
ју на у се лу Ри ба ре, ве за на је бе са из ме ђу Ар ба на са из обла сти Под ри ма и 
Ла ба. Иа ко су ова ар ба на шка пле ме на ско ро увек би ла крв но за ва ђе на и че-
сто су из ме ђу се бе во ди ла пра ве ма ле ра то ве, страх од „ко ми та“ и мр жња 
пре ма Ср би ма, при бли жи ли су њи хо ве ста во ве и учи ни ли да за бо ра ве све 
сво је ра ни је не су гла си це. На овом ску пу до ми нант на ми сао би ла је да су сва 

50 Зап ти ја – по ли ца јац.
51 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га I, све ска 3/II, 

1/14. април – 30. ју ни/13. ју ли 1905. го ди не, при ре ди ла Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, Бе о град 
2014, 923. 

52 Под за штит ним зна ком Фон да Си ме Ан дре је ви ћа Игу ма но ва упу ћи ва на су сред ства 
за При зрен ску бо го сло ви ју као и оста ле срп ске шко ле и цр кве у Тур ској. Од по чет ка 1890. 
го ди не из др жа ва ње срп ских шко ла у Тур ској пре шло је у ре сор Ми ни стар ства ино стра них 
де ла. Та сред ства упу ћи ва на су с пот пи сом ту то ра Фон да Си ме Ан дре је ви ћа Игу ма но ва, 
проф. Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа. Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, 
Бе о град 2003, 214.

53 До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до да так I, 
ор га ни за ци ја Срп ска од бра на 1903–1905. го ди не, 458.

54 АС, МИД, ПП, 1905, ред 73, Стр. Пов. 115, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар-
ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 30. мај/12. ју ни 1905.
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срп ска се ла пу на оруж ја и ко ми та, те да од тур ских вла сти тре ба тра жи ти 
да се при сту пи пре тре си ма се ла слич но оном из 1901. го ди не у Ибар ском Ко-
ла ши ну. Уко ли ко би се не ко срп ско се ло то ме ус про ти ви ло, тре ба ло га је уни-
шти ти, а се о ске сте ре ши не по би ти.55 Слич но је би ло и на број ним ску по ви-
ма ко ји су у то ку ју на и ју ла, др жа ни ши ром Пећ ке, Ђа ко вач ке, Ми тро вач ке 
и При штин ске на хи је. На овим ску по ви ма, Ар ба на си су ве зи ва ли бе су да ће 
би ти је дин стве ни у од бра ни Ко сов ског ви ла је та од срп ске опа сно сти и да ће 
уби ти све Ср бе за ко је бу ду по сум ња ли да су „ко ми те“ или да ра де про тив 
ин те ре са Осман ског цар ства. Ре а ли зо ва ње ових од лу ка, би ло је по ве ре но 
ар ба на шким ми ли тант ним ор га ни за ци ја ма ко је су кре ну ле у пра ви лов на 
Ср бе. Та ко су по ред већ по сто је ћег Сул ха, Ар ба на си фор ми ра ли ора хо вач ки 
и при штин ски „ко ми тет“, као и по злу чу ве не Ја та ган ли је.56 Ја та ган ли је су 
би ле осно ва не у Пе ћи и њи хов за да так био је уби ја ње Ср ба. Овај од ред уби ца 
имао је два ме сна оде ље ња, јед но за Ме то хиј ски под гор а дру ги за су сед но 
Пре ко ру пље.57 Они су на очи глед тур ских вла сти уби ја ли Ср бе и за то ни су 
сно си ли ни ка кву од го вор ност. За све га ме сец да на де ло ва ња (јун/јул) Ја та-
ган ли је су на нај сви ре пи ји на чин уби ле пре ко 40 нај ви ђе ни јих Ср ба у Пе ћи 
и Пећ кој на хи ји.58 Слич но Ја та ган ли ја ма и Сулх је за вио у цр но мно ге срп-
ске по ро ди це ши ром Ме то хи је. Ар ба на си из Сул ха по чи ни ли су број не зло-
чи не ко ји су по су ро во сти и бе сти јал но сти оста вља ли за те че не чак и тур ске 
зап ти је и ни за ме. Је дан од најг ну сни јих зло чи на до го дио се у ата ру се ла До њи 
Дра го ље вац, ка да је гру па Ар ба на са пред во ђе на Фа зли јом Ла бо ви ћем из Му-
же ви не пре сре ла Ра до ја Ћо ри ћа ко ји се вра ћао из се ла То мин ца сво јој ку ћи. 
Ар бана си су Ра до ју но же ви ма од се кли гла ву и обе ру ке, рас по ри ли гру ди и 
уна ка же но и ис ка са пље но те ло ба ци ли у шу му. Два да на на кон то га, Ра до је ву 
гла ву су у се ло до не ли пси. Пре стра вље ни и за пре па шће ни, по ро ди ца и се-
ља ни су ор га ни зо ва ли по тра гу и на до мак се ла, про на шли су и оста ле де ло ве 
рас ко ма да ног те ла не срећ ног Ра до ја.59

Ова кав по ло жај Ср ба, же ле ли су да ис ко ри сте Ар ба на си ка то ли ци, тзв 
Фан де, па су и њи хо ве на о ру жа не че те по че ле да на па да ју срп ска се ла у Ме-
то хи ји. Од ових че та, нај ак тив ни је су би ле оне ко ји ма су ко ман до ва ли Зеф 
Ђо но вић и Аб ду ла Ко пи тић из се ла Зло ку ћа на, а ко је су по са зна њи ма кон-
зу ла Спа лај ко ви ћа би ле ди рект но фи нан си ра не од стра не ау стро у гар ског 
кон зу ла та у Ми тро ви ци.60 Од ар ба на шких на па да ни су би ли по ште ђе ни ни 
Ср би ко ји су као зап ти је би ли ан га жо ва ни од стра не тур ских вла сти. Та ко 
су сре ди ном ју на, усред Ђа ко ви це, на о чи глед број них све до ка ме ђу ко ји ма је 
би ло и тур ских вој ни ка, Ар ба на си из ре ше та ли зап ти ју Ми ле ту Пе си ћа. На кон 

55 Исто, ред 217, ПП No. 626, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 10/23. ју ни 1905.

56 До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до датк 1, 
515–517; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га I, све ска 3/II, 
398–402.

57 Ра дош Љу шић, на ве де но де ло, 125.
58 АС, МИД, ПП, 1905, ред 26, ПП. Бр. 675, Срп ска пра во слав на бо го сло ви ја у При зре ну 

– Глав ном ту тор ству „Фон да Си ме А. Игу ма но ва“, При зрен 26. ју ни/9. ју ли 1905.
59 Ра дош Љу шић, на ве де но де ло, 125.
60 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га I, све ска 3/II, 

922–923.



из вр ше ног уби ства, Ар ба на си су мир но на пу сти ли ме сто зло чи на, по ру чив ши 
оку пље ним гра ђа ни ма, да ће та ко про ћи и пре о ста лих 12 срп ских зап ти ја 
ко ји су би ли ан га жо ва ни на про сто ру Ђа ко вач ког и Пећ ког сан џа ка.61

Иа ко тур ске вла сти и Ар ба на си ни су мо гли да по твр де да је уби је ни чет-
ник Ла зар Ку јун џић, стра хо ва ње да ће до ћи до ма сов не од ма зде над срп ским 
ста нов ни штвом у Ве ли кој Хо чи и Ора хов цу би ло је све из ве сни је. Ар ба на си 
су сма тра ли да су Ср би из ова два се ла до ве ли чет ни ке у Ве ли ку Хо чу, па су 
због то га, по њи хо вом ми шље њу, они би ли ди рект но од го вор ни за све што 
се де си ло. Од свих окол них Ар ба на са ко ји су же ле ли осве ту над Ср би ма, 
на ро чи то су би ли нај у пор ни ји они у Ора хов цу. Ка ко су има ли нај ви ше на стра-
да лих у су ко бу са чет ни ци ма, они су за го ва ра ли отво ре но не при ја тељ ство 
и за ла га ли су се за нај ра ди кал ни је ме ре пре ма свим срп ским по ро ди ца ма у 
Ора хов цу и Ве ли кој Хо чи. Упла ше ни због ар ба на шких прет њи, мно ги Ср би 
из Ве ли ке Хо че и Ора хов ца на пу сти ли су сво ја ог њи шта и до шли у При зрен. 
Они пак, ко ји су оста ли у сво јим се ли ма, за тво ри ли су се у сво је ку ће и ни су 
сме ли да из ла зе ван се ла, та ко да су им по ља оста ла нео бра ђе на. На са стан ку 
пет ар ба на шких бар ја ка одр жа них у Хо чи, ора хо вач ки Ар ба на си за тра жи ли 
су да се у знак од ма зде спа ли два на ест срп ских ку ћа у Ве ли кој Хо чи. По ред 
ку ћа Сто ја на Ма ни та ше ви ћа и То ме Мој си ћа ко ји су ди рект но би ли укљу че ни 
у до га ђа је у Ве ли кој Хо чи, Ар ба на си су хте ли да за па ле и ку ће Па вло ви ћа 
и Го ри ћа за ко је су сум ња ли да су пре но си ли оруж је из Ср би је.62 За хва љу-
ју ћи по сре до ва њу ар ба на шких по гла ва ра из Ма ле Хо че, Ша ба ну и Би ми 
Бу да ли ћу, као и бар јак та ра Му ха ре му Це љу, Ар ба на си су се сло жи ли да бу ду 
за па ље не са мо три срп ске ку ће (То ми на, Сто ја но ва и ку ћа јед ног Хо ча ни на 
ко ји је пре ових де ша ва ња пре бе гао у Ср би ју). На ово за до во ље ње ар ба на шке 
су је те и њи хо вог оби чај ног за ко на63 Ср би су ра до при ста ли, сма тра ју ћи да ће 
та ко це ла ствар да „лег не“ и да ће се ста ње сми ри ти. Ме ђу тим, ре а ли зо ва ње 
ове од лу ке спре чи ле су тур ске вла сти ко је су у Хо чу и Ора хо вац по сла ле вој-
ни ке ко ји ни су до зво ли ли да се упа ли нијед на ку ћа. Цар ски вој ни ци, за пре-
ти ли су да не ће ни ком до зво ли ти да пра ви не ред и да ће уби ти и Ср бе уко ли-
ко по ку ша ју да за па ле сво је ку ће. Овај по тез тур ске вла сти, ура ђен ве ро ват но 
по не чи јем на го во ру, ми ни рао је све на по ре да се сми ри си ту а ци ја, та ко да 
је ве о ма бр зо до шло до но вих на па да на срп ско ста нов ни штво.64

На ни ша ну Ар ба на са на ро чи то се на шла по ро ди ца Ку јун џић, од ко јих су 
тра жи ли на пла ту кр ви и осве ту. Ар ба на си су се око ми ли на све Ку јун џи ће 

61 АС, МИД, ПП, 1905, ред 26, ПП. Бр. 675, Срп ска пра во слав на бо го сло ви ја у При зре ну 
– Глав ном ту тор ству „Фон да Си ме А. Игу ма но ва“, При зрен 26. ју ни/9. ју ли 1905.

62 Иа ко је на о ру жа ва ње срп ских се ла ишло пре ко „по вер љи вих љу ди“ ко ји су има ли 
и по себ на одо бре ња од Кон зу ла та у При шти ни или од Упра ве Бо го сло ви је у При зре ну, по вре-
ме но је до ла зи ло до зло у по тре ба. Та ко се де ша ва ло да јед на ко ли чи на пу ша ка и ре вол ве ра 
уме сто код Ср ба за вр ши код Ар ба на са. Те зло у по тре бе су углав ном вр ши ли љу ди ко ји су 
пре но си ли оруж је. Пре про да ва ње срп ског оруж ја Ар ба на си ма, код њих је иза зи ва ло сум њу 
да Ср би ја уве ли ко на о ру жа ва Ср бе у Тур ској, ка ко би их по ди гла на уста нак. АС, МИД, ПП, 
1905, ред 26, бр. 675, Срп ска пра во слав на бо го сло ви ја у При зре ну – Глав ном ту тор ству Фон да 
Си ме А. Игу ма но ва, При зрен 26. ју ни/9. ју ли 1905.

63 Ка нун Ле ке Ду ка ђи ни ја – оби чај ни за кон Ар ба на са.
64 АС, МИД, ПП, 1906, ред 361, ПП No 1157, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар-

ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 21. ок то бар/4. но вем бар 1905.
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ко јих је у Ора хов цу би ло пре ко 40 до мо ва, а на ро чи то на че ти ри ку ће – нај-
бли жу Ла за ре ву по ро ди цу. Чим је па ла сум ња да је уби је ни чет ник Ла зар 
Ку јун џић, Тур ци су од мах на кон су ко ба, из вр ши ли те ме љан пре тес свих срп-
ских ку ћа у Ора хов цу. Ка ко ни су мо гли да про на ђу ни шта што би мо гло да 
ком про ми ту је Ку јун џи ће, они су ухап си ли не ко ли ко чла но ва ове по ро ди це 
и спро ве ли их у При зрен. Тур ске вла сти су се на ро чи то око ми ле на Љу бо ми-
ра, Кр сту и Цвет ка Ку јун џи ћа, ко ји су се ба ви ли тр го ви ном и ва жи ли су за 
јед не од имућ ни јих до ма ћи на у овом де лу Ме то хи је. Иа ко ни су мо гле да до-
ка жу њи хо ву по ве за ност са до га ђа ји ма у Хо чи, вла сти су их др жа ле у за тво ру 
оно ли ко ду го, ко ли ко је Ар ба на си ма би ло по треб но да опу сто ше њи хо ве ку ће 
и ду ћа не и да их пот пу но еко ном ски упро па сте.65 Иа ко су тур ске вла сти сход-
но обе ћа њу Спа лај ко ви ћу и Ту хол ки, по сла ле вој ску у Хо чу, ар ба на шко не за-
до вољ ство би ло је то ли ко, да је би ло са мо пи та ње вре ме на ка да ће се де си ти 
ма са кр над Кујун џи ћи ма. По на ре ђе њу ко ми те та у Ора хов цу, ни ко од Ар ба-
на са ни је смео да има ика кве при ја тељ ске ве зе са Ср би ма, јер би у су прот ном 
био про гла шен за мур та та (из дај ни ка).66 Сва ком Ср би ну би ло је нај стро жи је 
за бра ње но да има би ло ка кве кон так те са Ку јун џи ћи ма, ко ји су се на ла зи ли 
за тво ре ни у сво јим ку ћа ма. Ка да је упр кос све му, Ва си ли је Јо ва но вић из Ора-
хов ца од лу чио да по мог не из глад не лим Кују нџи ћи ма и од не се им пре ко 
по треб не на мир ни це, Ар ба на си су га уби ли а по том му од се кли гла ву.67

Зна ју ћи да им је гла ва у тор би, и да је на пла та кр ви над њи ма са мо пи-
та ње да на, пре пла ше ним и из мр цва ре ним Ку јун џи ћи ма ни је пре о ста ло ни-
шта дру го но да се скло не у При зрен, а да по том спас од ар ба на шке осве те 
по тра же у Ср би ји. До га ђа ји у Ве ли кој Хо чи би ли су буд но пра ће ни од стра не 
Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је. Зна ју ћи да би уни ште ње 
Ора хов ца и Ве ли ке Хо че има ло ка та стро фа лан по сле ди це на оп ста нак Ср ба 
у Ме то хи ји, срп ска вла да је 10. ју ла на ло жи ла свом по слан ству у Ца ри гра ду 
да учи ни све по треб не ко ра ке ка ко би до шло до сми ри ва ња при ти ска на Ср бе 
у При зрен ском сан џа ку.68 О де ша ва њим у Ве ли кој Хо чи би ли су оба ве ште ни 
ру ска ам ба са да у Ца ри гра ду и ру ски кон зу ла ти у При зре ну и Ми тро ви ци, 
од ко јих је за тра же но да ин тер ве ни шу код тур ских вла сти, ка ко би пре ста ли 
на па ди на срп ско ста нов ни штво у овим кра је ви ма. Срп ска вла да на ме ра ва ла 
је да за те шко ста ње срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји за ин те ре су је и фран цу ске 
и ен гле ске ди пло ма те у Тур ској, док се од ау стриј ских кон зу ла и њи хо ве 
ам ба са де од у ста ло, јер они, по ре чи ма ру ског кон зу ла Ор ло ва „кад год се за 
ка кав за јед нич ки ко рак про тив Ар ба на са и њи хо ве обес ти за мо ле из гле да ју 
да гу та ју отров“.69

65 Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту, 370–378; Ми лан Ра кић, Кон зул ска пи сма 
1905–1911, 42–45; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до
датак 1, 447–485.

66 АС, МИД, ПП, 1905, ред 26, бр. 675 Срп ска пра во слав на бо го сло ви ја у При зре ну – Глав-
ном ту тор ству „Фон да Си ме А. Игу ма но ва“, При зрен 26. јун/9. јул 1905.

67 АС, МИД, ПП, 1906, ред 361, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 29. ју ни/12. јул 1905.

68 Исто, ПП Бр. 1475, Глав но ту тор ство „Фон да Си ме А. Игу ма но ва“ – Срп ској пра во-
слав ној бо го сло ви ји у При зре ну, Бе о град 14/27. април 1906.

69 АС, МИД, ПП, 1905, ПП Nо 626, срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино-
стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, При шти на 10/23. јун 1905. 



Зна ју ћи сву де ли кат ност си ту а ци је, срп ске ди пло ма те су ве што из бе га-
ва ле све оно што је мо гло да дис кре ди ту је Кра ље ви ну Ср би ју. На пи та ње кон-
зу ла Ту хол ке, да ли је уби је ни чет ник, за и ста Ла зар Ку јун џић, кон зул Ми-
ро слав Спа лај ко вић је од го во рио да је Ла зар у Ср би ји и да та мо као учи тељ 
ра ди у шко ли. Да би Ту хол ка и оста ли у При зре ну лак ше по ве ро ва ли у ову 
при чу, из Ср би је је по слат те ле грам при зрен ском кон дур џи ји70 Ан дри Ку јун-
џи ћу, у ко ме се Ла зар то бож ја вља да је жив и здрав, и да као учи тељ ра ди 
у Ср би ји.71 Док је ру ска ам ба са да у Ца ри гра ду по ка за ла сла бо ин те ре со ва ње 
за до га ђа је у При зрен ском сан џа ку, кон зу ли Ту хол ка и Ор лов су не се бич но 
по ма га ли уне сре ћеним Ср би ма. На њи хо во за у зи ма ње код ко сов ског ва ли је и 
при зрен ског му те са ри фа Ку јун џи ћи ма је омо гу ће но да се под вој ном прат њом 
из Ора хов ца пре ме сте у При зрен. Ту хол ка је за по стра да ле Ср бе из дво јио 
248 гро ша, а та ко ђе је зна чај но по мо гао рад Од бо ра за по моћ Ср би ма у Ора-
хов цу, ко ји је на ини ци ја ти ву Пе тра Ко сти ћа и Упра ве При зрен ске бо го сло-
ви је осно ва ла Срп ска вла да.72 Овај Од бор је за крат ко вре ме ус пео да при ку пи 
пре ко 6.000 по ре ских гро ша, ко ји су утро ше ни на да ва ње по мо ћи по стра да-
лим Ср би ма у Ора хов цу и Ве ли кој Хо чи. Зна ју ћи да је но вац од но сно „сул тан 
бак шиш“ ве о ма ефи ка сно сред ство у Тур ској, Срп ска вла да је у ци љу сми ра-
ва ња си ту а ци је, одво ји ла јед ну ко ли чи ну нов ца ко ја је раз де ље на ар ба на шким 
по гла ва ри ма у Ме то хи ји и чел ни ци ма тур ске ад ми ни стра ци је у При зрен ском 
сан џа ку.73 До га ђа ји у Ве ли кој Хо чи нај те же по сле ди це су оста ви ли на по ро-
ди цу Ку јун џић. Пре бе гли у Ср би ју, без игде иче га, они су из ве сно вре ме до-
би ја ли по моћ од Срп ске вла де а по том су ка да је па жња Ср би је би ла усме ре на 
на дру ге до га ђа је, јед но став но би ли за бо ра вље ни и пре пу ште ни са ми се би. 
Ови по но сни и вред ни до ма ћи ни ко ји су го ди на ма хра бро одо ле ва ли при ти-
ску Ар ба на са и Ту ра ка, би ли су пот пу но не моћ ни и гу би ли су бит ку пред 
бе дом и не ма шти ном ко ја их је сна шла.74

Го ди на 1905. до не ла је срп ском ста нов ни штву на Ко со ву и Ме то хи ји 
број не не во ље. Из о ста вља ње се вер них де ло ва Ко сов ског ви ла је та из ре форм-
ног про гра ма и кон стант на по ли ти ка по пу шта ња Ар ба на си ма, ство ри ле су 

70 Кон дур џи ја – обу ћар.
71 До ку ме на та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књи га II, до да так 1, 

455; Ми лан Ра кић, Кон зул ска пи сма 1905–1911, 45. 
72 АС, МИД, ПП, 1906, ред 54, ПП No 570, Ми ни стар ство ино стра них де ла Кра ље ви не 

Ср би је – срп ском Кон зу ла ту у При шти ни, Бе о град 31. ја ну ар/13. фе бру ар 1906.
73 АС, МИД, ПП, 1905, ред 26, ПП No 2591, Ми ни старство ино стра них де ла Кра ље ви не 

Ср би је – срп ском Кон зу ла ту у При шти ни, Бе о град 1/14. ав густ 1905; Исто, 1906, ПП No 1597, 
срп ски Кон зу лат у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кр ље ви не Ср би је, При шти на 
21. ок то бар/4. но вем бар 1905. 

74 О то ме нај бо ље го во ре по тре сне ре чи Ла за ре вог стри ца, ко ји се на кон ве ли ко хо чан-
ске афе ре пре се лио у Бе о град. У пи сму упу ће ном ми ни стру ино стра них де ла сто ји „Мно го 
по што ва ни го спо ди не, ја сам пре пар ме се ци упу ћен у Глав но сто ва ри ште ду ва на за рад ни ка 
са 2 ди на ра днев ни це, па по што ја имам још же ну и дво је де це, јед но је ста ро 5 го ди на, а дру-
го је 9 го ди на, и то обо је жен ско. Сем то га имао сам још дво је жен ске де це ко је по мре ше од 
гла ди, јед но је би ло умр ло у де цем бру на дан Св. Сте фа на, а пр во је умр ло на дан Св. Ни ко ле. 
Из ово га ви ди те да ми је не мо гу ће из др жа ва ти же ну и дво је де це ко ји су не спо соб ни за рад 
за то вас уч ти во мо лим, да ва шом пре по ру ком на ре ди те по ви ше ње над ни це у сто ва ри шту 
ду ва на, јер ја ина че дру га сред ства не мам“. АС, МИД, ПП, 1906, ред 361, Бе о град 25. ју ни/8. 
ју ли 1906.
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од ових обла сти те ри то ри ју без за ко на и ре да. Уву че ни у вр тлог анар хи је, 
Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји су о чи ли су се са си сте мат ским при ти ском и 
те ро ром ко ји је по мно го че му под се ћао на те рор да хи ја уо чи из би ја ња Пр вог 
срп ског устан ка.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

RE STLESS YEAR 1905 IN KO SO VO AND ME TO HI JA

by

SLA VI ŠA NE DELJ KO VIĆ, PhD 
Uni ver sity of Niš 

Fa culty of Phi lo sophy 
Niš, Ser bia

SUM MARY: The last years of Ot to man ru le in Ko so vo and Me to hi ja we re mar ked by 
the ag gra va tion of po li ti cal, eco no mic and agra rian re la ti ons, which due to we ak ness of the 
cen tral go vern ment led to the stren gthe ning of law les sness and ana rchy, and the vi o len ce of 
Ar ba na si aga inst un pro tec ted Ser bian po pu la tion. Due to the in ten si fied Au stro-Hun ga rian 
pro pa gan da among Ar ba na si (which we re sup po sed to ser ve as a bul wark aga inst the aspi ra ti ons 
of Ser bia and Mon te ne gro) and the po wer les sness of Tur kish aut ho ri ti es to con trol Ar ba na si 
in the al most se ces si o nist Vi layet  of Ko so vo, the cri mes of Ar ba na si again com pro mi sed the 
sur vi val of the lo cal Ser bian po pu la tion, mas si vely emi gra ting to Ser bia be ca u se of the vi o-
len ce. Omis sion of the nort hern part of the Vi layet  of Ko so vo from the re form pro gram and 
a con ti nued po licy of ap pe a se ment to ward Ar ba na si, ma de of the se are as the ter ri to ri es wit-
ho ut law and or der. Ser bian po pu la tion in this re gion was struck by the wa ve of vi o len ce that 
thre a te ned to com ple tely re mo ve them from this area. This was par ti cu larly evi dent in 1905, 
re cor ded as one of the most dif fi cult years for Ser bian pe o ple in Tur key. Suc ked in to the vor-
tex of ana rchy, the Serbs in Ko so vo and Me to hi ja we re fa ced with syste ma tic pres su re and 
te rr or that in many ways re sem bled the te rr or of da hi jas that had pre ce ded the out bre ak of the 
First Ser bian Upri sing.

KEYWORDS: Ar ba na si, Ko so vo and Me to hi ja, de pre da ti ons, Ser bian pe o ple, Ser bia, 
Tur kish aut ho ri ti es, Ve li ka Ho ča
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UDC 327(497.1:497.2)”1923”
OРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

М с р  С Р  Ђ А Н  М И  Ћ И Ћ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је
Бе о град, Ср би ја

РАД БУ ГАР СКОГ ПО СЛАН СТВА У БЕ О ГРА ДУ  
ПРО ТИВ ВОЈ НЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ СХС  

(9–18. ЈУН 1923)

АП СТРАКТ: У ра ду је ана ли зи ран рад бу гар ског По слан ства у Бе о гра ду 
не по сред но на кон спро ве де ног др жав ног уда ра у Со фи ји, 9. ју на 1923. го ди не. 
Ју го сло вен ска др жа ва и бу гар ска ди пло мат ска слу жба су у по сма тра ном пе-
ри о ду рас по ла га ле не про ве ре ним и де ли мич ним по да ци ма о до га ђа ји ма у 
Бу гар ској. Бу гар ско По слан ство у Бе о гра ду би ло је уве ре но у не из бе жност 
вој не ин тер вен ци је Кра ље ви не СХС и свој рад је пре вас ход но по све ти ло ње-
го вом спре ча ва њу. Рад је пи сан на ар хив ској гра ђи ју го сло вен ског и бу гар ског 
по ре кла, те ме мо ар ској и ре ле вант ној од го ва ра ју ћој ли те ра ту ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кра ље ви на СХС, Бу гар ска, ју го сло вен ско-бу гар ски 
од но си, БЗНС, ВМРО, др жав ни удар

Од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви не Бу-
гар ске не по сред но на кон окон ча ња Пр вог свет ског ра та, би ли су оп те ре ће ни 
исто риј ским ис ку ством срп ско-бу гар ских од но са са кра ја XIX и по чет ка XX 
ве ка. Уче шће на две за ра ће не стра не у Ве ли ком ра ту, и од лу ке Ми ров не кон-
фе рен ци је у Па ри зу ко је су иза зва ле ве ли ко не за до вољ ство код по ра же них 
др жа ва, до при не ли су про ду бљи ва њу ја за из ме ђу Ср ба и Бу га ра и оте жа ва ли 
нор ма ли зо ва ње ју го сло вен ско-бу гар ских од но са.

По сле по ра за у Дру гом бал кан ском и Пр вом свет ском ра ту, Алек сан дар 
Стам бо лиј ски и Бу гар ски зе мљо рад нич ки на род ни са вез (БЗНС) по сте пе но 
су пре у зи ма ли ап со лут ну власт у Бу гар ској и по ве ли по ли ти ку за ко ју су се 
за ла га ли од 1915. го ди не, за го ва ра ју ћи са рад њу с Ју жним Сло ве ни ма на Бал-
ка ну и Сло ве ни ма у Евро пи. Из над све га, тру ди ли су се да по бољ ша ју ме ђу-
на род ни по ло жај др жа ве. Но ви по сла ник у Бе о гра ду био је Кон стан тин То-
до ров, ду го го ди шњи члан БЗНС-а, док је за са вет ни ка По слан ства по ста вљен 
Кон стан тин Људ ска нов Цан ков, не стра нач ка лич ност, али и чо век чи ји је 
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де да, Дра ган Цан ков, по ма гао Ни ко ли Па ши ћу у За је ча ру 80-их го ди на XIX 
ве ка.1 И по ред из бо ра лич но сти за пред став ни ке у Бе о гра ду и из ја ва бу гар-
ске вла де, пре ма Бу га ри ма је по сто ја ло ве ли ко не по ве ре ње ју го сло вен ских 
др жав ни ка, бу ду ћи да су ме ђу њи ма до ми ни ра ли Ср би са ста во ви ма из гра-
ђе ним на осно ву прет ход них ис ку ста ва из срп ско-бу гар ских од но са. Алек сан-
дар Стам бо лиј ски и ње го ви нај бли жи са рад ни ци мо ра ли су сто га да сво јим 
де ли ма до ка жу ка ко за и ста спро во де про кла мо ва ну по ли ти ку са рад ње са Кра-
ље ви ном СХС, при хва та ју тра јан гу би так Вар дар ске Ма ке до ни је и спре ча ва ју 
рад иле гал них ма ке дон ских ор га ни за ци ја у Бу гар ској.

Алек сан дар Ди ми тров, пр ви бу гар ски ми ни стар ко ји је по се тио Бе о град 
и раз го ва рао о ре ша ва њу кључ них про бле ма у ју го сло вен ско-бу гар ским 
од но си ма, уби јен је 1921. го ди не због свог ра да про тив упа да ко мит ских че та 
ВМРО-а на те ри то ри ју Кра ље ви не СХС. На ред не го ди не, 1922, Алек сан дар 
Стам бо лиј ски је уз по др шку че хо сло вач ких др жав ни ка ор га ни зо вао по се ту 
Бе о гра ду, те су том при ли ком раз мо тре на сва спор на пи та ња у од но си ма 
из ме ђу две кра ље ви не. Кра јем 1922. го ди не и по чет ком 1923. го ди не, ВМРО 
је по ку шао да из вр ши не ко ли ко атен та та на нај и стак ну ти је пред став ни ке 
БЗНС-а: Алек сан дра Стам бо лиј ског, Рај ка Да ска ло ва, Алек сан дра Обо ва и 
Пе тра Ја не ва. Мар та 1923. го ди не пот пи сан је Ни шки спо ра зум ко јим су обе 
др жа ве пре у зе ле део од го вор но сти за спре ча ва ње ра да ВМРО-а,2 чи ја је де-
лат ност би ла основ ни про блем.

Ипак, по ли ти ка ју го сло вен ско-бу гар ског збли жа ва ња и са рад ње ства ра-
ла је не при ја те ље у др жа ви и ино стран ству. Опо зи ци ју у Бу гар ској чи ни ли су 
офи цир ски кор, гра ђан ске по ли тич ке стран ке, ма ке дон ске ор га ни за ци је и 
део ин те лек ту ал не ели те, ко ји су би ли не за до вољ ни уну тра шњом и спољ ном 
по ли ти ком вла де БЗНС-а. Они су пот пи си ва ње Ни шког спо ра зу ма до жи ве-
ли као де фи ни тив но на пу шта ње бор бе за Ма ке до ни ју од стра не Алек сан дра 
Стам бо лиј ског. На ме ђу на род ном по љу, нај ве ће не при ја тељ ство пре ма по бољ-
ша њу од но са две др жа ве по ка зи ва ла је Ита ли ја, ко ја је је дин ство Ју жних Сло-
ве на ви де ла као озбиљ ну пре пре ку за оства ри ва ње сво јих пла но ва за про дор 
на Бал кан ско по лу о стр во.3 Грч ка и Ру му ни ја су стра хо ва ле да би при ја тељ-
ски ју го сло вен ско-бу гар ски од но си мо гли да пре ра сту у по ли тич ко и вој но 
са ве зни штво, у ци љу оства ри ва ња ствар них и/или на вод них ју жно сло вен ских 

1 Българ ски исто ри че ски ар хив (БИА), Лич ния фонд Кон стан тин Алек сан дров Людска-
нов-Цан ков 356, а. е. 11, п. 13, Днев ник Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва, унос за 2. ав густ 
1923. (да ље: Ф. 356); БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 2.

2 Ни шки спо ра зум се са сто јао од ре зо лу ци ја до не тих на сед ни ца ма срп ско-бу гар ске 
ко ми си је ко ја је ра ди ла у Ни шу 2, 3, 12, 15. и 17. мар та 1923. го ди не. Од ред бе су се од но си ле 
на по ве ћа ње ефек ти ва по гра нич них стра жа; до зво ле гра нич ним па тро ла ма за пре ла зак на 
те ри то ри је дру ге др жа ве то ком днев ног све тла; пре по ру че на је се ча шу ма и ви со ког ра сти-
ња дуж гра ни це ра ди бо ље ви дљи во сти; пре по ру че на је ли кви да ци ја дво вла снич ких има ња 
и кон тро ла кре та ња дво вла сни ка пре ко гра ни це; до го во ре но је укла ња ње вој них бе гу на ца 
и др жав них чи нов ни ка бив ших ко ми та из по гра нич них обла сти; пре по ру че но је ја ча ње ор га-
на др жав них вла сти у под руч ји ма ко ја су угро же на ра дом ко ми та; пред ви ђе но је да ју го сло-
вен ска вла да раз мо три пи та ње ам не сти ра ња бу гар ских ко ми та и по вра так бу гар ских еми гра-
на та у сво ја род на ме ста на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС. Текст Ни шког спо ра зу ма вид. у: 
Živ ko Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to jun skom pre vra tu u Bu gar skoj 1923. 
go di ne”, Isto ri ja XX ve ka, Zbor nik ra do va IX, Be o grad 1968, 179, 180.

3 Mas si mo Bu ca rel li, Mus so li ni e la Ju go sla via (1929–1939), Ba ri 2006, 29–31, 33, 34.



пре тен зи ја пре ма Ју жној До бру џи, Егеј ској Ма ке до ни ји и За пад ној Тра ки ји. 
Ве ли ка Бри та ни ја је сва ку ком пли ка ци ју од но са на Бал кан ском по лу о стр ву 
сма тра ла по тен ци јал ном опа сно шћу за сво је ви тал не ин те ре се у Сре до зем-
ном мо ру.

Бу гар ска вој ска, Ли га ре зер вних офи ци ра и ВМРО из ве ли су др жав ни 
пре врат у Со фи ји у но ћи 8/9. ју на 1923. го ди не. Но ву вла ду је офор мио Де мо-
крат ски спо ра зум (Де мо кра ти че ски сго вор), чи ји су чла но ви би ли при пад ни-
ци ве ћи не гра ђан ских стра на ка и ин те лек ту ал не ели те. Кра ље ви на СХС је 
до жи ве ла Де ве то јун ски пре врат као од ба ци ва ње по ли ти ке ко ју је во дио БЗНС 
и об но ву Бу гар ске из до ба бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та.4 Ју го сло-
вен ска вла да је сма тра ла да би ре ста у ра ци ја ста рог ре жи ма у јед ној др жа ви 
иза зва ла до ми но ефе кат и у оста лим зе мља ма ко је су би ле по ра же не у Пр вом 
свет ском ра ту. Пр ви по ку шај Кар ла фон Хаб збур га, по след њег ау стро у гар ског 
мо нар ха, да се вра ти на ма ђар ски пре сто, у про ле ће 1921, вла да у Бе о гра ду 
је оце ни ла као ди рект ну по сле ди цу об но ве мо нар хи је у Грч кој кра јем 1920. 
го ди не. Слич не прет по став ке ју го сло вен ска вла да је има ла при ли ком раз ма-
тра ња мо гу ћих по сле ди ца ре ста у ра ци је Хаб збур га у Ма ђар ској, сма тра ју ћи 
да ће про у зро ко ва ти по вра так Хо ен цо лер на у Не мач ку и Фер ди нан да фон 
Сак са Ко бур га Го те у Бу гар ску.5 Због то га је и пре врат у Со фи ји ви ђен као 
под стрек за та лас ре ван ши зма и ре ви зи о ни зма на Бал ка ну и у Евро пи.6

 Ју го сло вен ско Ми ни стар ство ино стра них де ла (МИД) при ми ло је 
пр ви из ве штај о др жав ном уда ру од По слан ства у Со фи ји већ 9. ју на 1923. 
го ди не. Кра ље ви на СХС је мо би ли за ци ју ре зер вних офи ци ра и вој ни ка и по-
ве ћа ње ефек ти ва бу га р ске вој ске сма тра ла фла грант ном по вре дом од ред би 
Неј ског ми ров ног уго во ра7 ко јим се ди рект но угро жа ва ње на без бед ност и 
по тен ци ра на ру ша ва ње и дру гих ми ров них уго во ра. Овај став је по сла ник 

4 О ју го сло вен ско-бу гар ским од но си ма у пе ри о ду 1918–1923, по ли ти ци Алек сан дра 
Стам бо лиј ског и ра ду бу гар ског По слан ства у Бе о гра ду, ви ше: Ко ста Ва си лев То до ров, Из
по вед та на ед на лу да бал кан ска та гла ва, Со фия 1994; De san ka To do ro vić, Ju go sla vi ja i bal
kan ske dr ža ve 1918–1923, Be o grad 1979; Živ ko Avra mov ski, „Ma ke don sko pi ta nje u ju go slo ven-
sko-bu gar skim od no si ma od 1918. do 1925. go di ne”, Ju go slo ven skobu gar ski od no si u XX ve ku, 
Zbor nik ra do va, 1, Be o grad 1980; Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to jun-
skom pre vra tu”; Ва сил Ал. Ва си лев, Пра ви тел ство то на БЗНС, ВМРО и бълга роюго слав ски те 
от но ше ния, Со фия 1991; Ди ми три на Пе тро ва, Българ ският зе ме дел ски на ро ден союз 1899–
1944, Со фия 1999; Любо мир Па найотов, Ко ста дин Па ле шут ски, До брин Ми чев, Ма ке до ния 
и бълга роюго слав ски те от но ше ния, Со фия 1991.

5 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), Фонд По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Фран цу ској – 
Па риз, Ви ши (да ље: 388), 388-11-28, 262; АЈ, Фонд По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ен-
гле ској – Лон дон (да ље: 341), 341-27-66, Ни ко ла Па шић По слан ству у Лон до ну, Стр. Пов. Бр. 
4129 од 2. апри ла 1921; Vuk Vi na ver, Ju go sla vi ja i Ma đar ska 1918–1933, Be o grad 1971, 153–160, 
175–180.

6 АJ, 341-27-66, Мом чи ло Нин чић По слан ству у Лон до ну, Пов. Бр. 5727 од 17. ју на 1923.
7 Вој не кла у зу ле из II по гла вља IV одељ ка Неј ског ми ров ног уго во ра стрикт но су про-

пи си ва ле огра ни че ња ко ја су би ла на мет ну та Бу гар ској у по гле ду ње них вој них и без бед-
но сних фор ма ци ја. Пре ма чла ну 66 ефек ти ва бугарскe војскe је огра ни че на на мак си мал но 
20.000 вој ни ка и офи ци ра. Чла ном 68 Бу гар ској је би ло за бра ње но да вр ши при пре ме за 
мо би ли за ци ју или да спро во ди мо би ли за ци ју вој ске. Пре ма чла ну 69 ефек ти ва жан дар ме-
ри је, по ли ци је, ца рин ске слу жбе и шу мар ске слу жбе ни је сме ла да пре ђе гра ни цу од 10.000 
љу ди под оруж јем. Tre aty of Pe a ce bet we en the Al lied and As so ci a ted Po wers and Bul ga ria and 
Pro to col sig ned at Ne u illysu r Se i ne No vem ber 27, 1919, Ot ta wa 1920, 27, 28.
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Ми лан Ра кић пре нео фран цу ском ко ле ги, по што је но ва вла да Алек сан дра 
Цан ко ва ре ши ла да пр во сон ди ра те рен код Фран цу за пре не го што се ди рект-
но обра ти ју го сло вен ским пред став ни ци ма. Вла да у Бе о гра ду је би ла ве о ма 
уз не ми ре на по да ци ма о ре гру та ци ји бу гар ске вој ске и же ле ла је да за јед но 
са Ру му ни јом до го во ри за јед нич ку ак ци ју, те је од Ми ни стар ства вој ске и 
мор на ри це тра же но да се по ја ча ју вој не сна ге пре ма гра ни ци са Бу гар ском.8

Др жав ни удар у Бу гар ској иза звао је ве ли ко уз бу ђе ње др жав них фак то ра 
и јав но сти у Кра ље ви ни СХС ко ји су до га ђај пер ци пи ра ли као об но ву пред-
рат не бу гар ске по ли ти ке.9 Ме ђу тим, ју го сло вен ска вла да се ни је од лу чи ла на 
са мо стал но де ло ва ње, већ је те жи ла да са зна ка кав став ће за у зе ти ве ли ке 
си ле Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја и Ита ли ја пре ма де ша ва њи ма у Бу гар ској, 
и да до го во ри за јед нич ку ак ци ју са сво јим са ве зни ца ма из Ма ле ан тан те Че-
хо сло вач ком и Ру му ни јом. Че хо сло ва ци, ко ји су по др жа ва ли по ли ти ку Алек-
сандра Стам бо лиј ског и БЗНС-а, уви ђа ли су же љу Кра ље ви не СХС да бу гар-
ски зе мље дел ци што пре по но во пре у зму власт у су сед ној др жа ви. Вла да у 
Пра гу је сма тра ла да су до га ђа ји у Бу гар ској нај ви ше за ди ра ли у ју го сло-
вен ске ви тал не ин те ре се и би ла је спрем на да у окви ру Ма ле ан тан те сле ди 
на ме ре Кра ље ви на СХС. Ме ђу тим, че хо сло вач ки др жав ни ци ни су же ле ли 
да вла да у Бе о гра ду до не се пре на гље не од лу ке и те жи ли су да ути чу на по-
мир љи ви је др жа ње ју го сло вен ских ру ко во ди ла ца. С дру ге стра не, ру мун ска 
вла да, ко ја ни је бла го на кло но гле да ла на по ли ти ку из ми ре ња и са рад ње ју-
жно сло вен ских др жа ва, ни је скри ва ла за до вољ ство што је вла да Алек сан дра 
Стам бо лиј ског би ла на сил но обо ре на.10 Краљ Алек сан дар, ко ји је у том тре-
нут ку био у по се ти Ру му ни ји, до био је 10. ју на из ве штај ми ни стра спољ них 
по сло ва Мом чи ла Нин чи ћа о до га ђа ји ма у Со фи ји. Ре шио је да се од мах вра-
ти у Бе о град, али је са че као до ве че ри ка ко би се са стао са пред сед ни ком ру-
мун ске вла де Јо ном Бра ти ја ну ом.11

Др жа ње ју го сло вен ских зва нич них кру го ва уз не ми ри ло је бу гар ско По-
слан ство у Бе о гра ду, ко је је пр ву зва нич ну ин фор ма ци ју о из вр ше ном др жав-
ном пре вра ту у Со фи ји до би ло у цир ку лар ном те ле гра му но вог пред сед ни ка 
вла де Алек сан дра Цан ко ва, 9. ју на у 18 ча со ва. У по гле ду спољ не по ли ти ке 
обе ћа но је по што ва ње по сто је ћих ме ђу на род них уго во ра и по бољ ша ње од-
но са са свим су сед ним др жа ва ма. На кра ју те ле гра ма, слу жбе ни ци ма по слан-
ста ва на ре ђе но је да оба ве сте вла ду код ко је су акре ди то ва ни и штам пу о овој 
де кла ра ци ји.12 У том пе ри о ду по сло ве је от пра вљао Кон стан тин Људ ска нов 
Цан ков, са вет ник По слан ства, јер је по сла ник Кон стан тин То до ров био члан 
бу гар ске де ле га ци је на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Ло за ни. Још док је де ши-
фро вао де пе шу до би је ну из Со фи је, не ко ли ко по ли ти ча ра Ср ба те ле фон ски 
се рас пи ти ва ло о до га ђа ји ма у Со фи ји. Из до та да шњег ис ку ства знао је да су 
др жав ни и по ли тич ки кру го ви у Бе о гра ду до бро оба ве ште ни о си ту а ци ји у 

8 АЈ, Фонд По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ру му ни ји – Бу ку решт (да ље: 395), 
395-9-96, 137–138.

9 АЈ, 395-9-96, 239–241; Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to jun-
skom pre vra tu”, 161.

10 Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to jun skom pre vra tu”, 173–177.
11 АЈ, 395-9-96, 139; АЈ, Фонд Двор Кра ље ви не Ју го сла ви је (да ље: 74), 74-3-7, 1.
12 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 5, 6.
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Бу гар ској.13 Се кре тар По слан ства Сте фан Чо пов са стао се са сво јим по зна ни-
ци ма из ју го сло вен ског Ми ни стар ства ино стра них де ла ко ји су га из ве сти ли 
да је вој на ин тер вен ци ја Кра ље ви не СХС у ко рист Алек сан дра Стам бо лиј ског 
и по врат ка БЗНС-а на власт не из бе жна, а пре врат у Со фи ји по ре ди ли с по-
ку ша ји ма Кар ла фон Хаб збур шког да се вра ти на ма ђар ски пре сто.14 Пр ви 
те ле грам Кон стан ти на То до ро ва при мљен је у бе о град ској по шти 10. ју на у 
5 ча со ва ују тро. Уме сто упут ста ва о др жа њу пре ма но вој вла ди у Со фи ји и 
ра ду у Бе о гра ду, бу гар ски по сла ник је на ла гао да му се по ша љу април ска и 
мај ска пла та. Те ле грам је и ина че збу нио чи нов ни ке бу гар ског По слан ства, 
бу ду ћи је био пре дат у Ло за ни 9. ју на у 23.45 ча со ва, због че га су сма тра ли 
да је по сла ник до та да си гур но са знао за пре врат у Со фи ји.15 Ме ђу тим, у 
По слан ству у Бе о гра ду ни су зна ли да је Кон стан тин То до ров 10. ју на тра жио 
упут ства о да љем ра ду од бу гар ског по сла ни ка у Пра гу Рај ка Да ска ло ва.16 
На осно ву по да та ка ко је је до био од се кре та ра Сте фа на Чо по ва и услед не до-
стат ка упут ста ва, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је мо гао да за кљу чи ка ко 
пред сто ји ин тер вен ци ја вој ске Кра ље ви не СХС и да чи нов ни ци По слан ства 
мо ра ју са мо стал но ра ди ти на ње ном спре ча ва њу.17 Због не ак тив но сти Кон-
стан ти на То до ро ва, от прав ник по сло ва у Бе о гра ду та ко ђе је оче ки вао на ре-
ђе ња и смер ни це од Рај ка Да ска ло ва, фо р мал ног на след ни ка Алек сан дра Стам-
бо лиј ског на че лу стран ке.18

Ми лан Ра кић је слао из ве шта је 10. ју на и Ми ни стар ству ино стра них 
по сло ва и По слан ству у Бу ку ре шту. Пред сед ник вла де Алек сан дар Цан ков 

13 У сво ја два ме мо ар ска тек ста о др жав ном пре вра ту у Со фи ји и де ша ва њи ма у Бе о гра-
ду, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је на вео не ко ли ко при ме ра о оба ве ште но сти бе о град ских 
кру го ва о си ту а ци ји у Бу гар ској: лист По ли ти ка је пи сао кра јем но вем бра 1922. го ди не о 
при пре ми упа да ко ми та у Ћу стен дил пре не го што је на пад из ве ден 4. де цем бра; у Бе о гра-
ду су кру жи ле гла си не о при пре ми атен та та на Алек сан дра Стам бо лиј ског 2. фе бру а ра 1923, 
а уби ство је по ку ша но у со фиј ском На род ном по зо ри шту 4. фе бру а ра; краљ Алек сан дар је 
у раз го во ру са Кон стан ти ном Људ ска но вим Цан ко вим, 15. апри ла 1923, тра жио од бу гар ског 
от прав ни ка по сло ва да упо зо ри Алек сан дра Стам бо лиј ског да су мо гу ћи но ви атен та ти на 
ње га на кон пот пи си ва ња Ни шког спо ра зу ма (БИА, Ф. 356, а. е. 15 „Съби тия в Бел град от 9-й 
до 25-й юний 1923 г.”, Бел град, но ем ври –де кем ври 1923, п. 5, 6; БИА, Ф. 356, а. е. 16 „Пре-
вра та отъ 9-й юний и моята дейностъ въ юго славянска та сто ли ца”, Со фия (Ло зе нецъ), ав густ 
1931, п. 5).

14 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 9.
15 Исто.
16 Цен тра лен държа вен ар хив (ЦДА), Фонд Райко Ива нов Да ска лов (да ље: Ф. 695 к), 

695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 1.
17 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 7, 8.
18 Осим што је био зва нич ни на след ник Алек сан дра Стам бо лиј ског на че лу БЗНС-а, 

Рај ко Да ска лов се до ка зао и као не по мир љи ви про тив ник свих опо зи ци о них кру го ва, на ро-
чи то ВМРО-а. На кон за у зи ма ња Не вро ко па и Ћу стен ди ла 16. ок то бра и 4. де цем бра, вој во да 
Пан чо Ми хај лов је об ја вио ње го ву смрт ну пре су ду, а не у спе шан по ку шај уби ства из вр шен је 
15. де цем бра 1922. Као ко ман дант Зе мљо рад нич ке гар де (Оран же ва гар да), ми ни стар уну тра-
шњих де ла и за ступ ник пред сед ни ка вла де ус пео је да пре ва зи ђе пр ву кри зу вла де БЗНС-а, 
по звав ши не ко ли ко хи ља да на о ру жа них се ља ка из Се вер не Бу гар ске у Со фи ју кра јем 1922. 
и по чет ком 1923. На кон из бо ра за ле гал ног на след ни ка Алек сан дра Стам бо лиј ског на стра-
нач ком кон гре су и пар ла мен тар них из бо ра апри ла 1923, Рај ко Да ска лов је по ста вљен за по-
сла ни ка у Пра гу 5. ма ја 1923. У тре нут ку из вр ше ња пре вра та у Со фи ји био је у Не мач кој и 
од мах се вра тио у Праг (Ди ми три на Пе тро ва, Др Райко Да ска лов /1886–1923/. По ли тик и 
др жав ник ре фор ма тор, Ста ра За го ра 1995, 28–37, 40–43).



94

је по ку шао у пр вом раз го во ру да уве ри ју го сло вен ског по сла ни ка да се не 
спро во ди мо би ли за ци ја ре зер вних офи ци ра и вој ни ка, твр де ћи да са мо сме-
њу ју ру ко во ди о це жан дар ме ри је ко ја је би ла пре тво ре на у па р тиј ску ор га ни-
за ци ју БЗНС-а. Ме ђу тим, Ми лан Ра кић ни је у то по ве ро вао. Ње гов за кљу чак 
је био да се вла да осе ћа не си гур ном, јер је Алек сан дар Стам бо лиј ски још 
увек био на сло бо ди, па се оче ки ва ло да ће ор га ни зо ва ти от пор се ља ка, услед 
че га би Алек сан дар Цан ков мо рао да се осло ни на офи ци ре и Ма ке дон це, два 
нај о гор че ни ја ју го сло вен ска не при ја те ља. Ми лан Ра кић је пред ла гао да вла да 
ис ко ри сти од ред бе Неј ског ми ров ног уго во ра и зах те ва по што ва ње огра ни-
че ња вој них сна га, чи ме би оси гу ра ли без бед ност др жав них гра ни ца и по-
сред но по мо гли бу гар ским зе мље дел ци ма у пред сто је ћем ору жа ном су ко бу. 
Ујед но, из бе гли би да се Кра ље ви на СХС у ме ђу на род ној јав но сти ком про-
ми ту је ме ша њем у уну тра шње до га ђа је у стра ној др жа ви.19

Мом чи ло Нин чић је пр ви пут при мио Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва 
10. ју на у 11 ча со ва пре под не, ка да је раз го вор о но во на ста лој си ту а ци ји во ђен 
пре ма из ве шта ји ма по сла ни ка Ми ла на Ра ки ћа. Оба са го вор ни ка су се ме ђу-
соб но убе ђи ва ла да би ла те рал ни од но си и спољ не по ли ти ке две др жа ве не ће 
пре тр пе ти про ме не. Иа ко ни је рас по ла гао де таљ ним из ве шта ји ма, Кон стан-
тин Људ ска нов Цан ков је опо вр га вао спр о во ђе ње мо би ли за ци је бу гар ске 
вој ске и сме не офи ци ра, што би би ло про тив но од ред ба ма Неј ског ми ров ног 
уго во ра.20 На кон раз го во ра, бу гар ски от прав ник по сло ва је те ле гра фи сао 
Ми ни стар ству ино стра них де ла и ве ро и спо ве сти (МВРИ) да има по вер љи ве 
ин фор ма ци је пре ма ко ји ма вла да у Бе о гра ду ве ру је да бу гар ски офи ци ри на-
ме ра ва ју да на ру ше Ни шки спо ра зум и да је због то га на ре ђе на мо би ли за ци ја 
вој ске у Ју жној Ср би ји.21 Иа ко је до био упут ства од Алек сан дра Цан ко ва да 
ју го сло вен ску штам пу оба ве сти о про ме ни вла де и на ста вља њу до та да шње 
бу гар ске спољ не по ли ти ке, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је чи нов ни ци ма 
По слан ства на ре дио да не да ју из ја ве но ви на ри ма,22 а у те ле фон ском раз го-
во ру за мо лио фран цу ског по сла ни ка Кле ма на Си мо на да га по се ти по по врат-
ку у Бе о град. Оста ју ћи ло јал ни зба че ној вла ди Алек сан дра Стам бо лиј ског 
и по ли ти ци БЗНС-а, чи нов ни ци бу гар ског По слан ства би ли су у ве о ма не згод-
ном по ло жа ју бу ду ћи да о пред сто је ћем ра ду ни су до би ја ли ни ка ква упут ства 
ни од Кон стан ти на То до ро ва ни од Рај ка Да ска ло ва.23

На зах тев не ко ли ко по сла нич ких гру па Мом чи ло Нин чић је пр во из ла-
га ње у На род ној скуп шти ни о до га ђа ји ма у Бу гар ској одр жао ују тро 11. ју на. 
Из го ва ра ју ћи се не до стат ком де таљ них ин фор ма ци ја, са мо је из ја вио да су 
др жав ни удар из ве ле ма ке дон ске ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је,24 Ли га ре зер-

19 АЈ, Фонд Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, По ли тич ко 
оде ље ње (да ље: 334-ПО), 334-ПО-8-28, 83-85; АЈ, 395-9-96, 140–142.

20 БИА, Ф. 356, а. е. 13, п. 400 а; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 10–12.
21 Мом чи ло Нин чић је 10. ју на из ве стио По слан ство у Лон до ну да су по ја ча не гра нич не 

тру пе као пре вен тив на ме ра без бед но сти од мо гу ћих ак ци ја ко мит ских че та ау то но ми стич ког 
кри ла ВМРО-а (Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to jun skom pre vra tu”, 
162).

22 БИА, Ф. 356, а. е. 13, п. 401; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 10.
23 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 11, 12.
24 Мом чи ло Нин чић 11. ју на ни је имао де таљ не ин фор ма ци је ко је ма ке дон ске ор га ни-

за ци је су уче ство ва ле у др жав ном уда ру. МИД је 12. ју на при мио из ве штај од По слан ства 
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вних офи ци ра и вој ска.25 Че ка ју ћи по вра так кра ља Алек сан дра, ју го сло вен-
ска вла да је те жи ла да по стиг не до го вор са Ру му ни јом о за јед нич ким ди пло-
мат ским и мо гу ћим вој ним ак ци ја ма про тив Бу гар ске. Пре ма до би је ним 
упут стви ма, по сла ник у Бу ку ре шту Бо шко Чо лак Ан тић је 11. и 12. ју на раз-
го ва рао с ру мун ским ми ни стром ино стра них де ла Јо ном Ду ком о ускла ђи ва њу 
за јед нич ког ста ва. Ру му ни су из ја вљи ва ли спрем ност да за јед нич ки спре че 
на ру ша ва ње Неј ског ми ров ног уго во ра, али су твр ди ли да не ма ју по дат ке о 
мо би ли за ци ји ре зер ви ста. У ци љу убе ђи ва ња сво јих са ве зни ка, Ју го сло ве ни 
су им скре та ли па жњу на др жа ње Ту ра ка на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Ло-
за ни и њи хо ву спрем ност да за јед но са Бу га ри ма пре не су вој не опе ра ци је на 
бал кан ско тло. Ме ђу тим, ни је по стиг нут спо ра зум две вла де о за јед нич кој 
ак ци ји пре ма Бу гар ској и ди пло мат ским ин тер вен ци ја ма код Бри та на ца, 
Фран цу за и Ита ли ја на. Део ру мун ске штам пе је по том по чео да из ве шта ва 
ка ко је Кра ље ви на СХС би ла је ди на др жа ва ко ја је по др жа ва ла вла ду БЗНС-а 
и да због то га же ли да вој но ин тер ве ни ше у ко рист Алек сан дра Стам бо лиј ског.26

На по ре до с при пре мом те ре на за за јед нич ку ју го сло вен ско-ру мун ску 
ак ци ју, по сла ник у Со фи ји Ми лан Ра кић је 11. ју на на ста вио да про ве ра ва 
оба ве ште ња о мо би ли за ци ји вој ске, пла но ви ма зе мље де ла ца и ути ца ју офи-
ци ра и ВМРО-а на вла ду. Из бор пу ков ни ка Хри сте Кал фо ва, бив шег ађу тан-
та кра ља Бо ри са III, за ми ни стра ино стра них де ла и ве ро и спо ве сти, и про фе-
со ра Ни ко ле Ми ле ва, ис так ну тог чла на Ма ке дон ског ко ми те та, за на чел ни ка 
Ми ни стар ства ино стра них де ла и ве ро и спо ве сти, сма трао је до ка зом о пре-
суд ном ути ца ју офи ци ра и ВМРО-а. Исто вре ме но, лич ним про ве ра ма и из 
раз го во ра са фран цу ским вој ним пред став ни ци ма мо гао је да де фи ни тив но 
по твр ди из ве шта је о спро во ђе њу мо би ли за ци је бу гар ске вој ске. Вла ду је из-
ве стио да му је но ви ми ни стар Хри сто Кал фов дао иден тич не из ја ве као и 
Алек сан дар Цан ков, али да их је он од ба цио и упо зо рио бу гар ску вла ду да ће 
др жа ње Кра ље ви не СХС за ви си ти ис кљу чи во од по што ва ња од ред би Неј ског 
ми ров ног уго во ра. У те ле гра му од 11. ју на ја вио је да је вој ска за у зе ла род но 
се ло Алек сан дра Стам бо лиј ског Сла во ви цу, у ко јем се на ла зио од 9. ју на, да 
он ни је ухва ћен, али и да још увек не ма ор га ни зо ва ног от по ра БЗНС-а ши рих 
раз ме ра. На осно ву при ку пље них по да та ка, Мом чи ло Нин чић је 12. ју на на-
ре дио Бо шку Чо ла ку Ан ти ћу да из ве сти Јо на Ду ку ка ко Ју го сло ве ни има ју 
пот пу но си гур не по дат ке о мо би ли са њу бу гар ске вој ске. Ипак, ру мун ски 
ми ни стар ино стра них де ла је и да ље од би јао да при хва ти ап со лут ну тач ност 
ју го сло вен ских из ве шта ја.27

Хри сто Кал фов је од са вет ни ка По слан ства у Бе о гра ду Кон стан ти на Људ-
ска но ва Цан ко ва тра жио да од мах пре да ду жност се кре та ру Сте фа ну Чо по ву,28 

у Со фи ји да су ау то но ми сти ВМРО-а же ле ли да ис ко ри сте не сре ђе не при ли ке у Бу гар ској 
ка ко би се об ра чу на ли са фе де ра ли сти ма ВМРО-а у њи хо вом нај ја чем упо ри шту у Пе три чу 
(АЈ, 395-9-96, 152, 153).

25 Сте но граф ске бе ле шке На род не скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Ван ре дан са зив за 1923. го ди ну, I књи га (од I. прет ход ног до XXV. ре дов ног са стан ка), Бе о-
град 1923, 454.

26 АЈ, 395-9-96, 146, 147, 149; Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to-
jun skom pre vra tu”, 175.

27 АЈ, 395-9-96, 149–154.
28 БИА, Ф. 356, а. е. 10, п. 17.



те да се об у ста ве ис пла те при на дле жно сти док се не од ре ди но ви пер со нал.29 
От прав ник по сло ва је за кљу чио да је због при ти ска но вог ми ни стра ино стра-
них де ла и ве ро и спо ве сти и раз во ја си ту а ци је у Бу гар ској имао све ма ње вре-
ме на да над ле жне фак то ре у Кра ље ви ни СХС од го во ри од вој не ин тер вен ци је.30 
Ју го сло вен ска вла да је че ка ла по вра так кра ља Алек сан дра из Ру му ни је да 
би са зва ла Крун ски са вет и до не ла ко нач ну од лу ку о да љим ак тив но сти ма. 
Ат мос фе ра је би ла уза вре ла. Ју го сло вен ска јав ност и по ли ти ча ри су зах те-
ва ли од вла де да не из гу би нај по вољ ни ји тре ну так за об ра чун с но вим бу гар-
ским ре жи мом, пре ма ко ме у Кра ље ви ни СХС ни ко ни је имао по ве ре ње, по-
ре де ћи га са пред рат ним ру ко вод стви ма. Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је 
по се тио бри тан ског и че хо сло вач ког по сла ни ка, Ал бер та Јан га и Ја на Ше бу, 
по ку ша ва ју ћи да са зна ка кав ће став пре ма евен ту ал ном ју го сло вен ско-бу-
гар ском су ко бу и оку па ци ји Бу гар ске за у зе ти ве ли ке си ле и Ма ла ан тан та. 
По се та Ја ну Ше би има ла је још је дан циљ: же лео је да пре ко че хо сло вач ке 
ди пло мат ске слу жбе ус по ста ви ко му ни ка ци ју са Рај ком Да ска ло вим ка ко 
би му пред ло жио да ин ког ни то до пу ту је у Бе о град. Иа ко је до био оба ве ште ња 
да ве ли ке си ле не би по др жа ле оку па ци ју Бу гар ске и да је Ма ла ан тан та оста-
ви ла од ре ше не ру ке Кра ље ви ни СХС,31 стра хо вао је да би из не над на и бр за 
ју го сло вен ска вој на ин тер вен ци ја ста ви ла европ ске др жа ве пред свр шен чин.32 
Че хо сло ва ци су пак иза шли у су срет ње го вом зах те ву, омо гу ћив ши ус по ста-
вља ње ко му ни ка ци ја из ме ђу бу гар ских по слан ста ва у Бе о гра ду и Пра гу. 
Рај ко Да ска лов је 11. ју на по слао цир ку лар ни те ле грам, ко јим је од ди пло мат-
ских чи нов ни ка тра жио да се из ја сне у ко рист вла де БЗНС-а, као је ди но ле-
ги тим не, на ло жив ши им да сво је из ве шта је ша љу По слан ству у Пра гу, а не 
МВРИ-у. Исте ве че ри, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је од го во рио да чла но-
ви По слан ства у Бе о гра ду при зна ју ле ги тим ност ка би не та Алек сан дра Стам-
бо лиј ског.33 На ред них да на и ве ћи на дру гих бу гар ских ди пло мат ских пред-
став ни шта ва по твр ди ла је ло јал ност на сил но зба че ној вла ди.34

Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је по дру ги пут по се тио Мом чи ла Нин-
чи ћа 12. ју на ују тро, не по сред но пре по врат ка кра ља Алек сан дра у Бе о град, 
на сто је ћи да пре за се да ња Крун ског са ве та убе ди ју го сло вен ског ми ни стра 
у не це лис ход ност вој не ин тер вен ци је. Ар гу мен та ци ју је за сно вао на пред ви-
ђа њу да би Алек сан дар Стам бо лиј ски у том слу ча ју из гу био осло нац у на ро ду, 
јер бу гар ски се љак из па три от ских раз ло га не би мо гао да при хва ти вла ду 
ко ју би на мет ну ла стра на вој ска. Ти ме би би ла уни ште на ба за БЗНС-а, на ко-
јој се за сни ва ла до та да шња и од ко је би за ви си ла бу ду ћа по ли ти ка из ми ре ња 

29 БИА, Ф. 356, а. е. 14, п. 1.
30 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 10, 11.
31 Че хо сло вач ки по сла ник Јан Ше ба је са оп штио Кон стан ти ну Људ ска но ву Цан ко ву 

да су Кра ље ви ни СХС оста вље не „од ре ше не ру ке”, али да Че хо сло вач ка и Ру му ни ја ни су 
по др жа ва ле иде ју о вој ној ин тер вен ци ји у Бу гар ској. Че хо сло вач ки ми ни стар ино стра них 
де ла Еду ард Бе неш је те жио да сво јим са ве ти ма уми ри и ју го сло вен ску и бу гар ску вла ду, а 
Ру му ни ја у по чет ку ни је би ла спрем на ни да по др жи ко лек тив ни ди пло мат ски про тест у 
Со фи ји (Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma De ve to jun skom pre vra tu”, 174–176).

32 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 12–15, 17.
33 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 17; БИА, Ф. 356, а. е. 14, п. 17; БИА, Ф. 356, а. е. 

15, п. 19.
34 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 3-5, 7, 13–15, 20, 22, 29–31, 33.
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Бу га ра са Ср би ма и збли же ња Кра ље ви не Бу гар ске са Кра ље ви ном СХС. Као 
ал тер на тив но ре ше ње, из ло жио је план по ко јем би Рај ко Да ска лов пре ко 
Бе о гра да от пу то вао у Бу гар ску и при дру жио се Алек сан дру Стам бо лиј ском 
у ор га ни зо ва њу ору жа не бор бе зе мље де ла ца. Раз го вор је очи глед но имао 
од ре ђен ути цај на Мом чи ла Нин чи ћа бу ду ћи да је сле де ћи са ста нак за ка зао 
на кон за се да ња Крун ског са ве та.35 

Из ве шта ва ју ћи пак Рај ка Да ска ло ва о сво јим до та да шњим на сто ја њи ма 
да ју го сло вен ску вла ду од го во ри од вој не ин тер вен ци је, Кон стан тин Људ ска-
нов Цан ков му је из нео пред лог да до пу ту је у Кра ље ви ну СХС ка ко би из 
Бо си ле гра да ор га ни зо вао уста нак у Бу гар ској. Истом при ли ком оба ве стио га 
је да је три да на ра дио са мо и ни ци ја тив но, с об зи ром на то да од Ко сте То до-
ро ва ни је до био ни ка ква упут ства.36 Док је че као по зив за дру ги при јем код 
ми ни стра ино стра них де ла, по се тио је фран цу ског по сла ни ка Кле ма на Си-
мо на. Раз го вор са фран цу ским по сла ни ком га је под јед на ко уми рио и уз не-
ми рио, јер му је овај од луч но са оп штио да су пр вих да на на кон пре вра та од-
ред бе Неј ског ми ров ног уго во ра на ру ше не, али и да Кра ље ви на СХС ви ше 
не ма ствар ног осно ва за вој ну ин тер вен ци ју у Бу гар ској. Ме ђу тим, бу гар ски 
от прав ник по сло ва је сте као ути сак да Фран цу зи ни су за ин те ре со ва ни за суд-
би ну Алек сан дра Стам бо лиј ског, већ да их са мо ин те ре су је да ли ће вла да 
Алек сан дра Цан ко ва за у зе ти про не мач ку ори јен та ци ју или не ће.37 У пр ва 
че ти ри да на на кон пре вра та он је че сто кон так ти рао са бри тан ским, фран цу-
ским, че хо сло вач ким, пољ ским и ау стриј ским по сла ни ци ма, али је из бе га вао 
ко му ни ка ци ју с ита ли јан ским ко ле гом, уви дев ши да јав ност у Бе о гра ду 
са гле да ва пре врат у Со фи ји у ши рим окви ри ма ју го сло вен ско-ита ли јан ских 
од но са.38

На дру гом са стан ку, Мом чи ло Нин чић је Кон стан ти ну Људ ска но ву Цан-
ко ву са оп штио да је ње гов план при хва ћен и да ће ју го сло вен ска вла да по мо ћи 
пре ба ци ва ње Рај ка Да ска ло ва и дру гих чла но ва БЗНС-а у Бу гар ску, по др жа-
ва ју ћи бор бу Алек сан дра Стам бо лиј ског про тив Алек сан дра Цан ко ва. Ни је 
ме ђу тим же лео да му де таљ но обра зло жи од лу ке Крун ског са ве та. Са мо га 
је оба ве стио да МИД има из ве шта је пре ма ко ји ма је Кон стан тин То до ров 
от пу то вао из Ло за не у Па риз ка ко би до био фран цу ску по др шку про тив но ве 
вла де у Со фи ји. На осно ву по да та ка до би је них од Кле ма на Си мо на и ју го сло-
вен ског ми ни стра, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је сте као ути сак да ју го-
сло вен ска вла да и да ље тра жи осно ве у ме ђу на род ном за ко но дав ству ка ко 
би ис ко ри сти ла би ло ко ји факт као по го дан из го вор за вој ну ин тер вен ци ју. 
Мом чи лу Нин чи ћу је сто га по но вио да од Ко сте То до ро ва ни је до био ни ка-
ква упут ства и да оче ку је да их до би је од Рај ка Да ска ло ва. Де ли мич но га је 
уми ри ва ла ин фор ма ци ја да се краљ Алек сан дар на за се да њу Крун ског са ве та 
из ја снио про тив вој не ин тер вен ци је39. Ме ђу тим, мо гао је да при ме ти не за-

35 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 18.
36 БИА, Ф. 356, а. е. 14, п. 14; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 19, 20.
37 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 21.
38 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 11, 13, 14, 17, 21, 22.
39 Краљ Алек сан дар се про ти вио вој ној ин тер вен ци ји у ко рист Алек сан дра Стам бо лиј-

ског због ње го вих ре пу бли кан ских иде ја, јер је уки да ње мо нар хи ја у су сед ним др жа ва ма ви део 
као по тен ци јал ну опа сност за ди на сти ју Ка ра ђор ђе вић (Ž. Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske 
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до вољ ство у ју го сло вен ској јав но сти и др жав ним кру го ви ма иза зва но од ла-
ском Ко сте То до ро ва из Ло за не у Па риз и из ја вом да је 8. ју на за спао као ди-
пло ма та, а 9. ју на се про бу дио као по ли тич ки еми грант, ко ју је дао до пи сни ку 
ли ста Ma ten и ко ја је штам па на под на сло вом „M. Théodo roff en ro u te po ur 
Pa ris”. Су прот но упут стви ма бу гар ске вла де, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков 
је ју го сло вен ској штам пи из ја вио да као сла ве но фил при зна је за ко ни ту вла ду 
Алек сан дра Стам бо лиј ског и по др жа ва БЗНС.40

По сла ник у Со фи ји Ми лан Ра кић та ко ђе је пред ло жио МИД-у 13. ју на, 
не за ви сно од ал тер на тив ног пла на Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва, да се 
омо гу ћи пре ла зак Рај ка Да ска ло ва у Бу гар ску. Сма трао је да је Алек сан дар 
Стам бо лиј ски имао ма ле шан се за са мо ста лан успех на кон де ли мич не мо би-
ли за ци је вој ске. БЗНС ни је ус пео да ор га ни зу је от пор у чи та вој др жа ви, јер 
је нај ве ћи део ње го вих пр ва ка био ухап шен, а ма ло број ни ко ји су оста ли на 
сло бо ди ни су ус по ста ви ли ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју ни ти има ли ау то ри тет 
у на ро ду. Осим то га, би ла је ак ту ел на се зо на пољ ских ра до ва и ве ли ки број 
се ља ка ни је био за ин те ре со ван за по ли тич ки ан га жман. Сто га су је ња ва ле 
ло кал не по бу не, а нај ма сов ни ји по крет ко ји је пред во дио бив ши ми ни стар 
по љо при вре де Алек сан дар Обов у Пле вен ском окру гу био је угу шен, по сле 
че га је он по бе гао у Ру му ни ју. Ме ђу тим, Алек сан дар Стам бо лиј ски још увек 
ни је био ухва ћен и Ми лан Ра кић је сма трао да би до ла зак Рај ка Да ска ло ва 
био зна ча јан под стрек за ор га ни зо ва ње озбиљ ног ору жа ног от по ра бу гар ских 
зе мље де ла ца. Исто вре ме но, из ве шта вао је о ја ча њу по зи ци ја Офи цир ске ли ге 
у ци вил ним и вој ним ин сти ту ци ја ма, мо гу ћем но вом др жав ном уда ру вој них 
кру го ва у са рад њи са бив шим пред сед ни ком вла де Ва си лом Ра до сла во вим 
и по ку ша ји ма Бу гар ске да ју го сло вен ског са ве зни ка у Ма лој ан тан ти, Че хо-
сло вач ку, убе де у сво је ис кре не на ме ре пре ма Кра ље ви ни СХС. Ме ђу тим, 
Ми лан Ра кић и да ље ни је ве ро вао из ја ва ма бу гар ске вла де.41 На род ни по сла-
ни ци Ју го сло вен ске де мо крат ске стран ке оти шли су код пред сед ни ка На род-
не скуп шти не да би до би ли де таљ на оба ве ште ња о зби ва њи ма у Бу гар ској 
и на ме ра ма ју го сло вен ске вла де.42

Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је 13. ју на по звао Рај ка Да ска ло ва да до-
пу ту је у Кра ље ви ну СХС и по том пре ђе на бу гар ску те ри то ри ју. Он је та да 
пр ви пут од го во рио на те ле гра ме По слан ства у Бе о гра ду и из дао упут ства 
за да љи рад. Од био је пред ло же ни план, сма тра ју ћи да би ти ме дао по го дан 
ма те ри јал за про па ган ду вла де Алек сан дра Цан ко ва ко ја би мо гла да га оп ту-
жи да је от пу то вао ка ко би при пре мио те рен за ју го сло вен ску вој ну оку па-
ци ју Бу гар ске. На ло жио је Кон стан ти ну Људ ска но ву Цан ко ву да на ста ви свој 
рад про тив ан га жма на вој ске Кра ље ви не СХС. У истом ци љу је пре ко бу гар-
ског По слан ства у Па ри зу тра жио по моћ Фран цу за у спре ча ва њу ју го сло вен-

vla de pre ma De ve to jun skom pre vra tu”, str. 162, fu sno ta br. 145). Кон стан тин То до ров је твр дио 
да се Алек сан дар Стам бо лиј ски у раз го во ру са кра љем Алек сан дром, 1922, из ја снио за мо-
нар хи ју као нај бо љи об лик др жав ног уре ђе ња на Бал ка ну (Ко ста То до ров, Стам бо ли ски, 
Бе о град 1937, 130).

40 БИА, Ф. 356, а. е. 14, п. 16, 17; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 21–24, 26; ЦДА, 695 к, Инв. оп. 1, 
а. е. 33, п. 6, 9, 19.

41 АЈ, 395-9-96, 156, 157; АЈ, 341-21-50 те ле грам Нин чи ћа, Стр. Пов. Бр. 262 од 15. ју на 1923.
42 Сте но граф ске бе ле шке, 551.
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ске вој не ак ци је, а од По слан ства у Истам бу лу – не ма ју ћи до вољ но по ве ре-
ња у из ве шта је ко је је при мао из Бе о гра да – да му по ша љу ау тен тич на оба-
ве ште ња о си ту а ци ји у Бу гар ској.43 На осно ву по да та ка ко ји ма је рас по ла гао, 
оба ве стио је бу гар ска ди пло мат ска пред став ни штва о по чет ку ору жа не бор бе 
зе мље де ла ца и еко ном ске изо ла ци је Со фи је, у вре ме ка да је по бу на већ би ла 
угу ше на. Ње го ва из ја ва за штам пу о Де ве то јун ском пре вра ту, ко ји је ока-
рак те ри сао као фа ши стич ки и двор ски др жав ни удар, ко ји оне мо гу ћа ва 
да љи оп ста нак ди на сти је Сак со-ко бур шко-гот ске на пре сто лу, и о по чет ку 
бор бе БЗНС-а за уво ђе ње ре пу бли ке, оста ви ла је до бар ути сак на ју го сло вен-
ску јав ност. Ме ђу тим, Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је сма трао да по ли тич-
ки кру го ви и јав ност у Кра ље ви ни СХС не ће би ти уми ре ни ве сти ма о на став-
ку су ко ба и да ће про ду жи ти да вр ше при ти сак на вла ду да ју го сло вен ска 
вој ска ин тер ве ни ше у Бу гар ској.44

Бу гар ски от прав ник по сло ва се 13. ју на са стао са по моћ ни ком ми ни стра 
ино стра них де ла Љу бо ми ром Не ши ћем и пре до чио му не га тив не по сле ди це 
ко је би вој на ак ци ја има ла на по ли ти ку ју го сло вен ско-бу гар ске са рад ње и 
збли же ња. До био је од го вор да ју го сло вен ска вла да ни је до не ла ко нач ну од-
лу ку и да ни је об ја вље на мо би ли за ци ја вој ске, већ да су са мо пред у зе те до-
дат не ме ре за без бед ност гра ни це. Основ ни став Кра ље ви не СХС је био да 
че ка ко нач ни ис ход бор бе зе мље де ла ца и вла ди них сна га, од ко јег би за ви си-
ли др жа ње и ак тив но сти ко је би пред у зе ла пре ма Бу гар ској. Енер ги чан про тест 
ју го сло вен ске вла де у Со фи ји због не по што ва ња од ред би Неј ског ми ров ног 
уго во ра и зах тев да се на о ру жа ни љу ди рас пу сте ку ћа ма био је по сре дан 
на чин да се олак ша по ло жај зе мље де ла ца у об ра чу ну са вла ди ним тру па ма. 
У слу ча ју по бе де ре жи ма Алек сан дра Цан ко ва, ју го сло вен ска вла да је би ла 
спрем на да из вр ши вој ну ин тер вен ци ју, без об зи ра на то да ли би има ла по-
др шку Ма ле ан тан те и ве ли ких си ла.45 Док су Кон стан тин Људ ска нов Цан ков, 
Рај ко Да ска лов и ју го сло вен ско Ми ни стар ство ино стра них де ла раз ма тра ли 
све оп ци је са мо стал не бор бе зе мље де ла ца, Кон стан тин То до ров је по слао 
свој дру ги те ле грам бу гар ском По слан ству. Из ве стио је чи нов ни ке да ње го ва 
су пру га пу ту је у Со фи ју пре ко Бе о гра да и да њој пре да ју ње го ву пла ту за 
април. Исто вре ме но, пр ви пут је тра жио од сво јих под ре ђе них да се јав но 
из ја сне про тив вла де Алек сан дра Цан ко ва, што је Кон стан тин Људ ска нов 
Цан ков до жи вео као увре ду, јер су и без упут ста ва при зна ли ле ги тим ност 
ка би не та Алек сан дра Стам бо лиј ског.46

Ми лан Ра кић је 14. ју на из ве шта вао МИД и По слан ство у Бу ку ре шту 
о раз во ју си ту а ци је и ста во ви ма по је ди них чла но ва ди пло мат ског ко ра у Со-
фи ји. Бри тан ски, фран цу ски и ита ли јан ски по сла ник су твр ди ли да су од ред-
бе Неј ског ми ров ног уго во ра пре кр ше не де ли мич ном мо би ли за ци јом, али 
да Бу гар ска на кон рас пу шта ња вој ни ка ви ше не пред ста вља опа сност за 
ње не су се де. И сам Ми лан Ра кић је по твр дио да је 12. и 13. ју на рас пу штен 
ве ли ки број ре зер ви ста, услед стра ха од вој ног кон флик та са Кра ље ви ном СХС. 

43 Д. Пе тро ва, Райко Да ска лов, 44, 45.
44 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 33; ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 9.
45 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 26, 28; ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 11.
46 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, п. 19–21; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 26.



100

За јед но са ру мун ским по сла ни ком је за кљу чио да би би ло нај це лис ход ни је 
да њих дво ји ца од ло же за јед нич ки ко рак код вла де у Со фи ји. Свој став је 
обра зла гао чи ње ни цом да је Кра ље ви на СХС са да мо ра ла да че ка но ви по во-
љан мо ме нат за ди пло мат ску ак ци ју. Пре ма до би је ним упут стви ма од МИД-а, 
у раз го во ру са Хри стом Кал фо вим об ја шња вао је кон цен тра ци ју по гра нич-
них тру па код Ни ша и Пи ро та не сре ђе ним при ли ка ма у Бу гар ској.47 Ми ни-
стар ино стра них де ла и ве ро и спо ве сти је твр дио, у скла ду са зва нич ним 
на сто ја њи ма бу гар ске вла де да уве ре ино стран ство у по што ва ње пре у зе тих 
ме ђу на род них оба ве за, да ће на ста ви ти да во ди до та да шњу спољ ну по ли ти ку 
и да ће от клон од ре жи ма кра ља Фер ди нан да би ти га ран то ван за бра ном кан-
ди да ту ре бив ших др жав ни ка и по ли ти ча ра на пар ла мен тар ним из бо ри ма.48

Глав ни ге не рал штаб је на осно ву из ве шта ја вој не оба ве штај не слу жбе 
14. ју на из ве стио МИД да се ни је мо гло са зна ти да ли је Алек сан дар Стам бо-
лиј ски жив или мр тав, али су сма тра ли да је сва ки от пор БЗНС-а угу шен и да 
се све ње го ве при ста ли це, из у зев ис так ну тих по је ди на ца, од ри чу стра нач ких 
иде ја и др жав не по ли ти ке ко ју су во ди ли. Глав ни ге не рал штаб је од ба ци вао 
мо гућ ност но вог др жав ног уда ра ко јим би Ва сил Ра до сла вов и Фер ди нанд фон 
Сак со Ко бург Го та пре у зе ли власт. Вој на оба ве штај на слу жба је има ла по дат-
ке да про вла ди не сна ге рас по ла жу са 100.000 вој ни ка, од ко јих је 6000 кон цен-
три са но пре ма гра ни ци са Кра ље ви ном СХС, и да су на че ло вој ске и жан дар-
ме ри је по ста вље ни ис так ну ти про тив ни ци Неј ског ми ров ног уго во ра.49

Док су ју го сло вен ске слу жбе раз ма тра ле све ал тер на ти ве за рад у Бу гар-
ској, 14. ју на при мље ни су пр ви из ве шта ји По слан ства у Со фи ји и вој ног оба-
ве штај ног офи ци ра у Пи ро ту ма јо ра Та на си ја Ђ. Ди ни ћа50 о не про ве ре ним 
ве сти ма да је Алек сан дар Стам бо лиј ски ухва ћен и мо жда уби јен,51 чи ме су 
до ве де ни у пи та ње сви пла но ви за ор га ни зо ва ње бр зог и ма сов ни јег от по ра 
БЗНС-а. Члан Глав ног од бо ра Са ве за зе мљо рад ни ка Ми лан Ко ма ди нић је 
као иза сла ник стран ке и као лич ни при ја тељ Алек сан дра Стам бо лиј ског тра-
жио од Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва да по ша ље те ле грам Рај ку Да ска-
ло ву да од мах до пу ту је у Кра ље ви ну СХС, ар гу мен ту ју ћи свој зах тев ти ме 
да ће Ма ла ан тан та по сту пи ти пре ма од лу ци ко ја бу де до не та у Бе о гра ду, а 
не у Пра гу. Упо зо рио је бу гар ског от прав ни ка по сло ва да би са мо пот пу ни 
успех зе мље дел ског устан ка мо гао да спре чи вој ну оку па ци ју Бу гар ске. Кон-
стан тин Људ ска нов Цан ков је по слао тра же ни те ле грам у име Ми ла на Ко ма-
ди ни ћа, а дру гим је из ве стио Рај ка Да ска ло ва да то ни је са мо став Са ве за 
зе мљо рад ни ка већ и свих зва нич них кру го ва у Кра ље ви ни СХС.52

Ни на ред ног да на, 15. ју на, вла да у Бе о гра ду ни је има ла де фи ни ти ван 
из ве штај да ли је Алек сан дар Стам бо лиј ски ухап шен, уби јен или је и да ље 
жив и на сло бо ди. Бу гар ски др жав ни ор га ни су пру жа ли кон тра дик тор на са-

47 АЈ, 395-9-96, 159, 162.
48 АЈ, 395-9-96, 164.
49 АЈ, 341-21-50 Ми ни стар ство ино стра них де ла Кра љев ском по слан ству Лон дон, Пов. 

Бр. 5678 од 15. ју на 1923.
50 По ста вљен је на по ло жај оба ве штај ног офи ци ра у Пи ро ту од мах на кон из вр ше ног 

др жав ног уда ра од 9. ју на 1923. (Вој ни ар хив, Ар хи ва не при ја тељ ских је ди ни ца, ку ти ја 87, 
фа сци кла 3, пред мет бр. 23, рег. 3).

51 АЈ, 395-9-96, 160, 163.
52 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 34; ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 16.
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оп ште ња. МВРИ је твр дио да је по ги нуо, а Ми ни стар ство вој ске да је ухап-
шен, али на кнад но осло бо ђен то ком су ко ба се ља ка и ору жа не прат ње ко ја га 
је спро во ди ла у прав цу Со фи је.53 Истог да на, на род ни по сла ни ци Ју го сло-
вен ске де мо крат ске стран ке су по ку ша ли да у На род ној скуп шти ни по кре ну 
оп се жну рас пра ву о ме ра ма ко је ју го сло вен ска вла да пла ни ра да пре ду зме 
по во дом си ту а ци је у Бу гар ској.54

Алек сан дар Обов је на кон сло ма зе мље дел ског устан ка у Се вер ној Бу-
гар ској пре бе гао у Ру му ни ју, 15. ју на. По што му је ру мун ска вла да од ре ди ла 
за ме сто бо рав ка Тир гу Џи ју, тра жио je одо бре ње да от пу ту је у Праг, где је 
и да ље био Рај ко Да ска лов. Ру мун ско Ми ни стар ство уну тра шњих де ла је 
зва нич но са оп шти ло штам пи да му је на ло же но да те ри то ри ју Ру му ни је на-
пу сти у ро ку од 12 са ти.55 Уме сто у Че хо сло вач ку, от пу то вао је у Фран цу ску, 
где је бо ра вио Кон стан тин То до ров.56 Из Фран цу ске је по слао те ле грам Рај ку 
Да ска ло ву да ће Кон стан тин То до ров ра ди ти на спре ча ва њу стра не вој не ин-
тер вен ци је у Бу гар ској, али га је упо зо ра вао да има не тач не из ве шта је о ста њу 
у Бу гар ској, бу ду ћи да је ус по ста вљен мир и да би тре ба ло из ра ди ти план за 
слу чај да уста нак до жи ви пот пу ни не у спех.57 Кон стан тин Људ ска нов Цан ков 
је на кон пр вих ве сти до би је них од уред ни ка јед ног бе о град ског ли ста о уби-
ству Алек сан дра Стам бо лиј ског и угу ше ном от по ру БЗНС-а из ве стио Рај ка 
Да ска ло ва да Ма ла ан тан та пла ни ра енер ги чан ко рак у Со фи ји. Ње гов ути-
сак је био да се ју го сло вен ски ру ко во де ћи кру го ви при бо ја ва ју да би не ка 
европ ска др жа ва мо гла да ис ко ри сти но во на ста ле окол но сти, зва нич но при-
зна вла ду Алек сан дра Цан ко ва и на тај на чин оне мо гу ћи ко ри шће ње ме ђу-
на род ног пра ва као ар гу мен та за вој ну ин тер вен ци ју.58 Сто га је по но во ин тер-
ве ни сао код Рај ка Да ска ло ва и Кон стан ти на То до ро ва да што пре до пу ту ју 
у Кра ље ви ну СХС ра ди ор га ни зо ва ња устан ка у Бу гар ској, опо ми њу ћи их 
да је то је ди ни на чин да се из бег не ју го сло вен ска оку па ци ја, ко ју је сма трао 
не из бе жном.59 По слан ство Кра ље ви не СХС у Пра гу из да ло је Рај ку Да ска ло-
ву, 15. ју на, про пу сни цу за пре ла зак пре ко ју го сло вен ске те ри то ри је у Бу гар-
ску.60 Иа ко ју го сло вен ска вла да ни је има ла по твр ду прет ход них из ве шта ја, 
у Бе о гра ду су се ка сно по под не 15. ју на ра ши ри ле ве сти да је Алек сан дар 
Стам бо лиј ски си гур но уби јен. Уз бу ђе ње јав но сти је до се гло кул ми на ци ју и 
сви бе о град ски кру го ви су вр ши ли при ти сак на вла ду да из вр ши вој ну ин тер-
вен ци ју.61

Су тра дан, пар ла мен тар на опо зи ци ја је по но во на сто ја ла да у На род ној 
скуп шти ни отво ри рас пра ву о на ме ра ма вла де. За раз ли ку од прет ход ног 

53 АЈ, 395-9-96, 165.
54 Сте но граф ске бе ле шке, 550, 551.
55 АЈ, 395-9-96, 164, 175. Иа ко је ру мун ска вла да 15. ју на иза шла у су срет мол би Алек-

сан дра Обо ва, оста лим зе мље дел ским из бе гли ца ма до пу сти ла је да на пу сте те ри то ри ју 
Ру му ни је тек 19. ју ла 1923. (ЦДА, Фонд Зад гра нич но пред ста ви тел ство на БЗНС (1923–1933), 
361к, Инв. оп. 1, а. е. 1а, п. 134).

56 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 21.
57 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 17.
58 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 22; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 35, 37.
59 БИА, Ф. 356, а. е. 13, п. 43–49.
60 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 1, п. 1.
61 БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 37.
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да на, ка да је ин тер пе ла ци ја би ла упу ће на пред сед ни ку На род не скуп шти не, 
на род ни по сла ник Све то зар При би ће вић је 16. ју на упу тио пи та ње ди рект но 
ми ни стру Мом чи лу Нин чи ћу, тра же ћи да им пру жи же ље на оба ве ште ња. 
Ини ци ја ти ву Ју го сло вен ске де мо крат ске стран ке по др жа ли су и на род ни по-
сла ни ци Са ве за зе мљо рад ни ка, зах те ва ју ћи да на иду ћој сед ни ци, за ка за ној 
за по не де љак, 18. ју на, при су ству ју Мом чи ло Нин чић и Ни ко ла Па шић. Јо ван 
Јо ва но вић Пи жон, шеф стран ке, у свом је из ла га њу го во рио о смр ти Алек сан-
дра Стам бо лиј ског као не про ве ре ној ин фор ма ци ји, али и о ра ту са Бу гар ском 
као нео спор ној по сле ди ци пре вра та и на ру ша ва ња Ни шког спо ра зу ма о чи јој 
са др жи ни по сла ни ци та ко ђе ни су има ли тач не по дат ке.62

Ми ни стар ино стра них де ла и ве ро и спо ве сти Хри сто Кал фов је на сто јао 
да оне мо гу ћи да ље ак тив но сти при ста ли ца Алек сан дра Стам бо лиј ског у 
ино стран ству. Као нај од го вор ни је за ши ре ње не тач них оба ве ште ња о до га-
ђа ји ма у Бу гар ској озна чио је Рај ка Да ска ло ва, Кон стан ти на То до ро ва, Алек сан-
дра Обо ва и Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва.63 МВРИ је 16. ју на по кре нуо 
по сту пак код ру мун ског МИД-а за екс тра ди ци ју Алек сан дра Обо ва,64 јер 
ни су би ли оба ве ште ни да је он на пу стио Ру му ни ју 15. ју на. У Бе о гра ду су 
пак 16. ју на при мље не де фи ни тив не по твр де да је Алек сан дар Стам бо лиј ски 
уби јен два да на ра ни је, 14. ју на.65

У На род ној скуп шти ни је бур на рас пра ва о до га ђа ји ма у Бу гар ској по-
ве де на 18. ју на. По сла ни ци Де мо крат ске стран ке, Са ве за зе мљо рад ни ка и 
Сло вен ске људ ске стран ке на па да ли су вла ду да је про пу сти ла нај по вољ ни је 
тре нут ке да по мог не бор бу Алек сан дра Стам бо лиј ског и зе мље де ла ца про тив 
но вог ре жи ма, кри ти ко ва ли су др жа ње Фран цу ске и Ру му ни је на осно ву пи-
са ња штам пе и тра жи ли да Кра ље ви на СХС из вр ши вој ну ин тер вен ци ју, иа ко 
ни су има ли ја сно де фи ни сан став да ли би тре ба ло из вр ши ти мо би ли за ци ју 
и во ди ти опе ра ци је ши ро ког оп се га или ко ри сти ти са мо рас по ло жи ве стал не 
је ди ни це.66 Прав да ју ћи др жа ње са ве знич ких и при ја тељ ских зе ма ља и не-
ан га жо ва ње ју го сло вен ске вој ске у ци љу за шти те Неј ског ми ров ног уго во ра 
не до стат ком нео бо ри вих до ка за да су за и ста на ру ше не од ред бе,67 Мом чи ло 
Нин чић је ис ко ри стио и ар гу мен та ци ју Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва: 
„Не по зна ва ти чо ве ка, зна чи, го спо до, твр ди ти да би је дан Стам бо лиј ски при-
мио власт из на ших ру ку, из ру ку на ше вој ске ко ја би ушла у Со фи ју. [...] Стам-
бо лиј ски ни ка да не би при мио власт из ру ку не ке стра не др жа ве, ни ти из ру ку 
јед не ту ђе вој ске”.68 На кон из ја ва ју го сло вен ског ми ни стра да не ће би ти вој не 
ин тер вен ци је Кра ље ви не СХС и да ће се че ка ти да вла да Алек сан дра Цан ко-
ва сво јим де ли ма по ка же да ли ће по што ва ти по сто је ће ме ђу на род не уго во ре, 
Кон стан тин Људ ска нов Цан ков је за кљу чио да је успе шно за вр шио сво ју 

62 Сте но граф ске бе ле шке, 580, 581.
63 ЦДА, Фонд Ле га ция в Ати на, 322 к, Инв. оп. 1, а. е. 396, п. 15.
64 ЦДА, Фонд Ле га ция в Бу ку решт, 327 к, Инв. оп. 1, а. е. 656, п. 1–4.
65 ЦДА, Ф. 695 к, Инв. оп. 1, а. е. 33, п. 23.
66 Сте но граф ске бе ле шке, 617–628.
67 Исто, 628–632.
68 Овај део ње го вог из ла га ња је био ста вљен у ши ри кон текст од бра не лич но сти и иде ја 

Алек сан дра Стам бо лиј ског од кри ти ке ње го вих бу гар ских не при ја те ља да је из дао бу гар ске 
ин те ре се од ри чу ћи се Ма ке до ни је и да је био спре ман да очу ва соп стве ну власт уз по моћ 
ју го сло вен ске вој ске (Исто, 631).
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по след њу ми си ју на функ ци ји са вет ни ка и от прав ни ка по сло ва у Бе о гра ду. 
О то ме је оба ве стио Рај ка Да ска ло ва, али је и пр ви пут из ве стио МВРИ о свом 
ра ду од 9. до 18. ју на про тив вој не оку па ци је, исто вре ме но тра же ћи да му се 
ува жи остав ка и одо бри по вра так у Бу гар ску.69

Кон стан тин Људ ска нов Цан ков ни је до био ни ка кав од го вор на остав ку 
под не ту 18. ју на. Су тра дан ују тро, са знао је да је на же ле знич ку ста ни цу у 
Бе о гра ду сти гао но ви от прав ник по сло ва Мин чо Мин чев. Кон стан тин То до-
ров је до пу то вао из Па ри за 22. или 23. ју на, да би лич но пре у зео сво ја за о ста-
ла при ма ња, али Мин чо Мин чев ни је же лео да их ис пла ти.70 При мо пре да ја 
ду жно сти је из вр ше на 25. ју на. Иа ко је по сто јао оби чај да се ди пло ма та ма 
при ли ком на пу шта ња по сла до де ли ор ден зе мље до ма ћи на, ју го сло вен ски 
МИД и Двор ни су од ли ко ва ли бу гар ског по сла ни ка. Мин чо Мин чев је са-
ве то вао Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва да се не вра ћа од мах у Бу гар ску, 
већ да са че ка да се ат мос фе ра сми ри, те је кра јем ју на от пу то вао на ле че ње 
у Ро га шку Сла ти ну, где је остао до 1. ав гу ста 1923. го ди не.71 Не у о би ча је но 
др жа ње ју го сло вен ског МИД-а и Дво ра пре ма Кон стан ти ну То до ро ву по ње-
го вом по врат ку у Бе о град ве ро ват но је би ло из раз не за до вољ ства због ње го ве 
не ак тив но сти у пе ри о ду од 9. до 15. ју на 1923. го ди не. У сво јим ме мо а ри ма 
пак он ни је де таљ но обра зло жио шта је ра дио, где се кре тао и с ким је ко му-
ни ци рао, пру жив ши са мо оквир не ин фор ма ци је. Је ди но је на вео не ко ли ко 
ре чи ко је су му краљ Алек сан дар и Ни ко ла Па шић ка за ли по по врат ку у Бео-
град у знак по што ва ња пре ма по кој ном Алек сан дру Стам бо лиј ском, као и свој 
од го вор да је био уве рен ка ко ће се БЗНС вра ти ти на власт уз по др шку бу-
гар ских се ља ка.72
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SUM MARY: It to ok Alek san dar Stam bo liyski and the Bul ga rian Agra rian Pe o ple’s 
Union73 al most fo ur years to esta blish nor mal and fri endly re la ti ons with the King dom of SCS, 
which cul mi na ted in the sig ning of Tre aty of Niš and the Yugo slav sup port to Bul ga ria at 

69 БИА, Ф. 356, а. е. 14, п. 404; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 38, 47.
70 При вред на бан ка у Бе о гра ду је то ком ав гу ста ис пла ти ла Кон стан ти ну То до ро ву 

69.000 ле ва на име не ис пла ће них по сла нич ких пла та (БИА, Ф. 356, а. е. 11, п. 16, 17. Днев ник 
Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва, унос за 18. ав густ 1923).

71 АЈ, Фонд Ми ни стар ства ино стра них по сло ва КЈ, Пер со нал ни од сек 334-99-336, 480, 
482; БИА, Ф. 356, а. е. 11, п. 13. Днев ник Кон стан ти на Људ ска но ва Цан ко ва, унос за 2. ав густ 
1923; БИА, Ф. 356, а. е. 15, п. 47, 48, 54, 55.

72 К. То до ров, Стам бо ли ски, 269, 270.
73 Ab bre vi a ted as BA PU by the tran sla tor
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the La u san ne Pe a ce Con fe ren ce. The sud den over throw in So fia on 9 Ju ne, 1923, ca ught the 
Yugo slav sta te and the Bul ga rian Mis sion in Bel gra de un pre pa red. Im me di a tely af ter the 
over throw, wit hin the Bel gra de sta te, po li ti cal and pu blic cir cles the at mosp he re was bo i ling 
hot. On the ot her hand, the Bul ga rian di plo ma tic of fi ci als we re una ble to esta blish an im me-
di a te com mu ni ca tion with the ir chi ef Kon stan tin To do rov and Raj ko Da ska lov, Alek san dar 
Stam bo liyski’s suc ces sor. As ses sing the po si tion King dom of SCS had ta ken, Char ge d’Af fa i res 
Kon stan tin Ljud ska nov-Tsan kov re lied mo re on pri va te con ver sa ti ons with Yugo slav go vern-
ment of fi ci als, po li ti ci ans and jo ur na lists than on the of fi cial sta te ments the Mi ni ster Mom či lo 
Nin čić and his as si stant Lju bo mir Ne šić had gi ven in pu blic. The re fo re, he con clu ded that the 
go vern ment in Bel gra de was pre pa ring a mi li tary in ter ven tion and oc cu pa tion of Bul ga ria and 
that the con cen tra tion of the tro ups at the bor der was not me ant me rely to pre ser ve the pe a ce 
and se cu rity from the new un fo re seen events. Ba sed on his own con vic tion, from 9 to 18 Ju ne, 
he wor ked aga inst the in vol ve ment of the Yugo slav army. His key ar gu ment was that a for ci ble 
re turn of Alek san dar Stam bo liyski and BA PU to po wer in So fia wo uld de stroy the ir po li ti cal 
ba se among the Bul ga rian pe a sants. This ar gu ment ap pa rently had so me in flu en ce on Yugo-
slav sta te smen. Mom ci lo Nin čić used it for a par li a men tary de ba te with the op po si tion in the 
Na ti o nal As sembly, but it al so af fec ted the de ci sion of the Yugo slav go vern ment to ac cept the 
plan of sup por ting Raj ko Da ska lov and let the Bul ga rian agra ri ans to or ga ni ze the ir own strong 
ar med upri sing aga inst the Alek san dar Tzan kov’s go vern ment and IMRO.

KEYWORDS: The King dom of SCS, Bul ga ria, Yugo slav – Bul ga rian re la ti ons, BA PU, 
IMRO, sta te over throw



105
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OРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

Д р  М И  Х А  Е Л  А Н  Т О  ЛО ВИ Ћ
Уни ве р зи тет у Но вом Са ду
Пе да го шки фа кул тет Сом бор
Сом бор, Ср би ја

РЕ ФОР МИ СА НА ИСТО РИ КА – ТЕ О РИ ЈА  
ИСТО РИЈ СКЕ НА У КЕ ЈЕР НА РИ ЗЕ НА

СА ЖЕ ТАК: Не мач ки исто ри чар Јерн Ри зен је дан је од нај у глед ни јих са-
вре ме них те о ре ти ча ра исто риј ске на у ке. У ра ду се из ла жу основ ни прин ци пи 
на ко ји ма су за сно ва ни ње го ва те о ри ја исто риј ске на у ке и ње на ка рак те ри-
стич на обе леж ја – ин си сти ра ње на на уч ном ка рак те ру исто риј ске на у ке, ње ној 
ра ци о нал ној осно ви, на ра тив ној су шти ни и уло зи у ори јен та ци ји са вре ме не 
жи вот не прак се.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јерн Ри зен, те о ри ја исто риј ске на у ке, ме то до ло ги ја, 
исто ри о гра фи ја

Не мач ки исто ри чар и, пр вен стве но, те о ре ти чар исто ри је Јерн Ри зен 
(ро ђен у Ду ис бур гу 1938), уз Хан са Ул ри ха Ве ле ра и Јир ге на Ко ку, је дан је 
од нај у глед ни јих пред став ни ка тзв. „би ле фелд ске шко ле”. На ста ла по чет ком 
70-их го ди на про шлог ве ка, она је те жи ше сво га ра да усме ри ла ка пре ва зи-
ла же њу кла сич ног исто ри зма на ко ме се за сни ва ла не мач ка на уч на исто рио-
гра фи ја од сво га кон сти ту и са ња у XIX ве ку.1 Као ре зул тат на сто ја ња за 
оса вре ме ња ва њем исто риј ске на у ке кон сти ту и са ла се исто риј ска со ци јал на 
на у ка (Hi sto rische So zi al wis sen schaft). Под сна жним ути ца јем те о риј ске ми-
сли Мак са Ве бе ра, она је пред мет ис тра жи ва ња, ра ни је го то во ис кљу чи во 
огра ни чен на до мен по ли ти ке и ди пло ма ти је, про ши ри ла на то та ли тет дру-
штве них по ја ва и про це са у прошлости. Ово је пак усло ви ло и про ме ну на уч не 
ме то до ло ги је, тј. при хва та ње ме то да дру штве них на у ка, пре свих еко но ми је, 

1 Вид.: Wol fgang J. Mom msen, Die Geschichtswis sen schaft jen se its des Hi sto ri smus, Düssel-
dorf: Dro ste, 1972. 
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со ци о ло ги је и, де ли мич но, пси хо ло ги је.2 Бу ду ћи да је у сре ди ште ин те ре со-
ва ња по ста ви ла на ста нак мо дер ног дру штва, исто риј ска со ци јал на на у ка се 
умно го ме слу жи ла те о ри јом мо дер ни за ци је док је, исто вре ме но, оквир за 
ин тер пре та ци ју мо дер не не мач ке исто ри је пред ста вљао концeпт о не мач ком 
„по себ ном пу ту” у мо дер ност (der de utsche Son der weg). Са гле да ва ју ћи исто-
риј ски раз вој Не мач ке са ста но ви шта од го вор но сти за по кре та ње два свет ска 
ра та у XX ве ку, пред став ни ци шко ле сма тра ли су да се он зна чај но раз ли ко вао 
од раз во ја за пад но е вроп ских дру шта ва (пре све га бри тан ског, фран цу ског 
и дру штва у САД) ко ја су слу жи ла као нор ма тив ни мо де ли.3

У та квим идеј ним окол но сти ма Ри зен је од кра ја 60-их го ди на на сто јао 
да те о риј ски и ме то до ло шки оса вре ме ни исто риј ску на у ку у скла ду са по тре-
ба ма са вре ме ног за пад но не мач ког дру штва. Ис по љив ши већ те мом сво је ха-
би ли та ци је, по све ће не те о ри ји исто ри је Јо ха на Гу ста ва Дрој зе на (1808–1884), 
за ин те ре со ва ност за те о риј ски аспект исто ри је као на уч не ди сци пли не,4 
Ри зен је у ра ду „За јед ну об но вље ну исто ри ку” ана ли зи рао те о риј ско-ме то-
до ло шке прет по став ке са зна ва ња про шло сти, осо бе на свој ства исто ри о гра-
фи је и ње ну уло гу у дру штву.5 Има ју ћи у ви ду кри зу и огра ни че ња исто ри зма 
те ње го ву не при ме ре ност (те ма ма и ме то до ло ги јом) са вре ме ним дру штве ним 
по тре ба ма, он је ука зао на нео п ход ност но ве те о ри је исто риј ске на у ке.6 Под 
не по сред ним ути ца јем уз на пре до ва лих дру штве них на у ка, Ри зен се „про гра-
мат ски” за ло жио за „струк ту рал ни” пре о бра жај исто риј ске на у ке у мо дер ну 
исто риј ску со ци јал ну на у ку.7 Про бле ме ње ног те о риј ско-ме то до ло шког уте-
ме ље ња 80-их го ди на си сте мат ски је из ло жио у ви ду три ло ги је под на зи вом 
Основ не цр те исто ри ке, чи ји је пр ви део по све ћен струк ту ри исто риј ског 
ума, дру ги про бле ми ма ре кон струк ци је про шло сти а тре ћи об ли ци ма и 
функ ци ја ма исто риј ског зна ња.8 

2 О исто риј ској со ци јал ној на у ци и ње ном од но су пре ма дру штве ним на у ка ма ис црп-
но су пи са ли Ханс Ул рих Ве лер и Јир ген Ко ка и круг њи хо вих са рад ни ка. Ви ди: Hans-Ul rich 
We hler, Geschic hte und So zi o lo gie, Köln: Ki e pen he u er & Witsch, 1972; Hans-Ul rich We hler, 
Geschic hte als hi sto rische So zi al wis sen schaft, Frank fu rt am Main: Su hr kamp, 1973; Hans-Ul rich 
We hler (hrsg.), Geschic hte und Ökonomie, Köln: Ki e pen he u er & Witsch, 1973; Hans-Ul rich We hler 
(hrsg.), Geschic hte und Psycho a nalyse, Köln: Ki e pen he u er & Witsch, 1974; Hans-Ul rich We hler, 
„Po vi jest kao hi sto rij ska na u ka o druš tvu“, Mark si zam u sve tu, br. 12 (1983), 39–66; Јир ген Ко ка, 
О исто риј ској на у ци. Огле ди, Бе о град: СКЗ, 1994.

3 Упор.: Hans-Ul rich We hler, Mo der ni si e rungsthe o rie und Geschic hte, Göttingen: Van den-
ho eck & Ru precht, 1975; Jürgen Koc ka, „Asymme tri cal Hi sto ri cal Com pa ri son: The Ca se of the 
Ger man Son der weg“, Hi story and The ory, No. 1 (1999), 40–50; Ми ха ел Ан то ло вић, „Der de utsche 
Son der weg – о кон цеп ту по себ но сти не мач ке исто ри је“, Ис тра жи ва ња, бр. 18 (2007), 299–312.

4 Jörn Rüsen, Be grif fe ne Geschic hte. Ge ne sis und Be gründung der Geschichtsthe o rie Jo hann 
Gu stav Droysens, Pa der born: Schöningh, 1969.

5 Jörn Rüsen, Für ei ne er ne u er te Hi sto rik. Stu dien zur The o rie der Geschichtswis sen schaft, 
Stut tga rt: From mann-Hol zbo og, 1976.

6 Мо дер но зна че ње по јам исто ри зам сте као је на кон Пр вог свет ског ра та као озна ка 
за не мач ку „исто риј ску шко лу“ ко ју је уте ме љио Ран ке, тј. за „вр сту и на чин исто риј ског 
ми шље ња ко ји је од ли ко вао исто риј ске на у ке у 19. ве ку“, пре све га, у не мач ким зе мља ма. 
Вид.: Ge o rg G. Ig gers, „Hi sto ri cism: The Hi story and Me a ning of the Term”, Jo ur nal of the Hi story 
of Ide as, No. 1 (1995), 129–152.

7 J. Rüsen, Für ei ne er ne u er te Hi sto rik, 45–54.
8 Jörn Rüsen, Hi sto rische Ver nunft. Grundzüge ei ner Hi sto rik I: Die Grun dla gen des 

Geschichtswis sen schaft, Göttingen: Van den ho eck und Ru precht, 1983; Jörn Rüsen, Re kon struk tion der 
Ver gan gen he it. Grundzüge ei ner Hi sto rik II: Die Prin zi pien der hi sto rischen For schung, Göttingen: 



ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА ИСТО РИ КЕ 

На сто је ћи да из но ва те о риј ски за сну је исто риј ску на у ку и на тај на чин 
ле ги ти ми ше њен пу но ва жан ста тус ме ђу ху ма ни стич ким ди сци пли на ма, 
Ри зен је већ из бо ром пој ма исто ри ка упу тио на сво је ми са о но из во ри ште. 
Реч је, пр вен стве но, о Дрој зе но вим те о риј ско-ме то до ло шким схва та њи ма и 
на сле ђу не мач ке хер ме не у тич ке тра ди ци је ко ју је по ку шао да ре фор ми ше 
ка ко би мо гла да од го во ри зах те ви ма ко је „жи вот на прак са” са вре ме ног дру-
штва на ме ће исто ри о гра фи ји.9 Бу ду ћи да пред ста вља под руч је ра да исто ри-
ча ра а не фи ло зо фа, исто ри ка се у не мач кој исто ри о гра фи ји схва та као су-
штин ски део „за на та исто ри ча ра”.10 Ода тле и Ри зен на сто ји да на те ме љу 
не по сред не жи вот не прак се те о риј ски за сну је исто риј ску на у ку, из ри чи то 
твр де ћи да је исто ри ка те о ри ја исто риј ске на у ке ко ја у ње ним те ме љи ма 
„раз от кри ва ра ци о нал не од ли ке исто риј ског ми шље ња”. Као са став ни део 
исто риј ског ис тра жи ва ња не раз дво јан од прак се исто ри ча ра, исто ри ка раз-
ма тра прет по став ке на уч ног са зна ва ња исто ри је и ње го ву ра ци о нал ну осно-
ву. Иа ко пред ста вља јед ну вр сту исто риј ске ме та те о ри је, Ри зен упо зо ра ва да 
сва ка ме та те о ри ја исто риј ске на у ке ни је иден тич на са исто ри ком. Тек она 
ме та те о ри ја ко ја „сто ји у уну тра шњем од но су пре ма прак си исто ри ча ра” 
пред ста вља исто ри ку. Она је ујед но вид са мо ре флек сив но сти исто риј ске 
на у ке ко ја не слу жи не по сред но исто риј ском ис тра жи ва њу већ ис пи ту је са ма 
ис тра жи ва ња и те о ри је ко ји ма се она слу же.11 При то ме, Ри зен на гла ша ва да 
исто ри ја, као зна ње о про шло сти, мо же да оства ри пун по тен ци јал у дру штву, 
тј. да бу де жи ва исто ри ја (le ben di ge Geschic hte), под усло вом да се ру ко во ди 
пра ви ли ма ме то дич не ра ци о нал но сти. На тај на чин она до во ди у склад исто-
ри ју као об лик спо зна је све та и исто ри ју као об лик из град ње вла сти тог иден-
ти те та дру штва и по је дин ца. Свој за да так она мо же да ис пу ни са мо по мо ћу 
„при хва та ња вре мен ског кон тек ста људ ског де ло ва ња”, што им пли ци ра да 
по сто ји це ли на зна че ња ко ја омо гу ћа ва исто ри ча ру раз у ме ва ње про шле 
ствар но сти, а ти ме и мо гућ ност на уч ног са зна ња про шло сти.12 

ДИ СЦИ ПЛИ НАР НА МА ТРИ ЦА

Ри зе но во им пли цит но по ла зи ште је сте став о ме то до ло шком је дин ству 
на уч ног ме то да уз ис ти ца ње осо бе но сти исто риј ске на у ке ко је упра во пред-
стављају пред мет ње го ве ана ли зе. Сто га, у сво јој те о ри ји исто риј ске на у ке 

Van den ho eck und Ru precht, 1986; Jörn Rüsen, Le ben di ge Geschic hte. Grundzüge ei ner Hi sto rik III: 
For men und Funk ti o nen des Hi sto rischen Wis sens, Göttingen: Van den ho eck und Ru precht, 1989.

9 Нео п ход но је на по ме ну ти да је по јам исто ри ка (нем. Hi sto rik) из ра зи то ве зан за не-
мач ку исто ри о граф ску тра ди ци ју и да ни је при хва ћен ван ње них гра ни ца. Са др жа ју пој ма 
исто ри ка у срп ској исто ри о гра фи ји по нај ви ше од го ва ра из раз „те о ри ја и ме то до ло ги ја 
исто риј ске на у ке“. Упор.: An drej Mi tro vić, Ras pra vlja nja sa Klio. O isto ri ji, isto rij skoj sve sti i 
isto ri o gra fi ji, Sa ra je vo: Svje tlost, 1991; Mir ja na Gross, Su vre me na hi sto ri o gra fi ja: ko ri je ni, po stig
nu ća, tra ga nja, Za greb: No vi li ber, 1996.

10 Horst Wal ter Blan ke, Dirk Fle ischer, Jörn Rüsen, „The ory of Hi story in Hi sto ri cal Lec tu res: 
The Ger man Tra di tion of Hi sto rik, 1750–1900“, Hi story and The ory, Vol. 23, No. 3 (1984), 331–356.

11 J. Rüsen, Hi sto rische Ver nunft, 11–13.
12 J. Rüsen, Für ei ne er ne u er te Hi sto rik, 36.
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он по ла зи од кон цеп та „ди сци пли нар не ма три це” ко ји пре у зи ма од фи ло зо фа 
на у ке То ма са Ку на.13 Бу ду ћи да је за да так исто ри ке да об у хва ти „чи тав де ло-
круг исто риј ског ис тра жи ва ња и исто ри о гра фи је, да их по је ди нач но иден ти-
фи ку је и при ка же њи хов си сте ма ти чан од нос ... као ди на мич ки про цес”, Ри зен 
се опре де љу је за по јам „ди сци пли нар не ма три це” као тех нич ки тер мин ко јим 
озна ча ва „чи ни о це или прин ци пе исто риј ског ми шље ња у њи хо вом си сте ма-
тич ном од но су, ко ји су бит ни за исто ри ју као струч ну ди сци пли ну”.14 Ри зен 
раз ли ку је пет те мељ них прин ци па на ко ји ма се за сни ва ова ко де фи ни са на 
„ди сци пли нар на ма три ца” исто риј ске на у ке: 

1. оп ште људ ско ин те ре со ва ње за про шлост ко је про ис ти че из по тре бе за 
ори јен та ци јом у вре ме ну, при сут но у људ ској жи вот ној прак си (menschliche 
Le ben spra xis) не за ви сно од то га да ли је исто риј ско ми шље ње кон сти ту-
и са но у ви ду на у ке;

2. иде је ко је љу ди има ју о про шло сти, тј. „во де ћи по гле ди на про шлост у 
ко ји ма се она по ја вљу је и са зна је као исто ри ја”. Као кри те ри ју ми сми-
сла, иде је о про шло сти пру жа ју „обра зац ту ма че ња” ко јим се „ис ку ство 
про ме не чо ве ка и ње го вог све та у вре ме ну” раз у ме ва као исто ри ја. При-
мер ова квих „во де ћих иде ја” у но вом ве ку је сте иде ја про гре са. Од зна-
ча ја је Ри зе нов суд да би без прет ход них схва та ња о про шло сти би ло 
не мо гу ће ње но са зна ва ње, бу ду ћи да она од ре ђу ју шта се из исто риј ских 
из во ра же ли са зна ти о про шло сти;

3. ме то ди, тј. пра ви ла ем пи риј ског ис тра жи ва ња про шло сти ко ји са чи ња-
ва ју „спе ци фич ну струч ну вр сту и на чин исто риј ског ми шље ња”. Они 
омо гу ћа ва ју спе ци фич но на уч но са зна ва ње про шло сти као исто ри је;

4. об ли ци и на чи ни пред ста вља ња исто риј ских зна ња, че сто нео прав да но 
за по ста вље ни, бу ду ћи да су они од „фун да мен тал ног зна ча ја” као и ин-
те ре си, иде је и ме то ди ис тра жи ва ња про шло сти;

5. функ ци је усме ра ва ња људ ске ег зи стен ци је ко је вр ши на уч на исто ри о гра-
фи ја.
Ових пет но се ћих прин ци па пред ста вља ју „ди сци пли нар ну ма три цу” 

исто риј ске на у ке. Они се на ла зе у сло же ном ме ђу од но су и за јед но чи не „ди на-
мич ки си стем у ко ме је дан чи ни лац во ди ка дру гом док пе ти из но ва во ди ка 
пр вом”. Сва ки од њих пред ста вља по себ ну ета пу „ког ни тив ног про це са људ-
ске ори јен та ци је у вре ме ну по сред ством исто риј ског ми шље ња”. Исто вре ме-
но, „ди сци пли нар на ма три ца” има из ра зи ту ана ли тич ку вред ност бу ду ћи да 
омо гу ћа ва струк ту рал ну ана ли зу исто риј ског ми шље ња – она об ја шња ва 
ве зу из ме ђу исто риј ске на у ке и „жи вот не прак се” сво га вре ме на као и раз ло ге 
услед ко јих се то ком вре ме на ме ња и са ма исто риј ска на у ка.15 

ИСТИ НА И ОБЈЕК ТИВ НОСТ ИСТО РИЈ СКЕ НА У КЕ

Ри зен на ро чи ту па жњу по све ћу је про бле му тран сфо р ма ци је при по ве сти 
о про шло сти у на уч ну исто ри о гра фи ју. Ис ти чу ћи да је еле мент исти ни то сти 

13 To mas Kun, Struk tu ra na uč nih re vo lu ci ja, Be o grad: No lit, 1974, 247–248.
14 J. Rüsen, Hi sto rische Ver nunft, 24.
15 Исто, 24–32.
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ис ка за о про шло сти кључ но обе леж је ко је исто риј ску на у ку раз ли ку је од 
дру гих об ли ка исто риј ске све сти, он за кри те ри јум исти не про гла ша ва оно 
„оп ште ва же ће, око че га се у прин ци пу сва ко мо ра сло жи ти”.16 Ста но ви ште 
о утвр ђи ва њу исти не кон сен зу сом Ри зен по ја шња ва ве ри фи ка ци јом, тј. уло-
гом ра ци о нал них ме то да и про це ду ра ем пи риј ског ис тра жи ва ња ко ји ма се 
по сти же са гла сност око исто риј ске исти не. С дру ге стра не, он не раз ма тра 
епи сте мо ло шке про бле ме са зна ва ња про шло сти сма тра ју ћи да су исто риј ске 
при по ве сти исти ни те „ка да у њих ве ру ју они на ко је се оне од но се”, те да 
„ако се не же ли по ћи од јед не екс пли цит не те о ри је исти не, он да је нај бо ље 
да са ме при по ве сти, о чи јој исти ни то сти тј. не и сти ни то сти је реч, ка жу где се 
на ла зи исти на”.17 При то ме, Ри зен си сте ма ти зу је ве ро до стој ност исто риј ских 
при по ве сти на те ме љу ис ку ста ва, нор ми, вред но сти и сми сла те раз ли ку је 
ем пи риј ску, нор ма тив ну и на ра тив ну ве ро до стој ност. Ода тле он твр ди да је 
исто риј ска исти на „ем пи риј ски уте ме ље на” он да ка да по чи ва на „чи ње нич-
ном са др жа ју исто ри је”. У слу ча ју ка да исто риј ске при по ве сти са др же нор ме 
ко је су од зна ча ја за оне ко ји ма су упу ће не, мо гу ће је го во ри ти о „нор ма тив ној 
уте ме ље но сти” исто риј ске исти не. Ко нач но, по сто ји и „на ра тив на уте ме ље-
ност” исто риј ске исти не у слу ча ју ка да „исто риј ске при по ве сти, пу тем кри-
те ри ју ма сми сла (иде ја као вр хов них аспе ка та ства ра ња сми сла) обез бе ђу ју 
при каз це ли не сми сла из ме ђу чи ње ни ца и нор ми у кон ти ну и те ту про ти ца-
ња вре ме на”.18 Пре ма то ме, по сто је три раз ли чи та кри те ри ју ма исто риј ске 
исти не – ем пи риј ски, нор ма тив ни и на ра тив ни, и они су у сло же ном ме ђу-
од но су, при че му Ри зен ис ти че да кри те ри јум на ра тив не ве ро до стој но сти 
пред ста вља јед ну вр сту „ди ја лек тич не син те зе” прет ход на два кри те ри ју ма. 

У не по сред ној ве зи са про бле мом исто риј ске исти не је сте на уч ни ка рак-
тер, тј. „ме то дич но ус тр ој ство исто риј ске на у ке”. Ње на на уч ност са др жа на 
је у те жњи ка са зна ва њу исто риј ске исти не. Он ис ти че да је исто риј ска на-
у ка по се бан вид исто риј ског ми шље ња ко ји је мо гу ће об ја сни ти у кон тек сту 
„жи вот них прет по став ки и усло ва” у ко ји ма она де лу је и да, исто вре ме но, 
она тре ба да са чу ва сво ју са мо свој ност од не кри тич ког при хва та ња на чи на 
ми шље ња дру гих на у ка. Оно по че му се исто риј ска на у ка раз ли ку је од дру-
гих ви до ва исто риј ског ми шље ња и што, ујед но, уте ме љу је ње ну на уч ност, 
са др жа но је у ме то ду, тј. ску пу ло гич ких пра ви ла ко ји ма се ру ко во ди исто-
риј ско ис тра жи ва ње. С дру ге стра не, на ро чи ту осо бе ност исто риј ске на у ке 
пред ста вља њен из ра зи то на ра ти ван ка рак тер.19 

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ПРО ШЛО СТИ

Ана ли зи ра ју ћи уло гу иде ја о про шло сти и ме то де ње ног ем пи риј ског 
ис тра жи ва ња, Ри зен зна чај ну па жњу по све ћу је „си сте ма ти ци, струк ту ри и 
функ ци ја ма исто риј ских те о ри ја”.20 Ис та кав ши ну жност те о ри ја у исто риј-

16 Исто, 76.
17 Исто, 77.
18 Исто, 81–83. 
19 Исто, 85–90.
20 J. Rüsen, Re kon struk tion der Ver gan gen he it, 19–86.
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ском ис тра жи ва њу, он на сто ји да ука же на раз ли чи те аспек те про бле ма 
об ја шње ња у исто ри о гра фи ји. У ду ху ана ли тич ке фи ло зо фи је исто ри је Ар ту-
ра Дан тона пред ност да је на ра тив ном об ја шње њу због то га што оно пру жа 
мо гућ ност за об ја шње ње по ја ва ко је се не мо гу об у хва ти ти оп ште ва же ћим 
за ко ни ма а ко је на ста ју као по сле ди ца слу чај но сти у исто ри ји као и резултат 
сло бод ног људ ског де ло ва ња. На тра гу тра ди ци о нал них по став ки не мач ког 
исто ри зма Ри зен раз у ме ва „слу чај ност као шан су за сло бо ду”.21 При то ме, 
од на ро чи те ва жно сти је сте ње гов суд да „исто ри о гра фи ја ре кон стру и ше 
људ ско де ло ва ње у про шло сти на те ме љу број них усло ва ко ји су нео п ход ни 
за осе ћај иден ти те та и са мог исто ри ча ра и пу бли ке за ко ју он пи ше – осе ћај 
иден ти те та ко ји од ре ђу је шта у ства ри мо же да се ка же о про шло сти у на ра
тив ном об ли ку. Ови пред у сло ви ула зе у оквир исто риј ске ин тер пре та ци је 
а ти ме да ти об лик те о ри ја де фи ни ше ка рак тер про шло сти у оп штем сми слу.22 
При ли ком ин тер пре та ци је исто риј ских чи ње ни ца исто ри ча ри се ну жно 
слу же те о ри ја ма ка ко би ре зул та те ис тра жи ва ње об ја сни ли уну тар ши ре це-
ли не, тј. кон тек ста. За го ва ра ју ћи упо тре бу те о ри ја у исто риј ској на у ци, Ри зен 
по јам те о ри је раз у ме ва на осо бен на чин, као јед ну вр сту „исто риј ских уни вер-
за ли ја” нео п ход них у ре кон струк ци ји про шло сти. То су пој мо ви као што су 
„ре во лу ци ја”, „про грес” „струк ту ра”, „про цес” или „чо ве чан ство”, ко је на зи ва 
„исто риј ском ан тро по ло ги јом”.23 

У ре кон струк ци ји про шло сти Ри зен раз ли ку је три фа зе – хер ме не у тич ку 
(раз у ме ва ње про шле ствар но сти по сред ством по и сто ве ћи ва ња са љу ди ма 
из про шло сти), ана ли тич ку (утвр ђи ва ње раз ли ке из ме ђу то га ка ко су љу ди 
до жи вља ва ли сво ју ствар ност и ка ква је она за и ста би ла) и ди ја лек тич ку фа зу 
ко ја оства ру је син те зу пр ве две фа зе ује ди њу ју ћи су бјек тив ност хер ме не у-
тич ког раз у ме ва ња и објек тив ност по зи ти ви стич ке ана ли зе. Сле де ћи по став-
ке тра ди ци о нал не Дрој зе но ве и Бер нхај мо ве ме то до ло ги је, Ри зен сма тра да 
рад исто ри ча ра, тј. ње го ве „ис тра жи вач ке стра те ги је”, у сва кој фа зи мо ра да 
бу де хе у ри стич ки за сно ван. На су прот пост мо дер ној фи ло зо фи ји исто ри је 
ко ја од ри че мо гућ ност са зна ва ња про шло сти, Ри зен ис ти че да оно мо ра би ти 
уте ме ље но на исто риј ским из во ри ма ко ји је ди но омо гу ћа ва ју ре кон струк ци ју 
про шло сти. Из во ри се под вр га ва ју кри ти ци – про ве ри њи хо ве ау тен тич но-
сти и са знај не вред но сти, по сред ством тех ни ка по моћ них исто риј ских на у ка. 
На та кав на чин утвр ђе не чи ње ни це по ста ју пред мет исто риј ске ин тер пре-
та ци је. По Ри зе но вом ми шље њу, је дин ство хер ме не у тич ког и ана ли тич ког 
при сту па („стра те ги ја”) у са вре ме ној исто ри о гра фи ји нај бо ље је оства ре но 
у исто ри ји мен та ли те та фран цу ске шко ле Ана ла.24 

21 Исто, 42.
22 Jörn Rüsen, „Wie kann man Geschic hte vernünftig schre i ben? Über das Ver halt nis von 

Narrativität und The o ri e ge bra uch in der Geschichtswis sen schaft“, [in:] Jürgen Koc ka, Tho mas 
Nip per dey (hrsg.), The o rie und Erzählung in der Geschic hte, München: DTV, 1979, 300–333, на овом 
ме сту 315. 

23 С об зи ром на Ри зе нов суд да је ове кон цеп те мо гу ће при ме ни ти у ин тер пре та ци ји 
сва ког исто риј ског раз до бља, пост мо дер ни те о ре ти чар исто ри је Франк Ан керс мит сма тра да 
је при клад ни ји из раз „тран си сто риј ска ан тро по ло ги ја“. Вид.: Frank R. An kers mit, „Grundzüge 
ei ner Hi sto rik II: Re kon struk tion der Ver gan gen he it. by Jörn Rüsen“, Hi story and The ory, Vol. 27, 
No. 1 (1988), 81–94.

24 J. Rüsen, Re kon struk tion der Ver gan gen he it, 142–143.



111

ТИ ПО ЛО ГИ ЈА ИСТО РИЈ СКИХ ПРИ ПО ВЕ СТИ

У по след њој це ли ни сво је ме та и сто риј ске три ло ги је Ри зен раз ма тра 
„жи ву исто ри ју”, тј. „об ли ке и функ ци је исто риј ског зна ња”.25 Те о риј ско 
по ла зи ште у ана ли зи на чи на на ко ји се пи ше исто ри ја као и ди дак тич ких 
функ ци ја исто риј ског зна ња пред ста вља ње гов суд да су ис тра жи ва ње и пи-
са ње исто ри је ме ђу соб но не раз двој не ди мен зи је исто риј ског зна ња. Бу ду ћи 
да је исто риј ском ми шље њу свој стве на кре а тив ност ко ја се ис по ља ва у исто-
риј ској на ра ци ји, тј. при по ве да њу, на ра тив ност је сте су штин ска од ли ка исто-
ри о гра фи је без ко је она ни је мо гу ћа. Ово по себ но с об зи ром на то да она 
упра во по сред ством на ра ци је по ве зу је про шлост, са да шњост и бу дућ ност у 
је дин стве ну це ли ну, чи ме про шлост до би ја сми сао и зна че ње. Је зич ке из ра-
зе ко ји ма се слу жи исто ри о гра фи ја Ри зен на зи ва то по си ма исто ри о граф ског 
дис кур са и тек у на ра тив ном об ли ку исто риј ско зна ње оства ру је прак тич ну 
уло гу омо гу ћа ва ју ћи љу ди ма ори јен та ци ју у вре ме ну.26 

Осми шља ва њем људ ских ис ку ста ва то ком вре ме на и пру жа њем смер-
ни ца за прак ти чан жи вот, исто риј ска на ра ци ја се су штин ски раз ли ку је од 
оста лих вр ста при по ве сти. Да би исто риј ска зна ња мо гла да вр ше функ ци ју 
ори јен та ци је у прак тич ном жи во ту, ну жно је да вре мен ска ди мен зи ја чо ве-
ко вог по сто ја ња бу де осми шље на у ви ду при по ве сти ко ја пре ра ђу је про шло 
ис ку ство у „ме ди ју исто риј ског се ћа ња” и ства ра пред ста ву о кон ти ну и те ту 
„ко ји три вре мен ске ди мен зи је син те ти зу је у јед ну све о бу хват ну сми сле ну 
це ли ну и из гра ђу је иден ти тет на те ме љу исто риј ског ис ку ства”.27 Ри зен сма-
тра да ства ра ње исто риј ског сми сла (hi sto rische Sin nbil dung), у за ви сно сти од 
раз ли чи тих функ ци ја исто риј ских зна ња у ори јен та ци ји жи вот не прак се чо-
ве ка, мо же да има об лик афир ма ци је, ре гу лар но сти, не га ци је и тран сфо р ма-
ци је ко ји ма од го ва ра тра ди ци о нал на, ег зем плар на, кри тич ка и ге не тич ка 
при по вест. У сва кој од ових при по ве сти при су тан је пак осо бен од нос пре ма 
се ћа њу и кон ти ну и те ту, по се бан об лик ко му ни ка ци је, на ро чи та уло га у из-
град њи иден ти те та те дру га чи ји об лик сми сла: 

а) Афи р ма ци ја озна ча ва при хва та ње ори јен та ци је у вре ме ну и на ра тив-
ног осми шља ва ња жи вот не прак се. Као нео п хо дан услов исто риј ске ори јен-
та ци је она „кон сти ту и ше то пос тра ди ци о нал не при по ве сти и од го ва ра ју ћи 
тип на ра тив ног ства ра ња сми сла”. Тра ди ци о нал на при по вест по сред ством 
се ћа ња ука зу је на вре мен ски кон ти ну и тет са да шњо сти и про шло сти, на по-
ре кло са вре ме них жи вот них од но са и на њи хо ву по сто ја ност упр кос про ти-
ца њу вре ме на. Мит о по ре клу пред ста вља „нај чи сти ји” об лик тра ди ци о нал не 
при по ве сти ко ја је при сут на у раз ли чи тим ви до ви ма исто риј ског се ћа ња по пут 
обе ле жа ва ња го ди шњи ца и ју би ле ја. Бу ду ћи да се вре ме осми шља ва ти ме 
што се оно чи ни веч ним, дру штве на функ ци ја тра ди ци о нал не при по ве сти 
је сте ства ра ње иден ти те та по сред ством при хва та ња („опо на ша ња”) на сле-
ђе них жи вот них обра за ца.28

25 J. Rüsen, Le ben di ge Geschic hte.
26 Исто, 25.
27 Исто, 40.
28 Исто, 41–45.



б) Дру ги прин цип „ти по ло шког ди фе рен ци ра ња” је сте ре гу лар ност ко ју 
од ли ку је ви ши сте пен ап страк ци је и ко ја раз ли чи те тра ди ци је по ве зу је у 
„је дин стве но ту ма че ње вре мен ског ис ку ства”. Прин ци пу ре гу лар но сти од го-
ва ра то пос ег зем плар не исто риј ске при по ве сти ко ја сле ди мак си му Hi sto ria 
vi tae ma gi stra est. У њој је при сут но се ћа ње ко је по ка зу је оп шта пра ви ла де ло-
ва ња чи је над вре мен ско ва же ње об у хва та вре мен ски раз ли чи те об ли ке жи во-
та обра зу ју ћи на тај на чин кон ти ну и тет. Ства ра њем оп ште ва же ћих на че ла 
по пут при по ве сти о не у мит ном успо ну и па ду др жа ва, људ ској при ро ди или 
гра ђан ским пра ви ма, ег зем плар на при по вест ко му ни ци ра у об ли ку ар гу мен-
то ва ног ра су ђи ва ња. Уо ча ва њем пра вил но сти („му дро сти”) у дру штве ном 
де ло ва њу, ег зем плар на при по вест мо же да по слу жи из град њи на ци о нал ног 
иден ти те та (аме рич ки и фран цу ски национални идентитет су упра во уте ме-
ље ни на прин ци пу уни вер зал них гра ђан ских пра ва) или пру жа њу смер ни ца 
у по ли тич ком жи во ту. Вре ме се осми шља ва уно ше њем про стор не ди мен зи је 
ти ме што се са вре ме ност по ре ди са раз ли чи тим исто риј ским ис ку стви ма на 
те ме љу че га се про на ла зе оп ште пра вил но сти.29

в) Не га ци ја је сте тре ћи тип ства ра ња исто риј ског сми сла ко ји ис ти че 
по себ ност и раз ли чи тост исто риј ског жи во та. Ње му од го ва ра кри тич ка при
по вест ко ја про бле ма ти зу је, ре ла ти ви зу је и оспо ра ва до ми нант не об ли ке 
са мо ра зу ме ва ња, тј. по сто је ћи обра зац исто риј ског ту ма че ња. По ре ђе њем 
са вре ме не жи вот не прак се са ис ку стви ма из про шло сти, она ука зу је на пре-
ки де, тј. дис кон ти ну и те те, у про шло сти на те ме љу че га из на ла зи ал тер на тив-
не мо гућ но сти. Кри тич ка при по вест „раз вла шћу је ве ли ке при по ве сти, сла ма 
ка те го ри јал не скло по ве и ра за ра пој мо ве, ка те го ри је и сим бо ле” и њен ка рак-
те ри сти чан из раз пред ста вља пост мо дер но ми шље ње.30 Про су ђи ва њем о 
сми слу вре ме на, кри тич ким ста вом пре ма за да тим со ци јал ним од но си ма и 
дис тан ци ра њем од до ми нант них обра за ца ту ма че ња (пост мо дер ним реч ни-
ком – њи хо вом „де кон струк ци јом”), кри тич ка при по вест пру жа мо гућ ност за 
ал тер на тив не по гле де на про шлост (по пут исто ри је же на, на при мер) и но во 
кон сти ту и са ње иден ти те та. 

г) Прин ци пом тран сфор ма ци је „са ме вре мен ске про ме не по ста ју ори-
јен та ци о но ста но ви ште жи вот не прак се и ства ра ња иде ни те та” и он кон сти-
ту и ше „то пос ге не тич ке исто риј ске при по ве сти”. Ге не тич ки тип на ра тив ног 
ства ра ња сми сла у сре ди ште ту ма че ња про шло сти по ста вља „мо ме нат вре-
мен ске про ме не” као на ро чи ти „сми са о ни ква ли тет” ко ји пру жа шан су за 
„пре ва зи ла же ње до сег ну тих стан дар да ква ли те та жи во та” и за „отва ра ње 
пер спек ти ва бу дућ но сти ко је ква ли та тив но на ди ла зе хо ри зонт пре ђа шњег”. 
Ге не тич ка при по вест не осми шља ва про шлост у ви ду веч них не про мен љи вих 
об ли ка жи вље ња (као што чини тра ди ци о нал на), фор му ли са њем над вре мен-
ских пра ви ла и прин ци па ко ји усме ра ва ју де ло ва ње (попут ег зем плар не) ни ти 
не га ци јом ра ни јих на чи на жи во та (попут кри тич ке), већ у њој про шлост по-
ста је „мо тор жи во та” и „им пулс за да ље про ме не”.31 Но ви ква ли тет свој ствен 
ге не тич кој при по ве сти са др жан је у чи ње ни ци да се са вре ме ност раз у ме ва 

29 Исто, 45–49.
30 Исто, 50–51.
31 Исто, 52–53.
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као сми сле ни пре ла зак из ме ђу це ло куп ног пре ђа шњег ис ку ства и оче ки ва ња 
пот пу но дру га чи јег. Ова при по вест ис по ља ва се у ка те го ри ја ма као што су 
раз вој, на пре дак, ево лу ци ја, про цес и ре во лу ци ја. У том сми слу, у ге не тич кој 
при по ве сти иден ти те ти (укљу чу ју ћи и на ци о нал не) не сма тра ју се веч ним 
и не про мен љи вим ка те го ри ја ма већ се раз у ме ва ју као ре зул тат по сте пе ног 
раз во ја. Сми сао вре ме на се тем по ра ли зу је – са мо вре ме као про ме на по ста је 
исто риј ски сми сао за пам ће не про шло сти. 

Ова че ти ри прин ци па осми шља ва ња про шло сти и од го ва ра ју ће исто риј-
ске при по ве сти на ла зе се у сло же ном „ди ја лек тич ком од но су” и обра зу ју 
„мре жу исто ри о граф ских то по са” ко ји пред ста вља ју „стра те ги је исто риј ске 
ар гу мен та ци је” и сам „исто риј ски дис курс”.32 Они су на раз ли чит на чин и 
у раз ли чи тој ме ри при сут ни у свим исто ри о граф ским ра до ви ма. Сто га, ти-
по ло ги ја ко ју пред ла же Ри зен по ма же ана ли зи исто риј ских зна ња и, на кон цу, 
омо гу ћа ва струк ту рал ни увид у раз вој исто риј ског ми шље ња. У том сми слу, 
Ри зен ис ти че да као „ана ли тич ки ин стру мен та ри јум за ем пи риј ску ана ли зу 
исто ри о граф ских фе но ме на”, ти по ло ги ја омо гу ћа ва ства ра ње те о риј ских 
пој мо ва, по ре ђе ње раз ли чи тих исто риј ских при по ве сти и њи хо вих, та ко ђе 
раз ли чи тих, функ ци ја, те „кон струк ци ју исто риј ских пер спек ти ва” ко је се 
од но се на „спе ци фич но исто риј ско у исто ри о граф ском об ли ко ва њу”. По ред 
ана ли тич ке, ти по ло ги ја вр ши и праг ма тич ку функ ци ју – омо гу ћа ва ју ћи да се 
исто риј ско зна ње до ко га се до ђе ис тра жи ва њем ор га ни зу је на та кав на чин 
да „оно мо же да бу де де ло твор но при хва ће но уну тар исто риј ског дис кур са 
са вре ме но сти”. Она ти ме по ста је вид са мо све сти, тј. „уну тра шње ре флек сив-
но сти” исто ри о гра фи је, што пред ста вља „ин ди ка тор (ње не) спе ци фич не 
на уч не ра ци о нал но сти”. Пре ма то ме, пред ло же на ти по ло ги ја на ра тив ног ства-
ра ња сми сла је сте, по Ри зе но вом су ду, „ор га нон исто ри о граф ске ра ци о нал-
но сти” ко ји пре вла да ва естет ску („ди о ни зиј ску”) и по ли тич ку („ре то рич ку”) 
ди мен зи ју исто ри о гра фи је.33 

ИСТО РИЈ СКА КУЛ ТУ РА

Раз ма тра ју ћи функ ци је исто риј ског зна ња, Ри зен се за ла же за ди дак-
ти ку ко ја би по ве за ла на ста ву исто ри је са те о риј ским уви ди ма у струк ту ру 
и функ ци је исто риј ске све сти. Ово по себ но бу ду ћи да би на ста ва исто ри је, 
по сред ством усва ја ња исто риј ских зна ња, тре ба ло да омо гу ћи раз у ме ва ње 
са да шњо сти и ан ти ци па ци ју бу дућ но сти. Тек на тај на чин, исто риј ска зна ња 
оства ри ла би сво ју функ ци ју усме ра ва ња жи вот не прак се чо ве ка. У том ци љу 
Ри зен уво ди по јам „исто риј ске кул ту ре” озна ча ва ју ћи њи ме це ли ну на чи на 
на ко ји се при сту па про шло сти у јед ном дру штву као и ви до ве у ко ји ма се 
про шлост у ње му по ја вљу је. Као „укуп но по ље ак тив но сти исто риј ске све-
сти”, исто риј ска кул ту ра пред ста вља по се бан део кул ту ре са сво јим на ро чи-
тим на чи ном са зна ва ња и ту ма че ња све та. На те ме љу основ них „мен тал них 
опе ра ци ја” – осе ћа ња, хте ња и ми шље ња, Ри зен уо ча ва раз ли чи те ди мен зи је 

32 Исто, 43, 58.
33 Исто, 59–60.
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исто риј ске све сти – естет ску, по ли тич ку и ког ни тив ну. Естет ска ди мен зи
ја исто риј ске све сти по чи ва на осе ћај ном при сту пу про шло сти, тј. опа жа њу 
про шло сти ко је је усме ре но на људ ска осе ћа ња и ко је по сред ством оду ше-
вље ња, фа сци на ци је и ма ште об ли ку је пред ста ве о про шло сти као и од нос 
пре ма њој. Ода тле се естет ска ди мен зи ја исто риј ске кул ту ре ис по ља ва у ви ду 
усме них исто риј ских при по ве сти и умет но сти са исто риј ском те ма ти ком (од 
сли кар ства и ар хи тек ту ре до књи жев но сти и фил ма) али и у исто ри о гра фи ји, 
бу ду ћи да она та ко ђе по се ду је естет ску ди мен зи ју. По ли тич ка ди мен зи ја 
исто риј ске све сти под ра зу ме ва на ци о нал ну и др жав ну тра ди ци ју као вид ор га-
ни зо ва ног исто риј ског се ћа ња ко је тре ба да по да ри ле ги ти ми тет по сто је ћем 
по ли тич ком по рет ку и обез бе ди осе ћај при пад ни штва. Она је, ода тле, у функ-
ци ји из град ње на ци о нал ног и др жав ног иден ти те та. При то ме, Ри зен ис ти че 
да исто риј ско се ћа ње мо ра да од го ва ра по гле ди ма и ин те ре си ма сво јих су бје-
ка та ка ко би мо гло де ло твор но да „кул тур но усме ра ва њи хо ву жи вот ну 
прак су”. Ког ни тив на ди мен зи ја исто риј ске кул ту ре у мо дер ним дру штви ма 
ис по ља ва се пр вен стве но у исто риј ској на у ци ко ја пре ма сво јим вла сти тим 
ра ци о нал ним ме тод ским пра ви ли ма при сту па ис тра жи ва њу и са зна ва њу 
про шле ствар но сти на те ме љу пра ви ла ме то дич не ра ци о нал но сти. Од зна ча ја 
је Ри зе нов суд да се ни јед на од три ди мен зи је исто риј ске кул ту ре не по ја вљу-
је у дру штву у сво ме „чи стом”, тј. иде ал но-тип ском об ли ку – док је ког ни тив-
на ди мен зи ја не знат но за сту пље на у спо ме нич кој ар хи тек ту ри и ви зу ел ним 
умет но сти ма, у њи ма је уоч љи во сна жно при су ство естет ске и по ли тич ке 
ди мен зи је. На су прот то ме, у исто риј ској на у ци пре о вла ђу је ког ни тив на ди-
мен зи ја, али је у исто риј ском при ка зу увек при сут на и естет ска (бу ду ћи да 
ути че на афек тив ни део чо ве ко ве лич но сти) и, у раз ли чи тој ме ри, по ли тич ка 
ди мен зи ја. По то ња про ис ти че из „по ла зне тач ке” исто ри ча ра у ко јој се пре-
ла ма ју по ли тич ки и иде о ло шки су ко би ње го вог вла сти тог вре ме на, о че му 
убе дљи во све до чи исто ри ја мо дер не исто ри о гра фи је.34 Ри зен сма тра да је за 
исто риј ску кул ту ру нај бо ље ако су ускла ђе не све три ди мен зи је (естет ска, 
по ли тич ка и ког ни тив на), тј. ако исто риј ско се ћа ње мо же да вр ши уло гу кул-
тур ног усме ра ва ња у слу ча ју ка да ове ди мен зи је са мо стал но де лу ју и јед на 
дру гу кри тич ки са гле да ва ју. На тај на чин из бе га ва се до ми на ци ја јед не од 
њих (нај че шће по ли тич ке ди мен зи је) ко ја во ди ин стру мен та ли за ци ји пре-
оста ле две у ви ду по ли тич ког дог ма ти зма, од но сно есте ти ци зма, а ти ме и 
огра ни ча ва њу и си ро ма ше њу исто риј ске кул ту ре. Ри зен, сто га, за кљу чу је 
да на ста ва исто ри је мо ра да по чи ва на све сти о ка рак те ру и уло зи исто риј ске 
кул ту ре и да је нео п ход но да она из гра ди сво је стра те ги је уче ња на кул тур-
ном усме ра ва њу жи вот не прак се по сред ством исто риј ске кул ту ре. На тај 
на чин исто риј ска свест дру штва би ла би уте ме ље на на „исто риј ски до стиг-
ну том ни воу естет ског при ка за, по ли тич ке ле ги тим но сти и зах те ви ма за ме-
тод ским ва же њем”.35

34 Упор.: А. Ми тро вић, нав. де ло, pas sim. 
35 J. Rüsen, Le ben di ge Geschic hte, 109–120. Ри зен се доц ни је вра ћао пој му исто риј ске 

кул ту ре ана ли зи ра ју ћи га у ви ше ра до ва. В.: Jörn Rüsen, „Was ist Geschichtskul tur? Über le-
gun gen zu ei ner ne uen Art, über Geschic hte nac hzu den ken“, [in:] Kla us Füßmann, He in rich The o dor 
Grütter, Jörn Rüsen (hrsg.), Hi sto rische Fas zi na tion. Geschichtskul tur he u te, Köln, We i mar, Wi en: 
Böhlau, 1994, 3–26; Jörn Rüsen, „Geschichtskul tur“, [in:] Kla us Berg mann, Kla us Fröhlich, An net te 
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УТО ПИЈ СКО МИ ШЉЕ ЊЕ И КА И РОС

Ри зен за кљу чу је исто ри ку раз ма тра њем од но са уто пиј ског ми шље ња 
и исто ри о гра фи је, твр де ћи да уто пиј ски из ле ти у бу дућ ност има ју на ро чи ти 
сми сао бу ду ћи да се њи ма „ули ва ју на да и че жња као ва жне по кре тач ке сна-
ге људ ског де ло ва ња ... ко је не мо гу да се ге не ри шу пу тем исто риј ске све сти. 
Уто пиј ским из ле ти ма у пот пу но дру га чи је од да тих жи вот них окол но сти, 
мо гу ег зем плар но да се ис пи та ју ра ци о нал не гра ни це исто риј ске кул ту ре и 
ње на упу ће ност на ме та и сто риј ско ства ра ње сми сла”. Ви де ћи у уто пи ји „од-
ре ђе ну вр сту и на чин ту ма че ња ис ку ства да тих жи вот них од но са”, Ри зен 
ис ти че да се она не мо же де фи ни са ти као не га ци ја ствар но сти већ, у пр вом 
ре ду, као на сто ја ње за осло ба ђа њем да тих жи вот них од но са од по сто је ћих 
огра ни че ња, као кри ти ка по сто је ћег ста ња и као вид из на ла же ња ал тер на ти ве.36 
Од сре ди шње ва жно сти је Ри зе нов суд да би без на де и че жње за дру га чи јом 
бу дућ но шћу „љу ди про па ли, јер би њи хо вим оне мо гу ћа ва њем пре су шио жи-
вот но ва жан из вор под сти ца ја за де ло ва ње” те да, с об зи ром на нео п ход ност 
пре ва зи ла же ња по сто је ћих дру штве них усло ва, „не по сто ји ни шта не ре а-
ли стич ни је од ан ти у то пиј ског огра ни ча ва ња људ ских жи вот них на ме ра на 
ствар ност”.37 Ри зен, исто вре ме но, ука зу је и на по тре бу уто пиј ског ми шље ња 
у исто ри о гра фи ји ка ко би исто ри чар пре ва зи шао окви ре сво га вре ме на и при-
бли жио се на тај на чин ис ку ству љу ди из про шло сти. Исто ри о гра фи ји и 
уто пи ји за јед нич ко је ука зи ва ње на ис ку ства ко ја су дру га чи ја од са вре ме ног 
и ко ја ну де ал тер на ти ву по сто је ћем. С дру ге стра не, Ри зен ис ти че да исто риј-
ска свест ну жно мо ра да бу де ра ци о нал на ка ко би мо гла да вр ши сво ју ори-
јен та ци о ну функ ци ју, бу ду ћи да је ди но на тај на чин она мо же да по слу жи 
раз у ме ва њу по сто је ћег, тј. са да шњо сти, и да ну ди раз ли чи те ал тер на ти ве за 
бу дућ ност. Ра ци о на ли зо ва њем уто пиј ског ми шље ња исто ри о гра фи ја мо же 
да до ђе до по тен ци јал но но вих уви да и да по ну ди оства ри ва ре ше ња и на тај 
на чин ис пу ни сво ју уло гу усме ра ва ња жи вот не прак се сво јих са вре ме ни ка. 
На овом ме сту Ри зен уво ди по јам ка и ро са – ко јим је про те стант ски те о лог 
Па ул Ти лих озна ча вао над и сто риј ско вре ме ко је об у хва та и про шлост и бу-
дућ ност – тзв. „ис пу ње но вре ме”, у ко ме је услед де ло ва ња јед не ге не ра ци је 
од ре ђе на суд би на мно гих ге не ра ци ја (по пут раз до бља ре фор ма ци је за про-
те стан те или Ок то бар ске ре во лу ци је за марк си сте). Исто риј ске при по ве сти 
ко је са др же мо тив ка и ро са слу же де ло твор ном пре ва зи ла же њу да тих жи вот-
них од но са – се ћа њем на ис ку ство ка и ро са оне са вре ме ној прак си ну де ис ко-
рак у пер спек ти ве бу дућ но сти.38 

* * *
Ап стракт ност Ри зе но вог сти ла на ве ла је по је ди не кри ти ча ре да ус твр де 

да ње го ва исто ри ка „оди ше ско ла стич ком ду хом” као и да у из во ђе њу сво јих 

Kuhn, Jörn Rüsen, Ger hard Schne i der (hrsg.), Hand buch der Geschichtsdi dak tik, Se el ze-Vel ber: 
Kal lmeyer, 1997, 38–41; Jörn Rüsen, „Ver nunft po ten ti a le der Geschichtskul tur“. Hi storyka . Stu dia 
Me to do lo gic zne, Spe cial Is sue (2012), 187–202.

36 J. Rüsen, Le ben di ge Geschic hte, 122.
37 Исто, 124.
38 Исто, 133–135.
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за кљу ча ка по ла зи од прет по став ки ко је ни су до вољ но ја сно де фи ни са не, као 
што су, на при мер, по јам исти не, ду ха или фи ло зоф ске тра ди ци је. Ово на ро-
чи то до ла зи до из ра жа ја при ли ком ње го вог по ку ша ја да об ја сни ка ко се про-
шла ствар ност пре о бра жа ва у из ве штај о тој ствар но сти, тј. у исто ри о гра фи ју 
(res ge stae / hi sto ria re rum ge sta rum), или пак при ли ком размaтрања пој ма 
исто риј ске исти не.39 Осим то га, отво ре но је и пи та ње мо же ли исто ри о гра-
фи ја да пре тен ду је на објек тив ност, бу ду ћи да у исто ри о гра фи ји не по сто је 
оп ште при хва ће на пра ви ла ин тер пре та ци је исто риј ских чи ње ни ца. Спо р но 
је, та ко ђе, и пи та ње од но са из ме ђу идеј ног кон тек ста у ко ме се кон сти ту и ше 
од ре ђе на „ди сци пли нар на ма три ца” исто риј ске на у ке.40 

Ис та кав ши да је „ди сци пли нар на ма три ца” исто риј ске на у ке усло вље на 
схва та њи ма, ин те ре си ма и по тре ба ма дру штва, Ри зен, ипак, под не по сред-
ним ути ца јем сме не исто ри зма но вом па ра диг мом у ви ду исто риј ске со ци јал-
не на у ке, ви ше на гла ша ва еле мент про ме не „ди сци пли нар не ма три це” не го 
ње ну уну тра шњу струк ту ру.41 Дру га упа дљи ва од ли ка Ри зе но ве исто ри ке 
је сте по зи ва ње на ра ци о нал ност исто риј ске на у ке и њен еман ци па тор ски 
по тен ци јал. На тај на чин, слич но на сто ја њу Јир ге на Ха бер ма са да на фи ло-
зоф ској рав ни пре ва зи ђе не га тив не аспек те про јек та мо дер не ра ди ка ли за-
ци јом про све ти тељ ских иде ја, Ри зен се у сво јој ме та те о ри ји вра ћа кри тич ком 
ду ху про све ти тељ ства ка ко би уте ме љио на уч ност исто ри о гра фи је – он 
та ко ђе ра ди ка ли зу је ра ци о нал не еле мен те исто риј ског ми шље ња, тј. из но ва 
кон сти ту и ше исто риј ску на у ку на ра ци о нал ним осно ва ма ка ко би „ре фор ми-
са ном исто ри ком” пре ва зи шао сла бо сти тра ди ци о нал ног исто ри зма. У том 
сми слу ка рак те ри сти чан је ње гов суд да исто риј ска на у ка од го ва ра „жи вот-
ној прак си” сво га вре ме на вр ше ћи функ ци ју ори јен та ци је и из град ње иден-
ти те та при че му сво јом те о риј ском уте ме ље но шћу „тран сцен ди ра по себ ност 
здра во ра зум ског усме ра ва ња де ло ва ња у све ту жи во та”. Бу ду ћи да Ри зен по ла-
зи од јед не вр сте син те зе из ме ђу исто ри зма и ана ли тич ких дру штве них на у-
ка, Ален Ме гил са пра вом при ме ћу је да Ри зе но ва ди сци пли нар на ма три ца под-
се ћа на „хер ме не у тич ки круг” одо ма ћен у не мач кој фи ло зоф ској тра ди ци ји.42

Ко нач но, Ри зен сма тра на ра тив ност су штин ским обе леж јем исто ри о гра-
фи је, бу ду ћи да се про шлост осми шља ва по сред ством при по ве да ња. За раз ли-
ку од пост мо дер ног ми шље ња ко је сво ди исто ри о гра фи ју на „је зич ке фик ци је”, 
од но сно при по ве сти о про шло сти са без број мо гу ћих зна че ња,43 Ри зен ис ти че 

39 Pe ter Munz, „Hi sto rische Ver nunft by Jörn Rüsen“, Hi story and The ory, No. 1 (1985), 
92–100.

40 Ro bert An chor, „Le ben di ge Geschic hte. Grundzüge ei ner Hi sto rik III: For men und Funk-
ti o nen des Hi sto rischen Wis sens. By Jörn Rüsen“, Hi story and The ory, No. 3 (1991), 347–356, 
по себ но 354–355.

41 Al lan Me gill, „Jörn Rüsen’s The ory of Hi sto ri o graphy bet we en Mo der nism and Rhe to ric 
of In qu iry“, Hi story and The ory, Vol. 33, No. 1 (1994), 39–60, на овом ме сту 51. 

42 О хер ме не у ти ци као те о риј ско-ме то до ло шком при сту пу „ду хов них на у ка“ вид.: 
Са ша Ра дој чић, Раз у ме ва ње и зби ва ње. Основ ни чи ни о ци хер ме не у тич ког ис ку ства, Ба ња 
Лу ка: Арт принт, 2011.

43 Вид.: Ми ха ел Ан то ло вић, „Пост мо дер ни зам и/или исто ри о гра фи ја?“, То ко ви исто
ри је, бр. 3–4 (2008), 177–197; Ана Сто лић, Не над Ми ле но вић, „По ри ца ње и од бра на исто ри је 
– пост мо дер ни зам, постструк ту ра ли зам и исто риј ска на у ка“, Исто риј ски ча со пис, бр. 52 (2005), 
347–376; Ко ста Ни ко лић, „Пост мо дер ни зам и ху ма ни стич ке на у ке – при мер исто ри о гра фи је“, 
Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, бр. 2 (2013), 53–66.
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да исто ри о гра фи ја пред ста вља ре кон струк ци ју про шле ствар но сти са ста но-
ви шта са вре ме но сти, тј. „ин тен ци о нал ни и ор га ни зо ва ни про цес ства ра ња 
иден ти те та ко ји пам ти про шлост ка ко би раз у мео са да шњост и ан ти ци пи рао 
бу дућ ност”.44 Ода тле он сто ји „с ону стра ну” пост мо дер не па ра диг ме на гла-
ша ва ју ћи да при ли ком ре кон струк ци је про шло сти исто ри чар ну жно по ла зи 
од до ку ме на та. Ипак, хо ланд ски пост мо дер ни те о ре ти чар исто ри је Франк 
Ан керс мит сма тра да Ри зен сво јим ста вом о „ди ја лек тич кој син те зи хер ме-
не у тич ке и ана ли тич ке ис тра жи вач ке стра те ги је” им пли цит но под ра зу ме ва 
еле мент кон струк ци је у при ка зи ва њу про шло сти те да се, упра во у тој тач ки, 
при бли жа ва схва та њи ма Хеј де на Вај та о по е тич кој при ро ди исто ри о гра фи је.45 
С об зи ром на уло гу ко ју Ри зен при пи су је исто ри о гра фи ји у обра зо ва њу иден-
ти те та као и њен по тен ци јал за дру штве ну кри ти ку, мо гу ће је за кљу чи ти да 
он (ис ка за но пост мо дер ним реч ни ком) раз у ме ва исто ри о гра фи ју не са мо као 
ре кон струк ци ју већ и као кон струк ци ју и де кон струк ци ју про шле ствар но-
сти.46 Ме ђу тим, за раз ли ку од пост мо дер них те о ре ти ча ра исто ри је, он ти ме не 
по ри че ње ну на уч ност већ је, су прот но њи ма, на гла ша ва, ин си сти ра ју ћи на 
пој мов ној ја сно ћи и ра ци о нал но сти исто риј ске на у ке. Сто га ње го ву ме та-
исто риј ску три ло ги ју тре ба упра во са гле да ва ти као по ку шај ра ци о на ли за-
ци је исто риј ског ми шље ња по сред ством ана ли зе ње го вих струк тур них ком-
по нен ти и ме ђу од но са. На тај на чин, Ри зен је ус пео, упр кос (ви ше или ма ње) 
оправ да ним кри ти ка ма, да ре фор ми ше тра ди ци о нал ну исто ри ку, пру жив ши 
нај за о кру же ни ју те о ри ју исто риј ске на у ке не са мо уну тар не мач ке већ и у 
кру го ви ма свет ске исто ри о гра фи је.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

THE RE FOR MED HI STO RI K – JÖRN RÜSEN’S  
THE ORY OF HI STO RY

by

MIC HAEL AN TO LO VIĆ, PhD 
Uni ver sity of No vi Sad 

Fa culty of Edu ca tion Som bor 
Som bor, Ser bia

SUM MARY: Ger man hi sto rian Jörn Rü sen is one of the most pro mi nent contemporary 
the o rists of hi sto ry. This pa per pre sents the ba sic prin ci ples of his the ory of hi sto ry and its 
dis tin cti ve fe a tu res – in si sting on the scholarly cha rac ter of hi sto ry, its ra ti o nal ba sis, the nar ra-
ti ve es sen ce and its ro le in the ori en ta tion of con tem po rary li fe prac ti ces. Pro vi ding the o re ti cal 
and met ho do lo gi cal fo un da tion to hi sto ri cal so cial sci en ce (Historische Sozialwissenschaft), 

44 Jörn Rüsen, „The Di dac tics of Hi story in West Ger many: To wards A New Self-Awa re ness 
of Hi sto ri cal Stu di es“, Hi story and The ory, No. 3 (1987), 275–286, на овом ме сту 285.

45 Ан керс мит сто га ис ти че да би Ри зе но вој ме то до ло ги ји бо ље при ста јао на зив кон-
струк ци ја а не ре кон струк ци ја про шло сти. Frank R. An kers mit, „Grundzüge ei ner Hi sto rik II: 
Re kon struk tion der Ver gan gen he it. by Jörn Rüsen“, Hi story and The ory, No. 1 (1988), 81–94, на овом 
ме сту 93.

46 Упор.: Alun Mun slow, De con struc ting Hi story, Lon don: Ro u tled ge, 1997.
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which ap pe a red along the mo der ni za tion of the Ger man hi sto ri o graphy in the 1970s, Rüsen’s 
re for med hi sto ri k, de spi te its ab stract style, re pre sents a kind of “or ga non of hi sto ri o grap hi cal 
ra ti o na lity” and, at the sa me ti me, the most com ple te the ory of hi sto ry in mo dern hi sto ri o-
graphy.

KEYWORDS: Jörn Rü sen, the ory of hi sto ry, met ho do logy, hi sto ri o graphy
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П Р И К А З И
B O O K  R E V I E W S

UDC 94(4)”1914/1918”(049.32)

ВЈЕ ША ЛА КАО СИМ БОЛ АУ СТРО У ГАР СКЕ ВЛА ДА ВИ НЕ
(Aнтон Хол цер, Џе ла тов сме шак – не по зна ти рат про тив ци вил ног  
ста нов ни штва 1914─1918, Про ме теј Но ви Сад – РТС Бе о град, 2015,  

пре вео са ње мач ког Ми лош Ка зи ми ро вић, 368 стр.)

Из да вач ка ку ћа „Про ме теј“ из Но вог Са да и 
Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је пред ста ви ли су кра-
јем 2015. го ди не дру го ко ло Еди ци је „Ср би ја 
1914─1918“. Meђу де сет на сло ва на ла зи се 
мо но гра фи ја Ан то на Хол це ра (Аnton Hol zer) 
Џе ла тов сме шак – не по зна ти рат про тив 
ци вил ног ста нов ни штва 1914─1918. 

Ан тон Хол цер (Ини хен, 1964) при па да гру-
пи во де ћих европ ских исто ри ча ра фо то гра-
фи је. Ау тор је не ко ли ци не ра до ва ко ји у цен-
тру раз ма тра ња има ју рат ну фо то гра фи ју. 
По ли тич ке и фи ло зоф ске на у ке сту ди рао је 
у Ин сбру ку, Бо ло њи и Бе чу. Пре да вач је на 
ви ше уни вер зи те та у Ау стри ји и из да вач ча-
со пи са Исто ри ја фо то гра фи је.

Ан тон Хол цер је дан је од ри јет ких са вре-
ме них ау стриј ских ис тра жи ва ча ко ји се ба ве 
зло чи ни ма ау стро у гар ске вој ске у Пр вом свјет-
ском ра ту. Кроз ана ли зу фо то гра фи ја по гу бље-
ња ци ви ла то ком ра та у Ис точ ној и Ју го и сточ-
ној Евро пи Хол цер се ба ви до га ђа ји ма ко ји и 
да ље пред ста вља ју сво је вр сну та бу те му ме ђу 

ње го вим ко ле га ма, а ко је он на зи ва „не по зна-
тим ра том про тив ци вил ног ста нов ни штва“, 
„пр ља вим ра том“ или „за бо ра вље ном исто-
ри јом“. Хол цер обра зла же те зу пре ма ко јој 
зло чи ни над ци вил ним ста нов ни штвом то ком 
ра та на про сто ру Ау стро у гар ске ни су би ли 
спон та на или про ла зна по ја ва, већ на лич је 
рат не стра те ги је. Рат про тив ци ви ла био је 
пла ни ран, а зло чи ни над ста нов ни штвом би ли 
су ре зул тат на ре ђе ња ви ших ко ман ди и прет-
по ста вље них ли ца. Ма сов на по гу бље ња ци-
ви ла че сто су слу жи ла као од ма зда због пре-
тр пље ног по ра за на бој ном по љу.

Ау тор на по ми ње да је са вре ме на исто рио-
гра фи ја углав ном окре ну та хе рој стви ма вој-
ни ка на фрон ту, а ма ње ис тра жи ва њу рат них 
зло чи на над ци ви ли ма и уоп ште ци вил них 
жр та ва ра та. За бо ра ву су, пре ма Хол це ру, 
до при ни је ли и исто ри ча ри ко ји су пре те жно 
ту ма чи ли рат ну исто ри ју – па жњу су усред-
сре ди ли на ве ли ке бит ке, а исто ри ју пр ља вог 
ра та су (не)свје сно пре ћу та ли. Исто риј ске чи-
ње ни це о зло чи ни ма над ци ви ли ма ду го су 
за по ста вља не до те мје ре да је дио до ка зног 
ма те ри ја ла у ме ђу вре ме ну трај но за гу бљен 
или уни штен. 

Си сте мат ске ре пре са ли је до ку мен то ва не 
на фо то гра фи ја ма по гу бље ња ци ви ла пред-
ста вља ле су цен трал ни еле мент стра те ги је 
за стра ши ва ња по да ни ка. Ло кал но ста нов ни-
штво че сто је при мо ра ва но да при су ству је 
по гу бље њи ма – тре ба ло је да ви ди и за пам ти 
ка ква суд би на оче ку је ли ца ко ја пад ну под 
си јен ку сум ње за шпи ју на жу или ве ле и зда ју. 
Мје шта не је тре ба ло за пла ши ти и исто вре ме-
но по ка за ти од луч ност вој ске да се нај су ро-
ви је об ра чу на са не ло јал ним ста нов ни штвом. 
Страх од шпи ју на же и ве ле и зда је у вла сти тим 
ре до ви ма ни је био спон тан, већ је био про-
из вод ан ти срп ске про па ган де ко ја је го ди на-
ма уо чи по чет ка ра та си сте мат ски ши ре на 
ме ђу ста нов ни штвом, по себ но при пад ни ци ма 
ау стро у гар ске вој ске. С тим у ве зи Хол цер 
по ми ње пу ков ни ка Оска ра Хра ни ло ви ћа фон 
Цве та ши на (1867─1933) ше фа беч ког Би роа 
за еви ден ци ју у Ми ни стар ству ра та или вој-
но-оба вје штај не слу жбе Мо нар хи је, ко ји је 
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то ком ра та био за ду жен за пи та ња шпи ју на же 
и кон тра шпи ју на же. 

Фо то гра фи је по гу бље ња ци ви ла че сто су 
штам па не на по штан ским раз глед ни ца ма и 
вој ни ци су их мо гли ку пи ти у вој ним кан ти-
на ма и по сла ти ку ћа ма као по шту са ра ти шта. 
Но вац од њи хо ве про да је по вре ме но је ишао 
у ху ма ни тар не свр хе – као по моћ стра да ли ма 
у ра ту. Ар чи балд Рајс је та ко ђе за би ље жио 
ка ко је ау стро у гар ска вој ска ко ри сти ла по-
штан ске раз глед ни це ка ко би овје ко вје чи ла 
по гу бље ња. Рајс је упо зо рио на раз глед ни це 
на ко ји ма су при ка за ња вје ша ња Ср ба 1916. 
у Ав тов цу у Хер це го ви ни. Од у зе те су јед ном 
ау стро у гар ском офи ци ру за ро бље ном код 
Охрид ског је зе ра и на тај на чин су до спје ле у 
јав ност. За до ма ћег чи та о ца од по себ ног зна-
ча ја су ди је ло ви мо но гра фи је у ко ји ма Хол цер 
опи су је зло чи не ау стро у гар ске вој ске у Шап-
цу и Хер це го ви ни, на во де ћи ка ко су ма сов на 
уби ства ци ви ла би ла пра ће на пљач ком, па-
љеви ном и си ло ва њем. По гу бље ња ци ви ла 
у Шап цу беч ка вла да на сто ја ла је оправ да ти 
фа бри ко ва њем до ка за пре ма ко ји ма су срп ски 
ци ви ли, чак же не и дје ца, уче ство ва ли у на-
па ди ма из за сје де на ау стро у гар ску вој ску. У 
зло чи ни ма над Ср би ма у Бо сни и Хер це го-
ви ни пред ња чи ли су шуц ко ри – спе ци јал не 
је ди ни це са ста вље не углавном од до ма ћих 
му сли ма на. Шуц ко ри су вре ме ном до би ли 
одри је ше не ру ке у рат ним опе ра ци ја ма, што 
су ко ри сти ли за пљач ку и бо га ће ње.

Вје ша ла, пре ма Хол це ру, пред ста вља ју нај-
ја сни ји знак рас по зна ва ња ау стро у гар ске вла-
да ви не и сим бол на сил нич ких ор ги ја у ис точ-
ним и ју го и сточ ним ди је ло ви ма Мо нар хи је, 
гдје је во ђен рат про тив соп стве ног ста нов ни-
штва. Не ки вој ни ци су по гу бље ња на вје ша-
ли ма до жи вља ва ли као уз бу дљи ву пред ста ву. 
Њи хо ви фо то граф ски сним ци ни су би ли са мо 
свје до чан ство о зло чи ну, већ и су ве нир по себ-
ног до жи вља ја у ра ту. Мно ге фо то гра фи је 
про на ђе не су у џе по ви ма рат них за ро бље-
ни ка, де зер те ра или вој ни ка па лих на бој ном 
по љу па су ти рат ни су ве ни ри вре ме ном по-
ста ли свје до чан ство ау стро у гар ских рат них 
зло чи на.

Хол цер на гла ша ва ка ко је оштра цен зу ра 
за ври је ме ра та те мељ но очи сти ла ори ги нал-
не из вје шта је о ре пре са ли ја ма над ци ви ли-
ма, а про па ганд на ма ши н е ри ја при ка зи ва ла 
их је као ле ги тим не ка зне не мје ре у ра ту про-
тив шпи ју на и из дај ни ка, па са мим тим не ду-
жних жр та ва ни је би ло. Пре ма ау то ру, рат ни 
зло чи ни у по сли је рат ном пе ри о ду ни су те мељ-
но ис тра же ни ни ти у Ау стри ји, ни ти у Ње мач-
кој. Иа ко је из ре че но не ко ли ко суд ских пре-
су да рат ним зло чин ци ма, ни јед на од њих се 
ни је од но си ла на зло чи не по чи ње не над ци-
вил ним ста нов ни штвом.

У за вр шном по гла вљу књи ге Хол цер пра-
ви па ра ле лу из ме ђу зло чи на над ци ви ли ма 
у Пр вом свјет ском ра ту и зло ста вља ња за тво-
ре ни ка у Абу Гра и бу у Ира ку. По пут сни ма ка 
ко ји при ка зу ју по гу бље ња ци ви ла у Пр вом 
свјет ском ра ту, та ко су и фо то гра фи је из овог 
ирач ког за тво ра, пр во бит но на ми је ње не уском 
кру гу љу ди, до спје ле у јав ност и по ста ле до каз 
ко ји оп ту жу је аме рич ку вој ску за му че ње ци-
ви ла. До ти чу ћи се де ша ва ња у Ира ку, Хол цер 
про пу шта при ли ку да чи та о це упо зна са још 
не ким свје жим при мје ри ма рат них фо то гра-
фи ја на ста лих на про сто ру бив ше Ју го сла-
ви је на ко ји ма су при ка за ни џе ла ти са сво јим 
жр тва ма, по пут му џа хе ди на ко ји су се то ком 
ра та у Бо сни и Хер це го ви ни че сто сли ка ли са 
од сје че ним гла ва ма Ср ба рат них за ро бље ни-
ка. Хол цер упо зо ра ва ка ко је по чет ком 21. ви-
је ка ин тер нет по стао „глав на по зор ни ца на 
ко јој во а је ри на си ља мо гу да по сма тра ју екс-
трем не об ли ке рат них звер ста ва“. 

Мо но гра фи ја Џе ла тов сме шак – не по зна ти 
рат про тив ци вил ног ста нов ни штва 1914–
1918. на не ки на чин пред ста вља сво је вр стан 
иза зов срп ским исто ри ча ри ма, по себ но исто-
ри ча ри ма из Бо сне и Хер це го ви не, да се те-
мељ ни је по све те про у ча ва њу стра да ња Ср ба 
у тој зе мљи то ком Пр вог свјет ског ра та. 

Уз уо би ча је ни пред го вор, спи сак ли те ра ту-
ре, ре ги стар, за хвал ни це и би ље шке о ау то ру, 
мо но гра фи ја са др жи укуп но 16 по гла вља. 
Штам па на је у ти ра жу од 1.000 при мје ра ка. 

Др Бо ри во је Ми ло ше вић
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ба ња лу ка
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ʻПРИ ГО ДАНʼ ЗБО Р НИК ПО СВЕ ЋЕН ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊУ ВЕ ЛИ КОГ РА ТА
(Збо р ник ра до ва са Ме ђу на род не кон фе рен ци је Ар хив, ме ди ји и кул ту ра се ћа ња  

у Пр вом свет ском ра ту, Но ви Сад, 29–30. ок то бар 2014, уред ни ци Дра га на  
Ћи ра ко вић и Ми ро слав Ја ћи мо вић, Но ви Сад: Ар хив Вој во ди не, 2014, стр. 391)

Сто го ди шњи ца од из би ја ња Пр вог свет ског 
ра та 2014. обе ле же на је у ни зу европ ских зе-
ма ља на раз ли чи те на чи не – об ја вљи ва њем 
број не на уч не и пу бли ци стич ке ли те ра ту ре, 
еми то ва њем при год них до ку мен тар них еми-
си ја, исто риј ским и умет нич ким из ло жба ма 
као и во ђе њем жи вих јав них рас пра ва ко је су, 
пот по мог ну те из ра зи тим ин те ре со ва њем ме-
ди ја, из но ва те ма ти зо ва ле нај ра зли чи те аспек-
те нај ве ћег ра ту у до та да шњој исто ри ји чо ве-
чан ства. Окру гла го ди шњи ца Ве ли ког ра та 
пред ста вља ла је по вод и за ор га ни зо ва ње број-
них на уч них ску по ва на ко ји ма су не са мо 
исто ри ча ри, већ и при пад ни ци ни за дру гих 
стру ка, на сто ја ли да но вим ис тра жи ва њи ма 
по пу не „бе ли не“ у до са да шњим ис тра жи ва-
њи ма или да, пак, по ну де но ве по гле де на 
по је ди на, ви ше или ма ње, кон тро верз на исто-
ри о граф ска пи та ња. У скло пу по ме ну тог оп-
ште е вроп ског трен да, у Ср би ји је то ком 2014. 
одр жан низ на уч них ску по ва по све ће них 
Пр вом свет ском ра ту, ме ђу њи ма и ме ђу на род-
на кон фе рен ци ја под на зи вом „Ар хив, ме ди-
ји и кул ту ра се ћа ња у Пр вом свет ском ра ту“ 
ко ју је 29. и 30. ок то бра ор га ни зо вао Ар хив 

Вој во ди не у Но вом Са ду. Не ду го по том, са оп-
ште ња из ло же на на ску пу об ја вље на су у фор-
ми исто и ме ног збор ни ка ра до ва ко ји су уре-
ди ли ар хи ви сти Ар хи ва Вој во ди не Дра га на 
Ћи ра ко вић и Ми ро слав Ја ћи мо вић. Оби ма 
од го то во 400 стра на Збо р ник са др жи пред-
го вор и укуп но 27 ра до ва чи ји су ау то ри ма-
хом исто ри ча ри (са или без на уч них зва ња) 
и ар хи ви сти. Иа ко је ве ћи на њих из Ср би је, 
за сту пљен је и зна ча јан број ау то ра из су сед-
них зе ма ља (Бо сна и Хер це го ви на, Грч ка, Ита-
ли ја, Ма ке до ни ја, Ма ђар ска, Ру му ни ја).

У те мат ском по гле ду, ра до ви об у хва та ју 
не ку од укуп но де вет те ма пред ви ђе них про-
гра мом на уч не кон фе рен ци је ко је се жу од 
кон вен ци о нал них пи та ња по пут де ло ва ња 
по ли тич ке пар ти ја то ком го ди на Свет ског 
ра та и из ве шта ва ња штам пе о Са ра јев ском 
атен та ту и по чет ку рат них деј ста ва, пре ко 
за шти те кул тур них до ба ра, ста ња ар хив ске 
гра ђе те спо ме нич ког на сле ђа све до уло ге 
ме ди ја и тзв. „жен ске стра не“ ра та. Об зи ром 
на те мат ску раз у ђе ност кон фе рен ци је, не из-
не на ђу ју раз ли ке ау то ра ка ко у из бо ру и при-
сту пу те ми та ко и у на чи ну пред ста вља ња 
ре зул та та ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, већ и ле-
ти мич ним пре гле дом ра до ва да ју се уо чи ти 
број ни не до ста ци ка ко фор мал не та ко и су-
штин ске при ро де. Ме ђу пр ви ма, па да у очи да, 
су прот но нор ма ма уо би ча је ним уну тар на-
уч не за јед ни це, радoви у збор ни ку као и сâм 
Збо р ник у це ли ни ни су под врг ну ти по ступ ку 
ре цен зи је. Уред ни ци ове књи ге су се огра ни-
чи ли је ди но на ис пра вља ње „гру бих ко рек тор-
ских ома шки“ док су ау то ри ма пре пу сти ли 
„од го вор ност за ста во ве и по дат ке из не те“ у 
њи хо вим ра до ви ма. Шта ви ше, уред ни ци се 
ни су по тру ди ли да ујед на че на чин об ли ко ва-
ња ра до ва и сти ло ве ци ти ра ња ли те ра ту ре 
пре пу стив ши ау то ри ма да на уч ни апа рат ор-
га ни зу ју по соп стве ном на хо ђе њу. Уоч љи ва је 
и чи ње ни ца да су са же ци на ен гле ском је зи ку 
че сто пре ве де ни на нео д го ва ра ју ћи на чин док 
у слу ча ју ра до ва об ја вље них на ен гле ском 
је зи ку не до ста ју ре зи меи на срп ском је зи ку.

Осим по ме ну тих не до ста та ка фор мал не 
при ро де, па жљи во чи та ње ра до ва за сту пље-
них у збор ни ку от кри ва и по је ди не су штин-
ске мањ ка во сти. Ме ђу њи ма, сва ка ко нај зна-
чај ни ји при го вор ко ји би се мо гао оправ да но 
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упу ти ти ве ћи ни ау то ра од но си се на од су ство 
кон тек сту а ли за ци је – пи шу ћи о по је ди ним 
ужим про бле ми ма (што је, на гла ша ва мо, у 
пот пу но сти ле ги тим но за ра до ве ова кве вр сте) 
по је ди ни ау то ри ни су ус пе ли да сво ју на ра-
ци ју сме сте уну тар ши рих по ли тич ких и дру-
штве них про це са. Исто вре ме но, ве ћи на ау то-
ра „бо лу је“ од од су ства исто риј ске ана ли зе 
и ком па ра ци је, огра ни ча ва ју ћи се на пу ко 
при по ве да ње или ни за ње че сто не по ве за них 
до га ђа ја при че му су не рет ко при сут на пре-
у зи ма ња „оп штих ме ста“ из ста ри је исто рио-
граф ске и пу бли ци стич ке ли те ра ту ре. Оту да 
не из не на ђу је из ра зи та до ми на ци ја при по-
ве да ња као на чи на пре зен та ци је исто риј ских 
зна ња, при че му не ма ли број ра до ва од ли ку-
ју и не ве што об ли ко ва на струк ту ра, је зич ка 
не до ра ђе ност и од су ство за кљу ча ка ко ји би 
су ми ра ли ре зу ла та те ис тра жи ва ња и ука за ли 
на њи хов ши ри зна чај. При то ме, па да у очи 
или не до вољ но по зна ва ње ре ле вант не ли те-
ра ту ре и по зи ва ње на не ко ли ко „кла сич них“ 
исто ри о граф ских ра до ва или, пак, „пре тр па-
ва ње“, ина че, оби мом вр ло огра ни че них ра до-
ва, са оби љем ли те ра ту ре ко ја, за пра во, ни је 
ни ко ри шће на при ли ком ис тра жи ва ња. У оба 
слу ча ју, реч је о вр ло ло шим при ме ри ма ко ји 
су у су прот но сти са нај те мељ ни јим прин ци-
пи ма на уч ног дис кур са. Ко нач но, до бар део 
ра до ва за сту пље них у збор ни ку од ли ку је по-
вр шност у при сту пу ау то ра ко ји су ра до ве 
пи са ли „на бр зи ну“ и без те мељ не прет ход не 
при пре ме. Бу ду ћи да је реч о ау то ри ма ко ји 
се као исто ри ча ри ве ћи ном про фе си о нал но 
ба ве ис тра жи ва њем про шло сти или пак, као 
ар хи ви сти, се лек ци јом, чу ва њем и пре зен та-
ци јом исто риј ских из во ра, упа дљи во је од су-
ство те о риј ске спре ме нео п ход не за струк ту-
ри ра ње и ин тер пре та ци ју исто риј ских зна ња.

Из у зе так од по ме ну тих кри тич ких оце на 
пред ста вља ју у струч ном по гле ду узо р ни ра-
до ви чи ји су пот пи сни ци Фи лип Крч мар и 
Аран ка Ба линт те Вла ди мир Ка ље вић. Отва-
ра њем но вих те мат ских под руч ја па жњу сва-

ка ко за слу жу ју ра до ви Ле ле Ву јо ше вић и 
Ми ло ва на Пи са ри ја по све ће ни уло зи же на у 
Ве ли ком ра ту и ње го вом ути ца ју на про ме ну 
род них од но са као и је згро ви ти пре глед Пре-
дра га Ва ја ги ћа о рат ној про па ган ди за ра ће-
них зе ма ља. Вре дан па жње не сум њи во је и рад 
Вла си са Вла си ди са о срп ској спо ме нич кој ар-
хи тек ту ри по све ће ној Пр вом свет ском ра ту 
на те ри то ри ји Грч ке као и под сти ца јан чла нак 
Ан дра ша Хор ва та ко ји је на ми кро и сто риј-
ском ни воу на сто јао да ре кон стру и ше ути цај 
ра та на жи вот јед не бу дим пе штан ске по ро-
ди це. Из до ме на ар хи ви сти ке сво јом ин фор-
ма тив но шћу и пре глед но шћу ис ти че се рад 
Ја сми не Жив ко вић о „ар хив ској гра ђи вој не 
про ве ни јен ци је у Пр вом свет ском ра ту“ као 
и при лог Зо ра на Ве ља но ви ћа по све ћен ар хив-
ској гра ђи о срп ским до бро вољ ци ма ко ја се 
чу ва у Исто риј ском ар хи ву у Су бо ти ци.

Има ју ћи у ви ду по ме ну те не до стат ке, Збор
ник је, у фор мал ном по гле ду, остао „не до ра-
ђен“ док је, об зи ром на ква ли тет ве ћи не ра до-
ва, ње гов са знај ни и на уч ни до при нос при лич-
но скро ман. Ово по себ но, бу ду ћи да он ни ти 
са др жи но ва зна ња у зна чај ни јем оби му ни ти, 
пак, ну ди но ве пер спек ти ве на већ по зна те 
исто риј ске до га ђа је и про це се. Сто га, сма тра-
мо да је про пу ште на при ли ка, не са мо да се 
про ши ре исто риј ска зна ња о број ним за по-
ста вље ним пи та њи ма ве за ним за „искон ску 
ка та стро фу 20. ве ка“, већ и да се кри тич ки 
вред ну ју до са да шњи ре зул та ти исто ри о гра-
фи је о Пр вом свет ском ра ту ка ко би се, на тај 
на чин, утвр ди ле смер ни це за евен ту ал на бу-
ду ћа ис тра жи ва ња. Ко нач но, на ме ра кри тич-
ких при мед би из ре че них на ра чун збор ни ка 
ко ји смо на сто ја ли да при ка же мо, ни је сра чу-
на та на ни по да шта ва ње не сум њи вог тру да 
ко ји су при ре ђи ва чи уло жи ли у ње го ву при-
пре му. На про тив, њи хов пр вен стве ни циљ 
је сте да се, уна пре ђи ва њем исто риј ског уче-
ња, из бег ну слич ни про пу сти у бу дућ но сти те 
да се, на тај на чин, оп шта исто риј ска кул ту ра 
по диг не на ви ши ни во од по сто је ћег.

Др Ми ха ел Ан то ло вић
Пе да го шки фа кул тет Сом бор
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АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ 
АUTHORS IN THIS IS SUE

МИ ХА ЕЛ АН ТО ЛО ВИЋ. Исто ри чар. До цент Пе да го шког фа кул те та у 
Сом бо ру. E-адре са: аntolovic.mic ha el@g mail.com . 

Шко ло вао се у Сом бо ру и Но вом Са ду. На Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду ди пло ми рао 2002 („Ју го сло вен ско-со вјет ски 
од но си 1944–1956. го ди не”), ма ги стри рао 2008 („По ли ти ка не мач ке ма њи не 
у Ду нав ској ба но ви ни 1929–1941”) и док то ри рао 2012 („Исто ри о граф ско де ло 
Фри дри ха Мај не кеа”). На уч на и струч на ин те ре со ва ња усме ре на су му на 
срп ску и ју го сло вен ску исто ри ју 19. и 20. ве ка, исто ри ју Не ма ца у Ју го и сточ-
ној Евро пи, мо дер ну исто ри ју Не мач ке, те о риј ске и ме то до ло шке про бле ме 
исто риј ске на у ке те исто ри о гра фи ју. Од 2003. за по слен је на Пе да го шком фа-
кул те ту у Сом бо ру. У мар ту 2013. иза бран је за до цен та за ужу на уч ну област 
– исто риј ске на у ке.

БО РИС МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ. На уч ни са рад ник Бал ка но ло шког ин сти-
ту та СА НУ. Е-адре са: bo ri smi loss@gmail.co m.

Ди пло ми рао је на Оде ље њу за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду са те мом из ме то до ло ги је – ту ма че ња тек ста, од но сно пи са них из-
во ра (хер ме ну ти ка). На истом фа кул те ту за вр шио је по сле ди плом ске сту ди је 
и од бра нио ма ги стар ски рад из обла сти исто ри је фи ло зо фи је (2000). Док тор-
ску ди сер та ци ју из обла сти исто ри је по ли тич ких те о ри ја („По ли тич ко уче ње 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа“) од бра нио је на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду (2010). Са рад ник је на про јек ту „Исто ри ја по ли тич ких 
иде ја и ин сти ту ци ја на Бал ка ну у 19. и 20. ве ку“. У Бал ка но ло шком ин сти ту-
ту СА НУ ра ди од 1998. го ди не. Обла сти ис тра жи ва ња: де ло и лич ност Сло бо-
да на Јо ва но ви ћа (исто ри чар, прав ни и фи ло зоф ски пи сац, би о гра фи ја), исто-
ри ја те о риј ског (фи ло зоф ског) ми шље ња, по ли тич ких иде ја и ин сти ту ци ја 
у Ср би ји, пи та ње кон ти ну и те та у исто ри ји срп ског на ро да, ме то до ло шка и 
исто ри о граф ска пи та ња.

Важнијекњиге: Ви зан тиј ска фи ло зо фи ја у сред ње ве ков ној Ср би ји, 
Бе о град 2002; Сло бо дан Јо ва но вић: О исто риј ској лич но сти ге не ра ла Ми хаи
ло ви ћа, Бе о град 2012.

СР ЂАН МИ ЋИЋ. Ис тра жи вач-са рад ник Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју 
Ср би је у Београду. Е-адре са: sr djan.mi cic @i nis.bg .ac .rs .

Ди пло ми рао на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра-
ду (2008). Ма сте ри рао 2010. го ди не на Ка те дри за исто ри ју Ју го сла ви је Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду („Не фор мал на ди пло ма ти ја Кра ље ви не Ју го-
сла ви је. Слу чај пот пи си ва ња Пак та о веч ном при ја тељ ству из ме ђу Ју го сла ви је 
и Бу гар ске“). Од 2011. до 2012. био је де мон стра тор на Ка те дри за исто ри ју 
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Ју го сла ви је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Од 2013. за по слен у Ин сти ту-
ту за но ви ју исто ри ју Ср би је. Област ин те ре со ва ња: исто ри ја ме ђу на род них 
од но са у Евро пи то ком ме ђу рат ног пе ри о да, ди пло ма ти ја и спољ на по ли ти-
ка Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је и про па ган да.

Важнијекњиге: Кра ље ви на Ју го сла ви ја и ан шлус Ау стри је 1938. го ди не, 
Бе о град 2010.

СЛА ВИ ША Д. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ. Ван ред ни про фе сор на Де парт ма ну за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу. Е-адре са: ned.sla vi sa 
@g mail.com .

Ди пло ми рао 1990. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти ни, ма ги стри-
рао 1997 („Ко сов ски ви ла јет од 1903. до 1908. го ди не“) и док то ри рао 2008 („Кул-
тур но-про свет на и на ци о нал на по ли ти ка Ср би је пре ма Ко со ву и Ме то хи ји: од 
1856. до 1897.“) на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ан га жо ван је на пред-
ме ту Исто ри ја на ро да Бал ка на 19. и 20. ве ка. Уче ство вао је на број ним на уч ним 
ску по ви ма и сим по зи ју ми ма у зе мљи и ино стран ству. Ау тор је ви ше струч них 
и на уч них ра до ва. Об ја вљи вао је у во де ћим до ма ћим на уч ним ча со пи си ма.

Важнијекњиге: Ср би ја и Ко со во и Ме то хи ја (1856–1897), Ниш 2012.

ИВА НА Б. СПА СО ВИЋ. Ар хи ви ста-исто ри чар Ар хи ва СА НУ у Бе о гра-
ду. Е-адресe: iva na.spa so vic @sa nu.ac.rs; iva na ju ca i ma re@g mail.com .

Ди пло ми ра ла 1996. го ди не („Удру же ње драм ских пи са ца Кра ље ви не 
Ју го сла ви је“), ма ги стри ра ла 2003 („Ба нат ска вој на гра ни ца и ње но уки да ње 
1872.“) и док то ри ра ла 2013 („Обра зо ва ње жен ске де це у Ју жном Ба на ту 1874– 
1918.“) на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ра ди ла 
је као про фе сор исто ри је у Еко ном ској шко ли у Зе му ну (1996–2009) и као 
ар хи вист-исто ри чар у Исто риј ском ар хи ву у Пан че ву (2009–2014). Обла сти 
ин те ре со ва ња и на уч ног ис тра жи ва ња: на ци о нал на исто ри ја 19. ве ка, исто-
ри ја Вој не кра ји не, исто ри ја обра зо ва ња, по ло жај же не кроз исто ри ју и био-
гра фи је зна ме ни тих же на, ме то ди ка на ста ве исто ри је.

Важнијекњиге: Ба нат ска вој на гра ни ца и ње но уки да ње 1872, Пан че во 
2004; Стра да ња у Пан че ву и Ја бу ци за вре ме Дру гог свет ског ра та, Пан че-
во 2012; Зла та вред не: Обра зо ва ње жен ске де це у Ју жном Ба на ту 1874–1918, 
Пан че во 2014; Че твр ти ста леж: По ло жај же не кроз исто ри ју, Вр шац 2015.

УРОШ С. ШЕ ШУМ. Исто ри чар. Е-адре са: se su mi i i@ hot mail.co m.
Ди пло ми рао на Оде ље њу исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 

(„Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја 1903–1905. го ди не“). Ма стер рад од бра нио је 
2011. на истом фа кул те ту („Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја 1905–1908. го ди не“) 
где је исте го ди не упи сао и док тор ске сту ди је исто ри је на Ка те дри за на ци о нал-
ну исто ри ју но вог ве ка. Од 2012. го ди не при ја вљен је на на уч но-ис тра жи вач ком 
про је кат Ка те дре за на ци о нал ну исто ри ју но вог ве ка Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду („Срп ска на ци ја – ин те гра тив ни и дез ин те гра тив ни про це си“). Од 
2010. са рад ник је Срп ског би о граф ског реч ни ка. Об ја вио је ви ше струч них 
ра до ва у ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва са до ма ћих кон фе рен ци ја.

Би о библи о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир Ни ко лић
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РЕЦЕНЗЕНТИ РУКОПИСА У 2015. ГОДИНИ

Др Ђорђе Бубало, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Војин Дабић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Љубодраг Димић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Александар Животић, Институт за новију историју Србије, Београд
Др Милош Јагодић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Милош Ковић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Петар В. Крестић, Историјски институт Београд
Др Гордана Кривокапић Јовић, Институт за новију историју Србије, Београд
Др Драга Мастиловић, Филозофски факултет, Универз. Источно Сарајево, 

Република Српска
Др Бојана Миљковић Катић, Историјски институт Београд
Др Мира Радојевић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Сузана Рајић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Исидора Точанац Радовић, Историјски институт Београд
Др Александар Фотић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Биљана Шимуновић Бешлин, Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду
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