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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 091=163.41:[726.597(495.631)
Оригинални научни рад

П р о ф.  д р  Ђ ОР ЂЕ  Б У Б А ЛО
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Оде ље ње за исто ри ју
Београд, Србија

ПРЕ НОС ПРИ ВАТ НИХ И ЦР КВЕ НИХ АР ХИ ВА НА 
СВЕ ТУ ГО РУ – СВЕ ДО ЧЕ ЊА СРП СКИХ ПО ВЕ ЉА*,**

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ра да су сред њо ве ков не по ве ље у ар хи ви ма све то гор-
ских ма на сти ра ко ји ни су њи хо ви пр во бит ни ко ри сни ци. На при ме ру срп ских 
по ве ља те вр сте, ко јих је у све то гор ским ма на сти ри ма са чу ва но 36, ука зу је се 
на по во де и пу те ве ко ји ма су до спе ва ле на Атос, као и на раз ло ге за њи хо во 
чу ва ње на но вом, по след њем од ре ди шту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Све та Го ра, цр кве ни ар хи ви, при ват ни ар хи ви, по ве ље

У ар хи ви ма све то гор ских оби те љи на ла зи се из ве стан број ис пра ва којe 
не ма ју не по сред не ве зе с ма на сти ри ма у ко ји ма се чу ва ју. За раз ли ку од све-
тов них, са вре ме них ар хи ва, ко ји при ку пља ју и чу ва ју ар хив ску гра ђу пре ма 
те ри то ри јал ној или пред мет ној над ле жно сти, ма на стир ски ар хи ви, у на че лу, 
чу ва ју оне ис пра ве ко је се ти чу њи хо вих пра ва, по вла сти ца и имо ви не, од-
но сно ко је су им тим по во дом из да те као крај њим ко ри сни ци ма. По ве ље у 
ко ји ма де сти на та ри ни су све то гор ски ма на сти ри или њи хо ви пред став ни ци, 
а ко је се чу ва ју у њи хо вим ар хи ви ма, ни су слу чај но ту до спе ле. Шта ви ше, 
мно ге од тих ис пра ва пред ста вља ју по сред но до ка зно сред ство о ма на стир-
ским пра ви ма и при ви ле ги ја ма, а та се њи хо ва уло га мо же утвр ди ти је ди но 
пу тем ре кон струк ци је окол но сти, вре ме на и мо ти ва до но ше ња на но во и 
по след ње од ре ди ште. 

* Чла нак са др жи део ре зул та та на ста лих на про јек ту бр. 177025 – „Срп ско сред њо ве ков-
но дру штво у пи са ним из во ри ма” – ко ји по др жа ва Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

** Са оп ште ње про чи та но на Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји „Афон и славянский 
мир”, ко ју је ор га ни зо вао Ме жду на родный фонд вос ста но вле ния и со хра не ния культур но го 
и ду хов но го на сле дия Свято-Пан те ле и мо но ва мо настыря, а ко ја је одр жа на у Со фи ји од 14. 
до 16. ма ја 2014. го ди не. 
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Срп ске по ве ље те вр сте у све то гор ским ар хи ви ма све до че о раз ли чи тим 
по во ди ма и пу те ви ма ко јим су до спе ва ле на Атос, као и о раз ло зи ма за њи-
хо во чу ва ње. На жа лост, ме ђу са чу ва ном гра ђом не мо гу се увек на ћи не по-
сред ни или бар по сред ни до ка зи о раз ло зи ма због ко јих су се та кве по ве ље 
об ре ле на Све тој Го ри. Ис тра жи ва чу у та квим слу ча је ви ма оста је са мо да 
по ну ди прет по став ке на осно ву уви да у окол но сти из да ва ња по ве ља и оства-
ри ва ња пра ва ко ја су њи ма га ран то ва на, од но сно на осно ву про ме на прав ног 
и имо вин ског ста ту са њи хо вих ко ри сни ка. У ар хи ви ма све то гор ских ма на-
сти ра чу ва се 36 срп ских по ве ља пр во бит но из да тих де сти на та ри ма ван 
Ато са, и то: 24 у Хи лан да ру, 5 у Све том Пан те леј мо ну, 3 у Све том Па влу, 2 
у Ка ста мо ни ту и по јед на у Ла ври Све тог Ата на си ја и Ва то пе ду. Пре ма по-
да ци ма до би је ним из по ку шајâ ре кон струк ци је на чи на и окол но сти њи хо вог 
до спе ва ња на по след ње од ре ди ште, ове по ве ље мо гу се гру пи са ти у че ти ри 
ску пи не. Још две за себ не гру пе чи не оне по ве ље ко је су на ста ле на Све тој 
Го ри, али се не на ла зе у ар хи ви ма ма на сти ра ко ји ма су пр во бит но би ле на-
ме ње не. Из свих шест ску пи на, за ову при ли ку би ће из дво је но не ко ли ко 
при ме ра. 

I. ПО ВЕ ЉЕ КО ЈЕ СУ СТИ ГЛЕ НА ПО СЛЕД ЊЕ ОД РЕ ДИ ШТЕ КАО  
ДЕО АР ХИ ВЕ ПО КЛО ЊЕ НЕ ЦР КВЕ ИЛИ МА НА СТИ РА

Ка да је вла дар или об ла сни го спо дар по кла њао не ку цр кву или ма на-
стир дру гој цр кви или ма на сти ру, та да је и чи тав цр кве ни ме тох ме њао 
вла сни ка. Основ ни до каз о оби му и са ста ву по кло ње ног вла сте лин ства на-
ла зио се у ис пра ва ма о ње го вом за сни ва њу и доц ни јим про ме на ма, те је, 
сто га, це ло куп на ар хи ва пот чи ње не цр кве или ма на сти ра по ста ја ла сво ји на 
но вог го спо да ра. То се чи ни ло би ло та ко што су ис пра ве пре но ше не у ње-
го ву ар хи ву, би ло та ко што су пра вље ни пре пи си, а ори ги на ли се и да ље 
чу ва ли у ма тич ној цр кви. Из исто га раз ло га ни је би ло по тре бе да се у да-
ров ни ци по и мен це на во де сви по се ди и пра ва ко ји су при па да ли тој цр кве-
ној уста но ви у тре нут ку ка да је укљу че на у вла сте лин ство дру ге цр кве не 
уста но ве. Уме сто то га, на во ди се, по пра ви лу, уоп ште на фор му ла да се цр ква 
или ма на стир по кла ња ју са свим што пи ше у хри со ву љи или хри со ву ља ма.1 
Ево два ти пич на при ме ра: цар Сте фан Ду шан при ла же Ма на сти ру Све тих 
Ар хан ђе ла код При зре на „цр‹ь›ковь С‹вє›та Б‹ого ро ди›ца, сь всѣмь що си 
има цр‹ь›квь таȥи ѹ своѥмь хрїсовѹлѣ”;2 кнез Ла зар по кла ња Цр кву Све тог 
Спа са у Хво сну Ма на сти ру Све тог Пан те леј мо на на Ато су „сь всємь що имъ 
пишє ϫ хри со во лих крал‹ь› прѣждє бив ших. що си є дрьжа ла црькьвь таȥи”.3

а) На жа лост, мо дер но вре ме до че ка ли су са мо не знат ни оста ци не ка да-
шњих ар хи ва по кло ње них цр ка ва или ма на сти ра. Та кву суд би ну до жи вео 
је ар хив Ма на сти ра Све тог Ђор ђа Гор га код Ско пља, од ко јег су пре о ста ле 

1 Ђ. Бу ба ло, Пи са на реч у срп ском сред њем ве ку, Бе о град 2009, 241–242; idem, Prag
ma tic Li te racy in Me di e val Ser bia, Bre pols Pu blis hers, Tur nho ut 2014, 318–319. 

2 Све то ар хан ђе лов ска хри со ву ља, изд. С. Ми шић, Т. Су бо тин-Го лу бо вић, Бе о град 
2003, 110, Л. 980–982. 

3 A. Мла де но вић, По ве ље кне за Ла за ра, Бе о град 2003, 148, Л. 12–14.
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са мо две по ве ље у ар хи ви Ма на сти ра Хи лан да ра.4 Ка да је краљ Ми лу тин 
кра јем XI II ве ка об на вљао ову углед ну све ти њу, по твр дио јој је и све по се де 
пре ма тек сту хри со ву ља ко је је про на шао у ма на сти ру. У сво јој да ров ни ци 
по пи сао је укуп но 13 ви зан тиј ских, срп ских и бу гар ских по ве ља, тј. вла да-
ра ко ји су об да ри ли ма на стир.5 У по ве љи бу гар ског ца ра Кон стан ти на Ти ха 
(1258–1277) истом ма на сти ру на бра ја се 12 вла да ра чи је су се по ве ље на ла-
зи ле у ма на сти ру,6 ме ђу њи ма и че тво ри ца ко јих не ма у Ми лу ти но вој по ве-
љи, што да је укуп но 17 по ве ља. Го ди не 1376/77. во љом го спо ди на Ву ка Бран-
ко ви ћа Ма на стир Све тог Ђор ђа је пот чи њен као ме тох Хи лан да ру,7 па су и 
све ње го ве ис пра ве (за пра во, оне ко је су се до та да очу ва ле) пре не се не у 
ар хив но вог го спо да ра или су на чи ње ни њи хо ви пре пи си. Од по ве ље кра ља 
Ми лу ти на пре о ста ла су два не пот пу но очу ва на пре пи са, чи јим се ком би но-
ва њем мо же ре кон стру и са ти це ло ку пан текст. Је дан пре пис је на пер га мен ту, 
у два по чет на фраг мен та, а дру ги на хар ти ји, без по чет ка (али се текст де-
ли мич но пре кла па са оним на пер га мен ту), са во де ним зна ком из де це ни је 
1375–85.8 То не дво сми сле но по ка зу је да је пре пис на хар ти ји на чи њен у 
вре ме ка да је Ма на стир Све тог Ђор ђа био пот чи њен Хи лан да ру.

б) У ар хи ви Ма на сти ра Хи лан да ра чу ва се по ве ља ца ра Сте фа на Ду ша на 
из 1347, ко јом осни ва Зле тов ску епи ско пи ју и ње но се ди ште сме шта у Ма на-
стир Ле сно во (да на шња БЈРМ), уз при ста нак кти то ра, срп ског де спо та Јо ва на 
Оли ве ра. Цар по твр ђу је као вла сте лин ство епар хи је ме то хи ју Ма на сти ра 
Ле сно ва у по сто је ћим гра ни ца ма и сам је про ши ру је број ним зе мљи шним 
при ло зи ма и при хо ди ма.9 По ве ља је са чу ва на у пре пи су из осме или де ве те 
де це ни је XIV ве ка на чи ње ном ру ком хи лан дар ског пи са ра Јо ва.10 Вре ме и 
ме сто пре пи си ва ња по ве ље ука зу ју на окол но сти у ко ји ма се об ре ла у Хи лан-
да ру. Ве ли ки вој во да Јо ван Оли вер осно вао је Ма на стир Ле сно во 1340/41, 
али је текст осни вач ке по ве ље по знат са мо пре ма из во ду у ви ду два нат пи-
са на над врат ни ци ма из над за пад ног ула за у на ос цр кве и ју жног пор та ла и 
пре ма пре пи су дру гог де ла нат пи са у тзв. Ле снов ском по ме ни ку.11 Ма на стир 

4 Д. Син дик, „Срп ска сред њо ве ков на ак та у Ма на сти ру Хи лан да ру”, Хи лан дар ски збо р ник 
10 (1998), 21, 115–116. Уо ста лом, од 98 грч ких ака та Ма на сти ра Хи лан да ра, ко ји су се на ла зи ли 
у ње го вом ар хи ву кра јем XI II ве ка, са вре ме но до ба до че ка ло је са мо 15 ис пра ва (Ф. Ба ри шић, 
„Пр ви по пис грч ких ака та на ста ро срп ском с кра ја XI II ве ка у Хи лан да ру”, Хи лан да р ски збор
 ник 7 (1989), 54; Збо р ник сред њо ве ков них ћи ри лич ких по ве ља и пи са ма Ср би је, Бо сне и Ду
бр ов ни ка, књ. 1, 1186–1321, изд. В. Мо шин, С. Ћир ко вић, Д. Син дик, Бео град 2011, 301–305).

5 Збо р ник сред њо ве ков них ћи ри лич ких по ве ља, 317. 
6 Исто, 254–255. 
7 С. Бо ја нин, „По ве ља Ву ка Бран ко ви ћа о да ро ва њу скоп ског ма на сти ра Све тог Ге ор-

ги ја ма на сти ру Хи лан да ру”, Ста ри срп ски ар хив 8 (2009), 119–128. 
8 Фи ли гра не је да ти рао др Ра до ман Стан ко вић, ар хе о граф са вет ник Ар хе о граф ског 

оде ље ња На род не би бли о те ке Ср би је у пен зи ји, чи је ми је ре зул та те фи ли гра но ло шке ана-
ли зе срп ских по ве ља Ма на сти ра Хи лан да ра љу ба зно усту пи ла ака де мик Мир ја на Жи во ји-
но вић. На то ме и ов де искре но за хва љу јем. 

9 Арх. Ле о нид (Ка ве лин), „Хри со ву ља ца ра Сте фа на да та у Ско пљу 1347 ко јом се 
осни ва епи скоп ска сто ли ца у Ле сно ву”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва 27 (1870), 287–296. 

10 Л. Цер нић, „Круг пи са ра Јо ва”, Ар хе о граф ски при ло зи 12 (1990), 136, бр. 20; 178–180, сл. 
41–43; Д. Син дик, „Срп ска сред њо ве ков на ак та у Ма на сти ру Хи лан да ру”, 126–127, бр. 148/150.

11 С. Но ва ко вић, „Срп ски по ме ни ци XIV –XVI II ве ка”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, 
42 (1875), 14–15; Г. То мо вић, „По ве ља ма на сти ра Ле сно ва”, Исто риј ски ча со пис 24 (1977), 
83–102; С. Га бе лић, Ма на стир Ле сно во. Исто ри ја и сли кар ство, Бе о град 1998, 27–28. 
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је во љом кти то ра при ло жен на кон осни ва ња Ма на сти ру Хи лан да ру и о то ме 
је краљ Ду шан из дао по твр ду у ви ду зла то пе чат ног хри со ву ља. Ма да та по-
ве ља ни је са чу ва на, о њој го во ри ди јак Ста ни слав 1342. у за пи су на ми не ју 
Ма на сти ра Ле сно ва, пре пи са ном по за по ве сти Јо ва на Оли ве ра.12 О то ме, 
ме ђу тим, у Ду ша но вој по ве љи о осни ва њу Зле тов ске епи ско пи је не ма по ме-
на, већ се го во ри о ма на сти ру као о Оли ве ро вој кти то ри ји, што би ишло у 
при лог прет по став ци да је већ пре то га ма на стир из у зет ис под вла сти Хи-
лан да ра. Из гле да да то ни је би ло у ве зи са осни ва њем епи ско пи је, јер би 
та кав след до га ђа ја на шао ме ста у на ра ци ји зле тов ске по ве ље. О Зле тов ској 
епи ско пи ји не ма по ме на у дру гој по ло ви ни XIV ве ка; сва ка ко је за пу сте ла, 
нај ка сни је на кон смр ти ца ра Уро ша.13 Го спо дин Кон стан тин Дра гаш, ко ји је 
за вла дао не ка да шњим обла сти ма де спо та Јо ва на Оли ве ра, на мол бу хи лан-
да р ског по слан ства с игу ма ном Са вом на че лу, вра тио је под власт Хи лан да ра 
Ма на стир Св. Ар хан ђе ла у Ле сно ву 1381.14 Хи лан дар ско по слан ство при по-
ве да ло је Кон стан ти ну да је Ле сно во би ло хи лан дар ско, да је с вре ме ном 
од сту пи ло од Хи лан да ра и да је удо ва Оли ве ро ва на са мр ти, уз са гла сност 
сво јих си но ва, од ре ди ла да цр ква по но во бу де под вла шћу Хи лан да ра. Го-
спо дин Кон стан тин до да је да је са знао ка ко је де спот Оли вер био при ло жио 
цр кву Хи лан да ру и да о то ме по сто ји Ду ша но ва хри со ву ља, сва ка ко она о 
ко јој се при по ве да у за пи су ди ја ка Ста ни сла ва. У вре ме ка да је Ле сно во с 
ме то хом вра ће но под власт Ма на сти ра Хи лан да ра, за це ло је на чи њен пре пис 
по ве ље ца ра Ду ша на о осни ва њу Зле тов ске епи ско пи је, по свој при ли ци за то 
што да је сли ку ма на стир ског ме то ха у нај ве ћем оби му. Ори ги нал је, прет по-
ста вљам, био вра ћен у Ле сно во.

в) Рас по ла же мо са мо знат но по зни јим, по сред ним све до чан ством о то ме 
ка ко је у Хи лан дар до спе ла по ве ља ца ра Сте фа на Ду ша на ко јом за пи су је у 
ба шти ну вла сте ли чи ћу де спо та Јо ва на Оли ве ра Иван ку Про би шти то ви ћу и 
ње го вој де ци Цр кву Све тог Јо ва на Кр сти те ља, ко ју је Иван ко са гра дио на 
сво јој ку пље ни ци у Шти пу и при ло жио јој љу де и има ња (1350).15 Сре ди ном 
XIX ве ка, хи лан дар ски мо нах Ни кан дар сре ђи вао је ма на стир ски ар хив, до-
пи си вао или ре кон стру и сао текст и пот пи се на по ве ља ма ко је су би ле оште-
ће не, за пи си вао ре ге ста на по ле ђи на ма по ве ља и пра вио пре пи се. Ис под 
све ча ног ца ре вог пот пи са на по ве љи вла сте ли чи ћу Иван ку до пи сао је да су 
по сле Иван ко ве смр ти ње го ва де ца по кло ни ла ба штин ску Цр кву Све тог Јо-
ва на у Шти пу Ма на сти ру Хи лан да ру, пре да ју ћи му и ову по ве љу. На по ле ђи ни 
по ве ље је оп шир ни ји за пис, у ко јем се у осно ви по на вља оно што је ре че но 
на бе ли ни ис под пот пи са и, по ред оста лог, ка же се: „и хри совɤль сеи дарɤва-
ли еже та мо пишɤщи всѧ”.16 По ве ља Иван ко ве де це о при ло гу Хи лан да ру 

12 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, књ. 1, Бе о град 1902, 31, бр. 75.
13 М. Јан ко вић, Епи ско пи је и ми тр о по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку, Бе о град 1985, 

63–70, 123–127. 
14 С. Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва сред ње га ве ка, Бе о град 1912, 

453–455; М. Жи во ји но вић, „Дра га ши и Све та Го ра”, ЗР ВИ 43 (2006), 50–51. 
15 В. Алек сић, „По ве ља ца ра Сте фа на Ду ша на вла сте ли чи ћу Иван ку Про би шти то ви-

ћу”, Ста ри срп ски ар хив 8 (2009), 69–80. 
16 Д. Син дик, „Срп ска сред њо ве ков на ак та у Ма на сти ру Хи лан да ру”, 44.
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ни је са чу ва на, а с об зи ром на увер љи вост ко јом Ни кан дар го во ри о то ме ка ко 
је она до спе ла у ма на стир мо же мо слу ти ти да су му на рас по ла га њу ста ја ли 
по да ци ко ји нам да нас ни су до ступ ни. Да ли је би ла по сре ди ма на стир ска 
тра ди ци ја или не ки опи пљи ви ји до каз, мо же мо са мо да на га ђа мо.17

г) Не ма ни ка квих не до у ми ца око то га ка ко се срп ска по ве ља ве ли ка ша 
Ни ко ле Бал до ви на Ба га ша ко јом по кла ња Ма на сти ру Бо го ро ди це Ме со ни-
си о ти се у Во де ну се ла Ку дре је во и Вин ску18 на шла у ар хи ви Ма на сти ра 
Све тог Па вла. Сте кав ши кти тор ска пра ва над ма на сти ром на кон смр ти ње-
го вог осни ва ча и сво га та ста, срп ског об ла сног го спо да ра Ра до сла ва Хла пе на, 
Ни ко ла Ба гаш је на ста вио да се ста ра о ма на сти ру и уве ћао је ње го во вла-
сте лин ство но вим по се ди ма. Ме ђу тим, на мол бу сво га бра та, мо на ха Ар се-
ни ја, ко ји је са Ге ра си мом Бран ко ви ћем об но вио Ма на стир Све тог Па вла, 
по кло нио је 1385. сво ју кти то ри ју са це ло куп ним вла сте лин ством Све то па-
влов ској оби те љи. О то ме је из дао по ве љу на грч ком ко ја се и да нас чу ва у 
ма на сти ру и у ко јој се као ма на стир ски по се ди по ми њу и два на пред ре че на 
се ла.19 Та да су у Све ти Па вле мо гле би ти пре ба че не и по ве ље Бо го ро ди це 
Ме со ни си о ти се, ме ђу ко ји ма су си гур но би ле осни вач ка по ве ља Ра до сла ва 
Хла пе на, да нас из гу бље на, и Ба га ше ва по ве ља о по кло ну два се ла. Иа ко је 
са чу ва на у срп ској ва ри јан ти, са до ста си гур но сти мо же мо прет по ста ви ти 
да је ори ги нал био из дат на грч ком (као и из гу бље на Хла пе но ва) а да је у 
ма на сти ру но вог го спо да ра пре ве ден на срп ски. У срп ском Све том Па влу 
че сто су при бе га ва ли пре во ђе њу ори ги нал них грч ких ака та на срп ски, о че му 
све до чи и чи ње ни ца да су од 18 срп ских ис пра ва, ко ли ко да нас по сто ји у 
ње го вом ар хи ву, се дам пре во ди грч ких ори ги на ла. 

II. ПО ВЕ ЉЕ КО ЈЕ СУ ПРИ ВАТ НА ЛИ ЦА, КАО ДЕО  
ЛИЧ НЕ АР ХИ ВЕ, ДО НЕ ЛА НА СВЕ ТУ ГО РУ

Одав но је уо че на по ја ва да су сре ди ном XV ве ка мно га вла сте ла, цр кве-
ни ве ли ко до стој ни ци, све ште ни ци, мир ја ни тра жи ли на Ато су при бе жи ште 
од не да ћа и не из ве сно сти ко је су пра ти ле тур ска ра за ра ња и осва ја ња.20 Са 
со бом су но си ли и дра го це но сти и пи са не до ка зе о сво јој имо ви ни и пра ви-
ма, би ло за то што су их по кла ња ли мо на шкој оби те љи у ко јој би на шли уто-
чи ште, би ло за то што су се на да ли да су тур ске не во ље про ла зне. Слу чај ве-
ли ког чел ни ка Ра ди ча, чи је се ба штин ске по ве ље и да нас чу ва ју у Ма на сти ру 

17 А. Со ло вјев, „Суд би на јед не вла сте о ске по ро ди це из сред ње ве ков не Ср би је”, Ста
ри нар III се ри ја, 8–9 (1933), 63–71. 

18 Д. Син дик, „Срп ске по ве ље у све то гор ском ма на сти ру Све тог Па вла”, Ме шо ви та гра ђа 
(Mi scel la nea) 6 (1978), 186–187.

19 А. П. Ка ждан, „Два позд не ви зан тийских ак та из со бра ния П. И. Се вастьяно ва”, 
Ви зан тийск ий вре мен ник 2/27 (1949), 317–320; К. Chryssochoidеs, „Ίερά Μονή Άγίου Παύλου: 
Κατάλογος του Άρχειου”, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 4 (1981), 274–276; Г. Су бо тић, „Ма на стир Бо го ро ди це 
Ме со ни си о ти се”, ЗР ВИ 26 (1987), 125–171; F. Kot za ge or gis, Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά 
την οθωμανική περίοδο, Thes sa lo ni ki 2002, 152–155. 

20 Р. Гру јић, „Све то го р ски ази ли за срп ске вла да о це и вла сте лу по сле Ко сов ске бит ке”, 
Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва 11 (1931), 65–96. 
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Ка ста мо нит, нај по зна ти ји је и нај че шће на во ђен као илу стра ци ја те по ја ве.21 
Ве ро ват но и за то што по сто је ја сни до ка зи ко ји го во ре о то ме да се по ву као 
у Ка ста мо нит, сво ју кти то ри ју, и ту, као мо нах Ро ман, про вео по след ње го-
ди не жи во та. За ову при ли ку из дво јио бих два слу ча ја у ко ји ма не ма мо та ко 
не по сред них и не дво сми сле них по твр да о вре ме ну и окол но сти ма до но ше ња 
по ве ља на Атос. 

а) У Ма на сти ру Ва то пе ду чу ва се по ве ља срп ског де спо та Ла за ра Бран-
ко ви ћа, од 4. де цем бра 1457, ко јом од ре ђу је да по се ди ко је ри зни чар Ра до слав 
др жи као про ни ју и они ко ји би му би ли вра ће ни из тур ских ру ку, има ју 
при па сти, у слу ча ју да се за мо на ши или умре, ње го вим се стри ћи ма Ра до-
сла ву и Ра до ва ну, та ко ђе као про ни ја.22 Мо гло би се оче ки ва ти да је не ко од 
Ра до сла вље вих се стри ћа пре шао на Све ту Го ру и по нео по ве љу са со бом, 
јер је из ри чи то од ре ђе но да по се ди у њој на ве де ни пре ла зе у њи хо ве ру ке и 
уко ли ко се ри зни чар Ра до слав за мо на ши. Хи по те тич ки, то је мо гло би ти и 
на Све тој Го ри. Ме ђу тим, ка да се по ку ша ва ју од го нет ну ти окол но сти до но-
ше ња по ве ље у Ва то пед, не сме се гу би ти из ви да вре ме ка да је она из да та. 
Већ у ја ну а ру 1458. де спот Ла зар је умро, до апри ла је вла да ло на ме сни штво 
уз стал не ме те же, а већ до ав гу ста 1458. Тур ци су прак тич но др жа ли чи та ву 
Срп ску де спо то ви ну из у зи ма ју ћи Сме де ре во и ње го ву не по сред ну око ли ну.23 
Од по чет ка 1458. ствар не срп ске вла сти ви ше прак тич но не ма; из те го ди не 
не ма ни са чу ва них по ве ља из да тих у Сме де ре ву. Пре ма то ме, мо гу ће је да је 
ри зни чар Ра до слав по бе гао на Све ту Го ру, у Ма на стир Ва то пед, и пре но што 
су од ред бе из уго во ра мо гле да се спро ве ду у де ло. По ве љу је по нео са со бом, 
мо жда и на ив но ве ру ју ћи да ће не во ље ко је су га на те ра ле да по бег не би ти 
са мо про ла зне. 

б) У ар хи ву Ма на сти ра Све тог Па вла чу ва се, са да до ста оште ће на, ис-
пра ва но ми ка Сте па на, на пи са на у Но вом Бр ду 4. сеп тем бра 1434, ко јом мо нах 
Са ва ти је уси њу је по па Бог да на и по кла ња му по ло ви ну сво је ба штин ске 
цр кве и ку ће, а дру гу по ло ви ну оста вља му по сле смр ти с тим да га по си нак 
до стој но са хра ни и др жи му по мен.24 Ве ро ват но су поп Бог дан или ње гов 
син по тра жи ли уто чи ште на Све тој Го ри или у вре ме пр вог па да Но вог Бр-
да под Тур ке 1441. или у вре ме ње го вог ко нач ног па да 1455. Прет по ста вљам 
да је до ку мент по нео са со бом као до каз о имо ви ни ко ју је оста вио у Но вом 
Бр ду, на да ју ћи се да ће мо ћи да об но ви сво ја пра ва. 

21 Е. Zac ha ri a dou, “The Wor ri so me We alth of the Čel nik Ra dič”, Stu di es in PreOt to man 
Tur key, Al der shot 2007, № XXV, 383–397; К. Па вли кияно в, „Мо на си от славянско по те кло в 
све то гор ска та оби тел ʻКа ста мо нитʼ от XIV до XVI век”, Българ ско сред но ве ко вие: общество, 
власт, ис то рия, Со фия 2013, 428–436; C. Pa vli ki a nov, “The Me di a e val Sla vic Ar chi ves of the 
At ho ni te Mo na stery of Ka sta mo ni tou”, Cyril lo met ho di a num 20 (2015), 153–216. 

22 M. La sca ris, “Ac tes ser bes de Va topédi ”, Byzan ti no sla vi ca 6 (1935), 183–184. 
23 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994, 514–533; исти, 

„Бор бе за Сме де ре во 1458–1459. го ди не”, Пад Срп ске де спо то ви не 1459. го ди не, Збо р ник ра-
до ва са на уч ног ску па одр жа ног 12–14. но вем бра 2009. го ди не, СА НУ, На уч ни ску по ви књ. 
CXXXIV, Оде ље ње исто риј ских на у ка књ. 32, Бе о град 2011, 215–227; Ђ. Бу ба ло, „По се ди 
срп ских де спо та у од брам бе ним пла но ви ма Кра ље ви не Уга р ске 1458. и 1459. го ди не”, на 
истом ме сту, 235–240. 

24 Ђ. Бу ба ло, Срп ски но ми ци, Бе о град 2004, 176–186, 258–259. 
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III. ПО ВЕ ЉЕ КО ЈЕ СЕ ПРЕ ДА ЈУ КО РИ СНИ КУ КАО ДО КАЗ  
О ИМО ВИН СКИМ ПРА ВИ МА ДА РО ДАВ ЦА

Не ке од по ве ља су до спе ле на Све ту Го ру као по је ди нач но до ка зно сред-
ство о имо вин ском пра ву да ро дав ца на по сед ко ји је по кла њао или по твр ђи вао 
не ком атон ском ма на сти ру. Нај ста ри ја срп ска по ве ља у ар хи ви Ла вре Све тог 
Ата на си ја је она ца ра Уро ша из 1357, ко јом по твр ђу је Ири ни, удо ви ци ке са ра 
Пре љу ба, и ње ном си ну То ми, бу ду ћем де спо ту Ја њи не, пра во на ба штин ске 
по се де по кој ног ке са ра Пре љу ба.25 Вре ме и раз лог до ла ска ове по ве ље у ар хив 
Ла вре мо гу се без ве ћих те шко ћа ре кон стру и са ти. У ма ју 1375. де спот То ма 
Пре љу бо вић и су пру га му Ма ри ја Ан ге ли на Па ле о ло ги на по кло ни ли су ма-
на сти ру Ла ври сво ју за ду жби ну, Цр кву Све те Бо го ро ди це Га ва ли о ти се у Во-
де ну, са свим по крет ним ин вен та ром и по се ди ма, и, по врх то га, у Ср би ји се ло 
Су ши цу са свим по се ди ма и пла ни ном.26 За се ло Су ши цу из ри чи то се ка же 
да га да ро дав ци по се ду ју по пра ву на след ства, пре ма хри со ву ља ма ца ра Сте-
фа на Ду ша на и ње го вог си на Уро ша, ко је се том при ли ком по ка зу ју и пре да-
ју у ру ке нај ча сни јим мо на си ма. Да кле, ов де има мо не по сред но све до чан ство 
о то ме ка ко је по ве ља ца ра Уро ша, ко јом се до ка зу је ба штин ско пра во вла сни-
штва То ме Пре љу бо ви ћа на се ло Су ши цу, до спе ла у ар хив Ма на сти ра Ла вре. 
По ве ља ца ра Ду ша на ни је се са чу ва ла. И за и ста, на са мом по чет ку на бра ја ња 
Пре љу бо вих ба штин ских по се да у Уро ше вој по ве љи на ве де но је се ло Су-
ши ца са за сел ком Сел цем, с пла ни ном и са свим ме ђа ма и пра ви ма. 

Ме ђу тим, де лу је не ја сно за што То ма пре да је мо на си ма Ла вре по ве ље 
у ко ји ма су на бр о ја ни сви ба штин ски по се ди ње го вог оца ке са ра Пре љу ба 
(укуп но осам се ла, област Ма ри о во и део од ца ри не у Ки тр о су) са мо због јед-
ног по кло ње ног се ла. Дру гим ре чи ма, Ду ша но ва и Уро ше ва по ве ља би ле су 
основ но до ка зно сред ство о То ми ним ба штин ским по се ди ма. За ову при ли ку 
на ме ћу се два мо гу ћа об ја шње ња. Мо жда су по сто ја ле и зва нич не ко пи је срп-
ских цар ских ака та, с тим што у овом тре нут ку ни је мо гу ће са си гур но шћу 
по ка за ти да ли је при ме рак по ве ље ца ра Уро ша у Ма на сти ру Ла ври ко пи ја 
или ори ги нал јер ни је иден ти фи ко ван ни да ти ран во де ни знак на хар ти ји. По 
мо ме скром ном уве ре њу, а пре ма спо ља шњим од ли ка ма ак та, реч је о ори ги-
нал ном при мер ку. Ипак, скло ни ји сам прет по став ци да је све ба штин ске по-
се де, осим се ла Су ши це, То ми на мај ка, ке са ри са Ири на, до не ла у ми раз сво ме 
дру гом су пру гу Ра до сла ву Хла пе ну, за ко јег се уда ла от при ли ке у вре ме ка да 
је цар Урош из дао по ве љу. И мо жда је упра во у ве зи с тим брач ним пла ном 
од ца ра тра же на по тврд на по ве ља о ба штин ским по се ди ма ко ји су оста ли по-
сле Ири ни ног пр вог му жа.27 У том слу ча ју, по ве ље ца ре ва Ду ша на и Уро ша 
би оста ле код То ме као до каз о на след ном пра ву на се ло Су ши цу. 

25 Д. Ана ста си је вић, „Срп ски ар хив Ла вре атон ске”, Спо ме ник СКА 56 (1922), 6–7; 
Ac tes de La vra, vol. IV, Ar chi ves de l’At hos, T. XI, par P. Le mer le, A. Gu il lou, N. Svo ro nos, D. 
Pa pac hryssant hou avec la col la bo ra tion de S. Ćir ko vić, Pa ris 1982, 177–179.

26 Ac tes de La vra, vol. III, Ar chi ves de l’At hos, T. X, par P. Le mer le, A. Gu il lou, N. Svo ro nos, 
D. Pa pac hryssant hou, Pa ris 1979, 100–107; Н. Ра до ше вић, Г. Су бо тић, „Бо го ро ди ца Га ва ли о ти са 
у Во де ну”, ЗР ВИ 27–28 (1989), 217–263.

27 Cf. L. Ma vro ma tis, “À pro pos des li ens de dépen dan ce en Epi re à la fin du XI Ve siè cle”, 
ЗР ВИ 19 (1980), 275–281.
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IV. ПО ВЕ ЉЕ ЗА КО ЈЕ СЕ НЕ МО ЖЕ ПРЕ ЦИ ЗНО УТВР ДИ ТИ КА КО  
СУ И КА ДА ДО СПЕ ЛЕ У АР ХИ ВЕ СВЕ ТО ГО Р СКИХ ОБИ ТЕ ЉИ

Ме ђу срп ским до ку мен ти ма Све тог Пан те леј мо на, чак три по ве ље из-
ми чу по ку ша ји ма да се уђе у траг њи хо вом по след њем пу то ва њу. За ову 
при ли ку из два јам до ку мент мо на ха До ро те ја и си на му Да ни ла за Ма на стир 
Дрен чу, на пи сан 2. мар та 1382. у Ма на сти ру Жи чи, пред па три јар хом срп-
ским Спи ри до ном и са бо ром Ве ли ке цр кве.28 Овај акт ни је по ве ља ко јом се 
осни ва Ма на стир Дрен ча, већ не ка вр ста скра ће ног ти пи ка, са основ ним од-
ред ба ма о уре ђе њу ма на стир ског жи во та и са су мар ним по да ци ма о по се ди ма 
ко ји су чи ни ли ма на стир ско вла сте лин ство и осно ву ње го ве ег зи стен ци је 
ко ји је по твр дио ар хи је реј ски са бор. Спо ља шње од ли ке ак та на во де на опрез 
јер су на мер но, при ли ком пи са ња оста вље не две пра зни не: из ме ђу де ла тек-
ста са на бра ја њем по се да у не по сред ној око ли ни ма на сти ра и одељ ка где су 
на ве де ни оста ли по се ди (из ме ђу 42. и 43. ре да), и на кра ју одељ ка с на бра ја-
њем при ло га ма на сти ру а пре за вр шних фор му ла (из ме ђу 48. и 49. ре да). Као 
да је оста вљен про стор да се на кнад но до пи шу но ви при ло зи, у вре ме ка да 
још ни су би ли за о кру же ни вла сте лин ство ма на сти ра и ин вен тар ње го вих 
пра ва и по вла сти ца. На дру гој пра зни ни (у на став ку 48. ре да), за и ста су 
дру гом ру ком до пи са на име на два се ла. 

О лич но сти кти то ра До ро те ја и ње го вог си на Да ни ла, пр вог игу ма на 
Дрен че, мо же мо са мо да на га ђа мо пре ко њи хо вих име на и по се да ко је су 
при ло жи ли но во о сно ва ном ма на сти ру.29 Њи хо вим мо на шким име ни ма су 
ве ро ват но прет хо ди ла све тов на име на ко ја по чи њу на сло во Д, јер је за др-
жа ва ње по чет ног сло ва при ли ком до би ја ња мо на шког име на би ло ве о ма 
ра ши рен оби чај. Из ра зи та фре квен ци ја име на на Д у сло вен ском име но сло-
ву не при бли жа ва нас, ме ђу тим, од го во ру на пи та ње о иден ти те ту кти то ра. 
Ве ли чи на и ге о граф ски рас по ред по се да ко ји су чи ни ли је згро вла сте лин ства 
но во о сно ва ног ма на сти ра30 от кри ва те ри то ри је ко ји ма је До ро теј го спо да рио 
пре но што је при мио мо на шки по стриг. С об зи ром на про стран ство по кло-
ње них по се да, од ко јих се је дан ком плекс на ла зио у Бра ни че ву, а дру ги око 
са ста ва За пад не и Ју жне Мо ра ве, и на чи ње ни цу да је при ло жио го ди шњи 
при ход од 50 ли та ра сре бра у Но вом Бр ду, си гур но је по сре ди био ути ца јан 
и бо гат ве ли каш, бли зак кне зу Ла за ру.

Осим све тов ног иден ти те та кти то ра, оста је за го нет ка ка ко је акт до спео 
у ар хи ву Све тог Пан те леј мо на, с об зи ром на то да се у ње му из ри чи то на ре-
ђу је „да нѣст ник то вольнь под ло жи ти црьквϫ сию под Свєтϫю Горϫ или под 
инϫ црькьвь, или ωбласть ни самь царствϫѥи ȥємлѥю или сѣдєи на прѣстолѣ 
архїєрєискωм. нь ни ωть ктїторь кто или игϫмєнь или ина ко ωбла даѥи”. По 
свој при ли ци, од ред ба о за бра ни пот чи ња ва ња ма на сти ра Све тој Го ри се 

28 Ac tes de Sa intPantéléèmôn, Ar chi ves de l’At hos, Т. XII, par P. Le mer le, G. Da gron, S. 
Ćir ko vić, Pa ris 1982, 177–179; А. Мла де но вић, По ве ље кне за Ла за ра, Бе о град 2003, 177–190. 

29 Сви до са да шњи по ку ша ји иден ти фи ка ци је До ро те ја ни су да ли убе дљи ве ре зул та те. 
Уп. С. Ћир ко вић, „До ро теј”, [у:] Срп ски би о граф ски реч ник, т. 3, Но ви Сад 2007, 354. 

30 О по се ди ма Ма на сти ра Дрен че: М. Бла го је вић, „Ма на стир ски по се ди кру ше вач ког 
кра ја”, Кру ше вац кроз ве ко ве, Кру ше вац 1972, 25–48; А. Кр стић, „По се ди ма на сти ра Дрен че 
и Ждре ла у Бра ни че ву из вре ме на кне за Ла за ра”, Исто риј ски ча со пис 53 (2006), 124–131. 
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по што ва ла јер не ма до ка за да је по кло њен Све том Пан те леј мо ну, ни ти се 
ије дан од по се да ко је је осни вач при ло жио ма на сти ру сре ће ка сни је у из во-
ри ма као део вла сте лин ства Ру ског ма на сти ра.31 Пре би се мо гло слу ти ти да 
ју је не ко, по тра жив ши при бе жи ште на Ато су, до нео као део при ват не ар-
хи ве. На та кву прет по став ку упу ћи вао би и по да так да се Ма на стир Дрен ча 
по ми ње са мо у овој ис пра ви, те да је ве ро ват но убр зо по по ди за њу по ру шен 
и за пу стео. У на ро ду је био по знат под на зи вом Ду шма ни ца, с обра зло же њем 
да је ра зо рен не по сред но по што је по диг нут.

V. ТРАН СФЕР ПО ВЕ ЉА У ОКВИ РУ СВЕ ТЕ ГО РЕ

а) По зна та су ми два та ква слу ча ја. По ве ље де спо та Јо ва на Угље ше и 
срп ског кра ља Ву ка ши на о по кло ну се ла Ко при вља не Ма на сти ру Све тог 
Пан те леј мо на (1366) да нас се чу ва ју у Ма на сти ру Хи лан да ру.32 Уко ли ко у 
не ком тре нут ку ово се ло ни је усту пље но Хи лан да ру, у скло пу број них зе-
мљи шних спо ро ва из ме ђу два ма на сти ра и суд ских по рав на ња у по след њој 
тре ћи ни XIV ве ка,33 за шта не ма до ка за у са чу ва ним из во ри ма, мо гу ће је и 
дру го об ја шње ње. Већ знат но оси ро ма ше ни Све ти Пан те леј мон ни је под нео 
кон фи ска ци ју и от куп ма на стир ских има ња у Осман ском цар ству 1568/69, 
за тво рен је, а ње го ве дра го це но сти, ме ђу њи ма си гур но и ар хи ва, по ве ре не 
су на чу ва ње Хи лан да ру. Све ти Пан те леј мон је, по свој при ли ци, об но вљен 
пре кра ја XVI ве ка, али оста је мо гућ ност да су при ли ком по вра ћа ја ства ри 
не ка до ку мен та гре шком оста ла у Хи лан да ру.34 

б) У то ме се мо же тра жи ти и узрок до спе ва ња у Хи лан дар ста ро срп ског 
пре во да ак та про та Те о фа на (1312) о раз гра ни че њу по се да ма на сти ра Ве ри-
от и Ва то пед, од ко јег се по је дан грч ки пре пис чу ва у ма на сти ри ма Ру сик 
и Ва то пед.35 Грч ки пре пис (и срп ски пре вод) мо гли су се на ћи у Све том 
Пан те леј мо ну уко ли ко му је Ма на стир Ве ри от за и ста усту пљен сре ди ном XIV 
ве ка, ка ко се ве ру је, а у сва ком слу ча ју за це ло је рас по ла гао де лом имо ви не 
бив ше Ве ри о то ве оби те љи. Дру га би прет по став ка би ла да је у Хи лан да ру 

31 Р. Гру јић, „Ру ска вла сте лин ства по Ср би ји у XIV и XV ве ку”, Исто риј ски ча со пис 
5 (1955), 53–77. 

32 Д. Син дик, „Срп ска сред њо ве ков на ак та у Ма на сти ру Хи лан да ру”, 59–61, бр. 55, 56; 
С. Ћир ко вић, „По ве ља де спо та Јо ва на Угље ше за вла сте ли на Но ва ка Мра со ро ви ћа”, Ста ри 
срп ски ар хив 1 (2002), 93–98; исти, „По ве ља кра ља Ву ка ши на за вла сте ли на Но ва ка Мра со-
ро ви ћа”, на истом ме сту, 99–102.

33 М. Ži vo ji no vić, “Le con flit en tre Chi lan dar et Sa int –Pantéléèmôn au su jet du vil la ge de 
Bre zni ca”, Byzan ti no sla vi ca 56 (2005), 237–244; иста, „Дра га ши и Све та Го ра”, ЗР ВИ 43 (2006), 
44–53. То ме би у при лог по сред но го во рио по да так, на ко ји ука зу је М. Жи во ји но вић у ци-
ти ра ним ра до ви ма, да је се ло Бре зни ца, по сле ви ше го ди шњег спо ра с Ру си ком при па ло 
Хи лан да ру, о че му по сред но све до чи и чи ње ни ца да се сва грч ка ак та о вла сни штву над 
Бре зни цом чу ва ју у хи лан дар ском ар хи ву. 

34 А. Фо тић, Све та Го ра и Хи лан дар у Осман ском цар ству (XV–XVII век), Бе о град 
2000, 103–104. 

35 Ac tes de Sa intPantéléèmôn, 142–145; Ac tes de Va topédi , vol. I, Ar chi ves de l’At hos, T. 
XXI, par Ј. Bom pa i re, J. Le fort, V. Kra va ri, C. Gi ros, Pa ris 2001, 260–264; M. Жи во ји но вић, Ђ. 
Бу ба ло, „Акт про та Те о фа на за ма на стир Ве ри о та (април 1312, инд. 10) у ста ро срп ском пре-
во ду XV ве ка”, ЗР ВИ 40 (2003), 245–262.
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на чи њен пре вод у вре ме ка да је во дио не ки спор с Ва то пе дом око пче ли ња-
ка (ка ко су ге ри ше дор зал на бе ле шка), на бив шем Ве ри о то вом зе мљи шту 
ко је је би ло до де ље но про тат ском од лу ком Ва то пе ду. 

VI. СВЕ ТО ГОР СКИ ПРЕ ПИ СИ И ПРЕ РА ДЕ

По себ ну под гру пу чи не по ве ље ко је са мо на пр ви по глед ула зе у уку пан 
збир оних чи је су се кун дар но од ре ди ште би ле ар хи ве све то гор ских ма на сти-
ра. Иа ко су из да те ко ри сни ци ма ван Ато са, са знат ном ве ро ват но ћом мо же се 
прет по ста ви ти да су их зго то ви ли мо на си упра во на Ато су. Та кве су по ве ља 
кра ља Ду ша на Цр кви Све тог Ни ко ле у До бру шти (1334), сва ка ко по зни ја 
хи лан дар ска пре ра да из гу бље не Ду ша но ве по ве ље,36 и по ве ља ца ра Ду ша-
на ко јом пра во на стон ски до хо дак, у из но су од 500 пер пе ра го ди шње од Ду-
бров ни ка, усту па Ма на сти ру Све тих Ар хан ђе ла у Је ру са ли му и по кла ња му 
Ма на стир Вра њи ну на Ска дар ском је зе ру (1350).37 Не дав но из вр ше на фи ли-
гра но ло шка ана ли за по ка зу је да је па пир на ко јем је по ве ља ис пи са на про из-
ве ден 1540/50,38 а она без сум ње спа да у ску пи ну до ку ме на та ко ји ма су хи-
лан дар ци (и све то па вља ни) до ка зи ва ли сво је пра во на стон ски до хо дак, ко ји 
им је усту пљен кра јем XV ве ка.39

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

TRAN SFER OF PER SO NAL AND CHU RCH AR CHI VES TO MO UNT AT HOS 
– TE STI MO NI ES OF SER BIAN CHAR TERS

by

ĐORĐE BUBALO Ph.D. 
Uni ver sity of Bel gra de 
Fa culty of Phi lo sophy 
De part ment of Hi story

Belgrade, Serbia

SUM MARY: In the ar chi ves of the At ho ni te mo na ste ri es, the re are 36 Ser bian char ters 
wit ho ut be ing di rectly con nec ted to the mo na ste ri es whe re they are kept: 24 in Hi lan dar, 5 in 
Sa int Pan ta leon, 3 in Sa int Paul, 2 in Ka sta mo ni tou, and one in Me gi ste La vra and Va to pe di 
mo na ste ri es. The re are a few ways in which the Ser bian char ters, ori gi nally is sued to be ne fi-

36 Ж. Ву јо ше вић, „По ве ља кра ља Сте фа на Ду ша на о цр кви Све тог Ни ко ле у До бру шти”, 
Ста ри срп ски ар хив 4 (2005), 51–67. 

37 А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва (од XII до кра ја XV ве ка), Бе о град 
1926, 149–150; Д. Син дик, „Срп ска сред њо ве ков на ак та у Ма на сти ру Хи лан да ру”, 112. бр. 131.

38 Во де ни знак да ти рао је др Ра до ман Стан ко вић. Вид. нап. 8. 
39 Ђ. Бу ба ло, „Фал си фи ко ва на по ве ља ца ра Сте фа на Уро ша о Стон ском до хот ку”, 

Ста ри срп ски ар хив 2 (2003), 99–142; исти, „Сред њо ве ков ни ар хив ма на сти ра Вра њи не (при-
лог ре кон струк ци ји)”, Ста ри срп ски ар хив 5 (2006), 265–269. бр. 10. Упра во из пе те и ше сте 
де це ни је XVI ве ка по ти че нај гу шћа кон цен тра ци ја са чу ва них до ку ме на та о ис пла ти стон ског 
до хот ка Све то гор ци ма у Ду бров ни ку (М. Жи во ји но вић, „Све то гор ци и Стон ски до хо дак”, 
ЗР ВИ 22 /1983/, 200–201). 
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ci a ri es out si de Mo unt At hos, fo und the ir way to Mo unt At hos, as well as se ve ral re a sons for 
the ir pre ser va tion. The se char ters can be di vi ded in to six gro ups:

1. Char ters which ser ve as evi den ce of the ow ner ship rights of the church or mo na stery 
sub or di na ted to one of the At ho ni te mo na ste ri es. The ar chi ves of the sub or di na te ec cle si a sti cal 
esta blis hment we re eit her in clu ded in to the ar chi ves of its su per i or mo na stery or the su per i or 
mo na stery re ce i ved co pi es whi le the ori gi nals stayed in the ir ori gi nal lo ca tion. 

2. Char ters bro ught to Mo unt At hos by pri va te per sons, as part of the ir per so nal re cords. 
Most exam ples da te back to the 15th cen tury, when At hos be ca me a re fu ge from the har dship 
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on the ba sis of ava i la ble so u r ces. 

6. Char ters is sued to be ne fi ci a ri es out si de Mo unt At hos, but very pro bably writ ten by 
At ho ni te monks. 

KEYWORDS: Mo unt At hos, church ar chi ves, pri va te ar chi ves, char ters





UDC 929.735 Belmužević M.
94(=163.41)(436-89)

Оригинални научни рад

А Л Е КС А Н Д А Р  Д .  И В А НОВ
Зре ња нин, Ср би ја

ВОЈ ВО ДА МИ ЛОШ БЕЛ МУ ЖЕ ВИЋ У ШЛЕ СКОЈ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра до га ђај о ко јем вој во да Ми лош Бел му-
же вић го во ри у сво м те ста мен ту, да је био ра њен у Шле ској ра ту ју ћи на стра-
ни угар ског кра ља Ма ти је Кор ви на. Овај по да так је у срп ској исто ри о гра фи ји 
иза зи вао не до у ми це, по себ но от ка да је утвр ђе но да је Ми лош Бел му же вић, 
ко ји је у Сме де рев ском сан џа ку био је дан од хри шћа на спа хи ја, пре шао из 
Тур ске у Уга р ску по сле ра то ва ко је је краљ Ма ти ја Кор вин во дио на под руч ју 
Шле ске про тив ху си та и пољ ског кра ља Ка зи ми ра IV. На осно ву из во ра ко јем 
до са да у срп ској исто ри о гра фи ји ни је би ло по све ће на од го ва ра ју ћа па жња, 
мо же се утвр ди ти да је Ми лош Бел му же вић ра то вао у Шле ској и био ра њен 
за вре ме Гло гов ског ра та, ко ји је краљ Ма ти ја Кор вин во дио про тив гло гов ског 
кне за Јо ва на II Са ган ског 1488. го ди не, у ко јем су на стра ни угар ског кра ља 
уче ство ва ли и срп ски рат ни ци. Вре ме ка да су се ови до га ђа ји од и гра ли се 
укла па се у вре мен ски ре до след до би ја ња по је ди них по се да ко ји је сâм Ми лош 
Бел му же вић на вео у свом те ста мен ту, са чи ње ним 8. сеп тем бра 1500.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лош Бел му же вић, те ста мент, Ср би, Уга р ска, Ма ти ја 
Кор вин, Ива ниш Кор вин, Јо ван II Са ган ски, Шле ска, Гло гов ски рат

Вој во да Ми лош Бел му же вић је сва ка ко јед на од нај мар кант ни јих лич-
но сти ме ђу срп ском вла сте лом у Угар ској на кра ју XV ве ка. За жи во та је, 
слу же ћи угар ским кра ље ви ма Ма ти ји Кор ви ну и Вла ди сла ву II Ја ге лон цу, 
ус пео да стек не број не по се де у три жу па ни је у ју жној Угар ској: Та ми шкој, 
Бач кој и Ча над ској, и да се уз диг не у ре до ве нај у глед ни је срп ске вла сте ле у 
сред њо ве ков ној Угар ској, ра ме уз ра ме са Бран ко ви ћи ма и Јак ши ћи ма.1 
Упр кос то ме што је по бу ђи вао ин те ре со ва ње мно го бр ој них ис тра жи ва ча, у 

1 Бу ду ћи да овај рад не ма за циљ да пру жи пот пу ну би о гра фи ју Ми ло ша Бел му же-
ви ћа, чи та о ци ко ји су за ин те ре со ва ни за ову лич ност и ње го ву по ро ди цу пот пу ни ја са зна-
ња o њи ма мо гу про на ћи у сле де ћим де ли ма мо дер не исто ри о гра фи је: Алек сан дар Кр стић, 
„Но ви по да ци о вој во ди Ми ло шу Бел му же ви ћу и ње го вој по ро ди ци”, Ини ци јал: ча со пис за 
сред њо ве ков не сту ди је, 2013, 1: 161–185; Не над Ле ма јић, Срп ска ели та на пре ло му епо ха, 
Срем ска Ми тро ви ца – Ис точ но Са ра је во 2006, 195–206; Adrian Ma gi na, „Mi li ca Bel mu že vić: 
L’Hi sto i re d’une No ble Da me du XVIe siè cle”, Ини ци јал: ча со пис за сред њо ве ков не сту ди је 
2014, 2: 145–162; Adrian Ma gi na, „Un no bil sârb în Ba na tul se co lu lui al XV-lea: Mi loš Bel mu že-
vić”, Ana le le Ba na tu lui, Se rie nouă, Ar he o lo gie – is to rie 2010, 18: 135–142.



20

исто ри о гра фи ји је ду го оп ста ја ло мно штво не по зна ни ца и за блу да ве за них 
за ње га, ко је су про из и ла зи ле из фраг мен тар но сти по да та ка, ко ји су са др жа ни 
у мно штву исто риј ских из во ра ко ји су на ста ја ли на про сто ру Ју го и сточ не и 
Сред ње Евро пе.

Ка да и где је Ми лош Бел му же вић ро ђен ни је мо гу ће утвр ди ти. Ра ни је се 
сма тра ло да су Ми лош Бел му же вић и ме дун ски вој во да Ми лош, по след њи 
од вој во да де спо та Ђур ђа у Зе ти, иста лич ност, али су са вре ме на ис тра жи ва-
ња по ка за ла да се ова прет по став ка не мо же при хва ти ти без зна чај не ре зер-
ве. Исто се мо же ре ћи и за по и сто ве ћи ва ње Ми ло ша Бел му же ви ћа с вој во дом 
Ми ло шем ко ји је 1457, за вре ме вла да ви не де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа, био 
за по вед ник Сре бре ни це, а ко је, као и прет ход на прет по став ка, по чи ва на исто-
вет но сти лич но га име на, и чи ње ни ци да се срп ска вла сте ла са пре зи ме ном 
Бел му же вић у исто риј ским из во ри ма по ми ње ка ко у Зе ти, та ко и у ва љев ској 
Под го ри ни. Пр ви не сум њив по мен вој во де Ми ло ша Бел му же ви ћа у исто риј-
ским из во ри ма па да у 1458. го ди ну. Ше стог ав гу ста 1464, ду бро вач ко Ве ће 
умо ље них до зво ли ло је Ми ло шу Бел му же ви ћу и Ра до сла ву Ву ко ти ћу да се 
на се ле у Сто ну или у Но вим зе мља ма.2 Ме ђу тим, из гле да да Ми лош Бел му-
же вић то ни је учи нио, бу ду ћи да га тур ски по пис Сме де рев ског сан џа ка из 
1476/7. го ди не по ми ње као јед ног од хри шћа на спа хи ја, ко ји је као ти мар др жао 
тр го ви ште Ја го ди ну, с при хо дом од 8.583 ак че.3 Да нас мо же мо сма тра ти тач-
ним за кљу чак Не на да Ле ма ји ћа да је пи та ње ко је је го ди не Ми лош Бел му же-
вић пре шао у Угар ску и да ље не раз ја шње но, али да се то ве ро ват но де си ло 
1480. или 1481, ка да је угар ски ге не рал ни ка пе тан До њих Кра је ва Па вле Ки-
ни жи про ди рао у Ср би ју.4 Та да је ве ли ки број Ср ба, пре ма пи сми ма кра ља 
Ма ти је Кор ви на укуп но 110.000, пре шло Ду нав и на се ли ло се у Ба на ту.5 Пр ви 
по мен Ми ло ша Бел му же ви ћа у угар ским из во ри ма је по ве ља кра ља Ма ти је 
Кор ви на из да та 21. де цем бра 1483. у Бу ди му, ко јом је Краљ до де лио Ми ло шу 
Бел му же ви ћу по се де Мој шу и По знад у Та ми шкој жу па ни ји.6 У сво јем те ста-
мен ту, са чи ње ном 8. сеп тем бра 1500. го ди не, Ми лош Бел му же вић је по ме нуо 
Мој шу и По знад као пр ве по се де ко је је сте као у Угар ској: „...до и дох ω(д) 
ֲоֱа нех на ȣֱар ски ар саֱь вь дни све ֳ ло ֱ а кра ла Ма ֳ еяֵа , на нѥֱо ве све
ֳло сֳи крьсֳьянсֳво и верȣ и все ȣֱар ске ве ли ке и ма ле ֱо сֲо де верȣ, кои ȣ 
ֳои врем(е) слȣжахȣ све ֳ лои корȣне. И ми не ֱ овȣ све ֳ лосֳ ֲо че смо слȣжиֳï 
ֲра во и вер но и све ֳ ли крал Ма ֳ еяֵ ви дев наֵȣ правȣ и вернȣ слȣжбȣ, 

2 А. Кр стић, н.д., 163–168; Н. Ле ма јић, н.д., 198–200.
3 Бра ни слав Ђур ђев, „Хри шћа ни спа хи је у се вер ној Ср би ји у XV ве ку”, Го ди шњак 

Ис то ри ског дру штва Бо сне и Хе р це го ви не IV, 1952: 167; А. Кр стић, н.д., 167–168; Н. Ле ма јић, 
н.д., 200.

4 Н. Ле ма јић, н.д., 201–202.
5 Vil mos Fraknói, Mátyás király le ve lei. Külügyi osztály. 1458–1490. II, Bu da pest 1895: 

76–80, 195–198; Си ма Ћир ко вић с пра вом је сма трао да је у пи та њу пре те ри ва ње, ис ти чу ћи 
да би то зна чи ло да је у Ср би ји опу сте ло око хи ља ду се ла да се за и ста то ли ко љу ди та да пре-
се ли ло у Угар ску. Ви де ти: Си ма Ћир ко вић, „Се о бе срп ског на ро да у Кра ље ви ну Угар ску у 
XIV и XV ве ку”, Се о бе срп ског на ро да од XIV до ХХ ве ка, Бе о град 1990: 44–45.

6 Magyar Nem ze ti Levéltár, Di plo ma ti kai Levéltár (Q szekció), Erdélyi országos kormány-
hatósági levéltárakból (F), KKOL, Ci sta co mi ta tu um (Q 320), DL 26646, До ступ но на: http://
ar chi ves.hun ga ri ca na.hu/en/char ters/218128/?qu ery=JELZ%3D%2826646%29. При сту пље но: 
8. VI II 2016; А. Ma gi na, „Un no bil sârb în Ba na tul”, 138–139.



б(о)жiωм ֲо мощïю и хо ֳ е ни ем ȣֱар ске ве ли ке ֱосֲ(о)де, нам да де крал Ма
ֳеяֵ за наֵȣ слȣжбȣ ȣ ֳа ми ֵ вар скои ме ֱ и Мо иֵȣ и По знад ȣ бащинȣ...”7

Јед на ре че ни ца овог те ста мен та по ста ла је узрок мно штва не до у ми ца. 
Ми лош Бел му же вић у сво ме те ста мен ту, из ме ђу оста лог, ка зи вао је и сле де ће: 
„И ֲак слȣжихь све ֳ ломȣ кралю Маֳеaֵȣ ȣ Слизïѥ и ра не ֲрï мих и крвь 
ֲро лих и за мою крвь да де мï крал Ма ֳ еяֵь Шаֵьварь ȣ бащинȣ”.8 Исто-
ри ча ри пр ве по ло ви не XX ве ка сма тра ли су да се овај до га ђај де сио кра јем 
сед ме или по чет ком осме де це ни је XV ве ка, ка да је, из ме ђу 1468. и 1474. 
го ди не, краљ Ма ти ја Кор вин ра то вао про тив Че шке и Пољ ске. Ме ђу вој ско-
во ђа ма ко је су 1468. по шле са угар ским Кра љем у рат про тив че шких ху си та 
био је и Вук Гр гу ре вић, а у кра ље вој вој сци та да је био и од ред од хи ља ду 
ко ња ни ка Ср ба. Уско ро су Мо рав ска и Шле ска, ко је су у по зном сред њем ве ку 
убра ја не у Зе мље че шке кру не, па ле у ру ке Ма ти је Кор ви на, ко га су че шки 
ка то ли ци иза бра ли 3. ма ја 1469. у Оло мо у цу за Кра ља Че шке. Осо би то же-
сто ке бор бе из ме ђу уга р ске вој ске с јед не, и че шке и пољ ске вој ске с дру ге 
стра не во ђе не су на те ри то ри ји Шле ске то ком 1474, ка да су пољ ски краљ Ка-
зи мир IV Ја ге ло нац и ње гов син, че шки краљ Вла ди слав, без у спе шно оп се да ли 
кра ља Ма ти ју Кор ви на у Вроц ла ву. С број ча ном над мо ћи ко ја је очи глед но 
би ла на стра ни ње го вих не при ја те ља, де ло ва ло је као не што не мо гу ће да Ма-
ти ја Кор вин од не се по бе ду над то ли ком ја ге лон ском си лом. Уга р ски Краљ 
се за то са сво јом вој ском утвр дио у Вроц ла ву, до бро снаб де ве ном да из др жи 
ду го трај ну оп са ду, и по чео је да ра ди оно што је је ди но мо гло да са вла да 
про тив ни ка, а то је да га по сте пе но ис цр пљу је и да оме та снаб де ва ње не при-
ја тељ ске вој ске ко ја га је оп ко ли ла. У том ци љу, уга р ска вој ска је нај пре опу-
сто ши ла око ли ну Вроц ла ва ка ко би не при ја те љу оне мо гу ћи ла да сво ју вој ску 
ода тле снаб де ва. Ка да је не при ја тељ ска вој ска оп ко ли ла град, угар ски рат ни-
ци су сва ко днев но за по де ва ли чар ке и вр ши ли из не над не на па де на оп са ђи-
ва че. По ред то га, Ма ти ја је по слао бр зе ко њич ке од ре де под за по вед ни штвом 
Сте фа на За по ље и Па вла Ки ни жи ја да оне мо гу ће снаб де ва ње Ка зи ми ро ве 
вој ске и опу сто ше Пољ ску ду бо ким про до ри ма. Ови од ре ди су опу сто ши ли 
Ве ли ко пољ ску, и сти гли чак и до Кра ко ва. По што су из Пољ ске стал но сти-
за ле ве сти о то ме ка ко уга р ски ко њич ки од ре ди ра за ра ју зе мљу, док ни је би ло 
из гле да да ће се оп са да Вроц ла ва окон ча ти, и да ће мо ра ти да се во ди и то ком 
зи ме, што пољ ска вој ска у ко јој су по че ле да ха ра ју глад и епи де ми ја ку ге не 
би мо гла да из др жи, Ка зи мир IV и ње гов син Вла ди слав ни су има ли из бо ра 
не го да от поч ну пре го во ре са кра љем Ма ти јом, ко ји су окон ча ни та ко што 
је 8. де цем бра 1474. из ме ђу за ра ће них стра на скло пље но при ми р је ко јим су 
за вр ше не бор бе из ме ђу Уга р ске, Че шке и Пољ ске. Ка да је Ан то ни је Бон фи ни 
пи сао о вла сте ли ко ја се ис та кла у ово ме ра ту и за то од Кра ља до би ла бо га те 
да ро ве, по ред Сте фа на За по ље и Па вла Ки ни жи ја по ме нуо је и срп ског де спо-
та Ву ка Гр гу ре ви ћа и Дми тра Јак ши ћа; за Јак ши ћа ве ли да је био за по вед ник 
ла ких ко ња ни ка. По сле ско ро пет го ди на при мир ја, трај ни мир скло пљен је 
ка да су, нај пре, Угар ска и Пољ ска скло пи ле ми ров ни спо ра зум 2. апри ла 1479, 

7 Алек са Ивић, „Не ко ли ко ћи рил ских спо ме ни ка из XVI. и XVII. ве ка”, Vje snik Kr. hr vat
sko-sla von sko-dal ma tin sko ga ze malj sko ga ar ki va XV/2, 1913: 93.

8 Исто, 93.
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да би не ду го по том био скло пљен и мир из ме ђу Уга р ске и Че шке, 21. ју ла 1479, 
ка да су се Ма ти ја Кор вин и че шки краљ Вла ди слав са ста ли у Оло мо у цу. 
Пре ма од ред ба ма ми ра у Оло мо у цу, Мо рав ска, Шле ска и Лу жи ца оста ле су 
под вла шћу Ма ти је Кор ви на.9

Зна ју ћи за уче шће срп ских рат ни ка у уга р ској слу жби у овим бор ба ма 
на те ри то ри ји Шле ске, не ка да је сма тра но за не сум њи ву чи ње ни цу да је и 
Ми лош Бел му же вић у њи ма уче ство вао и до пао ра на у вре ме ка да је краљ 
Ма ти ја осва јао Мо рав ску и Шле ску (1468–1471), или у вре ме ка да је уга р ски 
Краљ на сто јао да од бра ни те ко ви не ових осва ја ња од удру же них на па да Пољ-
ске и Че шке (1471–1474),10 а по мен Ми ло ша Бел му же ви ћа као хри шћа ни на 
спа хи је је чак по не кад и по ри цан, јер се ни ка ко ни је мо гао ускла ди ти са ова-
ко про ту ма че ним на во дом из вој во ди ног те ста мен та.11 Не над Ле ма јић је 
пра вил но за кљу чио да је ма ло ве ро ват но да су у то вре ме по сто ја ла дво ји ца 
вла сте ли на са истим име ном и пре зи ме ном, од ко јих би је дан био у слу жби 
Кра ља Уга р ске а дру ги тур ски ти мар ник, и да се, ка да се узму у об зир по да ци 
из тур ских по пи са и чи ње ни ца да је Ми лош Бел му же вић пр ве по се де у Угар-
ској до био 1483, ка зи ва ње из ње го вог те ста мен та о ра то ва њу и ра ња ва њу у 
Шле ској мо ра да се од но си на не ки доц ни ји по ход. Са овим ми шље њем сло-
жио се и Алек сан дар Кр стић у сво јој рас пра ви о Ми ло шу Бел му же ви ћу.12

У све тлу из во ра ко ји ма рас по ла же мо, са да мо же мо тач но да утвр ди мо 
у ко јем су ко бу у Шле ској је вој во да Ми лош Бел му же вић мо гао да уче ству-
је. То је био Гло гов ски рат, ко ји је во ђен 1488. го ди не, и у ко јем су у са ста ву 
вој ске Ма ти је Кор ви на уче ство ва ли и срп ски ко ња ни ци.

* * *

Глав ни узрок Гло гов ског ра та уско је ве зан за пи та ње на след ства угар-
 ског пре сто ла, ко је је му чи ло кра ља Ма ти ју Кор ви на у по след њим го ди на ма 
ње го ве вла да ви не. Уга р ски Краљ ни је имао по том ства из за ко ни тог бра ка. 
Ње го ва дру га су пру га Ка та ри на, кћи че шког кра ља Ђор ђа По ђе бра да, умр ла 
је на по ро ђа ју 1464, а уско ро по том и де те ко је је ро ди ла. Из тре ћег бра ка са 
Бе а три че, кће р ком на пуљ ског кра ља Фер ди нан да I, ко ји је скло пљен 1476, 
Ма ти ја Кор вин ни је имао де це. Ме ђу тим, из ван брач не ве зе са ау стриј ском 
гра ђан ком Вар ва ром Едел пек, краљ Ма ти ја је 2. апри ла 1473. до био си на 
Ива ни ша Кор ви на.13

9 Ant ho ni us de Bon fi nis, Re rum Un ga ri cum de ca des IV, edi de runt I. Fógel, B. Iványi, L. 
Juhász, Bu da pest 1941, 27, 49–50; Io an nis Dlu gos sii, An na les seu cro ni cae in cli ti Reg ni Po lo ni ae 
XII, con si li um ed. C. Bac zkow ski et al., Var sa vi ae 2005, 341–347; Ду шан Ба бац, Срп ски ху сар, 
Бе о град 2010, 20–21; Pal En gel, The Re alm of St. Step hen. A Hi story of Me di e val Hun gary, 
895–1526, Lon don – New York 2005, 302–305; András Ku binyi, Mat thi as Rex, Bu da pest 2008, 
84–99; Wil helm Fraknói, Mat hi as Cor vi nus, König von Un garn 1458–1490, Fre i burg im Bre is gau, 
1891, 133, 170–175.

10 Си ма Ћир ко вић, „Срп ска вла сте ла у бор би за об но ву Де спо то ви не”, Исто ри ја срп ског 
на ро да II, Бе о град 1994, 381–382; Алек са Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Но ви Сад 1929, 18.

11 Ду шан Мр ђе но вић, Алек сан дар Па ла ве стра, Ду шан Спа сић, Ро до слов не та бли це и 
гр бо ви срп ских ди на сти ја и вла сте ле, Бе о град 1991, 220.

12 А. Кр стић, н.д., 167–169; Н. Ле ма јић, н.д., 201–202.
13 А. Ku binyi, н.д., 133–137.
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Због тога се Матија Корвин све више носио мишљу да свог ванбрачног 
сина Иваниша Корвина прогласи за наследника престола, и како би осигурао 
да овај после његове смрти располаже силом довољном да би могао да се 
супротстави осталим могућим претендентима, стао је да свог младог сина 
обасипа поседима, те га је до 1490. учинио највећим поседником у Угарској. 
Ма ти ја је у то ме ишао до тле да су по се ди угар ског Кра ља и Кра љи це за јед но 
би ли ма њи од по се да ко ји су се на шли у ру ка ма Ива ни ша Кор ви на.14 По ред 
то га, Краљ је на сто јао да сво ме си ну обез бе ди и по се де ван Уга р ске, у осво-
је ним Зе мља ма че шке кру не, а пре све га у Шле ској и Лу жи ци. Та ко је 1482. 
скло пио до го вор са шле ским вел мо жом Јо ва ном II Са ган ским, кне зом Гло го-
ва, ко ји ни је имао му шког на след ни ка, да ће по сле ње го ве смр ти уга р ски Kраљ 
на сле ди ти ње го ву кне же ви ну; то је би ла це на уга р ске по мо ћи Јо ва ну II у 
бор би ко ју је из ме ђу 1476. и 1482. гло гов ски Kнез во дио про тив бран ден бур-
шког из бор ног кне за Ал брех та III Ахи ла Хо ен цо лер на. Ма ти ја Кор вин се на дао 
да ће обез бе ди ти да ова кне же ви на до ђе у ру ке ње го во га си на Ива ни ша.15

Ме ђу тим, гло гов ски Kнез, отац пе то ро кће ри, до нео је 1487. од лу ку да 
пре кр ши сво је обе ћа ње, и да три сво је кће ри уда за чла но ве по ро ди це По ђе-
брад, па да за на след ни ке Гло гов ске кне же ви не од ре ди сво је зе то ве. Нај пре 
је 1487. сво ју дру гу кћер Са ло му удао за Ал брех та По ђе бра да, ко ји је био нај-
ста ри ји син кне за Минстербергa и унук че шког кра ља Ђор ђа По ђе бра да. 
Ше стог ја ну а ра 1488. усле ди ла је уда ја још две ју кће ри, Хе дви ге и Ане, за 
Ал брех то ву мла ђу бра ћу Ђор ђа и Кар ла, и на овој свад би је гло гов ски кнез 
об зна нио сво ју на ме ру да га на сле де зе то ви. По ред мин стер бер шког кне за 
Хен ри ка По ђе бра да, оца сво јих зе то ва, Јо ван II Са ган ски је ра чу нао на по моћ 
кне же ва Опо ља, Ни ко ле и Јо ва на, са ко ји ма је скло пио од брам бе ни са вез. Али 
кне же ви Опо ља су га из не ве ри ли ка да је до шло до ра та, јер су за кљу чи ли 
да је бор ба про тив си ле ко јом рас по ла же уга р ски краљ уна пред осу ђе на на 
не у спех.16

Краљ Ма ти ја Кор вин је у ма ју 1488. по слао вој ску у Гло гов ску кне же ви-
ну про тив сво га ва за ла ко ји је пре кр шио спо ра зум и ко ји је, оче ку ју ћи уга-
р ски на пад и оп са ду сво га се ди шта, ра зо рио пред гра ђе Гло го ва и опу сто шио 
око ли ну гра да. Пр ви од ред вој ске Ма ти је Кор ви на ко ји је сти гао у Гло гов ску 
кне же ви ну чи ни ле су три хи ља де на јам ни ка ко је је пред во дио Вил хелм од 
Те та уа, ко ји је 12. ма ја за по чео оп са ду гра да Гло го ва. Вил хелм од Те та уа је 
у пр вом ве ћем окр ша ју, 11. ју на, на нео по раз Јо ва ну II Са ган ском. По ра же ни 
кнез је на пу стио Гло гов ка ко би мо гао да по тра жи по моћ и по ја ча ња од сво-
јих са ве зни ка. Вил хел му од Те та уа уско ро је сти гло по ја ча ње од 4.000 љу ди, 
а за тим су до шла и дру га по ја ча ња, та ко да је вој ска угар ског Kраља ко ја је 
во је ва ла про тив Јо ва на II и ње го вог са ве зни ка Хен ри ка По ђе бра да на кра ју 
бро ја ла 12.000 љу ди, а ме ђу њи ма је био и је дан од нај и стак ну ти јих кон до ти-
је ра у слу жби кра ља Ма ти је, зна ме ни ти Јо ван Ха у гвиц Цр ни. Ста нов ни ци ма 

14 P. En gel, н.д., 333; A. Ku binyi, н.д., 140–141.
15 A. de Bon fi nis, н.д., 156; Io ac him Cu re us, Gen tis Si le si ae an na les, Wi te ber gae 1571, 337; 

A. Ku binyi, н.д., 122, 143; Her mann Mar kgraf, „Jo hann II. (Her zog von Glo gau und Sa gan)”, 
All ge me i ne De utsche Bi o grap hie 14, Le ip zig 1881, 404–406.

16 I. Cu re us, н.д., 338–339; H. Mar kgraf, н.д., 406–407; Jo sef Jo ac him Men zel, „Jo hann II”, 
Ne ue De utsche Bi o grap hie 10, Ber lin 1974, 487–488.
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оп сед ну тог Гло го ва, по ред уо би ча је них не да ћа у вре ме оп са де, на ро чи то су 
те шко па ли на си ље и пљач ке на јам нич ког од ре да ко ји је Kнез оста вио да 
бра ни град, и ко ји је у сеп тем бру осу је тио пре го во ре о пре да ји гра да оп са ђи-
ва чи ма ко је су гра ђа ни от по че ли. Јо ван II без успе ха је 2. ок то бра по ку шао да 
про би је оп са ду и до ста ви на мир ни це гра ду, по сле че га се по ву као у Фрај штат, 
ода кле се од у пи рао на па да чи ма до 15. ок то бра, по сле че га је 15. ок то бра 
спа лио овај град и по ву као се у Шви бус. Ода тле је по зи вао у по моћ пољ ског 
кра ља Ка зи ми ра IV, ко ји се оглу шио о ње го ве ва па је. До кра ја ок то бра, Јо ван II 
је на пу стио те ри то ри ју сво је кне же ви не и по тра жио уто чи ште код Хен ри ка 
По ђе бра да. По чет ком но вем бра вој ни ци и гра ђа ни оп ко ље ни у Гло го ву по но-
во су по че ли да пре го ва ра ју о пре да ји, и по што су, ка да им је сти гло на ре ђе ње 
кра ља Ма ти је да то учи не, уга р ски за по вед ни ци обе ћа ли на јам ни ци ма ко ји 
су бра ни ли град да ће би ти пу ште ни да сло бод но иза ђу, Гло гов је 18. но вем бра 
отво рио сво је ка пи је Вил хел му од Те та уа. Оста ле твр ђа ве на те ри то ри ји Гло-
гов ске кне же ви не су сле до ва ле овом при ме ру; по след ња се пре да ла у ја ну а ру 
1489, ка да су до ње до пр ле ве сти да је 29. де цем бра скло пљен мир. Рат је окон-
чан пот пу ном по бе дом кра ља Ма ти је Кор ви на. Јо ван II Са ган ски из гу био је 
це лу Гло гов ску кне же ви ну, а ње гов са ве зник Хен рик По ђе брад твр ђа ве Мин-
сте р берг и Фран кен штајн; као на док на ду за зе мље ко је су из гу би ли, уга р ски 
Kраљ је дво ји ци по ту че них шле ских кне же ва пла тио 40.000 злат них гул де на. 
По бед ник је за но вог кне за Гло го ва по ста вио сво га си на Ива ни ша.17

* * *

По сто ји не ко ли ко чи ње ни ца ко је го во ре у при лог тврд њи да је Ми лош 
Бел му же вић уче ство вао у Гло гов ском ра ту у ко јем је био ра њен. Пр ва од њих 
је та да је ме ђу рат ни ци ма ко ји су чи ни ли вој ску кра ља Ма ти је Кор ви на био 
и је дан ве ли ки од ред Ср ба. Срп ски ла ки ко ња ни ци би ли су зна ча јан чи ни лац 
у ра то ви ма ко је је Ма ти ја Кор вин во дио, и то не са мо на ју жној гра ни ци где 
су се бо ри ли про тив Ту ра ка, и због сво је бр зи не и по кре тљи во сти би ли упра-
во она ква вој ска ка ква је би ла по треб на да би се су прот ста ви ли акин џиј ским 
упа ди ма, већ су исто та ко уче ство ва ли и у Ма ти ји ним ра то ви ма у Сред њој 
Евро пи, успе шно се бо ре ћи про тив вој ски Че ха, По ља ка и Хаб збу р го ва ца. 

Уче шће Ср ба у Гло гов ском ра ту је до ка за на чи ње ни ца. Еван ге ли стич ки 
те о лог, ле кар и исто ри чар из Шле ске Јо а хим Ку ре ус,18 ко ји је у сво јим Ана
ли ма шле ске на ци је ве о ма оп шир но пи сао о Гло гов ском ра ту, по ме нуо је да 
је 30. ју на 1488. у ло гор уга р ске вој ске под Гло го вом сти гао од ред од 800 срп-
ских ко ња ни ка: „По след њег да на ју на до шло је у ло гор осам сто ти на ко ња
ни ка Ср ба. Због то га је ме ђу се ља ци ма овај рат био на зван Срп ским ра том.”19 
Исти из вор по ми ње и да је Вил хелм од Те та уа 19. ју ла по слао од ред Ср ба, 
ко ји је до та да на ра стао на 1.000 љу ди, пре ма Швид ни ци јер се оче ки вао до-
ла зак че шких на јам ни ка у по моћ не при ја те љу, и да су се по том ови ко ња ни ци 

17 I. Cu re us, н.д., 339-357; А. Ku binyi, н.д., 143; H. Mar kgraf, н.д., 406-408; J. J. Men zel, н.д., 
488; W. Fraknói, Mat hi as Cor vi nus, 246.

18 Ernst Kähler, „Cu re us, Jo ac him”, Ne ue De utsche Bi o grap hie 3, Ber lin 1957, 441.
19 “Vlti mo Iu nij ve ne runt in ca stra equ i tes Ras cij oc tin gen ti. Ideo hoc bel lum a ru sti ca ple

be no mi na tum fu it Ras ci a num” I. Cu re us, н.д., 345.
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при кљу чи ли вој сци ко ју је из Уга р ске во дио Јо ван Ха у гвиц. Ови Ср би су 
уче ство ва ли у би ци ко ју је Ха у гвиц во дио 28. ју ла 1488. код Том ко ви ца про-
тив Јо ва на II Са ган ског, ко ји је пред во дио вој ску са ста вље ну углав ном од 
че шких на јам ни ка. Бит ка код Том ко ви ца от по че ла је на па дом шле ске ко њи це 
из Ха у гви цо вог од ре да, ко јој су по моћ пру жи ли Ср би. По што се ова бит ка 
окон ча ла нео д луч ним ис хо дом, гло гов ски кнез се по ву као са бој ног по ља и 
ти ме омо гу ћио Ха у гви цу да са сво јом вој ском на ста ви пут пре ма Гло го ву, 
где је сти гао 4. ав гу ста 1488.20

Још је дан по мен срп ских рат ни ка у Шле ској у Ана ли ма шле ске на ци је 
ве зан је за 1489. го ди ну, ка да је краљ Ма ти ја Кор вин од у зео оле шниц ком 
кне зу Кон ра ду Бе лом ње го ве зе мље. На и ме, ка да је у фе бру а ру 1489. умр ла 
Са ло ма, удо ви ца шћи нав ског кне за Вен це сла ва и та шта Јо ва на II Са ган ског, 
кнез Оле шни це Кон рад Бе ли без до зво ле вла да ра за по сео је град Шћи на ву, 
и Ма ти ја Кор вин је због тог са мо вољ ног по ступ ка по слао вој ску про тив ње га. 
У ма ју 1489, пи сао је Јо а хим Ку ре ус, у Шле ску је сти гао срп ски де спот Ђор ђе 
Бран ко вић, ко га је краљ Ма ти ја Кор вин на че лу 3.000 ко ња ни ка по слао да 
за по сед не гра до ве ко ји су при па да ли Кон ра ду Бе лом. Де спо тов од ред био је 
то ли ко бро јан јер је краљ Ма ти ја стре пео да по сто ји мо гућ ност да ње го ви 
ско ра шњи по хо ди у Шле ској мо гу да по слу же као по вод за рат са Пољ ском. 
По ред де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа, краљ Ма ти ја је про тив Кон ра да Бе лог 
по слао и Јо ва на Ха у гви ца. Oвом при ли ком, до пра вог ору жа ног су ко ба ни је 
до шло јер је оле шнич ки кнез од лу чио да се по ко ри угар ском Кра љу. Ма ти ја 
Кор вин је Кон ра ду Бе лом од у зео ско ро це лу Оле шнич ку кне же ви ну, оста-
вив ши му је ди но за мак Ураз, уз го ди шње из др жа ва ње од 1.600 злат ни ка.21

Уче шће срп ских рат ни ка у Гло гов ском ра ту ко је по ми њу Ана ли шле ске 
на ци је ни је би ло пот пу но не по зна то у срп ској исто ри о гра фи ји, али је од ве-
ћи не ис тра жи ва ча оста ло не за па же но; до са да су га, ко ли ко је ау то ру ово га 
ра да по зна то, по ме ну ли је ди но Ве ли мир Сте фа но вић, ко ји, по зи ва ју ћи се на 
де ло Јо а хи ма Ку ре у са, по ми ње у сво јој рас пра ви Краљ Ма ти ја пре ма Вла
шкој и Бо сни да се рат на под руч ју Гло го ва 1488. на зи вао Срп ским ра том, и 
Си ма Ћир ко вић у Исто ри ји срп ског на ро да, ко ји је, по зи ва ју ћи се на по ме-
ну ту рас пра ву Ве ли ми ра Сте фа но ви ћа, по гре шно на вео да су срп ски од ре ди 
упо тре бље ни про тив по бу ње не вла сте ле у Опа ви.22 До са да, ни ко од срп ских 
исто ри ча ра ни је до во дио Гло гов ски рат у ве зу са вој во дом Ми ло шем Бел му-
же ви ћем, по свој при ли ци због то га што су ови ау то ри ко ји су за ње га зна ли 
сма тра ли да се Ми лош Бел му же вић до се лио у Уга р ску то ком сед ме де це ни-
је XV ве ка, и да је био ра њен то ком не ког од ра ни јих шле ских по хо да кра ља 
Ма ти је. Та ко су чи ње ни це ко је ба ца ју ви ше све тло сти на је дан ва жан до га ђај 
из жи во та овог срп ског вла сте ли на оста ле не за па же не.

Те ста мент вој во де Ми ло ша Бел му же ви ћа са др жи и на во де ко ји ја сно 
ука зу ју да је упра во Гло гов ски рат су коб у ко ме је мо ра ло да се од и гра ра ња-
ва ње Ми ло ша Бел му же ви ћа. Бу ду ћи да је у по пи су Сме де рев ског сан џа ка 

20 Исто, 345–346; H. Mar kgraf, н.д., 407.
21 I. Cu re us, н.д., 356–357.
22 Си ма Ћир ко вић, „По след њи Бран ко ви ћи”, Исто ри ја срп ског на ро да II, Бе о град 

1994, 446, нап. 4; Ве ли мир Сте фа но вић, Краљ Ма ти ја пре ма Вла шкој и Бо сни, Но ви Сад 1932, 
5. нап. 3.
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1476/7. по ме нут као спа хи ја, 1476. го ди на је, ка да је реч о ње го вом пре ла ску 
у слу жбу кра ља Ма ти је, не сум њи ви ter mi nus post qu em, што би мо гло да до-
пу сти мо гућ ност да је Ми лош Бел му же вић из ме ђу 1476. и 1482. уче ство вао 
у су ко бу из ме ђу Јо ва на II Са ган ског и Ал брех та III Ахи ла у са ста ву не ког 
од од ре да ко је је краљ Ма ти ја по слао у по моћ гло гов ском кне зу са ко јим је 
та да био у при ја тељ ским од но си ма. Ме ђу тим, бу ду ћи да зна мо да је у сво ме 
те ста мен ту Ми лош Бел му же вић на во дио сво је по се де хро но ло шки, по ре до-
сле ду ко јим их је сте као, та ко не што се мо же пот пу но ис кљу чи ти. Те ста мент 
нај пре по ми ње Мој шу и По знад, ко је је Ми лош Бел му же вић до био 21. де цем-
бра 1483. За тим је, на кон 21. де цем бра 1483. а пре 8. фе бру а ра 1487, до био Фе-
ке ти хаз, Фер ки хаз и пу ста ру Бо зја Бо кор у Бач кој жу па ни ји. Сле де ћи по се ди 
ко је је сте као би ли су Му нар и Ге душ у Ча над ској жу па ни ји и Ко кот у Та ми-
шкој жу па ни ји, ко је је сте као ку по ви ном не ду го по сле 8. фе бру а ра 1487, што 
нам је по зна то из јед ног ак та Арад ског кап то ла, ко јим су Бел му же ви ће ви 
су се ди, ча над ски би скуп Јо ван Со ко ли и вла сте ли ни Пе тар и Еме рик До ци 
по ку ша ли да спре че ову ку по ви ну. Ово ме сле ди већ ци ти ра на ре че ни ца о 
то ме ка ко је Ми лош Бел му же вић био ра њен у Шле ској, и за сво је ра ња ва ње 
до био тр го ви ште Ша швар у Та ми шкој жу па ни ји, ко је је без сум ње био ње гов 
нај зна чај ни ји по сед, јер се у из во ри ма из вре ме на вла да ви не Вла ди сла ва II 
Ја ге лон ца Ми лош Бел му же вић по ми ње са пле мић ким пре ди ка том „од Ша-
шва ра”.23 По што зна мо да је Ма ти ја Кор вин био краљ ко ји је Ми ло шу Бел му-
же ви ћу да ро вао Ша швар, мо же мо да бу де мо си гур ни да се то мо гло до го ди ти 
нај ка сни је 4. апри ла 1490. То га да на, кра ља Ма ти ју Кор ви на је у Бе чу за де сио 
мо жда ни удар од ко га је из гу био моћ го во ра, и од ко га је два да на доц ни је, 
6. апри ла 1490, по след њи ве ли ки вла дар сред њо ве ков не Уга р ске пре ми нуо.24

Та ко је вре мен ски оквир у ко јем је Ми лош Бел му же вић до био Ша швар 
оме ђен 8. фе бру а ром 1487. и 4. апри лом 1490. Је ди ни ору жа ни су коб на те ри-
то ри ји Шле ске ко ји је у то вре ме во ђен и за ко ји са си гур но шћу зна мо да су 
то ком ње га у вој сци кра ља Ма ти је Кор ви на уче ство ва ли и срп ски рат ни ци 
је био Гло гов ски рат, ко ји је во ђен 1488. го ди не, те се, има ју ћи у ви ду све ове 
чи ње ни це, мо же с пот пу ном си гур но шћу твр дити да је упра во то био рат у 
ко јем је Ми лош Бел му же вић био ра њен.

У са чу ва ним из во ри ма ко ји су нам по зна ти не ма ни че га што би нам 
мо гло ука за ти на то ка кве су тач но би ле ра не ко је је вој во да Ми лош Бел му-
же вић пре тр пео, али оне га ни су оне спо со би ле да се и да ље ис ти че сво јим 
рат нич ким под ви зи ма. Већ у је сен 1490. за ти че мо га са ње го вим ко њич ким 
од ре дом ка ко се под ко ман дом Па вла Ки ни жи ја бо ри у ра ту за уга р ски пре-
сто ме ђу при ста ли ца ма Вла ди сла ва II Ја ге лон ца.25 Не мо же се ни шта по бли же 

23 A. Ивић, „Не ко ли ко ћи рил ских спо ме ни ка”, 93–94; A. Кр стић, н.д., 169; A. Ma gi na, 
Un no bil sârb în Ba na tul, 139–140; Dezsö Csánki, Magyarország történel mi földrajza a Hunyadi ak 
korában II, Bu da pest 1894, 21, 73.

24 A. de Bon fi nis, н.д., 161–162; A. Ku binyi, н.д., 149–150; W. Fraknói, Mat hi as Cor vi nus, 
269–270.

25 Ni co la us Ist hu an ffi, Reg ni hun ga ri ci hi sto ria post obi tum glo ri o sis si mi Mat hi ae Cor vi ni 
re gis, Co lo ni ae Agrip pi nae 1724, 10; Lu do vi cus Tu be ro,  Com men ta ri o rum De Re bus, Qu ae Tem
po ri bus Ei us In Il la Eu ro pae Par te, Qu am Pan no nii & Tur cae eo rumq; fi ni ti mi in co lunt, ge stae 
sunt, Fran co fur ti 1603, 75. 
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ре ћи ни о окол но сти ма под ко ји ма је до шло до то га да бу де ра њен у бор би. 
Али са да са си гур но шћу мо же мо да ка же мо да је пом ни је про у ча ва ње при-
ли ка у Шле ској у по след њим го ди на ма вла да ви не кра ља Ма ти је Кор ви на ко-
нач но да ло од го вор на пи та ње у ко јем ра ту је те ра не за до био, и раз ја сни ло 
јед ну од не до у ми ца ве за них за јед ног од нај и стак ну ти јих срп ских вла сте-
ли на у Угар ској.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

VO I VO DE MI LOŠ BEL MU ŽE VIĆ IN SI LE SIA

by

ALEKSANDAR D. IVANOV 
Zre nja nin, Ser bia

SUM MARY: Alt ho ugh vo i vo de Mi loš Bel mu že vić was among the most di stin gu is hed 
Ser bian no bles in the la te 15th cen tury King dom of Hun gary, the so ur ces abo ut his li fe are scar ce 
and frag men ted, thus le a ving a num ber of un re sol ved qu e sti ons. One of them is a qu e sti on 
re la ted to his wo un ding in Si le sia, when fig hting in ser vi ce of Hun ga rian king Mat thi as Cor-
vi nus, a me rit re war ded by the king with the Sa svar esta te, which Mi loš Bel mu že vić men ti o ned 
in his will writ ten on Sep tem ber 8, 1500. In the first half of the 20th cen tury, it was be li e ved that 
it hap pe ned du ring the wars aga inst Bo he mia and Po land bet we en 1468 and 1474. La ter, it was 
di sco ve red that in 1476/7 Mi loš Bel mu že vić was still in Ot to man ser vi ce as a mem ber of 
Chri stian si pa his, and that he pro bably mo ved to Hun gary in 1480 or 1481, so it be ca me ob vi o us 
that the said in ci dent to ok pla ce du ring so me lo cal con flict in Si le sia in the last years of Mat thi as 
Cor vi nus’s re ign. It can be as su med that Mi loš Bel mu že vić was wo un ded du ring the Głogów 
War, which was fo ught bet we en king Mat thi as Cor vi nus and his Si le sian vas sal, Jo hann II 
von Sa gan, Du ke of Głogów, in 1488. Kno wing that a lar ge, one tho u sand men strong unit of 
Ser bian light ca va lry fo ught in this con flict as a part of the Hun ga rian for ces, a fact which for 
a long ti me re ma i ned ob scu re in the Ser bian hi sto ri o graphy, and ta king in to ac co unt the chro-
no lo gi cal in for ma tion in Mi loš Bel mu že vić’s will, it can be con clu ded that the only con flict 
fo ught in the ter ri tory of Si le sia in which vo i vo de Mi loš Bel mu že vić co uld be wo un ded was 
the Głogów War.

KEYWORDS: Mi loš Bel mu že vić, will, Serbs, Hun gary, Mat thi as Cor vi nus, János Cor-
vi nus, Jo hann II von Sa gan, Si le sia, Głogów War
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П р о ф.  д р  МОМ И Р  С А М А РЏ И Ћ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за исто ри ју
Нови Сад, Србија

АУ СТРИЈ СКИ ИЗ ВО РИ О ПО ЧЕ ЦИ МА  
ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ СР БИ ЈЕ 1852.1

СА ЖЕ ТАК: Од 1852. до 1888, од но сно од по ја ве же ле знич ког пи та ња као 
спољ но по ли тич ког про бле ма са ко јим су се су о ча ва ле срп ске вла де до за вр шет-
ка из град ње тран сбал кан ске же ле зни це, Хаб збур шка мо нар хи ја као др жа ва 
би ла је за Ср би ју нај зна чај ни ји са го вор ник у рас пра ва ма о мо гу ћим мо да ли-
те ти ма ре ша ва ња овог про бле ма. У овом ра ду до но си мо до ку мен та ау стриј ског 
Ге не рал ног кон зу ла та у Бе о гра ду из 1852. о по че ци ма же ле знич ке по ли ти ке 
Ср би је. До ку мен та су зна чај на јер ја сно ука зу ју да је по ли ти ка не до зво ља ва ња 
да би ло ко од лу чу је о овој те ми без кон сул то ва ња Ср би је де фи ни са на већ 1852.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: же ле зни ца, Осман ско цар ство, Ср би ја, Хаб збур шка мо-
нар хи ја, XIX век

Ме ђу ни зом зна чај них спољ но по ли тич ких пи та ња ка ко у де це ни ја ма 
пред ра то ве за осло бо ђе ње и не за ви сност 1876–1878, та ко и у пр вој де це ни ји 
др жав не не за ви сно сти, те ма из град ње же ле зни це пре ко те ри то ри је Ср би је 
пред ста вља ла је јед но од зна чај ни јих пи та ња, а у по је ди ним тре ну ци ма и 
нај зна чај ни је пи та ње са ко јим су се су о ча ва ли вла да ри и вла де. У го то во 
че ти ри де це ни је ду гој по ве сни ци бор бе за по зи ци о ни ра ње др жа ве на тра си 
пр ве тран сбал кан ске же ле зни це и за ње ну из град њу 1852. има по се бан зна-
чај, што пре све га про из ла зи из чи ње ни це да је реч о го ди ни у ко јој се из-
град ња же ле зни це на ме ће кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу и вла ди као 
зна чај но спољ но по ли тич ко пи та ње, али и, упр кос то ме, сво јој до ско ра шњој 
ре ла тив ној не ис тра же но сти.

1 Рад пред ста вља фа зни ре зул тат ра да на про јек ту „Од уни вер зал них цар ста ва ка на-
ци о нал ним др жа ва ма: дру штве не и по ли тич ке про ме не у Ср би ји и на Бал ка ну” ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (еви ден ци о ни 
број 177030).
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Исто ри о граф ска бе ле шка

У ра ду по све ће ном два де сет пе то го ди шњи ци пу шта ња у са о бра ћај же ле-
зни це Бе о град –Ниш Та са Ђ. Ив ко вић пр ви је пи сао о по че ци ма же ле знич ке 
по ли ти ке Ср би је. Том при ли ком на вео је да је кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић 
1851. пр ви на Пор ти по кре нуо пи та ње из град ње же ле зни це пре ко те ри то ри је 
Ср би је, али да ни је на и шао на до бар при јем у Ца ри гра ду.2 Ње го ве тврд ње пре-
у зе ли су ка сни ји пи сци по ве сни це срп ских же ле зни ца,3 као и Да ни ца Ми лић 
у тек сту о же ле знич ком пи та њу у Ср би ји сре ди ном XIX ве ка,4 иа ко не по-
сто је са чу ва ни са вре ме ни исто риј ски из во ри ко ји би го во ри ли у при лог 
Ив ко ви ће вим на во ди ма. На про тив.

На про бле ма тич ност Ив ко ви ће вог да то ва ња ука зао је на осно ву иш чи-
та ва ња стра не пе ри о ди ке већ Дра го мир Ар на у то вић, пр ви по сле рат ни ау тор 
исто ри је срп ских же ле зни ца.5 На и ме, у пр вој по ло ви ни 1852. у европ ској 
штам пи по ја ви ло се не ко ли ко тек сто ва о бри тан ским пла но ви ма за из град њу 
тран сбал кан ске же ле зни це од Ца ри гра да до Бе о гра да, као и о до ла ску бри-
тан ских ин же ње ра. О њи хо вом до ла ску пи сао је и Ив ко вић,6 али га је сме стио 
у 1851, као и на вод ну ини ци ја ти ву кне за Алек сан дра, што је био до во љан 
раз лог за сум њу. Пре ма на шем, ра ни је већ из ра же ном ми шље њу,7 мо гу ће је 
да се раз лог за ова кву по гре шку на ла зи у чи ње ни ци да је по ме ну то де ло пи-
са но као при го дан текст по во дом обе ле жа ва ња два де сет пет го ди на од пу-
шта ња у са о бра ћај пр ве срп ске же ле зни це, не ду го по што је до шло до сме не 
ди на сти ја, те је на овај на чин ис так ну та уло га оца кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе-
ви ћа у про мо ви са њу иде је из град ње же ле зни це у Ср би ји. По зна ти исто риј ски 
из во ри, ме ђу тим, не оста вља ју ни ка кву сум њу у ве зи са хро но ло шким окви ри-
ма про бле ма на ста лих у ве зи са до ла ском бри тан ских ин же ње ра у Ца ри град 
(реч је о 1852) и по ја вом ин же ње ра у Ср би ји, док не ма ни ка квог по ме на о 
би ло ка квом са мо стал ном ко ра ку на Пор ти ко ји би то ме прет хо дио.

Осла ња ју ћи се на на ве де ну ли те ра ту ру као на из вор, од но сно на не по-
зна те Ив ко ви ће ве из во ре у не до стат ку не ких дру гих, те на пи са ње европ ске 

2 Та са Ђ. Ив ко вић, Спо ме ни ца два де сет пе то го ди шњи це срп ских др жав них же ле
зни ца: од 3. Сеп тем бра 1884. до 3. Сеп тем бра 1909. год., Бе о град 1909, 3–4.

3 Дра го мир Ар на у то вић, Исто ри ја Срп ских же ле зни ца 1850–1918, Бе о град 1934, 
18–19; исти, Hi sto i re des che mins de fer You go sla ves 1825–1937, Pa ris 1937, 38; Пе тар Ми лен-
ко вић, Исто ри ја гра ђе ња же ле зни ца и же ле знич ка по ли ти ка код нас (1850–1935), Бе о град 
1936, 11–12; Jo van Ra i če vić, „Že le zni ce u Sr bi ji 1884–1958”, [у:] Pri vred na hro ni ka VI, Be o grad 
1959, 8–9; Ђу рађ Мр ђе но вић, Гво зде ни пут Ср би је, Бе о град 1974, 28; Је зди мир С. Ни ко лић, 
Исто ри ја же ле зни ца Ср би је, Вој во ди не, Цр не Го ре и Ко со ва, Бе о град 1980, 31; Ми лан Гру-
јић, Зо ран Бун да ло, Же ле зни це Ср би је, Бе о град 2004, 24.

4 D. Mi lić, „Die Pläne zum Aus bau der Ei sen bahn in Ser bien in der Mit te des 19. Ja hr hun-
derts”, [у:] Ei sen bahnbau und Ka pi ta lin te res sen in den Be zi e hun gen der österreichischen mit den 
südsla wischen Ländern, Hrsg. R. G. Plaschka, Wi en 1993, 32.

5 D. Ar na o u to vitch, Hi sto i re des che mins de fer You go sla ves, 41.
6 Од Ив ко ви ћа по ти че те за да је срп ски кнез, ка да је чуо раз ло ге њи хо вог до ла ска, 

про те рао из Бе о гра да ин же ње ре бри тан ског пред у зи ма ча (Т. Ђ. Ив ко вић, Нав. де ло, 3–4). 
По зна ти исто риј ски из во ри не да ју осно ва за ова кву тврд њу, већ све до че са мо о не за до вољ-
ству због не по што ва ња ста ту са ко ји је Ср би ја има ла у окви ру Осман ског цар ства. Мо мир 
Са мар џић, „Су о ча ва ње са мо дер ни за циј ским иза зо вом: бри тан ски ин фра струк тур ни про-
јек ти на Бал ка ну 1851‒1852. и Ср би ја”, Ис тра жи ва ња 22 (2011), 268.

7 М. Са мар џић, Нав. де ло, 264‒265.
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штам пе, на ра тив о ини ци ја ти ви кне за Алек сан дра, о про те ри ва њу бри тан ских 
ин же ње ра, те о 1851. и 1852, остао је до ми нан тан у срп ској исто ри о гра фи ји 
све до по чет ка XXI ве ка, на шав ши го то во сто ти ну го ди на по сле Ив ко ви ће ве 
књи ге од раз и у мо но гра фи ји Че до ми ра Ан ти ћа о по ли ти ци Ве ли ке Бри та ни је 
пре ма Ср би ји за вре ме Крим ског ра та.8 Ме ђу тим, иа ко се при ли ком из ла га ња 
о за чет ку ини ци ја ти ве осла ња ло на ста ри ју пу бли ци стич ку ли те ра ту ру ко ја 
је во ди ла ка по гре шним за кључ ци ма, Ан ти ће во де ло зна чај но је јер су при-
ли ком ре кон струк ци је то ка бри тан ских на сто ја ња на Пор ти 1852. и ста ва 
Ср би је по пр ви пут у срп ској исто ри о гра фи ји у ве зи са овим пи та њем ко ри-
шће ни ар хив ски из во ри, од но сно не ко ли ко из ве шта ја бри тан ских ди пло ма та 
са Пор те др жав ном се кре та ру за спољ не по сло ве Малм сбе ри ју.9

На сто ја ња бри тан ских фи нан си је ра и пред у зи ма ча, уз по моћ бри тан ске 
ди пло ма ти је, да по чет ком пе де се тих го ди на XIX ве ка обез бе де кон це си ју за 
из град њу же ле зни це ко ја би по ве за ла осман ску пре сто ни цу са пре сто ни ца ма 
Сред ње и За пад не Евро пе, а пре све га са оба лом Ла ман ша, све до че упра во 
о зна ча ју ко ји су овом пи та њу по кла ња ле ве ли ке си ле. Не из не на ђу је сто га 
што се, на су прот не за ин те ре со ва но сти срп ских ис тра жи ва ча, у ау стриј ској 
исто ри о гра фи ји већ пе де се тих го ди на XX ве ка по ја вљу ју ра до ви чи ји ау то ри 
на осно ву ар хив ских из во ра по ку ша ва ју да ре кон стру и шу ток и ди на ми ку же-
ле знич ке по ли ти ке мо нар хи је Хаб збур га на Бал ка ну. Док тор ска ди сер та ци ја 
Вал те ра Рех бер ге ра и члан ци ко ји су из ње про и за шли10 пр ва су исто ри о-
граф ска де ла у ко ји ма се про бле ма ти ка из град ње же ле знич ке ин фра струк ту ре 
на Бал ка ну од 1852. до за вр шет ка из град ње пр ве тран сбал кан ске же ле зни це 
1888, од но сно до Пр вог свет ског ра та,11 ана ли зи ра по ла зе ћи од гра ђе Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва у Бе чу. Го ди на 1852. ни је слу чај но у Рех бер ге ро вој 
те зи пред ста вље на као сво је вр стан по че так бал кан ске же ле знич ке по ли ти ке 
Мо нар хи је, јер је ди на ми зам ин те ре со ва ња Бе ча за ову про бле ма ти ку био 
упра во усло вљен бри тан ским ини ци ја ти ва ма. Мо гло би се ре ћи да је ка ко 
за Беч та ко и за Бе о град пи та ње из град ње тран сбал кан ске же ле зни це би ло 
спољ но по ли тич ки на мет ну то.

Иа ко је о овој про бле ма ти ци из ла гао на осно ву ар хив ских до ку ме на та, 
Рех бер гер ни је по што вао основ не по сту ла те исто ри о граф ског за на та и пре-
ци зно на вео ар хив ски фонд. На су прот ар хив ском фон ду ко ји Рех бер гер 
на во ди, а ко ји ви ше не по сто ји,12 ар хив ску гра ђу за по ли ти ку Бе ча пре ма 
из град њи же ле зни це у Ср би ји про на шли смо у фон ду ко ји он не на во ди, а 

8 Че до мир Ан тић, Ве ли ка Бри та ни ја, Ср би ја и Крим ски рат (1853–1856). Не у трал ност 
као не за ви сност, Бе о град 2004, 167–168.

9 Исто, 168–171.
10 Wal ter Rec hber ger, Zur Geschic hte der Ori ent bah nen. Ein Be i trag zur ӧster re ic hischun

ga rischen Ei sen bahnpo li tik auf dem Bal kan in den Ja hren von 1852–1888, ру ко пис док тор ске 
ди сер та ци је, Wi en 1958; исти, “Zur Geschic hte der Ori ent bah nen: Österreichischе Ei sen bahnpo li tik 
auf dem Bal kan”, Österreichische Ost hef te 5–6, Wi en 1960–1961.

11 Рех бер ге ро ва ди сер та ци ја об у хва та раз до бље до за вр шет ка из град ње пр ве тран сбал-
кан ске ли ни је, док је у члан ци ма об ра дио же ле знич ку по ли ти ку Мо нар хи је до Пр вог свет ског 
ра та.

12 Рех бер гер на во ди Ver ke hr sar chiv (Са о бра ћај ни ар хив), без пре ци зни јег на во ђе ња. У 
ре фор ми 1983. Са о бра ћај ни ар хив је рас фор ми ран, а гра ђа је по де ље на из ме ђу Ар хи ва Ре-
пу бли ке (Ar chiv der Re pu blik) и Оп штег управ ног ар хи ва (All ge me i nes Ver wal tung sar chiv). 
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пред ста вља ло ги чан из бор – у фон ду ау стриј ског кон зу ла та у Бе о гра ду.13 
Ин те ре сант но је да је део ових до ку ме на та, иа ко по ти че из кон зу ла та у Бео-
гра ду и ти че се пи та ња из град ње же ле зни це кроз Ср би ју, об ја вљен, али са мо 
у не мач ком ори ги на лу, и то у књи зи ко ја са овом про бле ма ти ком на из глед 
не ма ни ка кве ве зе. Реч је о збор ни ку до ку ме на та Бо сна и Хер це го ви на за ве
зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са: ис пра ве из беч ког др жав ног ар хи ва, ко ји је 
1938. об ја вио Фер до Ши шић.14 Ши ши ћев по ду хват уто ли ко је зна чај ни ји јер 
се је дан од об ја вље них до ку ме на та, и то пр ви, од 29. ја ну а ра 1852, ко ји је изу-
зет но зна ча јан за ре кон струк ци ју по ли ти ке Бе о гра да и Бе ча, не на ла зи у фон ду 
бе о град ског кон зу ла та и ни смо мо гли дру где да га про на ђе мо.

Ар хив ски из во ри ко ји све до че о по ли ти ци Ср би је пре ма иде ји из град-
ње тран сбал кан ске же ле зни це 1852. ни су број ни. Не до ста так до ку ме на та 
срп ске про ве ни јен ци је нај ва жни ји је раз лог за што се не са мо срп ска пу бли-
ци стич ка не го и на уч на исто ри о гра фи ја у нај ве ћој ме ри осла ња ла на Ив ко-
ви ћев пр ве нац уте ме љен на не по зна тим из во ри ма. Из во ри ко је је об ја вио 
Ши шић, кон тек сту а ли зо ва ни уз по моћ гра ђе бри тан ског и фран цу ског ми-
ни стар ства спољ них по сло ва15 пред ста вља ли су осно ву у на шим ра ни јим 
на сто ја њи ма да ре кон стру и ше мо по чет ке же ле знич ке по ли ти ке Ср би је.16 
Ка сни ја ис тра жи ва ња у Бе чу по твр ди ла су на ше те зе о зна ча ју ау стриј ског 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва на фор ми ра ње же ле знич ке по ли ти ке Ср би-
је сре ди ном XIX ве ка. 

Део до ку ме на та ко је ов де при ре ђу је мо (3 од 8) већ је ра ни је об ја вљи ван, 
али са мо на не мач ком, не у це ли ни и у пу бли ка ци ји ко ја ни на ко ји на чин не 
им пли ци ра ве зе са Ср би јом и из град њом же ле зни це. Има ју ћи у ви ду зна чај 
ко ји за по чет ке же ле знич ке по ли ти ке Ср би је има став су сед не мо нар хи је, 
као и да је реч о кор пу су до ку ме на та ко ји на нај це ло ви ти ји на чин од ра жа ва ју 
по ли ти ку Ср би је, од лу чи ли смо да сва до ку мен та, об ја вље на и нео бја вље на, 
при ку пи мо на јед ном ме сту и об ја ви мо их у це ли ни и у пре во ду на срп ски.

Кон текст: Спољ но по ли тич ки оквир по ја ве же ле знич ког пи та ња 1852.  
и по ли ти ка Ср би је и Хаб збур шке мо нар хи је

Већ је би ло ре чи о то ме да су, ка ко за Ср би ју та ко и за Хаб збур шку мо нар-
хи ју, по ја ва иде је о из град њи тран сбал кан ске же ле зни це и нео п ход ност да се 
о овом пи та њу за у зме став би ли спољ но по ли тич ки усло вље ни. Иде ја о же ле-
знич ком по ве зи ва њу са Осман ским цар ством по ја ви ла се у Ве ли кој Бри та-

13 Österreichisches Sta at sar chiv, Ha us-, Hof- und Sta at sar chiv, Di plo ma tie und Außen po li tik 
1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat sar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 
1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach Wi en und Con stan ti no pel.

14 Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са: ис пра ве из беч ког др жав
ног ар хи ва, са брао Фер до Ши шић, Су бо ти ца 1938.

15 Fo re ign Of fi ce (= FO) 195/383; Mi nistère des Af fa i res Étran gères, Ar chi ves Di plo ma ti qu es 
(= MAE, AD), Cor re spon dan ce Com mer ci a le (= CCC), Bel gra de, 1848–1862, To me 2. Ми кро-
фил мо ва на гра ђа по ме ну тих ми ни ста р ста ва на ла зи се у Ар хи ву Ср би је.

16 М. Са мар џић, Нав. де ло, 255‒278; исти, „Про је кат тран сбал кан ске же ле зни це и по-
ли ти ка Ср би је у вре ме уста во бра ни те ља 1851‒1858”, Срп ске сту ди је 3 (2012), 313‒336.



ни ји упо ре до са из град њом пр вих же ле зни ца три де се тих го ди на XIX ве ка 
и су штин ски је би ла усло вље на же љом да се ус по ста ви не по сре дан кон такт 
из ме ђу нај зна чај ни јег бри тан ског ко ло ни јал ног по се да Ин ди је и ме тро по ле.17 
По ред ве зе са Ин ди јом, као ду го роч ним ко нач ним ци љем, бри тан ски тр гов-
ци, по др жа ни од вла де, би ли су по себ но за ин те ре со ва ни за ко ри шће ње ши-
ро ких мо гућ но сти ко је су пру жа ла си ро вин ска бо гат ства Осман ског цар ства, 
а упо ре до је цар ство до сре ди не XIX ве ка сте кло из у зет но ме сто у бри тан-
ском из во зу ин ду стриј ских про из во да.18 По ло жај ко ји је Осман ско цар ство 
сте кло у кон цеп ци ја ма бри тан ске спољ не по ли ти ке по сле 1833. био је у зна-
чај ној ме ри усло вљен ко ли ко ге о стра те шким то ли ко и при вред ним зна ча јем 
за бри тан ску ин ду стри ју. По сле ди це су би ле дво ја ке. С јед не стра не, при-
мет но је ја ча ње бри тан ског ути ца ја у осман ској пре сто ни ци, док су, с дру ге 
стра не, у го ди на ма ко је су прет хо ди ле Крим ском ра ту, бри тан ски тр гов ци 
по ку ша ва ли да на нај по год ни јим тач ка ма на Бал кан ском по лу о стр ву ство ре 
но ва тр го вач ка упо ри шта у осман ским лу ка ма и омо гу ће про дор у уну тра-
шњост из град њом нео п ход не са о бра ћај не ин фра струк ту ре, укљу чу ју ћи 
же ле зни цу.19

Упра во по ме ну та на сто ја ња при ву кла су па жњу ау стриј ске ди пло ма-
ти је. На и ме, од ле та 1850. Бри тан ци тра га ју за по год ном лу ком на ја дран ској 
оба ли пре ко ко је би, из град њом пу та („ка ме ног дру ма”) пре ма срп ској гра-
ни ци, би ла мо гу ћа нео ме та на тр го вин ска раз ме на пре ма уну тра шњо сти. 
Не ко ли ко лу ка на ал бан ској оба ли, пре све га Љеш, као и хер це го вач ке лу ке 
Клек, ју жно од ушћа Не ре тве у Ја дран ско мо ре, и Су то ри на, ме ста у Бо ки ко-
тор ској за пад но од Хер цег Но вог, сме ште не на два уска по ја са коп на ко ји су 
би ли део Осман ског цар ства, од но сно бар фор мал но ни су би ли под ау стриј-
ском кон тро лом, би ли су по тен ци јал не тач ке ула ска бри тан ске ро бе на овај 
део Бал ка на и из ла ска срп ског из во за на бри тан ско тр жи ште.20 Ова на сто ја ња 
обе ле жи ла су 1851,21 а у ма ју –ју ну исте го ди не по ја ви ле су се и гла си не о 
из град њи же ле зни це од Бе о гра да до Ја дран ског мо ра, са из ла зом на оба лу 
у Кле ку.22 На кра ју, по чет ком 1852. европ ска штам па по че ла је да пи ше о 

17 Yaqub N. Kar kar, Ra il way De ve lop ment in the Ot to man Em pi re 1856–1914, New York 
1972, 64–65; She reen Kha i ral lah, Ra il ways in the Mid dle East 1856–1948. Po li ti cal and Eco no mic 
Bac kgro und, Be i rut 1991, 32–34, 48–49; Kurt Grun wald, Türken hirsch. A Study of Ba ron Ma u ri
ce de Hirsch, En tre pre ne ur and Phi lan thro pist, Je ru sa lem 1966, 28–29.

18 У раз до бљу од 1827. до 1853. бри тан ски из воз ин ду стриј ских про из во да у Осман ско 
цар ство по рас тао је са 1.078.920 на 8.489.100 фун ти и до сти гао 3% укуп ног бри тан ског из-
во за, ста вља ју ћи Цар ство ис пред др жа ва по пут Ру си је, Ау стри је, Фран цу ске или Апе нин ског 
по лу о стр ва, од но сно ита ли јан ских др жа ви ца.

19 Frank E. Ba i ley, “The Eco no mics of Bri tish Fo re ign Po licy 1825‒1850”, The Jo ur nal of 
Mo dern Hi story, Vo lu me XII, № 4 (De cem ber 1940), Chi ca go 1940, 449–466.

20 М. Бан И. Га ра ша ни ну, Бе о град 22. фе бру а ра 1851, АС, Фонд Или је Га ра ша ни на (= ИГ) 
783; Фон бланк Страт фор ду Ка нин гу, Бе о град 15. и 30. сеп тем бра 1850, № 57 и № 63, FO 
78/827; Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са, 107–108, 112, 212–213.

21 Лем пе ра ни Ми ни стар ству спољ них по сло ва Фран цу ске, Бе о град 9. мар та 1851, Di-
rec tion Com mer ci a le № 9, АС, МАЕ, АD, CCC, Bel gra de, 1848–1862, To me 2; исти Тир гоу, 
Бе о град 26. мар та 1852, Di rec tion Com mer ci a le № 37, исто; Фон бланк Страт фор ду Ка нин гу, 
Бе о град 30. мар та 1851, № 16, FO 78/862; исти истом, Бе о град 23. де цем бра 1851, № 79, исто.

22 Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са, 343–346, 349–355.
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до ла ску бри тан ских ин же ње ра у Ца ри град да са Пор том пре го ва ра ју о кон-
це си ји за из град њу же ле зни це од осман ске до срп ске пре сто ни це.23

По чет ком пе де се тих го ди на XIX ве ка раз вој срп ске при вре де био је и да ље 
да ле ко од ни воа ко ји се сма тра по чет ним сте пе ном ин ду стриј ске ре во лу ци је,24 
од но сно да ле ко од сте пе на при вред ног раз во ја ко ји би на ме тао нео п ход ност 
обез бе ђе ња бр жег тран спор та ве ће ко ли чи не про из во да.25 Го ди не ко је су 
прет хо ди ле бри тан ској же ле знич кој ини ци ја ти ви 1852. обе ле жи ли су на по-
ри др жа ве на ди на ми за ци ји при вред ног раз во ја и уна пре ђе њу са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре, пра ће ни пла но ви ма о еман ци па ци ји срп ске тр го ви не од 
ау стриј ског мо но по ла из град њом пу та пре ма Ја дра ну – ква ли тет но про јек-
то ва ног и из гра ђе ног, за тр го ви ну по год ног, ка ме ном на су тог дру ма.26 У том 
сми слу бри тан ска ини ци ја ти ва из 1850–1851. од го ва ра ла је ин те ре си ма срп-
ске др жа ве. С дру ге стра не, вест о из град њи же ле зни це од Ца ри гра да до Бео-
гра да пред ста вља ла је по тен ци јал ну опа сност, за ви сно од на чи на фи нан си ра-
ња и кон тро ле из град ње, од но сно од сте пе на ин вол ви ра но сти срп ске вла де 
у це ло ку пан по сао. У сва ком слу ча ју, но ва ини ци ја ти ва на ме та ла је срп ском 
кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу и уста во бра ни тељ ској оли гар хи ји нео п-
ход ност за у зи ма ња ста ва у ве зи са овим пи та њем. Ло ги чан из бор, бар из пер-
спек ти ве кне за Алек сан дра ко ји се у уну тра шњо по ли тич ким су ко би ма са 
уста во бра ни те љи ма осла њао на Хаб збур шку мо нар хи ју,27 би ло је окре та ње 
Бе чу у ве зи са овим пи та њем.

На свр сис ход ност ова квог ста ва упу ћи вао је и не при ја тељ ски став ко ји 
је Ау стри ја – све озбиљ ни је угро же на про до ром бри тан ске ро бе у уну тра-
шњост Бал ка на и стра ху ју ћи од опа да ња зна ча ја тр шћан ске лу ке – за у зе ла 
пре ма по ку ша ју бри тан ског ула ска у Ја дран. Ау стриј ске ди пло ма те ин си сти-
ра ле су 1850–1851. ме се ци ма на Пор ти да бу де усво јен став о за тво ре но сти 
Кле ка и Су то ри не за осман ске бро до ве, стра ху ју ћи да се иза по ку ша ја Пор те 
да ко ри сти лу ке за снаб де ва ње тру па у Бо сни и Хер це го ви ни и тр го ви ну со љу, 
као и иза иде је о по ве зи ва њу Кле ка и Су то ри не ка на лом, ак ту ел не кра јем 
1850, кри је по ку шај бри тан ске вла де да обез бе ди ула зну тач ку за пре у зи ма ње 

23 Исто, 430; Фон бланк Страт фор ду Ка нин гу, Бе о град 23. ја ну а ра 1852, № 3, FO 195/383; 
Лем пе ра ни Тир гоу, Бе о град 7. фе бру а ра 1852, Di rec tion Com mer ci a le № 33, МАЕ, АD, CCC, 
Bel gra de, 1848–1862, To me 2. Упра во је бри тан ска ини ци ја ти ва за отва ра ње хер це го вач ких 
лу ка би ла раз лог за што се у из бо ру до ку ме на та о Бо сни и Хер це го ви ни по чет ком пе де се тих 
го ди на XIX ве ка на шло не ко ли ко до ку ме на та из бе о град ског кон зу ла та – из ве шта ји о иде ји 
о из град њи же ле зни це 1852. би ли су су штин ски по ве за ни са ра ни јим бри тан ским на сто ја-
њи ма за про до ром бри тан ске ро бе у уну тра шњост Бал ка на пре ко хер це го вач ких лу ка.

24 Пре ма на во ди ма Џо на Лем пи ја, ме ре но стан дар ди ма фор ми ра ним пре ма европ ским 
при ме ри ма ин ду стри ја ли за ци је Ср би ја по чет ком XX ве ка, у вре ме ну ко је је прет хо ди ло 
ра то ви ма 1912–1918, још увек ни је до се гла по чет ну фа зу ин ду стриј ске ре во лу ци је (John R. 
Lam pe, Fi nan cial Struc tu re and the Eco no mic De ve lop ment of Ser bia 1878–1912, ру ко пис док-
тор ске ди сер та ци је, Uni ver sity of Wi scon sin 1971, 16–19).

25 Ма ри-Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815–1941: успо ре ни на пре дак у 
ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град 2004, 58–61, 67–69; Мајкл Па ла ре, Бал кан ске при вре де око 
1800–1914: ево лу ци ја без раз во ја, Бе о град 2010, 87–103; Mo mir Sa mar džić, Ro ads to Eu ro pe. 
Ser bian Po li tics and the Ra il way Is sue 1878‒1881, Pi sa 2010, 8, 14–20.

26 М. Бан И. Га ра ша ни ну, Бе о град 22. фе бру а ра 1851, АС, ИГ–783.
27 Дра го слав Стра ња ко вић, Вла да уста во бра ни те ља 1842–1853: уну тра шња и спо ља

шња по ли ти ка, Бе о град 1932, 159–171.
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тр го ви не со љу на овом про сто ру.28 По ве за не са овим на сто ја њи ма не сум њи-
во су би ле и ве сти о про те сту ау стриј ског кан це ла ра прин ца Швар цен бер га 
про тив отва ра ња ал бан ских лу ка за бри тан ску тр го ви ну, као не при ја тељ ске 
де мон стра ци је про тив тр шћан ске лу ке.29

По ла зе ћи од ста ва пре ма бри тан ском про до ру у Ја дран, из ве сно је да је 
су сед на мо нар хи ја би ла на чел но за ин те ре со ва на за спре ча ва ње про до ра 
бри тан ског ка пи та ла и ин ду стриј ских про из во да у уну тра шњост Бал кан ског 
по лу о стр ва и има ла је фи нан сиј ских мо гућ но сти да уче ству је у из град њи же-
ле зни це кроз Ср би ју. Ме ђу тим, ка да је би ла реч о из град њи тран сбал кан ске 
же ле зни це, вла да у Бе чу ни је у том тре нут ку би ла спрем на да раз ма тра пи-
та ње же ле знич ког по ве зи ва ња са Осман ским цар ством пре ко Ср би је. Иа ко 
је уга р ски пар ла мент још 1836. усво јио план бу ду ће же ле знич ке мре же на 
ко јем се на ла зи ла ли ни ја Пе шта –Зе мун, пре у зи ма ње над зо ра над угар ским 
же ле зни ца ма од стра не ау стриј ске вла де у мар ту 1850. пред ста вља ло је ко рак 
уна зад. План ау стриј ске вла де из 1851. о из град њи же ле зни ца на те ри то ри ји 
Хаб збур шке мо нар хи је био је, у ве зи са из град њом же ле зни ца пре ма Ис то ку, 
усме рен на по ве зи ва ње мо нар хи је са Осман ским цар ством и из ла зак на Цр но 
мо ре пре ко Тран сил ва ни је и ду нав ских кне же ви на Вла шке и Мол да ви је, док 
је пре ма ју гу би ла пред ви ђе на тек јед на спо ред на ли ни ја пре ма Ду на ву. Из 
Бе ча су у пр вом ре ду те жи ли да до би ју же ле знич ку ве зу с лу ка ма Бра и лом 
и Гал цом и ру мун ском оба лом пре ма Бу гар ској. Ау стриј ска же ле знич ка по-
ли ти ка пре ма по ве зи ва њу са Осман ским цар ством би ла је сре ди ном XIX ве ка 
усло вље на при вред ним, по ли тич ким и стра те шким ин те ре си ма Мо нар хи је 
на Ис то ку. С јед не стра не, не ре гу ли сан ток Ду на ва и по мањ ка ње дру гих са о-
бра ћај них ве за с под руч јем до њег Ду на ва пред ста вља ли су ве ли ку пре пре-
ку ау стриј ској тр го ви ни, док је, с дру ге стра не, Мо нар хи ја на овом про сто ру, 
као и у оста лим бал кан ским про вин ци ја ма Цар ства, по ку ша ва ла да се из-
бо ри с тр го вач ком кон ку рен ци јом за пад них др жа ва, че сто се слу же ћи и ди-
пло мат ским при ти ском на Пор ту, о че му је све до чио и от пор ула ску бри тан-
ских тр го вач ких бро до ва у Ја дран. С по гле дом усме ре ним пре ма ду нав ским 
кне же ви на ма, пер ци пи ра ним као нај по год ни ји пут за успе шну бор бу с тр го-
вач ком кон ку рен ци јом Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, ау стриј ска ди пло ма-
ти ја ни је у том тре нут ку би ла за ин те ре со ва на за же ле знич ко по ве зи ва ње са 
Осман ским цар ством пре ко те ри то ри је Ср би је.30

28 Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са, 193–198, 200–203, 208–215, 
217, 219–220, 226–229, 247–248, 257, 275–276, 297–299.

29 Фон бланк Страт фор ду Ка нин гу, Бе о град 30. март 1851, № 16, FO 78/862. Пре ко тр шћан-
ске лу ке од ви ја ла се и тр го ви на, не ве ли ка оби мом, из ме ђу Ср би је и Ве ли ке Бри та ни је, пре ма 
све до чан стви ма из из во ра, пра ће на че стим слу ча је ви ма за др жа ва ња или оште ће ња. Фон бланк 
Страт фор ду Ка нин гу, Бе о град 11. фе бру а ра 1850, № 7, FO 78/828; Фон бланк Би две лу, Бе о град 
20. ма ја 1850, № 7, исто.

30 W. Rec hber ger, Ein Be i trag, 29–32; исти, “Österreichischе Ei sen bahnpo li tik”, 
Österreichische Ost hef te 5, 348–350; Ger hard Ro seg ger, John H. Jen sen, “Transylva nian Ra il ways 
and Ac cess to the Lo wer Da nu be 1856–1914”, East Eu ro pean Qu ar terly XXIX, 4 (Ja nu ary 1996), 
Bo ul der 1996, 428–429; Ja nos Maj dan, “A magyar-szerb vasúti kapcso la tok kiépülése”,[у]: Срп ско
ма ђар ски од но си кроз исто ри ју, збо р ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног 
15. ју на 2007. го ди не у Но вом Са ду, ур. Зол тан Ђе ре, Но ви Сад 2007, 257–262; М. Са мар џић, 
„Су о ча ва ње с мо дер ни за циј ским иза зо вом”. 
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На ве де ни ин те ре си де фи ни са ли су по ли ти ку Ср би је и Хаб збур шке мо-
нар хи је у ве зи са бри тан ском же ле знич ком ини ци ја ти вом 1852. Ка да је реч 
о Ср би ји, из ве сно је да су упра во ови до га ђа ји под ста кли раз ми шља ња о 
из град њи же ле зни це на те ри то ри ји Кне же ви не као де лу тран сбал кан ске 
ли ни је ко ја је тре ба ло да по ве же осман ску пре сто ни цу са пре сто ни ца ма 
Сред ње и За пад не Евро пе. Дру гим ре чи ма, из ве сно је да је по ја ва же ле знич ког 
пи та ња у срп ској по ли ти ци би ла спољ но по ли тич ки усло вље на. До ку мен та 
чи је пре во де ов де об ја вљу је мо од ра жа ва ју став срп ске вла де да је из град ња 
же ле зни це на те ри то ри ји Ср би је као ау то ном не кне же ви не у окви ру Осман-
ског цар ства пи та ње о ко јем ни је мо гу ће од лу чи ва ти без кон сул то ва ња срп-
ског кне за и вла де, те да у ко нач ној од лу ци о раз ли чи тим ди мен зи ја ма пи та-
ња из град ње же ле зни це, укљу чу ју ћи и кон це си о на ра и на чин фи нан си ра ња, 
Ср би ја тре ба да узме уче шћа.

У на став ку до но си мо до ку мен та у не мач ком ори ги на лу и у пре во ду на 
срп ски:

1.

ГенералниконзулРадосављевићкнезуШварценбергу,
Београд29.јануара1852.31

III/C N[um me ]r 285

Bel grad, am 29. Jänner 1852.

Dur chla uc htig ster Fürst!

Nac hdem ein Ar ti kel, dem zu fol ge die Ho he Pfor te ei nen en glischen Vor-
schlag we gen Er ba u ung ei ner Ei sen bahn in der Türkei ge bil li get und ei ne Ei sen-
bahn bis Alek si nac auf ei ge ne Ko sten her zu stel len be ab sic hti gen soll, während 
Engländer ei ne Bahn von Alek si nac bis Sme de re vo und die Ser ben von Alek si nac 
bis Bel grad ba uen sol len, die Kun de in den me i sten öffentlichen Blättern ge macht 
hat, so sah ich mich, wennschon ich di e sen Gerüchten ke i nen Gla u ben be i mes sen 
kon nte, ve ran lasst, mir bei dem Fürsten von Ser bien und den ein flus sre ic hsten 
hi e si gen Re gi e rung spri ma ten über di e sen Ge gen stand in unauffälliger Art ge na ue 
Er kun di gun gen ein zu ho len. Demgemäss hi e rorts be treff ei nes pro jek ti er ten Ei sen-
bahnba u es nichts be kannt ist. 

Bei di e sem An las se hat mich der Fürst, wel chem oberwähnter Ze i tung sar-
ti kel zur Ken ntnis ge langt ist, be stimmt ver sic hert, dass er un ter ke i ner Be din gung 
sich entschli es sen würde, ei ner en glischen Un ter neh mung den Bau ei ner Ei sen bahn 
durch Ser bien zu zu ge ste hen. Da hin ge gen wäre er ge ne igt, im Fal le, dass sich ei ne 
österr[eichische] Kom pag nie zur Her stel lung ei ner Ei sen bahn von Bel grad bis 
Alek si nac bil den soll te, der sel ben al le möglichen Kon zes si o nen zu mac hen.

31 Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са, 430.
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Im Ver fol ge der diesfälligen Un ter re dung hat mich der Fürst selbst er sucht, 
durch me i ne Ver bin dun gen das Ur teil des He rrn Ba ron Si na über die Ausführ bar ke it 
der ob be ze ic hne ten Bahn durch österr[eichische] Un ter ta nen ein zu ho len.

In dem ich un ter ei nem über di e sen Ge gen stand dem ho hen k[a i ser lich] k[önig-
lichen] Mi ni ste ri um für Han del, Ge wer be und öffentliche Ba u ten ehr furchtsvoll 
Be richt er stat te, er bit te ich mir E[u er] D[ur chla uc htigst] ho he We i sung über mein 
di es falls ein zu hal ten des Be neh men. Ge ru hen etc.

v[on] Ra do sa vlje vić, Ge ne ral kon sul, Obe rst.

Превод:

III/C брoj 285

Бе о град, 29. ја ну а ра 1852.

Пре све тли кне же!

На кон што је у ве ћи ни ли сто ва ве ли ка вест био чла нак пре ма ко јем је 
ви со ка Пор та одо бри ла ен гле ски пред лог за из град њу же ле зни це у Тур ској 
и на ме ра ва да о соп стве ном тро шку гра ди же ле зни цу до Алек син ца, док ће 
Ен гле зи гра ди ти пру гу од Алек син ца до Сме де ре ва а Ср би од Алек син ца до 
Бе о гра да, осе тио сам се под стак ну тим да, иа ко овим гла си на ма не при да јем 
зна чај, на не у па дљив на чин до ђем до тач них ин фор ма ци ја код кне за Ср би је 
и ов да шњих нај у ти цај ни јих пред став ни ка вла де. Пре ма то ме, ов де се ни шта 
не зна о про јек то ва ној град њи же ле зни це.

Овим по во дом кнез, ко ји је са знао за го ре по ме ну ти но вин ски чла нак, 
уве ра вао ме је да се ни под ко јим усло ви ма не би од лу чио да ен гле ској ком-
па ни ји до зво ли град њу же ле зни це кроз Ср би ју. На про тив, био би спре ман 
да, у слу ча ју да ау стриј ска ком па ни ја гра ди же ле зни цу од Бе о гра да до Алек-
син ца, ис тој да све мо гу ће кон це си је. 

У на став ку раз го во ра кнез ме је за мо лио да пре ко сво јих ве за са знам 
ка кав је став го спо ди на ба ро на Си не32 о из во дљи во сти го ре по ме ну те же ле-
зни це од стра не ау стриј ских по да ни ка.

На кон што цар ско кра љев ском Ми ни стар ству за тр го ви ну, за нат ство и 
јав не ра до ве исто вре ме но до ста вљам ви со ко по што ва ни из ве штај о овом 
пред ме ту, мо лим Ва шу све тлост за ви со ки указ о мом ста ву у ве зи са овим 
пи та њем. Бла го и зво ље вам итд.

Ф[он] Ра до са вље вић, ге не рал ни кон зул, пу ков ник

32 Реч је о ба ро ну Ге ор ги о су Си ни, ау стриј ском бан ка ру грч ког по ре кла, у том тре нут-
ку ви це гу вер не ру Ау стриј ске на ци о нал не бан ке (Österreichische Na ti o nal bank). A. La ni er, Die 
Geschic hte des Bank und Han del sha u ses Si na, Frank furt/M. – Ber lin 1998, 135–146.



38

2.
ГенералниконзулРадосављевићамбасадорууЦариграду

витезуКлецлуиМинистарствутрговине,занатстваијавнихрадова
уБечу,Београд5.марта1852.33

P[ro to koll] N[um mer]31

An S[e i nen] H[oc hwohlge bo re nen] Rit ter v[on] Klezl
in Con stan ti no pel
Bel grad 5 März [1]852.

Die auf M[i ster] Ali son‘s hi e ror ti ge Thätigkeit ge lenk ten Be o bac hthun gen 
und ver tra u lic he Mit the i lun gen f[ürstlich] s[er bischer] Regierungsmänner ha ben 
mich zur wohlbe gründe ten Ver mut hung geführt, daß deßen Ab sen dung nebst der 
Be i le gung der Dif fe ren zen des H[e rrn] Fon blan que und der ge mut hmaßte n Auf-
stel lung ei nes en gl[ischen] Kon su lats in Bo snien auch noch ein drit ter Zweck zu 
Grun de li e ge.

Di e ser sei ei ne en glischer se its pro jek tir te Ei sen bahn de ren äußer ste Aus gang-
spunk te Kon stan ti no pel und Scu ta ri d‘Al ba nia sein sol len. Di se Ei sen ba hnli nie 
soll te von Ale xin ze bis Bel grad verlängert di se Stad. ei ner se its mit Kon stan ti no pel 
an der se its mit dem adri a tischen Me e re in Ver bin dung set zen. Ei ne en glische Kom-
pa nie würde ge gen be stim te Con zeßio nen die Bahn her stel len und un ter hal ten. So 
schwi e rig di ses Pro jekt in se i ner Ausführung sein dürf te, so ist doch so viel ge wiß 
daß H[e rr] Ali son in ei ner Un ter re dung mit dem Fürsten von Ser bien und an der 
f[ürstlich] s[er bischen] Regierungsmännern die Vort he i le, wel che di sem Fürstent-
hu me aus ei ner di rek ten Ei sen ba hnver bin dung er wac hsen würden zu schil dern 
bes trebt ge we sen ist, und die Möglichkeit der Zu stan de brin gung der be ze ic hne ten 
Bahn durch ei ne en glische Un ter neh mung berührt hat. Wen schon H[e rr] Ali son 
vorläufig hi e rorts in ke i ne disfälligen Ver han dlun gen ge tret ten ist, so hat es doch 
je den An schein, daß er mit der Ab sicht um ge he die f[ürstlich] s[er bische] Re gi e rung 
dem pro jek tir ten Pla ne ge ne igt zu stim men. 

Es ist nicht zu ver ken nen daß ein de rar ti ges Pro jekt hi er lands großen An klang 
fin de, deßenun ge ac htet hat mich der Fürst, der di se An ge le gen he it selbst zur 
Sprac he ge bracht hat, ver sic hert wi e nach er, welch im mer An sic hten se i ne Mi ni ster 
und der Se nat er faßen  soll ten, ei ner en glischen Ba u un ter neh mung nicht be i stim men 
son dern vi el me hr ge ne igt sein würde, im Fal le als die Her stel lung ei ner Ei sen bahn 
durch Ser bien zur Ausführung ge lan gen soll te mit dem be nac hbar ten Oe ster re ich 
in Un ter han dlun gen zu tret ten. In dem ich di ser An ge le gen he it be son de re Auf-
merk sam ke it zu wen den zu müßen erac hte, er la u be ich mir zur ge na u e ren Be urt-
he i lung des Sac hver hal tes E[e u er] H[oc hwohlge bo ren] zu bit ten, mir über das bei 
der Pfor te ver han del te in Re de ste hen de Pro jekt die E[u er] H[oc hwohlge bo ren] 
zur Kent niß ge lang ten Da ten hoc hge ne igt eröffnen zu wol len.

Ge neh mi gen E[u er] H[oc hwohlge bo ren] den Au sdruck me i ner ti ef sten Ehr-
furcht & Er ge ben he it. 

33 ÖStA, HHStA, Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat-
sar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach 
Wi en und Con stan ti no pel.



Превод:

Број про то ко ла 31

Ње го вом бла го род ству ви те зу Фон Клец лу 
у Ца ри град
Бе о град, 5. мар та 1852. 

При мед бе усме ре не на ов да шњу ак тив ност го спо ди на Али со на и по ве р-
љи ва са оп ште ња чла но ва кне жев ско срп ске вла де на ве ле су ме на за сно ва ну 
прет по став ку да се у осно ви ње го вог сла ња ова мо, по ред ре ша ва ња не су гла-
си ца го спо ди на Фон блан ка и ве ро ват ног по ста вља ња ен гле ског кон зу ла та 
у Бо сни, у осно ви кри је још и тре ћа на ме ра.34

То је же ле зни ца про јек то ва на са ен гле ске стра не чи је су по ла зне тач ке 
Ца ри град и Ска дар у Ал ба ни ји. Ова же ле знич ка ли ни ја би тре ба ло, про ду же-
на од Алек син ца до Бе о гра да, да по ве же овај град с јед не стра не са Ца ри гра-
дом, с дру ге стра не са Ја дран ским мо рем. Јед на ен гле ска ком па ни ја би, уз 
од ре ђе ну кон це си ју, ову же ле зни цу гра ди ла и одр жа ва ла.

Ко ли ко год да је овај про је кат те жак за ре а ли за ци ју, ипак је си гур но да 
се го спо дин Али сон у раз го во ру са срп ским кне зом и оста лим чла но ви ма 
кне жев ско срп ске вла де по тру дио да опи ше ко ју би ко рист има ла ова кне-
же ви на ди рект ном же ле знич ком ве зом, и спо ме нуо мо гућ ност да озна че ну 
же ле зни цу ре а ли зу је ен гле ски пред у зет ник.

Иа ко го спо дин Али сон за са да ни је сту пио у пре го во ре, ипак се чи ни 
да на мер но из бе га ва да кне жев ско срп ску вла ду при кло ни про јек то ва ном 
пла ну.

Мо ра се при зна ти да ће је дан та кав про је кат ов де на и ћи на ве ли ки ода-
зив; без об зи ра на то ми је кнез, ко ји је раз го вор о овом пи та њу сам по кре нуо, 
га ран то вао да се он не ће сло жи ти са ен гле ским по ду хва том без об зи ра на 
став ко ји бу ду из не ли ми ни стри и Са вет, већ да ће би ти во љан да, у слу ча ју 
из град ње же ле зни це кроз Ср би ју, са су сед ном Ау стри јом сту пи у пре го во ре. 

По што сма трам да овом пи та њу мо рам по све ти ти по себ ну па жњу, мо лим 
Ва ше бла го род ство да ми за тач ни ју оце ну овог пи та ња до ста ви ин фор ма-
ци је о про јек ту о ком је пре го ва ра ла Пор та.

До зво ли те, Ва ше бла го род ство, из раз мог нај ду бљег по што ва ња и ода-
но сти. 

34 По вод за до ла зак у Бе о град Али со на, дра го ма на бри тан ске ам ба са де у Ца ри гра ду, 
би ло је ре ша ва ње спо ра из ме ђу срп ске вла де и бри тан ског кон зу ла Фон блан ка на ста лог 
услед раз би ја ња про зо ра на кон зу ла ту 11. ок то бра 1851. ко је је до ве ло до при вре ме ног за тва-
ра ња кон зу ла та. По сле ду гих пре го во ра, ко ји су под ра зу ме ва ли уче шће Пор те, бри тан ског 
ам ба са до ра у Ис тан бу лу, као и срп ског ка пу ће ха је, усле ди ла је Али со но ва по се та Бе о гра ду. 
Спор је ре шен 4. апри ла 1852. по нов ним ис ти ца њем бри тан ске за ста ве пра ће ним то пов ском 
ка но на дом из ар ти ље риј ске ка сар не (Д. Стра ња ко вић, Нав. де ло, 168–172).
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An
das h[o he] k[a i ser lich] k[önigliche] Mi nist [e ri um] für Handl Gew [er be]  
& oeff[en tlic he] Ba u ten
Bel gr [ad] 5 März [1]852

Mit Be zi e hung auf den ehr furchtsvol len Be richt vom 29 v[o ri gen] M[o nat]s 
N[um me ]r 285 ha be ich die Ehre dem h[o hen] k[a i ser lich] k[öniglichen] M[i ni ste ri um] 
zur ho hen Kent niß zu brin gen, daß H[e rr] Ali son Se kre ta ir der k[öniglich] bri tischen 
Botschaft in Kon stan ti no pel wel cher mit Aufträgen des Botschaf ters Sir Strat fort 
Can ning hi e rorts ein ge trof fen ist, mit der Be i le gung der Dif fe ren zen des hi e si gen 
en gl[ischen] Gen [e ral] Kon suls und ei ner – wie ver mut het wird – die Eta bli e rung 
ei nes en gl[ischen] Kon su lats in Bo snien bez wec ken den Re i se nach Trav nik &Sa ra-
je vo, den we i te ren Zweck ver bin den soll mit der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung 
Ver han dlun gen be treff ei ner en glischer se its pro jek ti er ten Ei sen bahn an zuknüpfen, 
de ren äußer ste Aus gang spunk te Kon stan ti no pel und Scu ta ri d Àl ba nia sein sol len.

So se hr ein de rar ti ges Un ter neh men noch in fer ner Aus sicht ge stellt ist, so hegt 
Fürst Ka ra gi e or gi e vich doch den Wunsch vorläufig in Er fa hrung zu brin gen ob 
und ungefähr un ter wel chen Be din gun gen ei ne oe ste rr [e ic hische] Un ter neh mung 
sich zum Ba ue ei ner Ei sen bahn von Ale xin ze bis Bel grad entschließen dürf te und 
be ab sic htet zur Er lan gung der disfälligen Auskünfte sich durch me i ne Ver mit tlung 
an H[e rrn] Ba ron Si na zu wen den. 

Schließlich ha be ich die ho he Ehre an zu ze i gen, daß ich un ter Ei nem dem 
H[e rrn] Fürsten Mi ni ster pre si den ten über di sen Ge gen stand Be richt er stat te.

Превод:

Ви со ком цaрско кра љев ском Ми ни стар ству тр го ви не,  
за нат ства и јав них ра до ва
Бе о град, 5. мар та 1852. 

У ве зи са по ни зним из ве шта јем од 29. про шлог ме се ца број 285, имам 
част да ви со ко цар ско кра љев ско Ми ни стар ство оба ве стим да го спо дин 
Али сон, се кре тар цар ског бри тан ског по слан ства у Ца ри гра ду, ко ји је ов де 
сти гао са на ло зи ма ам ба са до ра сир Стра фор та Ка нин га, ре ша ва њем не су гла-
си ца ов да шњег ен гле ског ге не рал ног кон зу ла и – ка ко се прет по ста вља – пу то-
ва ња у Са ра је во и Трав ник ра ди отва ра ња ен гле ског кон зу ла та у Бо сни, тре ба 
да по стиг не дру ги циљ, да са кне жев ско срп ском вла дом за поч не пре го во ре 
у ве зи са же ле зни цом ко ју ће про јек то ва ти Ен гле ска, а чи је по ла зне тач ке 
тре ба да бу ду Ца ри град и Ска дар у Ал ба ни ји.

Ко ли ко год да је та кав по ду хват да ле ко од ре а ли за ци је, кнез Ка ра ђор-
ђе вић ипак из ра жа ва же љу да прет ход но до зна да ли и от при ли ке под ко јим 
усло ви ма би се не ко ау стриј ско дру штво од лу чи ло на из град њу же ле зни це од 
Алек син ца до Бе о гра да и пла ни ра да се уз мо је по сре до ва ње обра ти го спо-
ди ну ба ро ну Си ни за до би ја ње тих ин фор ма ци ја. 

На кра ју имам ви со ку част да об ја вим да ћу исто вре ме но го спо ди ну 
кне же вом ми ни стру пред сед ни ку под не ти из ве штај о овом пред ме ту.
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3.
ГенералниконзулРадосављевићкнезуШварценбергу,

Београд5.марта1852.35

P[ro to koll] N[um mer] 31
N[um me ]r 11

An S. d[en] Fürst: Schwar zen berg 
Bel gr [ad] 5 März [1]852.

Nach Er stat tung des ehr furchtsvol len Be ric htes vom 29. v[o ri gen] M[o na]ts 
N[um me ]r 10 ist mir im Ver tra uen mit get he ilt wor den, daß He rr Ali son vor se i ner 
Abre i se in ei ner Un ter re dung mit dem Fürsten von Ser bien und an den hi e si gen 
Re gi e rung spri ma ten die Vort he i le an ge de u tet ha be, wel che dem Han del sver ke hre 
und der ma te ri e len Wohlfa hrt des Fürstent hums aus ei ner Ei sen ba hnver bin dung 
di e ses Lan des er wac hsen würden und vorläufig mit großer Um sicht die Be re it-
wil lig ke it ei ner en glischen Un ter neh mung zur Zu stan de brin gung ei ner Ei sen bahn 
von Kon stan ti no pel nach Bel grad, mit wel cher in Ale xin ze ei ne zwe i te bis Scu ta ri 
la u fen de Bahn zu ver bin den käme, durchblic ken laßen. 

Den mir ge mac hten Mit the i lun gen zu fol ge sei von den Engländern der Bau 
ei ner Bahn pro jek tirt de ren äußer ste Ver bin dung spunk te Con stan ti no pel & Scu ta ri 
sein soll ten.

Da der f[ürstlich] s[er bische] Gren zort Ale xin ze an der pro jek ti er ten Li nie 
li egt, so würde durch den Bau ei ner durch den Ter rain begünstig ten Bahn zwischen 
Ale xin ze & Bel grad let zte re Stadt so wohl mit Kon stan ti no pel als dem adri a tischen 
Me e re in Ver bin dung ge setzt wer den.

Ich ha be nicht er man gelt di e sen Mit te i lun gen me i ne ganz be son de re Auf-
merk sam ke it zu zu wen den, und gla u be nicht zu ir ren daß be tref di e ses Pro jek tes 
zwischen He rrn Ali son und der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung bis her ke i ne 
Ver han dlung gep flo gen wur de, daß He rr Al li son je doch ei frigst bes trebt sei let zte re 
dem in Aus sicht ge stell ten Un ter neh men ge ne igt zu stim men. Fürst Ka ra gi e org [i e vich] 
wel cher mir di se An ge le gen he it unan ge regt zur Sprac he ge bracht hat, ver sic her te 
mich wi der hol ter ma len, wi e nach er welch im mer An sic hten se i ne Mi ni ster und 
der Se nat er faßen  soll ten, ei ner en glischen Ba u un ter neh mung nicht be i stim men, 
son dern vi el me hr ge ne igt sein würde, im Fal le daß die Her stel lung ei ner Ei sen bahn 
durch Ser bien zur Ausführung ge lan gen soll te, mit dem be nac hbar ten Oe ster re ich 
hi erübe r in Un ter han dlun gen zu tret ten.

So se hr ein de rar ti ges Un ter neh men noch in fer ne Aus sicht ge stellt ist, so hegt 
der Fürst doch den Wunsch vorläufig in Er fa hrung zu brin gen ob und ungefähr 
un ter wel chen Be din gun gen ei ne oe ster [re ic hische] Un ter neh mung sich zum Ba ue 
ei ner Ei sen bahn von Ale xin ze nach Bel grad entschließen dürf te und be ab sic htet zur 
Er lan gung der diesfälligen Auskünfte sich durch me i ne Ver mit tlung an He rrn Ba ron 
Si na zu wen den.

35 Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са, 440–441; ÖStA, HHStA, 
Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat sar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral-
kon su lat sar chiv Bel grad 1838-1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach Wi en und Con stan ti no pel.
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Un ter gle ic hze i ti ger Be ric hter stat tung an das h[o he] k[a i ser lich] k[önigliche] 
Mi nist [e ri um] für Han del, Gew [er be] & öff[entliche] Ba u ten, schließe ich mit der 
Bit te den Au sdruck me i ner ti ef sten Ve re hrung & Erg [e ben he it] hul dre ichst ge ru hen 
zu wol len. 

Превод:

Број про то ко ла 31
број 11

Кне зу Швар цен бер гу
Бе о град, 5. мар та 1852.

На кон до ста вља ња нај по ни зни јег из ве шта ја од 29. про шлог ме се ца број 
10 са оп ште но ми је у по ве ре њу да је го спо дин Али сон пре пу то ва ња, у раз го-
во ру са кне зом Ср би је и дру гим ов да шњим нај у ти цај ни јим пред став ни ци ма 
вла де, ука зао на пред но сти тр го вач ког са о бра ћа ја и ма те ри јал но бла го ста ње 
Кне же ви не ко ји би на ста ли же ле знич ким по ве зи ва њем ове зе мље и са ве-
ли ким опре зом на го ве стио спрем ност ен гле ског дру штва на ре а ли за ци ју 
же ле зни це од Ца ри гра да до Бе о гра да ко јом би се мо гла по ве за ти дру га пру га 
ко ја во ди од Алек син ца до Ска дра. 

Пре ма ме ни до ста вље ним ве сти ма, Ен гле зи су про јек то ва ли град њу 
же ле зни це чи је би крај ње тач ке тре ба ло да бу ду Ца ри град и Ска дар. 

По што се на про јек то ва ној ли ни ји на ла зи кне жев ско срп ско по гра нич но 
ме сто Алек си нац, из град њом пру ге на до бр ом те ре ну из ме ђу Алек син ца и 
Бе о гра да би се Бе о град по ве зао и са Ца ри гра дом и са Ја дран ским мо рем. 

Ни сам про пу стио да по себ ну па жњу по све тим овим ве сти ма, и ми слим 
да не гре шим да до са да, у ве зи са овим про јек том, ни је би ло пре го во ра из ме ђу 
го спо ди на Али со на и кне жев ско срп ске вла де, да ће се го спо дин Али сон пак 
нај рев но сни је по тру ди ти да срп ску вла ду при до би је за пла ни ра ни по ду хват. 
Кнез Ка ра ђор ђе вић, ко ји је сам по кре нуо раз го вор о овом пи та њу, уве ра вао 
ме је по но во ка ко он, ка кве год ста во ве из но си ли ње го ви ми ни стри и Са вет, 
не ће одо бри ти ен гле ски же ле знич ки по ду хват, већ ће се по тру ди ти да, у слу-
ча ју ре а ли за ци је же ле зни це кроз Ср би ју, са су сед ном Ау стри јом сту пи у 
пре го во ре. 

Ко ли ко год да та кав по ду хват још ни је у из гле ду, кнез је ипак из ра зио 
же љу да за са да са зна да ли и от при ли ке под ко јим усло ви ма би се ау стриј ско 
дру штво од лу чи ло на град њу же ле зни це од Алек син ца до Бе о гра да, и да на-
ме ра ва да се за до би ја ње ин фор ма ци ја уз мо је по сре до ва ње обра ти го спо ди ну 
ба ро ну Си ни. 

Исто вре ме но под но се ћи из ве штај и ви со ком цар ско кра љев ском Ми ни-
стар ству тр го ви не, за нат ства и јав них ра до ва, за вр ша вам са мол бом да нај-
ми ло сти ви је из во ли те из раз мог нај ду бљег по што ва ња и ода но сти.
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4.
ГенералниконзулРадосављевићвитезуКлецлу,

Београд10.јуна1852.36

P[ro to koll] N[um me ]r 90

S[e i nen] H[oc hwohlge bo re nen] Rit ter v[on] Klezl
Bel grad 10 Ju ni [1]852.

Vor vi er Ta gen sind die en glischen Ci vil-In ge ni e u re Edu ard & Mat hi eu Le-
achy von zwei In ge ni e ur=Ele ven Na mens Se ra fin Ge bi ji und Fri e drich Brow nson 
be gle i tet, hi e rorts ein ge trof fen, di sel ben be ab sic hten mit dem über mor gen früh 
do na u ab wärts fa hren den Dam pfbo o te bis Wid din zu re i sen und von dort nach 
Bel grad zu Lan de rückzu ke hren.

Da der Zweck di ser Re i sen den al len Wa hr neh mun gen und ein ge hol ten 
Er kun di gun gen zu fol ge le di glich im In ter eße ei ner en glischer se its pro jek tir ten 
Ei sen bahn zwischen Bel grad & Kon stan ti no pel li e gen dürf te, so er la u be ich mir 
mit Be zi e hung auf me i nen Be richt vom 5 März d[i e ses] J[a] h[re]s 

P[ro to koll ]N[um me ]r 31 und das ho he Re skript vom 17 März d[i e ses] J[a] h[re]s 
N[um me ]r 405 de ren hi e ror ti ge An we sen he it Eu er H[oc hwohlge bo ren] mit dem 
er hfurchtsvol len Be mer ken zur Ken ntniß zu brin gen, daß di e sel ben vo rerst nicht 
nur das Ter rain zu be sic hti gen son dern auch dem pro jek ti er ten Un ter neh men die 
Ge ne ig the it der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung zu er zi e len bes trebt sein sol len. 
Da hin ge gen ver sic hert mich der Fürst von Ser bien, wel cher mich so e ben mit ei nem 
Be suc he be e hr te und mir bei di ser Ge le gen he it ert he ilt, daß be sag te In ge ni e u re 
be hufs der Be re i sung und Lo ka la uf nah men mit ei nem Fer ma ne der h[o hen] Pfo r te 
ver se hen sein sol len, wi e nach er ke i ne swegs ge ne igt sei, der Her stel lung ei ner 
Ei sen bahn durch ei ne en glische Ba u un ter neh mung be i zu stim men; der sel be hat 
je doch wi der hol ter ma len den Wunsch durchblic ken las sen, die Her stel lung der 
Ei sen bahn durch das Fürstent hum Ser bien im Fal le, daß ei ne Bahn bis zur ser bischen 
Gren ze zur Ausführung kom men soll te, im Einverständniße mit H[e rrn] Ba ron 
Si na ei ner oe ster re ic hischen Un ter neh mung an zu ver tra uen. 

In dem ich bezüglich di ses Ge gen stan des dem ho hen k[a i ser lich] k[öniglichen] 
Mi ni ste ri um des Äußern und des Han dels Be richt er stat te, er bit te ich mir hoc h-
ge ne ig te Mit the i lung allfälliger No ti zen über das in Re de ste hen de pro jek tir te 
en glisch=türkische Un ter neh men. 

S[e in] Wohlgeb [o ren] He rr Lenk von Wolf sberg ka is [er lich] oe ste rr [e ic hischer] 
Vi ce Kon sul in Wid din 

Bel grad, 10 Ju ni [1]852

36 ÖStA, HHStA, Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat-
sar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach 
Wi en und Con stan ti no pel.
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E[u er] W[ohlge bo ren] zu er suc hen, di ser en glischen Re i sen den ein be son de-
res Au gen merk zu zu len ken, und mir al le bezüglich de ren dor ti ger Be re i sung in 
Er fa hrung ge brac hten No ti zen gefälligst mit the i len zu wol len. 

Ge neh mi gen E[u er] W[ohlge bo ren] den Au sdruck me i ner aus ge ze ic hne te sten 
Hoc hac htung.

Превод:

Број про то ко ла 90 

Ње го вом бла го род ству ви те зу Фон Клец лу
Бе о град, 10. ју на 1852.

Пре че ти ри да на ен гле ски ци вил ни ин же ње ри Еду ард и Ме тју Ли чи су 
уз прат њу два ин же њер ска прак ти кан та по име ну Се ра фин Ге би ји и Фри дрих 
Бра ун сон сти гли ов де. Исти на ме ра ва ју да па ро бро дом, ко ји пу ту је пре ко-
су тра ују тру, Ду на вом стиг ну до Ви ди на и ода тле се коп ном вра те за Бе о град. 

По што је циљ пу то ва ња, пре ма свим опа жа њи ма и при сти глим оба ве ште-
њи ма, тре ба ло да бу де у ин те ре су же ле зни це из ме ђу Бе о гра да и Ца ри гра да, 
про јек то ва не са ен гле ске стра не, сло бо дан сам да, у ве зи са из ве шта јем од 
5. мар та ове го ди не број про то ко ла 31 и ви со ке на ред бе од 17. мар та ове го ди-
не број 405, Ва ше бла го род ство оба ве стим о њи хо вом ов да шњем при су ству 
са по ни зном при мед бом да исти нај пре на ме ра ва ју не са мо да оби ђу те рен 
не го же ле да при до би ју на кло ност кра љев ско срп ске вла де за про јек то ва ни 
по ду хват. 

На про тив, кнез Ср би је ко ји ме је упра во по ча ство вао по се том, и овом 
при ли ком ми са оп штио да су по ме ну ти ин же ње ри до би ли фер ман од ви со-
ке Пор те у ве зи са оби ла ском и сни ма њем те ре на, уве ра ва ме да он ни у ком 
слу ча ју ни је во љан да се сло жи с тим да ен гле ско дру штво гра ди же ле зни цу. 

Он ми је упра во на го ве стио же љу да, у са гла сно сти са го спо ди ном ба ро-
ном Си ном, по ве ри из град њу же ле зни це кроз кне же ви ну Ср би ју ау стриј ском 
дру штву у слу ча ју ре а ли за ци је же ле зни це до срп ске гра ни це. 

По што ћу у ве зи са овим пи та њем ви со ком цар ско кра љев ском Ми ни-
стар ству спољ них по сло ва и тр го ви не под не ти из ве штај, мо лим да ми се до-
ста ве бе ле шке о до тич ном про јек то ва ном ен гле ско-тур ском по ду хва ту.

Ње го вом бла го род ству го спо ди ну Лен ку фон Волф сбер гу, цар ско ау стриј ском 
ви це кон зу лу у Ви ди ну
Бе о град, 10. ју на 1852.

Ње го во бла го род ство мо лим да обра ти по себ ну па жњу на ове ен гле ске 
пут ни ке и мо лим да ми са оп шти све бе ле шке у ве зи са њи хо вим та мо шњим 
оби ла ском.

Ње го вом бла го род ству из ра жа вам сво је из ра зи то по што ва ње!
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5.
ГенералниконзулРадосављевићгрофуБуол-Шаунштајнуи
Министарствутрговине,занатстваијавнихрадовауБечу,

Београд11.јуна1852.37

N[um me ]r 30 & P[ro to koll] N[um mer] 90

1 An Gra fen Buol-Scha un stein
2 das ho he k[a i ser lich] k[önigliche] Min [i ste ri um] für Han del Ge wer be  
& oeff[en tlic he] Ba u ten

Bel grad, 11 Ju ni [1]852.

Vor fünf Ta gen sind die en glischen Ci vil=In ge ne u re Edu ard und Mat hi eu 
Le achy von zwei In ge ni e ur Ele ven Na mens Se ra fin Ge be ji und Fri e drich Brow nson 
be gle i tet aus Kon stan ti no pel zu Lan de hi e rorts ein ge trof fen. Di e sel ben be a bic hten 
mit dem mor gen früh Do nau ab wärts fa hren den Dam pfbo o te bis Wid din zu re i sen, 
und von dort zu Lan de ent we der nach Bel grad rückzu ke hren oder die We i ter re i se 
nach Kon stan ti no pel fort zu set zen.

Da ich nach dem Ein tref fen di ser Re i sen den in Er fa hrung ge bracht hat te, 
wi e nach ihr Re i se zweck le di glich im In ter eße der en glischer se its pro jek ti r ten 
Ei sen bahn ge le gen sei, so versäumte ich nicht de ren hi e ror ti gen An we sen he it 
me i ne be son de re Auf merk sam ke it zu zu len ken und de rart die sic he re Au skunft 
zu er lan gen, daß di se In ge ni e u re mit ei nem Pfor te fer mann ver se hen vo rerst die 
Ter ra i na uf nah me der pro jek ti er ten Strec ke bez wec ken.

Ei ne di rek te Ver wen dung bei der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung, um 
de ren Ge ne ig the it dem pro jek tir ten Un ter neh men zu er zi e len sche int ke i ne swegs 
stat tge fun den zu ha ben, da hin ge gen sche i nen di e sel ben dem hi e si gen ka is [er lich] 
ot to man [ischen] Fe stung sgo u ver ne u re Hur schid Pascha über ihren Re i se zweck 
nähere Aufklärungen ge ge ben zu ha ben.

Ob und in wi e we it di e se Ei sen bahn-Ver han dlun gen bei der h[o hen] Pfo r te 
fort geschrit ten sind, ist mir nicht be kannt, so viel ist je doch ge wiß, daß die bezüglich 
der en glischer se its pro jek tir ten Ei sen bahn cir ku li ren den Gerüchte in den hi e ror-
ti gen Wa hr neh mun gen ihre vol le Gla ubwürdig ke it fin den, und daß die disfälligen 
en glischen An re gun gen bei der h[o hen] Pfo r te von der hi e si gen Lan de sre gi e rung 
nicht in Zwe i fel ge zo gen wer den.

Denn der Fürst von Ser bien und me hre re der ein flußre ic hsten Re gi e rung-
pri ma ten, de ren ge gen ei ne en glische Ba u un ter neh mung ob wal ten de Ab ne i gung 
ich bei sich dar bi et hen den Ge le gen he i ten in ge e ig ne ter Art zu bestärken bemüht 
bin, ha ben mir noch vor längerer Ze it die Befürc htung mit get he ilt, von der h[o hen] 
Pfo r te zum Anschluße an das en glisch-türkische Ei sen bah nun ter neh men ein ge-
la den zu wer den, ei ne Be sorg niß, wel che um sogrößer ist, als man ei ner se its ei nem 

37 Бо сна и Хер це го ви на за ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са, 520–523; ÖStA, HHStA, 
Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat sar chi ve (1617‒1920), Ge-
ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach Wi en und Con stan ti no pel.
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en glischen Un ter neh men ke i ne swegs be i zu stim men entschloßen ist, an der se its 
je doch den Un wil len der Pfo r te & und da ra us er wac hsen den Kol li si o nen zu ver-
me i den strebt.

Von di e ser An sicht ge le i tet hat mir Fürst Ale xan der Ka ra gi e or gi e vich wie 
ich un term 29 Jänner und 5 März d[i e ses] J[a] h[re]s ad 1 N[um me ]r III und 11/285 
und 765 zu be ric hten die ho he Ehre hat te, se i ne Wünsche da hin aus ge drückt , im 
Fal le als die Her stel lung der fra glic hen Ei sen ba hnver bin dung zur Ausführung 
ge lan gen soll te, de ren Bau und Be tri eb im Fürstent hu me, wo möglich un ter Ver-
mit tlung des H[e rrn] Ba ron Si na ei ner jen se i ti ger Un ter neh mung an zu ver tra uen. 
Se it je ner Ze it ist di e ser Ge gen stand be im Fürsten in me i ner und me hre ren Re gi-
e rung spri ma ten Ge gen wart öfters zur Sprac he ge bracht wor den, wo bei sich die 
An sicht gel tend mac hte, wi e nach die Her stel lung ei ner Bahn in Ser bien durch 
H[e rrn] Ba ron Si na oder an der oe ste rr [e ic hische] Un ter neh mer un ter gle ic hze i ti ger 
Mit bet he i li gung der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung am le ic hte sten aus zuführen 
wäre. 

Dem bes proc he nen Pla ne gemäß soll te die f[ürstlich] s[er bische] Re gi er [ung] 
den Grund und Bo den im Ablösun gswer te so wie das zum Ba ue benöthigte Holz 
und Ste in ma te ri a le zum Ko sten pre i se und über ha upt al les da sje ni ge li e fern deßen 
Be zug aus dem Au slan de kostspi e li ger sein würde. Der Grund werth di ser Li e fe-
run gen und je ner der se i tens Ser bi ens ver wen de ten Arbeitskräfte würde die Ein la ge 
der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung, al le übri gen Bes tre i tun gen hin ge gen die 
Ein la ge der frem den Ba u un ter neh mung bil den, so daß die Bahn ein be i der se i ti ges 
Ei gent hum ver ble i ben würde und de ren Erträgniß nach Maßga be der Ka pi tals 
Ver wen dung zu re par ti ren käme. 

So se hr di e ser in Kürze ab ge faßte  Vorschlag, ei ner frem den Ba u un ter neh mung 
günstig er sche int, so wäre me i ner un maßge blic hen An sicht nach vo rerst und ehe 
in ei ne Ver han dlung des Ge gen stan des ein ge gan gen wer den könnte, ge nau zu 
er wägen. 

1. Ob und in wie fer ne das bei der Pfor te an ge reg te en glische Pro jekt der 
Ausführung zuschre i te.

2. Ob die Her stel lung ei ner Land bahn mit Hin blick auf die Do na u dampfschif-
fa hrt & die bes te hen den Verkehrsverhältniße die nationalökonomischen In ter eßen  
Oe ster re ichs gefährde und im Be ja hun gsfal le ob und durch wel che Mit tel der 
Ausführung di e ses Pro jek tes be geg net wer den könne. 

3. Wel chen apro xi ma ti ven Er trag di se Bahn ab wer fen könnte. 
In dem ich bezüglich des er ste ren Punk tes mit der ge stri gen Post mir von 

dem ka is [er lic hen] Geschäftsträger in Kon stan ti no pel nähere Da ten er bet hen ha be, 
er la u be ich mir k[a i ser lich] k[öniglichem] h[o hem] M[i ni ste ri um] die Bit te zu 
un ter bre i ten mir hin sic htlich di e ses und des zwe i ten Punk tes die einschlägigen 
Aufklärungen gnädigst in ti mi ren zu wol len, gla u be je doch hi e bei me i ne unterthä-
nigste An sicht da hin aus sprec hen zu können, daß die ob wal ten de Ab ne i gung der 
f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung ge gen das en glische Un ter neh men vor son der lich 
im persönlichen aus den ihr durch den hi e si gen en glischen Gen [e ral] Kon suls 
S[e i nen] W[ohlge bo re nen] Fon blan que wi der hol ter ma len be re i te ten Schwi e rig ke i ten 
erklärbarem Haße wur zelt, daß di e sel be je doch im Fal le, als die Her stel lung ei ner 
Ei sen bahn se i tens der h[o hen] Pfo r te zur Ver han dlung käme, de ren Ba ue se hr 
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ge ne igt er sche i nen und wenn kein an de rer Au sweg ble i be, selbst ihre Ab ne i gung 
ge gen ei ne en glische Un ter neh mung un ter drücken dürf te. 

Bezüglich des drit ten Punk tes wer de ich mich bes tre ben, den Ver ke hr nach 
dem Ori en te auf di e ser Ro u te mit möglichster Ge na u ig ke it zu er he ben, um hin 
durch ei nen Maßstab der Be urt he i lung zu ge win nen. 

Da das gerüchtwe i se Ei sen bahn=Pro jekt durch die An we sen he it der en-
glischen In ge ni e u re hi e rorts ne u er dings an ge regt wur de, so erklärte mir der Fürst, 
wel cher mich zur Bes prec hung di ses Ge gen stan des ge stern mit ei nem Be suc he 
be e hr te, sein Be frem den, daß di se mit ei nem Pfor ten fer mann ver se he nen Re i sen-
den sich an den Pascha wen de ten, oh ne sich ihm vor ge stellt zu ha ben, äußer te 
je doch, daß er welch im mer en glisches Pro jekt bei der Pfo r te ge neh mi get wer den 
soll te, sich ge gen deßen Ausführung in Ser bien zu ver wa hren wünsche; weßhalb 
er mir auch das An suc hen stell te, in se i nem Na men die An sicht me i ner ho hen 
Re gi e rung da hin ein zu ho hlen, ob er im Fal le als die Pfor te den Bau ei ner Ei sen-
bahn beschließen soll te, da ra uf rec hnen könne, daß er oh ne en glisch-türkischer 
In ter ve ni e rung die in ner halb der Gren zen des Fürstent hums ge le ge ne Strec ke 
her stel len könne. 

In dem der Fürst sich äußer te, mir in ei ni gen Ta gen schri ftlich je ne Punk te 
und Kon zeßio nen, wel che se i ne Re gi e rung ei ner oe ster re ic hischen Un ter neh mung 
zu mac hen be re it sei, einhändigen zu wol len, mac hte er mir den Vorschlag, womö glich 
persönlich zur Ver han dlung di ser An ge le gen he it in Be gle i tung ei nes se i ner se its 
ab zu sen den den Bevollmächtigten nach Wi en zu re i sen, da selbst den Ge gen stand 
ei ner al lse i tig erschöpfenden Bes prec hung zu un ter zi e hen.

Auch ließen der Fürst und sein Mi ni ster des Äußern mir hi e bei den Wunsch 
er ken nen, bei di e ser Ge le gen he it die dem ad 1 ho hen k[a i ser lich] k[öniglichen] 
Mi ni ste ri um für Handl, Ge wer be & oeff[en tlic he] Ba u ten ad 2 dem ho hen k[a i ser-
lich] k[öniglichen] Mi ni ste ri um, un term 27 März d[i e ses] J[a] h[re]s N[um me ]r 
1067 vor ge leg te Post ver han dlung zur er le di gen den Sprac he zu brin gen, fer ners 
bezüglich an drer mit den bes te hen den Trak ta ten und den ge gen wär ti gen Zuständen 
des Fürstent hums schwer ve re in bar lic hen Ver ke hrs be zi e hun gen ein den wec hsel-
haf ti gen Vort heil be gründen des Einverständniß zu er zi e len. 

In dem ich di e ses An suc hen des Fürsten dem h[o hen] k[a i ser lich] k[öniglichen] 
vor zu tra gen die ho he Ehre ha be er bit te ich mir die ho he We i sung, ob ich bis nach 
dem 15 Ju li d[i e ses] J[a] h[re]s als dem Ta ge, an wel chem Se i ne k[a i ser lich] k[önig-
liche] apo sto lische Majestät un ser Allergnädigster He rr und Ka i ser Se mlin paßie ren 
soll, nach Wi en ab ge hen darf, oder in wel cher Art ich den Fürsten zu ver besche i den 
ha be. 

Schließlich er la u be ich mir k[a i ser lich] k[öniglich] unterthänigst an zu ze i gen, 
daß ich un ter Ei nem ad 1. dem h[o hen] k[a i ser lich] k[öniglichen] Mi nist [e ri um] 
für H[an]dl Gew [er be] & oeff[en tlic he] Ba u ten
ad 2. dem h[o hen] k[a i ser lich] k[öniglichen] Mi nist [e ri um] des Auß[ern] & des 
ka is [er lic hen] Ha u ses di sen Be richt er stat te.
ad 1. Ge ru he hi e bei den Ausd [ruck] m[e i ner] ti efst[en] Ve re hr [ung] & Erg [e be ne it] 
hul dr [e ichst] ge neh mi gen zu wol len. 
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Превод:

1 Гро фу Бу ол-Ша ун штај ну
2 Ви со ком цар ско кра љев ском Ми ни ста р ству за тр го ви ну, за нат ство и јав не 
ра до ве

Бе о град, 11. ју на 1852.

Пре пет да на су из Ца ри гра да ов де коп ном сти гли ен гле ски ци вил ни 
ин же ње ри Еду ард и Ме тју Ли чи, у прат њи два ин же њер ска при прав ни ка по 
име ну Се ра фин Ге бе ји и Фри дрих Бра ун сон.

Исти на ме ра ва ју да су тра ују тру пу ту ју па ро бро дом до Ви ди на и ода тле 
се коп ном вра те у Бе о град или на ста ве пу то ва ње у Ца ри град. 

По што сам на кон до ла ска ових пут ни ка са знао ка ко је циљ њи хо вог пу-
то ва ња у ин те ре су же ле зни це про јек то ва не са ен гле ске стра не, ни сам про-
пу стио да по себ ну па жњу по све тим њи хо вом ов да шњем при су ству и та ко 
до би јем си гур ну ин фор ма ци ју да ови ин же ње ри, са фер ма ном Пор те, на ме-
ра ва ју да нај пре сни ме те рен про јек то ва не де о ни це. 

Ди рект но за у зи ма ње код кнежев ско срп ске вла де ка ко би се по сти гла 
њи хо ва на кло ност ка про јек то ва ном по ду хва ту, из гле да да се ни је де си ло, 
на про тив, чи ни се да су по ме ну ти ов да шњем цар ско ото ман ском гу вер не ру 
твр ђа ве Хур шид-па ши да ли бли жа об ја шње ња о ци љу пу то ва ња. 

Да ли и ко ли ко су на пре до ва ли же ле знич ки пре го во ри код ви со ке Пор-
те, ни је ми по зна то, али је ипак си гур но да гла си не ко је кру же о же ле зни ци 
про јек то ва ној са ен гле ске стра не у ов да шњим опа жа њи ма на ла зе пу ну ве-
ро до стој ност и да ов да шње ен гле ске под сти ца је код ви со ке Пор те ов да шња 
зе маљ ска вла да не до во ди у пи та ње. 

Јер, кнез Ср би је и ви ше нај у ти цај ни јих пред став ни ка вла де, чи ју сам 
од бој ност пре ма ен гле ском гра ди тељ ском по ду хва ту на при кла дан на чин 
на сто јао да оја чам у при ли ка ма ко је су ми се пру жи ле, са оп шти ли су ми још 
пре ду жег вре ме на бо ја зан да ће их ви со ка Пор та по зва ти да се при кљу че 
ен гле ско-тур ском же ле знич ком по ду хва ту. За бри ну тост ко ја је уто ли ко ве ћа 
што су с јед не стра не од луч ни да се ни ка ко не сло же са ен гле ским по ду хва-
том, с дру ге стра не пак же ле да из бег ну не го до ва ње Пор те и ко ли зи је ко је 
мо гу да на ста ну. 

Во ђен овим ста вом, кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић ми је, ка ко сам имао 
ви со ку част да из ве стим о то ме 29. ја ну а ра и 3. мар та ове го ди не број III и 
11/285 и 765, из ра зио сво је же ље да, у слу ча ју ре а ли зо ва ња по ме ну те же ле-
знич ке ве зе, ње ну из град њу и екс пло а та ци ју у Кне же ви ни по ве ри мо, ако је 
мо гу ће, по сред ством го спо ди на ба ро на Си не, не ком ов да шњем дру штву.

Од та да се о овом пи та њу че сто раз го ва ра ло код кне за у мом при су ству 
и при су ству ви ше нај у ти цај ни јих пред став ни ка вла де, при че му се уста ли ло 
ми шље ње да би из град њу же ле зни це у Ср би ји би ло нај лак ше из ве сти пре ко 
го спо ди на ба ро на Си не или дру гих ау стриј ских пред у зет ни ка са исто вре-
ме ним уче шћем кне жев ско срп ске вла де. 

Пре ма опи са ном пла ну кне жев ско срп ска вла да би тре ба ло да ис по ру-
чи зе мљи ште у от куп ној вред но сти као и др во и ка мен по треб не за град њу, 
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и уо ста лом све оно чи ја би на бав ка у ино стран ству би ла ску пља. Нов ча на 
вред ност ових ис по ру ка и рад не сна ге ко ју би ан га жо ва ла Ср би ја би ло би 
ула га ње кне жев ско срп ске вла де, сви оста ли тро шко ви пак ула га ње стра ног 
гра ђе вин ског пред у зе ћа, та ко да би же ле зни ца оста ла обо стра на имо ви на а 
ње ни при хо ди би се де ли ли пре ма уло же ном ка пи та лу. 

Ко ли ко год да овај украт ко са ста вљен пред лог стра ног гра ђе вин ског 
пред у зи ма ча из гле да по вољ но, пре ма мом скром ном ми шље њу, и пре не го 
што би се ушло у пре го вор о овом пи та њу, мо гло би се тач но про це ни ти 
нај пре:

1. да ли и у ко јој ме ри се ен гле ски про је кат бли жи ре а ли за ци ји;
2. да ли из град ња же ле зни це у зе мљи у по гле ду ду нав ског па ро брод ског 

са о бра ћа ја и по сто је ћих са о бра ћај них ве за угро жа ва на ци о нал но-еко ном ске 
ин те ре се Ау стри је, и у по тврд ном слу ча ју, да ли и ко јим сред стви ма се мо же 
ре а ли зо ва ти овај про је кат;

3. ко ју апрок си ма тив ну до бит би мо гла ова же ле зни ца да до не се.

По што сам у ве зи са пр вом тач ком ју че ра шњом по штом цар ског ру ко-
во ди о ца по сло ва у Ца ри гра ду за мо лио за бли же ин фор ма ци је, да јем се би 
сло бо ду да ви со ком цар ско кра љев ском Ми ни стар ству до ста вим мол бу да 
ми у по гле ду ове и дру ге тач ке нај ми ло сти ви је до ста ви до тич на раз ја шње ња, 
пак ве ру јем да ов де мо гу да из ра зим сво је нај по ни зни је ми шље ње да по сто-
је ћа од бој ност пре ма ен гле ском пред у зет ни ку има ко рен у лич ној мр жњи 
ко ја се мо же об ја сни ти про бле ми ма ко је је ви ше пу та при ре дио ов да шњи 
ен гле ски ге не рал ни кон зул Ње го во бла го род ство Фон бланк, да би вла да пак 
у слу ча ју да до ђе до пре го во ра о из град њи же ле зни це са ви со ком Пор том ви-
де ла ње ну из град њу са сим па ти ја ма и ако не би би ло дру гог ре ше ња, чак би 
по ти сну ла сво ју од бој ност пре ма ен гле ском пред у зет ни ку. 

У ве зи са тре ћом тач ком на сто ја ћу да што тач ни је про у чим са о бра ћај 
пре ма Ис то ку ка ко би их при до био тач ном про це ном си ту а ци је. 

По што је по ме ну ти же ле знич ки про је кат по но во под стак нут при су ством 
ен гле ског ин же ње ра, кнез, ко ји ме је по ча ство вао ју че по се том због раз го-
во ра о овом пред ме ту, из ра зио ми је сво је из не на ђе ње што су се пут ни ци са 
Пор ти ним фер ма ном обра ти ли па ши, а да се ни су ње му пред ста ви ли; ре као 
је пак да ће он, иа ко ен гле ски про је кат Пор та одо бри, же ле ти да се од бра ни 
од ње не ре а ли за ци је у Ср би ји, због че га ме је за мо лио да у ње го во име из ра зим 
став сво је вла де да ли ће у слу ча ју да се Пор та од лу чи за град њу же ле зни це 
мо ћи да ра чу на на то да без ен гле ско-тур ске ин тер вен ци је из гра ди де о ни цу 
уну тар гра ни ца Кне же ви не. 

По што је кнез ре као да ће ми за не ко ли ко да на уру чи ти пи сме но оне 
тач ке и кон це си је ко је је ње го ва вла да спрем на да дâ не ком ау стриј ском дру-
штву, пред ло жио ми је да, ако мо гу, лич но от пу ту јем у Беч на пре го во ре о 
овом пи та њу, у прат њи опу но мо ће ни ка ког ће он са сво је стра не по сла ти 
ка ко би ово пи та ње под вр гли ис црп ној ди ску си ји. 

Та ко ђе, кнез и ње гов ми ни стар спољ них по сло ва су ми из ра зи ли же љу 
да овом при ли ком раз го ва рам о по штан ским пре го во ри ма од 27. мар та ове 
го ди не, број 1067, до ста вље ним под 1) ви со ком цар ско кра љев ском Ми ни стар-
ству за тр го ви ну, за нат ство и јав не ра до ве, под 2) ви со ком цар ско кра љев ском 
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Ми ни стар ству, као и да у ве зи са дру гим же ле знич ким ве за ма ко је се те шко 
мо гу уса гла си ти са по сто је ћим трак та ти ма и са да шњим ста њем у Кне же ви ни, 
по стиг ну спо ра зум за сно ван на обо стра ну ко рист. 

По што имам част да до ста вим ову кне же ву мол бу, мо лим за упут ство да 
ли да по сле 15. ју ла ове го ди не, да на ка да Ње го во цар ско кра љев ско апо стол-
ско ве ли чан ство, Наш пре ми ло сти ви го спо дин и цар тре ба да про ђе Зе мун, 
смем да идем у Беч или на ко ји на чин да од би јем кне за. 

На кра ју имам част да цар ско кра љев ском [нечит ко] нај по ни зни је са оп-
штим да овај из ве штај исто вре ме но под но сим под 1) ви со ком цар ско кра-
љев ском Ми ни стар ству тр го ви не, за нат ства и јав них ра до ва, под 2) ви со ком 
цар ско кра љев ском Ми ни стар ству спољ них по сло ва и цар ске ку ће.

Под 1) ови ме из ра жа вам нај ми ло сти ви је мо је нај ду бље по што ва ње и 
ода ност.

6.
ГенералниконзулРадосављевићгрофуБуол-Шаунштајну,

Београд24.јула1852.38

N[um me ]r 35
An Graf Buol Scha un stein
Bel grad, 24 Ju li [1]852.

P[ro to koll] N[um me ]r 114& P[ro to koll] N[um me ]r 115
An Rit ter von Klezl

So eben hat mir der hi e si ge türkische Fe stung sdol metscher Ah met Eff[en ]di 
im eng sten Ver tra uen mit get he ilt, wi e nach er ge stern in Be gle i tung Hur schid 
Paschas bei dem en gl[ischen] Gen [e ral] Kon su le H[e rrn] von Fon blan que zu Mit tag 
ge la den war. Während der Ta fel ha be H[e rr] Fon blan que auf die Be zi e hun gen der 
f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung zu Oe ster re ich unun ter broc hen hin ge de u tet und 
un ter An drem ge ra de zu die Wor te aus ge sproc hen, er hal te für se i ne Pflicht den 
Pascha zu war nen, daß die Ser ben sich Oe ster re ich ganz in die Ar me wer fen, auf 
daß er se i ne Re gi e rung auf den über wi e gen den Ein fluß auf merk sam mac he, wel cher 
Oe ster re ich let zte rer Ze it in Ser bien be im Fürsten und se i ner Re gi e rung täglich 
me hr be fe sti ge. 

Zu gle ich ist mir aus gla ubwürdi gen Qu el len zur Ken ntniß ge legt, daß in 
Kon stan ti no pel ei ne Ver han dlung mit dem ser bischen Ka pu Kja ja /Geschäftsträger/ 
be treff der en glischer se its pro jek tir ten Ei sen bahn gep flo gen wor den sei, wo bei als 
der sel be die Ab ne i gung der f[ürstlich] s[er bischen] Lan de sver tre tung ge gen ei ne 
en glische Ba u un ter neh mung im Fürsth[en tu me] Ser bien an de u te te Reschid Pascha 
im ge re iz ten To ne be merkt ha be: Wollt ihr vi el le icht mit oe ste rr [e ic hischem] 
Gel de die Bahn ba uen, ihm je doch zu gle ich be de u te te daß falls Ser bien ge gen die 

38 ÖStA, HHStA, Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat-
sar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach 
Wi en und Con stan ti no pel.



Ausführung der pro jek tir ten Bahn Schwi e rig ke i ten er he ben soll te di e ses Land 
von den Vort he i len ei ner Bahn da durch aus geschloßen wer den könne, daß di e sel be 
mit Um ge hung des Fürstent hums nach Wid din geführt wer de. Hi erübe r ha be der 
H[e rr] Ka pu Kja ja ge ant wor tet, Ser bien wer de al le Kräfte auf bi et hen um im Fal le der 
Her stel lung ei ner Bahn bis an die Gränzen des Fürstent hums, die Ei sen bahnstrec ke 
in ner halb di e ses Lan des aus ei ge nen Mit teln her zu stel len, ehe es ei ner en glischen 
Ge sellschaft Kon zeßio nen mac hen könne, aus wel cher das Land nur in un be rec-
hen ba ren Ver wic klun gen mit den Engländern ge rat hen könnte. 

Fer ners ha be ich mir auf ver tra u tem We ge in Er fa hrung ge bracht daß je nes 
Gerücht dem zu fol ge der Fürst der Wal lac hei Turn Se ve rin zu ei nem Fre i ha fen zu 
er he ben be ab sic hti ge se i ne vol le Bestätigung fin de in dem wal lac hischer se its die zum 
Ba ue der Dämme nöthigen Vo rar be i ten be re its in An griff ge nom men wor den se ien.

De sgle ic hen hat mir der Fürst von Ser bien ge stern ver tra u lich mit get he ilt, 
daß sich ei ne en glische Han del sge sellschaft ge bil det ha be de ren Un ter neh mung 
da hin zi e le, in Ser bien gemäßte te Schwe i ne an zu ka u fen, und so dann das ge won-
ne ne Schwe in sfett und das Fle isch im geräucherten oder ein ge sot te ten Zu stan de 
so wie an dre thi e rische Pro duk te di rek te zu ex por ti e ren. Da der Fürst aus den 
höchstunangenehmen Be zi e hun gen zum en g[lischen] Gen [e ral] Kon sul H[e rrn] 
Fon blan que, wel che sich stets er ne u ern ei ne ti e fe Ab ne i gung ge gen Engländer 
er faßt hat, so gla u be ich auch se i ner Erklärung, daß er al les auf bi et hen wer de, um 
di e sem en glischen Un ter neh men (so se hr das sel be übri gens im In ter eße des Lan des 
li e gen dürf te) ent ge gen zu wir ken vol len Gla u ben be i mes sen zu dürfen.

Die Nac hthe i le wel che aus ei ner hierländigen Eta bli e rung ei ner en glischen 
Han del sge sellschaft, de ren Stre ben da hin zi e len würde, den Werth des Ex por tes 
ro her Pro duk te zu im por ti e ren, dem oe ste rr [e ic hischen] Ver ke hre in dop pel ter 
Ric htung be re i ten würde, bedürfen wohl ke i ner näheren Erörterung wes halb ich auch 
je de Ge le gen he it benützen wer de, ei nem de rar ti gen Un ter neh men in möglichster 
We i se ent ge gen zu wir ken; 

So se hr H[e rr] v[on] Fon blan que ei ner se its zur Förderung en glischer Han del-
sin te reßen in dem Gra de hin wirkt, in wel cher er oe ste rr [e ic hische] In ter eßen  
anzukämpfen strebt, so sche int er sich an der se its zur Auf ga be ge stellt zu ha ben, 
durch unun ter broc he ne Ve r wic klun gen mit der f[ürstlich] s[er bischen] Lan des 
Ver wal tung in se i nem Ve r ke hre mit den sel ben die möglichst gesäßige persönliche 
Ab ne i gung zu er zi e len. Es hat sich in let zter Ze it der Fall ere ig net daß ein se it dem 
Ja hre 1813 hi e rorts ansäßige Han dels mann Na mens Mi ća Mi haj lo vić Bo ta wel cher 
bis her im un be strit he nen Be sit ze un be we glic her Güter die f[ürstlich] s[er bischen] 
Ab ga ben en tric hte te, und all ge mein als f[ürstlich] s[er bischer] Un tert han be trac htet 
wird, von Se i te des f[ürstlich] s[er bischen] Ge ric htes gepfändet wur de. 

Um sich der f[ürstlich] s[er bischen] Ge richtsbar ke it zu ent zi e hen, un ter stell te 
sich der sel be als ein an ge blich in Cor fu gebürti ge Ion ner dem bri tischen Schut ze, 
worüber H[e rr] v[on] Fon blan que der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung über die 
vo r ge nom me ne Pfändung pro te sti ert der Auf for de rung übe r re ic hte die Auf he bung 
und Anul li e rung der ein ge le i te ten ge ric htlic hen Pro ze dur ungesäumt verfügen zu 
wol len. 

Da nun die f[ürstlich] s[er bischen] Behörden di e sem An sin nen aus dem Grun-
de ke i ne Fol ge ge ben zu können erklärten, we il der za hlungspflic hti ge Schuld ner 
wel cher se it ei ner Re i he von Ja hren al le Vort he i le und La sten ei nes f[ürstlich] 
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s[er bischen] Un tert hans ge weßen  und ge tra gen hat, den Be we is se i ner en glischen 
Un tert han schaft nicht her stell te, so hat H[e rr] v[on] Fon blan que der f[ürstlich] 
s[er bischen] Re gi e rung vom 24. d[i e ses] J[a] h[re]s ei ne Frist von drei Ta gen zur 
Würdi gung se i ner For de rung zu ge stan den nach de ren Ver la uf er bemüßigt zu sein 
erklärte im Nic htwil lfa hrun gsfal le je den Ver ke hr mit der f[ürstlich] s[er bischen] 
Re gi e rung ein zu stel len. Die Tath sac he daß se it der Ab sen dung di ser Erklärung 
die en glische Kon su latsflag ge auf ge hißt war, und me hr se i ti ge Privatäußerun gen 
des H[e rrn] v[on] Fon blan que bestärken (mich in der) die all ge me i ne An sicht, daß 
er ne u er dings auf dem Punk te ste he se i nen Pa vil lion ein zu zi e hen. 

In dem ich k[a i ser lich] k[öniglich] den Ver la uf di ser Dif fe renz zu be ric hten 
nicht säumen wer de, bit te ich den Au sdruck mi e ner ti ef sten Ve re hr [ung] & Er ge-
be[ ben he it] hul dre ichst ge neh mi gen zu wol len. 

Nichtsde sto we ni ger hat H[e rr] v[on] Fon blan que ob gle ich die f[ürstlich] s[er-
bische] Re gi e rung se i ner Ul ti mat for de rung nicht ent sprec hen zu können erklärte, 
sich ei nes beßren be son nen, und hat sich da durch ei ne emp fin dlic he Blöße ge bot hen, 
daß er von der aus ge sproc he nen An dro hung er fol glos ab ge stan den ist, während 
sein Schützling je nen Be trag deßen Za hlungspflic htig ke it exe qu irt wur de, dem 
f[ürstlich] s[er bischen] Stad tge ric hte er leg te um sich vor der Fe il bi et hung der 
gepfändeten Wa a ren zu schützen. 

Be treff der Zuständigkeit des Mi ća Mi haj lo vić Bo ta, deßen Va ter noch im 
Ja hre 1796 nach Ser bien ein ge wan dert sein soll, hat je doch H[e rr] v[on] Fon blan-
que die Ver han dlung nach Kon stan ti no pel ge le i tet bis zu de ren Entsche i dung die 
f[ürstlich] s[er bische] Re gi e rung der sel ben als ihren Un tert han an zu er ken nen 
vol len Grund ha ben dürf te. 

Превод:

Број 35
гро фу Бу ол-Ша ун штај ну
Бе о град, 24. ју ли 1852.
број пр о то ко ла 114 и број пр о то ко ла 115
Ви те зу Фон Клец лу

Упра во ми је ов да шњи тур ски ту мач Ах мед-ефен ди у нај ве ћем по ве ре-
њу ре као да је ју че у прат њи Хур шид-па ше био по зван на ру чак код ен гле ског 
ге не рал ног кон зу ла го спо ди на Фон Фон блан ка. За вре ме руч ка го спо дин Фон 
Фон бланк је не пре ста но ука зи вао на од нос кне жев ско срп ске вла де пре ма 
Ау стри ји и из ме ђу оста лог ре као упра во ове ре чи: сма тра сво јом оба ве зом 
да упо зо ри па шу да се Ср би ба ца ју у за гр љај Ау стри ји, да упо зо ра ва сво ју 
вла ду на пре те жни ути цај ко ји Ау стри ја у по след ње вре ме у Ср би ји сва ко-
днев но учвр шћу је код кне за и ње го ве вла де.

Исто вре ме но сам из по у зда них из во ра до знао да су у Ца ри гра ду би ли 
пре го во ри са срп ским ка пу ће ха јом (ру ко во ди о цем по сло ва) у ве зи са же ле-
зни цом пр о јек то ва ном са ен гле ске стра не; при че му, ка да је исти на го ве стио 
од бој ност кра љев ско срп ског зе маљ ског за ступ ни штва пре ма ен гле ском 
гра ђе вин ском по ду хва ту у кне же ви ни Ср би ји, Ре шид-па ша је раз дра же ним 
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то ном при ме тио: же ли те ли мо жда да гра ди те ау стриј ским нов цем, и ње му 
исто вре ме но дао до зна ња да уко ли ко Ср би ја бу де пра ви ла пр о бле ме у из град-
њи же ле зни це, ова зе мља мо же да бу де и ис кљу че на из до бро би ти же ле зни це, 
да ће иста за о би ла же њем Кне же ви не во ди ти ка Ви ди ну. На ово је го спо дин 
ка пу ће ха ја од го во рио да ће Ср би ја упо тре би ти све сво је сна ге да у слу ча ју 
град ње же ле зни це до гра ни ца Кне же ви не из гра ди же ле знич ку де о ни цу уну тар 
зе мље соп стве ним сна га ма пре не го што то ура ди ен гле ско дру штво кон це-
си ја ма од ко јих би зе мља мо гла са мо да за пад не у из у зет но за мр ше не од но се 
са Ен гле зи ма. 

По вер љи вим пу тем сам та ко ђе до знао да, пре ма овим гла си на ма, кнез 
Вла шке на ме ра ва да Турн Се ве рин по диг не у сло бод ну ца рин ску зо ну. 

Пу ну по твр ду ова вест на ла зи у то ме што су са вла шке стра не већ по-
че ли нео п ход ни пред ра до ви за из град њу на си па. 

Та ко ђе, кнез Ср би је ми је ју че у по ве ре њу са оп штио да је осно ва но ен-
гле ско тр го вач ко дру штво чи ја је де лат ност усме ре на на то да у Ср би ји ку-
пу је то вље не сви ње и по том до би је ну свињ ску маст и ме со су ше но или усо-
ље но, као и дру ге про из во де, ди рект но из во зи. По што кнез га ји ду бок от пор 
пре ма Ен гле зи ма због из у зет но не при јат них од но са пре ма ен гле ском ге не-
рал ном кон зу лу го спо ди ну Фон блан ку, ко ји се стал но по на вља ју, ве ру јем 
ње го вој из ја ви да ће учи ни ти све ка ко би се су прот ста вио овом ен гле ском 
пред у зет ни ку, ко ли ко год он био у ин те ре су зе мље. Ни је по треб но да ље об ја-
шње ње ко ли ка би ште та би ла ко ју би ау стриј ском са о бра ћа ју у дво стру ком 
сме ру би ла на не та, ако би се ета бли ра ло ово ен гле ско тр го вач ко дру штво, 
чи ји је циљ да вред ност из во за си ро вих про из во да што ви ше укљу чи у ин-
ду стриј ске про из во де. Због то га ћу ис ко ри сти ти при ли ку да на сва ки на чин 
спре чим та кав по ду хват. 

Ко ли ко год да го спо дин Фон бланк с јед не стра не ра ди на уна пре ђе њу 
ен гле ских тр го вач ких ин те ре са у тој ме ри у ко јој те жи да по ти сне ау стриј ске 
ин те ре се, из гле да да је с дру ге стра не не пре ста ним за мр ше ним од но си ма са 
кне жев ско срп ском зе маљ ском упра вом у сво јој ко му ни ка ци ји са истом се би 
по ста вио у за да так да по стиг не што ве ћу лич ну од бој ност. 

Не дав но је кне жев ско срп ски суд за пле нио имо ви ну ов да шњем тр гов цу 
Ми ћи Ми хај ло ви ћу Бо ти, ко ји ов де жи ви од 1813. го ди не, и ко ји је до са да 
пла ћао по рез као не спор ни вла сник не по крет них до ба ра, и уоп ште је сма тран 
кне жев ско срп ским по да ни ком. 

Да би из бе гао суд ски спор, по ме ну ти се ста вио под бри тан ску за шти ту 
као на вод но ро ђе ни Јо ња нин на Кр фу, због че га је го спо дин Фон Фон бланк 
кне жев ско срп ској вла ди уру чио про тест због пред у зе те пле нид бе, са зах-
те вом да се сме ста об у ста ви и ану ли ра за по че та суд ска про це ду ра.

По што су кне жев ско срп ске вла сти, ко је ни су мо гле да одо бре овај зах-
тев, из ја ви ле да је ду жник оба ве зан на пла ћа ње ду га, да је већ низ го ди на 
ужи вао пред но сти и но сио те рет кне жев ско срп ског по да ни ка, и да ни је до-
ста вио до каз ен гле ског по дан ства, го спо дин Фон Фон бланк је дао кне жев ско 
срп ској вла ди 24. овог ме се ца рок од три да на за одо бре ње ње го вог зах те ва. 
На кон ис те ка ро ка би ће при мо ран да у слу ча ју од би ја ња об у ста ви сва ку ко му-
ни ка ци ју са кне жев ско срп ском вла дом. Чи ње ни ца да је од сла ња ове из ја ве 
ен гле ска за ста ва би ла по диг ну та, као и ви ше при ват них из ја ва го спо ди на 
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Фон Фон блан ка, по твр ди ле су мој став да ће из но ва ин си сти ра ти на ста ву 
да ће за тво ри ти свој па ви љон.

По што не ћу про пу сти ти да из ве шта вам да ље о то ку ових до га ђа ја, мо-
лим да нај ми ло сти ви је при ми те из раз мог нај ду бљег по што ва ња и ода но сти.

Па ипак се го спо дин Фон Фон бланк пре до ми слио, иа ко је кне жев ско 
срп ска вла да из ја ви ла да не мо же да од го во ри на ње гов ул ти ма тум, и та ко 
по ну дио ком про мис; од у стао је од отво ре не прет ње а ње гов шти ће ник је 
пла тио кне жев ско срп ском град ском су ду из нос ко ји му је ег зе ку ти ран, ка ко 
би се за шти тио од при нуд не про да је за пле ње не ро бе. 

Што се ти че по дан ства Ми ће Ми хај ло ви ћа Бо те, чи ји је отац још 1796. 
го ди не до шао у Ср би ју, го спо дин Фон Фон бланк је рас пра ву пре ба цио у Ца-
ри град. До њи хо ве од лу ке кне жев ско срп ска вла да има пу но пра во да исто га 
сма тра сво јим по да ни ком.

7.
ГенералниконзулРадосављевићгрофуБуол-Шаунштајнуи
Mинистарствутрговине,занатстваијавнихрадовауБечу,

Београд29.јула1852.39

P[ro to koll] N[um me ]r 117
N[um me ]r 38

An
1. Gra fen Buol

Bel g[rad], 29 Ju li [1]852
2. An das ho he k[a i ser lich] k[önigliche] Mi ni ster [i um] für Handl, Gew [er be] 

& öff[entliche] Ba u ten

He u te Mor gens ist Fürst Ale xan der Ka rag [i e or gi er vich] über Kra gu je vacz nach 
dem In ne re des Lan des ge reißt, um ei ni ge Ze it in den Bädern des Fürsteht hums 
zu zu brin gen, von wo er erst in ungefähr zwei Mo na ten nach Bel grad rückzu ke hren 
be ab sic htet.

Vor se i ner Abre i se hat mich der Fürst mit ei nem Be suc he be e hrt bei wel cher 
Ge le gen he it er sein Be da u ern aus sprach, bezüglich der me i ner Ver wen dung 
anemp fo hle nen Ei sen bah nan ge le gen he it vor se i ner Ent fer nung ke i ne Auskünfte 
er hal ten zu ha ben. 

Hi e bei hat der Fürst un bedüklich be merkt, er zwe i fle ke i ne swegs an dem 
ihm aus Kon stan ti no pel zu ge floßenen Nac hric hten, de nen zu fol ge bal di ge an die 
Ausführung der en glischer se its pro jek tir ten Ei sen bahn ernstlich ge dacht wird, und 
be fin de sich in umsogrößerer Ver le gen he it, als se i ne Re gi e rung ei ner en glischen 
Ba u un ter neh mung entschi e den ent ge gen zu tret ten wünsche, an der se its je doch 
nicht die Mit tel be sit ze die Bahnstrec ke in ner halb des Fürstent hums aus ei ge nen 
Kräften her zu stel len.

39 ÖStA, HHStA, Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat-
sar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach 
Wi en und Con stan ti no pel.
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Da mich der Fürst ne u er lich er sucht hat, in Er fa hrung zu brin gen, ob sich 
ei ne oe ste rr [e ic hische] Un ter neh mung, wel cher al le möglichen Er le ic hte run gen 
und Kon zeßio nen ert he ilt würden, zur Her stel lung ei ner Ver bin dung sbahn an die 
en glischer se its pro jek ti er te türkische Ei sen bahn bei de ren allfälligen Ausführung 
her be i fin den dürf te, und se i nen Mi ni ster des Außern H[e rr]n Jan ko vich die 
diesfälligen In struk ti o nen und Vol lmac hten ert he ilt zu ha ben erklärte, so er la u be 
ich mir mit Be zi e hung auf me i nen er hfurchtsvol len Be richt vom 11. Ju ni d[i e ses] 
J[a] h[re]s N[um me ]r 30 die Bit te zu un ter bre i ten, mich hoc hge ne ig test an we i sen 
zu wol len in wel cher Art ich die wi e der hohlten An fra gen des Fürsten zu ver besche-
i den ha be.

Ich ge be mir un ter Ei nem die Ehre dem ho hen k[a i ser lich] k[öniglichen] Mi-
nist [e ri um] für Handl, Gew [er be]... Se i ner Ex z[el lenz] dem He rrn Mi ni ster des 
Außern & des ka is [er lic hen] Ha u ses di sen Be richt zu er stat ten.

Превод:

Број пр о то ко ла 117
Број 38

1) гро фу Бу о лу
 Бе о град, 29. ју ла [1]852.
2) ви со ком цар ско кра љев ском Ми ни стар ству тр го ви не, за нат ства и јав них 
ра до ва

Ју тр ос је кнез Алек сан дар Ка ра ђо р ђе вић пре ко Кра гу јев ца от пу то вао 
у уну тра шњост Ср би је ка ко би та мо не ко вре ме про вео у ба ња ма, ода кле пла-
ни ра да се вра ти у Бе о град тек за от при ли ке два ме се ца.

Пре пу та кнез ме је по ча ство вао по се том. Том при ли ком је из ра зио 
сво је жа ље ње што пре пу та ни је до био ин фор ма ци ју у ве зи са же ле знич ким 
пи та њем ко је сам ја пре по ру чио.

Та да је кнез отво ре но при ме тио да ни у ком слу ча ју не сум ња у ве сти 
ко је су до ње га до шле из Ца ри гра да, пре ма ко ји ма се озбиљ но раз ми шља о 
ско ра шњем из во ђе њу же ле зни це пр о јек то ва не са ен гле ске стра не и да је 
уто ли ко ви ше збу њен што ње го ва вла да од луч но же ли да се ус про ти ви ен-
гле ском гра ђе вин ском по ду хва ту. С дру ге стра не, не ма сред ста ва да са ма 
из гра ди же ле знич ку де о ни цу уну тар Кне же ви не.

По што ме је кнез по но во за мо лио да са знам да ли би се ау стриј ско дру-
штво, ко је би до би ло све мо гу ће олак ши це и кон це си је, при хва ти ло из град ње 
же ле знич ке ве зе на тур ску же ле зни цу ко ју пр о јек ту је Ен гле ска, а ње гов ми-
ни стар спољ них по сло ва г[осподин] Јан ко вић је из ја вио да је до био ин струк-
ци је и пу но моћ, имам част да, у ве зи са мо јим по ни зним из ве шта јем од 11. ју на 
ове го ди не број 30/90, под не сем мол бу да ме упу ти те на ко ји на чин да од би јем 
по нов ну кне же ву мол бу.

Имам част да исто вре ме но до ста вим из ве штај ви со ком цар ско кра љев-
ском Ми ни стар ству тр го ви не, за нат ства, Ње го вој ек се лен ци ји го спо ди ну 
ми ни стру спољ них по сло ва и цар ске ку ће.
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8.
ГенералниконзулРадосављевићвитезуКлецлу,

Београд4.августа1852.40

P[ro to koll] N[um me ]r 119
An Rit ter v[on] Klezl 
Bel grad 4 Au gust [1]852

Mit Be zi e hung auf me i nen Be richt vom 10 Ju ni d[i e ses] J[a] h[re]s P[ro to koll] 
N[um me ]r 90 und die von ... er hal te ne ho he We i sung vom 10. Ju ni d[i e ses] J[a] h[re]
s N[um me ]r 968 ha be ich die Ehre er hfurchtsvoll zu be ric hten, daß die en glischen 
Ci vil In ge ne u re während ihres hi e ror ti gen Au fent hal tes mit dem f[ürstlich] s[er-
bischen] Un tert ha nen Mascha Jo kich ei nen ver tra u ten Um gang gep flo gen ha ben. 
Mascha Jo kich, ge we se ner Be am te in f[ürstlich] s[er bischen] Di en sten hat te vor 
drei Ja hren ei ne Re i se nach En gland ge macht und längere Ze it in Lon don ver we ilt. 
Noch zu je ner Ze it soll er wie mir ge gen wär tig mit get he ilt wird den Ent wurf ei ner 
Ei sen bahn durch das Fürstent hum Ser bien im Ein ver neh men mit dem en glischen 
Gen [e ral] Kon sul H[e rrn] v[on] Fon blan que in Lon don zur Sprac he ge bracht ha ben. 
Se it se i ner Rückke hr nach Bel grad leb te Jo kić stets mit H[er ]r Fon blan que im fre-
undscha ftlic hen Verhältniße, und be wi es sich auch während deßen Dif fe ren zen mit 
der f[ürstlich] s[er bischen] Re gi e rung als ein war mer Anhänger des en gl[ischen] 
Gen [e ral] Kon suls. 

Im ver gan ge nen Ja hre we gen au fre gen der Re den ge gen den Fürsten von 
Ser bien und se i ner Re gi e rung in Un ter suc hung ge zo gen und nach längerer Haft 
des Di en stes en tlaßen  bil de te der sel be for tan ein ei fri ges Mit glied der f[ürstlich] 
s[er bischen] Re gi e rung sop po si tion während se i ne Be zi e hun gen zu H[e rrn] Fon blan que 
ke i ne Änderung er lit ten ha ben. 

Nac hdem Mas ha Jo kich vor ge stern zu Lan de nach Kon stan ti no pel ab ge reißt 
ist, und mir auf ver tra u tem We ge die Mit the i lung ge macht wur de, wo nach der sel be 
im In ter eße der en glischer se its pro jek tir ten Ei sen bahn nach Kon stan ti no pel ab-
ge gan gen und von H[e rrn] Fon blan que mit diesfälligen Aufträgen be tra ut wor den 
sei, so er la u be ich mir auf di sen Re i sen den mit der Bit te auf merk sam zu mac hen, 
allfällige über deßen Au fent halt in Kon stan ti no pel er hal te ne Nac hric hten mir 
hoc hge ne igt eröffnen zu wol len. 

Zu gle ich ge be ich mir die Ehre ... zur Ken ntniß zu brin gen, daß nach der 
un term 29. v[o ri gen] M[o na]ts be ric hte ten Abre i se des Fürsten die Ei sen bah nan-
ge le gen he it, im f[ürstlich] s[er bischen] Se na te zur leb haf ten Sprac he ge bracht 
wur de, wo bei sich die Majorität da hin erklärt ha ben soll, die ehemöglichste 
Ausführung ei ner Ei sen bahn von Bel grad nach Ale xin za je doch wo möglich mit 
Be se i ti gung ei ner en glischen Bet he i li gung in ernstlic he Be rat hung zu zi e hen.

40 ÖStA, HHStA, Di plo ma tie und Außen po li tik 1848‒1918, Ge sandschafts- und Kon su lat s-
ar chi ve (1617‒1920), Ge ne ral kon su lat sar chiv Bel grad 1838‒1918, 1852, Po li tische Be ric hte nach 
Wi en und Con stan ti no pel.
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Превод:

Број про то ко ла 119

Ви те зу Фон Клец лу
Бе о град, 4. ав гу ста 1852. 

У ве зи са из ве шта јем од 10. ју на ове го ди не број про то ко ла 90 и ви со ким 
ука зом [нечит ко] од 10. ју на ове го ди не број 968, имам част да по ни зно из ве-
стим да су ен гле ски ци вил ни ин же ње ри за вре ме ов да шњег бо рав ка има ли 
при сан од нос са кне жев ско срп ским по да ни ком Ма шом Јо ки ћем. 

Ма ша Јо кић, бив ши слу жбе ник у кне жев ско срп ској слу жби, пре три 
го ди не пу то вао је у Енглеску и ду же вре ме бо ра вио у Лон до ну. Још у оно вре-
ме је, ка ко ми је са да ре че но, у Лон до ну у са гла сно сти са ге не рал ним кон зу лом 
го спо ди ном Фон Фон блан ком раз го ва рао о на цр ту же ле зни це кроз Ср би ју. 
На кон по врат ка у Бе о град био је увек у при ја тељ ским од но си ма са го спо ди ном 
Фон блан ком и за вре ме су ко ба са кне жев ско срп ском вла дом до ка зао се као 
то пли при ста ли ца ен гле ског ге не рал ног кон зу ла.

Про шле го ди не је због жи вих го во ра про тив кне за Ср би је и ње го ве вла-
де био под ис тра гом и на кон ду жег за тво ра пу штен и ка сни је је по стао ва тре-
ни члан вла ди не опо зи ци је, док ње го ви од но си са го спо ди ном Фон блан ком 
ни су пре тр пе ли ни ка кве про ме не. 

По што је Ма ша Јо кић пре кју че коп не ним пу тем от пу то вао у Ца ри град, 
ме ни је у по ве ре њу са оп ште но да је оти шао због ен гле ске же ле зни це и да је 
од го спо ди на Фон блан ка до био на лог, та ко да мо лим да се обра ти па жња на 
овог пут ни ка и да ми се са оп ште ве сти о ње го вом бо рав ку у Ца ри гра ду.

Исто вре ме но имам част да оба ве стим [нечит ко] да се на кон од ла ска кне за 
29. про шлог ме се ца у кне жев ско срп ском Са ве ту жи во раз го ва ра ло о же ле-
знич ком пи та њу, при че му се ве ћи на из ја сни ла да се што пре узме у раз ма-
тра ње ре а ли за ци ја же ле зни це од Бе о гра да до Алек син ца, по мо гућ ству уз 
ис кљу че ње ен гле ског ути ца ја. 

Пре вод с не мач ког:
Са ра Са мар џић
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Д р  А Л Е КС А Н Д РА  ВУЛ Е Т И Ћ
Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, Србија

СТА РО СНА СТРУК ТУ РА СТА НОВ НИ ШТВА  
СР БИ ЈЕ У 19. ВЕ КУ*

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви ста ро сном струк ту ром ста нов ни штва Ср би је у 19. 
ве ку. На осно ву по да та ка о рас по де ли ста нов ни штва пре ма уз ра сту из 1854. и 1890. 
го ди не из вр ше на је ана ли за за сту пље но сти по је ди них ста ро сних гру па у укуп ној 
по пу ла ци ји. По себ но је раз ма тра но уче шће ста ро сних гру па у град ском и се о ском 
ста нов ни штву, као и у му шком и жен ском де лу по пу ла ци је. По да ци о ста ро сној 
струк ту ри упо ре ђе ни су са ана лог ним по да ци ма из дру гих европ ских зе ма ља.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ста нов ни штво, де мо гра фи ја, ста ро сна струк ту ра, Ср би ја, 
19. век

У мо дер ној ад ми ни стра тив ној др жа ви, ко ја се ства ра у дру гој по ло ви ни 
18. ве ка, ин те ре со ва ње за ста нов ни штво у по чет ку је би ло усме ре но ка при-
ку пља њу по да та ка о по ре ским и вој ним об ве зни ци ма. У спи ско ве ста нов ни ка, 
ко ји су са ста вља ни ра ди сти ца ња уви да у број ли ца ко ја под ле жу пла ћа њу 
по ре ских оба ве за и ре гру то ва њу за вој ну слу жбу, бе ле же не су и њи хо ве го-
ди не ста ро сти. Па ра лел но са ад ми ни стра тив ним за ни ма њем за ста нов ни штво, 
раз ви ја ло се и на уч но ин те ре со ва ње за би о ло шке и со ци јал не од ли ке људ ске 
по пу ла ци је и за ко ни то сти у ње ном раз во ју. При ку пља ње све ве ћег бро ја 
по да та ка о ста нов ни шву од стра не др жав не ад ми ни стра ци је и раз вој на уч них 
ме то да њи хо ве ана ли зе у 19. ве ку, омо гу ћи ли су сти ца ње уви да у де мо граф ску 
струк ту ру и раз вој, као и пра ће ње и пред ви ђа ње де мо граф ских трен до ва. 

Као и у дру гим европ ским зе мља ма, и у Ср би ји је у 19. ве ку пoчетно 
ин те ре со ва ње за ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва би ло у ве зи с утвр ђи ва-
њем бро ја по ре ских и вој них об ве зни ка. Пр вим по пи сом по ре ских ли ца 1815. 
го ди не об у хва ће ни су му шкар ци ста ри ји од се дам го ди на – об ве зни ци ха-
ра ча, као и оже ње ни му шкар ци ко ји су пла ћа ли на род ни по рез. С об зи ром на 
то да је брак у Ср би ји у то вре ме био ско ро уни вер за лан, по да ци о бро ју оже-
ње них ли ца из по ре ских спи ско ва по сред но мо гу да ука жу и на број од ра слих 
му шка ра ца. Од 1819. го ди не у по ре ске спи ско ве уво де се и му шкар ци мла ђи 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту 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 „Од уни вер зал них ца р ста ва ка на ци о нал ним др жа ва ма. 
Дру штве не и по ли тич ке про ме не у Ср би ји и на Бал ка ну” (бр. 177030).
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од се дам го ди на, ка ко би се пред у пре ди ле зло у по тре бе при ли ком пла ћа ња 
по ре за, по зна те као „скри ва ње ха рач ких гла ва”.1

У пр вом по пи су це ло куп ног ста нов ни штва у Ср би ји, из вр ше ном 1834. 
го ди не, му шко ста нов ни штво по пи са но је по го ди на ма ста ро сти. По ред на-
во ђе ња го ди на ста ро сти сва ког му шког ли ца, у по себ ним ру бри ка ма из вр ше-
на је рас по де ла му шка ра ца по ста ро сним гру па ма. У по себ ној ру бри ци ре ги-
стр о ва ни су му шкар ци од сед ме до се дам де се те го ди не жи во та ко ји су би ли 
об ве зни ци ха ра ча. У ру бри ка ма ко је су се од но си ле на вој не об ве зни ке, му-
шкар ци не до ра сли за вој ску ре ги стр о ва ни су пре ма уз ра сту у две ру бри ке: од 
пр ве до сед ме го ди не, и од сед ме до осам на е сте го ди не жи во та. Рас по де ла 
му шке де це на ста ро сне гру пе тре ба ло је да омо гу ћи др жав ној упра ви увид 
у број но ста ње бу ду ћих вој них об ве зни ка, ка ко би на осно ву тих ин фор ма-
ци ја мо гла да пла ни ра ре гру та ци ју и кре и ра вој ну по ли ти ку.2 

На ред не, 1835. го ди не, сва по ре ска да ва ња су об је ди ње на, а по ре ски 
об ве зни ци по ста ли су сви му шкар ци ста ри ји од 20 го ди на, без об зи ра на 
брач но ста ње. Сто га је и у на ред ним по пи си ма бе ле же ње го ди на ста ро сти 
му шког де ла ста нов ни штва би ло зна чај но. Исто вре ме но, из по пи сних ру-
бри ка не ста ло је кла си фи ко ва ње ста нов ни ка пре ма уз ра сту за вој ску, по што 
је др жа ва раз ви ла дру ге ме то де за до зна ва ње бро ја ре гру та.3

Жен ски део ста нов ни штва пр ви пут по пи сан је по име ни ма и по го ди-
на ма ста ро сти 1862/63. го ди не.4 На уво ђе ње ове но ви не у по пи се ста нов ни-
штва пре суд но је ути цао Вла ди мир Јак шић, ко ји је 1862. го ди не по ста вљен 
на ме сто на чел ни ка Еко ном ског оде ље ња Ми ни стар ства фи нан си ја, у чи јој 
над ле жно сти је би ло и ор га ни зо ва ње и спр о во ђе ње по пи са. Јак шић је био 
пр ви шко ло ва ни ста ти сти чар у Кне же ви ни Ср би ји. Ње го вом за слу гом је и 
у Ср би ји, по угле ду на раз ви је не евр оп ске зе мље, от по че ло про у ча ва ње де-
мо граф ских кре та ња и струк ту ре ста нов ни штва.

То ком пр ве по ло ви не 19. ве ка у мо дер ним ад ми ни стра тив ним др жа ва-
ма би ло је рас про стра ње но уве ре ње да ће про у ча ва ње де мо граф ске струк ту-
ре и раз во ја до при не ти уна пре ђе њу др жав них по ли ти ка упра вља ња, што ће 
за по сле ди цу има ти по ве ћа ње оп штег бла го ста ња. Ово уве ре ње је са не мач-
ких уни вер зи те та у Ср би ју до нео и Вла ди мир Јак шић. Ста ро сну струк ту ру 
ста нов ни штва по сма трао је у еко ном ском кон тек сту, кроз од нос из ме ђу рад но 
ак тив ног и не ак тив ног ста нов ни штва: „Као на род ни при вре ди те љи ду жни смо 
осо би то вни ма ни је на оне раз ре де људ ства у јед ној др жа ви обра ти ти, ко ји 
не са мо да ни шта не про из во де, но ко ји шта ви ше од тру да и те ци ва остали[х] 
са гра ђа на из др жа ва ју се”.5 

1 Оп шир ни је ви де ти у: А. Ву ле тић, „Од по ре ских спи ско ва до пр вог по пи са ста нов-
ни штва и имо ви не. Овла да ва ње људ ским и ма те ри јал ним ре сур си ма у осло бо ђе ној Ср би ји 
1815–1834. го ди не”, у: Срп ска ре во лу ци ја и об но ва др жав но сти Ср би је: две ста го ди на од 
Дру гог срп ског устан ка, Бе о град –Ча чак 2016, 151–165.

2 Л. Цви је тић, „По пис ста нов ни штва и имо ви не у Ср би ји 1834. го ди не”, Ме шо ви та 
гра ђа (Mi scel la nea) XI II, 1984, 13.

3 Исто, 16 [За утвр ђи ва ње бро ја ре гру та од зна ча ја су по ста ли из ве шта ји из ма тич них 
књи га, чи је је во ђе ње по ста ло оба ве зно 1836. године].

4 Жен ско ста нов ни штво пр ви пут је об у хва ће но по пи сом 1834. го ди не, али са мо зби-
р но у окви ру до ма ћин ства, Исто, 13. 

5 В. Јак шић, „Чи сло и по крет људ ства у Бе о гра ду”, Гла сник Дру штва срп ске сло ве сно
сти VII, 1855, 265. 
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Пр ва ана ли за ста ро сне стук ту ре ста нов ни штва Ср би је, ко ју је сре ди ном 
19. ве ка из вр шио Јак шић, по ка за ла је да је сра змер ни од нос из ме ђу по је ди них 
ста ро сних гру па у Ср би ји не по вољ ни ји у од но су на дру ге европ ске зе мље: 
„Као што се и у оста лим, у нор мал ном по ли тич ном ста њу на ла зе ћим се др жа-
ва ма по ка зу је, исто та ко и у Ср би ји људ ство од де це по чев ши пак до нај ду бље 
ста ро сти све то сла би је чи слом [бројем] би ва, са мо уто ли ко што је из ме ђу 
Ср би је и оста ле Евро пе раз ли ка, што код нас су ви ше де це, ма ње му же ва и 
са свим ма ло ста ра ца има” (под ву кла ау тор ка ра да).6

У ака дем ској јав но сти де мо граф ски раз вој ни је са гле да ван са мо у пер-
спек ти ви еко ном ског раз во ја, већ и у ши рем дру штве ном кон тек сту ко ји је 
под ра зу ме вао бор бу за оства ре ње на ци о нал них ци ље ва. С об зи ром на то да су 
де мо граф ски окви ри дру штве ног и др жав ног на прет ка нај че шће по сма тра-
ни кроз укуп ни при ра штај ста нов ни штва, ле кар Ми лан Јо ва но вић Мор ски 
сма трао је по треб ним да на гла си и ва жност бро ја од ра слих ста нов ни ка. Пре-
ма ње го вом уве ре њу, за „ма ле не” др жа ве, ка ква је би ла Ср би ја, ко је „има ју да 
из вр ше го ле ме за да ће, не ма и не мо же би ти на сло на на ап со лут но мно штво 
жи тељ ства, као што га ви ди мо у ве ли ким др жа ва ма (Тур ска): за њих је ре
ла тив но ве ћи број од ра слог жи тељ ства [подвучено у оригиналу] и ње го во 
ин ди ви ду ал но здра вље, ње го ва сна га нај ве ћи фак тор, као што је то на ша 
но ви ја исто ри ја ја сно за све до чи ла”.7 

У оп се жном ста ти стич ком при ка зу дру штве ног и при вред ног ста ња у 
Ср би ји по чет ком 80-их го ди на 19. ве ка, Вла ди мир Јо ва но вић освр нуо се и 
на ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва: „По де ла ста нов ни ка по го ди на ма на-
ро чи то је ва жна за оце ну при вред не, во је не, и уоп ште дру штве не сна ге. Са мо 
су од ра сни за оруж је и од бра ну зе мље; они су про из вод ни рад ни ци на по љу 
на род не при вре де; они [су] ак тив ни но си о ци јав них пра ва и ду жно сти, на род-
не са мо стал но сти и др жав не мо ћи; до кле се нео д ра сни ни у што од све га 
то га не ра чу на ју.”8 По ред од ра слих ста нов ни ка, ко ји су ва жни за при вред ни 
раз вој и вој ну моћ сва ке др жа ве, Јо ва но вић је на гла сио и зна чај бро ја ста ри јих 
жи те ља у укуп ној по пу ла ци ји. Иа ко су рад но не про дук тив ни, број ност ста-
рих љу ди је по ка за тељ „здра ве кли ме, до бр ог од га ји ва ња, уред ног жи во та и 
не ког бла го ста ња, па се и знат ни ји број ста рих у на ро ду по вољ но оце њу је”.9

*

Пр ву ана ли зу ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва Ср би је из вр шио је 
Вла ди мир Јак шић на осно ву по пи са из 1854. го ди не. С об зи ром на то да је 
из во ђе ње ста ро сне струк ту ре за це лу зе мљу био за ма шан по сао, Јак шић се 
опре де лио за ње но из во ђе ње на узо р ку ста нов ни штва Бе о гра да, Бањ ског 

6 Исто, 263.
7 Ми лан Јо ва но вић, „Оп шта би о ста ти ка с по гле дом на ста ти сти ку жи во та и здра вља 

у Ср би ји”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва III, 1866, 106.
8 Вла ди мир Јо ва но вић, „Ста ти сти чан пре глед на шег при вред ног и дру штве ног ста ња, 

са об зи ром на при вред но и дру штве но ста ње дру гих др жа ва”, Гла сник Срп ског уче ног дру
штва LI, 1882, 209.

9 Исто.
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сре за у Алек си нач ком окру гу и Ка ра но вач ког сре за у Ча чан ском окру гу. 
Иа ко ста нов ни штво Бе о гра да ни је би ло ре пре зен та тив но за це лу зе мљу, оно 
је има ло спе ци фич ну те жи ну због по ли тич ког и при вред ног зна ча ја срп ске 
пре сто ни це. Ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва глав ног гра да тре ба ла је да 
по ка же де ло ва ње дру штве них и при вред них чи ни ла ца на де мо граф ску 
струк ту ру ка рак те ри стич них за ур ба не цен тре.10 Ста ро сна струк ту ра ста нов-
ни штва Бањ ског и Ка ра но вач ког сре за тре ба ло је да да бу де ре пре зен та тив на 
за це лу зе мљу. Јак шић је по ме ну те сре зо ве иза брао за то што су у де мо граф-
ском по гле ду би ли раз ли чи ти – у Бањ ском сре зу при ра штај ста нов ни штва 
био је ви сок, док је у Ка ра но вач ком био ни зак. Сто га је сма трао да ће по сма-
тра ни за јед но, ова два сре за да ти нај при бли жни ју сли ку ста ња у це лој Ср би-
ји. Јак шић је ста нов ни штво на ве де них обла сти по де лио на пе то го ди шње ста-
ро сне гру пе, у скла ду са већ уста но вље ном прак сом у раз ви је ним зе мља ма.11 
С об зи ром на то да су са мо му шка ли ца би ла по пи са на по го ди на ма ста ро сти, 
из ве де на ста ро сна струк ту ра од но си се са мо на му шки део по пу ла ци је. 

У сле де ћој та бе ли при ка за на је рас по де ла ста нов ни штва пре ма уз ра сту 
ко ју је из вео Јак шић. У та бе ли смо за др жа ли од ред ни цу „Ср би ја” за по дат-
ке ко ји се од но се на ста нов ни штво по ме ну та два сре за, по што сма тра мо да у 
знат ној ме ри од ра жа ва ју де мо граф ску сли ку и у оста лим де ло ви ма Ср би је 
то га вре ме.

Табела 1. Расподела мушког становништва према узрасту у Београду и 
Србији (Бањском и Карановачком срезу) 1854. године12

Уз раст 
На 1.000 ста нов ни ка 

Бе о град Ср би ја
1–5 101 181

6–10 69 141
11–15 116 126
16–20 177 115
21–25 127 89
26–30 130 86
31–35 83 62
36–40 73 56
41–45 38 36
46–50 33 38

10 Јак шић је ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва Бе о гра да упо ре дио са ста ро сном струк-
ту ром ста нов ни штва Па ри за и дан ских гра до ва. Ви де ти: В. Јак шић, нав. де ло, 236–237 [С 
об зи ром на то да су кри те ри ју ми по пи са ста нов ни штва у на ве де ним гра до ви ма би ли раз-
ли чи ти, њи хо во по ре ђе ње ни је до вољ но ре ле вант но, па га из тог раз ло га ов де и не наводимо].

11 У до ма ћој ста ти стич кој ли те ра ту ри 19. ве ка ста ро сне гру пе ра чу на те су од пр ве го ди-
не жи во та (1–5, 6–10...). Не ја сно је да ли су у пр ву ста ро сну гру пу убра ја на де ца од мо мен та 
на вр ше не пр ве го ди не или и де ца ко ја су се на ла зи ла у пр вој го ди ни жи во та; прет по ста вља мо 
да су убра ја на и де ца пре на вр ше не пр ве го ди не, с об зи ром на то да су у ста ти сти ци умр лих 
на во ђе на де ца већ од пр вог ме се ца ста ро сти. У са вре ме ној ста ти стич кој ли те ра ту ри уо би-
ча је но је ра чу на ње ста ро сних гру па од мо мен та ро ђе ња (0–4, 5–9...). 

12 Извор података за табелу: В. Јакшић, Число и покрет људства у Београду, 261.
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51–55 17 16
56–60 18 18
61–65 8 10
66–70 5 10
71–75 4 4
76–80 1 5
81–85 0,5 3
86–90 0,3 1
91–95 – 0,3

96–100 – 0,3

У Ср би ји је, по сма тра но кроз при зму ста ња у Бањ ском и Ка ра но вач ком 
сре зу, нај ве ћа кон цен тра ци ја ста нов ни штва би ла у мла ђим ста ро сним гру-
па ма. Број ста нов ни ка био је нај ве ћи у нај мла ђој ста ро сној гру пи – од пр ве 
до пе те го ди не жи во та, а по том је по сте пе но опа дао са по ра стом го ди на ста-
ро сти. Ви ше од по ло ви не ста нов ни штва би ло је мла ђе од 20 го ди на. Мла да 
ста ро сна струк ту ра би ла је по сле ди ца ви со ког на та ли те та – Ср би ја је то ком 
19. ве ка има ла сто пе на та ли те та ко је су би ле ме ђу нај ви шим у Евро пи.13 

Ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва Бе о гра да раз ли ко ва ла се од остат ка 
зе мље. Нај број ни ју ка те го ри ју ста нов ни штва срп ске пре сто ни це чи ни ли су 
му шкар ци у уз ра сту 16–20 го ди на, а по том у уз ра сту 25–30 и 21–25 го ди на. 
Ви со ки удео ста нов ни штва у мла ђој рад но ак тив ној до би био је у ве ли кој 
ме ри по сле ди ца ме ха нич ког кре та ња ста нов ни штва. Бе о град је сре ди ном 
19. ве ка имао нај ве ћу сто пу ими гра ци је у Ср би ји, а нај ве ћи удео у ми гра ци-
ја ма ста нов ни штва има ли су упра во му шкар ци у на ве де ним ста ро сним гру-
па ма. Нај број ни ју гру пу ста нов ни штва – у уз ра сту 16–20 го ди на, чи ни ли су 
ма хом за нат ски и тр го вач ки ше гр ти, као и ђа ци бе о град ских шко ла, ко ји су 
у нај ве ћем бро ју по ти ца ли са се ла. 

У на ред ном гра фи ко ну ста ро сну струк ту ру му шког ста нов ни штва Ср би-
је сре ди ном 19. ве ка упо ре ди ли смо са ана лог ним по да ци ма из дру гих европ-
ских зе ма ља за ко је су нам до ступ ни по да ци из тог пе ри о да. 

13 Сто пе при род ног кре та ња ста нов ни штва зва нич но се об ја вљу ју од 1862. го ди не. У 
раз до бљу од 1862. до 1873. сто па на та ли те та у Ср би ји из но си ла је 44,8‰. У европ ским окви-
ри ма ве ћа сто па на та ли те та за бе ле же на је са мо у обла сти Вој не гра ни це (48,2‰). Не што 
ни же сто пе на та ли те та има ле су Ру си ја (44,0‰), Сак со ни ја (43,0‰) и Уга р ска (42,8‰). У су-
сед ној Вла шкој ова сто па би ла је знат но ни жа – 33,4‰, Грч кој – 28,6‰, а на слич ном ни воу 
сто пе на та ли те та би ле су и у за пад но е вроп ским зе мља ма. Ви де ти: „По крет људ ства Ср би је 
кроз два на ест го ди на, од 1862 до 1873”, Др жа во пис Ср би је VI II, 1874, 119; Пре по чет ка зва-
нич ног пра ће ња при род ног кре та ња ста нов ни штва, Вла ди мир Јак шић је на осно ву ма тич них 
књи га из ра чу нао про сеч ну сто пу на та ли те та за пе ри од 1837–1852, ко ја је из но си ла 35,3‰, 
и за 1854. го ди ну – 34,7‰. Ви де ти: В. Јак шић, „По крет људ ства Ср би је у го ди ни 1854”, Гла
сник Срп ског уче ног дру штва VII, 1855, 307 [Ове сто пе су знат но ни же не го у пе ри о ду по сле 
1862. С об зи ром на то да су до би је не на осно ву по да тка из ма тич них књи га чи је је во ђе ње 
би ло у за чет ку, ни смо си гур ни да су по да ци до 1854. го ди не са свим тачни]. 
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Гра фи кон 1. Про пор ци о нал на рас по де ла му шког ста нов ни штва по је ди них 
европ ских зе ма ља пре ма уз ра сту сре ди ном 19. ве ка14

Ме ђу по сма тра них пет зе ма ља, Ср би ја је има ла нај ве ћи удео ста нов ни-
штва мла ђег од 15 го ди на, нај ма њи удео од ра слог, рад но ак тив ног ста нов-
ни штва (15–64) и нај ма њи удео ста нов ни штва ста ри јег од 65 го ди на. На 
дру гој стра ни спек тра на ла зи ла се Фран цу ска, ко ја је има ла нај ма њи удео 
мла дог ста нов ни штва, а нај ве ће уде ле од ра слог и ста нов ни штва ста ри јег од 
65 го ди на. На ве де не зе мље сре ди ном 19. ве ка би ле су у раз ли чи тим фа за ма 
де мо граф ског раз во ја. Зе мље За пад не и Се вер не Евро пе на ла зи ле су се у пр вој 
фа зи де мо граф ске тран зи ци је за ко ју је ка рак те ри стич но опа да ње мор та ли-
те та. Нај ве ћи број ста нов ни штва ста ри јег од 65 го ди на има ле су Фран цу ска 
и Нор ве шка – зе мље у ко ји ма је опа да ње мор та ли те та по че ло ра ни је не го у 
дру гим зе мља ма. Фран цу ска је има ла нај ма њи удео мла дог ста нов ни штва; 
у тој зе мљи на та ли тет је по чео да опа да ра ни је не го у дру гим европ ским 
зе мља ма, па се про цес опа да ња на та ли те та од ви јао па ра лел но са опа да њем 
мор та ли те та.15 Ср би ја се сре ди ном 19. ве ка још увек на ла зи ла у пред тран-
зи ци о ној фа зи, ко ју ка рак те ри шу ви со ке сто пе на та ли те та и мор та ли те та, 
што се од ра зи ло на ње ну ста ро сну струк ту ру – ве ли ки број мла дог и ма ли број 
ста рог ста нов ни штва.

14 Из во ри по да та ка за та бе лу: за Ср би ју, исто као у Та бе ли 1; за оста ле зе мље: B. R. 
Mitchell, Eu ro pean Hi sto ri cal Sta ti stics 1750–1970, Mac mil lan Press, Lon don & Ba sing sto ke 
1975, 35, 44, 50, 52 [Подаци за Швед ску су из 1850. го ди не, Ен гле ску и Фран цу ску из 1851, а 
за Нор ве шку из 1855. го ди не. Као што је већ по ме ну то, ста ро сне гру пе за Ср би ју по де ље не 
су: 1–15, 16–65 и 66+].

15 Е. А. Wri gley, “The Fall of ma ri tal fer ti lity in ni ne te enth-cen tury Fran ce: exem plar or 
ex cep ti on”, Eu ro pean Jo u r nal of Po pu la tion I, 1985, 31–60; Mic hael Dra ke, Po pu la tion and So
ci ety in Nor way 1735–1865, Cam brid ge Uni ver sity Press 1969, 156.
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*

Пр ва ана ли за ста ро сне струк ту ре це ло куп ног ста нов ни штва Ср би је 
из вр ше на је по чет ком по след ње де це ни је 19. ве ка, на осно ву по да та ка из 
по пи са 1890. го ди не. У на ред ној та бе ли пред ста вље ни су по да ци о ста ро сној 
струк ту ри град ског, се о ског и укуп ног ста нов ни штва. У ка те го ри ју град ског 
ста нов ни штва увр ште ни су жи те љи на се ља ко ја су има ла ста тус ва ро ши и 
ва ро ши ца; у њи ма је 1890. го ди не жи ве ло 13,25% ста нов ни штва Ср би је.16

Та бе ла 2. Рас по де ла град ског, се о ског и це ло куп ног ста нов ни штва Ср би је 
пре ма уз ра сту 1890. го ди не17

Уз раст 
На 1.000 ста нов ни ка 

У гра ду У се лу У куп но
1–5 134 189 182

6–10 111 151 145
11–15 106 108 107
16–20 117 102 104
21–25 103 74 78
26–30 90 80 81
31–35 60 47 49
36–40 74 67 68
41–45 43 33 34
46–50 51 50 50
51–55 28 21 21
56–60 32 32 32
61–65 16 14 14
66–70 15 16 16
71–75 6 4 4
76–80 7 8 7
81–85 2 1 2
86–90 2 3 2
91–95 0,5 0,5 0,5

96–100 0,6 0,9 0,8
пре ко 100 0,1 0,3 0,2
не по зна то 1,8 0,4 0,6

С об зи ром на то да је се о ско ста нов ни штво чи ни ло око 87% це ло куп не 
по пу ла ци је, ње го во уче шће је у ве ћој ме ри опре де љи ва ло укуп ну ста ро сну 

16 Те го ди не у Ср би ји су 24 на се ља има ла ста тус ва ро ши, а 74 ста тус ва ро ши це. Ви де-
ти: Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је I/5, 1893, XXII, LI II.

17 Из во ри по да та ка за та бе лу: Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је I/5, LIV.
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струк ту ру ста нов ни штва. У се о ским сре ди на ма је, као и сре ди ном 19. ве ка, 
нај ве ћа кон цен тра ци ја ста нов ни штва би ла у мла ђим ста ро сним гру па ма; 
уче шће ста нов ни ка уз ра ста до 15 го ди на из но си ло је 45%. Та ква ста ро сна 
струк ту ра је, као што је већ ре че но, би ла по сле ди ца ви со ких сто па на та ли-
те та, чи ја је вред ност све до кра ја 19. ве ка би ла из над 40‰.18 И у град ским 
сре ди на ма нај ве ћи број ста нов ни ка био је у мла ђим ста ро сним гру па ма, али 
је њи хо ва кон цен тра ци ја у ста ро сној ка те го ри ји до 15 го ди на би ла ма ња не-
го на се лу – 35% укуп ног бро ја ста нов ни ка. Рад но ак тив ног ста нов ни штва 
(16–65 го ди на) би ло је ви ше у град ским (61%) не го у се о ским (52%) сре ди-
на ма. Ни смо си гур ни ко ји је узрок на из ме нич ном опа да њу и по ра сту бро ја 
ста нов ни ка у ка те го ри ја ма ста ро сти пре ко 20 го ди на. С об зи ром на то да се 
ра ди о го то во пра вил ном рит му ко ји се по на вља до нај ви ших ста ро сних 
ка те го ри ја, скло ни смо да то при пи ше мо не до ста ци ма ме то да по пи си ва ња 
го ди на (де це ниј ском за о кру жи ва њу) и не а де кват ној кла си фи ка ци ји у ста ро-
сне гру пе. 

Уче шће ста нов ни ка ста ро сти пре ко 65 го ди на би ло је при бли жно исто 
и у град ским и у се о ским сре ди на ма – око 3,3%. У по ре ђе њу са ста њем ка кво 
је би ло сре ди ном 19. ве ка, у се о ским сре ди на ма је 1890. го ди не уче шће му шке 
по пу ла ци је ста ри је од 65 го ди на би ло ве ће: уче шће у укуп ној по пу ла ци ји 
ове ста ро сне гру пе 1854. го ди не из но си ло је 2,5%, а 1890. го ди не по ра сло је 
на 3,5%. По раст бро ја ста ри јих ста нов ни ка углав ном ука зу је на по бољ ша ње 
жи вот них усло ва ко је до во ди до про ду жет ка жи вот ног ве ка.

По ре ђе ње ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва Ср би је и дру гих европ ских 
зе ма ља при ка за но је у сле де ћем гра фи ко ну.19

Ка да се по да ци из Гра фи ко на упо ре де са по да ци ма из сре ди не 19. ве ка 
(в. Гра фи кон 2), ви ди мо да је од нос из ме ђу зе ма ља за ко је рас по ла же мо по-
да ци ма из оба пе ри о да био сли чан. Нај ма њи удео мла дог, а нај ве ћи удео 
од ра слог ста нов ни штва има ла је и да ље Фран цу ска. На су прот њој, Ср би ја 
је има ла сра змер но нај ве ћи број мла дог и нај ма њи број од ра слог ста нов ни-
штва. За по след ње де це ни је 19. ве ка до ступ ни су нам и по да ци о ста ро сној 
струк ту ри по је ди них зе ма ља Ис точ не и Ју жне Евро пе. Зе мље у окру же њу 
Ср би је – Бу гар ска, Ру му ни ја и Грч ка, има ле су, у по ре ђе њу са зе мља ма Се-
ве ро за пад не Евро пе и Ру си је, ве ћи удео мла дог и ма њи удео од ра слог ста-
нов ни штва. Ипак, и у по ре ђе њу са зе мља ма из свог окру же ња, Ср би ја је 
има ла ве ћи удео мла дог и ма њи удео рад но ак тив ног ста нов ни штва. 

18 „Ста ти сти ка ро ђе ња, вен ча ња и уми ра ња у Кра ље ви ни Ср би ји од 1880. до 1887. го-
ди не”, Др жа во пис Ср би је XVII, 1893, XXI. 

19 У Ста ти сти ци Кра ље ви не Ср би је I/5 по да ци из Ср би је су та ко ђе по ре ђе ни са по-
да ци ма из дру гих зе ма ља (стра на LIV). С об зи ром на то да ни је на ве де но на ко је се го ди не 
од но се да ти по да ци, већ са мо да су при ка за ни пре ма Scheel, Hand buch der Sta ti stik, пу бли-
ка ци ји ко ја је, ко ли ко зна мо, об ја вље на 1879. го ди не, у овом ра ду смо за по ре ђе ње узе ли 
по дат ке ко ји су хро но ло шки бли жи 1890. го ди ни, а из не ти су у већ на ве де ном де лу B. R. 
Mitchell, Eu ro pean Hi sto ri cal Sta ti stics 1750–1970; у овој пу бли ка ци ји на ве де ни су и по да ци 
за не ке зе мље из Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе, ко јих не ма у СКС I/5.
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Гра фи кон 2: Про пор ци о нал на рас по де ла ста нов ни штва европ ских зе ма ља 
пре ма уз ра сту око 1890. го ди не20

Сра змер но нај ве ћи број ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди на има ле су 
Фран цу ска и Скан ди нав ске зе мље. Као што је већ ре че но, у овим зе мља ма 
опа да ње мор та ли те та по че ло је ра ни је не го у дру гим европ ским зе мља ма. 
По да ци о бро ју осо ба ста ри јих од 65 го ди на у Бу гар ској не мо гу се сма тра ти 
ре ле вант ним21, док по да ци да ти за Ру му ни ји ни су у овом по гле ду ком па ра-
тив ни, по што об у хва та ју и ста нов ни штво уз ра ста 60–65 го ди на.

*

Струк ту ра ста нов ни штва пре ма уз ра сту ни је исто вет на у му шком и 
жен ском де лу ста нов ни штва. Пол но-ста ро сна струк ту ра ре зул тат је ду го роч-
ног де ло ва ња при род ног (на та ли тет и мор та ли тет) и ме ха нич ког (ми гра ци је) 

20 Из во ри по да та ка за гра фи кон: за Ср би ју, исто као и у Та бе ли 2; за оста ле зе мље: B. 
R. Mitchell, нав. де ло, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 52. По да ци за Ау стри ју, Уга р ску, 
Не мач ку, Нор ве шку и Швед ску од но се се на 1890. го ди ну, за Ита ли ју на 1881, за Бу гар ску 
на 1888, за Грч ку и Ру му ни ју на 1889, за Фран цу ску и Ен гле ску на 1891, за Ру си ју на 1897. 
го ди ну. По да ци за Ру му ни ју пред ста вље ни у тре ћој ко лум ни од но се се на ста нов ни штво 
ста ри је од 60 го ди на. У овој пу бли ка ци ји да ти су и по да ци за Ср би ју (стр. 47) ко ји су пре у-
зе ти из на ве де не све ске Ста ти сти ке Кра ље ви не Ср би је. Иа ко су у овој Ста ти сти ци ста-
ро сне гру пе, као што смо већ на ве ли, по чи ња ле од пр ве го ди не ста ро сти, у пу бли ка ци ји B. 
R. Mitchell иден тич ни по да ци пред ста вље ни су од нул те го ди не, ана лог но по да ци ма ко ји 
су да ти за дру ге зе мље. 

21 Из не на ђу ју ће ве ли ки број осо ба ста ри јих од 65 го ди на ко ји је ре ги стро ван у Бу гар-
ској иза звао је сум њу у тач ност ових по да та ка и код оно вре ме них ста ти сти ча ра, ви де ти: 
Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је I/5, LIV. На осно ву уви да у број ста рих осо ба у Бу гар ској 
у на ред ним по пи си ма, до зна је мо да је њи хо во уче шће у укуп ној по пу ла ци ји по чет ком 20. 
ве ка би ло знат но ма ње не го 1888, због че га прет по ста вља мо да по да ци из те го ди не ни су 
по у зда ни, ви де ти: B. R. Mitchell, Eu ro pean Hi sto ri cal Sta ti stics, 31. 
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кре та ња ста нов ни штва. Пре ма де мо граф ским за ко ни то сти ма, увек се ра ђа 
ви ше му шка ра ца не го же на. Због ве ћег мор та ли те та му шке де це, на ро чи то 
у пр вим го ди на ма жи во та, из ме ђу 20. и 40. го ди не жи во та ус по ста вља се рав-
но те жа из ме ђу по ло ва у укуп ном ста нов ни штву. По сле 40. го ди не, мор та-
ли тет му шка ра ца по ста је ве ћи, што до во ди до ве ћег бро ја же на у ста ри јим 
ста ро сним гру па ма. На струк ту ру ста нов ни штва пре ма по лу и уз ра сту де-
лу ју и ми гра ци је. С об зи ром на то да ве ћи ну ми гра на та чи не му шкар ци у 
рад но ак тив ној до би, ми гра ци о на кре та ња на ру ша ва ју при род ну рав но те жу 
из ме ђу по ло ва у по је ди ним ста ро сним гру па ма.22

У сле де ћој та бе ли пред ста ви ли смо про пор ци о нал ни од нос бро ја же на 
и му шка ра ца у град ским и се о ским сре ди на ма, као и у це ло куп ној по пу ла-
ци ји, уну тар пе то го ди шњих ста ро сних гру па.

Та бе ла 3. Број же на на 100 му шка ра ца по ста ро сним гру па ма у град ским и 
се о ским сре ди на ма23

Уз раст 
На 100 му шка ра ца би ло је же на

У гра ду У се лу У куп но
1–5 97 99 99

6–10 97 97 97
11–15 74 95 92
16–20 64 105 98
21–25 51 98 88
26–30 87 109 105
31–35 75 94 91
36–40 81 100 97
41–45 74 90 87
46–50 80 97 95
51–55 62 75 73
56–60 98 111 109
61–65 61 56 57
66–70 89 90 90
71–75 82 78 78
76–80 100 97 99
81–85 93 73 75
86–90 154 83 88
91–95 89 70 73

96–100 100 77 70
Пре ко 100 115 60 71
Не по зна то 15 70 45

Укуп но 78 98 95

22 Ali ca Wert he i mer-Ba le tić, Sta nov niš tvo i raz voj, Za greb 1999, 340.
23 Из вор по да та ка за та бе лу: Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је I/5, LV.
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У скла ду са де мо граф ским за ко ни ма по ко ји ма се ра ђа ви ше му шке 
не го жен ске де це, и у се о ским и у град ским сре ди на ма број му шка ра ца у 
уз ра сту до де се те го ди не жи во та био је не што ве ћи од бро ја же на. У уз ра сту 
пре ко де сет го ди на, у гра до ви ма је број му шка ра ца био ве ћи од бро ја же на, 
што је би ла по сле ди ца ими гра ци ја, док је на се лу њи хов број ча ни од нос био 
ујед на че ни ји. Ми шље ња смо да на из ме нич ни по раст и опа да ње сра змер ног 
бро ја же на и му шка ра ца у уза стоп ним ста ро сним гру па ма не од го ва ра ре-
ал ном ста њу већ да је, као и у слу ча ју рас по де ле це ло куп ног ста нов ни штва 
пре ма уз ра сту, по сле ди ца не до ста та ка у на чи ну гру пи са ња по да та ка о го-
ди на ма ста ро сти. Ве ли ка дис про пор ци ја на ро чи то је уоч љи ва на се лу, у 
ста ро сним гру па ма пре ко пе де се те го ди не, у уз ра сти ма ка да је ве ћа ве ро-
ват но ћа за о кру жи ва ња го ди на ста ро сти. Сто га сма тра мо да кла си фи ко ва ње 
ста нов ни штва пре ма по лу у ве ће ста ро сне гру пе мо же да пру жи сли ку ко ја 
је при бли жни ја ре ал ном ста њу. Пре не го што то ура ди мо, при ка за ће мо сра-
змер но уче шће же на у по је ди ним ста ро сним гру па ма у европ ским зе мља ма.

Гра фи кон 3. Број же на на 100 му шка ра ца по ста ро сним гру па ма у европ ским 
зе мља ма око 1890. го ди не24

У зе мља ма За пад не и Се вер не Евро пе број же на у укуп ној по пу ла ци ји 
био је ве ћи од бро ја му шка ра ца. Је дан од раз ло га за та кву пол ну струк ту ру 
би ле су ми гра ци је у зе мље но вог све та, у ко ји ма је у ве ћем бро ју уче ство вао 
му шки део по пу ла ци је. У ве ћи ни тих зе ма ља број му шка ра ца био је ве ћи од 
бро ја же на у уз ра сту до пет на е сте го ди не, да би у ста ри јим уз ра сти ма број 
же на над ма шио број му шка ра ца. Нај ве ћи удео же на у укуп ној по пу ла ци ји 
био је у нај ста ри јим уз ра сти ма. Раз лог то ме је, по ред ми гра ци ја, био и ве ћи 
мор та ли тет му шка ра ца у ста ри јој до би. Слич на ста ро сна струк ту ра би ла је 

24 Из вор по да та ка: као за Гра фи кон 2.



и у Ру си ји, с тим што је у овој зе мљи уче шће же на би ло ве ће и у ка те го ри ји 
ста нов ни штва мла ђег од пет на ест го ди на. 

У зе мља ма Ју го и сточ не Евро пе му шкар ци су би ли ве ћин ско ста нов ни-
штво. У Ср би ји и Ру му ни ји број же на у укуп ној по пу ла ци ји опа дао је са 
по ве ћа њем го ди на жи во та; на ро чи то ве ли ку дис про пор ци ју му шког и жен-
ског по ла у гру пи нај ста ри јих ста нов ни ка има ла је Ру му ни ја. 

У на ред ном гра фи ко ну по дат ке о ста ро сти ста нов ни штва у Ср би ји гру-
пи са ли смо у че ти ри ста ро сне гру пе: мла до ста нов ни штво (1–15 го ди на), 
мла ђе рад но ак тив но ста нов ни штво (16–45 го ди на), ста ри је рад но ак тив но 
ста нов ни штво (46–65 го ди на) и ста нов ни штво пре ко 66 го ди на ста ро сти. 
На ве де не ста ро сне гру пе раз ма тра не су на ни во и ма рас по де ле ста нов ни штва 
пре ма по лу и ти пу на се ља. 

Гра фи кон 4. Рас по де ла ста нов ни штва Ср би је на ста ро сне гру пе пре ма по
лу и ти пу на се ља 1890. го ди не (у ап со лут ним из но си ма)25

Нај ве ћи удео рад но ак тив ног ста нов ни штва био је у кон цен три сан у 
му шком де лу по пу ла ци је у град ским сре ди на ма. На ро чи то је ве ли ко би ло 
уче шће мла ђег рад но ак тив ног ста нов ни штва (16–45 го ди на), ко је је би ло 
че ти ри пу та број ни је од ста ри јег радноакт ивноg ста нов ни штва. Слич не раз-
ме ре уче шћа по ме ну тих ста ро сних гру па, али у ма њем ра спо ну, би ле су 
при сут не и у жен ском де лу град ског ста нов ни штва.

У се о ским сре ди на ма нај број ни је ста нов ни штво ме ђу при пад ни ци ма 
оба по ла би ло је ис под 15 го ди на ста ро сти. У гру пи мла ђег рад но ак тив ног 
ста нов ни штва, ко ја је сле ди ла по број но сти, ве ће је би ло уче шће же на не го 

25 Из вор по да та ка за гра фи кон: Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је I/5, LI II.
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му шка ра ца. Прет по ста вља мо да су раз лог то ме би ле ми гра ци је му шког ста-
нов ни штва у град ске сре ди не. У ста ро сним гру па ма 45–65 и пре ко 65 го ди-
на уче шће му шка ра ца би ло је не што ве ће од уче шћа же на. С дру ге стра не, 
у град ским сре ди на ма, же не су би ле број ни је од му шка ра ца са мо у нај ста-
ри јој гру пи ста нов ни штва. 

На пол но-ста ро сну струк ту ру ути цао је и мор та ли тет ста нов ни штва. 
По ре ђе њем рас по де ле смрт но сти пре ма по лу и уз ра сту ви ди мо да су у град-
ским сре ди на ма мор та ли те ту ме ђу од ра слим ста нов ни штвом у ве ћој ме ри 
би ли из ло же ни му шкар ци, а у се о ским сре ди на ма же не.1 Ове раз ли ке у 
мор та ли те ту пре ма по лу и ме сту ста но ва ња би ле су по сле ди ца раз ли чи тог 
по ло жа ја и уло ге же на и му шка ра ца у град ској и се о ској при вре ди. У гра ду 
рад но ак тив но ста нов ни штво у огром ној ве ћи ни чи ни ли су му шкар ци; због 
усло ва на ра ду би ли су из ло же ни ве ћој смрт но сти не го же не, чи је рад не 
уло ге углав ном ни су пре ва зи ла зи ле окви ре по ро дич ног до ма ћин ства. У сео-
ском на чи ну жи во та и при вре ђи ва ња, же не су би ле из ло же не те жим усло-
ви ма жи во та и ра да, па са мим тим и ве ћој смрт но сти не го град ске же не.

*

Ср би ја је у 19. ве ку има ла ве ли ки удео мла дог ста нов ни штва и, сра змер-
но то ме, ма њи удео од ра слог и ста рог ста нов ни штва. На ве де не де мо граф ске 
од ли ке свр ста ва ле су је у зе мље са де мо граф ски про гре сив ним ста нов ни-
штвом. Мла да ста ро сна струк ту ра би ла је пр вен стве но по сле ди ца ви со ких 
сто па на та ли те та. Ма њем уде лу од ра слог и ста рог ста нов ни штва до при но-
си ле су и ви со ке сто пе мор та ли те та. Све до по чет ка 80-их го ди на 19. ве ка 
Ср би ја је, као и ве ћи на зе ма ља Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе, би ла у пред тран-
зи ци о ној фа зи де мо граф ског раз во ја. По чет ком де ве те де це ни је у Ср би ји је 
от по че ла пр ва фа за де мо граф ске тран зи ци је, ко ју је ка рак те ри са ло опа да ње 
сто па смрт но сти. Сто пе на та ли те та и да ље су би ле ви со ке, а њи хо во бла го 
опа да ње при мет но је тек на из ма ку 19. ве ка. Та кви трен до ви де мо граф ског 
раз во ја до при но си ли су одр жа њу мла де ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва 
Ср би је.

Сма тра се да мла да ста ро сна струк ту ра не по вољ но ути че на при вред ну 
струк ту ру и раз вој, по што те рет из др жа ва ња ве ли ког бро ја ста нов ни ка не-
до ра слих за рад па да на сра змер но ма ли број од ра слих, за рад спо соб них 
ста нов ни ка. Еко ном ски ре сур си за по ди за ње мла дих ге не ра ци ја у та квим 

1 Раз ме ре смрт но сти же на и му шка ра ца у Ср би ји би ле су то ком 70-их и 80-их го ди на 
19. ве ка на ни воу европ ског про се ка: на 100 умр лих же на до ла зи ло је у про се ку 107 умр лих 
му шка ра ца. Ви де ти: Б. Јо ва но вић, По пис људ ства у Кне же ви ни Ср би ји 1874, Бе о град 1881, 
35; „Ста ти сти ка ро ђе ња, вен ча ња и уми ра ња у Кра ље ви ни Ср би ји од 1880. до 1887. го ди не”, 
Др жа во пис Ср би је XVII, 1893, XLIV–XLV. Пр ви по да ци о рас по де ли смрт но сти пре ма по лу 
и уз ра сту ко ји ма рас по ла же мо су из 1893. го ди не. У се о ским сре ди на ма, мор та ли тет му-
шка ра ца био је ве ћи до пет на е сте го ди не жи во та (65% му шког мор та ли те та де ша ва ло се у 
овом уз ра сту, на спрам 60% жен ског). У фер тил ном пе ри о ду (уз раст 16–45) рас про стра ње-
ност жен ског мор та ли те та би ла је ве ћа од му шког (21,5%, на спрам 17,0%); и по за вр шет ку 
фер тил ног пе ри о да смрт ност же на би ла је ве ћа од смрт но сти му шка ра ца, али у ма њим 
раз ме ра ма. У град ским сре ди на ма у уз ра сту пре ко 20 го ди на смрт но сти су би ли из ло же ни у 
знат но ве ћој ме ри му шкар ци не го же не. Ви де ти: Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је I, 1895, 77.

71



72

де мо граф ским усло ви ма су огра ни че ни, што се не га тив но од ра жа ва на њи-
хо во ста са ва ње, а ве ли ки број мла дог и ма ли број од ра слог ста нов ни штва 
не по вољ но се од ра жа ва и на ме ђу ге не ра циј ски про цес пре но ше ња ма те ри-
јал них и не ма те ри јал них до ба ра.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

AGE STRUC TU RE OF SER BIAN PO PU LA TION IN THE 19TH CEN TURY

by

ALEKSANDRA VULETIĆ, Ph.D. 
The In sti tu te of Hi story, Bel gra de, Serbia

SUM MARY: This pa per analyzes the age struc tu re of the po pu la tion in Ser bia in the 
19th cen tury, ba sed on the da ta from the cen su ses car ried out in 1854 and 1890. The analysis 
sho wed that Ser bia in the 19th cen tury had a lar ge sha re of young po pu la tion and pro por ti o-
nally smal ler sha re of the adult and old po pu la tion. The se de mo grap hic cha rac te ri stics ran ked 
it among the co un tri es with de mo grap hi cally pro gres si ve po pu la tion. The young age struc-
tu re was pri ma rily the re sult of high fer ti lity ra tes. High mor ta lity ra tes con tri bu ted to a 
smal ler sha re of the adult and old po pu la tion. Un til the be gin ning of the 1880s, Ser bia, li ke 
most co un tri es in the Ea stern and So ut he a stern Eu ro pe, was in pre-tran si ti o nal sta ge of de-
mo grap hic de ve lop ment, cha rac te ri zed by high birth and mor ta lity ra tes. At the be gin ning of 
the 1880s, in Ser bia be gan the first pha se of de mo grap hic tran si tion mar ked by dec li ning 
mor ta lity ra tes. Birth ra tes we re still high, and the ir slight dec re a se oc cur red at the end of the 
19th cen tury. Such trends of de mo grap hic de ve lop ment con tri bu ted to the ma in te nan ce of the 
young age struc tu re of the Ser bian po pu la tion.

The age struc tu re of the po pu la tion was not iden ti cal in ur ban and in ru ral are as. Adult, 
wor king age po pu la tion was much mo re re pre sen ted in ci ti es and the re we re pro por ti o nally 
les ser po pu la tion un der 15 years of age than in vil la ges. The se dif fe ren ces we re lar gely the 
re sult of in ten si ve mi gra tion to ur ban are as, sin ce most of the ur ban im mi grants we re able-
bo died adult men. Gi ven that the vast ma jo rity of the po pu la tion in Ser bia li ved in ru ral are as, 
the age struc tu re of ru ral po pu la tion sig ni fi cantly in flu en ced the con fi gu ra tion of age struc tu re 
of the who le co un try. 

KEYWORDS: po pu la tion, de mo graphy, age struc tu re, Ser bia, 19th cen tury
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(1945−1947)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се при ка зу је на ко ји на чин и у ко јим ко ли чи на ма су 
рас по де љи ва не на мир ни це ста нов ни штву Ју го сла ви је у пр вим по сле рат ним 
го ди на ма, ка да је због не ста ши це хра не спро ве де на стро га ра ци о на ли за ци ја. 
Оп шти оквир ра да пред ста вља ана ли за по ли ти ке но вих ју го сло вен ских вла сти 
ко јом су ре ша ва ле је дан од нај а кут ни јих по сле рат них со ци јал них про бле ма 
зе мље – снаб де ва ње ста нов ни штва нео п ход ним на мир ни ца ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ис хра на, ста нов ни штво, Ју го сла ви ја, Евро па, ка ло ри је, 
по тро шач ке кар те, ра ци о ни са ње, снаб де ва ње 

Крај Дру гог свет ског ра та на евр оп ском кон ти нен ту ни је зна чио и окон
ча ње свих не во ља за оне ко ји су има ли сре ћу да га пре жи ве. Нај ва жни ји про
блем у пр вим по сле рат ним да ни ма, ко ји је у свим зе мља ма ко је су пре тр пе ле 
рат и оку па ци ју мо рао хит но и нео д ло жно би ти ре ша ван, би ло је снаб де ва
ње ста нов ни штва и у скла ду с тим обез бе ђе ње ег зи стен ци јал ног ми ни му ма 
хра не. Сен ка гла ди над ви ја ла се пр вих по сле рат них го ди на над Евро пом го
то во сва ко днев но, а у од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма си ту а ци ја је у тој 
ме ри би ла дра ма тич на да је ста нов ник ко ји би из гу био бон за ис хра ну пре жи
вља вао пра ву тра у му. У це лој Евро пи хра на је би ла стро го огра ни че на, а у 
мно гим др жа ва ма сле до ва ња су би ла ма ња не го за вре ме ра та. То ком 1946. 
го ди не про це ње но је да сто ми ли о на ста нов ни ка Евро пе днев но уно си са мо 
1.500 ка ло ри ја, а у по је ди ним мо мен ти ма чак и ма ње. Овај днев ни унос ка
ло ри ја су у но р мал ним окол но сти ма уно си ли ис кљу чи во они ко ји су би ли на 
ди је ти, а са да су га до би ја ла де ца у раз во ју, труд ни це и рад ни ци на те шким 
по сло ви ма, ко ји су пре ра та има ли днев на сле до ва ња од пре ко 3.000 ка ло ри ја. 
Нај те жа си ту а ци ја би ла је у оку пи ра ној Не мач кој и СССРу, где су днев ни 
обро ци у по је ди ним пе ри о ди ма па да ли и ис под 1.000 ка ло ри ја днев но. Ста ње 
ис хра не у Ју го сла ви ји би ло је са мо за ни јан су бо ље не го у ове две др жа ве.1

1 Вал тер Ла кер, Исто ри ја Евро пе 1945–1992, Бе о град 1999, 23–33.
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Сре ди ном ма ја за вр ше не су по след ње рат не опе ра ци је ко је је Ју го сло
вен ска ар ми ја во ди ла про тив оку па то ра.2 Мир ко ји је на сту пио ни је зна чио 
крај му ка ма гра ђа на Ју го сла ви је. Кри за ис хра не се на ро чи то осе ћа ла у гра до
ви ма, јер је снаб де ва ње на мир ни ца ма би ло пре ки ну то и тре ба ло је ус по ста
ви ти ме ха ни зме ди стри бу ци је. С тим у ве зи, про бле ми с ко ји ма су се но ве 
вла сти су о чи ле би ли су ви ше стру ки. Тран спорт ни ка па ци те ти ни су би ли 
до вољ ни да по кри ју све по тре бе пре во за ро бе, по љо при вред на про из вод ња 
је у рат ним усло ви ма зна чај но опа ла, ве ли ки људ ски гу би ци по себ но су по
го ди ли се о ско ста нов ни штво, што је иза зва ло не до ста так рад не сна ге на по
љо при вред ним по сло ви ма. По сле ди ца ова квог ста ња био је пад про из вод ње 
хра не, што је отво ри ло јед но од основ них со ци јал них пи та ња, а оно се од но
си ло на ег зи стен ци ју град ског ста нов ни штва. Си ту а ци ја ни је би ла ни ма ло 
по вољ ни ја у се ли ма, по себ но у па сив ним кра је ви ма Ју го сла ви је − ју го за пад на 
Ср би ја, Цр на Го ра, Хер це го ви на, Бо сна, Дал ма ци ја, Ли ка, Кор дун и Ба ни ја, 
где су се то ком ра та го то во сва ко днев но во ди ле рат не опе ра ци је. У та квој 
си ту а ци ји, до не та је од лу ка да др жа ва под сво ју кон тро лу ста ви пи та ње 
рас по де ле хра не.3 

Те шка си ту а ци ја у по гле ду ис хра не у зе мљи ко ја је пре ти ла да скли зне 
на иви цу гла ди, на те ра ла је др жав не ру ко во ди о це да осну ју ин сти ту ци ју 
ко ја би се ба ви ла про бле ми ма снаб де ва ња. Та ко је до шло до осни ва ња Из ван
ред не упра ве за снаб де ва ње, а сам на зив „из ван ред на” го во ри о те шко ћа ма 
с ко ји ма се Ју го сла ви ја су о ча ва ла тих да на. Пр ви за да так ко ји је Из ван ред на 
упра ва за снаб де ва ње оба ви ла би ла је из ра да пла на рас по де ле хра не. Том при
ли ком Упра ва је мо ра ла да во ди ра чу на о укуп ним за ли ха ма хра не у зе мљи, 
а у скла ду с тим да из ра ди ка те го ри је по тро ша ча пре ма те жи ни по сло ва 
ко је је град ско ста нов ни штво сва ко днев но оба вља ло. Ре зул тат њене де лат
но сти би ло је до но ше ње од ред би пре ма ко ји ма је утвр ђен обим не дељ ног 
обро ка за уста но вље не ка те го ри је по тро ша ча. Ста нов ни штво је ран ги ра но 
пре ма те жи ни по сла и по де ље но у три ка те го ри је. У пр ву су ушли рад ни ци 
на те шким, а у дру гу они на ла ким по сло ви ма. Под тре ћу ка те го ри ју су пот
па ли сви оста ли по тро ша чи, ме ђу ко ји ма су би ли де ца, труд ни це и бо ле сни
ци. Рас по де ла хра не је оба вље на та ко да су рад ни ци на те жим по сло ви ма 
до би ја ли нај ве ће ко ли чи не хра не, док су они на фи зич ки ма ње зах тев ним 
по сло ви ма до би ја ли 25% ма ње од њих; они ма ко ји су ула зи ли у по след њу 
ка те го ри ју сле до ва ло је 50% ма ње од пр ве ка те го ри је. По след њој ка те го ри
ји до зво љен је и мак си мал ни до да так про пи са ним не дељ ним об ро ци ма. 
Оп ште узев ши, у гра до ви ма је јед на осо ба про сеч но кон зу ми ра ла  ра зних 
на мир ни ца у ви си ни око 25 кг хра не ме сеч но, а по ред про пи са не те жи не 
би ло је мо гу ће до дат но на ба ви ти нај ви ше до 10% пре ко утвр ђе не вред но сти, 
али по вр ло ви со ким це на ма. Кра јем ок то бра 1945. го ди не, снаб де ва ње град
ског ста нов ни штва ни је би ло ре дов но за све про пи са не на мир ни це. Пре ма 
пред ви ђе ном пла ну, ре дов но је снаб де ва но је ди но хле бом, док оста лим на

2 Lju bo drag Di mić, Ju go sla vi ja i hlad ni rat, Ogle di o spolj noj po li ti ci Jo si pa Bro za Ti ta 
(1944–1974), Be o grad 2014, 53.

3 Ди пло мат ски ар хив Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је (ДАМ СПРС), 
По ли тич ка ар хи ва (ПА) – 1945, ф. 26, Не мач ка, д. 6363, По да ци о снаб де ва њу у Ју го сла ви ји 
(25. но вем бар 1945. го ди не).
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мир ни ца ма ни је по кри ло по тре бе пред ви ђе не пла ном. Пред ви ђе не ко ли чи
не ових, стро го ра ци о ни са них ко ли чи на жи вот них на мир ни ца по че ле су да 
се сма њу ју кра јем го ди не због си ту а ци је у зе мљи. Је ди на жи вот на на мир
ни ца, по ред хле ба, ко ја је ре дов но рас по де љи ва на био је ше ћер и то 150 гра ма 
ме сеч но за основ ну ка те го ри ју по тро ша ча, са до да ци ма од 400 гра ма за ла ке, 
од но сно 500 гра ма за рад ни ке на те шким по сло ви ма и по 500 гра ма за де цу 
до три го ди не и труд ни це.4 

Та бе ла 1. Не дељ ни оброк ра ци о ни са них на мир ни ца по осо би у Ју го сла ви ји5

Не дељ ни оброк ра ци о ни са них на мир ни ца по осо би 

Ка те го ри ја 
по тро ша ча 

Не дељ ни оброк у гра ми ма 

хлеб ме со ва ри во те сте
ни не 

маст, 
уље со сир шећер

I 5,600 400 800 250 188 125 750 пре ма 
рас по ло жи вим 

количинама
II 4,200 300 600 188 137 125 375
III 2,800 200 400 125 87 125 125

Мак си мал ни до да так не дељ ним об ро ци ма III ка те го ри ји по тро ша ча 

Ка те го ри ја 
по тро ша ча 

До да так не дељ ним об ро ци ма у гра ми ма 
све же 
мле ко 

конз. мле ко пи ри
нач сир чај те сте

ни не 
маст, 
уље 

ка као, 
чо ко ла да1:3 1:6

де ца до 
3 го ди не 2,1 l 0,7 l 0,35 l 700 ─ 75 ─ ─ 25

де ца 3–7 
го ди на 2,1 l 0,7 l 0,35 l 125 ─ ─ 125 ─ 25

труд ни це 2,1 l 0,7 l 0,35 l ─ 350 75 125 87 ─
бо ле сни ци, 
ди је тал ци 2,1 l 0,7 l 0,35 l 700 ─ 75 ─ ─ 25

Из про ра чу на ко је је Из ван ред на упра ва за снаб де ва ње из вр ши ла до 
1. ју ла 1945. го ди не, до шло се до по да тка да је до ма ћа про из вод ња на мир ни ца 
мо гла да ти око 2.300 ка ло ри ја днев но по гла ви ста нов ни ка, плус 350 ка ло
ри ја ко је су до би ја не из ино стран ства. Пре ра та, на јед ног по тро ша ча ишло 
је око 3.160 ка ло ри ја, а Ју го сла ви ја је не са мо под ми ри ва ла соп стве не по тре
бе у нај ва жни јим на мир ни ца ма не го је из во зи ла знат не ко ли чи не це ре а ли ја, 
ме са и ма сно ћа. Гор њи про ра чун је био са мо про сек ствар ног ста ња, а сте пен 
рас по ло жи вих на мир ни ца и сход но то ме днев ни унос ка ло ри ја ва ри ра ли су 
од под руч ја до под руч ја. Про из вод ња хра не у пла нин ским кра је ви ма је због 
не по вољ них кли мат ских и пе до ло шких усло ва и пре ра та би ла не до вољ на 
да за до во љи основ не по тре бе ло кал ног ста нов ни штва. Иа ко се нај ве ћи део ста
нов ни ка ових под руч ја ба вио по љо при вре дом, ни је мо гао да про из ве де до вољ
не ко ли чи не хра не, та ко да је по сто ја ла по тре ба за до дат ним снаб де ва њем, 
на ро чи то у зим ским ме се ци ма. Сре ди ном 1945. про це ње но је да 50% ста

4 Исто.
5 Та бе ла је на пра вље на пре ма по да ци ма из: ДАМ СПРС, ПА – 1945, ф. 26, Не мач ка, 

д. 6363.
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нов ни ка жи ви у под руч ји ма ко ја ни су про из во ди ла до вољ ну ко ли чи ну хра
не. По ру ше не ко му ни ка ци је и не до ста так тран спорт них сред ста ва по ве ћа ли 
су те шко ће у ве зи са пре во зом хра не из плод них у оскуд не кра је ве. Сто га, и 
ка да је снаб де ва ње хра ном по је ди них под руч ја зе мље нор ма ли зо ва но, у дру
гим кра је ви ма вла да ле су ве ли ке не ста ши це и глад. Због ве ли ке раз ли ке у 
снаб де ве но сти по је ди них де ло ва зе мље, ста ти сти ка про сеч не по тр о шње 
хра не ни је пре ци зно од ра жа ва ла ста ње у свим ње ним кра је ви ма.6

Та бе ла 2. Про ра чун ка ло риј ских вред но сти на мир ни ца не дељ ног обро ка 
ра ци о ни са них на мир ни ца по осо би у Ју го сла ви ји7

(Ко ли чи на да те хра не (гра ма)(K) / 100 гра ма) Х ну три тив на вред ност на мир ни це 
K(N) ↔ (———) * N100g

Не дељ ни оброк ра ци о ни са них на мир ни ца по осо би 

Ка те го ри ја 
по тро ша ча 

Не дељ ни оброк из ра жен у ка ло ри ја ма 

хлеб ме со ва ри
во 

те сте
ни не 

маст, 
уље со сир шећер

I 13.104 1.000 1.440 932 1.692 0 1.575 пре ма 
рас по ло жи вим 

количинама
II 9.828 750 1.080 701 1.233 0 1.207
III 6.552 500 720 466 783 0 262

Мак си мал ни до да так не дељ ним об ро ци ма III ка те го ри ји по тро ша ча 

Ка те го ри ја 
по тро ша ча 

До да так не дељ ним об ро ци ма из ра жен у ка ло ри ја ма (kCal)
све же 
мле ко 

конз. мле ко пи ри
нач сир чај те сте

ни не 
маст, 
уље 

ка као, 
чо ко ла да1:3 1:6

де ца до 
3 го ди не 1.365 3.430 1.262 910 ─ 0,75 ─ ─ 130

де ца 3–7 
го ди на 1.365 3.430 1.262 ─ ─ 466 ─ 130

бре ме ни те 
же не 1.365 3.430 1.262 ─ 455 0,75 466 783 ─

бо ле сни ци, 
ди је тал ци 1.365 3.430 1.262 910 ─ 0,75 ─ ─ 130

I ка те го ри ја рад ни ка: сле до ва ло им је на мир ни ца укуп не ка ло риј ске вред но сти 2.892 (kCal)
II ка те го ри ја рад ни ка: сле до ва ло им је на мир ни ца укуп не ка ло риј ске вред но сти 2.171 (kCal)
де ца до 3 го ди не: сле до ва ло им је на мир ни ца укуп не ка ло риј ске вред но сти 2.411 (kCal)
де ца 3–7 го ди на: сле до ва ло им је на мир ни ца укуп не ка ло риј ске вред но сти 2.298 (kCal)
бре ме ни те же не: сле до ва ло им је на ми р ни ца укуп не ка ло риј ске вред но сти 2.506 (kCal)

бо ле сни ци и ди је тал ци: сле до ва ло им је на мир ни ца укуп не ка ло риј ске вред но сти 2.361 (kCal)

6 АЈ, Ми ни стар ство тр го ви не и снаб де ва ња ФНРЈ (МТСФНРЈ), 163–1, Из гле ди ис хра
не и по љо при вре де у Ју го сла ви ји, од 1. ју ла 1945. го ди не до 30. ју на 1946. го ди не.

7 Про ра чун ра ђен пре ма по да ци ма из: ДАМ СПРС, ПА – 1945, ф. 26, Не мач ка, д. 6363, 
а на осно ву ка ло риј ских вред но сти хра не из: Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), Цен тра ла ин ду стриј
ских кор по ра ци ја Кра ље ви не Ју го сла ви је (76), 76–51–83/84, По да ци Цен трал ног хи ги јен ског 
за во да, Оброк људ ске хра не за вре ме ра та; (http://www.di je ta.ne t/ta bli ce/ta bli ce.ht m (10. 3. 2016).
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У са ста ву ис хра не про ра чу ни су по ка зи ва ли да су 80% ка ло ри ја из до
ма ћих про из во да да ва ле це ре а ли је, а 75% це ре а ли ја чи нио је ку ку руз. Та ква 
хра на, чак и у ван ред ним при ли ка ма ко је су вла да ле, би ла је не до вољ на, 
на ро чи то за сла бо ис хра ње на ли ца. Јед но ли чан са став на мир ни ца из до ма
ћих за ли ха ја сно се очи та ва из рас по ло жи вих хран љи вих са сто ја ка. Днев на 
про сеч на рас по ло жи вост про те и на би ла је про ра чу на та на 68 гра ма по ста
нов ни ку, а ма ње од 10 гра ма од тог де ла пред ста вља ли су жи во тињ ски про
те и ни, за раз ли ку од ста ња пре ра та ка да се уно си ло 19 гра ма. Днев на по
тро шња ма сно ћа опа ла је са 40 на са мо 34 гра ма по гла ви ста нов ни ка, што 
је би ло вр ло ма ло чак и за бал кан ске стан дар де.8 

Бри га око ре дов не ис хра не ста нов ни штва би ла је са став ни део др жав не 
по ли ти ке свих европ ских зе ма ља.9 Обез бе ди ти ми ни мум днев ног уно са од 
2.000 ка ло ри ја био је то ком 1945. го ди не пра ви под виг у це лој Евро пи.10 
Рад ни ци на те шким по сло ви ма пре ма про пи са ним ко ли чи на ма из та бли це 
тре ба ло је да уно се 2.892 ка ло ри је днев но, док је они ма на лак шим про пи
са на ко ли чи на од 2.171 ка ло ри је днев но. Из та бе ле се мо же за кљу чи ти да се 
др жа ва по себ но ста ра ла да де ци, труд ни ца ма и бо ле сни ци ма, ко ји су би ли 
по себ но осе тљи ве ка те го ри је ста нов ни штва, обез бе ди ве ћу ко ли чи ну хра не, 
па је тре ба ло да де ца до три го ди не уно се днев но 2.411 ка ло ри ја, де ца од три 
до се дам го ди на ста ро сти 2.298, труд ни ца ма је сле до ва ло 2.506 а бо ле сни ци
ма 2.361 ка ло ри ја. Ју го сла ви ја се на све на чи не тру ди ла да сво јим гра ђа ни ма 
обез бе ди сле до ва ње хра не про пи са но пла ном о ра ци о ни са њу ис хра не, али 
као и мно ге европ ске др жа ве у то ме ни је успе ва ла, јер је – по пут њих – ма хом 
би ла осло ње на на ис по ру ке Ад ми ни стра ци је за по моћ и об но ву Ује ди ње них 
На ци ја (UNR RA)11. 

8 АЈ, МТСФНРЈ, 163–1, Из гле ди ис хра не и по љо при вре де у Ју го сла ви ји, од 1. ју ла 1945. 
го ди не до 30. ју на 1946. го ди не.

9 На чин на ко ји се спро во ди ло снаб де ва ње ста нов ни штва у Ју го сла ви ји прак ти ко ва
но је у свим зе мља ма Евро пе ко је су уче ство ва ле у ра ту, па чак и у они ма по пут Швај цар ске 
и Швед ске ко је су то ком су ко ба оста ле не у трал не. По тро шач ке кар те и ра ци о ни са на по тро
шња по де ље на по ка те го ри ја ма уве де на је у це лој Евро пи, али је сва ка од др жа ва има ла 
не ку сво ју осо бе ност. Не ке зе мље су мо гле сво јим гра ђа ни ма да при у ште обил ни је снаб де
ва ње, док су дру ге че сто оску де ва ле у основ ним жи вот ним на мир ни ца ма. Ве ли ка Бри та ни
ја и Че хо сло вач ка су спа да ле у ред зе ма ља чи ји гра ђа ни су мо гли да у сво ју сва ко днев ну 
ис хра ну по не кад увр сте ар ти кле по пут ја ја, сла ни не или чо ко ла де, док су за раз ли ку од њих 
зе мље по пут по де ље не Не мач ке или СССРа у од ре ђе ним пе ри о ди ма би ле оне мо гу ће не да 
свом ста нов ни штву при у ште чак и век ну хле ба днев но (АЈ, МТСФНРЈ, 163–23, При каз снаб
де ва ња жи вот ним на мир ни ца ма у Фран цу ској (1946. го ди на); ДАМ СПРС, ПА – 1945, ф. 26, 
Не мач ка, д. 7651, Из ве штај МИПу о ста њу ис хра не у Бер ли ну (27. де цем бра 1945. го ди не); 
АЈ, МТСФНРЈ, 163–23, Mi ni stry of food, Ge ne ral ra tion bo ok 1945‒1946. АЈ, НАТ, 112–4–4, 
При слу шна слу жба, Ве сти ино стра них аген ци ја и до пи сни ка VI II (1. ав густ 1946. го ди не); 
To ni Džat, Ko li ba se ća nja, Be o grad 2011, 23‒24; АЈ, МТСФНРЈ, 163–23, Ка те го ри за ци ја по тро
ша ча и ви си на сле до ва ња у Че хо сло вач кој ре пу бли ци (мај 1946. го ди не); АЈ, МТСФНРЈ, 163–23, 
Сле до ва ње ра ци о ни са них на мир ни ца ста нов ни штва Грч ке (20. мај 1946. го ди не); АЈ, 
МТСФНРЈ, 163–23, Си стем и ор га ни за ци ја слу жбе ра ци о ни ра ња у СССРу; АЈ, НАТ, 112–4–4, 
Рој те ров при каз при вред не и со ци јал не си ту а ци је у СССРу, Ве сти ино стра них аген ци ја и 
до пи сни ка III (4. ав густ 1946. го ди не); Сте во Жи гон, Жи гон: хро ни ка, Бе о град 1998, 27). 

10 ДАМ СПРС, ПА – 1945, ф. 26, Не мач ка, д. 3022, Не мач ка штам па у ен гле ској оку
па ци о ној зо ни – од 19. ма ја до 13. ју ла 1945. го ди не (28. ју ла 1945. го ди не).

11 Uni ted Na ti ons Re li ef and Re ha bi li ta tion Ad mi ni stra tion (UNR RA) – Ад ми ни стра ци ја 
за по моћ и об но ву Ује ди ње них на ци ја.
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Је ди ни си гу ран са сто јак ис хра не у то вре ме био је хлеб, ко ји је пред
ста вљао око сни цу днев ног обро ка. Ра зно вр сна ис хра на про пи са на не дељ ним 
пла ном сле до ва ња у пр вим по сле рат ним ме се ци ма углав ном ни је мо гла да 
се оства ри, а обро ци су би ли ма хом јед но лич ни и сво ди ли се на обил но кон зу
ми ра ње хле ба и дру гих је ла од жи та ри ца (ка ча мак), као и од ре ђе них ко ли
чи на оста лих про пи са них на мир ни ца у за ви сно сти да ли су у том мо мен ту 
би ле до ступ не у ма га ци ни ма. Не ре дов но снаб де ва ње по тро ша ча ути ца ло је 
на знат но ма њи унос ка ло ри ја од про пи са них, а мно ге од на ве де них ка те го
ри ја ста нов ни штва у ствар но сти су уно си ле ма ње од 2.000 ка ло ри ја днев но. 
Ка да се уз то узме ми ни ма лан нео п хо дан број ка ло ри ја и хран љи вих са сто
ја ка ко ји је сход но те жи ни по сла тре ба ло да уно се од ре ђе не ка те го ри је по тро
ша ча, Ју го сла ви ја је би ла да ле ко ис под пред рат них оп ште при хва ће них нор ми, 
што је ути ца ло на пер ма нент но сма њи ва ње те ле сне ма се ста нов ни ка гра до
ва и се ла у па сив ним кра је ви ма. С при бли жа ва њем кра ја го ди не про бле ми 
око ис хра не по ста ја ли су све ве ћи.12 

Ста ње ис хра не у Ју го сла ви ји се по чет ком 1946. го ди не по гор ша ло. Др жа
ва је та да ус пе ла да ана ли зи ра ком плет ну си ту а ци ју на те ре ну и да на пра ви 
пр ве про це не основ них по тре ба. Си ту а ци ја је би ла кри тич на, јер је ста нов ни
штво би ло на иви ци гла ди. Број ста нов ни ка ко ји ни је имао вла сти те за ли хе 
хра не и ко је је др жа ва мо ра ла да снаб де ва жи том и бра шном из но сио је осам 
и по ми ли о на. Од тог бро ја, пет ми ли о на би ли су ста нов ни ци се ла у па сив ним 
и по стра да лим кра је ви ма, ко ји су при ма ли по гла ви 450 гра ма жи та ри ца 
днев но. Оста лих три и по ми ли о на ста нов ни ка чи ни ли су ста нов ни ци гра до
ва и ва ро ши, ко ји се ни су ба ви ли по љо при вред ном про из вод њом, а у за ви
сно сти од ка те го ри је и те жи не по сла при ма ли су обро ке од 300 до 400 гра ма 
бра шна днев но. Укуп на ме сеч на по тре ба зе мље из но си ла је 67.000 то на за 
ста нов ни штво па сив них кра је ва и 52.500 то на за град ско ста нов ни штво.13 

Укуп не по тре бе зе мље у из но су од 120.000 то на ме сеч но по кри ва не су 
66% пу тем по мо ћи од UNR RAе и уво зом из ино стран ства, док је 34% по кри
ва но от ку пом др жа ве од се ља ка. Ме ђу тим, по моћ UNR RAе ко јом се обез бе
ђи вао ве ли ки део жи та би ла је не ре дов на и ис по ру ке су че сто ка сни ле, ми мо 
пред ви ђе ног пла на.14 Укуп не ис по ру ке на мир ни ца ко је су сти за ле из ино стран
ства, због свет ске не ста ши це мле ка, ме са и ма сти, са сто ја ле су се у енер гет ском 
сми слу од 80% бра шна, оста лих биљ них про из во да и ма ху ња ча.15 

Др жа ва је би ла при ну ђе на да по тре бе ста нов ни штва ве ли ким де лом 
по кри ва из соп стве них прет ход но ускла ди ште них ре зер ви, ко је ни су би ле 
до вољ не и бр зо су се то пи ле. Да би се све ста нов ни штво пре хра ни ло или, 
бо ље ре че но, спа сло од гла ди и стра да ња, по о штрен је већ по сто је ћи си стем 
стро ге штед ње и ра ци о ни са не рас по де ле на мир ни ца. До ма ћа про из вод ња 
ма сно ћа (ма сти и уља) би ла је у дис па ри те ту са по тре ба ма ста нов ни штва. 

12 ДАМ СПРС, ПА – 1945, ф. 26, Не мач ка, д. 6363, По да ци о снаб де ва њу у Ју го сла ви ји 
(25. но вем бар 1945. го ди не).

13 ДАМ СПРС, ПА – 1946, ф. 44, Ју го сла ви ја, д. 13538, Ста ње ис хра не у Ју го сла ви ји (8. 
април 1946. го ди не).

14 Исто.
15 АЈ, МТСФНРЈ, 163 –1, Из гле ди ис хра не и по љо при вре де у Ју го сла ви ји, од 1. ју ла 1945. 

го ди не до 30. ју на 1946. го ди не.
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Др жа ва је, да би обез бе ди ла ову дру гу ва жну ком по нен ту ис хра не, би ла 
при ну ђе на да ра ди под ми ре ња нај о снов ни јих по тре ба це ло куп ног ста нов
ни штва до кра ја 1946. го ди не уве зе 62.500 то на ма сти и 33.000 то на уља. У 
том тре нут ку, про пи са на ме сеч на по тро шња ма сно ћа од 350 до 750 гра ма по 
гла ви ста нов ни ка, због не до вољ них ко ли чи на, ни је ре дов но под ми ри ва на. Исто 
та ко, др жа ва до та да ни је би ла у ста њу да за до во љи нај о снов ни је по тре бе по
тро ша ча у оста лим ар ти кли ма ис хра не, као што су ва ри ва, ше ћер и оста ле 
на мир ни це. Про се чан фи зи о ло шки ка ло риј ски ми ни мум од 3.200 ка ло ри ја, 
ра чу нат за лак ши фи зич ки рад, а та је ка те го ри ја ус пе ла у то вре ме да под
ми ру је са све га 40% од про пи са не вред но сти. Дру гим ре чи ма, днев ни унос 
ка ло ри ја из но сио је око 1.200 ка ло ри ја.16

Ре зер ве хра не у све ту су на из ма ку зи ме по ста ја ле све ма ње, по себ но у 
зе мља ма ко је су би ле глав ни снаб де ва чи хра ном UNR RAе. Пред сед ник ју
го сло вен ске вла де Јо сип Броз Ти то био је по чет ком фе бру а ра 1946. го ди не 
оба ве штен о пред сто је ћем сма ње њу ис по ру ка хра не и са ве то ва но му је да се 
по тро шња мак си мал но ре ду ци ра, ка ко не би до шло до ис цр пљи ва ња свих 
ре зер ви пре не го што се си ту а ци ја у све ту по пра ви.17 

16 ДАМ СПРС, ПА – 1946, ф. 44, Ју го сла ви ја, д. 13538, Ста ње ис хра не у Ју го сла ви ји (8. 
април 1946. го ди не).

17 АЈ, Кан це ла ри ја мар ша ла Ју го сла ви је (КМЈ), 836/I–4–а/22, Те ле гра ми и пи смо Хер
бер та Ле ма на мар ша лу Јо си пу Бро зу Ти ту ко јим оба ве шта ва о те шкој си ту а ци ји на ста лој 
по во дом сма ње ња ре зер ви хра не у све ту и нео п ход но сти сма ње ња по тро шње са од го во ром 
мар ша ла Ти та (20. март 1946. го ди не). Ге не рал Љу бо Ђу рић, шеф Ти то вог ка би не та, де таљ
но бе ле жи шта је са Ти том сва ко днев но јео. До ру чак, за раз ли ку од руч ка и ве че ре, слу жен 
је сва ком по себ но у ка би не ту у ко ме је ра дио, а од је ла ко је су до би ја ли Љ. Ђу рић на во ди 
кај мак, бу тер, сир, мле ко, бе лу ка фу, чај или, уме сто овог ком пле та, кај га ну или ро ви та ја ја, 
од но сно „шта на ру чим”. Ђу рић је као је дан од нај бли жих Ти то вих са рад ни ка ру чао за јед но 
са њим, а дру штво им је че сто пра вио Ми тар Ба кић, ге не рал ни се кре тар Вла де ДФЈ/ФНРЈ. 
При ли ком јед ног за јед нич ког руч ка, се ћао се Ђу рић, Ти то је слу шао Ба ки ће во из ла га ње о 
но во сти ма у вла ди, док је он за то вре ме раз гле дао све на сто лу и том при ли ком ис та као сле
де ћи ред сер ви ра ња је ла: „Од био сам ча ши цу ра ки је, ко ју је ко но бар на суо, а при хва тио се, 
по ма ло, пред је ла ко је је би ло ра зно вр сно: бе ли сир, жу ти сир, гру дви це бу те ра, го ми ли це 
кај ма ка, на ре сци шун ке и пр шу та. По сле то га је сти гла ма сна су па. Ја на сух ма ло, тек да 
про бам, јер ни сам на у чио на ону ма сно ћу ко ја се жу ти ла по врх ње. Ти то и Ми тар по че ше 
да ме са ве ту ју да је дем ви ше јер се у овој ку ћи мно го ра ди и ни кад се не ле же пре 24 ча са. 
Та да до не со ше шниц ле и уз њих са ла ту. Ти то ми на ли ча шу бе лог ви на, ко је се зва ло сил
ва нац. На кра ју до не ше исе че ну тор ту. По је дох јед но пар че, па од све га што сам јео осе ћао 
сам се пре сит. Они узе ше и дру го пар че. Ну ди ше и ме не, али ја не узех”. По сле руч ка сле дио 
је кра так по чи нак и по том крат ка шет ња око Бе лог дво ра, а за ла зак сун ца на го ве шта вао је 
ни шта ма ње обил ну ве че ру. За ве че ру је слу же но већ по ме ну то пред је ло са до дат ком цр них 
ма сли на, а по том су сле ди ли ку ва ни шкем би ћи, ком пот и ка фа. Снаб де ва ње Бе лог дво ра 
на мир ни ца ма од ви ја ло се уби ра њем пло до ва са др жав них има ња, а ге не рал Ђу рић на пр во 
ме сто из два ја оно ко је се на ла зи ло у око ли ни Вр шца, са ко га је сти зао нај ве ћи број на мир
ни ца (Lju bo drag Đu rić, Se ća nja na lju de i do ga đa je, Be o grad 1989, 263–270). Пре те ра на не у ме
ре ност у ис хра ни по је ди них ју го сло вен ских вла сто др жа ца у од но су на но си о це вла сти дру гих 
европ ских др жа ва уо ча ва се и у епи зо ди ко ја се од и гра ла при ли ком при су ства Едвар да 
Кар де ља на за се да њу ми ни ста ра спољ них по сло ва ве ли ких си ла у Лон до ну. Као ше фа де ле
га ци је Кар де ља су по том по зва ли на све ча ни ру чак у Ба кин гем ску па ла ту, по сле ко јег је при чао: 
„За ми сли, ен гле ски краљ нам је на по зла ће ним та њи ри ма сер ви рао ону стра шну ен гле ску 
вој ну па ште ту spam. Ви ди ка ко је скро ман, иа ко иза ње га сто ји чи та ва Бри тан ска им пе ри ја. 
А пре не ко ли ко не де ља, ка да је нас по се ти ла бри тан ска пар ла мен тар на де ле га ци ја, сер ви ра ли 
су ве че ру до де сет је ла” (Jo že Pir je vec, Ti to i dru go vi, I, Be o grad 2014, 302).



80

У про ле ће 1946. го ди не кри за ис хра не у Ју го сла ви ји до сти гла је вр ху
нац. Про бле ми са от ку пом жи та из прет ход не го ди не пре тво ри ли су се у 
по ли тич ко пи та ње број је дан. Ве ли ка су ша ко ја је у ле то 1945. по го ди ла 
Ју го сла ви ју и це лу Ју жну Евро пу до ве ла је до знат ног па да при но са. Про
ра чун при но са ко ји су но ве вла сти на пра ви ле по чет ком се тве не 1945. био је 
за во де ће кул ту ре ма њи и до 50% од пред рат ног. У Ју го сла ви ји се на да ло да 
ће се по ло ви на по тре ба до би ти од по мо ћи из ино стран ства и уво зом. Рат ни 
фак тор и ве ли ки гу би так рад но спо соб ног ста нов ни штва и те гле ће сто ке 
нео п ход не за об ра ду усе ва, ути ца ли су на по ло вич на оче ки ва ња др жа ве у 
сек то ру ра тар ске про из вод ње. По сле ди це су ше из ле та 1945. и ре зул та ти 
же тве по че ли су да се по ка зу ју тек про ле ћа на ред не го ди не.18 

Ак тив но сти др жа ве на при вред ном по љу, за по че те ја ну а ра 1946. го ди
не, би ле су усме ре не на фор си ра ну об но ву са о бра ћа ја, ин ду стри је, ру дар ства 
и гра ђе ви нар ства. Сто га су ио на ко огра ни че на ма те ри јал на сред ства пла ни
ра на го ди шњим бу џе том за 1946. го ди ну, ишла на ште ту оста лих гра на 
при вре де.19 Др жа ва је оза ко ње њем оба ве зног от ку па жи та спре чи ла мо гућ
ност да се ља ци ви шко ве, у кра је ви ма зе мље где их је би ло, про да ју на сло бод
ном тр жи шту, а има ла је и ис кљу чи во „пра во пре че ку по ви не”. Ме ђу тим, про
блем ни је био у то ме не го у по ли ти ци ко ју је при ме ни ла при ли ком от ку па. 
Су о че на са мањ ком сред ста ва у др жав ној ка си, др жа ва је при бе гла ад ми ни
стра тив ном фор ми ра њу це на, ко је су би ле фик си ра не на до ста ни жем ни воу 
од ре ал ног. Та ко по ста вље не на и шле су на ма сов ни от пор се ља ка ко ји су 
по се до ва ли ви шко ве жи та, јер ни су хте ли да га про да ју ис под це не. КПЈ, су
о че на са ре ал ним про бле мом не до вољ них сред ста ва одво је них за по љо при
вре ду, по че ла је да ко ри сти ре пре сив не ме ре ка ко би од се ља ка при ку пи ла 
све ви шко ве жи та. Си ту а ци ја је по ста ла дра ма тич на ка да су усле ди ла хап
ше ња, за тва ра ња и ра зни дру ги об ли ци при нуд них ме ра при ме њи ва ни пре ма 
се ља ци ма у жи то род ним кра је ви ма, ме ђу ко ји ма су мно ги због ло ше же тве 
има ли је два жи та и за соп стве не по тре бе. Пар тиј ско ру ко вод ство се ни је ми
ри ло са ста њем на се лу, али ни је хте ло ни да скра ти ам би ци о зни јед но го ди
шњи план об но ве зе мље, те су при вред на пи та ња де таљ но пре тре са на то ком 
за се да ња По лит би роа ЦК КПЈ одр жа них апри ла 1946. го ди не. Ми ни стар 
ин ду стри је Ан дри ја Хе бранг и ми ни стар фи нан си ја Сре тен Жу јо вић та да су 
се ус про ти ви ли ге не рал ној ли ни ји Пар ти је у ве зи са спро во ђе њем ре пре сив
них ме ра при ли ком при нуд ног от ку па на се лу. Али, ка ко су би ли у ма њи ни, 
мо ра ли су да при хва те став ве ћи не у По лит би роу. Њи хо во ин си сти ра ње на 
уки да њу та кве по ли ти ке пре ма се ља штву про из ла зи ло је из ми шље ња да ће 
то до ве сти до па да по љо при вред не про из вод ње и гу бит ка по ве ре ња се ла у 
Пар ти ју. Ипак, прем да су ин тен зи тет и ме ре спро во ђе ња при нуд ног от ку па 
де ли мич но убла же ни кра јем про ле ћа, од ње га се и да ље ни је од у ста ја ло.20

18 АЈ, МТСФНРЈ, 163–1, Из гле ди ис хра не и по љо при вре де у Ју го сла ви ји, од 1. ју ла 1945. 
го ди не до 30. ју на 1946. го ди не.

19 АЈ, КМЈ, 836/III–1/9, Пре глед утро ше них су ма за об но ву и из град њу по при вред ним 
гра на ма у то ку 1946. го ди не.

20 Za pi sni ci sa sed ni ca Po lit bi roa Cen tral nog ko mi te ta KPJ (11. jun 1945–7. jul 1948), pr. 
Bran ko Pe tra no vić, Be o grad 1995, 140–161.
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Оче ки ва ња да ће се ста ње ис хра не ста нов ни штва до кра ја го ди не про
ме ни ти на бо ље би ла су ве за на за ве ћи при лив по мо ћи од UNR RAе, ко ја је 
по че ла да при сти же у ве ћем оби му то ком ма ја. Ни шта ма ње на де ни су по
ла га не ни у успех до ма ће же тве. До ла зак ле та, ме ђу тим, сру шио је све на де 
ју го сло вен ског др жав ног и пар тиј ског вр ха. Су шни да ни са по чет ка ле та 1946. 
го ди не убр зо су се пре тво ри ли у ка та стро фал ну су шу, ко ја је тра ја ла го то во 
це лог ле та и по ин тен зи те ту би ла мно го ја ча не го она из прет ход не го ди не. 
Ипак, с об зи ром на то да су се тве не по вр ши не би ле мно го стру ко ве ће не го 
прет ход не го ди не, оче ки ва но је да ће укуп ни обим при но са би ти ве ћи не го 
1945. Си ту а ци ју је до не кле олак ша ва ло и то што је при ли ком се тве број за
се ја них кул ту ра био да ле ко ра зно вр сни ји, јер је у по љо при вре ди по рас тао 
број рад ни ка, вуч не сто ке и ме ха ни за ци је, пре све га за хва љу ју ћи ко ло ни за
ци ји ста нов ни штва из па сив них кра је ва у пи то ме вој во ђан ске и сла вон ске 
рав ни це и по мо ћи у ме ха ни за ци ји ко ја је сти за ла из ино стран ства.21 

Су о че но са ис ку ством од прет ход не го ди не и да ле ко бо ље ор га ни зо ва
но, Ми ни стар ство тр го ви не је из ра ди ло де та љан план снаб де ва ња ста нов
ни штва на мир ни ца ма, ко је су би ле свр ста не у три ка те го ри је. Пред ме ти 
људ ске ис хра не ди стри бу и ра ни су пре ма сле де ћим ре жи ми ма: 1. План ска 
рас по де ла и по тро шња, 2. Спе ци јал но кон тин ген ти ра ње и 3. Сло бод на про
да ја. Пред ме ти људ ске ис хра не под план ском рас по де лом и по тро шњом де
ли ли су се по си сте му ра ци о ни са ња и кон тин ген ти ра ња. Ра ци о на ли зо ва ње 
се при ме њи ва ло на пред ме те ко ји су би ли де фи ци тар ни, а ко ји ма је тре ба ло 
за до во љи ти основ не по тре бе ис хра не ста нов ни штва. При ли ком њи хо ве ди
стри бу ци је по сто ја ле су кон тро ла и еви ден ци ја, од про из во ђа ча (уво зни ка) 
па све до по тро ша ча. Пред ме ти су де ље ни уз по себ не усло ве ко ји су омо гу
ћа ва ли кон тро лу и про да ва ца и по тро ша ча (по себ на одо бре ња, по тро шач ке 
кар те, спи ско ви, нор ме сле до ва ња итд.). План ско кон тин ген ти ра ње се про
во ди ло за оне пред ме те чи ја де фи ци тар ност ни је би ла мно го из ра же на, али 
чи ји фон до ви ни су до пу шта ли да се на пу сти бар де ли мич на кон тро ла. Дру
га ка те го ри ја, спе ци јал ни ре жим кон тин ген ти ра ња, про пи си вао се за оне 
ар ти кле ко ји ни су спа да ли под план ску рас по де лу и по тро шњу у од ре ђе ној 
фе де рал ној је ди ни ци. Др жа ва је у да тој ре пу бли ци от ку пљи ва ла су фи ци
тар не про из во де и у ви ду кон тин ген ти ра ња по кри ва ла мањ ко ве тих про из
во да у ре пу бли ка ма где их ни је би ло у до вољ ним ко ли чи на ма. По след ња 
ка те го ри ја, ре жим сло бод не про да је, при ме њи вао се за ар ти кле за ко је је 
ва жио сло бо дан про мет од про из во ђа ча до по тро ша ча, без би ло ка квог уче
шћа ди стри бу тив них ор га на.22

Пред ме ти људ ске ис хра не ко ји су ста вље ни под план ску рас по де лу и 
по тро шњу би ли су пше ни ца, раж, је чам, ку ку руз, пи ри нач, све вр сте бра шна, 
те сте ни не, ма сно ће, ме со (осим коњ ског), ше ћер, со и але ва па при ка. Снаб де ва
ње ра ци о ни са ним жи вот ним на мир ни ца ма град ског ста нов ни штва и рад нич ких 
на се ља оба вља ло се пу тем по тро шач ких ка ра та или та ко зва них „тач ки ца”.23 

21 ДАМ СПРС, ПА – 1946, ф. 44, Ју го сла ви ја, д. 13538, Ме то де про ме та и ди стри бу
ци је пред ме та људ ске и сточ не ис хра не у Ју го сла ви ји (14. но вем бар 1946. го ди не).

22 Исто.
23 Исто.
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Сва ка од ра ни је по ме ну тих ка те го ри ја по тро ша ча у гра до ви ма до би ја ла је 
по себ ну по тро шач ку ис пра ву, ко ју је из да вао на род ни од бор (НО) ме ста у 
ко ме је по тро шач жи вео. По тро шач ка ис пра ва или кар та би ла је лич ни до
ку мент, а из гле да ла је слич но као пут на ис пра ва, с тим што је на ње ним ко
ри ца ма ста ја ла по себ на озна ка на осно ву ко је су тр го вац, за дру га или би ло 
ко ја дру га уста но ва ко ја је из да ва ла ро бу зна ли ко јој ка те го ри ји по тро шач 
при па да; по ред то га, ве ли ки број по тро шач ких ка ра та на ко ри ца ма је имао 
пун на зив ка те го ри је по тро ша ча. Уну тар по тро шач ке кар те (књи жи це) на
ла зи ле су се „тач ки це”, ко ји ма је по тро шач пла ћао на мир ни це. По тро шач ке 
кар те за ис хра ну бит но су се раз ли ко ва ле од оста лих по тро шач ких кар ти, 
јер је ис хра на би ла сва ко днев на по тре ба, па су сход но то ме из глед, број и 
на чин ко ри шће ња „тач ки ца” (ку пон) би ли дру га чи ји од оста лих ти по ва ка
ра та. Пре храм бе не кар те су се из да ва ле сва ка три ме се ца и за сва ки ме сец 
је би ло оно ли ко „тач ки ца” ко ли ко је би ло да на у ме се цу. Сва ка од „тач ки ца” 
у по тро шач кој књи жи ци има ла је убе ле жен та чан да тум ка да је је ди но мо гла 
би ти ре а ли зо ва на. На чин на ко ји је си стем сва ко днев но функ ци о ни сао, по
чи њао је и за вр ша вао се на ме сту над ле жном за снаб де ва ње. По тро шач би 
до шао код тр гов ца, по ка зао сво ју књи жи цу и са че као да му тр го вац до не се 
днев но сле до ва ње на мир ни ца. Тр го вац би по оба вље ном по слу ма ка за ма 
исе као ку пон, ко јим је по том прав дао из да ту ро бу, а по тро шач је до би јао 
сво ју књи жи цу на зад. Уко ли ко од ре ђе не на мир ни це из про пи са ног днев ног 
сле до ва ња ни је би ло у за ли ха ма, тр го вац ни је се као ту „тач ки цу”. Ова кав 
по сту пак по на вљао се сва ког да на.24 

Уз основ не пре храм бе не кар те, ко је су сва кој од ка те го ри ја омо гу ћа ва
ле да до ђе до про пи са них на мир ни ца, по сто ја ле су и до пун ске по тро шач ке 
кар те за по себ не ка те го ри је ста нов ни штва као што су де ца, труд ни це и бо
ле сни ци. Осим ова два ти па, по сто ја ла је по тро шач ка књи жи ца за до ма ћин
ство, на ко ју су се из да ва ле по треп шти не по треб не це лом до ма ћин ству. 
Ли це ко је би из гу би ло соп стве ну по тро шач ку кар ту ни је мо гло до би ти ду
пли кат; по сле при ја ве не стан ка књи жи це над ле жном НО, ко ји ју је пу тем 
штам пе огла ша вао не ва же ћом, сно си ло је све тро шко ве ње ног по ни ште ња. 
У слу ча ју про ме не ме ста бо рав ка, ко ри сник кар те је био ду жан да оба ве сти 
ло кал ни НО, ко ји би по том ко ри сни ка укла њао из спи ска и слао до пис НО 
ме ста у ко је се по тро шач пре се лио. По тро шач ке кар те су у то вре ме би ле 
нај ва жни ја ис пра ва, јер је њи хов гу би так зна чио и гу би так днев ног сле до
ва ња хранe.25 По чет ком ју ла 1946. уве де на је по себ на по тро шач ка кар та за 
удар ни ке, ко ја је обез бе ђи ва ла до дат не ко ли чи не на мир ни ца, а би ла је ре
зер ви са на ис кљу чи во за ма ли круг рад ни ка ко ји су се као нај бо љи у свом 
по слу ис та кли то ком так ми чар ских кам па ња за по ве ћа ња про из вод ње.26

При бли жа ва њем кра ја ле та 1946. го ди не ста ње ис хра не се знат но по
пра ви ло, што је би ло по сле ди ца зна чај но ве ће про из вод ње жи вот них на мир
ни ца, уво за ве ли ких ко ли чи на ро бе од UNR RAе, а по ред то га и ства ра ња 

24 АЈ, МТСФНРЈ, 163–22, Обез бе ђе но снаб де ва ње, по тро шач ке кар те – обра сци и 
узо р ци (1946. го ди на).

25 Исто.
26 20 Ок то бар, 5. јул 1946. го ди не.
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до бре еви ден ци је о ста њу и по тре ба ма по је ди них кра је ва, те је хра на по че ла 
да се до де љу је пре ма ре ал ни јим по тре ба ма. На до бре ре зул та те у снаб де ва
њу ста нов ни штва ути ца ло је и по бољ ша ње са о бра ћај них при ли ка. Оно што 
је ка рак те ри са ло дру гу по ло ви ну 1946. је сте ста би ли за ци ја снаб де ва ња хле
бом. Це ло куп но ста нов ни штво би ло је ре дов но снаб де ва но хле бом, а по ред 
хле ба још са мо со љу и ше ће ром, док је снаб де ва ње ма сно ћа ма и ме сом оба
вља но ре дов ни је не го ра ни је, у скла ду са ста њем за ли ха и пре ма пр вен ству 
по тре ба, та ко да су не ке ка те го ри је по тро ша ча че сто оста ја ле без сле до ва ња 
у ма сно ћа ма и ме су.27 

Ма сно ћа ни је би ло до вољ но у др жав ним роб ним ре зер ва ма да би се 
снаб де ва ло це ло куп но ста нов ни штво. Др жа ва је пр вен стве но снаб де ва ла 
вој ску, рад ни ке, на ме ште ни ке, со ци јал не и здрав стве не уста но ве, ве ли ке 
гра до ве и ин ду стриј ске цен тре, па тек он да оста ло ста нов ни штво у ма њим 
ме сти ма. Че сто се де ша ва ло да ста нов ни ци ма њих гра до ва због огра ни че них 
за ли ха не ре дов но до би ја ју ма сно ће. Јер, иза др жав них при о ри те та кри ла се 
же ља КПЈ да обез бе ди не сме тан рад ин ду стри је и ру дар ства, али и схва та
ње да се ве ћим при вред ним и вој ним цен три ма мо ра по кло ни ти по себ на 
па жња ра ди пре вен ци је по тен ци јал них со ци јал них не ми ра. Би ло је и дру гих 
не пра вил но сти, нај ви ше при ли ком рас по де ле ко ју су оба вља ла ре пу блич ка 
ми ни стар ства тр го ви не и снаб де ва ња. Ша блон ски рад је уно сио нај ви ше 
про бле ма, бу ду ћи да се де ша ва ло да јед на ку ко ли чи ну ма сно ће до би ју гра
до ви у ак тив ном као и па сив ном кра ју зе мље. Оси јек и Сплит по себ но су се 
из два ја ли у при ме ни та кве прак се. Оби ла ском те ре на од стра не ко ми си ја 
по себ но фор ми ра них у ту свр ху, ова прак са је пре ки ну та, па су рас по ло жи
ве ко ли чи не ма сно ћа и ме са по че ле да се де ле пре ма ствар ним по тре ба ма 
до тич ног кра ја.28 

Ко ли чи не ма сно ћа бла го су се по ве ћа ва ле то ком 1946. го ди не, те је др жа
ва сре ди ном ле та до би ла мо гућ ност да ре дов но снаб де ва све по тро ша че 
ми ни мал ним пор ци ја ма ма сти. По ве ћа ње ма сно ћа у не дељ ним сле до ва њи ма 
на сту пи ло је услед до зре ва ња ве ћег бро ја сви ња ко је су би ле у то ву, али – ка ко 
су сви ње то вље не у ци клу си ма, ово је по ве ћа ње би ло про ла зног зна ча ја. Исто 
та ко, по ве ћа не су и ко ли чи не ме са, ка ко све жег та ко и су хо ме сна те ро бе и то 
као по сле ди ца ве ћег до зре ва ња сто ке за кла ње. На то је ути ца ла и ве ли ка по
ну да круп не сто ке ко ја је на ста ла на тр жи шту, јер је се на због ка та стро фал не 
су ше би ло ма ло, због че га су се ља ци, за бри ну ти за пре хра ну сто ке, по че ли 
да је про да ју ис под це не, упр кос чи ње ни ци да је сточ ни фонд те шко по стра
дао то ком ра та. Оту да по ја ва ве ћих ко ли чи на ме са у снаб де ва њу ни је би ла 
од раз на прет ка не го ре ал ног ста ња у ју го сло вен ском сто чар ству.29

 Снаб де ва ње не ра ци о ни са ним ар ти кли ма би ло је при лич но не јед на ко. 
Док је у НР Ср би ји по сто ја ло „оби ље” млеч них про из во да, ја ја, жи ви не, во ћа 
и по вр ћа, до тле се у свим овим ар ти кли ма или у не ким од њих оску де ва ло 
у Дал ма ци ји, Бо сни, Сло ве ни ји, Ис три, Цр ној Го ри, Хер це го ви ни, Ко со ву и 
Ма ке до ни ји. Снаб де ва ње овим ар ти кли ма за ви си ло је од ини ци ја ти ве и 

27 АЈ, МТСФНРЈ, 163 – 23, Кра так пре глед ста ња ис хра не у ФНРЈ (2. ав густ 1946. го ди не).
28 Исто.
29 Исто.



пред у зи мљи во сти по тро шач ких за дру га и др жав них тр го вач ких пред у зе ћа, 
што је пред ста вља ло кру пан про блем, јер су др жав на тр го вач ка пред у зе ћа 
би ла у про це су кон со ли да ци је.30

Ис хра на ста нов ни штва раз ли ко ва ла се од ре пу бли ке до ре пу бли ке, а и 
уну тар ре пу блич ких гра ни ца би ло је обла сти ко је су има ле бо ље или ло ши је 
усло ве. Па ра док си су би ли та кви да су по је ди ни, тра ди ци о нал но си ро ма шни 
де ло ви зе мље као што је Дал ма ци ја, ко ји су пре ра та због пер ма нент не гла ди 
има ли ма со ван од лив ста нов ни штва у ино стран ство, по сле ра та – бла го да
ре ћи по мо ћи ко ја је сти за ла од UNR RAе и ма лим ка па ци те ти ма скла ди шта 
у дал ма тин ским лу ка ма, ужи ва ли у ви ше стру ко обил ни јим об ро ци ма, с об
зи ром на то да је квар љи ва ро ба ко ја је при сти за ла де ље на ста нов ни штву, 
да се због не мо гућ но сти скла ди ште ња не би по ква ри ла.31

На су прот дал ма тин ског при ме ра, кра јем 1946. и по чет ком 1947. го ди не 
у ин ду стриј ским и ру дар ским ба се ни ма Сло ве ни је опа жао се „не ки за мор 
рад ни штва”, ко ји се из ра жа вао у „не за до вољ ству, у гун ђа њу и нај зад у па ду 
про из вод ње”. Ру ко вод ства сло ве нач ких пред у зе ћа су уо чи ла про блем сма
тра ју ћи да је „рђа ва ис хра на” глав ни кри вац за не за до вољ ство ме ђу рад ни ци
ма. Го то во сва пред у зе ћа су се жа ли ла на оску ди цу у ма сно ћа ма. У мно гим 
кра је ви ма Сло ве ни је, ка ко у на се љи ма та ко и у ин ду стриј ским и ру дар ским 
цен три ма, по тро ша чи су до би ја ли са мо по ло ви ну ио на ко ма лих сле до ва ња 
у ма сно ћа ма, а у не ким ме сти ма снаб де ва ња ма сно ћа ма ни је ни би ло. Ру да
ри из руд ни ка у За бу ко ви ци ни су их при ми ли чак два ме се ца. Дру го го ру ће 
пи та ње пред ста вља ло је снаб де ва ње кром пи ром, ко ји је био нај ва жни ји 
са сто јак ис хра не. Те шко је би ло и са ше ће ром, јер су сле до ва ња од 250 гра ма 
ме сеч но би ла не до вољ на. Рас по де ла ра ци о ни са не хра не је углав ном ка сни ла 
и по ме сец да на, а због че стих ка шње ња у ис по ру ка ма де ша ва ло се да у не
ким кра је ви ма Сло ве ни је рад ни ци и по не ко ли ко да на ни су до би ја ли хлеб.32 

Ве ли ко не за до вољ ство про у зро ко ва ло је и то што се ра ци о ни са на хра
на ни је де ли ла јед на ко мер но у свим кра је ви ма. Ово се на ро чи то од но си ло 
на бра шно. Ста нов ни штво у Гу шта њу, на при мер, то ком де цем бра 1946. 
го ди не до би ја ло је ис кљу чи во бе ло бра шно, док дру ги бе лог бра шна уоп ште 
ни су до би ли или су га до би ја ли у ма њим ко ли чи на ма. Ста нов ни ци не ких 
де ло ва Сло ве ни је жа ли ли су се и на це не по је ди них ра ци о ни са них ар ти ка ла, 
ко ји су се по вре ме но због ви шко ва у ма га ци ни ма мо гли ку пи ти за но вац. 
При мер је кон зер ви ра на ри ба, ко ја се у Љу бља ни про да ва ла за 22 ди на ра по 
ко ма ду, док је у Тр бо вљу ко шта ла 30‒38 ди на ра. Це на гра шка из но си ла је у 
Љу бља ни 7,5 ди на ра за ки ло грам, а у Тр бо вљу де вет ди на ра по ки ло гра му. 
Исто та ко, ве ли ко не за до вољ ство ме ђу рад ни ци ма иза зва ла је не рав но мер на 
де о ба до пун ских сле до ва ња по прин ци пу те жи не по сла, јер се утвр ђе не нор
ме ни су по што ва ле. Ова кво ста ње до ве ло је до ми гра ци је сло ве нач ких рад
ни ка у су сед ну Хр ват ску, где је ис хра на рад ни ка би ла до брим де лом бо ља 
не го у ин ду стриј ски нај ра зви је ни јој ју го сло вен ској ре пу бли ци.33 

30 Исто.
31 АЈ, МИФ НРЈ, 17–104–105, Опа да ње про из вод ње у ин ду стри ји и ру дар ству Сло ве

ни је због не до вољ не ис хра не рад ни ка (1947. го ди на).
32 Исто.
33 Исто.
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У је сен 1946. ви шеч ла не еки пе ЦК КПЈ оби ла зи ле су ра том нај ви ше 
опу сто ше не кра је ве цен трал не Бо сне и Хер це го ви не. Са два чла на ко ми си је, 
јед ним из Са ра је ва и дру гим из Ма ке до ни је, пу ков ник Мир ко Те па вац об рео 
се у јед ном се лу у ши рој око ли ни Мо ста ра. „Це ло је се ло”, ка зу је М. Те па вац, 
„би ло на оку пу у пре пу ној ру шев ној про сто ри ји, ваљ да не ка да шње се о ске 
шко ле. На оку пу су у ства ри, са мо же не раз ли чи те до би и не што ста ра ца. 
За ка за ни раз го вор са ‘ва жним дру го ви ма’ из Цен трал ног ко ми те та од но си ће 
се на жи вот не при ли ке и не при ли ке по сле рат не пу сто ши и не ма шти не... Ре
ђа ју се љу ти ти при го во ри на не бри гу и оску ди цу. Не ма гра ђе за об но ву ку ћа, 
не ма до вољ но хра не, не ма ше ће ра ни со ли, не ма чак ни га са! ‘Би ли смо до бри 
док смо вас хра ни ли и због вас стра да ва ли, а са да’...”34 Ипак, ре ги о нал на 

34 Mir ko Te pa vac, Moj dru gi svet ski rat i mir, O ra tu po sle ra ta – au to bi o graf ski za pi si, 
Za greb 2012, 161–193. Го то во не пре бро ди ве те шко ће око ис хра не ста нов ни штва са ко ји ма се 
су о ча ва ла ве ли ка ве ћи на ста нов ни ка Ју го сла ви је у пе ри о ду об но ве зе мље, ни су се од ра жа
ва ле на узак круг но вих по ли тич ких ру ко во ди ла ца. У при лог то ме го во ре спи си мно гих 
ис так ну тих функ ци о не ра ко ји су на ста ја ли у по то њем вре ме ну. Вла ди мир Де ди јер ис ти че 
да је осва ја ње вла сти, ко је је те кло упо ре до са за вр шним опе ра ци ја ма за осло бо ђе ње, про
из ве ло ве ли ке про ме не у свим сфе ра ма дру штва. „Слу ге ре во лу ци је”, на гла ша ва В. Де ди јер, 
„убр зо су се пре тво ри ле у ње не го спо да ре”, а пар ти зан ска ре во лу ци о нар на ети ка – по себ не 
мо рал не вр ли не ко је су пре ма Де ди је ро вом ми шље њу кра си ле пар ти зан ске бор це – осло бо
ђе њем Ју го сла ви је до жи ве ла је пот пу ну еро зи ју. Мно ги бив ши бор ци за у зе ли су функ ци је 
у др жав ним ин сти ту ци ја ма, а ве ли ка моћ ко ју су сте кли до ла ском на по ло жа је про из ве ла је 
мо гућ ност да до би ју при ви ле ги је, ко је су мно ги оби ла то ко ри сти ли. То се по себ но од но си ло 
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по дво је ност уну тар дру гих др жа ва у по гле ду це на у том пе ри о ду би ла је у 
оста лим зе мља ма кон ти нен тал ног де ла Евро пе, из у зи ма ју ћи Че хо сло вач ку, 
чак и ло ши ја не го у Ју го сла ви ји. Раз лог то ме тре ба тра жи ти у де ло ва њу Ми
ни стар ства фи нан си ја ФНРЈ, ко је је по сле успе шне ва лут не ре фор ме во ди ло 
ди сци пли но ва ну мо не тар ну по ли ти ку; то ко ви нов ца би ли су стро го ка на ли
са ни и ни су у ве ћим ко ли чи на ма еми то ва ни на тр жи ште, јер је пла та рад ни ка 
и чи нов ни ка у та да већ 70% по др жа вље ној при вре ди ис пла ћи ва на ве ћи ном 
кроз по тро шач ке кар те за хра ну и „тач ки це” за оста ле жи вот не по треп шти
не. Др жа ва је на тај на чин кон тро ли са ла ин фла ци ју, а огра ни че на по ну да 
нов ца, ад ми ни стра тив ни на чин фор ми ра ња це на и по раст про из вод ње др жа
ли су це не то ком 1946. го ди не углав ном ста бил ним, ма да су нај ве ћим де лом 
бла го флук ту и ра ле од сре за до сре за због не ста ши ца нај ве ћим де лом про у зро
ко ва них не ре дов ним тран спор том на мир ни ца.35

Ци клу си до бр ог и ло шег снаб де ва ња би ли су оп ште ме сто по сле рат не 
сва ко дне ви це не са мо у Ју го сла ви ји не го и у це лој Евро пи. Мо гућ но сти 
снаб де ва ња сме њи ва ле су се по пут „пли ме и осе ке”, с тим што су „осе ке” на
сту па ле мно го че шће. Че сти ре до ви пред про дав ни ца ма иза чи јих про зо ра 
су се кри ли пра зни ра фо ви би ли су уо би ча јен при зор у гра до ви ма. Ра ци о ни
са ње хра не је до жи ве ло ми ни мал не из ме не у од но су на прет ход ни пе ри од, 
а по чет ком 1947. спро ве де на је но ва ка те го ри за ци ја. Овог пу та ка те го ри ја 
рад ни ка је до дат но раш чла ње на на три уме сто пре ђа шње две ка те го ри је. 
Рад ни ци су та да свр ста ни под „Р1”, „Р2” и „Р3” ка те го ри ју, а у окви ру сва ке 
од рад нич ких ка те го ри ја по тро ша ча уве де не су и пот ка те го ри је, па су та ко 
ство ре не спе ци јал не пот ка те го ри је „Р1 А” и „Р1 Б” у ко је су ула зи ли ру да
ри и шум ски рад ни ци. Рад ни ци свр ста ни у ка те го ри ју „Р1” су пре ма но вим 
нор ма ма рас по де ле сле до ва ња на мир ни ца до би ја ли днев но 650 гра ма хле ба, 
а ме сеч но је дан кг ше ће ра и 750 гра ма ма сно ћа. По вре ме но су у про дав ни це 
сти за ле и дру ге ра ци о ни са не на мир ни це – кром пир, па суљ, гра шак и слич
но – о че му је днев на штам па на вре ме оба ве шта ва ла гра ђа не, ко ји су сва ког 
ју тра по сле тих об ја ва у ма са ма оп се да ли про дав ни це. Ове „ма сов не јур ња ве” 
да се што пре стиг не до свих про пи са них ра ци о ни са них на мир ни ца, ме ђу 
ко ји ма су мно ге не до ста ја ле, би ле су умно го ме узро ко ва не чи ње ни цом да 
су на мир ни це из сло бод не про да је ко је су пре ра та чи ни ле ар ти кле сва ко
днев не ис хра не, по сле ра та би ле ви ше стру ко ску пље на ло кал ним пи ја ца ма 
на којима су се ља ци из ла га ли сво је про из во де.36

на пи та ње снаб де ва ња и ис хра не ко ја су но ве вла сти одва ја ла од остат ка на ро да (Vla di mir 
De di jer, Ve li ki bun tov nik Mi lo van Đi las, Pri lo zi za bi o gra fi ju, Be o grad 1991, 285–296). Све то зар 
Вук ма но вић Тем по, се ћа ју ћи се по сле рат ног вре ме на, по твр ђу је да се је дан део ру ко во де ћих 
љу ди ко ри стио при ви ле ги ја ма у си сте му снаб де ва ња. Ру ко во де ћи љу ди Пар ти је и др жа ве су 
у пр вим го ди на ма по сле за у зи ма ња вла сти има ли спе ци јал но пра во да се снаб де ва ју из та ко
зва ног ди пло мат ског ма га ци на (Sve to zar Vuk ma no vić Tem po, Re vo lu ci ja ko ja te če, Me mo a ri, II, 
Be o grad 1971, 38; Ми лан Ву чи нић, Шта по сле све га ка же Тем по, Но ви Сад 1997, 92). Вла до 
Дап че вић по твр ђу је Тем по ва све до че ња о снаб де ва њу из ди пло мат ског ма га ци на као спе
ци јал ној при ви ле ги ји по ли тич ке вр ху шке, на во де ћи да су жи вот ни усло ви при пад ни ке те 
гру па ци је због спе ци јал ног снаб де ва ња би ли та кви да су их из два ја ли из над нај ве ћег де ла 
ста нов ни ка Ју го сла ви је (Slav ko Ću ru vi ja, IBE O VAC. Ja, Vla do Dap če vić, Be o grad 1990, 92–116).

35 АЈ, Но вин ска аген ци ја „ТАН ЈУГ” (НАТ), 112–4–4, Ан глоаме рич ке зе мље, Ве сти 
ино стра них аген ци ја и до пи сни ка III (2. ав густ 1946. го ди не).

36 Mi lan Ba jec i gru pa au to ra, Ju go sla vi ja 1941–1981, Ri je ka 1981, 118–120.



 Јед ну од но ви на ко је је др жа ва уве ла по со вјет ском узо ру, а пу тем ко је 
је на ме ра ва ла да до не кле олак ша ис хра ну рад ни ка, пред ста вља ле су рад
нич ке мен зе у ко ји ма је за за по сле не био обез бе ђен бар скро ман ру чак.37 У 
Бе о гра ду, на при мер, као јед ном од нај ве ћих ин ду стриј ских цен та ра Ју го сла
ви је, би ло је сре ди ном 1946. го ди не 78 рад нич ких мен зи у ко ји ма се хра ни ло 
17.386 прет плат ни ка. О то ме ка кав зна чај су има ле рад нич ке мен зе за ис хра
ну рад ни ка све до чи по да так из сре ди не го ди не, по ко ме је је дан прет плат ник, 
за хва љу ју ћи обро ку у мен зи, днев но уно сио 2.950 ка ло ри ја. Упра ве мно гих 
фа бри ка, руд ни ка и дру гих пред у зе ћа до ви ја ле су се на раз не на чи не ка ко 
би обез бе ди ле сво јим за по сле ним до дат не ко ли чи не на мир ни ца, а је дан од 
оп ште при хва ће них би ло је осни ва ње по врт них ба шти и обо ра у кру гу пред
у зе ћа, на ко ји ма су рад ни ци у сло бод но вре ме уз га ја ли сто ку и кул ти ви са ли 
по вр тар ске кул ту ре. Све што би про из ве ли за вр ша ва ло би у њи хо вим та њи
ри ма, због че га је овај вид ис хра не био ви ше стру ко јев ти ни ји, а су де ћи пре ма 
бро ју ко ри сни ка све уче ста ли ји и по пу лар ни ји од дру гих.38 

Зло у по тре бе, као што су фал си фи ка тор ска де лат ност и тр го ви на по
тро шач ким кар та ма, иа ко стро го ка жња ва не, би ле су уо би ча је на по ја ва.39 
Др жав ни ор га ни су се рев но сно об ра чу на ва ли са „цр но бер зи јан ци ма” и „шпе
ку лан ти ма”, бу ду ћи да су у ове не ле гал не де лат но сти би ле укљу че не све ка
те го ри је ста нов ни штва без из у зет ка. По чет ком мар та 1947. го ди не, рад ни ци 
су због тр го ви не рад нич ким кар та ма пр ве ка те го ри је, ко је су ку по ва ли по 
200, а про да ва ли по 470 ди на ра, ка жња ва ни за тво ром у тра ја њу од три ме
се ца. Тр го ви ном по тро шач ким кар та ма ба ви ле су се чак и до ма ћи це, ко је су 
нов цем при ба вље ним од про да је ку по ва ле тек стил и оста ле по треп шти не за 
до ма ћин ство. При ме ри не до зво ље не тр го ви не по тро шач ким кар та ма би ли 
су број ни, а на стра ни ца ма днев не штам пе ре дов но су об ја вљи ва на име на 
оних ко ји су чи ни ли ове пре кр ша је.40 

По чет ком 1947. та је де лат ност по себ но ин тен зи ви ра на, јер је кам па ња 
от ку па жи та по сле же тве из 1946. го ди не пот пу но под ба ци ла. На пад при
но са пше ни це и ку ку ру за ути цај ни је има ла ис кљу чи во ка та стро фал на су ша, 
већ и про ме ње на струк ту ра за са да по љо при вред них кул ту ра. Пла ном се тве 
за 1946. сма ње не су по вр ши ни за се ја не жи том за 21% у од но су на 1939. го
ди ну, док је на не ка да шњим жит ни ца ма по че ло кул ти ви са ње ин ду стриј ског 
би ља, сточ не хра не и по вр тар ских кул ту ра. Др жа ва је овом из ме ном пло до
ре да хте ла да сма њи за ви сност од уво за ин ду стриј ских си ро ви на. Вој во ди на, 
„ју го сло вен ски Ку бан”, жит ни ца Ју го сла ви је, до жи ве ла је у том по гле ду нај
ве ће струк ту рал не тран сфор ма ци је у обла сти агра ра. У овом пе ри о ду про
ла зи ла је кроз те жак пе ри од ре пре си је због спро во ђе ња оба ве зног от ку па 
жи та ри ца.41 Си ту а ци ја је до дат но по гор ша на сма ње ним при ли вом жи та од 

37 Исто.
38 20 Ок то бар, 19. јул 1946. го ди не.
39 АЈ, МТСФНРЈ, 163–22, Обез бе ђе но снаб де ва ње, по тро шач ке кар те – обра сци и 

узо р ци (1946. го ди на).
40 Бор ба, 6. март 1947. го ди не.
41 Је ле на По пов, Дра ма на вој во ђан ском се лу (1945–1952), Оба ве зни от куп по љо при вред

них про из во да, Но ви Сад 2002, 23–36.
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UNR RAе,42 а ула ском у по след њу фа зу ње не де лат но сти у Евро пи, про ле ћа 
1947. го ди не, Ју го сла ви ја је све ма ње мо гла да се осло ни на овај из вор снаб
де ва ња хра ном. Кри за ис хра не ста нов ни штва то ком мар та 1947. го ди не би ла 
је то ли ка да је при си ли ла вла ду да упу ти по след њи апел UNR RAи за на ста
вак снаб де ва ња жи том. Од го вор ње них зва нич ни ка био је не га ти ван, па се 
др жа ва на шла у де ли кат ној си ту а ци ји ко ја је упу ћи ва ла на је ди на два мо гу ћа 
из во ра снаб де ва ња: до ма ће мо гућ но сти и увоз.43 При бли жа ва њем по чет ка 
Пр вог пе то го ди шњег пла на увоз је, ме ђу тим, био не из ве стан, а до ма ће мо гућ
но сти би ле су ви ше не го огра ни че не.44 
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NA TI O NAL DI ET IN YUGO SLA VIA DU RING THE PE RIOD  
OF RE CON STRUC TION 

(1945–1947)
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Bel gra de, Serbia

SUM MARY: The de struc tion of Yugo slav eco nomy and hu ge hu man los ses in the World 
War II had farre ac hing con se qu en ces for the en ti re Yugo slav so ci ety. Thro ugh the first days 
of pe a ce, the new Yugo slav aut ho ri ti es we re fa ced with one of the ma jor exi sten ti al qu e sti ons, 
the is sue of nu tri tion, which was li ke a “sword of Da moc les” han ging over the he ads of the 
Yugo slav sta te and party aut ho ri ti es. Dif fi cult si tu a tion in the co un try and in the world ca u sed 
that the sta te it self ta ke the con trol over the mec ha nisms of food supply for the po pu la tion, 
ac cor ding to the prin ci ples of au ste rity and ra ti o ning. To this end was for med the Ex tra or di
nary Ad mi ni stra tion for Supply, which was re spon si ble for the im ple men ta tion of the food 
di stri bu tion ac cor ding to cle arly de fi ned ca te go ri es of con su mers. Con su mers, who num be red 
aro und 8.5 mil lion, we re di vi ded in to se ve ral ca te go ri es, and the main cri te rion by which 
con su mers we re di vi ded was the he a vi ness of the work that the ci ti zens of Yugo sla via per for
med daily. Re si dents who re ce i ved the ir sup pli es this way, and that was the ab so lu te ma jo rity 
of the po pu la tion, exer ci sed the ir right to food by using the con su mer cards or the socal led 
tač ki ce (co u pons). Du ring the pe riod of re con struc tion (19451947), the sta te com ple tely con
trol led the supply and ad mi ni stra ti vely con tro led its flow. The si tu a tion in this pe riod was not 
the sa me ac ross the co un try, but it dif fe red from re gion to re gion. Alt ho ugh the sta te pre ci sely 
de ter mi ned mi ni mum daily in ta ke of food that dif fe red bet we en clas ses, du ring this pe riod 
the ci ti zens had not been able to fully re a li ze it. Ac cor ding to esti ma tes ba sed on da ta col lec
ted by the com mis si ons in the fi eld, it can be con clu ded that du ring 1945 con su mers to ok an 
ave ra ge of only 40% of the de ter mi ned qu o tas, whi le in 1946, the ave ra ge ran ged aro und 50%. 

42 UNR RA је од је се ни 1946. го ди не по че ла да сма њу је ис по ру ке жи та за Евро пу, a да 
по ве ћа ва ис по ру ке сто ке (АЈ, НАТ, 112–4–4, UNR RA сма њу је ис по ру ке жи та за Евро пу али 
по ве ћа ва не ке дру ге ис по ру ке сто ке (6. ав густ 1946. го ди не)).

43 АЈ, КМЈ, 836/I–4–а/32, Про прат но пи смо Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ка
би не ту мар ша ла Ју го сла ви је ко јим до ста вља за бе ле шку о раз го во ру Вла ди ми ра Ве ле би та 
са Ми ха и лом Сер геј чи ком у ве зи са ју го сло вен ским зах те вом упу ће ним UNR RAи за до де лу 
по мо ћи у жи ту (30. и 31. март 1947. го ди не).

44 Bran ko Pe tra no vić, Sa va Da u to vić, Ju go sla vi ja, ve li ke si le i bal kan ske ze mlje 1945–1948: 
is ku stvo „na rod ne de mo kra ti je” kao par tij ske dr ža ve, Pod go ri ca 1994, 152–153.
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In ot her words, re si dents, ta ken as a who le, daily con su med abo ut 1,000 ca lo ri es on ave ra ge. 
The main cha rac te ri stic of di et in this pe riod is that it was rat her mo no to no us. Type of food 
such as bread and po len ta, or in spe cial mo ments a tre at such as a sli ce of bread gre a sed with 
ani mal fat and se a so ned with cayen ne pep per, es sen ti ally mar ked the daily me nu of the ma
jo rity of Yugo slav po pu la tion. 

KEYWORDS: nu tri tion, po pu la tion, Yugo sla via, Eu ro pe, ca lo ri es, con su mer cards, 
ra ti o ning, supply
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П р о ф.  д р  ЈОВ А Н  М А КС И МОВИ Ћ ,  Н о  в и  С а д ,  С р б и ј а
П р о  т о  ј е  р е ј  Д А РКО  Б .  Ј Е Л И Ћ ,  И р и г,  С р б и ј а
ВЕ РА  НОВКОВИ Ћ ,  И р и г,  С р б и ј а
Б РА Н ИС Л А В  ЈОВИ Ч И Ћ ,  И р и г,  С р б и ј а

О ЈЕ ВАН ЂЕ ЉИ МА У ИРИ ГУ У ВРЕ МЕ КУ ГЕ  
1795/96. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Од свих епи де миј ских бо ле сти ко је су сна шле људ ски род 
нај по губ ни је су би ле епи де ми је ку ге. Срем је ве ко ви ма био из ло жен епи де ми
ја ма раз ли чи тих за ра зних бо ле сти, по себ но ку ге и ве ли ких бо ги ња, ко је су 
нај че шће с ју га, из Тур ске, сти за ле у Евро пу. По след ња епи де ми ја ку ге у ни зу 
у Сре му у 18. ве ку, ко ји се у исто ри ји ме ди ци не на зи ва Ве ком ку ге, би ла је Срем
ска или Ири шка ку га. У вре ме ку ге у Ири гу су по сто ја ле три пра во слав не 
цр кве. Би ло је шест све ште ни ка, а од ку ге су умр ла тро ји ца све ште ни ка. Кроз 
чи та во вре ме тра ја ња епи де ми је, у ње ном жа ри шту, у Ири гу, про вео је та да шњи 
па рох Ваз не сењ ске цр кве, а у вре ме епи де ми је и ка пе лан у Ку жној бол ни ци, 
Сте фан Ве зи лић. По ред оста лих бо го слу жбе них књи га, у вре ме епи де ми је 
ку ге, у Ири гу су по сто ја ла три је ван ђе ља, ко ја су на бо го слу же њи ма у ири шким 
цр ква ма чи та на с мол бом упу ће ном Го спо ду да за у ста ви да ље ши ре ње за ра зе 
и да по ште ди ста нов ни ке стра шног по мо ра. За то се на зи ва ју „Ку жним је ван ђе
љи ма”. По ред то га што на њи хо вим стра ни ца ма по сто је дра го це на ру ко пи сна 
све до чан ства оче ви да ца и уче сни ка у тим суд бо но сним до га ђа ји ма, де ша ва ња 
кроз ко ја су про шле ове Све те књи ге за слу жу ју да бу ду за пи са на. 

Јед на од две ве ће Све те књи ге штам па на је у Мо скви ја ну а ра ме се ца 1784. 
го ди не, у вре ме вла да ви не ру ске ца ри це Ка та ри не II Ве ли ке. Ово Све то је ван
ђе ље исте је го ди не Све то ни ко ла јев ској цр кви у Ири гу по слао на дар Мој сеј 
Јо ва но вић Ша ка бен та, та да ма јор Цар ске ру ске вој ске, син Ан дри је Јо ва но ви ћа 
Ша ка бен те. Ан дри ја је био про то пре зви тер Све то ни ко ла јев ске цр кве у Ири гу. 
Он је био брат па три јар ха Ар се ни ја IV Ша ка бен те, ко ји је са де лом на ро да 
1737. го ди не до шао у ове кра је ве с Ко со ва, у дру гој Ве ли кој се о би Ср ба.

Дру го „Ку жно је ван ђе ље” штам па но је у Мо скви 1760. го ди не, у вре ме 
вла да ви не ру ске ца ри це Је ли са ве те Пе тров не. По ред сво је ду хов не и би бли о
граф ске вред но сти, ово је ван ђе ље зна чај но је по то ме што је на јед ној од пра зних 
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стра ни ца, о де ша ва њи ма то ком епи де ми је ку ге оп шир ни ји за пис оста вио Сте
фан Ве зи лић. 

За хва љу ју ћи са да шњем па ро ху Све то ни ко ла јев ске и Све то те о до ров ске 
цр кве Дар ку Је ли ћу, при ли ком сре ђи ва ња ста рих бо го слу жбе них књи га про
на ђе но је и тре ће „Ку жно је ван ђе ље”. Оно та ко ђе са др жи дра го це не за пи се про те 
Сте фа на Ве зи ли ћа о тра ге ди ји ко ја је за де си ла Ириг и око ли ну кра јем 18. ве ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ириг, Срем, ку га, Сте ван Ве зи лић, „Ку жна је ван ђе ља”

УВОД

Од свих епи де миј ских бо ле сти ко је су сна шле људ ски род нај по губ ни
је су би ле епи де ми је ку ге. Њи хов стра ви чан учи нак оста вио је гор ке успо
ме не код мно гих на ро да. Где год би се ку га по ја ви ла оста вља ла би за со бом 
пу стош и смрт. Мно ги гра до ви под ње ним на ле ти ма пот пу но су из у мр ли. 
Смрт ност је кат кад би ла то ли ко ве ли ка да су ле ше ви ле жа ли по сву да уна о ко
ло, по што ни је би ло до вољ но љу ди да их по ко па. Ку га је усмр ти ла и тро ји цу 
рим ских ца ре ва: Хо сти ли ја на 251, Кла у ди ја Гот ског 270. и, пре ма не ким 
из во ри ма Мар ка Ау ре ли ја Ан то ни на 180. го ди не. 

С об зи ром на свој спе ци фи чан ге о граф ски по ло жај, на ла зе ћи се на ве тро
ме ти ни из ме ђу Ис то ка и За па да, Срем је ве ко ви ма био из ло жен епи де ми ја ма 
раз ли чи тих за ра зних бо ле сти, по себ но ку ге и ве ли ких бо ги ња, ко је су нај
че шће с ју га, из Тур ске, сти за ле у Евро пу. Пре но си о ци тих бо ле сти би ли су 
вој ни ци из ау стротур ских ра то ва, ко ји су се то ком XVI II ве ка во ди ли на 
овим про сто ри ма. Од Кар ло вач ког ми ра па до кра ја XVI II ве ка Вој во ди ном 
је про ху ја ло не ко ли ко по губ них епи де ми ја ку ге ко је су од не ле на хи ља де 
људ ских жи во та. О стра хо та ма ко је су за со бом оста ви ле, као и о ту жним и 
не срећ ним људ ским суд би на ма до ко јих су до ве ле, за др жа ло се до да нас тек 
не што ма ло по да та ка и са свим рет ки спо ме ни ци ма те ри јал не кул ту ре ко ји 
нас под се ћа ју на ова стра шна вре ме на, ка ко их је по тре сно кроз на слов сво је 
књи ге о ку ги на звао, М. Па нић Су реп Кад су жи ви за ви де ли мр тви ма.

Нај ви ше је пи са но о Срем ској или, ка ко се још на зи ва, Ири шкој ку ги, јер 
је би ла по след ња у ни зу ку жних епи де ми ја у Сре му, па су и се ћа ња на њу 
би ла још све жа. По ред спо ме ну те књи ге М. Па нић Су ре па, струч ну мо но гра
фи ју о Ири шкој ку ги на пи сао је, и 1801. год об ја вио, др Франц фон Шра уд 
(1761–1806), про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Пе шти, ко ји је ру ко во дио 
еки пом за су зби ја ње ове епи де ми је. У по во ду сто го ди шњи це Ири шке ку ге 
књи гу је 1898. го ди не об ја вио др Ра ди вој Си мо но вић, наш по зна ти ле кар и 
исто ри чар ме ди ци не (1858–1950), а по во дом две сто го ди шњи це На уч но дру
штво за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не ор га ни зо ва ло је 1996. го ди
не Сим по зи јум, об ја ви ло Збор ник ра до ва и пре вод књи ге про фе со ра Шра у да 
с не мач ког на срп ски је зик. 

Има ју ћи све ово у ви ду, при ку пље ни су по да ци о епи де ми ја ма ку ге у 
Вој во ди ни, по себ но у Сре му, те је у Срп ској чи та о ни ци у Ири гу одр жа но 
пре да ва ње 2011. го ди не. Про ши ри ју ћи текст но вим ис тра жи ва њи ма, те обо
га ћу ју ћи га илу стра ци ја ма, на ста ла је књи га у из да њу Срп ске чи та о ни це у 
Ири гу ко ја је об ја вље на че ти ри го ди не ка сни је (2015). Књи жи ца је по све ће на 
220. го ди шњи ци епи де ми је Ири шке ку ге, с ци љем да се не за бо ра ви нај стра
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вич ни ји по мор ста нов ни ка пла нин ског („вин ског”) де ла Сре ма, те да се ода 
ду жна по шта њи хо вим се ни ма, као и да се да на шње ге не ра ци је упо зна ју са 
зна ча јем „Ки по ва”, спо ме ни ка крај пу та Ру ма –И риг. А ти спо ме ни ци су, не 
та ко дав но, пре са мо 220 го ди на, по диг ну ти у знак за хвал но сти Го спо ду што 
је усли шио мо ли тве Ру мља на и ста нов ни ка дру гих ме ста у Сре му и спре чио 
да се та стра шна по шаст да ље про ши ри. 

Раз лог за пи са ње овог при ка за, ко ји је на стао убр зо по об ја вљи ва њу 
књи ге Срем у вре ме ку ге, је при ча о три тзв. „Ку жна је ван ђе ља”, све тим бо
го слу жбе ним књи га ма ко је су у тим стра шним вре ме ни ма ко ри шће не у 
ли ту р ги ја ма у ири шким цр ква ма, над ко ји ма су се бо ле сни и уми ру ћи ис по
ве да ли и при че шћи ва ли, а здра ви упу ћи ва ли сво је мо ли тве Го спо ду да их 
по ште ди те стра шне по ша сти.

Пре из ла га ња при че о је ван ђе љи ма, а да би се чи та лац упу тио у то те
шко вре ме ка да су љу ди у овим све тим књи га ма ви де ли свој је ди ни спас, у 
нај кра ћим цр та ма, у увод ном де лу овог ра да, би ће при ка за не стра хо те у 
Ири гу и окол ним ме сти ма у вре ме епи де ми је ку ге 1795/96. го ди не. 

Пре ку ге Ириг је имао 4.813 ста нов ни ка и био је је дан од нај на пред ни јих 
гра до ва у Срем ској жу па ни ји. У сво ме Опи су Кра ље ви не Сла во ни је и Вој вод ства 
Сре ма (об ја вљен у Лај пци гу 1777. го ди не на не мач ком је зи ку) кра љев ски вла дин 
са вет ник Фри дрих Вил хелм Та у бе (Fri e drich Wil helm von Ta u be) на зи ва Ириг 
нај ве ћим ме стом у Сре му. Од ку ге је у ме сту обо ле ло 3.389, а умр ло чак 2.549 
жи те ља, а са мо 840 осо ба пре ле жа ло ку гу. Од та да се Ириг ви ше ни ка да ни је 
опо ра вио, па су га убр зо пре сти гла не ка дру га ме ста у Срем ској жу па ни ји.

Осим Ири га епи де ми ја је за хва ти ла и окол на се ла и ва ро ши це: Ја зак, Не
ра дин, Кру ше дол, Ри ви цу, Гр ге тег, Ша трин це, Бе ше но во, Ве ли ке Ра дин це, Срем
ске Кар лов це и Ка ме ни цу, а про ши ри ла се чак до се ди шта Жу па ни је, до Ву ко
ва ра. Тра ја ла је осам ме се ци а тра ги чан би ланс у Срем ској жу па ни ји био је 3.435 
пре ми ну лих од укуп но 12.485 жи те ља ко ли ко је жи ве ло у ме сти ма за хва ће ним 
епи де ми јом или не што ви ше од јед не че твр ти не жи те ља Жу па ни је (27,5%).

Да се бо лест не би да ље ши ри ла Беч ка вла да пред у зе ла је нај стро жи је 
за штит не ме ре. Стра жа ма су би ла за тво ре на сва за ра же на ме ста и бло ки ра
но чи та во под руч је за хва ће но епи де ми јом. Пр ве стра же би ле су пред сва ком 
оку же ном ку ћом, дру ге око са мог ме ста, а тре ће су се на ла зи ле на гра ни ци 
сва ког ата ра. Око Ири га, Ја ска и Ка ме ни це ис ко па ни су ши ро ки ро во ви, а 
као че твр та бра на ус по ста вљен je кор дон, ко ји је за тво рио сва оку же на се ла, 
ско ро це лу Жу па ни ју. На ро чи то ја ке вој не стра же по сто ја ле су на гра ни ци 
Рум ског ата ра, где су би ла по диг ну та и ве ша ла за оне ко ји би по ку ша ли да 
пре бег ну у не за ра же ну зо ну. 

Да се епи де ми ја не би про ши ри ла и на Бач ку, 4. ок то бра 1795. по ста вљен 
je од брам бе ни кор дон дуж оба ле Ду на ва. Штаб од бра не на ла зио се у да на
шњој Бач кој Па лан ци. Био je нај стро жи је за бра њен пре лаз из Сре ма и у Срем, 
као и пре но ше ње би ло ка ка вих пред ме та и на мир ни ца. Дуж кор до на, на 
сва ких 600 ме та ра, по диг ну ти су чар да ци, а на о ру жа не па тро ле од се дам 
стра жа ра да но ноћ но су стра жа ри ле на оба ли Ду на ва. Све ове стро ге ме ре 
за шти те учи ни ле су да ку га овог пу та ни је пре шла из Сре ма у Бач ку. 

У за ра же но под руч је би ло је упу ће но ви ше про фе со ра Пе штан ског ме
ди цин ског фа кул те та, дру гих ле ка ра и ни жег здрав стве ног осо бља. Ак ци јом 



је ру ко во дио по зна ти про фе сор епи де ми о ло ги је, по ме ну ти Франц фон Шра уд 
(Franz von Schraud). Обо ле ли су би ли сме шта ни у „Ку жне бол ни це”, ко је су 
би ле ло ци ра не из ван ме ста, њи хо ве ку ће су се мо ра ле кре чи ти, чи сти ти, а 
нај че шће ру ши ти. Умр ли су мо ра ли би ти са хра њи ва ни на „Ку жним гро бљи ма” 
ко ја су се на ла зи ла та ко ђе из ван на се ља. 

Зна чај ног уде ла у бор би про тив епи де ми је ку ге и у ње ном за у ста вља њу 
имао је та да шњи фи зи кус (глав ни ле кар) Срем ске жу па ни је, др Ан дри ја Бу даи 
(An dre as Bu day, 1759–1830). Бу даи је у Ири гу, у са мом жа ри шту епи де ми је 
про вео го ди ну да на, од са мог по чет ка епи де ми је. Све вре ме, у ци љу пре вен
тив не лич не за шти те, сва ко днев но се ком плет но тре ти рао сир ћем. Ње гов рад 
и за ла га ње умно го ме су до при не ли су зби ја њу епи де ми је, а ње го ва за па жа ња 
и из ве шта је с те ре на у ве ли кој ме ри ко ри стио је про фе сор Шра уд за пи са ње 
сво је мо но гра фи је о Срем ској ку ги. 

Не се би чан при мер ху ма но сти и хра бро сти ис ка за ли су и ра на ри. Док 
је ле ка ри ма би ло за бра ње но да до ти чу бо ле сни ке, ра на ри су са њи ма до ла
зи ли у не по сре дан до дир. Они су об ра ђи ва ли обо ле ле, вр ши ли ин ци зи ју 
њи хо вих бу бо на, пу шта ли им крв и пру жа ли све оста ле по треб не ин тер вен
ци је, ко је би од ре дио ле кар.

Све вре ме тра ја ња епи де ми је и у ње ном жа ри шту, у Ири гу, про вео је 
та да шњи па рох Ваз не сењ ске цр кве и ка пе лан у Ку жној бол ни ци – Сте фан 
Ве зи лић (?–Ириг, 1822).

Ку га је у Ири гу пре ста ла да ха ра 10. фе бру а ра (23. по ста ром ка лен да ру) 
1796. го ди не, на дан пра зно ва ња Све тог ве ли ко му че ни ка Ха ра лам пи ја. Због 
то га Ири жа ни про сла вља ју тај дан у знак „за хвал но сти Го спо ду што је усли
шио њи хо ве мол бе и осло бо дио их стра шне мо ри је ко ја је ха ра ла го то во чи та
ву го ди ну и од не ла на хи ља де жи во та”. У знак „за хвал но сти Бо гу” Ири жа ни 
су на пра ви ли ка пе лу на „ко ро шу” Све то те о до ров ске цр кве, по све ће ну Све том 
Ха ра лам пи ју. У Житију Светог Харалампија оца Јустина Поповића записана 
је молитва Светог Харалампија коју је изговорио пред своју мученичку смрт. 
Све ти тељ је кроз мо ли тву Го спо ду из нео свој бла го слов они ма ко ји га бу ду 
по што ва ли: „Го спо де, ако је Те би по во љи, мо лим Те, дај сла ву име ну Свом, 
да на ме сту где бу ду са хра ње не мо шти мо је, и спо мен се мој бу де пра зно вао, 
не бу де гла ди, по мо ра, не по го да, не го да бу де мир, и здра вље те ли ма и спа
се ње ду ша ма, и из о би ље пше ни це и ви на, и рас пло ђе ње сто ке на по тре бу 
љу ди ма. Го спо де, Ти знаш да су љу ди ме со и крв; опро сти им гре хе, и по дај 
им из о би ље пло до ва зе маљ ских, да се пре ма по тре би на хра њу ју и на сла ђу ју 
у тру до ви ма сво јим, про сла вља ју ћи Те бе Бо га свог, да ро дав ца свих бла га. 
Ро са што до ла зи од Те бе не ка им бу де ис це ље ње! О Го спо де Бо же мој, из лиј 
бла го дат Тво ју на све!” Под тај бла го слов ста ви ли су се Ири жа ни, на пра вив
ши ка пе лу и про сла вља ју ћи Све тог све ште но му че ни ка Ха ра лам пи ја.

Ста нов ни ци Ири га су се у ва рош вра ти ли тек сре ди ном ју ла 1796, јер 
је тре ба ло пот пу но очи сти ти град, сру ши ти или спа ли ти још 402 ку ће, очи
сти ти и спа ли ти ро бу, а ра су те ле ше ве ко ји су за о ста ли по ку пи ти и са хра ни ти 
на „Ку жном гро бљу.”1,2

1 Ј. Мак си мо вић (2015): Срем у вре ме ку ге, Ириг: Срп ска чи та о ни ца у Ири гу.
2 Р. Си мо но вић (1995): Ку га у Сре му 1795–1796, Ириг: Срп ска чи та о ни ца у Ири гу (ре

принт из да ње), стр. 86.
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У сво јој књи зи Ку га у Сре му 1795–1796. др Ра ди вој Си мо но вић за пи сао 
је: „20. ав гу ста 1796., на дан Св. Сте ва на, кра ља угар ског, бе ше у Ири гу ве
ли ка све ча ност. Стра же око Ири га бе ху рас пу ште не, те је из око ли не си лан 
на род на гр нуо. Све ча на ли ти ја изи ђе до Ки по ва на рум ској гра ни ци и до че ка 
кра љев ског ко ме са ра са прат њом. По што га по здра ви ар хи ман дрит Ава ку
мо вић, сви до ђу са ли ти јом у Ириг. За тим се у пра во слав ној цр кви одр жи 
све ча но бла го да ре ње, а кра љев ски ко ме сар об ја ви на ро ду да је ку га у це лом 
Сре му пре ста ла.” На ме сту где су у вре ме епи де ми је би ле по ста вље не стра
же, тј. на гра ни ци Рум ског окру га, жи те љи Ру ме су, у знак за хвал но сти Бо гу 
што се ку га ни је про ши ри ла и на њи хов град, са ле ве и де сне стра не пу та 
Ру ма – Ириг по ди гли спо ме ни ке по зна те под на зи вом Ки по ви3.

ИРИ ШКЕ ЦР КВЕ

У вре ме ку ге у Ири гу су по сто ја ле три пра во слав не цр кве – хра мо ви 
по све ће ни Све том Ни ко ли, Све том Те о до ру Ти ро ну и Ус пе њу Пре све те Бо
го ро ди це – по зна ти ји као – Ни ко ла јев ска, Те о до ров ска и Ус пен ска цр ква.

У јед ном од пр вих оби ла за ка Епар хи је срем ске 1732/33. го ди не спо ми ње 
се да Ириг има две цр кве, од ко јих је ста ри ја ма ла, до ња, по све ће на Све том 
Те о до ру Ти ро ну. Са зи да на је у дру гој де це ни ји 18. ве ка од чер пи ћа, пре о ста лог 
ма те ри ја ла не ка да шње тур ске џа ми је, а осве тио ју је 1718. го ди не ми тро по
лит Ви ћен ти је По по вић. Ова пр во бит на ма ла Те о до ров ска цр ква слу жи ла је 
до 1780. го ди не, ка да је на истом ме сту по диг ну та но ва, знат но ве ћа цр ква од 
твр дог ма те ри ја ла.4,5 Због ка сни јих оп се жних об но ва и пре сли ка ва ња, тек 
по сле де таљ не ана ли зе струч ња ка, пр во бит но осли ка ва ње ико но ста са при
пи са но је сли ка ру Ја ко ву Ор фе ли ну. По сле пр ве об но ве од стра не сли ка ра 
Јо ва на Кла ји ћа 1864. го ди не, ко ји је том при ли ком из ра дио и зид не сли ке у 
хра му, све је пот пу но пре сли као 1908. го ди не не у ки сли кар Ми ли сав Мар ко
вић, те до сли као две сце не из жи во та Све тог Са ве на се вер ном зи ду хра ма.6 
Убр зо по сле епи де ми је ку ге из гра ђе на је на хо ру Те о до ров ске цр кве ка пе ла 
по све ће на Све том Ха ра лам пи ју. Ико не на скром ном ико но ста су ове ка пе ле 
рад су сли ка ра Јо ва на Пан те ли ћа из Ру ме.7

За дру гу, Ни ко ла јев ску цр кву, у спо ме ну том по пи су на во ди се да је 
„из гра ђе на 1732. го ди не, да је ве ли ка, но во по диг ну та од ка ме на, са тор њем, 
да је слич на хо пов ском хра му и да је још не до вр ше на”. У јед ном ка сни јем 
по пи су на ве де но је да је „осве ће на 1743. го ди не од стра не епи ско па ни шког, 

3 Ј. Мак си мо вић (2015): Срем у вре ме ку ге, Ириг: Срп ска чи та о ни ца у Ири гу; Р. Си
мо но вић (1995): Ку га у Сре му 1795–1796, Ириг: Срп ска чи та о ни ца у Ири гу, 86.

4 О. Ми кић (1996): „Цр кве у Ири гу у до ба ку ге”, Сим по зи јум „200го ди шњи ца срем
скеири шке ку ге”: збор ник ра до ва, Но ви Сад: На уч но дру штво за исто ри ју здрав стве не 
кул ту ре Вој во ди не, 102–106.

5 М. Ко со вац /ур./ (1910): Срп ска пра во слав на ми тро по ли ја кар ло вач ка: по по да ци ма 
од 1905, Срем ски Кар лов ци: Са бор ски од бор.

6 О. Ми кић, на ве де но де ло; М. Ле сек (1978): „Ико но стас цр кве Св. Те о до ра Ти ро на у 
Ири гу”, Гра ђа за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад: За вод за за шти ту и 
на уч но про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре АПВ, 8–9: 245–247.

7 О. Ми кић: на ве де но де ло.
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по то њег те ми швар ског Ге ор ги ја По по ви ћа”. Ико но стас је осли као по зна ти 
но во сад ски сли кар Ва си ли је Осто јић, уз са рад њу Јо ва на По по ви ћа. Го ди не 
1827. ико но стас је об но вио сли кар Ге ор ги је Ба ка ло вић, а 1884. очи стио и осве
жио га је сли кар Ди ми три је Пе сни ко вић.8

Ири жа ни су 1756. го ди не тра жи ли одо бре ње од Жу па ни је за град њу тре ће 
цр кве, али је њи хо ва мол ба би ла од би је на, па је ми тро по лит Па вле Не на до
вић упу тио мол бу ца ри ци Ма ри ји Те ре зи ји, уз обра зло же ње да су по сто је ће 
две ири шке цр кве не до вољ не за ве ли ки број вер ни ка, из чак 600 пра во слав
них до мо ва и да се на ре ди Жу па ни ји да не пра ви смет ње за по ди за ње тре ће 
цр кве у Ири гу. Ца ри ца је 1757. го ди не одо бри ла град њу цр кве ко ја је већ 1760. 
би ла за вр ше на, а 1761. ју је осве тио ми тро по лит Па вле Не на до вић. Ико но стас 
Ус пен ске цр кве не пред ста вља је дин стве ну стил ску це ли ну. Ико не у гор њим 
зо на ма сли ка не су у сед мој де це ни ји 18. ве ка, док су пре сто не ико не и Бо го
ро ди чин трон да ти ра не го ди ном 1871. и при пи су ју се мај сто ру срп ског ба ро
ка, сли ка ру Те о до ру Кра чу ну. На кнад не об но ве ико но ста са из ве ли су сли ка ри 
Јо ван Кла јић 1863. и Ко ча Ван ђе ло вић од 1930. до 1932. го ди не.9

ИРИ ШКИ СВЕ ШТЕ НИ ЦИ

Из ру ко пи сног ле то пи са под на зи вом Помяникъ живыхъ кти торωовъ 
и при ло жникωвъ хра ма Ста го ộца Ни ко лая въ Ириӡѣе, ко ји је 1879. го ди не 
за по чео да во ди про то пре зви тер то га хра ма Ва си ли је Ни ко ла је вић, са зна је 
се да је у Ири гу у вре ме ку ге би ло шест све ште ни ка: у сва кој цр кви по дво
ји ца. Тро ји ца све ште ни ка умр ла су од ку ге и са хра ње ни су на Ка ји нов цу, јед ном 
од два ири шка „Ку жна гро бља”. Би ли су то: Си ме он Ма рић, па рох Све то ни
кола јев ске цр кве (†11. сеп тем бра 1795), Исак По по вић, па рох Све то тео до ров ске 
цр кве (†24. сеп тем бра 1795) и Ти мо ти је До бро са вље вић, па рох Све то у спен
ске цр кве (†21. ок то бра 1795).10

Сте фан Ве зи лић пре ку ге био је па рох при Све то у спен ској цр кви. У вре
ме ку ге је, као нај сме ли ји, био ка пе лан у „Ку жној бол ни ци”, где је ис по ве дао 
бо ле сни ке и при че шћи вао их др ве ном ка ши ком при ве за ном на др ве ни штап 
ду га чак че ти ри ко ра ка. По на ред би Кон зи сто ри је штап и ка ши ка су по сле 
при че шћи ва ња мо ра ли би ти спа ље ни. Он је на ко ри ца ма јед ног је ван ђе ља 
за бе ле жио да су у Ири гу по сто ја ла два осве ће на „Ку жна гро бља”: Во дру зи 
се Крест у дољ ном гро бљу Ку жном, тј. у Ба тин ци 20. ја ну ар 1796. и то му 
гро бљу За вет Пре о бра же ни је Го спод ње, а дру ги Крест во дру зи се на Ка ји
нов цу у Ку жном гро бљу 17. фе бр. 1796. и то му гро бљу За вет Св. Те о дор Ти рон. 
Оба два Кр ста во дру же на до ле под пи са ним.11

Сво је за пи се о стра хо та ма по мо ра у Ири гу у вре ме ку ге оста вио је Сте
фан Ве зи лић и на мар ги на ма и пра зним стра ни ца ма два Све та је ван ђе ља. 

8 О. Ми кић, на ве де но де ло; О. Ми ла но вић Јо вић (1969): „Ико но стас Ни ко ла јев ске цр кве 
у Ири гу”, Збор ник за ли ков не умет но сти, 5: 159–171, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. 

9 О. Ми кић, на ве де но де ло; М. Ле сек (1971): При лог про у ча ва њу Те о до ра Кра чу на, 
Бо го сло вље, 1–2 (XV), 109–111.

10 Помяникъ живыхъ кֳи ֳ орωовъ... (1879).
11 Р. Си мо но вић (1995): не ве де но де ло, 73; Помяникъ живыхъ кֳи ֳ орωовъ..., 17.
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По сле ку ге, у је сен 1796. го ди не он је по стао па рох Све то ни ко ла јев ске цр кве, 
где је слу жио све до смр ти 9. ма ја 1822. го ди не. Са хра њен је на Ва ро шком 
гро бљу у Ири гу.12

ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА У ИРИ ГУ У ВРЕ МЕ КУ ГЕ

По ред оста лих бо го слу жбе них књи га, у вре ме епи де ми је ку ге, у Ири гу 
су по сто ја ла три је ван ђе ља, ко ја су на бо го слу же њи ма у ири шким цр ква ма 
чи та на с мол бом упу ће ном Го спо ду да за у ста ви да ље ши ре ње за ра зе и да 
по ште ди ста нов ни ке стра шног по мо ра. За то се на зи ва ју „Ку жна је ван ђе ља”. 
По ред то га што на њи хо вим стра ни ца ма по сто је дра го це на ру ко пи сна све
до чан ства оче ви да ца и уче сни ка у тим суд бо но сним до га ђа ји ма, де ша ва ња 
кроз ко ја су про шле ове Све те књи ге за слу жу ју да бу ду за пи са на. 

Од три књи ге две су ве ћих ди мен зи ја и са рас ко шни јим по ве зом, док је 
тре ћа знат но ма ња и скром ни јег спо ља шњег из гле да. 

Јед на од две ве ће Све те књи ге је у ве ли кој ме ри оште ће на. Не до ста ју 
јој чи та ве пред ње ко ри це. Као што се ви ди на пр вој стра ни, штам па на је у 
Мо скви ја ну а ра 1784. го ди не, у вре ме вла да ви не ру ске ца ри це Ка та ри не II 
Ве ли ке. Кроз до ње мар ги не пр ве два де сет две стра ни це про те же се јед но ред
ни ру ком пи са ни за пис о то ме ка ко је 13. ју ла 1785. го ди не ово Све то је ван
ђе ље Све то ни ко ла јев ској цр кви у Ири гу по слао на дар Мој сеј Јо ва но вић од 
Ша ка бент, та да ма јор цар ске ру ске вој ске. Је ван ђе ље је би ло рас ко шно око
ва но по зла ће ним сре бром, али је до Ири га до спе ло без тих укра са. Да ље се 
у за пи су ка же да је Мој сеј Јо ва но вић по слао је ван ђе ље по „не ком” Зе мун цу 
Пе тру Сте фа но ви ћу, из цар ског ру ског гра да Мо скве у сво је „оте че ство” – 
Кра љев ску област Срем, у ва рош Ириг, Све то ни ко ла јев ској цр кви, хра му у 
ко јем је кр штен, као и за спо мен сво јих ро ди те ља Ан дри је и Да фи не и бра та 
Сте фа на, не ка да шњег про то пре зви те ра ири шког, ко ји по чи ва ју у пор ти хра ма 
пре ма ол та ру. У за пи су, ко ји се на ста вља на прет ход ни, али ни је пи сан истом 
ру ком, још се на во ди да је тек 1825. го ди не та да шњи па рох при Све то ни ко
ла јев ској цр кви Па вле Ко шу тић, де лом о цр кве ном тро шку, а де лом од при
ло га „не ких” по бо жних пра во слав них ду ша, је ван ђе ље на но во дао да се 
оку је фи ли гран ским сре бром.13,14 По све му су де ћи тај дру ги део за пи са мо же 
се при пи са ти па ро ху Па влу Ко шу ти ћу. На жа лост, и тај об но вље ни оков ове 
Све те књи ге ка сни је je по но во оште ћен, ка да су му ис трг ну те пред ње ко ри це. 
Мој сеј Јо ва но вић био je син Ан дри је Јо ва но ви ћа Шакаб ентe. Пре ма за пи су 
у чи ту љи про те Ва си ли ја Ни ко ла је ви ћа, Ан дри ја је био про то пре зви тер Све
то ни ко ла јев ске цр кве у Ири гу. Он је био брат па три јар ха Ар се ни ја IV Ша
ка бен те, с ко јим је по вео на род 1737. го ди не из Пе ћи и до шао у ове кра је ве. 
Не зна се ка да је про та Ан дри ја умро, јер су цр кве ни про то ко ли уве де ни тек 
1764. го ди не. Ње гов син Сте фан Јо ва но вић Ша ка бен та, Мој се јев брат, на сле
дио је оче ву па ро хи ју и 1766. го ди не по стао про та. Слу жио је све до 1780. и 
те го ди не, 5. мар та, је умро. Са хра њен је у гроб ни ци сво јих ро ди те ља пре ма 

12 Исто, 18.
13 Помяникъ живыхъ кֳиֳорωовъ..., 38–39.
14 Святое Еван ге лие, штам па но у Мо скви 1784. го ди не.
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ол та ру Све то ни ко ла јев ске цр кве.15 Ка да и где је Мој сеј Јо ва но вић умро не 
зна се – по свој при ли ци у Ру си ји. Прем да се у овом је ван ђе љу не по ми ње епи
де ми ја ку ге у Ири гу, оно је у време епидемије било у Иригу и ко ри шће но је 
у бо го слу же њу у вре ме ку ге, па због то га и ово је ван ђе ље но си на зив „Ку жно 
је ван ђе ље”.

Дру го „Ку жно је ван ђе ље” по себ но је дра го це но као све до чан ство о стра
хо та ма ко је су се у вре ме епи де ми је ку ге у Сре му 1795/96. го ди не де ша ва ле. 
Штам па но је у Мо скви 1760. го ди не, у вре ме вла да ви не ру ске ца ри це Је ли са
ве те Пе тров не. Пр во бит ни ко жни по вез ове Све те књи ге, са сре бр ним око вом 
и обо је ним ме да љо ном Го спо да Ису са Хри ста из емај ла, у пот пу но сти је са
чу ван. По ред сво је ду хов не и би бли о граф ске вред но сти, ово је ван ђе ље зна чај но 
је по то ме што је па рох ва ро ши Ири га и ка пе лан у Ку жној бол ни ци Сте фан 
Ве зи лић на јед ној од пра зних стра ни ца оста вио оп шир ни ји за пис о де ша ва
њи ма то ком епи де ми је ку ге. Ве зи лић је све вре ме тра ја ња за ра зе про вео у 
са мом ње ном сре ди шту – Ири гу. Ве зи лић је при дну су сед не стра не исте 
књи ге оста вио још је дан кра ћи за пис. На мар ги на ма се на ла зе и два за пи са 
ири шких па ро ха из ка сни јег пе ри о да. Је дан од њих по ти че из 1896. го ди не, 
ка да је обе ле же на сто го ди шњи ца за вр шет ка епи де ми је ку ге, а дру ги о сто
пе де се то го ди шњи ци, 1946. го ди не.16 

За хва љу ју ћи са да шњем па ро ху Све то ни ко ла јев ске и Све то те о до ров ске 
цр кве Дар ку Је ли ћу, при ли ком сре ђи ва ња ста рих бо го слу жбе них књи га 
про на ђе но је и тре ће „Ку жно је ван ђе ље”. Оно се не по ми ње у књи зи Ј. Мак
си мо ви ћа Срем у вре ме ку ге, по што је про на ђе но ка да је књи га већ би ла у 
штам пи. Је ван ђе ље је знат но ма њих ди мен зи ја и скром ни је опре мље но, али 
и оно са др жи дра го це не за пи се про те Сте фа на Ве зи ли ћа о тра ге ди ји ко ја је 
за де си ла Ириг и око ли ну тих коб них го ди на на кра ју 18. ве ка. Још ве ћа вред
ност ове Све те књи ге је у ње ној нео бич ној суд би ни и ко ја ју је пра ти ла, о 
че му све до че за пи си на ње ним мар ги на ма и пра зним стра ни ца ма. Штам па
на је у Мо скви 1738. го ди не, у вре ме вла да ви не ру ске ца ри це Ане Ива нов не. 
Ко ри це су пре сву че не ко жом на ко јој се ви де тра го ви ду го трај не упо тре бе. 
Ово је ван ђе ље пр во бит но се на ла зи ло у ири шкој Све то у спен ској цр кви, али 
јој се за вре ме епи де ми је ку ге из гу био траг и кроз ду ги низ го ди на се за њу 
ни је зна ло. Не спо ми ње је ни Ра ди вој Си мо но вић у сво јој књи зи Ку га у Сре му, 
ко ја је штам па на у Пан че ву 1898. го ди не по во дом сто го ди шњи це Ири шке ку ге. 
Ме ђу тим, Бож јим про ми слом во ђе ни, ве ру ју ћи љу ди су је на кон 142 го ди не 
про на шли и на све ча ни на чин вра ти ли у Ириг, ње но пр во бит но бо ра ви ште. 
У ру ком пи са ном за пи су про те Сте фа на Ве зи ли ћа, је ди ног све ште ни ка у 
Ири гу ко ји је оста вио пи сме на све до чан ства из тог вре ме на, на јед ној од пр вих 
сло бод них стра ни ца ове Све те књи ге украт ко су опи са не стра хо те ко је су се 
у Ири гу у то вре ме де ша ва ле, као и да је он био од ре ђен да ис по ве да и при
че шћу је бо ле сни ке у Ку жној бол ни ци. Не зна ју ћи ка ко ће се епи де ми ја за
вр ши ти и да ли ће ико, па и он сâм, пре жи ве ти, оста вио је у ама нет оно ме у 
чи је ру ке ова Све та књи га бу де до спе ла, где год био да је вра ти у Све то у спен

15 Помяникъ живыхъ кֳиֳорωовъ..., 15. 
16 Помяникъ живыхъ кֳи ֳ орωовъ..., 17–18; Свяֳое Еван ֱ е лие, штам па но у Мо скви 1760. 
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ску цр кву, где се до та да на ла зи ла. И за и ста, књи зи се из гу био траг, да би је 
тек 1937, по сле чи та ве 142 го ди не, про на шао па рох цр кве у Го спо ђин ци ма 
Јо ван Ви слав ски и, по шту ју ћи за вет про те Сте фа на Ве зи ли ћа, вра тио је у 
Ириг. О све ча ном пре но су ове Све те књи ге оста ви ли су за пи се на ње ним 
стра ни ца ма Јо ван Ви слав ски, па рох го спо ђи нач ки и Гој ко Ми хај ло вић, та да 
па рох Све то у спен ске цр кве у Ири гу. Али, ти ме да ља суд би на овог ма лог 
„Ку жног је ван ђе ља” још ни је би ла окон ча на. О то ме ка ко је за вре ме Дру гог 
свет ског ра та, да би се са чу ва ло, за јед но са дру гим цр кве ним дра го це но сти
ма би ло пре не ше но у Би бли о те ку Па три ја ши је у Бе о гра ду и по но во вра ће но 
у Ириг, оста вио је свој за пис у том је ван ђе љу про та Гој ко Ми хај ло вић 24. 
фе бру а ра 1952. го ди не.17 

Ко нач но је у про ле ће 2015. го ди не, по тре ћи пут, то је ван ђе ље про на
ђе но ме ђу ста рим бо го слу жбе ним књи га ма при ли ком њи хо вог сре ђи ва ња 
и, за јед но са два прет ход на, на све чан на чин пред ста вље но у Срп ској чи тао
ни ци у Ири гу 12. ма ја исте го ди не, при ли ком обе ле жа ва ња 220те го ди шњи
це од Ири шкесрем ске ку ге, ка да је пред ста вље на и књи га Срем у вре ме 
ку ге проф. др Јо ва на Мак си мо ви ћа.

Због дра го це ног кул тур ноисто риј ског зна ча ја ори ги нал них за пи са са
вре ме ни ка ко ји су би ли уче сни ци у опи са ним до га ђа ји ма, као и да би да на
шњи чи та о ци сте кли ја сни ји увид у по што ва ње ових Све тих књи га, ко је им 
је не ка да ука зи ва но, дат је при каз тек сто ва спо ме ну тих за пи са из дру гог и 
тре ћег „Ку жног је ван ђе ља”, де ли мич но при ла го ђен са вре ме ном срп ском 
је зи ку, а као илу стра ци ја мо гу по слу жи ти ода бра ни сним ци ори ги нал них 
за пи са у тим jванђељима.

ВЕ ЛИ КО КУ ЖНО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ

За пис па ро ха Сте фа на Ве зи ли ћа на јед ној од сло бод них стра на Је ван ђе ља:

1795/6. Ју ли ја 1го до не се се не срећ на бо лест Ку га из Кр ње ше ва ца у 
Ириг. Та ко ва стра шна и ту жна бо лест да ско ро до три хи ља де ду ша По
мер ло, а мно ге и пре мно ге ку ће пу сте изо ста до ше. То гди је би ло по 10так 
у ку ћи, то је све мо ра ло по мре ти. Ако не бу ду куд год из бе гли, то ка жем 
Сва ко му да дру гог ле ка ку ги не ма, кро мје до бро чу ва ти се и ни ским не ме
ша ти се. Но та ки, или у Ко тро мац или гди у по ље, да се ни ским не ме ша, 
мо же се та ко спа сти, дру го ја чи је не мо же; и то ка жем да мно ги Док то ри 
и фел че ри би ли су, и Цар Фран це ско вто ри, Ле о пол дов син, мно го је на то 
тро шио, и мер тве ко ји су по ви но гра ди, по гум ни, по ба шта по ко па ни, то 
је мо ра ло се по ва ди ти и у об шта Гро бја Ку жна пре не ти; то јест Гро бе ри, 
и то је би ло до 1056. ду ша. Ку ће пу сте и отро ва те све су по о га ра ли и по па
ли ли, а љу де све у Ко тро мац. Нај по сле ис те ра ли, а по сле ко је ква ри ли, ко је 
чи сти ли ку ће. И Крст у Ба тин ци у Ку жном Гро бју во дру жен мно ју до лу пот
пи са ном 20 ја ну а ри ја 1796. и За вет от ове не срећ не бо ле сти то му дол њем 
Гро бју Пре о бра же ни је Г/оспо/да Б/о/га и Спа са на ше го Ис/у/са Хр/ис/та; и на 

17 Свяֳое Еван ֱ е лие, штам па но у Мо скви 1738. го ди не.
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дру гом Гро бју, то јест на Ка и нов цу Крст во дру жен фе бру а ри ја 17. То му 
Гро бју За вет на и ме но ван 1796. Свја та го ве ли ко му че ни ка Те о до ра Ти ро на.

Мар та 1го.
Ја ко го ре спо ме ну то га, то јест 1796. Ако се ко ји раз бо ли у ку ћи, та ко од 

ње га сви не ка бе же, ако пак оста ну код ње га, то мо ра ју сви по мре ти и про че.
У Ка сар ни Ири шкој пи са то у Ку жно вре ме
 Сте фан Ве зи лич
 Па рох ва ро ши Ири га и Ка пе лан

За пис Сте фа на Ве зи ли ћа при дну јед не од стра ни ца ве ли ког  
„Ку жног је ван ђе ља”:

По че та бо лест во 1ог Ју ли ја 795. и тра ја ла 7 ме се ци 10 да на, то јест 
је пре ста ла 10. фе бру а ри ја 796. ле та, на Свја та го Му че ни ка Ха ра лам пи ја.

 Сте фан Ве зи лич
 Па рох ири шки

За пис ири шког па ро ха До бри во ја Мо ло ви ћа по во дом обе ле жа ва ња  
сто го ди шњи це од пре стан ка епи де ми је Ири шке ку ге 1896.год.,  

на до њој мар ги ни исте стра не Је ван ђе ља:

Го ди не 1896. 10 фе бру а ра, као на дан кад је ку га пре 100 год. пре ста ла 
одр жан је па ра стос у св. Те о до ров ској цр кви он да умр лим. При па ра сто су 
бе ху: про то је реј Ва си ли је Ни ко ла је вић, па рох св. Ни ко ла јев ске цр кве, До бри
вој Мо ло вић, па рох св. Ус пен ске цр кве и Гор дан Де ја но вић, ка пе лан. 

За пис на ле вој мар ги ни исте стра не Је ван ђе ља по во дом обе ле жа ва ња  
150го ди шњи це од пре стан ка епи де ми је Ири шке ку ге:

Го ди не 1946., на дан св. ве ли ко му че ни ка Ха ра лам пи ја, тј. 150го ди шњи це 
ове стра шне мо ри је на ше га ме ста и по сле стра шно га по ко ља и стра да ња 
на ше га Ири га у Дру гом свет ском ра ту (по стра да ло око 400 Ср ба) одр жан 
је по мен жр тва ма ку ге и ра то ва у св. Те од. Хра му. Је реј Гој ко Ми хај ло вић 
и је ро мо на си (оба Ири жа ни на), Са му ил (Ра до ше вић) и Са ва (Бо ји чић).

МА ЛО КУ ЖНО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉЕ

За пи си ири шког па ро ха Сте фа на Ве зи ли ћа, го спо ђи нач ког па ро ха  
Јо ва на Ви слав ског и ири шког па ро ха про то је ре ја Гој ка Ми хај ло ви ћа:

У Ка сар ни Ири шкој квар ти ри би ли,
Сте фан Ве зи лич па рох ири шки; и у то вре ме ку жно на ре дил от сва

тој ша го Кон зи сто ри у ма и Пле ме ни те Вар ме ђе ис по ве да ти и пре че сти ти 
ку жне у шпи та љу; та ко ђер у то вре ме ско ро до три хи ља де ду ша по мр ло.
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Ма ло у Ири гу и оста ло; мно ги Док то ри и фел че ри у то вре ме би ли су 
и тро шак ве ли ки Цар да вао;

Но емб 20 795 л.г. 
 С. Ве зи лич
 П. в. Ири га

Сиа Те ста мен та хра ма Ус пе ниа Пре свја та ја Бгце; Пре не сох до ле пот
пи са нии је реј из хра ма Пре свја та ја Бгце у Ка сар не Ири шке ра ди Бо же стве
не слу жбе; у то вре ме ку жно та ко ви страх и по мор био у Ири гу и по дру гим 
ме стам.

Сам един Го спод Бог знао да Ириг по све мо рао пуст оста ти. Мно ге 
ку ће пу сте, гди ни јед ног де те та ни је оста ло; и та ко мо лим ко му овај Те
ста мент до шао би у ру ке, да би опет пре дао у Све то Ус пен ску цер ков, гди 
сваг да на Част ној Тра пе зи пре би вао; пи са то у Ка сар ни Ири шкој, Но емб. 
19. 795 л

У ку жно вре ме Сте фан Ве зи лич па рох Ири га ку жне ис по ве дао и пре
че стио18 

Ово Еван ђе ље би ло је у се лу Го спо ђин ци ма 142 го ди не. Ка да сам по ста
вљен у Го спо ђин це за па ро ха пре гле да ва ју ћи ово Еван ђе ље, ре шио сам га вра
ти ти у Ириг по же љи па ро ха Сте фа на Ве зи ли ћа, ка ко је то он на пи сао на 
по ле ђи ни ико не св. Ма те ја.

По одо бре њу Ње го вог Ви со ко пре о све штен ства Го спо ди на Др Ири не ја, 
епи ско па бач ког, ово Еван ђе ље је све ча но пре не се но на дан Ма ле Го спо и не, 
21 сеп тем бра 1937 г. из Го спо ђи на ца у Ириг.

Је реј Јо ван Ј. Ви слав ски
пр. П па рох го спо ђи нач ки

По ово Еван ђе ље до шли су све ште ни ци г.г. је реј Гој ко Ми хај ло вић, па
рох све то Ус пен ске цр кве из Ири га и је реј Бран ко Авра мо вић, па рох са бор не 
Ни ко ла јев ске цр кве. До шли су на два ав то бу са Ири жа ни око 70 осо ба и пе
вач ко дру штво „Змај”.

За пи сао је реј Јо ван Ј. Ви слав ски
пр. П па рох го спо ђи нач ки

18 С об зи ром да ово Је ван ђе ље до са да ниг де ни је за ве де но у ин вен тар ској ли сти, о. 
Дар ко Је лић, ко ји је то је ван ђе ље про на шао и еви ден ти рао у ин вен тар ску ли сту Све то ни
ко ла јев ске цр кве у Ири гу, сма тра да је до пу ште но оглу ши ти се о мол бу на пи са ну ру ком о. 
Сте фа на Ве зи ли ча и не пре да ти га у Ус пен ску цр кву.
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Ово је IIги за пис о Пре но су „Еван ђе ља”, јер је Iви ори ги нал од не по зна
то га нам не кул тур но га нам чо ве ка уни штен за јед но са ико ном Еван ђе ли ста. 
Не ка Го спод чу ва ове рет ке!

По сле све ча не пре да је Св. ове књи ге из ру ку вред них и по бо жних Го спо
ђин ча на на шим Ири жа ни ма на све ча ној св. Ли тур ги ји уз при год не го во ре 
при сут них све ште ни ка, је ре ја Гој ка Ми хај ло ви ћа и је ре ја Бран ка Авра мо ви ћа 
као го сти ју и до ма ћи на је ре ја Јо ва на Ви слав ског, у при су ству иза сла ни ка 
Ири жа на и Хо ра им, те пу не цр кве по бо жно га на ро да, у све ча ном оп хо ду око 
цр кве го спо ђи нач ке, а по сле го сто љу би во га при је ма у по је ди ним ку ћа ма би 
ис пра ће на ова на ша све ти ња из Го спо ђи на ца све ча но.

У по бо жно ме рас по ло же њу по ју ћи св. пе сме при бли жа ва ли су се ау то
бу си на ши већ Ири гу пред ве че. Бли зу ма на сти ра Хо по ва са че ка ла је све ча
на ли ти ја хра ма св. Ус пен ско га ову све ти њу сво ју и све ча но уне ла кроз це ло 
ме сто у св храм и по ста ви ла на св. Ча сну тра пе зу по за ве ту бла же не успо
ме не па ро ха исто га хра ма Сте фа на Ве зи ли ћа пре 142 г.

( I за пис!)

Мно га је су за ра до сни ца ка ну ла на ову Св књи гу при це ли ва њу исте. 
Ин те ре сан тан је је дан при зор при про ла зу ли ти је кроз Ириг: Ме ђу оста лим 
при шли су Св књи зи и дво је ста рих вер ни ка, Оре шко вић Ни ко ла и же на му 
Ми ли ца ро ђе на Ве зи лић, по след ња чла ни ца По ро ди це Ве зи ли ћа Сте фа на и 
са ста рач ком по бо жно шћу це ли ва ли у су за ма ра до сни ца ма.

Све чан и зна ча јан је био дан 8(21) IX 1937. за Ириг у ве зи ње го во га стра
да ња у ку ги 1795–1796 го ди не.

 
У Ири гу уо чи Те о до ро ве Су бо те 1952 год.
за пи сао про та Гој ко Ми хај ло вић, па рох
 
II „За пис о суд би ни ове Св.књи ге за вре ме II свет ског ра та од 1941–1945 

г., ка ко ори ги нал ни I „за пис од не чи је ру ке уни штен као и ико на св Еван ђел. 
Јо ва на са на пред означ. „За пи сом”. Не ка про ви ђе ње Бо га чу ва и овај „за пис”!

Ка да је из био стра шни II свет ски рат но ва „ку га” за наш Срп ски На
род, те мо ра до ше пра восл. све ште ни ци на пу сти ти ове кра је ве и свој На род, 
оста до ше на ше цр кве без сво га Све штен ства и бо го слу же ња. По не ки Ру ски 
све ште ник пр ве го ди не ра та мо гао је да при вре ме но ов де оста не. Та ко је 
би ло и у Ири гу; но вре ме ном и њи ма бе ху за бра ње на бо го слу же ња и дру ге 
свешт. слу жбе и упу ћи ва ни у Ср би ју.

Та ко су ме ђу не ким цр кве ним пред ме ти ма пре не та и ова Ве зи ли ће ва 
„Те ста мен та” у Бе о град и пре да на у Па три јар ши ју, а она их сме сти ла у 
сво ју Би бли о те ку. Пре стан ком те шко га ра та по вра ће на је опет у св. Ус пен
ски храм у Ири гу. 

У Ири гу, 24 фе бр.1952 г.
Про та Гој ко Ми хај ло вић
Па рох 
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Ра ди вој Си мо но вић је у сво јој књи зи за пи сао: „10. фе бру а ра 1896. на дан 
ка да је ку га пре сто го ди на пре ста ла, одр жан је у То до ров ској цр кви па ра
стос умр ли ма од ку ге. Чи но деј ство ва ли су про то је реј Ва си ли је Ни ко ла је вић, 
па рох Ни ко ла јев ске цр кве, До бри вој Мо ло вић, па рох Ус пен ске цр кве, и Бог
дан Де ја но вић ка пе лан, и Сте ва на Мо ло вић па рох То до ров ске цр кве. Цр ква 
је тог да на би ла пре пу на на ро да, а про та Ни ко ла је вић је го во рио на ро ду и 
пред ста вио сву бе ду што је сна шла не срет не Ири жа не у ку жно вре ме и про
чи тао ко ли ко је у ко јој по ро ди ци умр ло!”19

На дан 12. ма ја 2015. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 220го ди шњи це 
епи де ми је ку ге у Ири гу, у ор га ни за ци ји Срп ске чи та о ни це у Ири гу одр жан 
је па ра стос умр ли ма. Чи но деј ство вао је Дар ко Је лић, па рох Све то тео до ров ске 
и Све то ни ко ла јев ске цр кве, а при су ство ва ли су чла но ви Сек ци је за исто ри ју 
ме ди ци не из Бе о гра да, чла но ви На уч ног дру штва за исто ри ју ме ди ци не из 
Но вог Са да, као и гра ђа ни Ру ме и Ири га.

При лог бр. 1. Све то је ван ђе ње из 1785. го ди не

19 Р. Си мо но вић, Ку га у Сре му 1795–1796, Ириг: Срп ска чи та о ни ца у Ири гу, 1995 (ре
принт из да ње), стр. 86.
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При лог бр. 2. Све то је ван ђе ље из 1785. 
(по че так за пи са Мој се ја Јо ва но ви ћа от Ша ка бент)

При лог бр. 3. Све то је ван ђе ље из 1760. го ди не



При лог бр. 4. Ко ри це Све тог је ван ђе ља из 1760.

При лог бр. 5. За пис па ро ха Сте фа на Ве зи ли ћа у Св. Је ван ђе љу из 1760.

105
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При лог бр. 6. Дру ги за пис па ро ха Сте фа на Ве зи ли ћа и за пи си све ште ни ка  
ири шких по во дом 100го ди шњи це Ири шке ку ге

При лог бр. 7. За пис Сте фа на Ве зи ли ћа и за пи си све ште ни ка ири шких  
по во дом 100го ди шњи це и 150го ди шњи це Ири шке ку ге
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При лог бр. 8. Ма ло ку жно је ван ђе ље из 1738.

При лог бр. 9. Ко ри це Ма лог ку жног Је ван ђе ља из 1738.
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При лог бр. 10. Пр ви за пис Сте фа на Ве зи ли ћа у Ма лом ку жном је ван ђе љу

При лог бр. 11. Те ста мент – За вет Сте фа на Ве зи ли ћа у Ма лом ку жном је ван ђе љу
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При лог бр. 12. За пис про те Јо ва на Ви слав ског из Го спо ђи на ца у Ма лом ку жном је ван ђе љу

При лог бр. 13. За пис ири шког про те Гој ка Ми хај ло ви ћа о пре но су  
Ма лог ку жног је ван ђе ља из Го спо ђи на ца у Ириг
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При лог бр. 14. Дру ги за пис ири шког про те Гој ка Ми хај ло ви ћа у Ма лом ку жном је ван ђе љу

При лог бр. 15. Тре ћи за пис ири шког про те Гој ка Ми хај ло ви ћа у Ма лом ку жном је ван ђе љу
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При лог бр. 16. По ме ник жи вих кти то ра и при ло жни ка хра ма  
Све тог Оца Ни ко ла ја у Ири гу

При лог бр. 17. Про та ири шки Ва си ли је Ни ко ла је вић
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При лог бр. 18. Гра фич ка ико на Све тог ве ли ко му че ни ка Ха ра лам пи ја

MA TE RI ALS

IRIG GO SPELS AT THE TI ME OF THE PLA GUE IN 1795/96

by

J O VA N  M A K S I M O V I Ć, Ph.D., No vi Sad, Serbia 
D A R K O  J E L I Ć, archpri est, Irig, Serbia 

V E  R A  N O V  K O  V I Ć, Irig, Serbia 
B R A  N I  S L AV  J O  V I  Č I Ć, Irig, Serbia

SUM MARY: Pla gue epi de mics we re the most di sa stro us of all epi de mic di se a ses that 
ca me upon hu man ra ce. Whe re ver it ap pe a red, it left be hind de so la tion and de ath. For cen tu
ri es, Srem was ex po sed to epi de mics of va ri o us in fec ti o us di se a ses, par ti cu larly pla gue and 
small pox, which most of ten ar ri ved in Eu ro pe from the so uth, from Tur key. Last in a se ri es 
of con ta gi o us epi de mics in Srem in the 18th cen tury, which is cal led the cen tury of pla gue in 
the hi story of me di ci ne, was the pla gue of Srem or the pla gue of Irig. At the ti me of the pla gue, 
the re we re three Ort ho dox chur ches in Irig with six pri ests. Three pri ests died of the pla gue. 
Thro ug ho ut the du ra tion of the epi de mic, Ste fan Ve zi lić, a pa rish pri est of the Church of the 
Holy Ascen sion, stayed in Irig, in the cen ter of the epi de mic, and wor ked as a cha plain in the 
ho spi tal for in fec ti o us di se a ses. Apart from ot her li tur gi cal bo oks, at the ti me of the pla gue in 
Irig the re we re three go spels that we re read in Irig chur ches, thus ap pe a ling to the Lord to stop 
furt her spread of in fec tion and sa ve the pe o ple from that ter ri ble pe sti len ce. For that re a son, 
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they are cal led “Pla gue go spels”. In ad di tion to the fact that on the ir pa ges the re are pre ci o us 
writ ten te sti mo ni es of wit nes ses and par ti ci pants in the se fa te ful events, the hi story of the se 
holy bo oks al so de ser ves at ten tion.

One of the two lar ger holy bo oks was prin ted in Mo scow in Ja nu ary 1784, du ring the 
re ign of Rus sian Em press Cat he ri ne the Gre at. In the sa me year, this holy go spel was sent as 
a gift to St Nic ho las Church in Irig by Moj sej Jo va no vić Ša ka ben ta, then the ma jor of Rus sian 
im pe rial army, and son of An dri ja Jo va no vić Ša ka ben ta. An dri ja was a pro to presbyter  of St 
Nic ho las Church in Irig. He was brot her of Pa tri arch Ar se ni je IV Ša ka ben ta, with whom he 
ca me to this re gion from Peć in 1737, to get her with a lot of ot her pe o ple.

The ot her “Pla gue go spel” was prin ted in Mo scow in 1760, du ring the re ign of Rus sian 
Em press Yeli sa ve ta Pe trov na. Be si de its spi ri tual and bi bli o grap hic va lue, this go spel is sig ni
fi cant be ca u se pri est Ste fan Ve zi lić left a de ta i led re cord of events du ring the pla gue epi de mic 
on one of the blank pa ges. 

Thanks to Dar ko Je lić, the pre sent pa rish pri est of St Nic ho las Church and St The o do re 
Church, the third “Pla gue go spel” was fo und du ring the re ar ran ge ment of old li tur gi cal bo oks. 
It al so con ta ins va lu a ble no tes writ ten by pri est Ste fan Ve zi lić abo ut the tra gedy that be fell 
Irig and sur ro un ding area in the se fa tal years at the end of the 18th cen tury. 

KEYWORDS: Irig, Srem, pla gue, Ste van Ve zi lić, “Pla gue go spels”
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Грађа

П р о ф.  д р  В Л А Д А Н  С .  ГА ВРИ ЛОВИ Ћ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за исто ри ју
Нови Сад, Србија

ЗА ПИ СНИК НО ВО САД СКЕ ЦР КВЕ НЕ ОП ШТИ НЕ  
ИЗ 1849. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: То ком Ре во лу ци је 1848/1849. услед ме ђу соб них не су гла си ца 
по пи та њу на ци је бук нуо је срп скома ђар ски рат, ко ји је во ђен не ве ро ват ном 
же сти ном, по гро мом ста нов ни штва, ра за ра њем имо ви не, при че му ни су би ли 
по ште ђе ни ни са крал ни објек ти. Нај ви ше је, го то во 72% у тим су ко би ма стра
дао град Но ви Сад, чи је је пре о ста ло ста нов ни штво има ло ве ли ке по те шко ће 
да се за шти ти од на до ла зе ће зи ме и да об но ви, у нај ма њој ме ри, по је ди не 
објек те и оспо со би их за бо ра вак. До ку мент ко ји се на ла зи у Ру ко пи сном оде
ље њу Ма ти це срп ске (М. 3866) на во ди про бле ме ко је су гра ђа ни Но вог Са да 
има ли у та ко те шкој си ту а ци ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Но ви Сад, за јам, дру га по ло ви на 19 ве ка, но во сад ска 
де ле га ци ја

Срп скома ђар ски су коб ко ји је за по чео 12. ју на 1848. на па дом ко ман
дан та Пе тро ва ра ди на ге не ра ла Јо же фа Хра бов ског на Срем ске Кар лов це 
де таљ но је об ра ђи ван и об ја шња ван у срп ској и ма ђар ској исто ри о гра фи ји1. 
О том су ко бу, по то њем срп скома ђар ском ра ту, као и о по ли тич ким при ли
ка ма ко је су до ве ле до ње га, две исто ри о гра фи је има ју ве о ма раз ли чи та, 
по не кад ди ја мен трал но су прот на ми шље ња, због че га се овом при ли ком 
не ће мо не по сред но ба ви ти тим пи та њем.

1 О су ко бу по бли же: Ђерђ Шпи ра, „На пра гу бра то у би лач ког ра та”, Ср би и Ма ђа ри у 
Ре во лу ци ји 1848–1849. го ди не, збор ник ра до ва, Бе о град 1983, 3–57; Сиг фрид Ка пер, Срп ски 
по крет у ју жној Угар ској 1848–1849, Бе о гра д–Ва ље во 1996, 87–98; Слав ко Га ври ло вић, 
„Ср би у Ре во лу ци ји 1848–1849”, Исто ри ја срп ског на ро да V/2, Бе о град 2000 (тре ће из да ње), 
69–72; Слав ко Га ври ло вић, „По ли тич ка бор ба за Срп ску Вој во ди ну у Ау стриј ској ца ре ви ни 
1848–1849”, Срп ски по крет у Ре во лу ци ји 1848–1849, збор ник ра до ва, Но ви Сад 2000, 7–33; 
Љу бо мир ка Кр кљуш, Прав на исто ри ја срп ског на ро да, Но ви Сад 2002, 391–392; Де јан Ми
ка ви ца, Срп ска Вој во ди на у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Но ви Сад 2005, 23–38; Де јан Ми ка ви ца 
– Вла дан Га ври ло вић – Го ран Ва син, Зна ме ни та до ку мен та за исто ри ју срп ског на ро да 
1538–1918, Но ви Сад 2007, 241–244.
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У тим су ко би ма го то во у пот пу но сти је уни штен град Но ви Сад, ко јег 
је 12. ју на 1849. го ди не ма ђар ска вој ска бом бар до ва ла са Пе тро ва ра дин ске 
твр ђа ве. При то ме је, по слу жбе ним про це на ма би ло уни ште но ви ше од 70% 
град ског је згра. Oд 2.812 згра да оста ло је све га 808, ко је су, та ко ђе, би ле знат
но оште ће не.2 Ве ли кој ште ти ко ју је град пре тр пео при до не ли су и по жа ри. 
На и ме, ве ли ки део Но вог Са да био је са гра ђен од др ве та, што је по го до ва ло 
ши ре њу ва тре. Но во са ђа ни ко ји су оста ли у гра ду има ли су ве ли ких по те
шко ћа да пр ве го ди не, по сле бом бар до ва ња, без при ли ва све жег ка пи та ла, 
об но ве ма кар нај ну жни је за функ ци о ни са ње гра да и ње го вих ста нов ни ка. 
Из ме ђу оста лог, тре ба ло је об но ви ти све цр кве у гра ду и дру ге пра те ће са крал
не објек те. У ве зи с тим и дру гим те ку ћим пи та њи ма ве за ним за об но ву гра да 
за се дао је Од бор Но во сад ске цр кве не оп шти не, ко ји је вр шио функ ци ју Ма
ги стра та у по ру ше ном гра ду.

Иа ко је до ку мент не пот пун, на осно ву по да та ка Ва се Ста ји ћа мо же мо 
за кљу чи ти да је јед на од глав них мол би са са стан ка Но во сад ске цр кве не 
оп шти не из сеп тем бра/ок то бра 1849. би ла она о из да ва њу пу но мо ћи вој них 
вла сти де пу та ци ји, ко ја би сво јим од ла ском код Ца ра из не ла све те го бе и 
те шко ће Но во са ђа на. Пу но моћ је сти гла тек 27. но вем бра (по но вом ка лен
да ру), ко ја је по твр ђе на на но вој сед ни ци Но во сад ске цр кве не оп шти не. Од 
пр во бит них чла но ва из гла са не сеп тем бар ске де пу та ци је из о ста вљен је адво
кат Алек сан дар Ко стић ко га је оправ дао но во сад ски Ма ги страт услед не изо
став них оба ве за ве за них за об но ву гра да.3

Чла но ви де ле га ци је су де цем бра 1849. по ве ли кој зи ми сти гли у Пе шту4 
у ау ди јен ци ју код цар ског ге не ра ла Ју ли ју са фон Хај на уа5. По чет ком ја ну а ра 
1850. де ле га ци ја је сти гла у Беч и би ла при мље на у ау ди јен ци ју код ца ра 
Фра ње Јо си фа.6 До кра ја ја ну а ра 1850. би ла су обе ћа на зна чај на нов ча на 
сред ства у из но су од ми ли он и по фо рин ти (1.500.000) чи ме је но во сад ска 
де ле га ци ја у пот пу но сти ис пу ни ла свој за да так.7 У то ку 1850. го ди не град 

2 Овај по да так на во ди Ва са Ста јић у сво јим ис тра жи ва њи ма. Уко ли ко би га узе ли као 
ва ли дан уни ште но је, и пла ме ну пре пу ште но 71,3% ста рог град ског је згра гра да (Ва са Ста
јић, Гра ђа за по ли тич ку исто ри ју Но вог Са да, Но ви Сад 1951, 278).

3 За са да ни смо у мо гућ но сти да про ве ри мо ове на во де но во сад ског Ма ги стра та. Из ра жа
ва мо од ре ђе ну ре зер ву у по гле ду овог оправ да ња и из о стан ка Алек сан дра Ко сти ћа у на ве де ној 
де пу та ци ји, мо жда и сто га што је тре ба ло во ди ти и раз го во ре са пред став ни ци ма ма ђар ске 
ди е те и су сед них оп шти на (сло бод них кра љев ских гра до ва) у Угар ској, а с об зи ром на уло гу 
Алек сан дра Ко сти ћа у по чет ним, април ским да ни ма Ре во лу ци је и раз го во ри ма ко је је та да 
имао са Ла јо шем Ко шу том, мо жда га је тре ба ло скло ни ти од „не при јат них” по гле да Ма ђа ра.

4 Чла но ви де ле га ци је по шли су ла ђом из Но вог Са да за Пе шту. Ме ђу тим, због ве ли ких 
сан ти ле да на Ду на ву, ла ђа ни је мо гла да ље па се за у ста ви ла код Апа ти на, па се пут мо рао 
на ста ви ти „по ци чи зи ми у коњ ској за пре зи пре ма Пе шти” (Ва са Ста јић, „По по ви ћи”, Но во
сад ске би о гра фи је из ар хи ва но во сад ског ма ги стра та, св. 4, 161–162).

5 Хај нау их је до че као с ре чи ма „да на жа лост Но вог Са да ви ше не ма”, од но сно да је 
град пун ру ше ви на и да не ма усло ва за да љи жи вот љу ди. У да љем раз го во ру са ге не ра лом 
чла но ви де ле га ци је су на во ди ли да град и да ље жи ви, да има пре ко 10.000 ста нов ни ка, да 
тр го ви не ра де, али да је по треб но мно го ула га ња и тру да за об но ву Но вог Са да, што и је сте 
њи хо ва уло га (Ва са Ста јић, „По по ви ћи”, Но во сад ске би о гра фи је из ар хи ва но во сад ског ма
ги стра та, св. 4, 162–163).

6 Ау ди јен ци ја код Ца ра би ла je ве о ма успе шна (11. ја ну ар) и Фра ња Јо сиф је обе ћао, а 
по том уско ро и из вр шио да ва ње нов ча не по мо ћи за об но ву гра да (Ва са Ста јић, Исто, 165).

7 Ова ко до би је на сред ства Но во са ђа ни би по че ли вра ћа ти по сле три го ди не (1853) под 
ве о ма по вољ ним усло ви ма. Ко нач на су ма зај ма утвр ђе на је мар та 1851. Из но си ла је ми ли он 



је до био нов ча на сред ства у из но су од 800.000 фо рин ти за по ди за ње по ру
ше них ку ћа (згра да) ко је су упо тре бље не за оспо со бља ва ње ста рих град ских 
ули ца: Ду нав ске, Глав не, Го спод ске, Ћур чиј ске, Хле ба р ске и Фу то шке, у ко ји ма 
су, ве ћи ном, ста но ва ли имућ ни ји ста нов ни ци гра да – тр гов ци и за на тли је.8 
Од овог нов ца (800.000) об на вља не су са мо по слов не згра де (при ват не ку ће) 
али не и јав не згра де (шко ле, бол ни це) ко је су би ле у над ле жно сти са ме др
жа ве. Њих је др жа ва из раз ли чи тих нов ча них фон до ва убр за но об на вља ла.9

На ред них го ди на од до би је них сред ста ва Но ви Сад је об но вљен и, по ред 
кул тур не, у пот пу но сти је пре у зео и по ли тич ку уло гу ли де ра срп ског на ро да 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, ка сни је Ау стро у гар ској.

У овом, не пот пу ном, али на да све за ни мљи вом до ку мен ту ко ји се чу ва 
у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, под сиг на ту ром М. 
3866. из но си се низ пи та ња ве за них за функ ци о ни са ње и об но ву гра да. 

До ку мент об ја вљу је мо у це ло сти, ста ром фо не ти ком, с на шим ин тер
вен ци ја ма на тек сту. 

За пи сник сед ни це нов[осадске] цр кве не оп ћи не од 25. IX 1849 го ди не
[вођеног, сачињеног] у ал ма шкој цр кви 

Кое е под пред се да ни ем висо[ко]родног Го спо ди на Ма и о ра ва ро ши ов
да шње упра ви те ља Пе тра от Ду ка10 при су ству ју ћи ме стом, па ро хи јал ном 
Све штен ству, ва ро шким Ста ре ши на ма и мло го број но ме На ро ду – у цр кви 
хра ма Све та три Је рар ха11, да на 25 о ме се ца Сеп тем ври ја12 го ди не 1849. др жа
но: у ком

и три ста хи ља да (1.300.000) фо рин ти, јер је цар Фра ња Јо сиф од пр во бит них ми ли он и по, 
из дво јио две ста хи ља да (200.000) за оп шти не Сен то маш (Ср бо бран), Ста ри Бе чеј, Ја рак и 
Те ме рин (Ва са Ста јић, Гра ђа за по ли тич ку исто ри ју Но вог Са да, 305, 307).

8 Исто риј ски ар хив гра да Но вог Са да, ф. 1, „Ма ги страт сло бод ног кра љев ског гра да 
Но вог Са да 1748–1918 (1748–1918)”, бр. док. 2780/1850; Ва са Ста јић, Гра ђа за по ли тич ку 
исто ри ју Но вог Са да, 305.

9 Ва са Ста јић, Исто, 306.
10 Ду ка Пе тар је по ти цао из по зна те вој нич ке по ро ди це Ду ка, ко ја је у дру гој по ло ви

ни 18. ве ка из не дри ла чу ве ног ге не ра ла цар ске вој ске Пе тра Ду ку. Упра во ра ди раз ли ке, у 
од но су на свог слав ног прет ход ни ка, чи је је и име по но сно но сио, ма јо ра Пе тра Ду ку су 
озна ча ва ли, као Пе тра II. Ро ђен је у Но вом Са ду око 1800. го ди не, а умро је у Ор ша ви 1876. 
Пе тар II Ду ка био је син пот пу ков ни ка Па вла Ду ке. Кре нув ши оче вим и ра ни је стри че вим 
сто па ма (ге не ра ла Пе тра) свр шио је вој не шко ле и 1830. по стао ка дет у Не мач кој ба нат ској 
ре ги мен ти, 1835. лајт нант, а 1842. по руч ник. У Бу ди му је про вео нај ве ћи део жи во та. Као 
ма јор Пе тро ва ра дин ске пу ков ни је од ре ђен је по сле за вр шет ка Ре во лу ци је 1849. као вој ни 
ко ман дант гра да Но вог Са да, у ко јем је на вој нич ки (по не кад и су ров) на чин ус по ста вљао 
ред и мир а у ко јем је вла да ла анар хи ја. За ове за слу ге 1850. го ди не из да та му је ди пло ма 
по ча сног гра ђа ни на гра да (Ми ли ца Бу јас, „Ду ка Пе тар II”, Срп ски би о граф ски реч ник, III, 
Но ви Сад 2007, 437–438).

11 Реч је о Ал ма шкој цр кви, ко ја је би ла јед на од че ти ри пра во слав не цр кве у гра ду, 
из гра ђе не још у пр вој по ло ви ни 18. ве ка (Вла дан Га ври ло вић, „Опис вер ских обје ка та Пе
тро ва ра дин ског шан ца из пе ра бач ког вла ди ке Ви са ри о на Па вло ви ћа”, Збор ник Ма ти це 
срп ске за исто ри ју, 73, Но ви Сад 2006, 195–203; Ми ле Име ров ски, Ка ко су са ња не и гра ђе не 
цр кве Но вог Са да, Но ви Сад 2007, 143–144).

12 Нај ве ро ват ни је је реч о ста ром ка лен да ру. По но вом ка лен да ру скуп шти на је одр
жа на 7. ок то бра 1849.
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1.
Кад е ви ше слав ни Г[оспо]дин Ма и ор Скуп шти ну отво рио пред у зео е 

реч Г[оспо]дин Алек сан дар Ко стић13 оде ле ни ја Во и во до ви не на ше по ли тич
ког Со вет ник у ко и ои е тро га тел ни ма и ср ца по ра жа ва ју ћи ма ре чи ма роб ско 
ду го тра јав ше ста ње пра во слав ног Срб ског ов да шнег На ро да под зве ро обра
зним не при ја те љем – Ма џа ром из ја снио, и да смо се тек по сле пет на ест 
ме се ци из ба вле ни од ти ран ства не при ја тел ског ста ли др зно ве но и сло бод но 
со бра ти, да се по са ве ту е мо о пре ким не при ја те лем на ма про у зро ко ва ним 
ну жда ма кое ни ка квог од ла га ња не тр пе. Да ље по хва лио е [и] пред ста вио бес
при мер ну ону Срб ску вер ност и при вр же ност Ав гу сто вив шем До му Ау стри
ском, и вла да ју ћем нај ми ло сти ви јем, ве ли ком ца ру, Фран цу Јо си фу – тра ју ћу 
ово ме ра ту; ал за ед но е жи во и жа ло сно сва ком на очи ста вио и ужа сно ово 
ра зо ре ние до мо ва наши[х], ко нач но упро па шће ње имућ ства на шег вер ни 
ца ру сво ме Ср ба ља од про кле тог не при ја те ља. Но и це ли пел нои е ме лем пре
вео на ду бо ке ове срб ске ра не, што е не по ко ле би ма вер ност Срб ска за одр
жа ње це ло куп не Ау стри ске Мо нар хие – пре ми ло сти во на гра ђе на ис пу не њем 
они[х] праведни[х] же ља наши[х], кое смо у по чет ку све тог На род ног на шег 
по кре та за древ на пра ва на ша, ви со ча и шем ме сту у сва кои пре да ни че скои 
вер но сти пред ста ви ли: Кои оте че ско нај ми ло сти вие цар ско одо бре ние, хо ће 
нас до кои дан, јар ко оба сја ти сун це. Про стрео е та ко ђе ви ше хвал нои сло
во слов[нои] рог свои, и на ону пре кра сну и ве ли ку до бро де тељ хри сти јан ску, 
ко ја за по ве да вра зи ма и не при ја те љи ма на ши ма ру ку опро шта ја и по ми ре ња 
пру жи ти. И на кра ју за кљу чи ва ју ћи кра сно – и на осно ву сва ке исти не утвр ђе
но сло во свое, жи ви ма е бо ја ма на чер тао пре ке оне ну жде, ко и ма не за ко сне ло 
у по моћ при те ћи мо ра мо: пред стои нам взор наш на цр кве, шко ле и на сва 
пра во слав ним цр ква ма на ши ма при на дле же ћа зда ни ја обра ти ти; све е по па
ље но, ра зо ре но и упро па шће но. О све штен ству тре ба нам се сво и ски по бри
ну ти, кое без на ше по мо ћи, док ви со ча и ше уред бе не стиг ну, об ста ти не мо же, 
раз и ћи се мо ра. Учи те ље снаб де ти нам ва ља, ако не же ли мо да де ца на ша 
по ди вља ју без на ста вле ни ја у за ко ну бо жи ем и дру ги ма по ле зни ма на у ка ма. 

Исти ну нео бо ри ми ови ре чи при зна ва ју ћи На род, а и очи ма соб стве ни ма 
гле да ју ћи, да од то ли ко ве ли ко леп них хра мо ва, ни едан чист не ма гди би се 
на Бо го слу же ни ја и Бо гу на мо ли тву са би ра ли, кои сквер на не при ја тељ ска 
ру ка обез све ти ла, по па ли ла, ра зо ри ла и упро па сти ла ние, и да е све не зна
бо жна ру ка по хра мо ви ма Бо жи и ма згра би ла, што е тек не што око спа зи ло. 

Ед но ду шно ре ше но е да се цр кве – Ал ма шка и Ус пен ска14 с нужд ном 
опра вом и по кри ва чем снаб де ду и за бо го слу же ние угод не учи не, не ма ње 

13 Ро ђен је у Но вом Са ду 1808. или 1809. го ди не а умро је ре ла тив но млад, та ко ђе у 
Но вом Са ду 1853. го ди не. Адво кат ску ди пло му сте као је 1832. го ди не, а 1833. је по стао про
фе сор у Срп ској гим на зи ји у Но вом Са ду. На пу стио је про фе су ру 1834. и по све тио се у 
пот пу но сти адво ка ту ри. Као већ уз о ран адво кат иза бран је за чла на но во сад ске де пу та ци је, 
ко ја је би ла на раз го во ри ма са Ла јо шем Ко шу том и ма ђар ском вла дом, апри ла 1848. у По жу
ну. По за вр шет ку Ре во лу ци је име но ван је за јед ног од се на то ра гра да и ту ду жност оба вљао је 
са ве сно а ак тив но је уче ство вао и у об но ви гра да (Пе тар Кре стић, „Алек сан дар Аца Ко стић”, 
Срп ски би о граф ски реч ник, V, Но ви Сад 2011, 260).

14 По дат ке ко ји ре чи то го во ре о стра да њу срп ског на ро да на те ри то ри ји Угар ске, по
себ но Ју жне Угар ске, од но сно нај ви ше Срп ске Вој во ди не из нео је па три јарх Јо сиф Ра ја чић 
у пи сму ру ском ца ру Ни ко ла ју II, по сла тог из Бе ча фе бру а ра 1850. Он је у ње му тра жио 
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да се и сва школ ска и дру га цр кве на зда ни ја, од ква ра зим ног вре ме на, кое е 
већ на пра гу, обез бе де. Но бу ду ћи да све шче ство за са да у нов цу оску де ва, 
то се за нео п хо ди мо нужд но на шло е опре де ли ти Од бор у ли ци ма ГГ[осподе] 
Мар ка По по ви ћа 15 и Еф ти миа Ме ду ри ћа16, ко ји ће се има ти снаб де ти пи сме
ним пу но мо ћи ем, да у око ли ни на шои не по ште де тру да за об ште до бро, на 
бр зу ру ку пет ила да сре бра уза и ми ти, да ва ју ћи им власт, да сто ју та ра пољ ске 
зе мље и че ти ри ку ће, кое све пра во слав ни ма ов да шни ма цр ква ма при на дле жи, 
мо гу за си гур ност сва ког за и мо дав ца под пи са ти.

2.
Ужа сно ра зо ре ние до мо ва наши[х] и сва ко без чо ве че ство пре вос хо де ће 

упро па стће ње имућ ства наши[х], кое нам је сви ре пи не при ја тељ при чи нио, 
при ве ло [је] ов да шнии Срб ски На род у та кво жа лост но и убо го ста ње, да 
сам со бом ку ће свое по диг ну ти, ни ти гди гла ве под кло ни ти не ће мо ћи, за 
из вест но да кле у ови ма нео пи си ви ма ну жда ма сво и ма спа се ние при ну жден 
е свом на и ми ло сти ви ем Ца ру и От цу, ве ли ком Фран цу Јо си фу сто мо че стви
ја ра ди с на и то пли ом у сва кои под да ни че скои вер но сти мол бом сво и ом 

по моћ од ру ске вла де из но се ћи по дат ке о сви ре по сти, бе сти јал но сти и кр во жед но сти Ма
ђа ра пре ма Ср би ма, при че му је „150.000 ду ша Серб ска го На ро да ли ша не сја до мов сво их, 
ли ша не сја всја ка го одје ни ја, ли ша не сја всја ка го Бо го слу же ни ја на ста вле ни ја и ду хов на го 
уте ше ни ја.‟ Исто та ко, Ра ја чић је у пи сму из нео по дат ке о стра да њу срп ских цр ка ва и ма на
сти ра на овој те ри то ри ји на во де ћи да је „Сви ре по ство сих вра гов 115 Хра мов Бо жи их ово 
со все ом ово же от ча сти ра зо ре но је и всех во бо го слу жа ни ју по треб них утва реи и кни га 
ли ше ни их”. Ра ја чић из ме ђу оста лог на во ди да је цар Фра ња Јо сиф спе ци јал ним ука зом до
де лио по моћ „убо гим и все го об на же ним” ко ја је из но си ла ми ли он фо рин ти сре бра. Да ље, 
је па три јарх пи сао да је то не до вољ но, јер је са мо ште та у пра во слав ним цр ква ма и ма на
сти ри ма Срп ске Вој во ди не у истом то ли ком из но су. Сто га па три јарх те шка ср ца опи су је 
ово ста ње: „Си ја ужа сна ја суд би на на ро да, – его же не до сто и нои па стир ест – и иже пре жде 
дво ју ле ту во всја ком из о би лии бе ја ше, раз ди ра ет утро бу мо ју, и го нит мја, еже по всју ду 
иска ти ему по мо шчи и про си ти ми ло сти њи”. За то с до зво лом нај ви ших цар ских вла сти 
па три јарх упу ћу је сво је мол бе за по моћ ру ском ца ру и на ро ду. Нај ви ше је стра да ла Бач ка 
епар хи ја у ко јој је про це ње на ште та из но си ла 898.239 фо рин ти и 40 кру ци фе ра, што је из
но си ло 68,6% од укуп не ште те свих на ве де них епар хи ја у из но су од 1.308.137 фо рин ти и 27 
кру ци фе ра. У окви ру Бач ке епар хи је нај ви ше је стра дао Но во сад ски про то по пи јат у 
из но су од 453.691 фо рин те и 56 кру ци фе ра, од но сно не што ви ше од 50,5% це ло куп не 
ште те у eпархији. Од то га је нај ве ћа ште та из но си ла у Но вом Са ду 129.295 фо рин ти 26 
кру ци фе ра, од но сно не што ма ње од 28,5% ште те у це лом Но во сад ском пр о то пре зви
те ра ту. Та ко ђе је за бе ле же но да је нај ве ћу ште ту од но во сад ских хра мо ва пре тр пео храм 
по све ћен Све том Ге ор ги ју (да на шња Са бор на цр ква) и то у из но су од 95.433 фо рин те 
и 45 кру ци фе ра, од но сно не што ви ше од 73,8% ште те свих но во сад ских хра мо ва. (Пи смо 
па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа упу ће но ру ском ца ру Ни ко ла ју II да нас се на ла зи у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду у Фон ду пи са ма (ма ну скрип ти) под бро јем M 4376)

15 Мар ко По по вић по ре клом је из по зна те ћур чиј ске по ро ди це По по вић. Ро ђен је 1809.
го ди не. Мар ко се осим ћур џиј ског за на та ба вио и тр го ви ном хра не на ве ли ко и сте као и пре 
Ре во лу ци је ве ли ко бо гат ство и углед. Упра во због та квих за слу га се на шао у Од бо ру ко ји је 
имао за за да так да по зај ми пре ко по тре бан но вац у из но су од пет хи ља да сре бр них фо рин ти 
ра ди хит не оправ ке пра во слав них хра мо ва и њи хо вих нај бли жих при па да ју ћих обје ка та, 
ра ди сме шта ја па ро хи јал ног све штен ства и њи хо вих по ро ди ца. Та ко ђе се Мар ко По по вић 
на шао и у дру гом ва жном од бо ру, од но сно Де пу та ци ји ко ја је тре ба ла од не ти мол бе за по моћ 
Но во са ђа ни ма упу ће не ау стриј ском Дво ру и са мом ца ру Фран цу Јо си фу. (По по ви ћи, Но во
сад ске би о гра фи је из ар хи ва но во сад ског ма ги стра та, св. 4, Но ви Сад 1939, 161–162).

16 О Јеф ти ми ју (Еф ти ми ју) Ме ду ри ћу не ма мо за са да бли жих по да та ка.
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пред ста ти, да би се бла го у троб но уми ло сти вио оте че ски уш че дри ти, свое 
вер не, ал за исту вер ност гор ко по стра дав ше Н[ово]садске Ср бље. 

На таи ко нец са ста ви ти едан од бор из ли ца ГГ[осподе] Алек сан дра Ко сти
ћа, Јо ан на По лит17, Мар ка По по ви ћа, Ге ор гиа Ко да18, Јо ан на Те о до ро ви ћа19, 
Еф ти миа Ме ду ри ћа, ко ји ће на и ми ло сти ви ем ве ли ком Ца ру – Фран цу Јо си фу, 
као пра сно те ку ћем – сва ке за Срб скии На род оте че ске ми ло сти и упро ше ни
ја ис точ ни ку лич но пред ста ти, без чо веч но ра зо ре ние на ши до мо ва и ва ро ши, 
ми ше ние свег на шег мне ни ја, не ви ђе но упро па шће ние на ши цр кви, шко ла 
и дру ги зда ни ја цр ков ни, жи ви ма бо ја ма из о бра зи ти, из ја сни ти и у на и по
кор ни ои по да ни че скои вер но сти за шче дро оте че ско по ми ло ва ние про си ти. 
Та ко ђе име но ва нии Од бор упу ћуе се да у свом пре ва жном овом де лу, Не го
ву Све тост, Го спо ди на Па три ар ха, на и по ни зние име нем це лог пра во слав ног 
На ро да Н[ово]садског умо ли да би се уми ло сти вио по по зна тои нео гра ни
че нои сво и ои оте че скои пре ма це лом На ро ду Срб ском љу ба ви пред ста тел
ством сво им, ис тии Од бор при ви со ча и шем ме сту ру ко во ди ти. Рав ним на
чи ном да се и Де пу та ции На род нои, у Бе чу на ла зе ћеи се, и у де лои на род ни 
по слу ју ћеи, пра вед не же ље и про ше ни ја на ша [представе].
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17 Јо ван По лит по ре клом је из по зна те тр го вач ке по ро ди це По лит, ко ја се од 1775. по
ми ње у Но вом Са ду. По ре кло по ро ди це је кра јем XIX ве ка за пи сао Ми хај ло По лит Де сан чић 
во ђа Срп ске ли бе рал не стран ке у Ау строу гар ској, ко ји до слов це твр ди да су По ли ти Ср би 
са те ри то ри је да на шње Грч ке, а ни ка ко Цин ца ри, на че га је вр ло че сто упу ћи ва ло њи хо во 
пре зи ме. Ми хај ло По лит Де сан чић да ље на во ди да су се они пре зи ва ли Ана ста си је ви ћи, а да 
су пре зи ме По лит по не ли с до ла ском у Но ви Сад, јер оно зна чи грч ки гра ђа нин (По ли тос) 
што је скра ће но од Ца ри гра ђа нин. Јо ван По лит био је отац Ми хај ла По ли та Де сан чи ћа и 
је дан од нај у глед ни јих тр го ва ца и гра ђа на Но вог Са да пре и по сле Ре во лу ци је. Ро ђен је 1786. 
у Но вом Са ду, а умро је у 89. го ди ни жи во та, 1875. го ди не. (Ва са Ста јић, По ли ти, Но во сад
ске би о гра фи је, Књ. 4, Но ви Сад 1939, 99–127; Де јан Ми ка ви ца, Ми ха и ло По лит Де сан чић 
– во ђа срп ских ли бе ра ла у Ау стро –У гар ској, Но ви Сад 2007, 21–22).

18 Ге ор ги је (Ђор ђе) Ко да по ти че из цин цар ске тр го вач ке по ро ди це Ко да, чи ји су се чла
но ви ја ви ли у Но вом Са ду по чет ком XIX ве ка. За пи са но је да се Ђор ђе ро дио у Но вом Са ду 
1811. а умро та ко ђе у Но вом Са ду, у 80. го ди ни жи во та, од но сно 1891. Био је и сâм тр го вац, 
но во сад ски се на тор, за ку пац пи јач них и дру гих ва ро шких так си, осни вач но во сад ске ште
ди о ни це, члан Ма ти це срп ске и њен ве ли ки до бро твор. Та ко ђе је био и пред сед ник Срп ске 
чи та о ни це у Но вом Са ду. (Вла ди мир Ни ко лић, „Ко да Ђор ђе”, Срп ски би о граф ски реч ник, 
књ. 5, Но ви Сад 2011, 152–153).

19 За са да немамо бли жих по да та ка о Јо ва ну Те о до ро ви ћу.
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per se cu tion of the po pu la tion, and de struc tion of pro perty, that even the sac ral ob jects we re 
not spa red, we re part of this war. In the se con flicts al most 72% of the City of No vi Sad was 
de stroyed . The re ma i ning po pu la tion of the city had gre at dif fi cul ti es to pre pa re for the win ter 
and to re sto re so me bu il dings to be su i ta ble for li ving. A do cu ment from the Ma nu script 
De part ment of the Ma ti ca Srp ska (M. 3866) lists the pro blems that ci ti zens of No vi Sad had 
in this highly dif fi cult si tu a tion. The City of No vi Sad had its own fund for re con struc tion of 
one and a half mil lion fo rints, which was, at that ti me, qu i te a lar ge amo unt. Using this fund, 
in only a co u ple of years, the city was fully re con struc ted and be ca me the main po li ti cal and 
cul tu ral cen ter of the Serbs in the Mo narchy. 

KEYWORDS: No vi Sad, loan, se cond half of the 19th cen tury, No vi Sad de le ga tion





П Р И К А З И
B O O K  R E V I E W S

UDC 930.253(497.113 Novi Sad)(094)

НАЈ СТА РИ ЈА АР ХИВ СКА ГРА ЂА АР ХИ ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ  
– УЗ БУ ДЉИВ ПУТ ОТ КРИ ВА ЊА ДО КУ МЕ НА ТА

(Пут до ку мен та. Ме то де и ре зул та ти ис тра жи ва ња вре ме на на стан ка  
нај ста ри јих ар хив ских до ку ме на та у Ар хи ву Вој во ди не, при ре ди ли  

Зо ран Сте ва но вић и Ве сна Ба шић, Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 202 стр.)

Зна ча јан ју би леј – 90 го ди на по сто ја ња 
и ра да Ар хи ва Вој во ди не у Но вом Са ду oбе
лежен је об ја вљи ва њем књи ге Пут до ку мен
та би бли о те ке По себ на из да ња, и из ло жбом 
ар хив ских до ку ме на та „Нај ста ри ја ру ко пи сна 
ба шти на Ар хи ва Вој во ди не, 12–17. век”. Реч 
је о не сва ки да шњој, за ни мљи вој, ви зу ел но 
упе ча тљи вој, по пу ла р но пи са ној али на уч но 
уте ме ље ној књи зи, ко ја нас уво ди у свет исто
риј ске спо зна је и ар хив ског ис тра жи ва ња. 
Оп сег јој је све о бу хва тан, она има ка рак тер 
збор ни ка, мо но гра фи је, сту ди је, ка та ло га, 
па и спо ме ни це.

У књи зи су пред ста вље ни ре зул та ти 
ис тра жи ва ња и ана ли зе гра ђе ко ја до са да 
ни је би ла пред мет про у ча ва ња и струч не 
об ра де у Ар хи ву Вој во ди не. Гра ђа се, на и ме, 
на ла зи ла сме ште на у јед ној ку ти ји у де поу 
Ар хи ва, ни је би ла увр ште на ни у јед ну по
сто је ћу ар хив ску це ли ну, ни ти је до спе ла на 

сре ђи ва ње и об ра ду, све док је ар хи ви ста Зо
ран Сте ва но вић ни је „слу чај но” уо чио. Пред
мет ис тра жи ва ња са сто ји се од пет ру ко пи
сних ко дек са на па пи ру (не мач ки је зик) и шест 
пе р га мент них ли сто ва (ла тин ски је зик) од 
ко јих че ти ри пред ста вља ју по ве зе ко дек са. 
За пер га мент не ли сто ве утвр ђе но је да су раз
ли чи те про ве ни јен ци је од ко дек са те су та ко
ђе по ста ли пред мет по себ них ис тра жи ва ња 
и ана ли за за јед но са још два пер га мент на ли
ста ко ја су се на ла зи ла са мо стал но у ку ти ји. 
Ис тра жи ва ња су спр о ве де на са ци љем утвр
ђи ва ња по ре кла, вре ме на и ме ста на стан ка 
и са др жа ја на ве де не ар хив ске гра ђе. Де таљ на 
ис тра жи ва ња и ана ли зе, у зе мљи и ино стран
ству вр ше на су, из ме ђу оста лог, и због прет
по став ке да су то по свом вре ме ну на стан ка 
ста ри ја до ку мен та од оних ко ја су се до са да 
сма тра ла као нај ста ри ја (1565. г.) из Збир ке 
по ве ља и ди пло ма.

То ком 2015/16. го ди не из вр ше не су ар хе
о граф скопа ле о граф ске и фи ли гра но ло шке 
ана ли зе ар хив ске гра ђе, као и ра ди о кар бон
ска ана ли за ме то дом угље ни ко вог изо то па 
(14C), а по ред то га, гра ђа је и ар хи ви стич ки 
об ра ђе на (иш чи та на, ана ли зи ра на, про ту ма
че на, опи са на и исто риј ски ва ло ри зо ва на). 
Крај њи ре зул та ти по твр ди ли су по чет не прет
по став ке. Утвр ђе но је да је дан од шест пер га
мент них ли сто ва, фраг мент Бре ви ја ра, са др
жи бо го слу жбе ни текст за да не пр ве и дру ге 
сед ми це Че тр де сет ни це, и да вре мен ски при
па да периоду 12–13. ве ка. Оста лих пет пер
га мент них ли сто ва пред ста вља ју фраг мен те 
три ру ко пи са: Ју сти ни ја но ве ин сти ту ци је 
(14. век); Ми сал (14–15. век) и Би бли ја с ту
ма че њи ма (14–15. век). Што се ти че ко дек са 
утвр ђе но је да од њих пет је дан по ти че из 
1559, два из 1580. и по је дан из 1599. и 1640. 
го ди не. Нај ста ри ји ко декс пред ста вља слу
жбе ну еви ден ци ју ко по ва сре бра и ка ла ја на 
Руд ној го ри, ко ји су се у то вре ме на ла зи ли под 
упра вом ру дар ског цен тра Санкт Јо а хим ста ла 



(да нас Ја хи мов у Че шкој Ре пу бли ци) док 
оста ла че ти ри пред ста вља ју слу жбе ну еви
ден ци ју гра да Ха ла у Ти ро лу у ко јем се на ла
зи ла цар ска ков ни ца нов ца. На осно ву свих 
ана ли за, за кљу че но је да је нај ста ри ји до ку
мент ко ји се чу ва у Ар хи ву Вој во ди не фраг
мент Бре ви ја ра, ру ко пис на пер га мент ном 
ли сту, ко ји пред ста вља и је дан од нај ста ри
јих до ку ме на та у свим ар хи ви ма у Ср би ји. 
По ред то га, овај фраг мент ру ко пи са на пе р
га мен ту мо же се убро ја ти у ред ра ри те та ко ји 
се чу ва ју у уста но ва ма за шти те кул тур них 
до ба ра у Ре пу бли ци Ср би ји и са оста лом ана
ли зи ра ном ар хив ском гра ђом мо же се ка те
го ри са ти као кул тур но до бро од из у зет ног 
зна ча ја.

*
Струч ни и на уч ни ра до ви, као и ета пе 

ис тра жи ва ња и ана ли за ар хив ске гра ђе и 
њи хо ви ре зул та ти, пред ста вље ни су у књи зи 
у че ти ри де ла: „Увод ни део”, „До ку мен т–
вре ме –по дло га”, „Ре зул та ти” и „При ло зи”.

На кон при год не увод не ре чи ди рек то
ра Ар хи ва Вој во ди не Бра ни ми ра Ан дри ћа, 
ау тор ка Ве сна Ба шић за по чи ње „Увод ни део” 
тек стом „Ар хив Вој во ди не (1926–2016)” са 
основ ним по да ци ма из исто ри ја та Ар хи ва 
Вој во ди не, ма тич ног за ар хи ве у АП Вој во ди
ни, од ње го вог осни ва ња под на зи вом Др жав
на Ар хи ва у Но вом Са ду, до да на шњих да на. 
На са жет на чин да ла је при каз за да та ка, уло ге 
и зна ча ја ар хи ва као уста но ве за шти те ар хив
ске гра ђе и ре ги стра тур ског ма те ри ја ла, са 
ва жном дру штве ном ми си јом. По се бан ак це
нат ста вљен је на зна чај ар хи ва у дру штву, 
ње го вог ме ста у ве зи с по тре бом по пу ла ри
са ња ар хив ске слу жбе, због ко је Ар хив Вој
во ди не у свом са да шњем ра ду ве ли ку па жњу 
по кла ња кул тур нопро свет ној де лат но сти, 
из ло жбе ним ак тив но сти ма и ор га ни зо ва њу 
на уч них ску по ва као и из да вач кој де лат но
сти. Ау тор Зо ран Сте ва но вић у тек сту „Нај
ста ри ја до ку мен та Ар хи ва Вој во ди не” по ред 
опи са них до ку ме на та ука зу је и на дру гу ве о ма 
ста ру гра ђу из оста лих ар хив ских фон до ва 
и збир ки ко ја је на ста ја ла до кра ја 17. ве ка.

По гла вље „До ку мен т–вре ме –по дло га” 
по чи ње Сте ва но ви ће вим те о риј ским пре
глед ним ра дом „Утвр ђи ва ње вре ме на на стан
ка ар хив ских до ку ме на та”, ко ји са др жи оби
ман на уч ни апа рат. Раз ма тра од нос вре ме на 
на стан ка до ку мен та са: исто ри ја том ства рао
ца гра ђе, вред но ва њем ар хив ске гра ђе (ва
ло ри за ци ја и ка те го ри за ци ја), фо р ми ра њем 

ар хив ског фон да и струк ту ром ар хив ске гра
ђе. Упо зна је чи та о ца са на чи ни ма ка ко се утвр
ђу је ста рост ова квих при мар них исто риј
ских из во ра: хро но ло шка обе леж ја, са др жај 
до ку ме на та, ана ли за под ло ге за пи са и дру ге 
ка рак те ри сти ке. За по тре бе овог из да ња увр
ште ни су и струч ни и пре глед ни ра до ви спољ
них са рад ни ка. У мо дер ној на у ци по пу лар ну 
ме то ду да ти ра ња при сту пач но опи су је проф. 
др На та ша То до ро вић (При род нома те ма тич
ки фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду): 
„Од ре ђи ва ње ста ро сти узо ра ка ра ди о ак тив
ним изо то пом угље ни ка 14C”. На слов члан ка 
Рад ми ле Пе тро вић (ар хив ска са вет ни ца у 
пен зи ји) „Пер га мент као под ло га за пи са ње” 
сâм за се бе до вољ но го во ри. Ста ри ја фи ли гра
но ло шка ис тра жи ва ња пред ста вља мр Ли ди ја 
Му сте да на гић (Му зеј Вој во ди не) у свом ра ду 
„Исто ри ја на стан ка и про у ча ва ња па пи ра и 
во де них зна ко ва”: по сту пак про из во ђе ња па
пи ра у мли но ви ма, ко лек ци о ни са ње и ди ги
та ли за ци ја во де них зна ко ва, сим бо ли ка, ви зу
ел ни иден ти тет и ва ри јан те во де них зна ко ва.

У по гла вљу „Ре зул та ти” при ре ђи ва чи 
нам от кри ва ју „Уз бу дљив пут от кри ва ња до
ку мен та”, ре зул та те из вр ше них ис тра жи ва
ња и ана ли за ар хив ске гра ђе то ком 2015/16. 
годи не у зе мљи и ино стран ству, спро ве де них 
и у дру гим уста но ва кул ту ре и на у ке (Ар хив 
Ср би је, На род на би бли о те ка, Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни
вер зи те та у Бе о гра ду, Ин сти тут за ис тра жи
ва ње и исто ри ју тек ста у Па ри зу, Ин сти тут 
„Ру ђер Бо шко вић” у За гре бу итд.). Хро но ло
шким сле дом, у ви ду днев нич ких бе ле шки, 
опи сан је сва ки ко рак у ис тра жи ва њу, са стан
ци и рад са струч ња ци ма из обла сти па ле о
гра фи је, ар хе о гра фи је, фи ли гра но ло ги је, 
на чин ра да и ре зул та ти. Та ко ђе, об ја вље на су 
струч на ми шље ња, ра ди о кар бон ска ана ли за 
и из ве шта ји о ар хив ској гра ђи ко ји су са чи
ни ли др Не бој ша Пор чић, мр Вла дан Три јић, 
др Инес Крај цар Бро нић, др На да Хор ва тин
чић, и др До ми ник Стуц ман. Зна лац фи ли
гра но ло ги је Ђерђ Мор, по тру дио се да опи ше, 
ана ли зи ра и да ти ра „Во де не зна ке у ко дек
си ма Ар хи ва Вој во ди не”. „Оп шти ре зул та ти 
ана ли зе ар хив ске гра ђе”, са же ти на јед ном 
ме сту, до но се су мар ни при каз до би је них ре
зул та та и то за сва ки ко декс и пер га мент ни 
фраг мент по је ди нач но: фи зич ки опис, хро
но ло шка обе леж ја, је зик, пи смо, са др жај, 
мар ги на ли је.

По след њи део књи ге „При ло зи” са др
жи сним ке ру ко пи сне гра ђе на пер га мен ту и 
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де ло ве ру ко пи сне гра ђе на па пи ру (ко дек са). 
Књи га је ли ков но и гра фич ки узор но опре
мље на, у твр дом по ве зу. Илу стро ва на је сли
ка ма и фо то гра фи ја ма ко је функ ци о нал но 
пра те са др жај, а од но се се на Ар хив Вој во
ди не и ар хив ску гра ђу ко ју чу ва и струч но 
одр жа ва.

*
Књи га је све ча но пре зен то ва на на про

сла ви 90 го ди на од осни ва ња Ар хи ва Вој во
ди не одр жа ној 9. ју на 2016. го ди не. Пре зен
та ци ју књи ге и обе ле жа ва ње го ди шњи це 
Ар хи ва пра ти ла је те мат ска из ло жба, на ко
јој су по се ти о ци мо гли да ви де ова, и дру га 
ста ра до ку мен та. Све ча ност су сво јим при
су ством и бе се да ма уве ли ча ли пред сед ник 
Ре пу бли ке Ср би је, го спо дин То ми слав Ни ко
лић, и др Не бој ша Пор чић, ре цен зент и са
рад ник на при пре ми књи ге за пу бли ко ва ње. 
Све ча но сти су при су ство ва ли и дру ги зва
нич ни ци, ко ле ге, дра ги го сти и при ја те љи. 
Овом при ли ком пред сед ник Ни ко лић је од
ли ко вао Ар хив Вој во ди не, иден ти тет ску уста
но ву др жа ве и дру штва, Сре тењ ским ор де ном, 
а Ор ден ће би ти уру чен на пра зник Сре те ња 
сле де ће го ди не ка да се обе ле жа ва Дан др жав
но сти Ср би је.

Струч ним и на уч ним ана ли за ма (ар хи
ви стич ким, па ле о граф ским, ар хе о граф ским, 
фи ли гра но ло шким и ра ди о кар бон ском ана
ли зом пер га ме на та ме то дом угље ни ко вог 

изо то па 14C), не по бит но је утвр ђе но ко ји су 
нај ста ри ји до ку мен ти Ар хи ва Вој во ди не чи ме 
су се зна чај но по ме ри ле гра нич не го ди не 
нај ста ри је гра ђе у Ар хи ву Вој во ди не. Фраг
мент Бре ви ја ра је и ме ђу нај ста ри јим до ку
мен ти ма свих ар хи ва у Ре пу бли ци Ср би ји и 
пред ста вља је дин стве ни при ме рак укуп не 
ру ко пи сне ба шти не ко је чу ва ју уста но ве за
шти те у зе мљи. Ова ар хив ска гра ђа ће сва
ка ко до би ти по себ но ме сто у на ци о нал ној 
ру ко пи сној ба шти ни.

Циљ ар хив ских пу бли ка ци ја је сте да 
упо зна ју ис тра жи ва че са гра ђом и бу ду пу то
каз за да ља ис пи ти ва ња и ту ма че ња, а сма
тра мо да ће ова узор но при ре ђе на књи га би ти 
не са мо под сти цај не го и оба ве за за да љи 
струч ни и на уч ни рад. Књи га на ефек тан, 
ви зу ел но за ни мљив, при сту па чан и по пу ла
ран али у исто вре ме кон цеп циј ски уоб ли чен 
и на уч но уте ме љен на чин, упе ча тљи во до ча
ра ва уз бу дљив пут у пре по зна ва њу, про у ча
ва њу, са зна ва њу и пред ста вља њу дра го це не 
ру ко пи сне ба шти не. 

Пу бли ка ци ја пред на ма, пр ва ова кве 
вр сте у исто ри ји Ар хи ва Вој во ди не, пре све
га за хва љу ју ћи тру ду, уме ћу и сту ди о зно сти 
ау то ра, Зо ра на Сте ва но ви ћа и Ве сне Ба шић, 
као и свих дру гих струч ња ка и са рад ни ка у 
про јек ту, до но си је дин стве ни по глед на свет 
про у ча ва ња исто риј ских из во ра, све до че ћи 
ши рој јав но сти о зна чај ној уло зи и ва жној 
дру штве ној ми си ји ар хи ва и ар хи ви ста.

Мр Де јан Јак шић,
архивски саветник,

Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад
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СРП СКА СТРА ДА ЊА У РУ МУ НИ ЈИ
(Mi o drag Mi lin, Ţvet co Mi ha i lov, An drei Mi lin: Sârbii în Gol go ta Bǎ rǎ ga nu lui:  

noi con tri buţii. Ti mişoa ra: Mir ton; Uni u nii Sârbiilor din România, 2016 / Ми о драг  
Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, Ан дреј Ми лин: Ср би у Ба ра ган ској гол го ти:  

но ви при ло зи. Те ми швар: Мир тон и Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016, 432 стр.)

На кон два на ест го ди на и пет из да ња 
де ла Ср би из Ру му ни је у Ба ра ган ској гол го
ти ове го ди не је иза шла књи га са но вим са
зна њи ма о овом дру штве ном фе но ме ну. Но во 
дво је зич но из да ње (на ру мун ском, уз срп ски 
пре вод) о де пор та ци ји ба нат ских Ср ба у пу
ста ру Ба ра ган (1951–1955) зна чај но про ши
ру је исто риј ско са зна ње о пе ри о ду на сил не 
де пор та ци је хе те ро ге ног ста нов ни штва Ба
на та из на се ља гра нич ног по ја са Ру му ни је 
пре ма та да шњој Фе де ра тив ној На род ној Ре
пу бли ци Ју го сла ви ји (ФНРЈ). У књи зи се из
два ја и за о кру жу је те ма о стра да њи ма при
пад ни ка срп ске ма њи не исе ље них са сво јих 
ог њи шта и де пор то ва них у ту пу сту мо чвар
ну рав ни цу на крај њем ис то ку Ру му ни је.

Но во из да ње ко је је пред на ма са др жи 
спи сак де пор то ва них ли ца срп ске на ци о нал
но сти уве ћан за још не ко ли ко сто ти на. При
ку пље на је усме на гра ђа ви ше де се ти на стра
дал ни ка на кон вре мен ске дис тан це од 65 
го ди на, али за не мар љи ве емо тив не дис тан це. 

Но ви по да ци из ар хи ва осве тља ва ју де та ље 
та да шњег по ли тич ког де ло ва ња то ком идео
ло шког су ко ба по сле ре зо лу ци је Ин форм би
роа 1948, Хлад ног ра та и ја ча ња Гво зде не за
ве се Со вјет ског бло ка пре ма зе мља ма За па да, 
све до нор ма ли за ци је ме ђу на род них од но са 
1955. го ди не.

На кон обра ћа ња пред сед ни ка Удру же
ња бив ших ин тер ни ра ца Пе тру Мир чо ва и 
ре чи ау то ра сле де це ли не ко је као ко а у то ри 
пот пи су ју исто ри чар проф. др Ми о драг Ми
лин, и ан тро по лог и ет но лог др Ан дреј Ми
лин, док се сво јих ис ку ста ва при се тио Цвет ко 
Ми ха и лов, бив ши де пор ти рац и углед ни члан 
Удру же ња бив ших прог на ни ка у Ба ра ган. И 
сâм жр тва про го на, Ми ха и лов је у по гла вљу 
„Ар гу мен ти” при ка зао основ ни ток де пор та
ци је, жи вот и рад у при сил ном пре би ва ли шту 
тип ских ку ћа и на се љи ма ко је су исе ље ни ци 
са ми гра ди ли у пу ста ри Ба ра ган уз дел ту Ду
на ва. „Ко ре ни де пор ти ра ца” са др же исто
риј ски при каз ства ра ња мул ти ет нич но сти и 
мул ти кул ту рал но сти Ба на та у кон тек сту 
европ ских зби ва ња од кра ја 17. ве ка до де ша
ва ња о ко ји ма је ов де реч. По гла вље „Жи вот 
у из гнан ству” опи су је трет ман пре ма прог
на ни ма из Ба на та, гру пи са них у хе те ро ге не 
це ли не, ко ји су у Ба ра ган пре не ли и ин те гра
тив ни мо дел пре жи вља ва ња кроз са рад њу и 
раз ме ну зна ња и ис ку ста ва. За пет го ди на 
бо рав ка у ре пре сив ним усло ви ма при нуд ног 
ра да (углав ном у обли жњим по љо при вред
ним га здин стви ма), пре ма про јек ти ма на се
ља и ку ћи ца за ста но ва ње са ми су из гра ди ли 
осам на ест се ла у тој су ро вој обла сти. На осно
ву гра ђе из ар хи ва у Ср би ји, Ми о драг и Ан
дреј Ми лин у по гла вљу „О де пор та ци ји Ср ба 
из Ба на та” пред ста ви ли су вре ме агре сив не 
ан ти ју го сло вен ске и ан ти срп ске по ли тич ке 
кам па ње у зе мља ма Ис точ ног бло ка, по себ но 
у Ру му ни ји. Упра вља ло се из Мо скве, а де ло
ва ло кроз мре жу Се ку ри та тее и Ми ли ци је. 
Про га ња ни су ви ђе ни ји Ср би, пр вен стве но 
у се ли ма Ба нат ске кли су ре, где је би ла нај
ве ћа кон цен тра ци ја срп ског ста нов ни штва 
у ФНРЈ. Де кла ра тив но, за шти та ре жи ма од 



кла сног не при ја те ља слу жи ла је и као по год
на фор му ла за пљач ка ње имо ви не де пор то
ва них. Од 1948. го ди не при ти сци, хап ше ња 
и про го ни, уз ин сце ни ра ну про па ган ду о 
на па ди ма за пад них вој них сна га са те ри то
ри је Ју го сла ви је, кул ми ни ра ли су бри жљи во 
при пре мље ном де пор та ци јом ли ца под сум
њом да су про тив ни ци ко му ни стич ког ре жи
ма. Об у хва ће но је пре ко 40.000 кла сних не
при ја те ља, Ру му на, Не ма ца, Бу га ра, Ма ђа ра 
и дру гих, ме ђу ко ји ма око 2.800 Ср ба. Мал
тре ти ра ње од стра не ре жим ских ор га на до
не кле је убла же но то ком 1953. го ди не, а де
цем бра 1955. ба ра ган ске ко ло ни је нај ве ћим 
де лом су ра се ље не, услед по бољ ша ња по ли
тич ке кли ме у Евро пи и од но са Ру му ни је и 
Ју го сла ви је. По врат ни ци су у Ба на ту за те кли 
уни ште не ку ће и имо ви ну, та ко да је сло бо да 
би ла је ди но до бро ко је их је сна шло. 

По себ но је илу стра ти ван ода бир че тр
на ест са др жај но ра зно вр сних „Све до чан ста ва 
ка зи ва ча о њи хо вим ба ра ган ским ис ку стви
ма” Цвет ка Ми хај ло ва. Иа ко су се од и гра ва
ли по јед но о бра зном мо де лу, њи хо ви до жи
вља ји су ра зно ли ки. Сви су на гло и на сил но 
из ме ште ни из сво јих до мо ва у гра нич ном 
по ја су ју го за пад ног Ба на та, од де це са 3–4 
го ди не ста ро сти, не све сне шта им се до га ђа, 
пре ко адо ле сце на та са про бле ми ма адап та
ци је на ри го ро зне кли мат ске, ма те ри јал не и 
со ци јал не усло ве. Не ки ка сни је ста са ли де
пор тир ци при по ве да ли су о на по ри ма ро ди
те ља да им обез бе де скло ни ште и хра ну а ка
сни је и обра зо ва ње, при че му је све му чи ла 
но стал ги ја. Мно ги но се ту гу јер су та мо 
по ко па ли нај дра же; не ки су стра да ли од бо
ле сти; из ла га ни ве ли ким на по ри ма, би ли су 
ви ше глад ни не го си ти, чу ва ју ћи хра ну за 
сво ју де цу. Тра у ма де вој чи це М. Ј. то ком шест 
да на са по ро ди цом за ве ја ном у сне гу без хра
не и пи ћа, по ти сну ла су јој је дру га се ћа ња 
из тог до ба.

По сто ји не ко ли ко при ме ра ау тен тич
них при по ве да ња у фор ми на род ног де се тер
ца, на ста лих у пре жи вља ва њи ма ту роб них 
се ћа ња. По том ци пре се ље них, ро ђе ни у Ба
ра га ну та ко ђе с по но сом чу ва ју се ћа ња на 
сво је по ро ди це. Та ко Љ. Ун чан ски, из Ча на да, 
пам ти оца, ко ји је, иа ко бе о град ски ди пло
мац из 1950, го ди на ма ре ха би ли то вао сво ју 
струч ност до зва ња ака де ми ка. По ме ни мо и 
се ћа ња про фе сор ке ин фор ма ти ке у Те ми шва
ру на де це ниј ске на по ре ње не по ро ди це да об
но ви по ру ше ни дом, чу ва ју ћи на по кон вра ће
но по ро дич но има ње као по ро дич ну све ти њу.

Из да нак хр ват ског те ре зи јан ског плем
ства из Ке че та ко ђе но си осе ћај гор чи не услед 
гу бит ка све га у род ном кра ју и не при ја тељ
ског до че ка до ма ћег ста нов ни штва Ба ра га на, 
за ве де ног ре жим ском про па ган дом. Би ло је 
и ра се ља ва ња по ро ди ца, као што по ка зу је при
мер То ме Стој ши ћа, та да сту ден та, ко јем је 
од ве ден оста так по ро ди це. По је ди ни при ме
ри илу стру ју још стро жи ји трет ман при пад
ни ка етап них на се ља ва ња у Ти миш, као онај 
са мла ди ћем по ре клом из Бе са ра би је, ко ји је 
остао, шко ло вао се, та мо се за по слио и за сно
вао по ро ди цу, па да нас као пен зи о нер жи ви 
у Ду да шу, у Ба ра га ну. На кра ју овог по гла вља 
у ви ду ре зи меа, Р. Кон стан ти нов за кљу чу је 
да је ко му ни зам не што нај го ре што се мо гло 
до го ди ти овом све ту.

Ау тор ски тан дем Ми о драг и Ан дреј 
Ми лин у одељ ку „Ју го сло вен ска ди пло мат
ска офан зи ва у Бу ку ре шту и крај де пор та
ци је Ср ба у Ба ра ган (1955)” об ја вљу је ре ле
вант на ар хив ска до ку мен та на осно ву ко јих 
Ми о драг Ми лин кон ста ту је да је ју го сло вен
ска ди пло ма ти ја то га вре ме на де ло ва ла у ве зи 
с де пор то ва њем Ср ба у Ба ра ган, док ју је ру
мун ска стра на иг но ри са ла, ко ли ко је то би ло 
мо гу ће, у про мен љи вој кли ми ме ђу бло ков
ских од но са. До по ма ка је до шло по сле смр ти 
Ста љи на (1953), ка да је Ге орг Ге ор гиу Де жа 
ба лан си рао, од ла жу ћи про блем по вра ћа ја 
имо ви не ко ја је од у зе та де пор то ва ни ма. Раз
ре ше ње овог сво је вр сног Гор ди је вог чво ра 
за по чи ње са Бе о град ском де кла ра ци јом, 2. 
ју на 1955. го ди не. Ко нач но ре ша ва ње ве зу је 
се за при јем Ру му ни је у УН, ка да је у де цем
бру до не та Од лу ка о по вра ћа ју де пор то ва них. 
По ме ну ти оде љак упот пу њен је оби љем об
ја вље не ди пло мат ске пре пи ске из ме ђу две 
зе мље. По ли тич ко де ло ва ње и пот пи си ва ње 
ак та 1955. пра ти ла је ини ци ја ти ва ам ба са де 
Ју го сла ви је у Ру му ни ји да се са ста ве спи ско
ви де пор то ва них Ср ба. Упр кос оме та њу Се
ку ри та тее исте го ди не, из про тест не но те од 
стра не Ју го сла ви је, Ује ди ње не на ци је су са
зна ле исти ну о овој не ху ма ној прак си Ру му
ни је, та да пред при је мом у УН. На те ре ну, тај 
про цес те као је не вољ но, пр во ра ди уби ра ња 
ле ти не у Ба ра га ну, а за тим и због оба ве зе по
вра ћа ја од у зе те имо ви не. Там на стра на ме да ље 
би ла су го ње ња, пре су де и за твор за Ср бе 
ак ти ви сте. До јав ног ге ста по ка ја ња до шло 
је тек 2015. го ди не, са об ја вљи ва њем ве сти 
о про мо ци ји књи ге Мар че ла Са ман це, Ба ра
ган ци – суд би не на та ла си ма исто ри је, што је 
у Пар ла мен ту Ру му ни је про пра ће но из ра зи ма 

127



128

ду бо ког по што ва ња пре ма стра да ли ма из тог 
пе ри о да, с убе ђе њем да ни ко у тој зе мљи не ма 
пра во да за бо ра ви њи хо ву тра ге ди ју, као и да 
се та ко не што ви ше ни ка да не по но ви.

Ме ђу при ло зи ма се на ла зи и „Из ве штај 
о ко ме мо ра ци ја ма упо ко је ним”, одр жа ним у 
Ба ра га ну и Те ми шва ру, а ко је ће би ти одр жа
ва не го ди шње у знак се ћа ња на да не Ду хо ва 
1951. У ан га жо ва ном „За кључ ку” К. Вул ка
не ску за па зио је да су, у по ку ша ју бри са ња 
тра го ва зло чи на, на кон оп ште ам не сти је ба
ра ган ске ку ће по ру ше не а зе мља пре о ра на. 
„Ста ти сти ка де пор то ва ња” пред ста вља оби
ман при лог са спи ско ви ма де пор то ва них Ср ба 
гру пи са них по ме сти ма по ре кла, од но сно пре
ма ме сти ма на се ље ња на те ри то ри ји Ба ра га на, 
као и по пис свих Ср ба упо ко је них у Ба ра га ну 
(1951–1956). 

Овом де лу при до да ти су и сле де ћи илу
стра тив ни при ло зи: 1) ма па са обе ле же ном 
те ри то ри јом ода кле је вр ше на де пор та ци ја, 

2) кар та са те ри то ри јом где су де пор то ва ни 
уз при си лу са гра ди ли но ва на се ља, 3) се ри ја 
фо то гра фи ја сни мље них при ли ком ода ва ња 
по ште стра да ли ма, 4) гра фич ка си му ла ци ја 
про јек та пла ни ра ног Ме мо ри јал ног цен тра 
у Ба ра га ну, 5) „Од лу ка Ми ни стар ства уну
тра шњих по сло ва Ру му ни је” о по вра ћа ју 
де пор то ва них ли ца у њи хо ва пре би ва ли шта, 
од 20. де цем бра 1955, као и не ко ли ко при ме
ра Од лу ка о осло ба ђа њу по је ди них ли ца, 
при пад ни ка срп ске ма њи не у Ру му ни ји. 

Књи га пред ста вља зна ча јан до при нос 
ра све тља ва њу јед не мрач не епи зо де ра за ра
ња дру штве не и ет нич ке струк ту ре за пад ног 
по ја са Ру му ни је, уз из два ја ње про бле ма ти ке 
у ве зи са суд би ном Ср ба – не ду жних жр та ва 
ме ђу бло ков ских раз ми ри ца. 

Бра ти сла ва Идво ре анСте фа но вић, 
му зеј ски са вет ник, 

Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад
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UDC 94(4)

ПО ГЛЕД НА ИСТО РИ ЈУ ЕВРО ПЕ ИЗ НЕ У О БИ ЧА ЈЕ НЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ
(Phi lipp Blom, Vr to gla ve go di ne. Eu ro pa, 1900–1914, pre veo s en gle skog  

Go ran Schmidt, Za greb: Frak tu ra, 2015, 572 str.)

Не мач ки исто ри чар, књи жев ник, но
ви нар и пре во ди лац Фи лип Блом (рођ. 1970) 
ау тор је ви ше књи га по све ће них европ ској 
кул тур ној и ин те лек ту ал ној исто ри ји. У књи
зи Вр то гла ве го ди не. Евро па, 1900–1914, ко ја 
је из вор но об ја вље на на ен гле ском је зи ку (The 
Ver ti go Years. Chan ge and Cul tu re in the West, 
1900–1914, New York: Ba sic Bo oks, 2008) и 
ко ју је у по во ду обе ле жа ва ња 100го ди шњи
це од по чет ка Пр вог свет ског ра та у пре во ду 
на хр ват ски је зик об ја ви ла из да вач ка ку ћа 
Frak tu ra из За гре ба, Блом је на сто јао да при
ка же сло же не и све о бу хват не дру штве не и 
идеј не про це се ко ји су по чет ком 20. ве ка те
мељ но пре о бра зи ли кул ту ру (за пад но)европ
ског дру штва. 

На пр ви по глед, Блом је књи гу струк
ту ри рао кон вен ци о нал но по де лив ши је хро
но ло шки у пет на ест по гла вља ко ја по чи њу 
од го ва ра ју ћом „сли ком” из сва ке по је ди не 
го ди не ко ја, по том, слу жи као по вод за рас
пра вља ње о по је ди ним те ма ма. Ме ђу тим, 
сва ко по гла вље по све ће но је за пра во јед ном 
од про бле ма ко ји су би ли ка рак те ри стич ни 
за чи та во раз до бље (1900–1914). Док му је 

Ве ли ка свет ска из ло жба у Па ри зу 1900. по
слу жи ла као па ра диг ма за оства ре ни тех но
ло шки на пре дак али и као илу стра ци ја ра ши
ре них не до у ми ца и стра хо ва ко ји су га пра
ти ли, смрт бри тан ске кра љи це Вик то ри је 
1901. ко јом се сим бо лич ки за вр ши ло раз до
бље у ко јем је европ ска ари сто кра ти ја по се
до ва ла до ми нант ну уло гу, пру жи ла је Бло му 
по вод да рас пра вља о оби му и ка рак те ру 
дру штве них про ме на у европ ским зе мља ма 
на по чет ку 20. ве ка. Јав но при зна ње ко је је 
Сиг мун ду Фрој ду ука за но ње го вим из бо ром 
за про фе со ра Беч ког уни вер зи те та 1902. под
ста кло је Бло ма да раз мо три суб вер зив ни ка
рак тер Фрој до вих иде ја на ко ји ма је би ла за
сно ва на ње го ва пси хо а на ли тич ка те о ри ја али 
и да ука же на оп шту идеј ну кли му ко ја је 
умно го ме до шла до из ра жа ја у ства ра ла штву 
фи ло зо фа Лу дви га Вит ген штај на и Ерн ста 
Ма ха, књи жев ни ка Ро бер та Му зи ла и Ар ту
ра Шниц ле ра, ком по зи то ра Гу ста ва Ма ле ра 
или сли ка ра Гу ста ва Клим та. Слич но то ме, 
от кри ћа на под руч ју при род них на у ка и њи хов 
ути цај на про ме не у схва та њи ма ши ро ких 
сло је ва ста нов ни штва ана ли зи ра ни су на при
ме ру брач ног па ра Ки ри. Ко ло ни јал ну по ли
ти ку ве ли ких европ ских си ла, сво је вр сно 
на лич је „ле пог до ба”, Блом је при ка зао на 
при ме ру екс трем не бел гиј ске екс пло а та ци је 
„Сло бод не др жа ве Кон го” док му је Ру ска ре
во лу ци ја 1905. по слу жи ла као „сту ди ја слу ча
ја” по сред ством ко је је ана ли зи рао ра ди ка ли
за ци ју зах те ва за по ли тич ким и со ци јал ним 
ре фор ма ма у по лу фе у дал ном ру ском дру
штву. Сна же ње ми ли та ри зма и кри зу му шке 
сек су ал но сти (ко је до во ди у ме ђу соб ну ве зу 
и ко ји, по Бло мо вом уве ре њу, пред ста вља ју 
јед ну од нај мар кант ни јих обе леж ја чи та ве 
епо хе) Блом је при ка зао ана ли зи ра ју ћи по ја ву 
но вог ти па бој ног бро да Dre ad no ughtа у бри
тан ској кра љев ској мор на ри ци и оп се жном 
про гра му из град ње не мач ке рат не фло те те 
чу ве ној хо мо сек су ал ној „афе ри Ој лен бург” 
у ко јој су глав ни про та го ни сти би ли не ки од 
нај бли жих са рад ни ка не мач ког ца ра Вил хел
ма II. С дру ге стра не, ак тив ност ба ро ни це 
Бер те фон Зут нер на по сти за њу ми ра ме ђу 
на ро ди ма и оне мо гу ћа ва њу ра то ва у бу дућ
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но сти ка рак те ри стич на је за па ци фи стич ка 
стре мље ња то ком пр ве де це ни је 20. ве ка ко ја 
је Блом по ве зао са ре ла тив ним сна же њем 
зах те ва за но вом ду хов но шћу и на чи ни ма 
жи во та ко ји би пред ста вља ли ал тер на ти ву 
(ма ло)гра ђан ском жи во ту и ње го вим мо рал
ним нор ма ма. У скло пу ових раз ма тра ња он је 
ука зао на на ста нак тзв. „ре ли ги ја Но вог до ба”, 
ра зних ми стич ких удру же ња али и на ши
ро ко рас про стра ње ну фа сци на ци ју мно гих 
ин те лек ту а ла ца и умет ни ка по врат ком на 
из вор ни жи вот оли чен у на вод но искон ској 
„за јед ни ци кр ви и тла”. Из ван ре дан при каз 
бор бе за еман ци па ци ју же на ко ја је по чет ком 
20. ве ка сту пи ла у од лу чу ју ћу фа зу Блом је 
пре до чио у ви ду би о граф ских ски ца не ко
ли ци не бри тан ских си фра жет ки ња те ра них 
фе ми нист ки ња у Не мач ком и Хаб збур шком 
цар ству. „Култ бр зе ма ши не” (же ле зни це, 
ау то мо би ла и ави о на), као и по ја ву фо то гра
фи је и „по крет них сли ка” Блом је до вео у 
ве зу са на стан ком „жив ча не на пе то сти” тј. 
раз ли чи тих не у рот ских по ре ме ћа ја као ка
рак те ри стич них обо ље ња мо дер ног чо ве ка. 
Про у ча ва ју ћи би о гра фи ју Вир џи ни је Вулф 
и при пад ни ка ње ног ин те лек ту ал ног кру га, 
он је зна чај ну па жњу по све тио про ме на ма у 
ис по ља ва њу људ ске сек су ал но сти и на чи ни ма 
на ко је су ове про ме не до ла зи ле до из ра жа ја 
у умет но сти оно га вре ме на. О ве зи сек су ал
но сти и умет но сти на по чет ку 20. ве ка ка
рак те ри сти чан је Бло мов суд: „Си ро ви и ди
со нант ни зву ко ви, екс трем не стра сти, гру бо 
из ре за не фи гу ре и стро ге ма ске би ле су по
треб не ка ко би се раз от кри ла, а по том и смр
ска ла при стој на про фи ње ност бур жо а зи је 
ко ја је са му се бе за тво ри ла у там ни цу сво јих 
пра ви ла и за бра на” (стр. 387). Блом је, та ко
ђе, у по себ ном по гла вљу раз мо трио и успон 
ма сов не кул ту ре омо гу ће не ин ду стри ја ли за
ци јом, про из вод њом ро бе ши ро ке по тро шње 
и по ја вом фил ма као ви да „пле беј ске умет
но сти” да би сво јој ана ли зи под вр гао и „пи
та ња ре про дук ци је” тј. рас про стра ње ност 
еу ге нич ких иде ја о „на уч ном” уса вр ша ва њу 
људ ске вр сте. Исто вре ме но, на не ко ли ко ка
рак те ри стич них слу ча је ва ко ји су сво је вре
ме но по бу ђи ва ли знат ну па жњу јав но сти он 
је ука зао на по раст пси хи ја триј ских по ре ме
ћа ја и ма сов них зло чи на те на ста нак кри ми
на ли сти ке ко ја је на сто ја ла да пру жи на уч ни 
од го вор на овај дру штве ни про блем. По след
ње по гла вље сво је књи ге Блом је по све тио 
„под му клом уби ству” 1914. го ди не. На су
прот оче ки ва њу ра до зна лог чи та о ца, у ње му 

Блом не при по ве да о чу ве ном Са ра јев ском 
атен та ту већ о „зло чи ну из стра сти” ко ји је 
по чи ни ла го спо ђа Хен ри јет Ка јо убив ши ре
вол вер ским хи ци ма Га сто на Кал ме та, глав ног 
уред ни ка па ри ског днев ног ли ста Фи га ро. 
Пре у зев ши прав ду у сво је ру ке она је из вр
ши ла уби ство ка ко би за шти ти ла углед сво
га су пру га, ис так ну тог по ли ти ча ра Жо зе фа 
Ка јоа. При то ме, ка ко ис ти че Блом, „слу чај 
Ка јо” је то ком „Јул ске кри зе” 1914. иза зи вао 
да ле ко ве ће ин те ре со ва ње фран цу ске али и 
европ ске јав но сти од евен ту ал них по сле ди
ца Са ра јев ског атен та та ко ји је ла га но то нуо 
у за бо рав.

У сво ме при ка зу европ ске исто ри је то
ком bel le épo que Блом се усме рио ка сло же
ним дру штве ним, еко ном ским, по ли тич ким 
и ин те лек ту ал ним кре та њи ма ко ја су из те
ме ља ме ња ла го то во сва ки аспект људ ских 
жи во та. По ве зу ју ћи на пре дак на у ке и тех но
ло ги је са дру штве ним про ме на ма, из ме ном 
тра ди ци о нал них од но са из ме ђу му шкар ца и 
же не и ре цеп ци јом ових про ме на у умет но
сти ма и, уоп ште, у кул ту ри оно га вре ме на, 
Блом је по ку шао да ис так не до ми нант не 
про це се ко ји су об ли ко ва ли ин те лек ту ал ни 
хо ри зонт мо дер ног чо ве ка. Сра змер но знат на 
па жња ко ју је по све тио умет но сти ма про ис
ти че из чи ње ни це да су оне мо жда нај бо ље 
ис ка зи ва ле про тив реч ну „ду хов ну си ту а ци ју 
вре ме на” – док су умет ни ци по пут Пи ка са, 
Бра ка, Бар то ка или Кан дин ског, при бе жи ште 
од не си гур но сти за пад не ци ви ли за ци је тра
жи ли у ег зо ти ци „при ми тив них дру шта ва”, 
гру пи „фу ту ри ста” је фа сци на ци ја мо дер ним 
тех но ло ги ја ма пру жа ла из вор ин спи ра ци је. 
На сто је ћи да го ди не 1900–1914. не по сма тра 
као раз до бље ко је је не за др жи во стре ми ло 
ра ту (при ступ ко ји је, ина че, ве о ма ра ши рен 
у исто ри о гра фи ји), Блом је де ци дан у ста ву 
да је Ве ли ки рат по слу жио са мо као ка та ли
за тор већ по сто је ћих дру штве них и идеј них 
про це са „тје ра ју ћи ста ре струк ту ре у бр жу 
про паст и охра бру ју ћи бр же ус по ста вља ње 
но вих иден ти те та” (стр. 13). Упра во су све
о бу хват не про ме не на по чет ку 20. ве ка пре
о бли ко ва ле уста ље не на ви ке, тра ди ци о нал не 
на чи не жи во та и ра ни је обра сце ми шље ња 
иза зи ва ју ћи за па ње ност и сво је вр сну „вр то
гла ви цу” код са вре ме ни ка. Ука зав ши на из
ра зи ту ди на мич ност про ме на под стак ну тих 
ра ни је не за бе ле же ним на уч ним, тех нич ким 
и тех но ло шким до стиг ну ћи ма – по ред оста
лих, по раст град ског ста нов ни штва, пре мре
жа ва ње Зе мљи не лоп те же ле знич ким пру
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га ма и те ле граф ским ка бло ви ма, мо гућ ност 
сни ма ња сли ке и зву ка и њи хо ве бес ко нач не 
ре пр о дук ци је, от кри ће Xзра ка, раз вој ау то 
и ави о ин ду стри је – Блом је, исто вре ме но, 
ана ли зи рао њи хов ути цај на „сли ку све та” 
ста нов ни ка нај ра зви је них зе ма ља Евро пе 
до ка зу ју ћи да је оства ре ни про грес био пра
ћен по ра стом стра хо ва од де ге не ра ци је и ско
ре про па сти: „Ни ка да при је ни је по сто ја ло 
то ли ко раз ло га да се бу де оп ти ми сти чан, а 
ни ка да при је љу ди ни су гле да ли у бу дућ ност 
с ви ше не по вје ре ња” (стр. 496). На и ме, не за
у ста вљи во по ве ћа ње на уч ног зна ња до ве ло 
је у пи та ње увре же не пред ста ве и оспо ри ло 
чак и нај е ле мен тар ни је пој мо ве људ ског ис
ку ства по пут вре ме на и про сто ра. Мо дер на 
фи зи ка по ка за ла је ре ла тив ност Кан то вих 
„апри ор них ка те го ри ја”, ве ли ки фи ло зоф ски 
си те ми 19. ве ка су од ба че ни, у ли ков ним умет
но сти ма пре вла да ла је ап страк ци ја док се у 
му зи ци по ја ви ла ато нал ност. Јед ном реч ју, 
ра ци о на ли за ци ја жи во та под ста кла је све 
ве ћи от клон пре ма ра зу му и идеј ном на сле ђу 
про све ти тељ ства ко ји се по ја вљи вао у крај ње 
раз ли чи тим об ли ци ма. У том сми слу, илу
стра тив ни су рас про стра ње ност ра си стич ких 
иде о ло ги ја, ши ро ка (и крај ње по јед но ста
вља на) ре цеп ци ја Ни че о вих иде ја, Фрој до во 
на гла ша ва ње не све сних аспе ка та људ ске лич
но сти и по ти сну те сек су ал но сти као кључ них 
мо ти ва ко ји од ре ђу ју људ ско по на ша ње или, 
пак, ра ши ре на прак са спи ри ту а ли стич ких 
се ан си и број ност раз ли чи тих ми стич ких 
уче ња по пут те о зо фи је Хе ле не Бла вац ки те 
ан тро по зо фи је Ру дол фа Штај не ра. Стра хо ви 
од не ми нов не и ско ре про па сти тра ди ци о нал
ног дру штве ног по рет ка до би ја ли су до дат ни 
под сти цај услед сла бље ња ре ли ги о зно сти, 
опа да ња дру штве не уло ге ари сто кра ти је, 
сна же ња гра ђан ских сло је ва и, што је на ро

чи то зна чај но, зах те ва рад ни штва за при зна
ва њем сво јих пра ва и по пра вља њем ма те
ри јал ног по ло жа ја. То ме тре ба при до да ти и 
сма ње ње на та ли те та, еман ци па ци ју же на и 
њи хо во све зна чај ни је уче шће у јав ном жи во
ту што је из те ме ља из ме ни ло тра ди ци о нал не 
род не уло ге пред ста вља ју ћи, пре ма Бло мо
вом ми шље њу, је дан од нај зна чај ни јих про
це са ко ји су се од ви ја ли по чет ком 20. ве ка. 

Вр то гла ве го ди не је су не сва ки да шња 
књи га на пи са на бри љант ним сти лом ко ја 
бо гат ством ау то ро ве еру ди ци је и за чу ђу ју ћом 
спо соб но шћу ин тер пре та ци је и са ма иза зи
ва вр то гла ви цу код чи та ла ца. Ба шти не ћи 
раз ли чи те при сту пе кул тур не, дру штве не и 
ин те лек ту ал не исто ри је на ко је су у сво јим 
ра до ви ма ука за ли исто ри ча ри по пут Пи те ра 
Ге ја, Кар ла Шор скеа или Џор џа Мо са, Блом 
је пру жио за ди вљу ју ћи при каз глав них то
ко ва европ ске кул ту ре на по чет ку 20. ве ка. 
При то ме, сма тра мо да је од на ро чи те ва жно
сти ука за ти на две осо бе не од ли ке ње го вог 
при сту па пи са њу исто ри је – пр во, у сво јој 
не сва ки да шњој син те зи он је по твр дио ва
жност ства ра лач ке има ги на ци је у из бо ру и 
ин тер пре та ци ји не бр о је них исто риј ских чи
ње ни ца ко је упра во по сред ством ин тер пре
та ци је сти чу од ре ђе но зна че ње и, дру го, он је 
по ка зао да, са ста но ви шта ко му ни ка тив но сти 
исто ри о гра фи је, на ра ци ја пред ста вља нај по
год ни ји об лик пре зен та ци је исто риј ских 
зна ња. Има ју ћи на уму дав но из ре че ни суд 
Ми ла на Ка ша ни на да „без ши ро ке оп ште 
кул ту ре и књи жев ног да ра не ма ве ли ког исто
ри ча ра”, сма тра мо да ни је пре те ра на оце на 
да Фи лип Блом, ис по љив ши огром ну исто
риј ску еру ди ци ју и фа сци нант ну при по ве дач
ку ве шти ну, пред ста вља Ште фа на Цвај га 21. 
сто ле ћа. 

Др Ми ха ел Ан то ло вић
Пе да го шки фа кул тет, Сом бор
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српског народа у средњем веку са историјском географијом и старословен
ским језиком. Област интересовања: документарна и свакодневна писменост 
у средњовековном српском друштву, нотаријат у средњовековној Србији, 
средњовековно српско право, старе српске повеље, историја цркве, историја 
Зете и Боке которске, систем владавине у средњовековној Србији и др. 

Важније књиге: Српски номици, Београд 2004; Писана реч у српском 
средњем веку: значај и употреба писаних докумената у средњовековном 
српском друштву, Београд 2009; Душанов законик, Београд 2010; Јурисдик
ција Католичке цркве у Срему, Београд 2010 (коаутор); Pragmatic Literacy in 
Medieval Serbia, Turnhout 2015; Владари Србије, Београд 2013; 2016 (коаутор). 

АЛЕКСАНДРА ВУЛЕТИЋ (Београд, 1972). Научни сарадник Исто
ријског института Београд. Еадреса: aleksandra.vuletic@iib.ac.rs

Дипломирала 1995. на Одељењу историје на Филозофском факултету Уни
верзитета у Београду („Видело као извор за политику Српске напредне стран
ке”). Магистрирала 2001. године („Породица за време друге владе кнеза Миха
ила”) и докторирала 2008. године („Брак у Кнежевини Србији”). Запослена као 
научни сарадник у Историјском институту Београд од 1997. године. Област 
истраживања: друштвена историја Србије у 19. веку и историја породице.

Важније књиге: Породица у Србији средином 19. века, Београд 2002; 
Између посела и балова: живот у Србији у 19. веку, Београд 2005 (коаутор
ка); Брак у Кнежевини Србији, Београд 2008.

ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ (Нови Сад, 1970). Редовни професор на 
Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 
Еадреса: v.gavrilovic@ff.uns.ac.rs. 

Дипломирао 1995, магистрирао 2000. („Дипломатички списи код Срба 
у Хабзбуршкој монархији и Карловачкој митрополији од краја XVII до средине 
XIX века”) и докторирао 2003. године („Темишварски сабор и Илирска дворска 
канцеларија: 1790–1792”) на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом 



Саду. Био је доцент (2004–2009) и ванредни (2009–2014) професор Филозоф
ског факултета у Новом Саду. У звање редовног професора изабран је 2014. 
године. Члан је Oдбора Одељења за друштвене науке Матице српске. Област 
научног истраживања: национална историја од 16. до 19. века, Срби у Хаб
збуршкој монархији, Карловачка митрополија, помоћне историјске науке. 
Аутор је већег броја библиографских јединица у међународним и домаћим 
научним часописима. 

Важније књиге: Срби у градовима Срема 1790–1849, Нови Сад 1995; 
Дипломатички списи код Срба у Хабзбуршкој монархији и Карловачкој митро
полији од краја XVII до средине XIX века, Ветерник 2001; Земљишна књига 
села Вогањ (1758–1840), Сремска Митровица 2004; Темишварски сабор и 
Илирска дворска канцеларија (1790–1792), Нови Сад 2005; Библиографија 
радова академика Славка Гавриловића, Београд 2006; Знаменита документа 
за историју српског народа (1538–1918), Нови Сад 2007 (коаутор); Земљишна 
књига села Марадик (1758–1810), Сремска Митровица 2009; Племство код 
Срба у Јужној Угарској у XVII и XVIII веку, Сремска Митровица 2012.

АЛЕКСАНДАР Д. ИВАНОВ (Зрењанин, 1980). Дипломирани истори чар. 
Еадреса: aleksandardivanov@yahoo.com

Дипломирао 2004. на Одељењу историје Филозофског факултета у Бео
граду где похађа и докторске студије. У Музеју Војводине 2008. године поло
жио је стручни испит и стекао стручно звање кустосаисторичара. Од 2009. 
је сарадник Матице српске на пројекту „Српски биографски речник”. Од 
2011. ради у просвети, као наставник историје у основим школама у Средње
банатском округу; тренутно је запослен у основним школама у местима Јаша 
Томић, Бока и Конак.

ДАРКО Б. ЈЕЛИЋ (Нови Сад, 1966). Протојереј. Парох у Иригу.
Дипломирао на Богословскокатихетском институту Богословског фа

култета (2007) и Православном богословском факултету (2012) у Београду, 
стекавши академско звање теолога (Sacrae Theologiae Baccalaureus). Руко
положен је у чин ђакона, а потом и у чин презвитера 1998. године. Парохијс
ку службу обављао је у Чортановцима (1998–2000), Врднику (2000–2011), 
Новој Пазови (2011). У чин протопрезвитера рукопроизведен је 2011. године. 
Редовно учествује на годишњем симпозијуму „Српска теологија данас” на 
Православном богословском факултету Универзитета у Београду. 

БРАНИСЛАВ ЈОВИЧИЋ. Књижничар Српске читаонице у Иригу.
Запослен у Српској читаоници у Иригу од 1984. као самостални књижни

чар где води и Завичајну збирку, стару и ретку књигу, галерију уметничких 
дела и организацију културноуметничких програма.

Важније књиге: 170 година Српске читаонице у Иригу: 1842–2012, Ириг 
2012 (коаутор).

ЈОВАН МАКСИМОВИЋ (Рума, 1941). Гинекологакушер, историчар 
медицине и професор универзитета у пензији. Еадреса: maksimovic_jovan@
yahoo.com 
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Медицински факултет завршио у Ријеци (1967). Гинекологију и акушер
ство специјализирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду. 
Магистрирао на Медицинском факултету у Ријеци (1978). Докторирао на Ме
дицинском факултету Универзитета у Новом Саду 1994. тезом „Школе за 
бабице и њихови уџбеници на тлу Југославије (1753–1960) и њихов допринос 
развоју акушерске службе”. За доцента Медицинског факултета у Новом 
Саду изабран је 1994. године, за ванредног 2001, и редовног професора 2005. 
године. Пензионисан је 2008. године. Од 1976. године бави се активно изуча
вањем и објављивањем радова из историје здравствене културе. Вишегодишњи 
је члан Научног друштва за историју здравствене културе Војводине и Србије. 
Члан је Секције за историју медицине Српског лекарског друштва, стални 
члансарадник Матице српске, члан Одбора одељења за природне науке МС 
и главни и одговорни уредник Свезака Матице српске: серија природних 
наука. Члан је Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. 
Руководилац је пројекта „Историја здравствене културе Војводине” у оквиру 
Одељења за природне науке МС. 

Важније књиге: Срем у време куге, Ириг 2015.

ВЕРА НОВКОВИЋ. Директорка Српске читаонице у Иригу.
Дипломирала на Катедри за српски језик и књижевност на Филозофском 

факултету у Универзитета у Новом Саду (1987). Педагошким радом почела 
се бавити радећи у Основној школи „Доситеј Обрадовић” у Иригу и „Милица 
Стојадиновић Српкиња” у Врднику. Од 2009. године је директорка Српске 
читаонице у Иригу. Члан је Управног одбора Фонда „Борислав Михајловић 
Михиз”. 

Важније књиге: 170 година Српске читаонице у Иригу: 1842–2012, Ириг 
2012 (коауторка).

АЛЕКСАНДАР РАКОЊАЦ (Бајина Башта, 1990). 
Дипломирао на Одељењу историје на Филозофском факултету Универ

зитета у Београду („Почеци команднопланске привреде у Југославији 1946. 
године”) где је и мастерирао темом „Обнова и изградња Југославије 
(1944−1947) – индустрија и рударство”. Области интересовања су му економ
ска и друштвена историја социјалистичке Југославије. Тренутно је на док
торским студијама на Катедри за историју Југославије Одељења за историју 
Филозофског факултета Универзитета у Београду.

 
МОМИР САМАРЏИЋ (Нашице, Хрватска, 1974). Ванредни професор 

на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 
Еадреса: momir.samardzic@ff.uns.ac.rs

Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 
1999, магистрирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду 
2004 („Србија и Бугарска: 1878–1886”), и докторирао 2008. на Филозофском 
факултету у Новом Саду („Железничко питање у спољној политици Србије 
1878–1888”). На Одсеку историје Филозофског факултета у Новом Саду изабран 
2003. у звање асистента приправника, 2004. у звање асистента, 2008. у звање 
доцента, и 2013. у звање ванредног професора. Области интересовања и 
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истраживања: модернизацијски процеси у Југоисточној Европи у 19. веку, 
нације и национализам у Југоисточној Европи у 19. и 20. веку, култура сећања 
у Војводини.

Важније књиге: Скупштинске беседе краља Милана. О стопедесето
годишњици рођења (1854‒2004), Нови Сад 2005 (коаутор); Европа и обеле
жавање граница Србије 1878–1879, Нови Сад 2006; Од Сан Стефана до 
Сливнице. Србија против Бугарске 1878–1886, Нови Сад 2008; Roads to 
Europe. The Railway Issue and Serbian Politics 1878–1881, Пиза 2010; Layers 
of Power: Societies and Institutions in Europe, Пиза 2010 (коаутор); Политичка 
употреба прошлости: о историјском ревизионизму на постјугословенском 
простору, Нови Сад 2013 (коаутор); Димитрије Туцовић: 100 година после, 
Нови Сад 2015 (коаутор).

Биобиблиографске белешке приредио
Владимир Николић
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