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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 929.731 Diocletianus
902/904(497.11)

Оригинални научни рад

П р о ф.  д р  Ж А Р КО  П Е Т  КО ВИ Ћ 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

ЈЕ ДАН ПРИ ЛОГ О ПО ЗНО АН ТИЧ КОМ  
РУ ДАР СТВУ У ДАР ДА НИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: Текст се ба ви јед ним но вим на ла зом Ди о кле ци ја но вог фо ли са 
на об рон ци ма Ко па о ни ка, не да ле ко од Бе лог бр да. Тај фо лис ис ко ван је око 298. 
го ди не у се вер ној Афри ци, по во дом ве ли ког Мак си ми ја но вог ра та про тив Ма
вар ских уста ни ка. Овај на лаз до зво ља ва – по себ но има ју ћи у ви ду све до чан ства 
о Ди о кле ци ја но вом лич ном тру ди да ожи ви ру дар ство у по ду нав ским про вин
ци ја ма – да се прет по ста ви да је руд ник сре бра и гво жђа на Бе лом бр ду био ак
ти ван у Ди о кле ци ја но во вре ме, иа ко ди рект на све до чан ства о ра ду овог руд ни
ка по ти чу из по зног сред њег ве ка. Ако бу де би ла при хва ће на ова прет по став ка 
– по др жа на ни зом дру гих ин ди ци ја – Бе ло бр до би ће до да то на спи сак или рич
ких (дар дан ских) ак тив них или но во у спо ста вље них руд ни ка у по зној ан ти ци. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ди о кле ци јан, Мак си ми јан, ру дар ство, Дар да ни ја, Бе ло 
бр до, Афри ка

Moже из гле да ти нео бич но што текст о ру дар ству у Дар да ни ји за по чи њем 
из јед не ге о граф ски уда ље не обла сти и то пре ко јед не цр ти це из до га ђај не 
исто ри је – у пи та њу је рат ко ји је Мак си ми јан во дио про тив уста ни ка у Афри
ци то ком 296. и 297. го ди не. Али, то не сме ни ко га пре ви ше за чу ди ти: је дан рат 
у Афри ци по ве зан је са ру дар ством у Дар да ни ји јер је (по зно) Рим ско цар ство 
пред ста вља ло јед ну це ли ну – по ли тич ку, кул тур ну, при вред ну – та ко да су 
устан ци у јед ном де лу Цар ства оста вља ли тра га у раз ли чи тим аспек ти ма 
жи во та у дру гим де ло ви ма.

Рим ска Афри ка, јед на од нај ста ри јих рим ских про вин ци ја, у ан тич ко 
до ба би ла је бли жа Ита ли ји не го што то су ге ри шу сред њо ве ков не, но во ве ков
не и мо дер не по ли тич ке и кул тур не ре ал но сти. Афри ка је би ла ве о ма плод на 
зе мља; код Пли ни ја сто ји да је це ла при па да ла Це ре ри.1 

1 Plin. NH 15.8. Cf. Hor. Od. 3.16.31; Co lum. 3.8.4. (Раз ре ше ња скра ће ни ца ци ти ра них 
из во ра мо гу се на ћи у тре ћем из да њу Ox ford Clas si cal Dic ti o nary, док су се епи граф ска и ну
ми зма тич ка кор по ра скра ћи ва ла по пре по ру ци из L’année phi lo lo gi que).
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При том, африч ко жи то је за Рим има ло јед ну зна чај ну пред ност у од но
су на еги пат ско: ве ли ки део еги пат ске про из вод ње жи та био је по тре бан за 
пре хра ну до мо ро дач ког ста нов ни штва; по вре ме но, на кон ве ли ких епи де ми
ја, Еги пат је оста јао без рад не сна ге, што је мо ра ло ути ца ти на про из вод њу. 
По ред то га, из Егип та је жи то ду го пу то ва ло до Ита ли је, тј. Ри ма, а не ко ли ко 
ме се ци го ди шње та кав пут је због не по вољ них ве тро ва био или не мо гућ или 
ве о ма оте жан.2 С дру ге стра не, африч ко жи то је би ло до ступ ни је, след стве но 
јеф ти ни је – ни је га би ло ма ње од еги пат ског и би ло је на до мак Ита ли је – оту
да је ис хра на ста нов ни шта гра да Ри ма за ви си ла од пше ни це ко је је сти за ла са 
Си ци ли је и, на ро чи то, из Афри ке.3 О зна ча ју ко је је африч ко жи то има ло за 
пре хра њи ва ње Ита ли је и о па жњи ко ју су том пи та њу ца ре ви по све ћи ва ли 
ре чи то го во ри по да так да је Ко мод уста но вио по себ ну фло ту чи ји је за да так 
био да пре во зи у Рим жи то из Афри ке.4 

Да кле, ка да су ма вар ска пле ме на, не где сре ди ном по след ње де це ни је тре
ћег ве ка, на па ла жи то род ну Афри ку – тј. по ди гла уста нак по знат под име ном 
Qu in qu e gen ti a ni – Ди о кле ци ја нов са вла дар, Мак си ми јан Хер ку ли је, ко ји је од 
293. пре у зео од го вор ност над Ита ли јом, Па но ни јом, Шпа ни јом и Афри ком,5 
ни је имао из бо ра осим да ор га ни зу је ве ли ки по ход. Или, мо жда је би ло упра
во обр ну то: на пад пу стињ ских но ма да мо жда је био из го вор да Мак си ми јан, 
ина че по знат као ра то бор ни вла дар,6 по ве де рат ко ји је мо рао до би ти и да 
та ко до би је при ли ку да се пред ста ви на За па ду, ко јим је тек по чео да вла да, 
као спо соб ни вла дар, рат ник и, на ро чи то, бри жни хра ни тељ.

Ка ко год, чим је опа сност од по бу не у Бри та ни ји пре ста ла, по сле офан зи
ве Мак си ми ја но вог це за ра Кон стан ци ја, Мак си ми јан је 296. го ди не на пу стио 
стра жу над обла сти ма до ње Рај не и лич но се, на че лу вој ске, упу тио ка Афри
ци, ка мо је и сти гао, по сле кра ћег за др жа ва ња у Шпа ни ји.7 Ни је по зна то ка ко 
су те кле опе ра ци је то ком 297. го ди не – из во ри су, при род но, у то вре ме кон цен
три са ни на опис ве ли ких Га ле ри је вих рат них опе ра ци ја про тив Пер си ја на ца8 

2 M. P. Char le sworth, Tra de Ro u tes and Com mer ce of the Ro man Em pi re, Lon don 1926, 23–24; 
cf. 247. 

3 Јо сиф Фла ви је бе ле жи (BJ 2.16.4) да се 40 ми ли о на мо ди ја жи та го ди шње сла ло из 
Афри ке у Рим (је дан мо диј из но си 8,73 ли та ра), тј. да је рим ски плебс осам ме се ци го ди шње 
жи вео од африч ког жи та. То је дво стру ко ви ше жи та не го што је сти за ло из Егип та (Ca to, 
Agr. 144.3). Moжда је африч ка про из вод ња жи та ипак би ла ма ња, али не то ли ко да би се мо гла 
до ве сти у пи та ње основ на про це на из ци ти ра них из во ра. (Про сеч но, је дан чо век је тро шио 
три мо ди ја жи та ме сеч но.) Cf. F. De Mar ti no, Wirtschaftsgeschic hte des Al ten Rom, München 1985, 
128; 210; 212–213; 218–219; P. Gars ney / R. Sal ler, L’Em pi re Ro main. Éco no mie, so ciété, cul tu re, 
Pa ris 1994, 141–142.

4 SHA, Com mo dus, 17.7: clas sis Afri ca na Com mo di a na. При род но, Афри ка је има ла кључ ни 
зна чај за снаб де ва ње Ри ма и у до ба Ре пу бли ке: cf. e.g. Plut. Pomp. 50.1. 

5 T. D. Bar nes, New Em pi re of Di oc le tian and Con stan ti ne, Cam brid ge Mass / Lon don 1982, 59. 
6 Lac tant. De mort. pers. 8.2; Aur. Vict. Ca es. 39.17. 
7 Кон стан ци је ва по бе да над Ка ра у зи је вом и Алек то вом вој ском: Pan. Lat. 8(5).18.4. Мак

си ми ја нов рат у Шпа ни ји: Gre ek Li te rary Papyri, vol. 1, ed. D. Pa ge, Lon don 1942, no. 135, pp. 
524–545; cf. Bar nes (нап. 5), 59 и нап. 58. Мак си ми ја но ви ра то ви у Шпа ни ји и Афри ци мо гли 
су по че ти тек ка да је Кон стан ци је ус по ста вио кон тро лу у Бри та ни ји: W. Se ston, Di oclétian 
et la tétrar chie, Pa ris 1946, 117. 

8 A. K. Bow man, Di oc le tian and the First Te trarchy, A. D. 384–305, у: Cam brid ge An ci ent 
Hi story2 XII (2005), 67–89, oвде 81.
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– ипак зна мо да је Мак си ми јан ушао у Кар та ги ну 10. мар та 298. и про сла вио 
ве ли ки три јумф.9 

О то ку овог ра та, упра во као и о узро ку, рђа во смо оба ве ште ни; на ра тив
ни из во ри су ве о ма оскуд ни, је два да по сто је. Али, за то су ко ва ња ко јом је 
ис пла ћи ва на вој ска би ла обим на и зна ко ви та.10 Ти нов ци се мо гу да то ва ти, 
про па ганд но су за ни мљи ви и све до че о ши ри ни ак ци је ко ју је Мак си ми јан 
пред у зео у Афри ци ка ко би за шти тио про вин ци ју од упа да бер бер ских пле
ме на.11 Исто вре ме но, ко ва ни це у зла ту, сре бру и ба кру о ко ји ма је реч је су 
све до чан ство о то ме ка ко је Ди о кле ци ја нов са вла дар ис ко ри стио ову при ли ку 
да учвр сти и оја ча свој ау то ри тет ме ђу вој ни ци ма и у про вин ци ји. 

Пр во, уста нак у Афри ци био је је ди ни раз лог за осни ва ње ков ни це у Кар
та ги ни – оста ле ков ни це ко је су Мак си ми ја ну би ле на рас по ла га њу (Акви
ле ја, Си сци ја, Ти ци нум) слу жи ле су да снаб де ва ју нов цем вој ску на Ду на ву 
или да оп скр бе огром не по тре бе са мог Ри ма и ју жне Ита ли је (ков ни ца у 
Ри му). По се бан по ло жај ков ни це у Кар та ги ни огле да се у ре вер си ма на фо
ли си ма, из ме ђу оста лог: док оста ле Мак си ми ја но ве ков ни це све до 300. го ди
не има ју уни форм не ле ген де Ge nio Po pu li Ro ma ni, Кар та гин ска ков ни ца 
ни ка да ни је ко ри сти ла ову ле ген ду, већ соп стве не, нпр. Sal vis Au gu sto rum и 
Fe lix Adven tum Au gu sto rum no stro rum.12

Упра во ову ле ген ду Fe lix Adven tum Au gu sto rum no str o rum на ла зи мо на 
ре вер су јед ног фо ли са про на ђе ног не да ле ко од Бе лог бр да (са да у при ват ном 
по се ду), на се ве ру да на шњег Ко со ва и Ме то хи је, тј. на ју жним па ди на ма Ко
па о ни ка. На овом ре вер су (сл. 1) – пре ла зим пре ко опи са авер са (сл. 2) јер не ма 
зна ча ја за те му – при ка за на је пер со ни фи ка ци ја про вин ци је Афри ке, са ду
гач ком дра пе ри јом, вој нич ком за ста вом у ру ци, а на гла ви је (сла би је ви дљи
ва) ко жа сло на. Ис под но гу Афри ке (сла би је ви дљив, али се мо же на зре ти) 
при ка зан је лав са ухва ће ним би ком. Дру га сло ва на ре вер су, уз Афри ки ну 
ру ку (PKA) и јо та (I) озна ча ва ју ков ни цу. Пре ма све му, ко ва ње овог фо ли са 
мо же се да то ва ти „око 298. го ди не”.13 

Бе ло бр до је јед но уз ви ше ње на ју жним об рон ци ма Ко па о ни ка, а у не
по сред ној бли зи ни на ла зи се исто и ме но се ло. Ни шта о кон тек сту овог на
ла за не мо же се по у зда но ре ћи, осим да се, по све му су де ћи, ба кре њак на шао 
на ви си ни од око 500 ме та ра. Фо лис из Кар та гин ске ков ни це ни је оче ки ван 
у Дар да ни ји, ни ти уоп ште у уну тра шњо сти Бал ка на, чак ни у обла сти ма 
бли же ли ме су где је раз ме штај је ди ни ца из ра зних де ло ва Цар ства био мно го 
че шћи. Ви си на при ко јој је на ђен овај фо лис, бли зи на руд ни ка и спе ци фич
ност про ве ни јен ци је на во де ме на прет по став ку да је Бе ло бр до кра јем тре ћег 
ве ка отво рен као ру до коп, или да је та да на ста вио пре ђа шњу ру дар ску ак тив
ност. Фо лис из Кар та ги не мо гао је до ћи за јед но са не ком по моћ ном је ди ни цом 

9 A. De mandt, Geschic hte der Spätantike. Das Römische Re ich von Di oc le tian bis Јu sti ni jan 
284–565 n. Chr, München 1998, 33–34. 

10 RIC 6.422–426.
11 C.E.V. Ni xon / B.S. Rod gers (in tro duc tion, tran sla tion and hi sto ri cal com men tary), In Pra i se 

of La ter Ro man Em pe rors. Pa negyri ci La ti ni (with La tin text of R.A.B. Mynors), Ber ke ley and Los 
An ge los 1994, 175.

12 RIC 6.43–44.
13 RIC 6.426; cf. 6.413–414.
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ко ја је обез бе ђи ва ла руд ник, до ве ла за ро бље не по бу ње ни ке осу ђе не на ро бов
ски рад у руд ни ку, или на не ки дру ги на чин, али опет ве зан за ру дар ство. 
Ка ко год, оче ки ва на тр го вач ка фре квен ци ја мо не та не об ја шња ва при су ство 
кар та гин ског фо ли са у ду би ни и ви си ни Дар да ни је. 

Вре ди на по ме ну ти да је је дан кар та гин ски ау ре ус из 298. го ди не са FE LIX 
ADVENTVS AVGG NN про на ђен у Обре нов цу. Ни је ис кљу че но при том да се 
овај на лаз мо же ве за ти за вој но утвр ђе ње у Бе љи ну,14 што по сред но го во ри 
о на чи ну до ла ска мо не та из уда ље не Кар та гин ске ков ни це до бал кан ских 
обла сти Цар ства.15 

Не ко ли ко дру гих, не за ви сних ин ди ци ја го во ре у при лог ак тив но сти Бе
лог бр да као руд ни ка кра јем III ве ка. Пр во, кра јем III ве ка ру дар ство је οжи
ве ло у Дар да ни ји и на се ве ру Гор ње Ме зи је (ri pa Da nu vii). Та ко је vir egre gi us, 
не ки Сим пли ци је, по ди гао жр тве ник на Ава ли 287. го ди не,16 a на Руд ни ку 
је, от при ли ке у исто вре ме, био ак ти ван је дан руд нич ки про ку ра тор ко ји се 
мо же иден ти фи ко ва ти као овај Сим пли ци је.17 Да ље, на Ко сма ју, у ру дар ском 
Стој ни ку мо за ич ки нат пи си при па да ју по чет ку или пр вој по ло ви ни IV ве ка, 
што вероватно од го ва ра и да то ва њу са ме цр кве.18 Ди о кле ци јан је у око ли ни 
Сир ми ја и да ље, низ Ду нав, отва рао или об на вљао ру до ко пе. Ца рев бо ра вак 
то ком 293. го ди не у Сир ми ју и око ли ни био је за пра во по све ћен ње го вом на
по ру да, ус по ста вља ју ћи ру дар ство ка ме на и ме та ла, обез бе ди гра ду ма те
ри јал ну осно ву за ви сок, за пра во нај ви ши ста тус ко ји је тај град тре ба ло да 
до би је у Цар ству.19 Ди о кле ци јан је лич но над гле дао ру до ко пе – Лак тан ци је, 
ко ме се не мо же пре ба ци ти да је скри вао Ди о кле ци ја но ве ма не, пи ше о ца ре
вој cu pi di tas ae di fi can di „гро зни ча вој же љи за град њом”,20 по зна тој, до дај мо, 
и код ма ње им пре сив них пред став ни ка со ци јал ног сло ја ко јем је Ди о кле ци јан 
при па дао пре не го што је по стао цар. Да кле, уко ли ко су не по ре ци ва све до
чан ства о ру дар ству у Ди о кле ци ја но во до ба у ју жној Па но ни ји, ис точ ној Дал
ма ци ји и ду нав ском де лу Гор ње Ме зи је (ко ри стим ов де на зи ве про вин ци ја 
ко је су по сто ја ле не по сред но пре Ди о кле ци ја но ве ре фор ме), ра зум но би би ло 
прет по ста ви ти да ру дар ство у Дар да ни ји ни је оста ло за не ма ре но. 

Дру го, Бе ло бр до је по зна ти ру до коп сред њо ве ков не Ср би је. До бро је 
по све до че но као руд ник гво жђа у XV и XVI ве ку.21 Нарaвно, ру дар ство у XV 
ве ку не ис кљу чу је ра ни је, не по све до че но сред њo ве ков но ко па ње, као ни још 

14 М. Ва сић, Злат ни и сре бр ни но вац ка сне ат ни ке (284–450. го ди не) из збир ке На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду, Бе о град 2008, 59–60. 

15 У збир ци На род ног му зе ја на ла зе се и два ар ген те ја са овом де ви зом (ви ди ди ску си ју 
код Ва си ћа, нав. де ло, 60–62), али ме сто њи хо вог на ла за ни је по зна то.

16 IMS 1.20.
17 IMS 1.172–175; cf. S. Du ša nić, „La te Ro man Mi ning in Illyri cum. Hi sto ri cal Ob se r va ti ons”, 

у: An ci ent Mi ning and Me tal lurgy in So ut he ast Eu ro pe. In ter na ti o nal Sympo si um (eds. B. Jo va
no vić, P. Pe tro vić, S. Đu re ka no vić), Do nji Milаnovac 1990, Bor/Bel gra de 1995, 219–226, oвде 221. 

18 С. Ду ша нић, Из исто ри је ка сно ан тич ког ру дар ства у Шу ма ди ји, Ста ри нар 40/41 
(1989/1990), 217–223, ов де 217; 219; 223; cf. S. Du ša nić (нап. 17), 221.

19 S. Du ša nić, „Di oc le ti an’s Vi sits to Qu ar ri es and Mi nes in the Da nu bian Pro vin ce”, у: Die 
Archäologie und Geschic hte der Re gion des Ei ser nen To res zwischen 257–602 n. Chr. Kol lo qu im 
in Dro ber ta-Tur nu Se ve rin 2.–5. No vem ber 2001, Bu cu rest 2003, 9–21. 

20 Cu pi di tas ae di fi can di: De mort. pers. 7.8–10.
21 С. Ћир ко вић, Д. Ко ва че вић Ко јић, Р. Ћук, Ста ро срп ско ру дар ство, Бе о град – Но ви 

Сад 2002, 153–156.
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ра ни је, ан тич ко, тј. рим ско. У ова квим слу ча је ви ма, ка да је руд ник ду го био 
у упо тре би, тра го ви ра ни јих ко па ња не ста ли су због но ви јих руд ни ка; но ва 
ок на су уни шта ва ла тра го ве ста рих, а фло та ци ја је пре кри ва ла остат ке ра ни
је ру дар ске про из вод ње. Ни ка кво из не на ђе ње не би би ло – на про тив, пре би 
се мо гло го во ри ти о пра ви лу – да је сред њо ве ков ни руд ник на стао на ме сту 
где су по сто ја ли тра го ви ра ни јих, ан тич ких ко па ња. 

Уоп ште, ис ко ри шћа ва ње под зем ног бо гат ства Ко па о ни ка до бро је по све
до че но, с об зи ром на окол но сти о ко јима је би ло ре чи. На Ко па о ни ку и окол ним 
пла ни на ма про на ђен је ци на бар, ко ји се ве ро ват но мо же иден ти фи ко ва ти са 
сред њо ве ков ним кр ме зом (црв цем), пиг мен том ко ји је вероватно до би јан 
ис ко па ва њем.22 Не дав на ар хе о ло шка от кри ћа го во ре о зна чај ним оста ци ма 
ка сно ан тич ког ру дар ства (IV век) на ло ка ли те ту За ја чак, на за пад ном Ко пао
ни ку.23 Ју жни де ло ви Ко па о ни ка (да кле, у ши рем ре о ну Бе лог бр да), за јед но 
са Ро го зном, пред ста вља ли су по зна те ру до ко пе сре бра и оло ва у ан тич ко 
до ба, као и у сред њем ве ку.24

У не по сред ној око ли ни Бе лог бр да је дан ар хе о ло шки ло ка ли тет сво јим 
на ла зи ма за слу жу је по себ ну па жњу.25 По ред ба зи ли ке с кра ја V и VI ве ка, 
про на ђен је ста ри ји слој – у пи та њу су ка сно ан тич ке гра ђе ви не. По ред то га, 
ну ми зма тич ки на ла зи ука зу ју на то да се на ло ка ли те ту жи ве ло од III до VI 
ве ка.26 Ка ко су и по че ци жи во та на „Не бе ским сто ли ца ма” ве за ни за III век,27 
при влач но је по ми сли ти на Бе ло бр до у ко ме се на шао овај Мак си ми ја нов 

22 S. Du ša nić, „Epi grap hi cal No tes on Ro man Mi ning in Dar da nia”, Sta ri nar 45/46 (1994/1995), 
27–34 oвде, 30–34.

23 В. Бо го са вље вић, М. То мо вић, „Ка сно ан тич ки ру дар скоме та лур шки ком плекс на 
за пад ном Ко па о ни ку”, Гла сник САД, 9 (1993), 236–240; М. То мо вић, В. Бо го са вље вић Пе тро
вић, „За ја чакКре ми ћи. Ка сно ан тич ки ар хе о ме та лур шки ком плекс”, Гла сник САД, 12 (1996), 
107–112.

24 S. Du ša nić (нап. 17), 227, нап. 50; O. Da vi es, An ci ent mi ning in the Cen tral Bal kans, La 
Re vue in ter na ti o na le des étu des bal ka ni qu es 6 (1938), 405–418, ов де 406–407; С. Ћир ко вић, Д. 
Ко ва че вић Ко јић, Р. Ћук (нап. 21), 38, 148. 

25 Бла го да рим ко ле ги Ду ша ну Ра шко ви ћу (На род ни му зеј Кра ље во) на по да ци ма о овом 
ло ка ли те ту. 

26 Г. То шић, Д. Ра шко вић, Ра но хри шћан ски спо ме ни ци на ис точ ним па ди на ма Ко пао
ни ка, ЗР ВИ 44/1 (2007), 34–38.

27 То шић, Ра шко вић (нап. 26), 38. На во ди се 16 при ме ра ка нов ца ца ре ва III ве ка, као и 
је дан те трар хиј ски фо лис. 
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фо лис. Раз у ме се да оста је не из ве стан од нос из ме ђу – ов де прет по ста вље них 
– ко по ва у Бе лом бр ду у Ди о кле ци ја но во вре ме са на се љем на ло ка ли те ту 
„Не бе ске сто ли це”.

За кљу чу јем да на лаз овог фо ли са на под руч ју Бе лог бр да, фо ли са ис ко ва
ног у Кар та ги ни, окол но сти ње го вог на ла за, као и низ дру гих ин ди ци ја, да ју 
по во да да се за кљу чи да је Бе ло бр до би ло ак тив ни руд ник у Ди о кле ци ја но
во до ба. На ме ће се и за кљу чак да је Бе ло бр до мо ра ло при па да ти ру дар ском 
диск трик ту му ни ци пи ја Дар да на ца (mu ni ci pi um Dar da no rum).

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

A CON TRI BU TION TO LA TE AN TI QUE MI NING IN DAR DA NIA

by

Prof. Dr. ŽAR KO PET KO VIĆ
Uni ver sity of Bel gra de
Fa culty of Phi lo sophy

SUM MARY: The pa per de als with a new fin ding of Di oc le tian’s fol lis on the slo pes of 
Ko pa o nik Mo un tain, not far from Be lo Br do. This fol lis was min ted aro und 298 in North 
Afri ca, on the oc ca sion of the gre at Ma xi mi an’s war aga inst the re bel li o us Mo ors. Ta king 
in to con si de ra tion the te sti mo ni es of Di oc le tian’s per so nal ef forts to re vi ve mi ning in the Da
nu bian pro vin ces, this fin ding al lows us to as su me that Be lo Br do sil ver and iron mi ne was 
ac ti ve in Di oc le tian’s ti me, alt ho ugh di rect te sti mo ni es of the ac ti vity of this mi ne ori gi na te from 
the la te Mid dle Ages. If this as sump tion is ac cep ted ‒ sup por ted by a se ri es of ot her in di ca ti ons 
‒ Be lo Br do will be ad ded to the list of Illyrian (Dar da nian) ac ti ve or newly esta blis hed mi nes 
in la te an ti qu ity.

KEYWORDS: Di oc le tian, Ma xi mi an, mi ning, Dar da nia, Be lo Br do, Afri ca
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Оригинални научни рад

П р о ф.  д р  ЉУ  Б О М И Р К А  К Р К ЉУ Ш
Матица српска, Но ви Сад

 О ПРЕ ВО ДИ МА УГАР СКОГ МЕ НИЧ НОГ ЗА КО НА,  
ЊИ ХО ВИМ АУ ТО РИ МА И КРИ ТИ ЧА РИ МА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је реч о срп ским пре во ди ма угар ског Ме нич ног за ко
на 1840. го ди не, на ста лим 1840. и 1841. го ди не. Ау то ри Ев ге ни је Ђур ко вић и 
Па вле Арс. По по вић и кри ти ча ри пре во да Те о дор Па вло вић и Кон стан тин Бог
да но вић при па да ли су раз ли чи тим та бо ри ма у бор би за срп ски је зик и пра во пис. 
То је вре ме ка да је во ђе на нај о штри ја бор ба око срп ског је зи ка и пра во пи са, 
што се ја сно по ка за ло и у пре во ђе њу за кон ских тек сто ва и из град њи прав них 
тер ми на. И пре во ди и рас пра ве во ђе не ме ђу прав ни ци ма по во дом пре во да зна
чај ни су не са мо за раз вој срп ске прав не тер ми но ло ги је, не го и је зи ка у це ли ни. 
Ва жност пре во да је уто ли ко ве ћа што су на чи ње ни пре до но ше ња Срп ског гра
ђан ског за ко ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Угар ски ме нич ни за кон 1840, срп ски пре во ди ме нич ног 
за ко на 1840. и 1841, Е. Ђу р ко вић, П. А. По по вић, К. Бог да но вић, прав на тер ми
но ло ги ја 

Про цес ко ди фи ка ци је угар ског при ват ног пра ва ма ђар ски ау то ри по
де ли ли су на не ко ли ко фа за.1 По тој по де ли, тре ћи пе ри од, вре ме од до ба 
ре фор ми2 до 1900. го ди не мо же се сма тра ти за епо ху ства ра ња тер ми на, у 
то ку је зич ке об но ве, ма да се пoјединачни, уса мље ни по ку ша ји, као што је 

1 Пр ву фа зу чи ни вре ме од Ар па до ве вла да ви не до 1468. го ди не; дру гу пе ри од од 1486. 
до са бо ра 1832‒1836. (тј. до по чет ка пе ри о да ре фор ми); тре ћа тра је од пе ри о да ре фор ми до 1900. 
го ди не; че твр та од пр вог за ко ни ка до со ци ја ли стич ке ко ди фи ка ци је; и пе ту представља на ста
нак ма ђар ског за ко ни ка 1959. го ди не (Ba logh Ju dit, A nyugat-európai kodifikációk hatása a magyar 
magánjog polgári ko ri fejlődésére, Mi skolc 2000; Beáta Szép, „Die Be zi e hun gen zwischen Fach
sprac he und Ge me in sprac he – die Au swir kung der de utschen Fachsprac he auf den Be de u tungs wan del 
in dem un ga rischen ju ri stischen Fac hwo rtschatz”, Ger ma ni stische Stu dien IX, 2013, 87).

2 До ба ре фор ми, пе ри од од 1825. до 1848. го ди не, обе ле жен је по ли тич ком бор бом за 
про ме ну дру штве ноеко ном ске и по ли тич ке струк ту ре. Пр ви, ре форм ски са бор са зван је 
1825. и тра јао је до 1827. го ди не. Та ко зва ни ду ги са бор одр жан је од 1832. до 1836. го ди не, а 
на ње му се рас пра вља ло о раз ли чи тим иде ја ма за спр о во ђе ње ре фор ми. Ау то ри Исто ри је 
Ма ђа ра озна ча ва ју као по че так пе ри о да ре фор ми не што ра ни је вре ме од Ј. Ба лог, тј. од прет
ход ног др жав ног са бо ра (П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, 
423, 425). 
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би ло де ло Са му е ла Па па и ја, ја вља ју још по чет ком XIX ве ка3. Ре фор ма је зи
ка, за по че та кра јем XVI II ве ка, тре ба ло је да ма ђар ски је зик учи ни мо дер ним 
је зи ком, на ко јем ће мо ћи да се из ра зе но ви на уч ни, тех нич ки и умет нич ки 
пој мо ви. Раз вој на у ке и умет но сти ни је био мо гу ћан док се је зик не ускла ди 
с но вим по тре ба ма. Ре фор ма је би ла и по ли тич ко пи та ње, сма тра на је за део 
све оп штег на ци о нал ног по ли тич ког про гра ма, чи ји је циљ био ре фор ми са ње 
це лог ма ђар ског дру штва.4 

Не за до вољ ни ра ни јим без у спе шним по ку ша ји ма, прав ни ци су зах те ва ли 
истин ске при ват но прав не ре фор ме. Нео п ход ност ко ди фи ка ци је по ме нуо је на 
са бо ру 1832–1836. го ди не пр ви пут Фе ренц Де ак. Пре о бра ћа ње ста рог при
ват ног пра ва за сни ва ло се у пр вом ре ду на ста њу у при вре ди. На овај про блем 
ука зао је нај пре Иштван Се че њи, ко ји је та ко ђе ак тив но уче ство вао у из гра
ђи ва њу ма ђар ских прав них тер ми на. По сле са бо ра на ста вље ни су по сло ви на 
ко ди фи ка ци ји, чи ји је ре зул тат био низ за ко на из ме ђу 1836. и 1847. го ди не. 
Иа ко су од стра не прав не на у ке сма тра ни са мо за „ре цеп ци ју од го ва ра ју ћих 
за ко на пи са них не мач ким је зи ком”, они су ипак би ли од ве ли ког зна ча ја.5 За 
те му на стан ка ме нич ног пра ва ови за ко ни су уто ли ко ва жни ји јер су се ти 
тзв. Ex zerp ti од но си ли упра во на област тр го вач ког пра ва. Раз ви так ма ђар ског 
ме нич ног пра ва био је у нај ве ћој ме ри под ути ца јем ау стриј ског ме нич ног 
пра ва.6 Та ко се мо же за кљу чи ти да је нај ве ћи део при вред но прав них тер ми на 
у ма ђар ски је зик до шао као екви ва лент не мач ких струч них из ра за, од ко јих је 
је дан број у ма ђар ској струч ној тер ми но ло ги ји и остао. При овим про це си ма 
од и гра ли су осим је зич ких знат ну уло гу и дру ги фак то ри.7

Раз вој струч не прав не тер ми но ло ги је у то вре ме ни је био уса мљен и 
свој ствен са мо Ма ђа ри ма. То је вре ме по кретâ об но ве и из град ње струч не 
тер ми но ло ги је у це лој Сред њој Евро пи. Док је прет ход ни пе ри од био обе ле жен 
по је ди нач ним по ку ша ји ма, при ку пља ње тер ми на из раз ли чи тих обла сти 
са да је за сно ва но на јед ној про ми шље ној са рад њи. На ци о нал ни по крет об но ве 
струч ног је зи ка раз вио се на све о бу хват ним про ме на ма у це лом дру штву, у 
ду хов ном жи во ту, чак у чи та вој ци ви ли за ци ји, и на до ве зао се на ор га ни зо
ва не и во ђе не по кре те об но ве је зи ка у Сред њој Евро пи од дру ге по ло ви не 
XVI II до кра ја XIX ве ка.8

* * *

3 Са му ел Па паи об ја вио је 1807. го ди не Es zrevéte lek u’ magyar nyel vnek a’ polgári igaz-
gatásra és törvénykezésre való alkalmaztatásról; az oda tartozó Ki fe jezése k’ gyűjteményevel 
(На по ме не о при ме ни ма ђар ског је зи ка у свим јав ним по ли тич ким и прав ним по сло ви ма; 
пра ћен реч ни ком из ра за ко ји су упо тре бље ни), Ве спрем 1807, 225 стра на. Ис цр пан при каз 
об ја вљен је у Ne ue Le ip zi ger Li te ra tur ze i tung, Er ster Band, Ja nu ar. Fe bru ar. März. Le ip zig 1810, 
321‒335, 349‒352. 

4 П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, 408‒409. 
5 Ba logh Ju dit, нав. де ло, 47. 
6 И у За ко ни ку од 1900. го ди не уо ча ва ју се ути ца ји не мач ког гра ђан ског за ко ни ка, а 

де ли мич но ци ри шког, швај цар ског и ау стриј ског (Babják Ildikó, “A váltó fa jai a 19. században”, 
Mi skol ci Jo gi Sze mle 2/1, 2007, 67–92). 

7 Szép Beáta, нав. де ло, 88, 93. 
8 Nyomárkay István, „Nyelvújítások KözépEurópában a 19. században. Kísérlet az anyanyel vi 

terminológiák kialakítására a középeurópai nyel vek ben”, Magyar Nyelvőr 131/2, 2007, 85–195.
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Као тр го вач ко пла те жно сред ство ме ни ца је би ла у упо тре би у Угар ској, 
али је од XVI II ве ка до пред мар тов ског вре ме на би ла у знат ном опа да њу. 
Пр вен стве ни раз лог то ме би ла је ау стриј ска ца рин ска по ли ти ка, ко ја је пу тем 
ви со ких ца рин ских да жби на и тран зит них и уво зних за бра на за по је ди не 
ар ти кле ко ји су се про из во ди ли и у ау стриј ским на след ним зе мља ма ра зо ри
ла тра ди ци о нал не угар ске тр го вин ске ве зе, па је це ло куп на тр го ви на во ђе на 
пре ко ау стриј ског де ла ца ре ви не. Ка ко је Угар ска би ла пот пу но окру же на 
ау стриј ским ца рин ским те ри то ри ја ма, угар ски тр гов ци су одр жа ва ли по слов
не ве зе го то во ис кљу чи во с ау стриј ским тр гов ци ма, пре све га у Бе чу и Тр сту, 
и пла ћа ли ве ће ца рин ске да жби не не го тр гов ци из за пад но е вроп ских зе ма ља. 
Уз то би ли су до дат но оп те ре ће ни про ви зи јом, због то га што је угар ска ме
ни ца са ма по се би пред ста вља ла ри зик. На и ме, Угар ска све до 1840. го ди не 
ни је има ла ни про пи се о ме ни ци, ни ме нич не су до ве. На ме ра и по ку ша ји да 
се осну ју тр го вач ки су до ви и ре гу ли ше ма те ри ја тр го вач ког пра ва и ме нич
них по сло ва по сто ја ла је још за вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и Јо си фа II, 
али ни је оства ре на због крај ње сло же них од но са над ле жно сти из ме ђу ау стриј
ских и угар ских управ них ор га на, али и пи та ња при ме не та квих про пи са и 
на плем ство.9 

Про це си по во дом ме нич них зах те ва во ђе ни су пред ре дов ним гра ђан ским 
су до ви ма, а нај ви ши суд био је Та вер ни кал ни суд, ко ји их је тре ти рао као 
обич не ду го ве. Та ко је ме ни ца у Угар ској би ла са мо огра ни че но ко ри шће на 
као тр го вач ко сред ство пла ћа ња, ко је се са сто ја ло у то ме да тре нут на не спо
соб ност куп ца да ис пла ти це ну не ке ро бе ни је пред ста вља ла смет њу да се 
за кљу чи по сао. Да ли је та окол ност пред ста вља ла основ ну смет њу за на пре
дак тр го ви не, а до но ше ње од го ва ра ју ћих про пи са услов за њен про цват, као 
што су то твр ди ли пред мар тов ски ма ђар ски по ли ти ча ри, или су раз ло зи 
би ли дру га чи ји, те шко је пре ци зно уста но ви ти. На Са бо ру 1840. го ди не Фе
ренц Де ак се за ла гао за до но ше ње ме нич ног за ко на. Не до ста так овог за ко на 
си гур но ни је је ди ни, твр дио је он, али је сте је дан од нај ва жни јих узро ка јад ног 
ста ња тр го ви не и огра ни че них кре ди та, јер је у зе мљи го то во не мо гу ће пу
сти ти у про мет ме ни цу, а у ино стран ству се ма ђар ска ме ни ца је два при ма 
без ино стра ног јем ства.10 

Угар ски Др жав ни са бор одр жан је у По жу ну 1839/40. го ди не. Са бор је 
та да до нео ве ли ки број про пи са, 46 за кон ских чла на ка, ме ђу ко ји ма је би ло и 
не ко ли ко ве о ма зна чај них.11 Нај ва жни ји је не сум њи во био За кон ски чла нак VI 
О ма ђар ском је зи ку. У ње го вих 11 па ра гра фа про пи са но је да ма ђар ски је зик 
по ста је зва нич ни је зик др жав не упра ве, пра во су ђа и свих дру гих јав них уста
но ва уме сто ла тин ског, па су за ко ни ко је је Са бор та да до нео би ли пи са ни на 

9 Pus ztay Ale xan der, Das un ga rische Wec hsel recht in Be zug auf die Lan de skon sti tu tion, 
den Han del, die In du strie und den Kre dit, Le ip zig 1842, 9–11. 

10 Ис црп ни је о овом: A. La ni er, Das Kre dit we sen Un garns im Vormärz, Pe ter Lang Ver lag, 
1995; П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, 392, 427. 

11 Ме ђу оста лим, до не ти су про пи си о вој сци, о из ме ни не ких ур ба ри јал них про пи са 
и о до бро вољ ном от ку пу кме то ва, о на сле ђи ва њу по се да за ви сних се ља ка (по дај ни ка, на се
ље ни ка, јо ба ђа), о во да ма и ка на ли ма, о тр гов ци ма, тр го вач ким удру же њи ма, о пра во бра
ни те љи ма и др. 
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ма ђар ском је зи ку, а об ја вље ни су и на не мач ком.12 Ме нич ни за кон, За кон ски 
чла нак XV, био је нај о бим ни ји ме ђу за ко ни ма до не се ним на овом за се да њу 
Са бо ра.

* * *

Та ко ре ћи од мах по усва ја њу Ме нич ног за ко на у угар ској Ди је ти до шло 
је и до ње го вог пре во ђе ња на срп ски је зик. Та чи ње ни ца све до чи у пр вом 
ре ду о зна ча ју овог ин сти ту та за при вред ни и прав ни жи вот. Го то во исто вре
ме но, пред у зет је по сао на из ра ди два ју пре во да. 

Пр ви пре во ди лац Ме нич ног за ко на био је Ев ге ни је Ђур ко вић.13 Огла се 
о из да ва њу пре во да угар ског Ме нич ног за ко на об ја вио је 19. ма ја 1840. го
ди не у Пе шти на ма ђар ском, не мач ком и срп ском је зи ку. У огла су на срп ском 
је зи ку ис ти че да је по след њих го ди на у зе мљи до шло до знат ног на прет ка 
тр го ви не, што и др жа ва на сто ји да под стак не свим рас по ло жи вим сред стви ма, 
те је упра во окон ча ни Др жав ни са бор до нео за кон о Пра ву про ме не на ма ђар
ском је зи ку. Ка ко се ве ли ки број Ср ба ба ви тр го ви ном, а не вла да до вољ но 
ма ђар ским је зи ком, по ду хва тио се да пре ве де за кон на срп ски је зик. У огла
си ма об ја вље ним на ма ђар ском и не мач ком је зи ку пак не го во ри о Ср би ма 
и срп ском је зи ку, не го о Или ри ма и илир ском на ро ду и је зи ку. 

Ђур ко ви ћев пре вод, под на сло вом Ме нич но Пра во Ун га ри је (Wec hsel-Recht), 
иза шао је из штам пе кра јем 1840. го ди не. Под на сло вом „Срб ски спо мен из 
не мач ких но ви на” пре нео је Серб ски на род ни лист од 10. фе бру а ра 1841. го
ди не Ђур ко ви ћев оглас о књи зи, об ја вљен у Пе шти 21. ја ну а ра 1841. го ди не, 
где он оба ве шта ва чи та о це да је ње гов пре вод иза шао још де цем бра прет
ход не го ди не. По ред књи ге мо гу се ку пи ти и ме ни це, обра сци, штам па ни на 
осно ву за ко на и по про пи са ној фор ми. На кра ју, пре во ди лац из ра жа ва на ду 
да ће и го спо да По по вић‒Па вло вић ко нач но из да ти сво је на ја вље но де ло, ко је 
не ће са др жа ти са мо ме нич но пра во не го и све за ко не ко је је на по след њем 

12 Ge set zar ti kel des un grischen Re ic hsta ges 1839–1840, nebst dem Wec hsel rec hte und den 
übri gen Cre dit ge set zen für das Königreich Un garn, Pres sburg 1840. Са бор је 1844. го ди не до нео 
За кон о је зи ку ко ји је про гла сио ма ђар ски за ис кљу чи ви је зик прав ног си сте ма, це ло куп не 
др жав не упра ве и јав ног школ ства (Ge set zar ti kel des un ga rischen Re ic hsta ges 1843–1844, aus dem 
Un ga rischen nach der Ori gi na la us ga be über setzt und mit den Zi ta ten der veränderten Ge set zar ti kel 
ver se hen, Tir nau 1844, 1–2; A. J. P. Taylor, Hab sburš ka mo nar hi ja 1809–1918, Za greb 1990, 68; 
Исто ри ја Ма ђа ра, 428).

13 Ђур ко вић Ев ге ни је (Ба ја, 1790 ‒ Бу дим пе шта, 16. IX 1874) сту ди рао је пра во и по
ло жив ши адво кат ски ис пит 1815. по стао фи шкал гро фов ских по ро ди ца Ба ћа њи и Ве чеи и 
Срп ске школ ске де пу та ци је. За ла га њем епи ско па Јо си фа Ра ја чи ћа по ста вљен је 1841. за глав
ног школ ског над зор ни ка срп ских пра во слав них шко ла у Угар ској. Ужи вао је по ве ре ње 
ма ђар ских вла да ју ћих кру го ва, као но си лац ма ђар ске др жав не иде је. На сто јао је да из пре
па ран ди је укло ни све про тив др жав не еле мен те, а на ста вом ма ђар ског је зи ка осна жи иде ју 
ма ђар ског ро до љу бља. Кон зер ва ти ван став за у зи мао је и у ве зи с та да ак ту ел ним пи та њи ма 
је зи ка и пра во пи са, оштро и бес ком про ми сно су прот ста вља ју ћи се ре фор ма ма за ко је се за ла гао 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Био је и огор че ни про тив ник Те о до ра Па вло ви ћа, се кре та ра Ма ти це 
срп ске и по зна тог на ци о нал ног, јав ног и кул тур ног де лат ни ка и је дан од оних ко ји су зах
те ва ли да се се ди ште Ма ти це срп ске вра ти у Пе шту. Ви ше пу та би ран је за по сла ни ка на
род ноцр кве ног са бо ра. Пи сао је нај ви ше о те ма ма из обла сти пра ва (П. В. Кре стић, Срп ски 
био граф ски реч ник, 3, Д‒З, 678; В. Кре стић, Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 55). 
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за се да њу 1840. го ди не до нео Др жав ни са бор.14 У огла су на срп ском је зи ку, 
об ја вље ном у ма ју, Ђур ко вић го во ри о пра ву про ме не, док у књи зи већ ко
ри сти ис кљу чи во тер мин ме ни ца, одн. ме нич но пра во.

 Пр ви кри тич ки осврт на ову књи гу об ја вљен је већ у апри лу 1841. го ди
не. У два ма од три ју на ста ва ка по ле мич ке рас пра ве о илир ству, об ја вље ним 
у бро је ви ма 14 и 15 Серб скоֱ на род ноֱ ли сֳа од 3. и 19. апри ла 1841. го ди не, 
пре нео је Те о дор Па вло вић из Илир ских на род них но ви на ре цен зи ју (при каз) 
Ђур ко ви ће вог пре во да Ме нич ног за ко на, из пе ра Пе тра Јо ва но ви ћа, про фе
со ра но во сад ске гим на зи је.15 Ре цен зи ја је би ла не у ме ре но по хвал на, и у 
по гле ду од но са вла сти пре ма са мом по ду хва ту, ње го ве огром не ко ри сти за 
на род и, на ро чи то, пре ма лич но сти са мог ау то ра, ко ји је тих да на упра во био 
по ста вљен за вр хов ног над зор ни ка грч коне сје ди ње них шко ла ‒ срп ских на
род них шко ла. Из ме ђу оста лог, Јо ва но вић је ис та као обра зо ва ње, зна ње и 
струч ност ау то ра, као и ње гов углед но си о ца ви со ких зва ња. У пи та њу је, да кле, 
ис ку сни зна лац, а не „ка ко ви по ле та рац, ко ји још ни прах с ле ђах, ко ји је из 
шко лах из нео, стре со ни је”.16

Број ним и оп шир ним ко мен та ри ма Јо ва но ви ће ве ре цен зи је Ђур ко ви
ће вог пре во да и сво јим на по ме на ма из ло жио је уред ник Серб скоֱ на род ноֱ 
ли сֳа Те о дор Па вло вић оштрој кри ти ци и ау то ра при ка за и ње гов текст. Нај
пре је из ра зио чу ђе ње због чи ње ни це што је сâм пре во ди лац, Ср бин, оба ве стио 
пу бли ку да је об ја вље на ње го ва, срп ска књи га, на срп ском је зи ку, бе ле шком 
у бу дим скопе штан ским не мач ким но ви на ма, 14. фе бру а ра исте го ди не, а 
ње гов ре цен зент тај пре вод хва ли, под име ном серб ске ли те ра ту ре, ла ти нич
ним пи смом у Илир ским на род ним но ви на ма. То се те шко мо же сло жи ти с 
вр ло ис так ну тим срп ским зва њи ма обо ји це.

Па вло ви ће ва кри ти ка ре цен зи је од но си ла се пре те жно на њен је зик, а 
ау то ру је оштро за ме рио ко ри шће ње из ра за ко ји ни су срп ски, не го спа да ју 
у је зик ко ји Или ри на зи ва ју оп штим ју жно сло вен ским је зи ком, на ме ћу га 
Ср би ма и та ко „илир ски пра ве ћи срб ски наш ру ше”. На зи ва ју ћи га Или ром 

14 Серб ски на род ни лисֳ, 10. фе бру а ра 1841. Ђур ко вић је алу ди рао на Па вла Арс. По
по ви ћа, ко ји је на ја вио из да ва ње пре во да свих за ко на ко је је та да до нео угар ски Др жав ни 
са бор, и Те о до ра Па вло ви ћа, уред ни ка Серб скоֱ на род ноֱ ли сֳа.

15 „Опет не што о илир ству”, Серб ски на род ни лисֳ, бр. 12, 20. мар та 1841, бр. 14, 3. апри
ла, и бр. 15 од 19. апри ла 1841. го ди не. Јо ва но ви ће ва ре цен зи ја је об ја вље на у ру бри ци „Li te
ra tu ra serb ska” у Ilir skim na rod nim no vi na ma, br. 20, 9. ožuj ka 1841. Исти текст об ја вљен је и 
13. ја ну а ра 1844. го ди не у Пе ֵ ֳан ско-бу дим ском ско ро ֳ е чи. Ка ко је од по ја ве Ђур ко ви ће ве 
књи ге та да већ про шло не ко ли ко го ди на, по вод је ве ро ват но био дру ге при ро де. Пе тар Јо ва
но вић (Но ви Сад, око 1801 ‒ Те ми швар, 1855) свр шио је гим на зи ју у Но вом Са ду, ре то ри ку у 
Кар лов ци ма, сту ди рао фи ло зо фи ју на уни вер зи те ту у Пе шти и пра во у Ве ли ком Ва ра ди ну 
и Ко ши ца ма. Про фе сор гим на зи је у Но вом Са ду био је од 1824. до 1848. го ди не, а од 1842. до 
1846. го ди не и ди рек тор гим на зи је. По ло жив ши адво кат ски ис пит, ба вио се по ред пе да го
шког ра да и адво ка ту ром. Био је нај и стак ну ти ји при ста ли ца илир ског по кре та ме ђу Ср би ма 
у Угар ској, па се че сто на зи вао и „Срб Илир из Бач ке”, по кре тач и уред ник ал ма на ха Бач ка 
Ви ла, ко ји је из ла зио у Но вом Са ду, нај зна чај ни јег од про и лир ских срп ских еди ци ја. Као де
ле гат Но вог Са да уче ство вао је на Мај ској скуп шти ни и по стао члан Глав ног од бо ра Срп ске 
Вој во ди не (1848‒1849). У вре ме Ба хо ве дик та ту ре по ста вљен је за ин спек то ра срп ских шко ла 
у Вој во ди ни (1850‒1855).

16 То је би ла ја сна алу зи ја на мла дост дру гог пре во ди о ца Ме нич ног за ко на, Па вла Арс. 
По по ви ћа. 
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и Или ро ма ном, Па вло вић ис ти че да ре цен зент Јо ва но вић го то во из бе га ва и 
да го во ри о срп ском је зи ку. Са мо јед ном је по ме нуо да је об ја вљен пре вод 
Ме нич ног за ко на на срп ски је зик. На вео је да је ау тор Ђур ко вић у по све ти 
на пи сао да се слу жио та ко на зва ним „сла ве носерб ским је зи ком”, а Јо ва но
вић сма тра да се „у бо га том и слад ком на шем ју жно сла вјан ском је зи ку” све 
мо же ја сно и са вр ше но из ра зи ти. Па вло ви ћев осврт био је у пр вом ре ду део 
по ле ми ке ко ја је у Серб ском на род ном ли сֳу во ђе на по во дом, од но сно про тив 
илир ске иде је.17 Кри ти ко вао је и оспо ра вао мно ге из ра зе ко је је Јо ва но вић упо
тре био у сво ме при ка зу, али су ње го ве за мер ке и при мед бе би ле пре те жно 
оп штег ка рак те ра, а у ма њем бро ју су се од но си ле и на не ке прав не тер ми не. 
Ни је рас пра вљао ни о основ ном на зи ву за прав ни ин сти тут о ко јем је би ла 
реч, тј. на ко ји се пре вод од но сио ‒ о ме ни ци и ме нич ном пра ву. Нај ве ћи број 
Па вло ви ће вих ко мен та ра био је осно ван, али се по ка за ло да су вре ме и раз
вој је зи ка да ли пред ност не ким ре чи ма ко је је он оце нио као нео д го ва ра ју ће 
и не при хва тљи ве. Та ко је пре во ди лац нпр. дру ги део сво га пре во да на сло вио 
„Ме нич но пра во суд стви је (Pro ce du ra ju di ci a ria cam bi a lis)”. Па вло вић је оспо
рио ова кав пре вод, сма тра ју ћи, оправ да но, да је ис пра ван пре вод из ра за 
pro ce du ra ju di ci a ria ‒ су деј ски (суд ски) по сту пак. С дру ге стра не, он сâм ту
ма чи тер мин „пра во суд стви је” као суд, пра вед ни суд, или суд о пра ву, „јер 
се”, ка ко на во ди, „сâмо ка же”.18 

На кра ју је из нео и сво је ми шље ње о це лом пре во ду, за кљу чу ју ћи да пре
во ди лац њи ме ни је по сти гао свр ху ‒ да се Ме нич но пра во мо же ла ко раз у ме
ти. Уве рен је да и це ла чи та ју ћа јав ност де ли то ми шље ње, и да ће то по све
до чи ти, ина че би се устру ча вао да га из не се. На кра ју, вр ло се ла ко мо же 
ис по ста ви ти да је бо љи пре вод оно га ко јег Јо ва но вић на зи ва „по ле тар цем”. 

* * *

Ис црп ни ју и обим ни ју ана ли зу, од но сно кри тич ки пре глед Ђур ко ви ће ве 
књи ге на пи сао је убр зо, већ 1. ма ја те исте, 1841. го ди не и дру ги пре во ди лац 
угар ских за ко на, „по ле та рац” ‒ Па вле Арс. По по вић.19

17 О илир ској иде ји, од но сно про тив ње них основ них те за, Па вло вић је на пи сао низ 
чла на ка у свом ли сту: „Име ро да” (бр. 23, 1839), „Све сла вен ске ве сти” (бр. 16, 1840), „Опет 
не што о илир ству” (бр. 12, 14 и 15, 1841), „Књи жев не раз лич но сти”, бр. 32, 1841) и др. (О 
Илир ском по кре ту и Ср би ма. вид. I. Ma mu zić, Ili ri zam i Sr bi, Za greb 1933, 11, 24–26, 34, 
69–73; М. Жи ван че вић, „Те о дор Па вло вић и Љу де вит Гај”, Те о дор Па вло вић и ње го во до ба, 
Збор ник ра до ва, Но ви Сад 1998, 96‒98). 

18 Тер мин пра во су ђе у са вре ме ној прав ној тер ми но ло ги ји озна ча ва јед ну од три гра не 
др жав не вла сти, по ред за ко но дав не и управ не, ко ја се са сто ји у при ме њи ва њу оп штих прав
них пра ви ла (прав них нор ми) на кон крет не слу ча је ве пу тем ре ша ва ња спо ро ва од стра не су
до ва. Реч пра во су ђе се упо тре бља ва и да се озна че суд ски ор га ни, а у ши рем сми слу се под 
пра во су ђем под ра зу ме ва ју по ред суд ских и дру ги ор га ни ко ји се ба ве ак тив но сти ма у ве зи 
са при ме ном пра ва (јав но ту жи ла штво, јав но пра во бра ни ла штво, адво ка ту ра, пре кр шај ни 
су до ви, ор га ни пра во суд не упра ве). 

19 П. А. По по ви ћев Кри ֳ и че ски ֲре ֱ лед књиֱе: „За кон ме нич ни Ун ֱ а ри је и ֲр. с ма ђар-
скоֱ на серб ски ди ја лекֳ ֲре ве ден Ев ֱ е ни јем оֳ Ђур ко вич и ֲр.”, у Бу ди му, 1841, 43 стра не. 
Па вле Ар се ни ја По по вић ро ђен је у Ба ша хи ду, у Ба на ту, 1812. го ди не. У Пе шти се ба вио 
адво ка ту ром до 1841. го ди не, ка да је пре шао у Ср би ју, где је кон кур сом био иза бран за уред
ни ка зва нич них Серб ских но ви на. У то вре ме на чи нио је на црт о уна пре ђе њу и ре ор га ни за ци ји 
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За раз ли ку од књи жев но сти, ис ти че он у уво ду, где се мо же, али и не 
мо ра ис пи ти ва ти и оце њи ва ти вред ност оно га што се из да је, ка да се ра ди о 
за кон ским про пи си ма то је нео п ход но, јер и је дан је ди ни не до ста так или гре
шка не са мо да мо же, не го и мо ра иза зва ти те шке по сле ди це. И По по вић је 
нај пре пи сао о пре во ди о че вом је зи ку. Ма да ау то ров стил има све од ли ке Ви
да ко ви ће ве гра ма ти ке, од сту пио је ипак ма ло од то га свог осо бе ног је зи ка 
и при бли жио се оп штем срп ском.20 То се мо же уо чи ти већ ако се упо ре ди 
оглас за књи гу, где је на ве ден по по гла вљи ма њен са др жај и од го ва ра ју ћи 
де ло ви са ме књи ге. Свр став ши пре ци зно, у ко ло не, оба тек ста, упо ре дио их 
је и ука зао на то да су у књи зи ко ри шће ни дру ги тер ми ни. Уме сто „пра ва 
про ме не”, у књи зи се већ упо тре бља ва тер мин „пра во ме ни це” или „ме нич
но пра во”. И мно ги дру ги тер ми ни из ме ње ни су. По ре ђе ње по ка зу је да се 
пре во ди лац по му чио да но ве пој мо ве, ко ји пу тем ове прав не ма те ри је ула зе 
у срп ски је зик, до бро из ра зи, али се исто та ко мо же ви де ти и то ко ли ко је у 
то ме ус пео. 

На во де ћи не ке из ра зе и пој мо ве из тог пр вог де ла свог кри тич ког пре
гле да, По по вић ука зу је на то да њи хов пре вод ни је до бар, ни је у ду ху је зи ка 
а че сто има и дру га чи је зна че ње од оно га у ори ги нал ном тек сту. Ни „пра во 
про ме не”, ни „пра во ме ни це”, за ко је се пре во ди лац од лу чио у књи зи ни је 
до бар пре вод јер би то зна чи ло да „про ме на” или „ме ни ца” има не ко пра во, 
што ни је зна че ње тог пра ви ла ‒ то су по себ на ме ђу соб на пра ва и од но си ко је 
љу ди има ју по ме ни ца ма. Исто та ко, нео д го ва ра ју ћи је и пре вод „спо соб ност 
про ме не”, што би зна чи ло да про ме на (ме ни ца) има или тре ба да има не ку 
спо соб ност, што, ра зу мљи во, ни је пра во зна че ње ‒ пра во зна че ње је спо соб
ност чо ве ка за из да ва ње по за ко ну ва ља не ме ни це.21

Не ки при ме ри ко је је на вео по ка зу ју да је Ђур ко вић упо тре био низ уо би
ча је них и уста ље них ре чи срп ског је зи ка у са свим нео че ки ва ном сми слу. 
„Над пис” до сад је зна чи ло код нас то, што „епи грам...”, пи ше По по вић. „А 
и не ка же мо „над пи са ти” што год на ме ни цу и т. д., не го: на пи са ти”. За „при
на дле жа тељ ство” би се ре кло да је ap per ti nen tia или Zugehörung (при па да ње), 
али у ау то ро вом пре во ду то зна чи com pe ten tia (над ле жност).22

По по вић по ми ње и са свим не ја сно и по гре шно пре ве ден по јам из за ко на 
‒ де фи ни ци ју дру шта ва, ко је је пре во ди лац озна чио као ‒ На об ֵ чу ֲол зу 
сло же на дру ֵ ֳва.23 Та ква би фор му ла ци ја зна чи ла да се ра ди о дру штви ма, 

штам пе. Био је члан Дру штва срб ске сло ве сно сти. Умро је у Бе о гра ду 1849. го ди не као чи нов ник 
нај ви шег ран га ‒ се кре тар Др жав ног со вје та. Још у Пе шти био је за па жен по свом ба вље њу 
но ви нар ством, пу бли ци сти ком и књи жев ном кри ти ком. Са ра ђи вао је број ним на пи си ма 
у Серб ском на род ном ли сту, уче ству ју ћи у по ле ми ка ма по во дом илир ског по кре та. По ред 
К. Бог да но ви ћа, био је је дан од пр вих по зо ри шних кри ти ча ра. Пи сао је, као прав ник, о прав
но и сто риј ским те ма ма. При ја тељ, а и кри ти чар Сте ри јин, био је јед на од нај у глед ни јих лич
но сти у кул тур ној исто ри ји Ср ба у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. 

20 Сво ју књи гу Се лим и Ме ри ма Ми ло ван Ви да ко вић по све тио је Ев ге ни ју Ђур ко ви ћу 
ко ји му је по мо гао да је из да, 1839. го ди не. 

21 На во ди и не мач ки, ма ђар ски и ла тин ски из раз за тај по јам: Wec hsel fähig ke it, Váltó-
képésség, Ca pa ci tas cam bi a ria. 

22 Гла ва II Ђур ко ви ће вог пре во да но си на слов: О при на дле жа тел ству ме нич ног су да. 
от § 18. до 26 (За кон ме нич ни Ун га ри је..., 59). 

23 На слов Чла на XVI II је О оֳ но ֵ е ни ју ֲра ва на об ֵ чу ֲол зу со ју же ни Со дру же сֳва, 
а ње го ве Гла ве I. О об ֵ чеֲо ле зним Со дру же сֳви ма (За кон ме нич ни Ун ֱ а ри је, 147, 149). 
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об ја шња ва По по вић, ко ја се осни ва ју ра ди то га, да де ла ју на оп шту ко рист 
све та и на ро да, као што су уче на дру штва, до бро твор на и сл. А За кон у том 
чла ну го во ри о љу ди ма ко ји се удру жу ју ра ди за јед нич ког сти ца ња, што је 
не што са свим дру го.24 Пи та се и ка ко је пре во ди лац мо гао из ра зе „ke re set”, 
„ne go ti um”, „Geschäft”, „Er werb” пре ве сти као „об шча пол за”.25

За кљу чио је да ни је аде ква тан ни Ђур ко ви ћев пре вод не ких дру гих не мач
ких, ма ђар ских и ла тин ских из ра за, као што су би ли Han dels stand, Ke re se ti 
testűlet,26 Cor po ra tio mer can ti lis, што је пре ве де но као „ку пе че ско со сто ја ни је”, 
„тер го вач ка ком па ни ја”. Ни gre mi um Co mi ta tus, gre mi um Ci vi ta tis, Bürger stand, 
Han dels werk stand, Ba u er stand ни су не ке ком па ни је, као што је пре ве де но, јер 
се не мо же ре ћи „вар међ ска (жу па ниј ска) ком па ни ја”, „ва ро шка ком па ни ја”, 
„пле мић ска ком па ни ја”, „зе мље дел ска ком па ни ја”. Не на шав ши ни сâм од го
ва ра ју ће тер ми не, По по вић за кљу чу је да би мо жда нај при клад ни ја реч за те 
пој мо ве би ла „сан”.27 Овај при мер по ка зу је да у та да шњем срп ском је зи ку 
ни је још би ла при хва ће на реч „ста леж”, као озна ка дру штве не гру пе чи ји је 
по ло жај прав но утвр ђен и ко ја је у угар ском др жав ном пра ву и дру штву по
сто ја ла и та да и још ду го вре ме по сле то га.28 

Ана ли зи ра ју ћи Ђур ко ви ћев пре вод По по вић је ука зао на још чи тав низ 
не са гла сно сти из ме ђу ла тин ског и ма ђар ског тек ста за ко на и пре во да, ко је 
оте жа ва ју или чак пот пу но оне мо гу ћу ју ње го во раз у ме ва ње. Још је ве ћи број 
из ра за ко ји у срп ском је зи ку има ју дру га чи је зна че ње од оног ко је је пре во
ди лац на вео, или пак го то во да не ма ју ни ка кво зна че ње. 

На кра ју увод ног де ла сво је кри ти ке, ко ји се од но сио пр вен стве но на је зик 
пре во да, По по вић рас пра вља и о са мом из ра зу ко ји је Ђур ко вић упо тре био 
за свој по сао: да ће „пре ло жи ти” за кон на срп ски. У срп ском је зи ку по сто ји 
реч „пре ве сти”, ко ја пот пу но од го ва ра из ра зи ма у дру гим је зи ци ма, те се 
По по вић чу ди ко ри шће њу ре чи ко ја ни је ни ма ло у ду ху срп ског је зи ка, а 
не ма ослон ца ни узо ра ни у од го ва ра ју ћим ре чи ма не мач ког, ма ђар ског и ла
тин ског је зи ка. 

У дру гом, обим ни јем де лу сво је књи ге По по вић је, ана ли зом пре во да по
је ди них од ре да ба Ме нич ног за ко на, по ка зао ко ли ки је зна чај и у раз у ме ва њу 
и ту ма че њу за кон ског тек ста имао је зик, од но сно ње го ва пре ци зна упо тре ба 

24 У За ко ну сто ји „Köz ke re se t i  társaságok”, „So ci e ta tis com mu nis ne go tii ca u sa ini ti ae”. 
25 Ke re set – за ра да (мађ.); ne go ti um ‒ по сао (лат.); Geschäft ‒ по сао (нем.); Er werb ‒ до

би так, за ра да (нем.) 
26 Збор, те ло, кор. 
27 „Сан”, сред њо ве ков ни из раз ко ји озна ча ва дру штве ни ста тус, ви со ко двор ско или 

цр кве но до сто јан ство. Та ко се у по ве љи Сте фа на Пр во вен ча ног ма на сти ру Жи чи око 1220. 
го ди не го во ри о ка зна ма за не пра вил ни раз вод: „...та кав да се ка жња ва пре ма сво ме са ну” 
(С. Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци срп ског сред њег ве ка, Бе о град 1912, 572‒575).

28 У Угар ској Ди је ти (Др жав ном са бо ру) до њи дом (Та блу) са чи ња ва ли су Чи но ви и 
Ре до ви, а гор њи дом на зи вао се Ве ли ка шка Та бла. У сво ме Реч ни ку Вук Ст. Ка ра џић на во ди 
реч, али као хр ват ску: „ста леж, m. (у Хрв.) Stand, sta tus” (Вук. Ст. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник 
ис ту ма чен ње мач ки јем и ла тин ски јем ри је чи ма, У Бе о гра ду 1935, 734). Ка рак те ри сти чан за 
фе у дал ни по ре дак и прав ну не јед на кост ко ја у ње му вла да, ста леж озна ча ва део дру штве не 
кла се чи ји је по ло жај прав но утвр ђен по ре клом (плем ство), по ло жа јем (цр ква и др жав ни 
до сто јан стве ни ци), а ка сни је (тре ћи ста леж ‒ гра ђан ство) и имо вин ским ста њем. Вре ме ном 
ће до би ти и ши ре зна че ње ‒ ску пи не љу ди истог за ни ма ња, про фе си о нал них и стру ков них 
удру же ња. 



и тач но утвр ђе но зна че ње по је ди них пој мо ва и ка кве су би ле по сле ди це из
бо ра нео д го ва ра ју ћих из ра за. Пре вод је био де ло вр ло углед ног прав ни ка, 
ду го го ди шњег адво ка та и фи шка ла дво ји це угар ских ве ле по сед ни ка, маг
на та, што је сва ка ко би ла га ран ти ја ње го ве ви со ке прав нич ке струч но сти и 
обра зо ва ња. Ме ђу тим, хи брид ни је зик ко ји је иза брао да на ње га пре ве де за
кон ске од ред бе ни је пру жао мо гућ но сти да се пре вод учи ни ја сним, пре ци
зним и не дво сми сле ним ка кав за кон ски текст тре ба да бу де, по го то ву ка да 
је реч о ма те ри ји ка ква је ма те ри ја ме нич ног пра ва. Из ни за на ве де них при
ме ра мо гао би се мо жда из ве сти и за кљу чак, од но сно пот кре пи ти хи по те за 
да Ђур ко вић, ро ђен, обра зо ван и де ла тан у ма ђар ској сре ди ни, кон зер ва ти
ван по сво јим уве ре њи ма и од луч ни про тив ник Ву ко вих ре фор ми, ко ји као 
прав ник и ни је по сло вао на срп ском је зи ку, ни је до вољ но ни по зна вао жи ви 
је зик, је зик на ро да, је зик ко ји је до жи вља вао свој пре по род и слу жио као гра
див на ма те ри ја и „фун да мен тал но ору ђе кул ту ре”29, јед не но ве, дру га чи је и 
бо га ти је кул ту ре ко ја се раз ви ја ла.30 За раз ли ку од ње га, ње го ви опо нен ти 
би ли су мла ди љу ди ко ји су у то ме про це су жи во и пре да но уче ство ва ли, не 
са мо као прав ни ци, не го и као књи жев ни ци, кри ти ча ри, кул тур ни и јав ни 
де лат ни ци, стра сно ода ни свом на ро ду и све сни то га да је је зик бит и су шти
на ње го вог оп стан ка и на прет ка.

* * *

Уско ро је Серб ски на род ни лисֳ био у при ли ци да об ја ви но ве, оп шир
ни је и све стра ни је кри тич ке ста во ве о књи зи За кон ме нич ни Ун ֱ а ри је Ев ге
ни ја Ђур ко ви ћа ко ји се ни су огра ни ча ва ли пре те жно на пи та ње је зи ка ко јим 
је пи са на. У бро је ви ма 23 и 33, од 5. ју на и 14. ав гу ста 1841. го ди не, на пи сао је 
осврт на ову књи гу и Кон стан тин Бог да но вић.31

29 П. Ивић, Срп ски на род и ње гов је зик, Бе о град 1971, 5. 
30 Је зик Ђур ко ви ће вог пре во да мо гао би по слу жи ти као по твр да Ву ко ве опа ске о по зна

ва њу срп ског на род ног, го вор ног је зи ка у не ким кру го ви ма обра зо ва них Ср ба у Ау стри ји: 
„У цар ству Ау стриј ско ме има Ср ба на сто ти не, ко ји Ла тин ски и Ње мач ки зна ду она ко, као 
Г. Све тић, а сво га на род но га је зи ка не зна ни он, ко ји ми сли да је пр ви ме ђу њи ма” (ВУ КОВ 
ОД ГО ВОР на УТУК Г. М. СВЕ ТИ ЋА, У Бе чу 1843, 23). 

31 Кон стан тин Бог да но вић ро ђен је у Ру ми, 21. фе бру а ра 1811. го ди не, у углед ној тр го
вач кој и по сед нич кој по ро ди ци. По мај ци је био ро ђак јед ног од нај зна ме ни ти јих Ру мља на, 
Ата на си ја Стој ко ви ћа, књи жев ни ка и на уч ни ка свет ског угле да. Сту ди рао је пра во у Се ге
ди ну, Пе шти и Бра ти сла ви. У Пе шти је ушао у круг око Ма ти це и спри ја те љио се са Те о до ром 
Па вло ви ћем. Са ра ђи вао је у Серб ском на род ном ли сֳу, пи шу ћи раз ли чи те тек сто ве, књи
жев не и дру ге. Адво ка ту ром се ба вио у Ру ми од 1832. до 1842. го ди не, а као адво кат че сто 
је успе шно за сту пао се ља ке из око ли не и гра ђа не Ру ме у њи хо вим спо ро ви ма са спа хи ја ма. 
Већ у то вре ме био је при ста ли ца ди на сти је Обре но ви ћа и био са њи ма у пре пи сци. У Ср би ју 
је пре шао 1842, где је сту пио у др жав ну слу жбу и по стао са ве то да вац мла до га кне за Ми хаи
ла и се кре тар Др жав ног са ве та. За чла на Дру штва срп ске сло ве сно сти иза бран је ме ђу осмо
ри цом пр вих ре дов них чла но ва. Ср би ју је на пу стио у је сен 1842. го ди не. По ку шај из да ва ња 
на срп ском је зи ку тр го вач ког ли ста у Но вом Са ду 1845. ни је одо брен. У европ ским кул тур
ним цен три ма бо ра вио је 1845‒1847, уса вр ша ва ју ћи сво је обра зо ва ње. То ком 1847. био је се
кре тар кне за Ми ло ша, а кра јем 1847. го ди не вра тио се у Ру му. Ак тив но је уче ство вао у ре
во лу ци о нар ним зби ва њи ма 1848, у раз ли чи тим свој стви ма и у раз ли чи тим ме сти ма. Био је 
из да вач и уред ник ли ста Весֳ ник, по сла ник у Хр ват ском са бо ру, се кре тар па три јар ха Ра ја
чи ћа, члан Глав ног од бо ра Срп ске вој во до ви не и члан срп ске де пу та ци је у Бе чу. Био је члан 
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Бог да но вић је нај пре из нео свој на чел ни став о кри ти ци, ко ји пре по ру
чу је сви ма: да сво ју кри ти ку усме ре на де ло, а ни ка ко на лич ност пи сца. Све
та ду жност свих спи са те ља је да има ју у ви ду сâмо де ло, а не пи сца, и то не 
као су ди је, не го као љу би те љи на у ке ко ји обра зла жу сво је сум ње, узи ма ју ћи 
као је ди ни осло нац тог пра ва то што цар ство ума при па да сви ма. Спи са тељ 
не мо же за бра ни ти да дру ги о истом пред ме ту дру га чи је ми сли и да сво је сло
бод не па мет не ми сли сло бод ном сво ме ро ду са оп шти. Он не ће узе ти у об зир 
ни лич ност Ђур ко ви ће ву, ни ње го во зва ње, го ди не и углед и усред сре ди ће 
се са мо на де ло. Не же ли да пре су ђу је де лу, не го са мо да сво је ми шље ње о 
ње му пре до чи оп штем су ду. 

И он је пр ви део свог кри тич ког при ка за по све тио је зи ку ко ји је пре во
ди лац ко ри стио ‒ сла ве но срп ском. Из ра жа ва ју ћи сво је крај ње не по вољ но 
ми шље ње о то ме „сти лу”, ни је се ли био чак ни да због ње го ве упо тре бе 
за ме ри и Ата на си ју Стој ко ви ћу, свом де дастри цу, ко јег је нео бич но во лео 
и по што вао. У сво јим де ли ма слу жио се и Стој ко вић је зи ком ко ји је био „от ча
сти сла вен ски, от ча сти срб ски, да кле у це ло сти ни ти сла вен ски ни срб ски”.32 
То „је зи ко сме ше ни је” би ло је по сле ди ца по гре шног ста ва по ко јем је Стој ко вић 
„наш ро ђе ни, пра ви, дич ни срб ски је зик” др жао за не што про стач ко, а сла
вен ски це нио и сма трао за дар уче них бо го ва; упо тре ба та кве „нес год не са 
је зи ком и не во љом Tran sac tie” би ло је по ди ла же ње чи та о ци ма: про стом на
ро ду с јед не, и обра зо ва ном све ту с дру ге стра не. То ме ша ње је зи ка Бог да но
вић др жи за ње го во ква ре ње и за по ни жа ва ње на ро да. При ли ке су пре че тр де сет 
го ди на би ле по је зик не по вољ ни је, ма да је то и та да за слу жи ва ло осу ду, али 
ни ка да ова кву као у са да шње вре ме. 

По том је у не ко ли ко та ча ка из нео свој став о је зи ку и ње го вој ре фор ми. 
Пре че тр де сет го ди на ста ње срп ског је зи ка би ло је на пре крет ни ци, би ло је 
зна ме ни тих пи са ца ко ји су пи са ли сла вен ским је зи ком. Ср би ја је још би ла 
у та ми, и До си теј у њој без след бе ни ка. Да нас су већ оп ште при хва ће ни не ки 
основ ни ста во ви: пр во, сва ки је зик у по чет ку рас по ла же са ма ло ре чи ко је 
још ни су си сте ма ти зо ва не и тек тре ба да се си сте ма ти зу ју; дру го, ни је дан 
обра зо ва ни на род ни је се сти део си ро ма штва свог је зи ка, не го је, на про тив, 
у ње му на ла зио раз лог да уста но ви не ка на че ла, по ко ји ма ће ста ре ре чи при
ку пља ти, а но ве ства ра ти. Ства ра ње је зи ка не тре ба да иде пу тем ме ша ња 
дру гих ди ја ле ка та, не го упра во су прот ним пу тем ‒ пре чи шћа ва њем. 

По ред тих оп штих пра ви ла из ве сно је да у срп ском је зи ку већ по сто је 
не ка основ на на че ла, да су она у нај ве ћем бро ју већ от кри ве на и утвр ђе на, 
да се мо гу си сте ма ти зо ва ти и да срп ски је зик већ по се би има свој ство и 
до сто јан ство је зи ка. Ме ша ње са сла вен ским је зи ком до ве шће са мо до то га 
да у тој сме ши не мо же би ти ни на че ла, ни си сте ма, ни је зи ка. Ка да је чи сти 
срп ски је зик већ при мљен у Кне же ви ни Ср би ји, и ка да ће Ср би ја у то ме има ти 
пре суд ни ути цај, ко ри шће ње сла ве но срп ског од стра не ма ло број них по је
ди на ца са мо је осо бе ња штво; гра ма ти ка као обра зац на род ног гла са ни је ствар 

ли кви да ци о не ко ми си је у Те ми шва ру, ко ја је тре ба ло да окон ча по сло ве на род не упра ве, 
1849. го ди не. По сле Бу не, ба вио се адво ка ту ром у Ру ми, а од по чет ка 1854. го ди не у Но вом 
Са ду, где је убр зо и умро. 

32 К. Бог да но вић, „Кри ти че ски по глед на но во и зда ну књи гу ʼЗа кон Ме нич ни Ун га ри је ,̓ 
пре ве ден Ев ге ни јем от Ђур ко вич и пр.”, Серб ски на род ни лисֳ, бр. 23, 15. јуна 1841. 
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по је дин ца и у је зик се ни ка да не мо же про дре ти при ват ним ау то ри те том, а 
та кви по ку ша ји са мо су по вод ра спри и сва ђи. 

У дру гом де лу свог кри тич ког освр та Бог да но вић је на вео чи тав низ по
гре шних пре во да, ко је је сма трао за по сле ди цу је зи ка ко јим се пре во ди лац 
слу жио, а ко ји ни је ни срп ски, ни сла вен ски, ни сла ве но срп ски. Та ко нпр. 
на во ди да ау тор пи ше: „Ме ни ца мо же се обра ти ти” и ко мен та ри ше („на ко га 
и ка ко ће се обра ти ти, за Бо га! ме ни ца, кад је мр тва?”), „ме ни цу дру гом при
пи са ти” уме сто „ме ни цу дру гом пре пи са ти”, „ли це ус тра ње но” уме сто раз
лич но, „ли це нео тлич но”, да кле про стач ко, уме сто не раз лич но. 

Да ље за кљу чу је да ни са ми пре во ди по је ди них тех нич ких ла тин ских 
тер ми на ни су до бри, без об зи ра на то да ли се ра ди о срп ском или сла ве но
срп ском је зи ку, те да они не мо гу би ти де ло ро ђе ног Ср би на, ни ти прав ни ка 
Ср би на. На во ди низ при ме ра ова квих Ђур ко ви ће вих пре во да: „Tran scrip tio 
зна чи ’пре о бла че ње.’ То код нас за оде ло го во ри мо, ина че пак ка же мо пре
пи ши, пре ве ди на дру гог.” „Co pia, спи сак ме сто пре пис”. Да ље, пре во ди лац 
по ми ње „На об ֵ чу ֲол зу со ју же на дру ֵ ֳва” „об ֵ че ֲ о ле зна дру ֵ ֳва” 
ме сто: „на за јед нич ку до бит уста но вље на дру штва, ко ја мо гу би ти и об шче 
шко дљи ва”.

 Из број них при ме ра пот пу но по гре шних пре во да за кљу чу је да пре во
ди лац не вла да срп ским је зи ком до вољ но да би уоп ште и мо гао ја сно да 
раз ли ку је зна че ње слич них ре чи, ка да је ње му „нео тлич но” исто што и „не
раз лич но”, „при пи са ти” што и „пре пи са ти”, „при на дле жа тел ство” исто што 
и „над ле жа тел ство” и дру го. У та квој си ту а ци ји би ло би не у ме сно по ста вља
ти пи та ња да ли је стил до па дљив и ра зу мљив. Оста је још са мо пи та ње ко
ли ко је пре вод ве ран, што је Бог да но вић раз мо трио у по след њем де лу сво га 
освр та. 

На по чет ку на по ми ње да од мах по сле Је ван ђе ља до ла зи кам би јал но (ме
нич но) пра во, же ле ћи ти ме да на гла си ко ли ко је у пра ву, а на ро чи то у ме нич
ном пра ву бит на пре ци зност, у том сми слу да сва ка реч ца мно го зна чи и да 
из нај ма ње стран пу ти це мо гу про и за ћи ве ли ке гре шке и те шке по сле ди це. 
По ред гре ша ка је зич ке при ро де ко је је већ по ме нуо, ука зу је и на низ дру гих, 
ко је по ка зу ју не до вољ но по зна ва ње са мог за ко на. По што је на вео низ при ме
ра по гре шног пре во да, за кљу чу је да књи гу тре ба да пре гле да и по пра ви не ки 
уче ни Ср бин, да не би иза зва ла штет не по сле ди це, јер је то у овом ње го вом 
кри тич ком освр ту не мо гу ће учи ни ти. 

На кра ју, има ју ћи у ви ду све по бро ја не ма не и не до стат ке књи ге, из ра
жа ва сум њу да је Ђур ко вић као ро ђе ни Ср бин и адво кат на пи сао ову књи гу 
и, иро нич но, прет по ста вља да је не ко не стру чан ис ко ри стио ње го во име и 
углед да би сво ме де лу обез бе дио ве ћи углед и ви шу це ну. Ако је то у пи та њу, 
оче ку је да Ђур ко вић то и јав но об зна ни и та ко спа се част ро да.

* * *

Не пу них ме сец да на по сле Ђур ко ви ћа об ја вио је сво ју на ме ру да пре ве де 
све угар ске за ко не, до не се не на Др жав ном са бо ру 1839/40. го ди не, ме ђу ко ји
ма и Ме нич ни за кон, Па вле Ар се ни ја По по вић. Пр ви оглас и по зив пре ну ме
ран ти ма штам пао је у Пе шти 6(18). ју на, а дру ги 18(30). ав гу ста 1840. го ди не. 
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На по чет ку ис ти че да сва ки гра ђа нин тре ба да по зна је за ко не др жа ве у ко јој 
жи ви, свој по ло жај, пра ва и оба ве зе. Угар ски за ко ни, до не се ни на по след њем 
са бо ру, по сво јој ва жно сти пре ва зи ла зе све до та да ње. Сви ти про пи си бит ни 
су за уна пре ђе ње при вред ног жи во та Угар ске, а ка ко ве ли ки број угар ских 
жи те ља чи не Ср би и то упра во они за ко је су ови про пи си на ро чи то ко ри сни 
и по треб ни и за ко је је ва жно да их мо гу на свом је зи ку са зна ти и раз у ме ти, 
од лу чио се да при сту пи њи хо вом пре во ђе њу. 

Из ме ђу оста лих за ко на, би ће пре ве ден и за кон о век сла ма. По зна ва ње 
тог пра ва ва жно је за све Ср бе, а не са мо оне ко ји жи ве у Угар ској, а ко јих 
је та мо и нај ве ћи број. Ти ме је же лео да под ву че да се ра ди о при вред ним, 
тр го вач ким по сло ви ма, чи ја је рас про стра ње ност пре ва зи ла зи ла под руч ја 
ва же ња по је ди них прав них про пи са. 

За вр ше ни по сао пре гле да ће ње го ви при ја те љи, во де ћи на ро чи то ра чу на 
о то ме да пре вод бу де у скла ду са срп ским сти лом при клад ним овом пред
ме ту и да бу де ра зу мљив сва ком Ср би ну. Об ја шње ња и ту ма че ња тех нич ких 
тер ми на би ће из ло же на и на дру гим је зи ци ма: ма ђар ском, ла тин ском и не мач
ком. О то ме је оба вио кон сул та ци је са др Вилд не ром, беч ким адво ка том и бив
шим про фе со ром тр го вач ког пра ва, ко ји је и са чи нио про јект угар ског за ко на. 
Сви за ко ни до не се ни на са бо ру Кра ље ви не 1839/40. го ди не би ће као јед на књи
га об ја вље ни у но вем бру, за Пе штан ски ва шар. Це ну од 1 фо рин те сре бра 
од ме рио је у та квом из но су да би сва ки, и ма ње иму ћан Ср бин мо гао се би 
да при у шти ку по ви ну књи ге. На по ми ње да се ра ди о пре во ду свих за ко на, 
а не са мо ме нич ног.33 

Ва ља на по ме ну ти да у тим сво јим по зи ви ма Па вле Арс. По по вић још 
увек ни је утвр дио основ ни тер мин за прав ни ин сти тут о ко јем је реч. У пр вом 
по зи ву ко ри сти не мач ки тер мин ко ји је јав но сти био по знат: век сла (Wec hsel). 
У дру гом већ по ми ње и дру ге мо гу ће пре во де, а оп шир ни је о то ме рас пра
вља у на по ме ни овог дру гог по зи ва. Пре ве шће, по ред оста лих за ко на, но во 
Ун ֱ ар ско Мѣнов но Пра во (Wec hsel recht, Пра во Промѣне). Ту ће, као и сви 
дру ги угар ски за ко ни, ови о мен ба ма (век сла ма) би ти пре ве де ни и про ту ма
че ни што јед но став ни је и ра зу мљи ви је. О тер ми ну мен ба и мо гу ћим дру га
чи јим пре во ди ма, зна че њи ма и об ја шње њи ма пој ма ко је на во ди пи ше у на
по ме ни: „М е  н а  је ме на ме се ца; п р о м ѣ е н а  је per mu ta tio Ta usch, или 
im mu ta tio Veränderung, а Wec hsel, Com po ri a les lit te rae, но ва је ствар, нов 
ter mi nus tec hni cus за наш је зик. Да кле но ва и реч тре ба. Пи са ни је, у ком се 
ту жи мо, на зи ва мо т у  ж б а , ‒ con ten tum pro con ti nen te, ‒ мо ли мо: м о л  б а. 
Да кле чрез ко је ме ња мо: м е н  б а , или м е н ѣ б а, или з а м ѣ е н  к а , у ко ли ко 
об ве за тел ство пла те за ме њу је го тов но вац, ко ји се пла ти ти има, или кра ће: 
м ѣ н к а, м ѣ н и  ц а  итд. Ја за са да јед но вид но сти ра ди јед но свуг ди узи мам: 
м е н  б а. А ако се дру го ја чи је за бо ље на ђе: ла ко ће мо промѣну ти. Ни ти је 
ту ко год за ко но да вац, осим оби ча ја и со гла си ја ве ће ча сти”.34 Из ове, сра змер
но крат ке на по ме не ја сно је ви дљи во да у срп ском је зи ку у то вре ме ни су 

33 Пре вод са мог ме нич ног за ко на, ко ји ће ко шта ти 4 фор. сре бра, а „на илир ском (illyr 
nyel ven) из дат ’ће Г. от Ђур ко вич „Пра во Про ме не” у јед ној књи ги, а три ча сти, сва ка по 1. 
ф. ср.”

34 Нов ֲ о зив и нов рок за ֲ ре ну ме ра ци ју на СЕРБ СКИ ПРЕ ВОД УН ГАР СКИ НАЈ НО ВИ ЈИ 
ЗА КО НА, У Пе шти, 18(30) Авг. 1840, 2. 
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по сто ја ли струч ни тер ми ни не са мо у обла сти о ко јој је та да би ло ре чи ‒ ме
ни ци и тр го вач ком пра ву, не го ни за не ке дру ге, основ не прав не пој мо ве. По
ка за ло се и то, ко ли ко је по сао ко ји су По по вић, а и дру ги срп ски прав ни ци 
пред у зе ли био но ва тор ски, за ме тан, осе тљив и те жак, по го то ву у то вре ме 
„ра та за срп ски је зик и пра во пис”, ка да се срп ски књи жев ни је зик уства ри 
тек гра дио, ра стао, раз ви јао и у то ку то га про це са ме њао. 

У де цем бру 1840. го ди не П. А. По по вић је у Серб ском на род ном ли сֳу 
об ја вио кра так пре глед и об ја шње ње основ них пој мо ва ко је је са др жао но ви 
угар ски Ме нич ни за кон.35 У том члан ку ко ри сти из раз „мен ба” за ме ни цу, 
а „ме нов ни суд” за суд над ле жан за ме нич не спо ро ве. На кра ју на по ми ње да 
ће се ис црп ни ја об ја шње ња на ћи у ње го вом пре во ду за конâ до не се них на по
след њем Др жав ном са бо ру, ме ђу ко ји ма је и пре вод за ко на о мен ба ма. 

По по ви ћев пре вод, књи га За ко ни Ун ֱ а ри је, усֳа но вље ни на Со бо ру Кра-
ље ви не 1840, об ја вљен је 1841. го ди не у Бу ди му. У пред го во ру је на гла сио 
да је пре вод у пр во ме ре ду на чи њен да би се Ср би ма омо гу ћи ло лак ше и бо ље 
упо зна ва ње са за кон ским про пи си ма. По ред то га, же лео је да при хо дом од про
да је књи ге по мог не Ма ти ци срп ској и срп ским ста нов ни ци ма у Ба ји, ко ји су 
те шко по стра да ли од по жа ра. За хва љу је за по моћ у нов цу ко ји је за об ја вљи
ва ње књи ге да ро вао епи скоп бач ки Ге ор ги је Хра ни слав. Ако у сво јој на ме ри 
не бу де по сти гао же ље ни циљ, при хва ти ће сва ку при мед бу и по прав ку, би ло 
да се ра ди о не до вољ но ја сном и ра зу мљи вом пре во ду, би ло о је зи ку пре во
да, те по зи ва чи та о це да му се обра те, пу тем јав них гла си ла или лич но, ка ко 
би се у дру гом из да њу те гре шке ис пра ви ле. 

По по вић је За кон ски чла нак XV пре вео, као што је то учи нио већ у сво
јим по зи ви ма на прет пла ту и у члан ку у Серб ском на род ном ли сֳу, де цем
бра 1840. го ди не, као „Ме нов ни за ко ник”; за основ ни ин сти тут ко ри стио је 
у пре во ду тер мин „мен ба”, ме нич но пра во на звао је „ме нов но пра во”, а за 
спо ро ве по во дом ме ни ца над ле жни су „ме нов ни су до ви”.36 

На сто јао је да пре ве де ве ћи ну ре чи ко је су озна ча ва ле пој мо ве из обла
сти ме нич ног пра ва, али и не ке дру ге, оп шти јег ка рак те ра, без об зи ра на то 
што се ра ди ло и о ста рим, уста ље ним тер ми ни ма из ове обла сти (пре те жно 
ита ли јан ским и ла тин ским), ко ји су по сто ја ли и ко ји ће оста ти и у ка сни јим 
про пи си ма, све до са вре ме них за ко на. Ипак, у пре во ду су за др жа ни и ова кви 
тер ми ни. 

* * *

И о овом пре во ду угар ских за ко на из нео је Кон стан тин Бог да но вић 
сво је кри тич ко ми шље ње у Серб ском на род ном ли сֳу.37 На по чет ку је пре
во ди о цу одао при зна ње због то га што је при хо де од про да је књи ге на ме нио 

35 „На ве штај не ки за го ди ну 1841”, Серб ски на род ни лисֳ, 12. де цем бра 1840. 
36 За ко ни Ун ֱ а ри је, усֳа но вље ни на Со бо ру Кра ље ви не 1840, Бу дим 1841, 57, 67, 103. 
37 „Кри ти че ски пре глед књи ге „За ко ни Ун га ри је на срб ски пре ве де ни Па влом Арс. По

по вич, Адв. У Бу ди му писм. Све уч. 1841” У 8ву, стр. 258”, Серб ски на род ни лисֳ, бр. 35 од 
28. ав гу ста, и 36 од 4. сеп тем бра 1841. го ди не. Ма да се у на сло ву по ми њу за ко ни, це ла књи
га, Бог да но ви ћев при каз од но сио се са мо на пре вод Ме нич ног за ко на, тј. За кон ског члан ка 
XVI од 1840. 
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у до бро твор не свр хе, за по моћ на стра да ли ма у по жа ру у Ба ји и „не ма ње ого
ре лом брат ству т. ј. књи же ству срб ском”, ‒ Ма ти ци срп ској. Др же ћи се на че
ла да у кри ти ка ма не го во ри о лич но сти ма, па ни по хвал но, оне мо гу ћио је 
се би да пре во ди о цу ода ве ли ко и за слу же но при зна ње, јер се због то га уз ви
ше ног ци ља ла тио јед ног те шког по сла. И по ред то га ука за ће на ма не са мог 
де ла, без оба зи ра ња на пле ме ни ту на ме ру из ко је је на ста ло. 

Је зик пре во да је срп ски је зик, ма да би се пре во ди о че вом сти лу у по гле
ду ре до сле да ре чи и скло па ре че ни це мо гло што шта за ме ри ти; али ка ко у 
срп ском је зи ку о то ме још не по сто је пра ви ла, као што је то слу чај са фран
цу ским, мо ра се то пре пу сти ти пи шче вом уро ђе ном осе ћа њу скла да. 

По Бог да но ви ће вом ми шље њу, ле по ти сти ла пре во да на у ди ла је и ње го
ва пре те ра на вер ност. По ред сми сла за ко на пре во ди лац се тру дио да и ре чи 
до слов но пре ве де, што свр ха овог по сла ни је зах те ва ла. Свр ха пре во ђе ња 
за ко на ни је тре ба ло да бу де у то ме да се о ње му кри тич ки и струч но рас пра
вља, не го да се Ср би, ме ђу ко ји ма има мно го тр го ва ца, упо зна ју са за ко ном 
и о ње му стек ну обич но, основ но зна ње. Ка да се не ки адво кат бу де пре пи рао 
око сми сла не ке за кон ске од ред бе, не ће се при том осла ња ти на срп ски пре вод, 
не го на ма ђар ски ори ги нал. Да је пре во ди лац на ме ра вао да пре во дом из ра зи 
сми сао и при ро ду са мог за ко на, он да је он мо гао би ти ја сан и ле пим срп ским 
је зи ком из ра жен. Ова ко, срп ске ре чи и сми сао се мо же спо зна ти, али се пре вод 
не од ли ку је ду хом срп ског је зи ка.

 Нај ви ше је кри ти ко вао то што је По по вић ко ри стио тзв. ку ри јал ни или 
адво кат ски стил. И сâм успе шан и угле дан адво кат, Бог да но вић је у ви ше 
сво јих на пи са вр ло кри тич ки пи сао о прав ни ци ма, сво јим ко ле га ма адво ка
ти ма и о су ди ја ма. Та ко је овом, та да вла да ју ћем сти лу прав нич ке прак се 
при пи сао и не ко ли ко гра ма тич ких гре ша ка ко је је уо чио у пре во ду. 

Ка да је реч о је зи ку, Бог да но вић ука зу је на још је дан про блем ко ји се 
ја вља при пре во ду за ко на, на ро чи то ме нич ног. Пре во ди лац је имао ши ро ко 
по ље за из на ла же ње но вих ре чи. При то ме по слу ве ћу уло гу има слу чај, па 
се не ка реч уста ли, не го на ро чи ти на пор да се на ђе од го ва ра ју ћа реч. Бог да
но вић сма тра да ни је ни тре ба ло на ла зи ти но ве ре чи, већ се слу жи ти ста рим, 
оп ште при хва ће ним и ко ри шће ним. Те ре чи, тех нич ки тер ми ни већ одав но 
не при па да ју јед ном је зи ку (ита ли јан ском), не го су уко ре ње не и по ста ле 
оп шта сво ји на. На ста ле су у тр го вач ким по сло ви ма, ко ји су код свих на ро да 
јед на ки, па та ко и Ср би не ка го во ре: жи ро, жи рант, тра та, тра сант, век сла 
или по ли ца, про тест. Ти су тер ми ни, већ уо би ча је ни и усво је ни код свих 
на ро да. Ка да се ра ди о срп ским из ра зи ма, тре ба при хва ти ти са мо оне ко ји 
по сто је од ста ри не или се на ме ћу сво јом ја сно ћом и ра зу мљи во шћу. 

Основ не пој мо ве По по ви ће вог пре во да ни је одо бра вао ‒ ни мен ба, ни 
ме ни ца ни су по ње го вом ми шље њу до бри тер ми ни. Ко мен та ри сао је и кри
ти ко вао и не ке дру ге тер ми не ко ри шће не у пре во ду, би ло да се ра ди ло о пре
во ди ма са не мач ког или ла тин ског је зи ка, од но сно на ла же њу но вих тер ми на 
за те пој мо ве.

По ку шај да се пре ве ду уо би ча је ни тер ми ни ме нич ног пра ва оте жа ва ју, 
по Бог да но ви ће вом ми шље њу, раз ли ке у на чи ну фор ми ра ња ре чи у ла тин ском 
или ита ли јан ском и срп ском је зи ку. Пре во ди лац је по шао од ла тин ског и 
ита ли јан ског: у ре чи ма жи рант и жи ра тар раз ли ку у сми слу чи не по след њи 
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сло го ви, па је он та ко по ку шао да раз ли ку ме ђу тим тер ми ни ма у свом пре во ду 
на чи ни на исти на чин, пу тем по след њих сло го ва: жи рант (онај ко ји жи ри ра) је 
пре вео са про ме та тељ, а жи ра тар (онај на ко јег се жи ри ра) је про мет ник. При том 
је за не ма рио да се у срп ском је зи ку раз ли ка у зна че њу фор ми ра пр вим а не по
след њим сло го ви ма и да обе упо тре бље не ре чи у срп ском је зи ку зна че исто.38 

Да ље нпр. сма тра да Wec hsel fähig ke it ни је до бро пре ве де но као „ка дрост 
ме нов на” и ми сли да је нај бо ље „ме нов на сво бо да”. Не мач ко Vol lmacht, што 
је По по вић пре вео као „опу но мо ће ње”, Бог да но вић озна ча ва као лош пре вод, 
ма да је већ ушао у упо тре бу; као бо љи тер мин ис ти че „овла сти ти, овлас ће ње, 
пу но власт ник”. Уме сто „опу но мо ће ни има оц” он сма тра за бо ље „овлас ће ни 
при тја жа тељ”.

При мер сле де ћег Бог да но ви ће вог оспо ра ва ња По по ви ће вог пре во да упе
ча тљи во по ка зу је ка ко је те шко би ло ства ра ти но ве прав не тер ми не у вре
ме ну ка да је је зик био у ста њу бур них и го то во сва ко днев них про ме на, ра ста 
и раз во ја, ра ђа ња но вих и не стан ка ста рих ре чи, али и про ме не зна че ња 
по сто је ћих. Та ко је Бог да но вић при го во рио По по ви ће вом пре во ду не мач ког 
Vormänner као „пред ход ник”, са ње му свој стве ним, по не кад и до не кле гру
бим ху мо ром: „Vormänner зо ве: пред ход ник; код нас ход ник зна чи Gang, конк, 
‒ пред ход ник зна чи Vor ha us; бо ље се пре во ди: пред ци, мо ји пред ци”. 

У по гле ду не ких ре чи ко је је По по вић унео у свој пре вод, Бог да но ви
ће ве при мед бе би ле су оправ да не, и са гле ди шта са мог је зи ка, али и њи хо ве 
упо тре бе у свој ству прав ног тер ми на, што је по ка зао и по то њи раз вој прав
не тер ми но ло ги је и оп ста нак оних из ра за ко је је он сма трао за при клад ни је 
и аде кват ни је од По по ви ће вих. У по гле ду не ких дру гих тер ми на вре ме је 
да ло за пра во По по ви ће вом пре во ду, а код тре ћих је Бог да но вић за ме рио По
по ви ће вом, али ни сам ни је умео да пред ло жи при клад ни ји пре вод. Та ко, на 
при мер, pra e scrip tio, Verjährung, По по вић пре во ди као „пре го ди ште ње”, за 
шта Бог да но вић ка же да ни је срп ски крој и да се обич но ве ли „за ста ре ло, за
ста ре лост”. Do mi ci li um ни је до мо ви на, већ оби та ли ште. По јам рим ског при
ват ног пра ва bo na fi des (до бра ве ра) у са вре ме ном пра ву нај че шће се и не 
пре во ди; то је на че ло, ко је се са раз ли чи тим фор му ла ци ја ма, нпр. са ве сно сти 
и по ште ња, уно си у за кон ске и дру ге прав не тек сто ве, док га је По по вић пре
вео као „бе за злен”.39 Бог да но вић под сме шљи во на по ми ње да су бе за зле на 
де ца, а ина че се обич но ка же „по штен чо век” (bo nae fi dei ho mo). И у по гле ду 
не ких дру гих рим ских (ла тин ских) прав них пој мо ва ни је се сло жио са пре
во дом: de po si tum је пре ве де но као „по лог, по ло же ње”.40 То код Ср ба из ме ђу 
же на и ко ко ша ка вла да, ве ли Бог да но вић, а код тр го ва ца и су да обич но се 
го во ри о „оста ви”. 

Ма да рет ко, и Бог да но вић је по не кад да вао пред ност ста рим, па и сла
ве но срп ским ре чи ма. Ap pel la tio је По по вић пре вео као „ви ше по зи ва ње”, а 
од го ва ра ју ћи суд „ви шепо зи ва тељ ни суд”. Од ба цу ју ћи По по ви ћев пре вод 

38 Као при мер и као до каз сво је тврд ње Бог да но вић на во ди реч сту пи ти, од ко је про
из ла зе: оֳ сту пи ти, на сту пи ти, усту пи ти, ֲри сту пи ти. 

39 У за кон ским тек сто ви ма ја вља се као прин цип ко ји тре ба да се по шту је: та ко у За ко ну 
о обли га ци о ним од но си ма РС, у чла ну 12 сто ји: „У за сни ва њу обли га ци о них од но са и оства
ри ва њу пра ва из тих од но са стра не су ду жне да се при др жа ва ју на че ла са ве сно сти и по ште ња”. 

40 У са вре ме ном пра ву de po si tum се пре во ди као оста ва. 
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ap pel la tio ‒ „ви ше по зи ва ње” и „ви ше по зи ва тел ни суд”, Бог да но вић је уме сто 
то га пред ло жио „на ре ћи” и „на ри ца ње”, као већ при хва ће ни на зив. Ме ђу тим, 
сâм да ље на во ди да ње го ве стран ке, про ста ци (обич ни љу ди), у та квој си туа
ци ји обич но из ја вљу ју да же ле да апе ли ра ју и пи та ју има ли ка квог ле ка (прав
ног), а није дан не по ми ње „увра че ва ни је” одн. re me di um. Тер мин је ве ро ват но 
по те као из ко му ни ка ци је стра на ка и адво ка та, ко ји је же лео да стран ка ма 
пру жи ра зу мљи во об ја шње ње.

По по вић је пре вео tran si ge re са „из рав на ти”, док Бог да но вић твр ди да је 
бо ље ка ко се обич но и ка же: „по рав на ти се”. 

Сма трао је да је бо ље „при тја жа тељ” од По по ви ће вог „има оц”. У по гле ду 
уста но ве се кве стра (se qu e strum), сма тра да По по ви ћев пре вод „за бра ва” не 
од го ва ра јер то под ра зу ме ва за кљу ча ва ње, а до вољ но је да се ствар са мо за
пе ча ти, док се зе мља не мо же до слов но за бра ви ти! Од ба цио је По по ви ћев 
пре вод из ра за fal si fi ca re – ла жно по ква ри ти, пи та ју ћи: „А шта је до бро кад 
се по ква ри?”. Ње гов пред лог пак био је „из пор чи ти”! 

На кра ју за кљу чу је да је ау тор у свом по слу ви ше па жње по све тио вер но
сти пре во да, него на сто ја њу да он бу де у ду ху срп ског је зи ка. У том по гле ду 
ода је му пу но при зна ње, јер се на пре вод мо же пот пу но осло ни ти не ко ко не 
зна дру ги је зик. Због то га су и оп шти не у Сре му нај ви ше у ту свр ху на ба ви ле 
књи гу.

* * *
По по вић је од го во рио на овај при каз и кри ти ку у Серб ском на род ном 

ли сֳу.41 Ње гов од го вор био је оп шир ни ји од Бог да но ви ће ве ре цен зи је јер 
ни је од го ва рао са мо на кон крет не за мер ке и рас пра вљао о њи ма, већ је из нео 
и сво је на чел не по гле де на пи та ње пре во ђе ња за кон ских тек сто ва, пра ви ла 
и ме то де ко је се тру дио да при ме ни.

За до во љан је што је ње гов труд око пре во ђе ња за ко на на и шао на од јек 
у јав но сти, јер сма тра да ће то са мо по мо ћи да пре во ђе ње и об ли ко ва ње тер
ми на бу де што ва ља ни је. Оно што је Бог да но вић за ме рио, он сма тра за свој 
нај ве ћи успех у том по слу ‒ вер ност пре во да. Са сво јим кри ти ча рем рас пра
вља ће о две ма те ма ма ‒ пр во, ка кав тре ба да бу де пре вод: ве ран, она кав ка ко 
је он пре вео или сло бо дан, ка ко ре цен зент ми сли и дру го: ка ко ће се по је ди ни 
пој мо ви на зва ти у срп ском је зи ку. 

При сту па ју ћи по слу опре де лио се за ве ран пре вод. Обра зла жу ћи та кав 
свој при ступ по звао се и на чла нак Јо ва на Су бо ти ћа о пре во ђе њу стра них 
кла сич них де ла, об ја вљен у Ле то пи су те го ди не, са чи јим се ста во ви ма у пот
пу но сти сло жио.42 Под сло бод ним пре во дом под ра зу ме ва да се чи та о ци ма 
на дру гом је зи ку са оп шти шта се от при ли ке у не ком ори ги на лу го во ри. Ако 
се по не што и мо же та ко пре во ди ти, са за кон ским тек сто ви ма то ни је слу чај. 
Мо ра се раз ли ко ва ти ко мен тар, тј. об ја шње ње и ту ма че ње за ко на, од ње го вог 

41 „При ме ча ни ја пре во ди те ље ва на Г. Бог да но ви ћа ре цен зи ју срб ског Пре во да За ко на 
Ун га ри је 1840”, Серб ски на род ни лисֳ, број 40 од 2. ок то бра и 41 од 9. ок то бра 1841. го ди не. 

42 Су бо тић де ли пре во де на сло бод не и вер не, али сло бод не пре во де сма тра за не ку 
вр сту по дра жа ва ња, док са мо вер ни пре во ди за слу жу ју име пре во да (Ј. Су бо тић, „Не ке ми
сли о том, ка ко ва ља стра на кла сич ска сти хо твор на спи са ни ја пре во ди ти”, Но ви серб ски 
ле ֳ о ֲ ис за год. 1841, Част пр ва, 52).
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пре во да. Ко мен та ри са ти мо же сва ко, по сво јој во љи и зна њу, али то не сме 
про гла си ти за пре вод; пре вод за ко на мо ра би ти ве ран, од ре чи до ре чи и чи
та лац тре ба да бу де си гу ран да у пре во ду сто ји исто што и у ори ги на лу. Ако 
се го во ри о ле по ти сти ла, њу не тре ба тра жи ти у пре во ду, не го у ори ги на лу. 
Од би јао је и Бог да но ви ће ве кри ти ке због упо тре бе ма ђар ског ку ри јал ног 
сти ла ‒ та при мед ба ни је тре ба ло да бу де упе ре на про тив пре во да, не го про
тив ори ги на ла. Ори ги нал је пи сан та квим сти лом, па се не мо же оче ки ва ти од 
пре во да да бу де дру га чи ји. Ина че, ни је сма трао да је тај стил та ко не при хва
тљив као што је то ми слио Бог да но вић. Ис црп но је од го во рио на Бог да но ви
ће ве при мед бе ко је су се од но си ле на чи сто гра ма тич ка пи та ња, оспо рив ши 
оправ да ност ве ћи не за мер ки, али за кљу чив ши ипак, на кра ју, да њих тре ба 
гра ма ти ци и пре пу сти ти. 

Су штин ско пи та ње и не сла га ње у ве зи са пре во ђе њем за кон ских про
пи са је сле де ће: тре ба ли на ла зи ти но ве, срп ске ре чи за од ре ђе не пој мо ве, као 
што је он то чи нио, или за др жа ти ту ђе, и, уко ли ко пре во ди лац не ку же ли да 
по ср би, ста ви ти је у за гра де, као што ми сли Бог да но вић? Као нај бо љи при
мер на во ди основ ни по јам Ме нич ног за ко на ‒ ме ни цу. По Бог да но ви ћу не 
ва љају ни „мен ба” ни „ме ни ца”, не го тре ба Ср би да за др же, или тач ни је да 
уве ду у свој је зик стра не ре чи: „век сла” или „по ли ца”. Тре ба ло би за др жа ти 
и дру ге ста ре тер ми не, од но сно уве сти их у срп ски је зик: жи ри ра ти, тра са, 
тра сант и тра сат. По по вић пак сма тра да је упра во са да вре ме да се из на ђу 
са свим но ве, ма кар и си лом тра же не и ско ва не ре чи. То је и при ли ка да се и 
стра не ре чи ко је су се већ одо ма ћи ле у срп ском је зи ку из ба це и уме сто њих 
уве ду срп ске. Ако је већ по треб но да се уве ду но ви тер ми ни, он да је бо ље 
на чи ни ти сво је, ко ји ће вре ме ном ући у упо тре бу, не го узе ти ту ђе. А ако се 
у срп ски је зик уве ду стра не ре чи, оне ће ту и оста ти. Ма ђа ри су у ме нич ни 
за кон уве ли ско ро пот пу но но ве, сво је ре чи. По што је вре ме ка да се сви тру де 
да свој је зик очи сте од стра них ути ца ја, за кљу чу је да то и Ср би тре ба да учи
не. Ци ти ра Са ву Те ке ли ју: и рђав ста ри оби чај те шко је на пу сти ти, али га 
ва ља на пу сти ти, ако се же ли не што бо ље.43 

По том је од го во рио на не ке кон крет не при мед бе. Бог да но вић је оспо рио 
при клад ност тер ми на „ме нов на ка дрост”, пред ло жив ши „ме нов на сво бо да”. 
Оста је при свом пре во ду, за кљу чив ши да би се Бог да но ви ћев пре вод мо гао 
ту ма чи ти та ко као да је чо век о ко јем је реч сло бо дан од век сле. Та ко он на во
ди да је већ по сто је ћу фор му ла ци ју „жи ри ра ти век слу” пре вео на срп ски као 
„про мет ну ти мен бу”, а Бог да но вић пред ла же, ма да не са свим од луч но „но
вац окре ну ти”, а „жи ро” као „рас пис”. „Жи ри ра ти” је По по вић пре вео као 
„про ме та ти”, „жи ран та” као „про ме та те ља”, оно га ко ме се жи ри ра „про мет
ни ка”. Ка рак те ри стич но је да По по вић у свом од го во ру ко ри сти већ уста ље не 
из ра зе „жи ри ра ти” и „жи рант”, а не оне ко је је сам пред ло жио као њи хо ву 
за ме ну.

43 У пред го во ру Ри мља на у Шпа ни ји Те ке ли ја на гла ша ва да се тру дио да упо тре би 
срп ске ре чи и ство ри но ве; по зи ва чи та о це да при бе ле же но ве, бо ље, уко ли ко их сми сле, да 
би упо тре бом ушле у оби чај и да не би ко ри сти ли стра не и та ко на ру жа ва ли свој је зик. Сви 
се на ро ди са да тру де да свој је зик очи сте од стра них ре чи, па и Ср би тре ба та ко да по сту
па ју. „Не ма то га ста ро га оби ча ја, ко ји оста ви ти не би се чи ни ло те шко, и не сви кло, али опет 
га ва ља оста ви ти, ако што бо ље хо ће мо, и ста ру хр ђу стр ти же ли мо...” 
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Ни је при хва тио при мед бу да је не а де ква тан из раз „опу но мо ћи ти” и на
гла ша ва да исти сми сао има и „овла сти ти”. На Бог да но ви ћев пред лог да је 
бо ље „пре дак, пре ци” од „пред ход ник” и ње го во мо гу ће ту ма че ње то га пре
во да, По по вић је од го во рио слич ним то ном. Ка да се по ми њу не чи ји пре ци, 
сва ко ће пре по ми сли ти на сво је де до ве и пра де до ве не го што ће, ако чу је 
прет ход ни ци, по ми сли ти да је о пре двор ју и ход ни ку реч, па по мир љи во 
при хва та не ко сред ње ре ше ње. Ни је ува жио Бог да но ви ће во ми шље ње да је 
бо ље „за ста ри ти” не го „пре го ди ште ње”, ни да је оправ да но оспо ра ва ње пре
во да bo na fi des са „бе за зле ност”. Ни је се са гла сио ни са Бог да но ви ће вим 
под сме шљи вим оспо ра ва њем уме сно сти пре во да de po si tum са „по лог, по ло
же ње”, ма да у свом од го во ру по ми ње и пре вод „оста ва”.44 

* * *

Бу ду ћи раз вој прав не те р ми но ло ги је не ће у пот пу но сти да ти за пра во 
ни јед ном од уче сни ка у овој по ле ми ци. И не ки дру ги пој мо ви ме нич ног пра
ва би ли су већ у прак си у ве ли кој ме ри уста ље ни, та ко да По по ви ће во на сто
ја ње да за све пој мо ве из на ђе од го ва ра ју ћи срп ски тер мин ни је мо гло пот пу но 
да успе. 

Суд би на тер ми на ко је су ко ри сти ли пре во ди о ци угар ских ме нич них 
за ко на, као и дру гих ко је су им су прот ста вља ли њи хо ви кри ти ча ри мо же се 
нај бо ље пра ти ти ако се они по ре де са ка сни је до но ше ним прав ним про пи
си ма о ме нич ном пра ву, тр го вач ким за ко ни ком Кне же ви не Ср би је и са вре
ме ном тер ми но ло ги јом ме нич ног пра ва.

Два де сет го ди на на кон пр вих срп ских пре водâ ма ђар ских ме нич них 
за ко на и рас пра ва ко је су тим по во дом во ђе не ме ђу углед ним Ср би ма прав
ни ци ма у Угар ској, до не сен је За ко ник тр го вач ки за Кња же ство Ср би ју, за 
вре ме дру ге вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, 25. ја ну а ра 1860. го ди не.45 
Ње го ва Гла ва VI би ла је по све ће на ме нич ном пра ву, од § 76 до § 170, док је 
По по ви ћев пре вод ма ђар ског ме нич ног за ко на имао 209 па ра гра фа. За ко ник 
се од ли ку је ја сним, крат ко сро че ним про пи си ма, ко је очи глед но ни је оп те
ре ћи вао ку ри јал ни стил, свој ствен ма ђар ском Ме нич ном за ко ну, а ко ри шћен 

44 И је дан и дру ги тер мин по сто ја ли су у на род ном је зи ку, али је оста ва би ла аде кват
ни ји из бор јер је је ди но зна че ње, за раз ли ку од по ло га, би ло зна че ње де по зи та. По Ву ко вом 
Рјеч ни ку јед но од зна че ња по ло га је оно ко је је Бог да но вић у свом при ка зу по ме нуо: „ја је 
што се оста вља на гни је зду, да би ко кош опет сни је ла он дје” (Рјеч ник, 551). Оста ву Вук ту
ма чи као de po si tum (cf. са хра на) (Рјеч ник, 488). О по ло гу као де по зи ту го во ри В. Ма жу ра нић 
(Pri no si za prav no-po vje sni rječ nik, Dru gi dio P–Ž, U Za gre bu 1908–1922, 994). У са вре ме ном 
пра ву ко ри сте се тер ми ни де по зит и оста ва. 

45 За ко ник тр го вач ки за Кња же ство Ср би ју, У Бе о гра ду 1860 (у да љем тек сту Тр го-
вач ки за ко ник). За ко ник је на чи њен углав ном на на че ли ма фран цу ског тр го вач ког за ко ни ка 
(Co de de com mer ce, 1807. го ди не), ка да је реч о тр го вач ком пра ву у ужем сми слу, док је ме нич
но пра во де ли мич но по ду дар но са фран цу ским за ко ном, а ве ћим де лом са оп штим не мач ким 
ме нич ним за ко ном (Wec hsel ve rord nung). То је би ло ко ри сно за срп ску тр го ви ну, због су сед
ства зе ма ља ау стриј ске ца ре ви не ко је су при па да ле обла сти не мач ког ме нич ног пра ва (Ст. Ј. 
Вељ ко вић, Об ја шње ње Тр го вач ког за ко ни ка за Кња же ство Ср би ју, Бе о град 1866, 1‒2). И из бор 
ау стриј ског Оп штег гра ђан ског за ко ни ка од 1811. го ди не као узо ра уме сто фран цу ског при ли
ком до но ше ња гра ђан ског за ко ни ка у Ср би ји 1844. био је ру ко во ђен по сто ја њем раз ви је них 
при вред них ве за с Ау стри јом, ко је су би ле олак ша не при ме ном по ду дар них прав них ре ше ња. 
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и у По по ви ће вом пре во ду. За два де сет го ди на ко је су их раз два ја ле, тер ми
но ло ги ја ме нич ног пра ва већ је ско ро у пот пу но сти би ла утвр ђе на и ни је се 
мно го раз ли ко ва ла од је зи ка са вре ме них про пи са у овој обла сти.46 

Ма да не сум њи во нај кон зер ва тив ни ји од свих уче сни ка у по слу пре во да 
и рас пра ва ма око њих, Ђур ко вић је упо тре био тер мин „ме ни ца” и „ме нич на 
спо соб ност”, док је По по вић до след но ко ри стио реч „мен ба” и „ме нов ни” у 
це лом свом пре во ду. Ме нич ну спо соб ност (спо соб ност да се из да ју и при ма ју 
ме ни це) По по вић је на звао „ка дрост ме нов на”; ак тив ну ме нич ну спо соб ност 
„ка дрост ме нов на деј стви тел на”, а па сив ну „стра да тел на ме нов на ка дрост”.47 
Тр го вач ки за ко ник пак упо тре бља ва реч „ме ни ца” и из разе „спо соб ност 
за ме нич ну об ве за ност” и „ме нич на спо соб ност”, као и са вре ме ни прав ни 
про пи си.48

Онај ко ји ме ни цу из да је озна чен је и код По по ви ћа и у Тр го вач ком за-
ко ни ку као из да тељ или из да вач. По по вић у за гра ди ста вља и не мач ки тер
мин, а и ла тин ски тра сант. У са вре ме ном пра ву се овај тер мин, тра сант, 
ко ри сти и че шће не го срп ски ‒ из да ва лац ме ни це. Ли це на ко је се ме ни ца 
ву че (тра си ра) и ко ме се ша ље на лог за ис пла ту је код По по ви ћа упу ће ник 
(упут ник, Tras sat); у са вре ме ном пра ву је тра сат. Онај ко ме се ис пла та оба
ве зу је је и код По по ви ћа и у Тр го вач ком за ко ни ку ре ми тент или при јем ник, 
а у са вре ме ном пра ву ко ри сник ис пра ве, има лац ме ни це, али нај че шће ре
ми тент. Ме ни ца мо же би ти соп стве на и ту ђа, мо же се про ме та ти (По по вић), 
да ље пре да ти, пре не ти, ин до со ва ти или жи ри ра ти (Тр го вач ки за ко ник), ин
до си ра ти, пре не ти пу тем ин до са мен та (са вре ме но пра во).49 Жи рант је про
ме та тељ, про ме та лац (По по вић), у Тр го вач ком за ко ни ку тра сант (жи рант), 
а у са вре ме ном пра ву та ко ђе тра сант и жи рант. По по вић го во ри о на пи са
те љу (In dos sant), Тр го вач ки за ко ник о ин до сен ту или жи ри ра њу, са вре ме но 
пра во о ин до сан ту (пре но си о цу ме ни це) и ин до са та ру (но вом има о цу). 

 У са вре ме ном ме нич ном пра ву убе дљи ву пре ва гу има ју уста ље ни ста ри 
тер ми ни, стра ног ‒ ита ли јан ског, ла тин ског и фран цу ског по ре кла. На по
чет ку за кон ског тек ста об ја шњен је, односно де фи ни сан по јам о ко јем је реч, 
а у за гра ди на ве ден стра ни тер мин; тра ди ци о нал ни стра ни тер ми ни ко ри сте 
се пре те жно, и чак го то во ис кљу чи во у да љем тек сту. Та ко у Чла ну 1 За ко-
на о ме ни ци, ко ји на во ди шта ме ни ца мо ра да са др жи, сто ји „2) име оно га 
ко ји тре ба да пла ти (тра сат);”, „6) име оно га ко ме се или по чи јој се на ред би 
мо ра пла ти ти (ре ми тент);”, „8) пот пис оно га ко ји је из дао ме ни цу (тра сант);”. 
Не ма јед но чла ног срп ског тер ми на за ове уче сни ке у ме нич ним рад ња ма.50 

46 Још пре до но ше ња За ко ни ка тр го вач ког за Кња же ство Ср би ју у Кне же ви ни су 
би ли већ уста ље ни тер ми ни за основ не пој мо ве ме нич ног пра ва ‒ ме ни ца, по ве ри тељ (ре
ми тент), при јем ник (ак цеп тант) (Ђ. Пе тро вић, Реч ник за ко на, уред ба и уред бе ни про пи са 
из да ни у Кња же ству Ср бии од 1827. до по ло ви не 1854. год., У Бе о гра ду 1856, 235). 

47 За ко ни Ун га ри је, уста но вље ни на Со бо ру Кра ље ви не 1840, Бу дим 1841, 57, 58. 
48 Ст. Ј. Вељ ко вић, Об ја шње ње Тр го вач ког за ко ни ка за Кња же ство Ср би ју, Бе о град 

1866, 312, 314.
49 Из ја ва о пре но ше њу се пи са ла на по ле ђи ни ме ни це in dos so (итал.), оту да тер мин 

in dos se ment.
50 „За кон о ме ни ци”, Слу жбе ни лист ФНРЈ, број 104 од 24. де цем бра 1946; Слу жбе ни 

лист СФРЈ, бр. 16 од 16. апри ла 1965; 54 од 3. де цем бра 1970; 57 од 29. сеп тем бра 1989; Слу-
жбе ни лист СРЈ, број 46 од 4. ок то бра 1996. 



Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да нај ве ћи део при ват ног пра ва по чи ва на 
моћ ним те ме љи ма рим ског пра ва и ла тин ског је зи ка, прав не на у ке и кул ту ре, 
оп ста нак и ду го тра ја ње пр во бит них прав них тер ми на, на ста лих у рим ском 
пра ву, би ва пот пу но ра зу мљив. Ма да рим ско пра во ни је по зна ва ло ме ни цу, 
основ ни прин ци пи рим ског при ват ног пра ва вла да ју и у овој обла сти. Ла тин
ски је зик, кла сич ни и сред њо ве ков ни, био је зва нич ни је зик др жав не упра ве 
и пра во су ђа у Угар ској све до вре ме на на стан ка ових пре во да, па су ње гов 
ути цај и ње го во уче шће у за кон ским тек сто ви ма и прав ном жи во ту би ли 
снажни ји не го у не ким дру гим зе мља ма, где је он био на пу штен ра ни је.

Ме нич но пра во, знат но мла ђе у од но су на кла сич но рим ско при ват но 
пра во, по ни кло је та ко ђе на про сто ру ла тин ске кул ту ре и је зи ка. Раз ви ло се 
нај ве ро ват ни је у XII ве ку, у Ита ли ји ‒ у Ве не ци ји и дру гим тр го вач ким гра
до ви ма, па се пр ви по ме ни ме ни це, пр ви тех нич ки тер ми ни у ме нич ном пра
ву, а и пр ве прав нич ке рас пра ве о ме ни ци сре ћу код ита ли јан ских ау то ра и 
на ита ли јан ском је зи ку. У ка сни јем на прет ку свет ске тр го ви не све ве ће уче
шће до би ја ју фран цу ска тр го ви шта, те су не ки тер ми ни ве за ни за ме нич не 
по сло ве би ли и фран цу ског по ре кла.

Ко нач но, у да љем раз вит ку ме нич ног пра ва, од XVII ве ка вођ ство су 
пре у зе ли Нем ци. У XIX ве ку ме ни ца је по ста ла већ уни вер зал на хар ти ја од 
вред но сти и ши ро ко је ко ри шће на код ра зних ви до ва ме ђу на род ног пла ћа ња, 
што је до ве ло до по тре бе за уни фи ка ци јом ме нич ног пра ва, на ро чи то у дру гој 
по ло ви ни ве ка. У вре ме до но ше ња и пре во ђе ња угар ских за ко на, па и ше зде
се тих го ди на, ка да је до не сен За ко ник тр го вач ки за Кња же ство Ср би ју, по
сто ја ло је у ме нич ном пра ву још мно го спор них пи та ња ‒ ме ђу европ ским 
прав ни ци ма, па ни у не мач кој прав ној на у ци још ни је по сто ја ла пу на са гла
сност ни о основ ним те о риј ским пој мо ви ма, као што је при ро да ме ни це и 
прав на пи та ња ко ја из то га пр о из ла зе.51 

То су, по ред је зич ких при ли ка срп ског на ро да у то вре ме, би ли објек тив
ни чи ни о ци ко ји су оте жа ва ли успе шно пре во ђе ње ме нич ног за ко на, од но сно 
ства ра ње срп ских прав них тер ми на из те обла сти и по ред све срд ног тру да 
прав ни ка ко ји су се при хва ти ли то га по сла. 

Усва ја њу и одр жа ва њу и тра ди ци о нал них тер ми на ме нич ног пра ва до
при но си ла је сва ка ко и њи хо ва пре ци зност и еко но мич ност, што омо гу ћа ва 
да се прав на нор ма фор му ли ше ја сни је и ра зу мљи ви је. 

* * *

Рад на пре во ђе њу угар ског Ме нич ног за ко на од из у зет ног је зна ча ја јер су 
пре во ди на ста ли пре до но ше ња Гра ђан ског за ко ни ка за Кне же ви ну Ср би ју 
1844. го ди не, па је, иа ко је реч са мо о пре во ди ма, у ве зи са тим по слом отво
рен низ на чел них пи та ња ве за них за прав ни је зик и прав ну тер ми но ло ги ју 
код Ср ба.

Пре во ђе ње Ме нич ног за ко на и рас пра ве ко је су тим по во дом во ђе не, 
раз ли чи та ми шље ња о аде кват но сти упо тре бље них тер ми на, и у по гле ду 

51 Ст. Ј. Вељ ко вић, Об ја шње ње Тр го вач ког за ко ни ка за Кња же ство Ср би ју, Бе о град 
1866, 281‒282, 287‒288, 293‒303. 
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је зи ка, али и у по гле ду њи хо ве пре ци зно сти и ја сно ће у скло пу прав не нор
ме, пру жа ју из ван ред но жи ву и бо га ту сли ку о јед ном пе ри о ду зна чај ном за 
раз вој срп ске кул ту ре у це ли ни и, по себ но, прав не кул ту ре. 

 Пре во ди Ме нич ног за ко на на срп ски је зик на чи ње ни су го то во од мах 
по ње го вом до но ше њу у угар ском Др жав ном са бо ру. И у Угар ској су та да за
ко ни би ли пр ви пут фор му ли са ни на ма ђар ском је зи ку, али у да ле ко по вољ
ни јим усло ви ма, од оних у ко ји ма су се Ср би прав ни ци при хва ти ли њи хо вог 
пре во ђе ња на срп ски је зик. У то вре ме је у Угар ској је зич ка ре фор ма већ би ла 
из вр ше на, ма ђар ски је зик обо га ћен за ма шним лек сич ким фон дом, стра не 
ре чи из ба че не, је зик стан дар ди зо ван и пра во пис утвр ђен.52 

Ка да је о срп ском је зи ку реч, ре фор ма је зи ка и пра во пи са би ла је још у 
пу ном је ку. Крај XVI II и по че так XIX ве ка би ли су пе ри од пре вла сти гра ђан
ског, сла ве но срп ског је зи ка. У сла ве но срп ском је та да вла да ла флук ту а ци ја 
са мно штвом не јед на ко сти из ме ђу јед ног пи сца и дру гог, из ме ђу јед ног де ла 
и дру гог, чак од јед не ре че ни це до дру ге. Сла ве но срп ски је је зик чи ја се гра
ма ти ка не мо же на пи са ти. У ње му је у на че лу би ло мо гу ће све што по сто ји 
у нај ма ње два дру га је зи ка, срп ско хр ват ском и ру ско сло вен ском, евен ту ал но 
још и у тре ћем, ру ском. По сто је број ни ути ца ји дру гих је зи ка, мно го број не 
ре чи и обр ти не мач ког је зи ка, за пад но е вроп ске по зај ми це за пој мо ве мо дер не 
ци ви ли за ци је, већ кон сти ту и са на тер ми но ло ги ја др жав ног уре ђе ња и ад ми
ни стра ци је и мно гих на у ка. Ла ко је схва тљи во због че га је „...ова ква ва ви лон
ска ку ла мно гих је зи ка сто пље них у је дан би ла вр ло лош ин стру мент из ра за, 
упр кос свем свом је зич ком бо гат ству, при сут ном и по тен ци јал ном”, пи ше 
Па вле Ивић. И да ље, „...тај књи жев ни је зик ко ји ни је че сти то ни по сто јао, 
тре ба ло је да по ста не ме ди јум у ко јем ће жи ве ти бу ду ћа кул ту ра, да бу де 
по лу га на прет ка дру штва у це ли ни”.53 Ву ко ва је зич ка ре фор ма би ла је још 
у то ку, а до ње не ко нач не по бе де про те ћи ће још го то во пу на де це ни ја. 

При та квом ста њу је зи ка, он је те шко мо гао би ти по го дан ин стру мент 
да об ли ку је тер ми не у јед ној спе ци фич ној сфе ри ка кво је би ло пра во, да бу де 
ме ди јум у ко јем ће се они ства ра ти и ти ме по лу га на прет ка дру штва у це
ли ни. У ра ду на пре во ди ма ме нич ног за ко на, у не сла га њи ма и ра спра ма 
на ста лим тим по во дом из ме ђу пре во ди ла ца и кри ти ча ра ре зул та та њи хо вог 
тру да, чак и ме ђу они ма ко ји су би ли исто ми шље ни ци ка да се ра ди ло о је зи
ку, би ли су убе дљи во по твр ђе ни за кључ ци зна ме ни тог срп ског лин гви сте о 
је зич ким при ли ка ма вре ме на. 

52 Ре фор ма је зи ка, за по че та кра јем XVI II ве ка, тре ба ло је да ма ђар ски је зик учи ни мо
дер ним је зи ком, на ко јем ће мо ћи да се из ра зе но ви на уч ни, тех нич ки и умет нич ки пој мо ви. 
Раз вој на у ке и умет но сти ни је био мо гућ док се је зик не ускла ди са но вим по тре ба ма. Ре фор ма 
је би ла и по ли тич ко пи та ње, сма тра на је за део све оп штег на ци о нал ног по ли тич ког про гра ма, 
чи ји је циљ било ре фор ми са ње це лог ма ђар ског дру штва. Ре зул тат ових све стра них на по ра 
био је тај што је ма ђар ски је зик до сре ди не пр ве по ло ви не XIX ве ка био осве жен са ви ше де
се ти на хи ља да но вих из ра за и ре чи. То ком ре фор ме по све ћи ва ла се ве ли ка па жња чи сто ти 
је зи ка, тј. да се из ње га из ба це до тад че сто ко ри шће не стра не ре чи и за ме не но вим ма ђар ским 
ре чи ма. Ко нач ну стан дар ди за ци ју и од ре ђи ва ње пра ви ла пра во пи са из вр ши ла је по чет ком 
три де се тих го ди на Ма ђар ска ака де ми ја на у ка (П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја 
Ма ђа ра, Бе о град 2002, 408‒409). 

53 П. Ивић, Срп ски на род и ње гов је зик, Бе о град 1971, 171‒172. 
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И из ме ђу при ста ли ца Ву ко вих ре фор ми, Бог да но ви ћа и По по ви ћа, би ло 
је не сла га ња, не са мо око но вих тер ми на, ко је је тек тре ба ло из на ћи, не го и 
око оних прав них пој мо ва ко ји су у рим ском пра ву и ла тин ском је зи ку и 
дру гим је зи ци ма одав но по сто ја ли и до та да фи гу ри ра ли у прав ној на у ци и 
у прав ном жи во ту. И По по вић и Бог да но вић би ли су не са мо до бри по зна
вао ци срп ске књи жев но сти, не го и уче сни ци у књи жев ном жи во ту, и као 
це ње ни кри ти ча ри али и као ау то ри књи жев них де ла. То под ра зу ме ва да су 
би ли до бри по зна ва о ци је зи ка. Бог да но вић је ка сни је по сред но и уче ство вао 
у бор би за срп ски је зик и пра во пис ‒ стао је од луч но уз Ву ка Ка ра џи ћа у 
ње го вој по ле ми ци са М. Све ти ћем.54 По ред то га, као адво кат, Бог да но вић је 
че сто за сту пао се ља ке, имао не по сре дан кон такт са на ро дом и ње го вим го
вор ним је зи ком, што се мо гло че сто за па зи ти и у све жем и не по сред ном сти
лу ко јим је пи сао.

По по вић је сма трао да у пи та њу из град ње тер ми но ло ги је тре ба по сту
па ти те ме љи то, као што су по сту пи ли и Ма ђа ри, и на сто ја ти да се за сва ки 
по јам у је зи ку на ђе или сми сли од го ва ра ју ћа срп ска реч. У мно го че му ина че 
ра ди кал ни јих по гле да, Бог да но вић је био склон да се за др же и усво је тра ди
ци о нал ни тер ми ни, ко ји су, што је мно гим при ме ри ма и пот кре пио, и у на
ро ду већ би ли и по зна ти и при хва ће ни, би ло да се ра ди ло о ста рим стра ним 
тер ми ни ма, би ло они ма ко ји су на ста ли у прав нич кој прак си. 

Оно што је био за јед нич ки, је дин ствен циљ ко јем су стре ми ли и чи јем су 
оства ре њу по све ти ли сво је на по ре и сво је зна ње, би ло је да се из гра ди срп
ска струч на тер ми но ло ги ја у по слу ко јим су се ба ви ли. Раз ли ке у ре ше њи ма 
ко је су пред ла га ли би ле су при род на по сле ди ца дру штве них и кул тур них при
ли ка у ко ји ма су жи ве ли, сло же ног тки ва раз ли чи тих сло је ва и ра зно вр сних 
ути ца ја. Из гра ди ти јед ну пот пу но но ву, мо но лит ну струк ту ру би ло је и не ре
ал но, не мо гу ће, па и не по жељ но. 

По ка за ло се да По по ви ће ва од луч на на ме ра да за све пој мо ве из на ђе 
срп ске ре чи, од ба цу ју ћи и оне ко је су не са мо у за ко ни ма, већ и у прак си би ле 
упо тре бља ва не и ко ри шће не, ни је би ла оствар љи ва. Са мо они но ви тер ми ни, 
фор му ли са ни за прав не пој мо ве до та да у на ро ду ма ло по зна те, има ли су из
гле да да оп ста ну.

При сту пив ши пре во ђе њу угар ских за ко на са же љом да ство ри срп ске 
тер ми не за све, или бар за ве ћи ну прав них пој мо ва, био је по све му су де ћи 
све стан да се тај циљ не мо же ла ко по сти ћи, од но сно да ње гов пре вод пред
ста вља у не ку ру ку пре лаз, мост из ме ђу ста рих, стра них, али до та да је ди но 
по зна тих тер ми на, ка но ви ма ко је је по ку шао да ство ри. Сто га је нај че шће 
у за гра ди на во дио и ма ђар ски, ла тин ски, ита ли јан ски и не мач ки из раз.55 

54 К. Бог да но вић, Из сту пле ни ја М. Све ти ћа у Уту ку II. У Бе чу 1845. Ову књи гу Кон
стан тин Бог да но вић об ја вио је као од го вор на Ха џи ћев Утук II, је дан од спи са на ста лих у 
по ле ми ци из ме ђу Ву ка Ст. Ка ра џи ћа и Ми ло ша Све ти ћа. Ма да се Бог да но ви ћев спис ни је 
ба вио је зич ким пи та њи ма, по ка зу је да је пом но пра тио по ле ми ке око је зи ка и био при ста
ли ца Ву ков. 

55 „Мен бе, ко је су н а  ви  ђ е  њ е  (látra, ad vi sum, a Vi sta, auf Sicht, т.ј. кад ји ви ди упу ће
ник, да ји из пла ти) из да те), и оне, ко ји ма се рок из пла те (lejárat idö, ter mi nus so lu ti o nis, Ver fal ls
ze it) не ра чу на од пре ста вље ња, ни је нужд но ра ди при мље ња пред ста вља ти...” (За ко ни Ун га-
ри је, уста но вље ни на Со бо ру Кра ље ви не 1840, 68). 
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У пре во ди ма и њи хо вим кри ти ка ма ја сно се мо же уо чи ти да се срп ски 
је зик и ње го ва при ме на у пра ву, и у нор ма тив ној сфе ри, тј. тек сто ви ма, одно сно 
пре во ди ма за ко на, али и прав нич кој прак си, на ла зио у про це су из град ње, 
ко ја је по чи ња ла од са мих те ме ља, тј. од основ них прав них пој мо ва и ин сти
ту та, а не са мо тер ми на ме нич ног пра ва. Ма да је ја сно уоч љи ва раз ли ка 
из ме ђу по гле да прав ни ка мла ђе ге не ра ци је, при ста ли ца ре фор ме је зи ка и 
Ву ко вих на по ра у том прав цу, по не кад су ре ше ња ко ја су оп ста ла у прав ној 
тер ми но ло ги ји до ла зи ла и од оних кон зер ва тив них ау то ра, чи је је де ло би ло 
пи са но ра зним ва ри јан та ма сла ве но срп ског је зи ка, до след но и це ло ви то, или 
пак са мо де ли мич но. С дру ге стра не, и при ста ли ца ма Ву ко ве ре фор ме и 
уво ђе ња на род ног је зи ка у струч ну тер ми но ло ги ју ни је увек би ло ла ко да 
ис ко ра че из тра ди ци о нал них, уста ље них је зич ких окви ра. И ов де су се ја сно 
по ка за ли пу те ви и стран пу ти це, пи та ња и ди ле ме ко ји су та да обе ле жа ва ли 
бор бу за срп ски је зик.

Та ко су се већ у овим по ку ша ји ма по ка за ли прав ци ко ји ма ће се да ље 
кре та ти из град ња прав не тер ми но ло ги је у срп ском је зи ку. И пу те ви ма на
сле ђа, у пр вом ре ду рим ског, али и не ких дру гих прав них си сте ма, на род них 
оби ча ја и је зи ка, али и ства ра лач ких на по ра срп ских прав ни ка. 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

ON THE SER BIAN TRAN SLA TI ONS OF THE HUN GA RIAN BILL  
OF EX CHAN GE LAW, ITS AUT HORS AND CRI TICS

by

Prof. Dr. LJU BO MIR KA KR KLJUŠ
Matica Srpska, No vi Sad

SUM MARY: Im me di a tely af ter the adop tion of the Hun ga rian Bill of Ex chan ge Law 
in 1840, two tran sla ti ons in to Ser bian we re ma de in 1840 and 1841. The tran sla tors we re Ev ge
ni je Đur ko vić and Pa vle Ars. Po po vić. E. Đur ko vić was a re spec ta ble lawyer with con ser va ti ve 
vi ews and an op po nent of Vuk’s lan gu a ge re form; P. Ars. Po po vić was a lawyer, li te rary cri tic, 
la ter sec re tary of the Sta te Co un cil of the Prin ci pa lity of Ser bia, edi tor of the of fi cial Serb ske 
no vi ne (Ser bian new spa pers), and a sup por ter of Vuk’s re form. The tran sla ti ons we re cri ti ci zed 
by Te o dor Pa vlo vić, edi tor of Serb ski na rod ni list (Ser bian na ti o nal ma ga zi ne), and Kon stan
tin Bog da no vić, a di stin gu is hed lawyer and li te rary cri tic. Pa vlo vić’s cri ti cism was in the first 
pla ce di rec ted to wards the Sla vo nicSer bian lan gu a ge used by E. Đur ko vić, but al so to wards 
so me terms used in tran sla tion. Both tran sla ti ons we re cri ti ci zed by K. Bog da no vić, al so a sup
por ter of lan gu a ge re form, who ob jec ted to the Sla vo nicSer bian lan gu a ge used by E. Đur ko vić, 
and to an ina de qu a te tran sla tion re sul ting from the in suf fi ci ent know led ge of le gal mat ters. 
Re gar ding Po po vić’s tran sla tion, he tho ught that many of the terms Po po vić co i ned did not 
cor re spond to the me a ning of the re la ting le gal con ceptS and that so me old fo re ign terms used 
in that fi eld sho uld ha ve been re ta i ned.

The tran sla tion of laws was in no va tory, sen si ti ve and dif fi cult, espe ci ally at the ti me 
of tur bu lent lan gu a ge chan ges, Vuk’s lan gu a ge re form, when Ser bian li te rary lan gu a ge was 
ac tu ally in the pro cess of gro wing and de ve lo ping, and al so chan ging du ring that pro cess. In 
Ser bian lan gu a ge at that ti me le gal ter mi no logy was not de ve lo ped, not only in the fi eld of 
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bill of ex chan ge le gi sla tion, but al so for so me ot her ba sic le gal con cepts. The re fo re, the tran
sla ti ons of the Hun ga rian Bill of Ex chan ge Law and the di scus si ons abo ut them we re ex tre mely 
im por tant for the de ve lop ment of Ser bian le gal ter mi no logy, espe ci ally sin ce they we re ma de 
be fo re the adop tion of the Ci vil Co de in the Prin ci pa lity of Ser bia in 1844. Alt ho ugh it was 
only the qu e sti on of tran sla ti ons, a num ber of ba sic is su es re la ted to Ser bian le gal lan gu a ge 
and le gal ter mi no logy we re ope ned in con nec tion with that. 

KEYWORDS: Hun ga rian Bill of Ex chan ge Law in 1840, Ser bian tran sla ti ons of the Bill 
of Ex chan ge Law in 1840 and 1841, E. Đur ko vić, P. A. Po po vić, K. Bog da no vić, le gal ter mi
no logy
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет 

ПРЕ ГО ВО РИ ИЗ МЕ ЂУ СРП СКЕ И МА ЂАР СКЕ  
СТРА НЕ НО ВЕМ БРА 1848. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Срп скома ђар ски не спо ра зу ми око пи та ња на род но сне рав но
прав но сти у Угар ској до сти гли су сво ју кул ми на ци ју у окви ру ре во лу ци о нар
них де ша ва ња 1848. го ди не и на жа лост, пре тво ри ли су се у отво ре ни рат две 
стра не, у ко јем су па ле не бро је не жр тве и при чи ње на је знат на ма те ри јал на 
ште та, у по је ди ним слу ча је ви ма и на са крал ним објек ти ма. Обе стра не ви ше 
пу та, од по чет ка су ко ба ју на 1848, тра жи ле су ре ше ње, по ку ша ва ле да из ну де 
при мир је, ако не и скла па ње ко нач ног ми ра. Раз го во ри о при мир ју во ђе ни су 
ви ше пу та из ме ђу раз ли чи тих уче сни ка са срп ске и ма ђар ске стра не а ин тен
зи ви ра ни су ме ђу соб ним кон так том из ме ђу срп ског па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа 
и ма ђар ског ге не ра ла у Пе тро ва ра ди ну Имреа Бла го је ви ћа но вем бра 1848. Овај 
рад по ка зу је до да нас у исто ри о гра фи ји не по знат, мо жда и по чет ни део тих раз
го во ра. На жа лост, ме ђу соб не не су гла си це, као и ме ша ње Беч ког дво ра ни су 
до ве ле две стра не (срп ску и ма ђар ску) до ко нач ног ми ра до кра ја Ре во лу ци је 1849. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би, Ма ђа ри, пре го во ри, Ре во лу ци ја 1848/1849.

По че так ре во лу ци о нар них зби ва ња у Хаб збу р шкој мо нар хи ји 1848. го
ди не био је у зна ку „сло бо де и на род но сти”. Ср би у Мо нар хи ји су се с та квим 
ми сли ма и осе ћа њи ма укљу чи ли у пе штан ска ма р тов ска зби ва ња кли чу ћи 
сло бо ди и рав но прав но сти, али у по гле ду на род но сти (на ци је). Упра во та те
жња за за шти том, од но сно сло бо дом и рав но прав но шћу сво је на ци је по ста ла 
је ве о ма бр зо ка мен спо ти ца ња у срп скома ђар ским од но си ма, ко ји су има
ли пр во ра зред ну уло гу на те ри то ри ји ју жне Угар ске, од но сно бу ду ће Срп ске 
Вој во ди не. С дру ге стра не во ђе Ма ђар ске ре во лу ци је ве ро ва ле су „да за јед
нич ка сло бо да по ве зу је љу де чвр шћим ни ти ма не го на ци о нал ност”. Та кав 
став, као и те жња Ма ђа ра да сво ју на ци ју из диг ну из над оста лих у Угар ској 
с те о ри јом да су сви гра ђа ни јед не зе мље и да ти ме при па да ју јед ној (ма ђар
ској) на ци ји, до ве ло је до не тр пе љи во сти и не то ле ран ци је пре ма дру гим на
ро ди ма у Угар ској, а по себ но пре ма срп ском, ко ји је био на ци о нал но и ду хов
но отре жњен. Вр ло бр зо се рас плам сао рат ни су коб из ме ђу два на ро да, ко ји је 
за по чет 12. ју на 1848. на па дом на Срем ске Кар лов це од стра не ко ман дан та 
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Пе тро ва ра ди на ге не ра ла Јо же фа Хра бов ског. Срп скома ђар ски рат, ко ји је 
та да за по чео имао је те шке по сле ди це за обе стра не.1

Због то га су и срп ска и ма ђар ска стра на те жи ле да у не ким мо мен ти ма, 
скло пе при мир је, ма кар на не ко ли ко да на, ко је би пре ра сло у ко нач ни мир 
из ме ђу две стра не. Од мах по сле из би ја ња су ко ба, од но сно 12 да на по сле, по
ку шан је пр ви пре кид ва тре из ме ђу две стра не. Ово при мир је скло пље но 
из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра од 24. ју на 1848, тре ба ло је да тра је де сет да на2, да би 
пре ње го вог зва нич ног ис те ка, кра јем ју на, бор бе би ле на ста вље не, ве ли ким 
су ко би ма две стра не на бач ком ра ти шту.3

Ср би и Ма ђа ри по сле ни за су ко ба за по че ли су но ве пре го во ре о при мир ју, 
од 17. до 19. ју ла (по ста ром ка лен да ру), до не дав но не по зна том у исто ри о гра
фи ји, ко ји су во ђе ни из ме ђу две стра не, на жа лост без кон крет ног, од лу чу
ју ћег ре зул та та.4

С об зи ром да ма ђар ска вој ска у то ку ле та и је се ни 1848, по себ но у Бач кој, 
ни је ус пе ла да по бе ди Ср бе, а бу ду ћи да су у рат про тив Ма ђар ске ушле Тро
јед на Кра ље ви на под ба ном Јо си пом Је ла чи ћем и Ау стри ја с ар ми јом мар
ша ла Ал фре да Вин ди шгре ца (Al fred Win dischgrätz), ма ђар ска вла да је би ла 
при ну ђе на да по но во по ку ша пре го во ре са Ср би ма, да би ста би ли зо ва ла, а 
мо жда и успе шно окон ча ла сво је ју жно ра ти ште.5 На осно ву то га Ла још Ко
шут је пре ко вла ди ног по ве ре ни ка Бе те Еде на, у име Од бо ра за за шти ту отаџ
би не из дао на ре ђе ње 4. но вем бра, да се са Ср би ма за поч ну ми ров ни пре го
во ри. Еден је ово на ре ђе ње про сле дио но вом ко ман дан ту Пе тро ва ра дин ске 
твр ђа ве ге не ра лу Имреу Бла го је ви ћу, ко ји је до био упут ства за ди рект не 

1 О су ко бу по бли же: Ђерђ Шпи ра, „На пра гу бра то у би лач ког ра та”, Збор ник ра до ва 
Ср би и Ма ђа ри у Ре во лу ци ји 1848–1849. го ди не, 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 (3. 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”, Збор ник ра до ва Срп ски по крет у Ре во лу ци ји 1848–1849, 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 збу р шкој мо нар хи ји, Но ви Сад 2005, 23–38; Де јан Ми ка ви ца, 
Вла дан Га ври ло вић и 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; Де јан Ми ка ви ца, Срп ско пи та ње на Угар ском са бо ру, Но ви 
Сад 2011, 65–100.

2 При мир је скло пље но из ме ђу срп ске и ма ђар ске стра не на ини ци ја ти ву опу но мо ће ног 
кра љев ског ко ме са ра, та ми шког гро фа и ве ли ког жу па на Пе тра Ча р но је ви ћа, би ло је већ по сле 
два да на (26. ју на) пре кр ше но у Но вом Са ду из ме ђу две стра не. И Ср би и Ма ђа ри су оп ту жи
ва ли ону дру гу стра ну за кр ше ње при мир ја (Сиг фрид Ка пер, Срп ски по крет у Ју жној Угар-
ској, Бе о гра д–Ва ље во 1996, 101–103; Слав ко Га ври ло вић, Ср би у Хаб збу р шкој мо нар хи ји 
1792–1849, Но ви Сад 1994, 94; Зол тан Ђе ре, Днев ник кра љев ског ко ме са ра Пе тра Ча р но је
ви ћа из 1848. го ди не, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 61/62, Но ви Сад 2000, 241–275).

3 О су ко би ма у Бач кој у ле то 1848. Ви де ти: Сиг фрид Ка пер, нав. де ло, 125–132; Зол тан 
Ђе ре, нав. де ло, 264–274.

4 Пре го во ри су во ђе ни у ма ђар ском вој ном ло го ру код Ста рог Бе че ја, из ме ђу на род ног 
ка пе та на Ми ло ша Вој но ви ћа, са срп ске, и пу ков ни ка Јо ва на Си ли ја ка, с ма ђар ске стра не 
(Вла дан Га ври ло вић, Уче шће на род ног ка пе та на Ми ло ша Вој но ви ћа у срп скома ђар ским пре
го во ри ма у Бач кој у ле то 1848. го ди не, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, св. 63–64, Но ви 
Сад 2003, 221–227).

5 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‟, Збор ник ра до ва на уч ног ску па Срп ски по крет у Ре во лу ци ји: 1848–1849, Но ви Сад 
2000, 13–14.



пре го во ре са срп ском стра ном, од но сно па три јар хом Јо си фом Ра ја чи ћем.6 
Зва ни чан до ку мент, ко ји је у име Од бо ра га ран то вао Ко шут, упу ћен је Па три
јар ху 23. новeмбра 1848. Он се са сто јао од се дам пред ло га за скла па ње ми ра 
и ни је са др жао ви ше не го што су Ср би тра жи ли пре осни ва ња Срп ске Вој
во ди не, од но сно на са мом по чет ку ре во лу ци о нар них зби ва ња.7

О овим де ша ва њи ма пи сао је ма ђар ски исто ри чар Јо жеф Тим (József Thim) 
у свом тро том ном де лу A magyarországi 1848–49-iki szerb fölkelés történe te, 
об ја вље ним у Бу дим пе шти 1930. (I–II) и 1935. (III), ко ја је до дат но об ја снио 
срп ски исто ри чар Јо ван Сав ко вић и об ја вио у Збор ни ку Ма ти це срп ске за 
дру штве не на у ке 1956. го ди не.8

Код Ти ма, од но сно Сав ко ви ћа не до ста ју по је ди ни сег мен ти пре го во ра 
ко је смо про на шли у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске (РОМС), у фон ду 
Ма ну скрип ти (М), под сиг на ту ром 10.082, што нас је на ве ло да об ја сни мо 
и об ја ви мо у ори ги на лу, на не мач ком је зи ку ова ак та. То су, нај ве ро ват ни је, 
по чет ни кон так ти из ме ђу две стра не, ко је су во ди ли па три јарх Јо сиф Ра ја чић 
и ма ђар ски ге не рал Имре Бла го је вић, пре до но ше ња по ме ну те зва нич не по
ну де ма ђар ске вла де с кра ја но вем бра 1848. го ди не.9

Овај ве ро ват ни по че так ко му ни ка ци је (пре го ва ра ња) па три јар ха Ра ја
чи ћа и ге не ра ла Бла го је ви ћа на ве ден у овом пи сму од но си се на де ша ва ња 
с по чет ка но вем бра, од но сно на пе ри од од 3ег до 10ог новембрa, по но вом 
ка лен да ру. У па три јар хо вом пи сму ге не ра лу Бла го је ви ћу за сту пље на су оба 
ка лен да ра (ју ли јан ски и гре го ри јан ски). Па три јарх је пи смо по слао 30ог сеп
тем бра (по ста ром), од но сно 11. но вем бра 1848. го ди не (по но вом).

Ра ја чић је за по чео пи смо с кон ста та ци јом да је већ би ло по ку ша ја скла
па ња ми ра од стра не по је ди них офи ци ра из Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те и 
пи та се да ли су то би ли по је ди нач ни слу ча је ви или зва ни чан став ма ђар ске 
вла де за от по чи ња ње пре го во ра. Па три јарх по том опи су је не сла га ња и не
ра зу ме ва ње ге не ра ла Хра бов ског за срп ски на род и ње го ва зах те ва ња у 
Угар ској. За срп ску стра ну рат је ну жна од бра на а ујед но и бор ба за нај све
ти ја пра ва, ко ја се до би ја ју по ште њем и ло јал но шћу, по ко јој и жи ви срп ски 
на род у Угар ској.10 Срп ски на род се сво јим зах те ва њи ма на Мај ској скуп
шти ни ста вио у ред европ ских на ро да и же лео је јед на кост за све у Угар ској. 
На жа лост, на ста вио је па три јарх, од дру ге стра не (ма ђар ске) ни је усле дио 
по зи ти ван од го вор.11 Због то га је па три јарх од нео за кључ ке срп ског на ро да 

6 Јо ван Сав ко вић, „Ми ров ни пре го во ри за вре ме срп ског по кре та 1848–1849. го ди не 
пре ма до ку мен та ци ји Јо же фа Ти ма”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 15, 
Но ви Сад 1956, 128–129; A magyarországi 1848–49-ki Szerb fölkelés történe te, I–I II, Bu da pest 
1930/1935.

7 О тач ка ма ми ров не по ну де и зва нич ном ста ву Ср ба ви де ти: Слав ко Га ври ло вић, нав. 
де ло, 7–33.

8 Јо ван Сав ко вић, нав. де ло, 129.
9 Евен ту ал но по стиг ну то при мир је би мак си мал но тра ја ло две до че ти ри не де ље, а 

ње гов раз лог тре ба ло је тра жи ти у чи ње ни ци да се мо ра ла по ја ча ти гор ња вој ска, а то је мо
гу ће са мо узи ма њем де ла сна ге од до ње (ју жне), ко ја тај ма њак не би мо гла из др жа ти, па је 
је ди на мо гу ћа оп ци ја при мир је (Јо ван Сав ко вић, нав. де ло, 128).

10 Un se rer Se its kann und muss Di e ser Kri eg als ei ne Not hwe hr für die he i lig sten In te res sen 
von In de mann der Rechts, Menschlic hke it und Lo ja li tet li ebs, be troc htet wer den (РОМС, М. 10082).

11 РОМС, М. 10082.
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за Ин сбрук оче ку ју ћи од цар ске стра не по зи ти ван од го вор на срп ске зах те ве.12 
Па три јарх је сво је руч но у пи сму под ву као да је срп ски на род у овој жи вот ној 
бор би дао све, да су при ви ле ги је из да те срп ском на ро ду за ра ђе не ње го вом 
вер ном слу жбом за др жа ву и Мо нар хи ју. Та ко ђе, под ву као је Ра ја чић срп ски 
на род у овој бор би не ма шта ви ше да из гу би и да ће у ра за ра ју ћем ма ђар ском 
ра ту срп ски на род оп ста ти и оста ти у исто ри ји за пи сан као је дан хра бар 
на род до ра стао вре ме ну.13 Та ко ђе, на ста вио је па три јарх, бо ље је за срп ски 
на род да ис ко па се би гроб не го да при ста не на ма ђар ско Бо жи је пра во.14 Па
три јарх је из ме ђу оста лог на по ме нуо да по сле све га ни ко у све ту не ће мо ћи 
да при хва ти да су Ма ђа ри но си о ци ма сли но ве гран чи це ми ра (fri e den spal me), 
од но сно да је они (Ма ђа ри) ни ка ко не мо гу у ру ке узе ти. Ра ја чић је за кљу чио 
ре чи ма да не мо же Бо жи је пра во би ти из над ин те ре са на ро да и да Ма ђа ри 
мо ра ју по пу сти ти у сво јим зах те ви ма. Срп ски на род у раз го во ри ма не мо же 
ићи ис под од лу ка Мај ске скуп шти не за вр шио је Ра ја чић.15

Сма тра мо да је ово, за са да у на шој исто ри о гра фи ји, нео бра ђе но и не по
зна то пи смо, вре дан исто риј ски из вор, ко ји све до чи о ком плек сно сти и те жи
ни евен ту ал ног ми ров ног про це са из ме ђу срп ске и ма ђар ске стра не. Ко ли ко 
су евен ту ал ни пре го во ри за ви си ли од све у куп них од но са у Мо нар хи ји све
до чи и па три јар хо во пи смо упу ће но цар ским вла сти ма у Бе чу 20. но вем бра 
1848. у ко јем он (Па три јарх) из ри чи то на гла ша ва да „све то на пре за ње срп
ско га на ро да про тив ма ђар ске обес ти ни је са стра не др жа ве [Монархије, 
Аустрије] ни чим по мог ну то, па и у са да шњо сти ни је још ни ка ква по моћ при
мље на”.16 Па три јарх је 25. но вем бра при мио лич но ца ре во пи смо у ко јем се 
из ја вљу је да је Двор стао уз па три јар ха а про тив Ма ђа ра и да ће Цар ка да се 
бу де ус по ста вио мир и ред по ве сти ра чу на о срп ским зах те ви ма.17 Де ша ва ња 
на ра ти шту су, та ко ђе, ишла у при лог Па три јар ху и срп ском на ро ду. Ау стри
ја је про ме ни ла свој од нос пре ма Ма ђа ри ма до но ше њем цар ског ма ни фе ста 
3. ок то бра 1848. ко јим су ба ну Је ла чи ћу као име но ва ном цар ском ко ме са ру 
пре да та сва вој на и гра ђан ска овла шће ња у Угар ској.18

12 Ср би су као и дру ги на ро ди у Мо нар хи ји ис ти ца ли ло јал ност пре ма за ко ни том вла
да ру (Ца ру) и Мо нар хи ји и оче ки ва ли да вла дар санк ци о ни ше (по твр ди) од лу ке Мај ске скуп
шти не. За те кав ши Ца ра и Вла ду на ле то 1848. у Ин сбру ку, до би ли су хла дан од го вор да вла дар 
не мо же да по твр ди од лу ке не за ко ни тог Kонвента и да су Ма ђар ска вла да и Пар ла мент је ди
ни ле га лан пут за по твр ду тра же ња пра ва у Угар ској. Ср би су од стра не вла да ра би ли при
зна ти са мо за вер ску ску пи ну грч коис точ не ве ро и спо ве сти а не за на род. Ста ње се по че ло 
ме ња ти сре ди ном ок то бра ка да су цар ске вла сти зва нич но про гла си ле Ма ђар ску не при ја те љем 
и на њу по сла ле вој ске ге не ра ла и ба на Јо си па Је ла чи ћа и мар ша ла Вин ди шгре ца (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‟, 21–22).

13 Soll te Der Magyarische Au srot tungs kri eg Die Ser bische Na tion ganz verfölgen, so wird 
in Der Geschic hte als ein tap fe res Wolk, wel ches Die Auf ga be Der Ze it gut ver stan den hat (РОМС, 
М. 10082).

14 РОМС, М. 10082.
15 РОМС, М. 10082.
16 Ва со Бог да нов, Уста нак Ср ба у Вој во ди ни и ма ђар ска ре во лу ци ја 1848. и 1849, Су бо

ти ца 1929, 162.
17 Исто, 163.
18 Слав ко Га ври ло вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји (1792–1849), Но ви Сад 1994, 

72–75; Слав ко Га ври ло вић, „Хр ват ски бан Јо сип Је ла чић и Срп ска Вој во ди на”, На ста ва 
исто ри је, бр. 14, Но ви Сад 2001, 7–32; Го ран Ва син, „На ци о нал нопо ли тич ка бор ба Ср ба у 
Угар ској‟, Ис тра жи ва ња, бр. 21, Но ви Сад 2010, 317.
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Зва нич на ми ров на по ну да ко ја је усле ди ла 23. но вем бра 1848. од ма ђар
ске стра не би ла је за ка сне ла. Па три јарх је оце нио да ни ка кви ми ров ни пре
го во ри ви ше ни су по треб ни по што су цар ске тру пе угу ши ле уста нак у Бе чу 
и от по че ле по ход на Ма ђар ску. Оба ве шта ва ју ћи о то ме 23. но вем бра вој во ду 
Сте ва на Кни ћа ни на Па три јарх је кон ста то вао: „То ни је ни за дла ку ви ше не го 
што смо ра ни је има ли... јер ов де не го во ре Ма ђа ри ни јед ном реч ју о од лу ка
ма Мај ске скуп шти не... Ако Ма ђа ри искре но хо ће мир, при ја тељ ство и брат
ство срп ског и ру мун ског на ро да, то ми ров ни усло ви мо ра ју по чи ва ти на 
сло бо ди и јед на ко сти, као што то са да шње вре ме зах те ва”. 19

На ве де но пи смо па три јар ха Ра ја чи ћа о по чет ним ини ци ја ти ва ма за от по
чи ња ње пре го во ра из ме ђу срп ске и ма ђа р ске стра не с по чет ка но вем бра 1848. 
у це ли ни, ори ги на лу, на не мач ком, с на шим ин тер вен ци ја ма у угла стим за
гра да ма гла си:

Dem se i ne des k[a i ser lich] k[öniglich] He rrn F.[eld]M.[ar schal]L.[e i u te nant] 
und kom man di e ren den Ge ne ra len etc. Bla go e vich Ex cel lenz in Pe ter war de in

Eu e re Ex ce lenz! Ich ha be die Ehre auf die ve rehnten pra e si di al no ten vom 3. und 
10. 9 ber 1848. N 1037. und 1045. nac hste hen de an sic hten Eu e ren Ex ce lenz dienst
höflichs zu eröfnen.

Der Ha up tmann Mayer von Pe ter war de i ner Gren zre gi men te war we der schri
ftlich noch zu ir gend ei nen An tra ge oder Vorschla ge we gen Pa ci fi ci e rung zwischen 
der Ser bischen und Magyarischen Na tion ermächtiget, vi el me hr war er mit an de
ren aufträgen, die er nur Eu e ren Ex ce lenz mit zut he i len hat te, nach Pe ter war de in 
geschakt. Als aber der mayor Bo xic se vits mit noch an de ren zway hun ga rischen 
of fi ci e ren dem ha up tmann Mayer ent ge gen ge kom [m]en sind, kom mte der let zte re 
die se i ner wa hren Sen dung Di e sen He ren Of fi ci e ren nicht eröfnen und gla ub te 
dass es am zweck Di en lic hsen sey, ire gen in ter na ci o na len Pa zi fi ci e rung, Die der 
humanität und Der Sta ats zweck Die ge sammt Mo nar hi e ge wiss au fric htig ver lan
gen, zu sprec hen.

Hie durch sind Eu er Ex cel lenz ve ran last wor den, аnmich je ne be i de ve rehnten 
No ten zu ric hten und ihre men schen fre un dlic he Stim mer Be hufs Der Wi e der ke hr 
Das Fri e des auf Grun dla ge ei nem bal li gen au sgle ic hung Der na ti o nal len In te res
sen zu er he ben. 

Eu er Ex cel lenz können Die Ver si ec he rung neh men, Dass ich und Die Ser
bische Na tion Den Kri eg, zu mahl Den Bürger kri eg ve rabsche uen,un d zu Di e sem 
nur Durch Die Him melschre i en de An ge rec htig ke it Der Magyarischen Mac htha ber 
ihres al les nichs Magyarische mit Füssen fret ten den Mi ni ste ri ums, und durch die 
per fin den in Den an na len Der Völken kon nen zu ver kom men de Wort brüchig ke it 
Des he rrn F[e]l[d]m[ar schal ]le i ut nants Hra bovsky ge zwun gen wor den sind. Un
se rer Se its kann und muss Di e ser Kri eg als ei ne Not hwe hr für die he i lig sten In
te res sen von In de mann der Rechts, Menschlic hke it und Lo ja li tet li ebs, be troc htet 
wer den.

19 Joz sef Thim, A magyarországi 1848–49-ki Szerb fölkelés történe te, III, Bu da pest 1935, 
214–215; Јо ван Сав ко вић, нав. де ло, 129; 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‟, 15.
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Das au ser Magyarische Eu ro pa hat di e se Stim me schon la u ser ho ben und Die 
Se r bische Na tion steht auf dem bre i tig sten Rechts bo den vom Gots, dem allerhöchs
ten Mo nar chen, und den Völkern Eu ro pas. Ich und Die Ser bische Na tion be trac hten 
je ne Pam phle te ei ni gen wut hent be am ten magyarischen Scri bler, und ei ni ger Das 
Un gluck Des Va ter lan des wünschen den Sta ats or ga nen Un garns, als ei ne Par tei 
und auswünschescha mlo sen Spi es ge fel len Der Va ter lands würgen. des halb würdi gen 
wie des sen Pom phle te ke i nen Be ant wor tung. Die von Sta at an ner kan nten Rec hte 
ei ner Na tion, al so auch Den Ser bischen sind, nur erjöhrbar, und Die Ser bische 
Na tion hat von 1. und 3. May 1848. Di e se Rec hte, wel che Der De spo ti smus lan ge 
ge drück t, aber wie un ter drück t hat, in 6 Le bens ge tru fen. Vermög Der Pri vi le gien 
war sie zu Di e sen Han dlung oh nen ermächtiget.

Die Ser bische Na tion hat durch ei ne an se hen lic he De por ta cion, Die ich per
sönlich an geführ t ha be, ihre Ge rec hten an sprüch e und Beschlüsse zur allerhöchsten 
San ction in Innsbruck vor ge legt, und es war an Dem Hun ga rischen Mi ni ste ri um, 
Die An for de run gen Der Ze it, Das wohl Un garns bes sen zu ver se hen, und ein 
auflösbares Band zwischen zwey Na ti o nen, die be i de hoc hfer zi eg und tap fer sind, 
und ei ni ge ze i ten zu be fe sti gen, Die Han dlung Des F[e]l[d]m[ar schal ]le i ut nants 
Hra bovsky genügend zu stra fen, je ne schündlic hen Stan drec hte ge hen Die Sprac he 
und Nationalität Den Ser ben auf zu he ben, und So wis Das Glük Den Völker Un
garns noch den aus ge sproc he nen Prin ci pe Der Gle ic hbe rec hti gung al ler Na ti o nen 
zu be gründen.

Die Ser bische Na tion hat in Di e sem Le bens Kampf al les ge wa men, Dem Des 
Hu ma ne Eu ro pa und selbst Die De ma go gen Des Magyari ans ha ben ihre Kraf tan
stre gung ge se hen, ha ben ihre Pri vi le gien ihre Ver di en ste für Sta at und Mo nar chie 
ken nen ge lernt, und ich ver sic hner Eu er Ex cel lenz Die Ser bische Na tion kann in 
Di e sem Kamp fe nicht ver li e ren. Soll te Der Magyarische Au srot tungs kri eg Die 
Ser bische Na tion ganz verfölgen, so wird in Der Geschic hte als ein tap fe res Wolk, 
wel ches Die Auf ga be Der Ze it gut ver stan den hat, pran gen ein sol ches Grab würde 
für uns bes ser sein, als die möge Dul dung Der Magyarischen got tloc hen Rec htung.

Gott der Len der der Völker wird die Na ti o nen Un garns von di e sem in ter na
ti o na len Kri e ge be fre ien und Ni e mand auf der Welt würde eher als ich Die Fri e des 
pal me in die Hand neh men. Doch Di e ser Fri e de kann und dann wi e der keh nen, 
wenn Der Magyari smus in die Lah nin ter na ti o na len Li e be und Aner ken nung der 
ge set zlic hen unan tast ba ren son der in te res sen Völker Un garns ein len ken soll te. 
Was aber Die Ser bische Na tion an be langt, so kann sie nur auf der Ba sis der aus
sprüche  vom 1. und 3. Mai 1848. und der mit den Völkern der Königreiche Dal ma
ti ens, Cro a ti ens u[nd] Sla vo ni ens am Land ta ge zu Agram ge mac hten Con ven tion 
un ter sen den und pa ci fi ci ren. Soll te Das Magyaren thum di e se An sic hten the i len, 
so ent staht ei ne ric hti ge fra ge. Mit wем kann die Ser bische Na tion pa ci fi ci ren? 
Be kan nter mas sen hat das Un ga rische mi ni ste ri um ab ge dankt, der Un ga rische 
Land tag ist allerhöchsten Orts aufgelöst wor den, und das allerhöchste Ma ni fest vom 
3. Ok to ber 1848. hat in Un garn aus An lass euerhörter ....... ei nen zu stand her be i geführt , 
wel cher bis zur Wi e der ke hr grynzlic hen Ord nung an ke i ne Pa zi fi ca tien des sen 
läst Ich wer de übri gens nicht un ter las sen die fri e dli e ben den Ge sin nun gen Eu e re 
Ex cel lenz zur allerhöhsten im ge rin gen ten und in der let zte ren Ze it allerhöhst von 
geschri e be nen We ge zu brin gen und mir die We i sun gen zu er bit ten.
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Ich fre ue mich, Dass ich Die Ge le gen he it eröftert er hal ten ha be, mich mit 
be son de rer hoch ac htung ze ic he ne zu dürfen.

Eu er Ex cel lenz 
Car lo vitz am 30 8 ber/11 No vem ber 1848.
Er ge ben ster de i ner Jo seph Ra jac sich m.[a nu] p.[ro pri a] Er zbischof und Pa tri arh
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SUM MARY: Di sa gre e ments bet we en Ser bia and Hun gary on the qu e sti on of the equ
a lity of the na ti o na li ti es in Hun gary re ac hed the ir cul mi na tion du ring the re vo lu ti o nary events 
in 1848 and un for tu na tely tur ned in to the open war of the two si des, with many vic tims and 
con si de ra te ma te rial da ma ge, even of the sac ral bu il dings. Both si des many ti mes so ught a 
so lu tion for tru ce or even a pe a ce tre aty, ever sin ce the con flict star ted in Ju ne 1848. The tru ce 
ne go ti a ti ons we re con duc ted many ti mes bet we en the dif fe rent par ti ci pants from the Ser bian 
and Hun ga rian si des. They we re in ten si fied by the con tact bet we en Ser bian pa tri arch Jo sif Ra
ja čić and Hun ga rian ge ne ral in Pe tro va ra din, Imre Bla go je vić, in No vem ber 1848. This pa per 
pre sents so far unk nown, and maybe even the ini tial part of the se ne go ti a ti ons. Un for tu na tely, 
mu tual di sa gre e ments, as well as the in ter fe ren ce of the Vi en ne se Co urt did not lead the two 
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СА ЖЕ ТАК: На су прот број ним исто ри о граф ским ра до ви ма о Пр вом свет
ском ра ту и уло зи срп ских на уч ни ка ка ко у од бра ни отаџ би не та ко у про па ган
ди ју го сло вен ске иде је, у ко ји ма је де лат но сти Јо ва на Цви ји ћа по све ће но до ста 
па жње, крат ко трај но, али не и не ва жно по сто ја ње Ју го сло вен ске де мо крат ске 
ли ге (ЈДЛ), чи ји је био пред сед ник, углав ном је оста ло не ис тра же но. Упра во 
из тог раз ло га по ку ша ли смо да у овом ра ду ана ли зи ра мо та да шње по ли тич ке 
по гле де овог ис так ну тог срп ског на уч ни ка, стра нач ки нео пре де ље ног, но из
у зет но ак тив ног у рас пра ва ма о бу ду ћем уре ђе њу ју го сло вен ске др жа ве. Ту ма
че ње ње го вог ме ста у ЈДЛ пр вен стве но смо за сно ва ли на до ку мен ти ма из ви ше 
лич них за о став шти на и збир ки по хра ње них у Ар хи ву СА НУ и Ар хи ву Ју го
сла ви је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пр ви свет ски рат, срп ска вла да, Јо ван Цви јић, ин те лек
ту ал на опо зи ци ја, ју го сло вен ска про па ган да, ује ди ње ње, Ју го сло вен ска де мо
крат ска ли га

Ма да за раз ли ку од мно гих дру гих срп ских на уч ни ка и ин те лек ту а ла
ца ни је уче ство вао у по ли тич ким и стра нач ким над ме та њи ма у Кра ље ви ни 
Ср би ји кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, Јо ван Цви јић (1865‒1927) ни је остао по 
стра ни од на ци о нал них те жњи, уз бу на и кри за. Ње го ви на уч ни ра до ви, јав
на пре да ва ња, го во ри и но вин ски тек сто ви, као и бо га та са чу ва на пре пи ска 
с раз ли чи тим лич но сти ма, по ка зу ју да је све вре ме био жи во за ин те ре со ван 
за ак ту ел на зби ва ња, по себ но она ко ја су се од ра жа ва ла на суд би ну на ци је. 
Шта ви ше, као не спо ран на уч ни ау то ри тет ви ше пу та је, и пре Пр вог свет ског 
ра та, ре зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња да вао на уч ну под ло гу за на ци о нал не 
про гра ме.1 Бу ду ћи да су ње го ви ста во ви пре ма та да шњим до га ђа ји ма и по
ли тич ким по ја ва ма би ли до бро по зна ти, за ми шље ње и са вет обра ћа ли су му 
се не са мо ге не ра циј ски при ја те љи, већ и омла ди на, го то во ре во лу ци о нар но 

1 Ви де ти: Ми ра Ра до је вић, „Јо ван Цви јић у дру штве нопо ли тич ком жи во ту срп ске и 
ју го сло вен ске др жа ве”, у: Јо ван Цви јић: жи вот, де ло, вре ме. По во дом 150 го ди на од ро ђе ња, 
ур. Ви дој ко Јо вић и Алек сан дар Ко стић, Бе о град 2015, стр. 79‒95.
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рас по ло же на и не стр пљи ва да за вр ши де ло на ци о нал ног осло бо ђе ња. У јед
ном та квом тре нут ку, на при мер, про ис те клом из гор ке раз о ча ра но сти због 
из ну ђе ног при зна ња анек си је Бо сне и Хер це го ви не, пре чан ски Ср бин Ми лан 
Ћур чин пи сао му је у про ле ће 1909. го ди не: „Ко ли ка је то бру ка, пре ти ти с 
пе сни цом у џе пу, ка ко се сад ви ди да смо ми чи ни ли, и во ди ти јед ну по ли ти ку 
про ше ња по Евро пи; и шта би чо век сад све био у ста њу учи ни ти, да за бо ра ви 
оне де мон стра ци је под Ну ши ћем! Кад не мо же мо ни шта, бар да смо ћу та ли”.2

По ред број них са вре ме ни ка из раз ли чи тих обра зов них и со ци јал них 
сло је ва, Јо ва ну Цви ји ћу је по што ва ње ука зи вао и дом Ка ра ђор ђе ви ћа, на ро
чи то пре сто ло на след ник Алек сан дар, с ко јим се у ок то бру 1909. го ди не, у 
дру штву бу гар ског кра ља Фер ди нан да, та ко ђе љу би те ља ге о ло ги је, и гру пе 
срп ских на уч ни ка пе њао на Ко па о ник. За бри ну то због овог „из ле та”, ау стро
у гар ско по слан ство у Бе о гра ду по ку ша ва ло је да от кри је мо гу ће скри ве не 
раз ло ге, за ко је је би ла за ин те ре со ва на и штам па, не про пу шта ју ћи да ис так
не при су ство Јо ва на Цви ји ћа, нај бо љег по зна ва о ца Бал кан ског по лу о стр ва. 
Не ко ли ко го ди на доц ни је, по ста вље но је пи та ње ни је ли упра во та да раз го
ва ра но о бу ду ћем срп скобу гар ском раз гра ни че њу и мо гу ли се у овом су сре
ту на зре ти за че ци срп скобу гар ског са ве за, оства ре ног 1912. го ди не.3

Иа ко је на слич не не до у ми це те шко да ти по у зда не од го во ре, си гур но 
је да Јо ва на Цви ји ћа чак ни ње гов из у зет но кри ти чан од нос пре ма Ни ко ли 
Па ши ћу ни је спре ча вао да срп ској вла ди по мог не сво јим зна њи ма. Чим је 
почео Ве ли ки рат, на пред лог ре ген та Алек сан дра на пу стио је Бе о град и за
јед но с вла дом и дво ром пре шао у Ниш, рат ну срп ску пре сто ни цу по чев од 
25. ју ла 1914. го ди не, где је већ пр вих да на укљу чен у раз го во ре о су штин ским 
пи та њи ма од бра не зе мље и ње не бу дућ но сти. Као вр хун ски струч њак и по
зна ва лац те ре на при кљу чен је Ге о граф ском оде ље њу Вр хов не ко ман де и исто
вре ме но за по чео пи са ње бро шу ре Је дин ство Ју го сло ве на, ко јом је тре ба ло 
обра зло жи ти и ге о граф ску це ли ну ју го сло вен ских зе ма ља. Убр зо по за вр шет
ку тих по сло ва, по чет ком 1915. го ди не упу ћен је у Лон дон, где му је пр вен
стве ни за да так био да уз по моћ ен гле ских на уч ни ка и јав них рад ни ка – Ар ту ра 
Еван са, Ви ке ма Сти да, Ро бер та Си тонВот со на и Џор џа Тре ве ли а на – од бра
ни те ри то ри је ко ји ма су са ве зни ци по ку ша ва ли да Бу гар ску, Ита ли ју и Ру му
ни ју при до би ју да се при кло не Ан тан ти. И по ред ве ли ког тру да ко ји је уло жио 
у успех те ак ци је, бо ра вак у Ен гле ској уве рио га је да на по ри по је ди на ца и 
оправ да ни зах те ви ма лих на ро да би ва ју не моћ ни пред бес кру пу ло зно шћу 
ин те ре са ве ли ких си ла.4 „Уви део сам да је од чла на ка и књи га ма ла или ни

2 Ар хив СА НУ, За о став шти на Јо ва на Цви ји ћа, 13.484/1.305‒3.
3 М. Ра до је вић, нав. де ло, стр. 86. По ре чи ма кне за Гри го ри ја Тру бец ког, ру ског по сла

ни ка у Кра ље ви ни Ср би ји од је се ни 1914. го ди не, из ван ње них гра ни ца би ла су по зна та са мо 
тро ји ца срп ских на уч ни ка: Сто јан Но ва ко вић, Ми ха и ло Пе тро вић Алас и Јо ван Цви јић, вла
дин „уче ни екс перт” за „кро је ње” те ри то ри ја. На гла сив ши да је упра во он уо чи бал кан ских 
ра то ва „на пра вио срп скобу гар ску гра ни цу пре ма за јед нич ком спо ра зу му”, до дао је да је и 
1914. го ди не, по из би ја њу Ве ли ког ра та, „са ста вио кар ту срп ских пре тен зи ја на осно ву пле
мен ског прин ци па”, ко ја је „без сум ње би ла пре те ра на”, с об зи ром на то да је укљу чи ва ла 
це лу оба лу Ја дран ског мо ра до Тр ста и „ве ли ки део Ба на та” (Кнез Гри го ри је Ни ко ла је вич 
Тру бец ки, Рат на Бал ка ну 1914‒1917. и ру ска ди пло ма ти ја, Бе о град 1994, стр. 73, 79).

4 Ви де ти: Љу бин ка Тр гов че вић, „Јо ван Цви јић у Пр вом свет ском ра ту”, Исто риј ски 
ча со пис, књ. XXII, Бе о град 1975, стр. 176‒185.
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ка ква не по сред на ко рист”, на пи сао је вла ди. „И за то же лим да се вра тим у 
Ср би ју где ћу чи ни ми се би ти ко ри сни ји.”5

Вра тив ши се у зе мљу кра јем ју ла 1915. го ди не, Јо ван Цви јић се по но во 
по све тио на уч ним екс кур зи ја ма, пре вас ход но оби ла зе ћи кра је ве ко ји су се 
уну тар срп ских гра ни ца на шли по сле бал кан ских ра то ва. Осим же ље да их 
де таљ ни је про у чи, с об зи ром на оче ки ва ну но ву ау стро у гар ску офан зи ву, циљ 
ових пу то ва ња био је и да ис пи та те рен мо гу ћег по вла че ња срп ске вој ске. 
То по твр ђу ју бе ле шке ко је је та да во дио, али и на лог ми ни стра вој ног Ра ди
во ја Бо јо ви ћа да као ње гов иза сла ник и на уч ни са вет ник от пу ту је у Со лун, 
у штаб ге не ра ла Са ра ја, глав но ко ман ду ју ћег са ве знич ког офи ци ра. Не ште
де ћи се, ни је од био ни ту ду жност.6 

Вој ни слом у је сен 1915. го ди не, ме ђу тим, и тра ге ди ја ко ја га је пра ти ла, 
оста ви ли су и на ње га те шке по сле ди це. Пот пу но скр хан, кри вио је вла ду и 
са ве зни ке, учвр стив ши рђа во ми шље ње о спо соб но сти ма Ни ко ле Па ши ћа 
и по ли ти ци Ан тан те. Као и у дру гим при ли ка ма, ње го ва раз ми шља ња има ла 
су ка рак тер сво је вр сних са ве та и по ру ка на ро ду, ма да овог пу та ни су из ри
ца на јав но не го бе ле же на на хар ти ју, ко јој је ис по ве дао сте че но ис ку ство и 
нај ве ће сво је ја де. „Јед на др жа ва, ма ка ко би ла ма ла, не сме сво ју ве ли ку суд
би ну пре да ти у ру ке сво јих са ве зни ка”, за пи сао је. „Тим пре кад је не са мо 
у вр ло оба ве ште ним кру го ви ма по зна то, ка ко Ен гле ска мо же да упо тре бљу је 
и зло у по тре бљу је ма ле на ро де и др жа ве и ка ко уко ре ње не по гре шне ми сли 
о Бал ка ну има ју и мно ги Фран цу зи, а на ро чи то Ру си. Ме ђу тим, то је прак
тич но иза шло на то да су са ве зни ци пот пу но рас по ла га ли суд би ном Ср би је 
[...] не са мо на шим ле гал ним те жња ма не го и те ри то ри јом Ср би је, као што им 
се сви де ло пре ма њи хо вим по гре шно схва ће ним ин те ре си ма и не ра зу ме ва њу 
бал кан ско га ду ха. У не ко ли ко ма хо ва је би ло по треб но ре ћи да ми не мо же мо 
ићи с њи ма, иа ко не ће мо би ти про тив њих [...] Бар да је срп ска вла да да ла 
остав ку, и тре ба ла је то учи ни ти, у не ко ли ко при ли ка, кад се од стра не са ве
зни ка ни је обра ћа ла па жња на ње не раз ло ге, и пред ло ге...”7

Не сре ћан због стра да ња срп ског на ро да, раз о ча ран у са ве зни ке и љут 
на вла ду, Јо ван Цви јић је го ди ну да на, од кра ја де цем бра 1915. до кра ја де цем
бра 1916, про вео у швај цар ском гра ди ћу Ној ша те лу, а по том две го ди не у Па
ри зу, све до за вр шет ка ра та и Кон фе рен ци је ми ра. Не ме ња ју ћи то ком те три 
го ди не од нос пре ма срп ској вла ди и Ни ко ли Па ши ћу, пу но је ра дио, ис тра
жи вао и пи сао, др жао пре да ва ња на Сор бо ни, са ра ђи вао у на уч ним ча со пи
си ма, одр жа вао кон так те с број ним стра ним на уч ни ци ма, по кре тао ак ци је 
за по моћ срп ским из бе гли ца ма, осно вао ко ми тет за срп ску си ро чад, по ма гао 
сту ден те...8

По зи ви и пред ло зи за са рад њу сти за ли су му са свих стра на, на ро чи то 
од по чет ка 1917. го ди не, ка да је и сâм ис по ља вао ви ше уве ре ња у ко на чан 
ис ход бор бе за ју го сло вен ску иде ју. Исто вре ме но, ин си сти рао је на по тре би 
да ује ди ње на др жа ва бу де по све му мо рал ни ја од ре жи ма ко ји је у то вре ме 
на ме та ла вла да Ни ко ле Па ши ћа. „У зе мљу не са мо што не тре ба пу сти ти (да је 

5 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), з. Јо ван М. Јо ва но вић Пи жон (80), 80‒8‒277; 80‒2‒321.
6 Љ. Тр гов че вић, нав. де ло, стр. 185‒187.
7 На ве де но пре ма: исто, стр. 188.
8 Ви де ти: исто, стр. 189‒195.



50

ор га ни зу ју) са да шње љу де”, пи сао је Љу бо ми ру (Љу би) Сто ја но ви ћу, бив шем 
ше фу Са мо стал не ра ди кал не стран ке и лич ном при ја те љу, „већ нов дух, с 
по чет ка без трун ке од пар тиј ског ду ха, по ли ци ја и ад ми ни стра ци ја на но вим 
осно ва ма, ра ди јав не и имов не без бед но сти, ра ди че сти то сти и при ват не и 
на ци о нал не...”9 Јер, не сла жу ћи се с по ли ти ком Ни ко ле Па ши ћа и ње го вих 
нај бли жих са рад ни ка, по пут Јо ва на М. Јо ва но ви ћа Пи жо на, бив шег по моћ
ни ка у Ми ни стар ству спољ них по сло ва и по сла ни ка у Лон до ну, Јо ван Цви јић 
ни је скри вао ду бо ку огор че ност ко ја је ишла до оштре осу де и не го до ва ња. 
То се ве о ма до бро ви де ло и у пи сму ко је је сеп тем бра 1917. го ди не упу тио 
Ми ла ну Ћур чи ну, као од го вор на ње гов текст о ју жно сло вен ском пи та њу и 
иде ју ши рег оку пља ња при ста ли ца ју го сло вен ства из ре до ва осо би то мла ђе 
ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те, али и уз по др шку срп ске вла де.

„Вр ло се сла жем с ва шим ми сли ма”, на пи сао је у од го во ру, „да на ши 
по ли ти ча ри ни су ми сли ли и ра ди ли на це лом на шем на род ном пи та њу и да 
му се тек по ла ко и око ли шно при бли жа ва ју, да мла да ге не ра ци ја, ко ја је има
ла нај ве ћег уде ла у ра ду има пра во да пред ста вља на род но ми шље ње.

Али ни сам мо гао ви де ти из Ва шег Ју жно сло вен ског пи та ња и ју жносло
в[енске] по ли ти ке на ка кав Ви прак ти чан рад ми сли те осим ово га што ра де 
они ко ји ра де. Ор га ни за ци ја – ка ква и ко јих сред ста ва? Од нос пре ма Вла ди 
и Југосл[овенском] Од бо ру? Лист, ре ви? При ме тио сам да се и ов де и у Же
не ви о то ме ми сли.

Ја имам свој круг ра да ко ји је ван вла де и јужносл[овенског] од бо ра и 
то то ли ко да ми га је не мо гу ће ско ро са вла ђи ва ти.

Као што зна те са Вла дом не же лим ни ка кве ве зе:
То су угур су зи, нај ве ћи у на шем на ро ду, на ро чи то Па шић.
Да ни је Љ[убе] Јо ва но ви ћа не би има ли ни јед ну иде ју.
Пред став ни ци нај и зра зи ти је ко руп ци је и шпи ју на же.
Глав ни им по сао одр жа ти се на вла сти.
У мар ту 1915 су тре ба ли да да ју остав ку због макед[онског] пи та ња.
Ни су ни при бли жно ис цр пли сред ства да уве ре Са ве зни ке о пе р фи ди ји 

Бу га ра пре на па да.
По сле про па сти Ср би је да им је зве зда на че лу тре ба ли су да ти остав ке 

или их да ва ти та ко по сте пе но (да ти им пла те и по ло жа је – не ка их ђа во но си) 
да не ста не те вла де под ко јом про па да Ср би ја, на род сва кул ту ра.

Као што зна те ја од тих вре ме на не мо гу да [их] гле дам и сма трам њи
хо во оста ја ње на Вла ди за нај ве ћу на род ну сра мо ту.

Због тих и дру гих раз ло га ја оста јем да сам ра дим и са при ја те љи ма 
истих уве ре ња, али не ћу ни у ка кав од бор, ни у ка кву ак ци ју ко ја је у ве зи с 
Вла дом. Исто та ко у све по сло ве у ко ји ма је тај ин три гант Пи жон, врап чи је 

9 Ар хив СА НУ, За о став шти на Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, 14.092/4. Не мо ћан пак да га сле
ди у тој по но во про бу ђе ној по ли тич кој во љи, Љу ба Сто ја но вић му је од го ва рао пот пу но дру
га чи јим то ном: „Ти сав го риш од по ли ти ке, а ја сам се – уга сио! Ја сам из гу био ве ру у љу де, 
и то ка ко у њи хов ка рак тер та ко и у њи хо ву па мет. Ни кад ми ни су из гле да ли ми зер ни ји 
не го у овим при ли ка ма. Мо же би ти да то до ла зи и оту да, што и сам не мам ја сне ори јен та ци је 
у овим при ли ка ма, па то пре но сим и на дру ге [...] Грех је, да, се де ти скр ше них ру ку, али да 
се мо же што ра ди ти, пр ви је услов има ти ве ре у се бе и има ти план ра да. Ја не мам ни јед но 
ни дру го” (Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 13.484/1.235–11). 
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гла ве. Кад сам по шао у ја ну а ру у Лон дон до био је Љ[убомир] Ми ја и ло вић, 
по сла ник у Ри му од тог ин три ган та те ле грам, пре ма ко ме се краљ Пе тар не 
сла же с мо јим по гле ди ма о ’Је дин ству Ју го сло ве на’ (књи га из и шла у Ни шу). 
Ме не се ни је ти ца ло што краљ Пе тар ми сли о мо јим по гле ди ма и ни сам се 
на то оба зи рао. Али сам сад слу чај но са знао да је тај те ле грам фал си фи кат; 
у оста лом она ко исто као што је тај Пи жон фал си фи ко вао у на шој ди пло
м[матс кој] књи зи те ле грам Ма те Бо шко ви ћа из Лон до на, ко ји је рат ја сно 
пред ви дио и енер гич но об ја вио Вла ди.

1912. г. Па шић је пре ко Пи жо на пра тио дво ји цу но ви на ра да ме на па да ју 
за мо је по гле де о макед[онским] Сло ве ни ма.

То је не ва љао свет ко ме је до ства ри са мо то ли ко ако је то и у њи хо вом 
ин те ре су и у ин те ре су њи хо ве су је те.

Ви ви ди те ваљ да да они и та мо као и ов де и у Же не ви (34 шпи ју на) и у 
Ни ци (пре ко 80 шпи ју на) да ју ди јур не и нов ча не на гра де не ра ди ства ри, већ 
сво јим љу ди ма, тј. оним по ло жа ра ма ко ји и у да на шњем вре ме ну са мо њих 
хва ле.

Ма ка кав по сао или ак ци ју пред у зе ли ко ја има ве зе с тим љу ди ма, не мој
те на ме не ра чу на ти. Јер ја ми слим да је пре све га по треб но оста ти при сто јан 
чо век”.10 

Исто вет ну не тр пе љи вост пре ма вла ди Ни ко ле Па ши ћа и ње ну са мом 
по ка зи ва ла је и гру па по ли ти ча ра из Са мо стал не ра ди кал не стран ке, љу тих 
про тив ни ка и че сто пре о штрих кри ти ча ра не ка да шњих пар тиј ских са бо ра ца, 
од ко јих су се одво ји ли на по чет ку XX ве ка, кри ти ку ју ћи их због по ли тич
ког опор ту ни зма.11 Иа ко су по на ло гу вла де би ли за ду же ни за ју го сло вен ску 
про па ган ду и одр жа ва ње ве за с Ју го сло вен ским од бо ром, они су – углав ном 
бо ра ве ћи у Же не ви и дру гим про па ганд ним цен три ма – за у зи ма ли све из ра
зи ти ји опо зи ци о ни став, чак то ли ко на гла шен да се сти цао ути сак ка ко сво
је ак ци је пре вас ход но ускла ђу ју с ми шље њем и по тре ба ма Ју го сло ве на из 
Ау стро у гар ске.12 Слич но дру гим опо зи ци о на ри ма, и они су сма тра ли да је 
це ло ку пан вла дин управ ни апа рат био крај ње би ро кра ти зо ван и огре зао у 
ко руп ци ји, а у од но су пре ма Ју го сло вен ском од бо ру и ју го сло вен ској иде ји 
не то ле ран тан, не де мо крат ски и ис кљу чи во срп ски. Њи хов пре на гла ше ни 
кри ти ци зам пре ма Ни ко ли Па ши ћу већ је у про ле ће 1918. го ди не по стао то
ли ко агре си ван да је за сме тао чак и Ро бер ту Си тонВот со ну, чу ве ном „при
ја те љу Ју го сло ве на”, за штит ни ку Ју го сло вен ског од бо ра и за ступ ни ку ју го
сло вен ске иде је у ен гле ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма. По ње го вим ре чи ма, 
срп ска опо зи ци ја је по ка зи ва ла „вр ло ма ло так тич ке уме шно сти”, а бор бу 
про тив вла де во ди ла је „с не по мир љи во шћу ко ја је за јед нич ка свим бал кан
ским стран ка ма без из у зет ка”. По сту па ју ћи та ко, ни је мо гла ни да у пот пу
но сти до при не се про па ган ди ју го сло вен ства.13 Јо ва ну Цви ји ћу, ме ђу тим, 

10 На ве де но пре ма: Кон стан тин Ба ста ић, „Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га и ње ни прет
ход ни ци”, Збор ник Прав ног фа кул те та у За гре бу, бр. 3‒4, За греб 1962, стр. 171.

11 Ви де ти: М. Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка. По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар-
ко ви ћа (1874‒1946), Бе о град 2007, стр. 53‒62.

12 Исто, стр. 148‒298.
13 Ро берт Си тонВот сон је ово ми шље ње из нео у члан ку „Из бор Ср би је” у ко ме је и 

сâм осу ђи вао не по пу стљи вост Вла де Ни ко ле Па ши ћа у пи та њи ма ује ди ње ња, а за ко ји су 
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та кав опо зи ци о ни став ни је мно го сме тао. Ма да стра нач ки нео пре де љен, и 
лич но и по ли тич ки био је бли зак са ста ри јом ге не ра ци јом са мо стал них ра
ди ка ла, док га је с мла ђом по ве зи ва ла не тр пе љи вост пре ма Ни ко ли Па ши ћу. 
Из тих раз ло га су му се при пад ни ци те гру пе обра ћа ли мол ба ма и пред ло зи
ма да их по др жи у по ку ша ји ма оку пља ња не ком про ми то ва них ин те лек туа
ла ца и по ли ти ча ра, ко ји би – по ве зу ју ћи се на јед ној ши ро кој идеј ној осно ви 
– мо гли да ути чу на про цес ју го сло вен ског ује ди ње ња. Пу на, али и иде а ли
зо ва на де мо крат ска фор ма за ко ју су се гор љи во за ла га ли тре ба ло је да оси
гу ра ап со лут ну рав но прав ност свих чи ни ла ца ује ди ње ња, без об зи ра на 
до при нос рат ној по бе ди, под не те жр тве и не јед на ку те жи ну у ме ђу на род но
прав ним од но си ма. 

На осно ву са чу ва них исто риј ских из во ра мо же се за кљу чи ти да је у по
ку ша ји ма при до би ја ња Јо ва на Цви ји ћа за та кав по ли тич ки ан га жман по себ но 
упо ран био Ми лан Грол, чи ја је пре пи ска с ис так ну тим на уч ни ком би ла при
лич но ре дов на и че сто ве о ма ис црп на, па и са др жај ни ја од оне ко ју је во дио 
с Љу бом Сто ја но ви ћем и Јо ва ном Жу јо ви ћем, та да шњим пред сед ни ком Срп
ске кра љев ске ака де ми је. Зна ју ћи за став Јо ва на Цви ји ћа да Ср би ја у про це
су ује ди ње ња мо ра оста ти „на мо рал ној ви си ни”, не на пу шта ју ћи „ни је дан 
на род ни иде ал” и не пра ве ћи „ни ка кву раз ли ку из ме ђу на ших су на род ни ка 
ра зних кра је ва и ве ра”, Ми лан Грол се тру дио да га убе ди у ну жност ства
ра ња кон крет ни јег про гра ма ује ди ње ња. И сâм огор чен на вла ду, у име ве ћег 
бро ја опо зи ци о на ра слао му је низ мол би за по моћ.

Кри ти ку ју ћи „иде је зва нич ног Пи је мон та”, у јед ном је пи сму на по ми њао 
да омла ди на ми сли на пред ни је, али да се и у њој „те ми сли по чи њу про га ња
ти”. Уз све по што ва ње, до да вао је: „Они ко ји су нај по зва ни ји да о то ме го во ре 
и да ју пра вац – Цви јић, Љу ба Сто ја но вић и њи ма до стој ни – или ћу те или 
сво ју уло гу под ре ђу ју и по сред но да ју санк ци ју ви зан ти ни зму на ше рђа ве 
на ци о нал не по ли ти ке. Ме ни се чи ни да мо ра мо при бе ћи овим дра стич ним 
на чи ни ма да Вас из ву че мо из ре зер ве! Зло ће би ти ако до кра ја оста не на ком
пе тен ци ја ма ко је да нас опре де љу ју сав наш јав ни жи вот – чи ји је пар тиј ски 
ца ри зам ап со лут ни ји по бу дућ ност Ср би је од оног што је био у Ру си ји.”14

Са мо не ко ли ко не де ља ка сни је, Ми лан Грол је по но во апе ло вао на Јо ва
на Цви ји ћа да се ан га жу је у ства ра њу про гра ма ује ди ње ња, до де љу ју ћи му 
због ње го вог на уч ног и лич ног ау то ри те та, као и пар тиј ске нео пре де ље но сти, 
нај зна чај ни ју уло гу, не са мо то ком ра та већ и по по врат ку у зе мљу. По пут 
мно гих дру гих ње го вих пи са ма, и ово је би ло од раз оп сед ну то сти по тре бом 
да ју го сло вен ско ује ди ње ње бу де оства ре но на нај де мо кра тич ни ји на чин, те 

му ма те ри јал до ста вља ли и при пад ни ци срп ске опо зи ци је. Об ја вљен у ав гу сту 1918. го ди не, 
у ча со пи су Но ва Евро па, ко ји је Ро берт Си тонВот сон уре ђи вао у Лон до ну, тај је чла нак имао 
ве ли ки ути цај ка ко на кри ти ча ре Ни ко ле Па ши ћа та ко и на ње го ве при ста ли це, по го то во 
отуд што су из ње га сте кли до дат но уве ре ње да срп ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на опо зи ци
ја за рад ју го сло вен ске иде је и по ли тич ких зах те ва Ју го сло вен ског од бо ра угро жа ва срп ске 
на ци о нал не ин те ре се. Под не што из ме њим на сло вом „Ср би ја има да би ра” и уз не ко ли ко 
ре ак ци ја на ње га, по сле ра та га је на срп скохр ват ском је зи ку об ја ви ла за гре бач ка Но ва Евро-
па, књ. VI, бр. 6, 21. ок то бар 1922, стр. 160–178. Ви ше: М. Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка. 
По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа (1874‒1946), стр. 290–291. 

14 Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 13.484/279‒I‒4.



да га фор му ли шу нај по зва ни је лич но сти, осло бо ђе не свих на ци о нал них и 
по ли тич ких „пред ра су да”, а про тив не по ли ти ци Ни ко ле Па ши ћа. Бри ну ћи 
о мо рал но сти це лог „по ду хва та”, стра хо вао је да јед ну та ко ве ли ку иде ју, као 
што је по ње го вом уве ре њу би ла ју го сло вен ска, не упро па сте „ма ле гла ве”. 

„Кад сам у ра ни јем нер во зном пи сму”, на пи сао је та ко ђе 1917. го ди не, 
„учи нио апел на Вас и Љу бу Сто ја но ви ћа и оста ле љу де ви ших иде ја и ви шег 
мо ра ла од оног ко ји је да нас у зва нич ном оп ти ца ју, ја сам са мо дао из раз очај
ној опа сци да ни они ко ји ви де зло не ор га ни зу ју сна ге за бо ље. Не ми слим 
да Вас лич но, на при мер, тре ба ба ци ти од мах у отво ре ну аре ну [...] Љу ди ва шег 
име на не мо ра ју се ан га жо ва ти та мо где дру ги мо ра ју по сва ку це ну. Ви сте 
по треб ни да са јед ног ви шег [...] фо ру ма ка зу је те оне исти не ко је су осно ва 
на шој бор би, и да, с нео кр ње ним ау то ри те том у по треб ном тре нут ку пре су
ди те – ка да то бу де ко ри сно [...] На ма сте то ли ко по треб ни и [...] то ли ко сте 
нам дра ги: чу ва ће мо Вас ако не ра ди че га дру гог за то што сте по треб ни за 
по сло ве по по врат ку, ка да ће тре ба ти још ви ше љу ди од до бра и ви со ка име на 
но да нас.”15

Без об зи ра на стал ност и убе дљи вост упу ћи ва них по зи ва, по себ но Јо
ва ну Цви ји ћу, ови по ку ша ји мла ђих са мо ста ла ца, углав ном ан га жо ва них у 
срп ском Но ви нар ском прес би роу у Же не ви, ни су ни бр зо ни ла ко до ве ли до 
на стан ка не ка кве ор га ни за ци је исто ми шље ни ка. Ство ри ли су, ме ђу тим, 
осно ву за го ди ну да на доц ни је фор ми ра ну Ју го сло вен ску де мо крат ску ли гу. 
У ме ђу вре ме ну, сма тра ју ћи да је и без тог до дат ног ан га жо ва ња мно го чи нио 
за срп ску и ју го сло вен ску ствар, Јо ван Цви јић се по све ћи вао за вр шет ку ве
ли ке ан тро по ге о граф ске мо но гра фи је о Бал кан ском по лу о стр ву, уз ко ју је 
на пи сао и дру ге ра до ве, по пут Ет нич ког и на ци о нал ног је дин ства Ју го сло-
ве на и Кул тур них по ја се ва Бал кан ског по лу о стр ва, пу бли ко ва не на ви ше 
је зи ка. Са ве ти ма је по мо гао и об ја вљи ва ње књи ге о бу гар ским зло чи ни ма 
у Ср би ји, ко ју су уз вла ди ну нов ча ну по моћ и са гла сност швај цар ског ле ка
ра Вик то ра Ки на, фор мал ног ау то ра, у Же не ви при ре ди ли срп ски ин те лек
ту ал ци, ан га жо ва ни у Но ви нар ском би роу Кра ље ви не Ср би је.16 Иа ко и да ље 
ре зер ви сан пре ма вла ди, при стао је да бу де пред сед ник Од бо ра за кул ту р ну 
про па ган ду, ко ји је она осно ва ла у Па ри зу. Са сво је стра не, зна ју ћи ко ли ко у 
на ци о нал ној по ли ти ци вре ди по моћ и рад Јо ва на Цви ји ћа, вла да му је ис пу
ња ва ла го то во сва ку же љу, са гла сив ши се – на при мер – да од вој не оба ве зе 
осло бо ди све струч ња ке ко ји су му би ли по треб ни због сво јих ге о граф ских 
и кар то граф ских зна ња.17

Све стан та квог, до не кле кон тро верз ног од но са, Јо ван Цви јић је у сво јој 
бе ле жни ци оста вио и ова кве ми сли: „Сви ма по ли ти ча ри ма, ма лим, уским и 
се бич ним, ка кви су са да, ни је до ства ра ња пра вих лич но сти, оних ко ји су со 
и сна га јед не на ци је. Кад им при ђу или их по зо ву на за јед нич ки рад, то је 
без из у зет ка ика квог да их упо тре бе за сво је ци ље ве, чим пре ста не по тре ба 
на пу шта ју их. Ма ње лич но сти су ти ме ис це ђе не и про па ле. Љу де ве ће на уч не 

15 Исто, 13.484/279‒I‒6.
16 Ви ше: М. Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка. По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар-

ко ви ћа (1874‒1946), стр. 256‒258.
17 Љ. Тр гов че вић, нав. де ло, стр. 194‒195.
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ва жно сти др же под стал ним над зо ром, јед на ко мо тре на њих, на ро чи то ако 
има ју ка рак те ра, јер их се бо је. Осе ћа ју да им ови мо ра ју би ти ду бо ко про тив
ни.”18 И по ред то га, по ма гао је увек ка да је мо гао, што као уве ре ње ни је би ло 
ка рак те ри стич но са мо за ње га, не го и за дру ге срп ске на уч ни ке. Ве о ма се 
че сто на ла зе ћи у опо зи ци о ном по ли тич ком ста ву, го то во су без из у зет ка та кву 
сво ју по зи ци ју зна ли да одво је од љу ба ви и осе ћа ња ду жно сти пре ма на ро ду и 
др жа ви, ве ру ју ћи да су ре жи ми про ла зни, а на ци је и њи хо ве за јед ни це веч не.

То се осе ти ло и у но вем бру 1918. го ди не, не по сред но пред ју жно сло вен
ско ује ди ње ње, усред за хук та лих рас пра ва о др жа ном уре ђе њу бу ду ће за јед
ни це и по ра ста опо зи ци о них рас по ло же ња, ка да су срп ски и ју го сло вен ски 
по ли ти ча ри и ин те лек ту ал ци у Па ри зу осно ва ли Ју го сло вен ску де мо крат ску 
ли гу (ЈДЛ), ор га ни за ци ју чи ја је иде ја раз ма тра на мно го пре ње ног оства
ре ња, до жи вља ва ју ћи по том ве о ма из ра же не про ме не.19 

Исто ри јат по стан ка и ра да Ли ге већ је об ра ђи ван у исто ри о гра фи ји, али 
ни при бли жно до вољ но.20 По го то во је не пот пу но ана ли зи ра на уло га Јо ва на 
Цви ји ћа, ко ји је на на го вор ви ше ин те лек ту а ла ца при хва тио да јој по ста не 
пред сед ник, по нај пре за то што је у том хе те ро ге ном кру гу имао не сум њи во 
нај ве ћи углед и ау то ри тет. Осим то га, од је се ни 1918. го ди не био је ме ђу оним 
срп ским ин те лек ту ал ци ма, „ан ти па ши ћев ски” опре де ље ним, ко ји су с мно го 
ен ту зи ја зма об на вља ли по ли тич ку де лат ност, раз ми шља ју ћи и о мо гућ но сти 
да бу ду ћа ју го сло вен ска др жа ва по ста не ре пу бли ка. Шта ви ше, у пи сму упу
ће ном 27. сеп тем бра Ро бер ту Си тонВот со ну оба ве шта вао га је о оду ше вље њу 
ко јим је срп ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на опо зи ци ја, као и Ју го сло ве ни из 
Ау стро у гар ске, при ми ла ње гов чла нак „Из бор Ср би је”. По на вља ју ћи том 
при ли ком оп ту жбе про тив Ни ко ле Па ши ћа, ко ме је пре ба ци вао и да је „ко
ри стио бе ду у ко јој су се на шли Ср би еми гран ти”, ис та као је на ду да ће та да
шња хо мо ге на ра ди кал ска вла да би ти за ме ње на вла дом на ци о нал не кон цен
тра ци је, спо соб ном да омо гу ћи ства ра ње ју го сло вен ске фе де ра ци је. Сâм је 
пак нај ви ше био склон иде ји да но ва др жа ва бу де „U. S. of You go sla via”.21

18 На ве де но пре ма: исто, стр. 228.
19 По ми шље њу Кон стан ти на Ба ста и ћа, Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га је ор га ни зо

ва на по угле ду на фран цу ску Гра ђан ску ли гу, осно ва ну по чет ком 1918. го ди не, на под сти цај 
про фе со ра Ер не ста Де ниа. Њен је циљ био вас пит ни и па три от ски: тре ба ло је да ја ча гра
ђан ску ди сци пли ну и ме ђу кла сну со ли дар ност ра ди сна же ња од бра не у су ко бу с Не мач ком. 
Ин си сти ра ње на со ли дар но сти свих Фран цу за, не ве за но за со ци јал не и дру ге раз ли ке, тре
ба ло је, та ко ђе, да па ра ли ше ути цај ре во лу ци о нар них до га ђа ја у Ру си ји, ко ји су де ло ва ли и 
на фран цу ско ста нов ни штво, по себ но рад ни штво (К. Ба ста ић, нав. де ло, стр. 174‒175). 

20 Ви де ти: К. Ба ста ић, нав. де ло, стр. 166‒180; Бра ни слав Гли го ри је вић, Де мо крат ска 
стран ка и по ли тич ки од но си у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1970, стр. 
32‒35; Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914‒1920, Бе о град 
1986, стр. 242‒245; М. Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка. По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра 
В. Мар ко ви ћа (1874‒1946), стр. 304‒321.

21 Р. В. Си тон Ват сон и Ју го сла ве ни. Ко ре спон ден ци ја 1906–1941, књ. I, За гре б–Лон дон 
1976, док. 229, стр. 347‒348. Ви де ти и: Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло-
вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 239. Се ћа ња Мар ка Ја ко вље ви ћа, Ср би на „из пре ка” и јед ног 
од про па га то ра ју го сло вен ске иде је, би ла су, ме ђу тим, пот пу но су прот на тврд њи Јо ва на 
Цви ји ћа да је Ни ко ла Па шић ко ри стио „бе ду еми гра на та”. Уз све кри ти ке ко је је упу ћи вао 
срп ској вла ди, са за хвал но шћу је при зна вао да ни ка да ни је жи вео та ко ле по као у Же не ви 
за вре ме Ве ли ког ра та. „Док су дру ги љу ди”, на пи сао је, „на ро чи то Ср би јан ци, ги ну ли и па
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Не што ка сни је, пр вих да на ок то бра, из ло жио ју је и у пи сму Љу би Сто
ја но ви ћу, на пи сав ши ка ко се пот пу но сла же да ју го сло вен ска др жа ва, „ако 
је бу де [...] мо ра има ти фе де ра ли стич ко уре ђе ње с пот пу ном рав но прав но шћу 
по је ди них обла сти: U. S. of Ju go sla via”.22 Го то во исто вре ме но, за јед но с гру пом 
опо зи ци о на ра, у ко јој су још би ли Јо ван Жу јо вић, Бо жи дар (Бо жа) Мар ко вић, 
Љу бо мир (Љу ба) Да ви до вић, Алек сан дар Бе лић, Мар ко Триф ко вић, Ко ста 
Сто ја но вић, Ја ша Про да но вић, Ве ли сав Ву ло вић и Ми ло рад Дра шко вић, 
под нео је пред лог Ни ко ли Па ши ћу да се обра зу је кон цен тра ци о на вла да.23

Сви ови раз ло зи су по јед но ду шном ми шље њу ква ли фи ко ва ли Јо ва на 
Цви ји ћа да бу де пр ви пред сед ник ЈДЛ, ме ђу чи јим су осни ва чи ма, по ред 
ње га, на ве де ни углав ном дру ги про фе со ри уни вер зи те та, по том адво ка ти, 
на род ни по сла ни ци, књи жев ни ци, умет ни ци и ди пло ма те: Ра до слав Ага то
но вић, Јо ван Ба ња нин, Алек сан дар Бе лић, Ду шан Ва си ље вић, Ју ли је Га за ри, 
Иван Гмај нер, Гу став Гре го рин, Ми лан Грол, Ру долф Ђу нио, Ми ли вој Јам
бри шак, Иван Лор ко вић, Бо жа Мар ко вић, Иван Ме штро вић, Љу ба Ми хај
ло вић, Дра го љуб Па вло вић, Вељ ко Пе тро вић, Ми лош Сав чић, Пе ро Сли
јеп че вић, Жи ван Спа со је вић, Ко ста Сто ја но вић, Ни ко ла Сто ја но вић, Дин ко 
Три нај стић, Ан те Трум бић и Ми лан Че ме ри кић. Ли ста ових име на по ка зу
је да су осни ва чи, ка да је реч о на ци о нал ној при пад но сти, углав ном би ли 
Ср би из Кра ље ви не Ср би је и ју го сло вен ских по кра ји на Ау стро у гар ске, уз 
знат ну за сту пље ност Хр ва та и, у не што ма њем бро ју, Сло ве на ца. У по гле ду 
по ли тич ке ори јен та ци је, би ли су или стра нач ки нео пре де ље ни или чла но ви 
ви ше по ли тич ких стра на ка, чак и ка да је реч о Ср би ма из Ср би је. Осим то га, 
ви дљи ва је и раз ли чи та ге не ра циј ска при пад ност. Из тих узро ка, ду жност пред
сед ни ка, али и це ле ЈДЛ, би ла је – из ме ђу оста лог – да ми ри не ус кла ђе на 
ми шље ња о прав ци ма ју го сло вен ског ује ди ње ња, про ис те кла из дру га чи јег 
исто риј ског ис ку ства, су прот них по ли тич ких уве ре ња, ра зно ли ке на ци о нал
не, вер ске и по кра јин ске при пад но сти осни ва ча и бу ду ћих чла но ва. Та ко ђе, 
ово је ути ца ло на то да нај пре бу ду до не та тзв. При вре ме на пра ви ла. Већ 
пр вом њи хо вом тач ком као основ ни циљ Ли ге ис так нут је рад на „пот пу ном 
ста па њу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у кул тур нона ци о нал ну це ли ну; да њи
хо вом за јед нич ком сна гом раз ви ја ју го сло вен ску кул ту ру, и да жи вот но ве 
др жа ве ста ви на чи сто де мо крат ску осно ву”.24

Из са чу ва них исто риј ских из во ра те шко је пре ци зни је за кљу чи ти ко ли
ко је Јо ван Цви јић уче ство вао у раз ра ди При вре ме них пра ви ла и дру гих про
грам ских до ку ме на та или, кон крет ни је, у че му је био нај ве ћи ње гов до при нос, 

ти ли се по ро во ви ма, док су у Ср би ји би ли га ња ни, ве ша ни и т. д., ја сам ужи ва ју ћи за шти ту 
и пла ћу од Ср би је жи вео у Швај цар ској вр ло угод ним, кул тур ним жи во том.” Еми гран ти 
ан га жо ва ни у ју го сло вен ској про па ган ди би ли су, по ње го вим ре чи ма, то ли ко „раз ма же ни” 
да су по не кад од ла зи ли на сим фо ниј ске кон цер те са мо да би чу ли „по ко ји на ро чи ти став 
из Бе то ве на” (Мар ко Ја ко вље вић, Из ра та и еми гра ци је, Су бо ти ца 1923, стр. 15, 73–74).

22 Пи смо од 6. ок то бра 1918. (Ар хив СА НУ, За о став шти на Љ. Сто ја но ви ћа, 14.092/2); 
Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 236.

23 Гра ђа о ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве (1. I – 20. XII 1918), књ. II, пр. Дра го слав 
Јан ко вић и Бог дан Кри зман, Бе о град 1960, док. 311, стр. 376; Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је 
и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 241.

24 Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га. При вре ме на пра ви ла (Ар хив СА НУ, За о став шти на 
Ј. Цви ји ћа, 14.460‒III‒B‒101).



уз очи глед ну мо гућ ност да се Ли га у сво јој про па ганд ној де лат но сти ко ри
сти ње го вим име ном и спо соб но шћу ар би тра у жуч ним рас пра ва ма о мо де лу 
ју го сло вен ског ује ди ње ња и уре ђе њу бу ду ће др жа ве. По ми шље њу Љу бин ке 
Тр гов че вић, упра во је ње го ва би ла кључ на „за ми сао о ста па њу ју го сло вен
ских на ро да”, по сле чи јег би сје ди ње ња за јед нич ком сна гом би ла раз ви ја на 
„ју го сло вен ска ци ви ли за ци ја”.25 Доц ни ја ис тра жи ва ња су пак по ка за ла да 
је у исту иде ју ве ро ва ла и не ко ли ци на дру гих чла но ва ЈДЛ, те да се мо же за
кљу чи ти ка ко се Јо ван Цви јић, ако не у свим де ло ви ма про кла мо ва ног про
гра ма, сла гао у ње го вим су штин ским за ми сли ма.

Свр ха по стан ка Ли ге об ја шње на је у про прат ном тек сту, не кој вр сти 
про гла са ко ји је под на сло вом Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га до нет уз 
При вре ме на пра ви ла, а у коjeм је ис так ну то да су Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци, 
свр ста ни у три ве ре и без број по ли тич ких гру па, „до ско ро жи ве ли у три мо
нар хи је, шест др жав но прав них окви ра и три на ест ад ми ни стра тив них обла сти”. 
И по ред то га, то ком че ти ри рат не го ди не убе дљи во су до ка за ли да ује ди ње ње 
у јед ну је дин стве ну др жа ву сма тра ју жи вот ним пи та њем сво је бу дућ но сти. 
Иде ал је отуд био оп шти, али су се схва та ња сред ста ва и на чи на ње го вог 
оства ре ња – „по си ли окол но сти” – с об зи ром на по ме ну те по де ле и по сто ја ње 
пле мен ских, по кра јин ских и по ли тич ких гру па, мо ра ла раз ли ко ва ти. Да из 
тих раз ли ко ва ња не би про ис те кле штет не по сле ди це, ме ђу уну тра шњим по
сло ви ма је као је дан од нај пре чих ис так ну то „при би ра ње рас ту ре них на род
них сна га, оку пља ње око основ них за јед нич ких иде ја, омо гу ће ње ствар не 
објек тив не и тр пе љи ве из ме не ми сли, ко ја тре ба да за ме ни не по вер љи ву и 
шту ру сек та шку ра спру, у ко јој се че сто ви ше над ви ку је но убе ђу је”. Ста вив
ши се из ме ђу екс трем них при ста ли ца раз ли чи тих по гле да на пи та ње др жав
ног уре ђе ња, ЈДЛ је сво јим про гра мом по ста вља ла „злат ну сре ди ну, што ће 
ре ћи др жав ну ор га ни за ци ју ко ја, рас по ла жу ћи ре зул тан том свих ује ди ње них 
сна га, јед но вре ме но оста вља и пун мах сло бод ним ло кал ним ини ци ја ти ва ма.” 
Као сво ју ми сао во ди љу ис та кла је де мо крат ски став о пра ву на род ног са мо
о пре де ље ња, за кљу чу ју ћи: „На пра ви ци смо за сно ва ли бор бу за ује ди ње ње, 
на пра ви ци да нас за сни ва мо зах те ве при род них на ци о нал них гра ни ца, на 
пра ви ци исто та ко хо ће мо да за сну је мо де мо крат ско уре ђе ње др жа ве Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца.” „Без бед ност и мир с по ља”, а „спо кој ство у сло бо ди, 
јед на кост и со ли дар ност за до вољ них гра ђа на уну тра”, на ве де ни су не са мо 
као свр ха не по сред ног по ли тич ког про гра ма, не го и као осно ва ши рег, кул
тур нона ци о нал ног и еко ном ског про гра ма, ко ји је у том тре нут ку био са мо 
на го ве штен. На пр во ме сто ста вље на је по ли тич ка ак тив ност до са зи ва ња 
Кон сти ту ан те, али је и на гла ше но да то тек тре ба да бу де „осно ва истин ском 
по зи тив ном ра ду”. Ли га је зах те ва ла „до бро ор га ни зо ва ну де мо крат ску др жа
ву”, ко ју је сма тра ла сред ством оси гу ра ња на род ног бла го ста ња, здра вља и 
про све ће но сти, те еко ном ско и кул тур но „урав но те жа ва ње” дру штве них 
сло је ва. Јер, ра ди та квог на прет ка су то ком ра та под но ше не жр тве, а у ње му 
су се, на дру гој стра ни, на ла зи ли „усло ви све сне со ли дар но сти на род них ма са, 
па след стве но и усло ви оства ре њу јед не истин ске на ци је, у нај ви шем сми слу 

25 Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 
243, 245.
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ко ји са вре ме ни де мо крат ски на ци о на ли зам да је том име ну”. Да би до њи хо
вог оства ре ња до шло, Ли га је и за по чи ња ла сво ју ак ци ју.26

У сво јим пр вим про грам ским ак ти ма ЈДЛ је на ве ла да ће ра ди ти на 
раз ви ја њу ју го сло вен ске на ци о нал не све сти у нај ши рим сло је ви ма и том 
за јед нич ком иде а лу упу ћи ва ти жи вот Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, као три 
де ла „ју го сло вен ског на ро да”. Ка ко су они сло бод ном во љом ство ри ли за
јед нич ку др жа ву, то на че ло мо ра ло је би ти ис по што ва но и у Уста во твор ној 
скуп шти ни, ко ја је мо ра ла би ти „пра ви из раз ни чим нео гра ни че не на род не 
во ље”. У том сми слу је и устав ко ји је Кон сти ту ан та тре ба ло да до не се мо рао 
би ти из гла сан ква ли фи ко ва ном ве ћи ном и при хва ћен као „те мељ це лом др жав
ном жи во ту, из вор и уто ка свих вла сти и пра ва у др жа ви”. Опре де љу ју ћи се 
за об лик др жав ног уре ђе ња, Ли га се за ло жи ла за сред ње ре ше ње из ме ђу цен
тра ли зма и фе де ра ли зма, ко јем је до та да био склон Јо ван Цви јић. Пре ма овом 
ком про ми сном ста ву, при хва ће ном да би се при ву као ве ћи број при ста ли ца, 
тре ба ло је цен тра ли зо ва ти „све што пред ста вља сто же ре др жа ве и ин те ре се 
це ли не”, уста но вљу ју ћи је дан за јед нич ки пар ла мент у чи јој би над ле жно сти 
би ли: спољ на по ли ти ка, ме ђу на род ни уго во ри, вој ска, фи нан си је за за јед нич
ке тро шко ве, ца ри не, мо но по ли, но вац, за јед нич ка бан ка, же ле зни це, су во зем
ни и во де ни пу те ви, „у ко ли ко ни су ло кал ног зна ча ја”, гра ђан ско, ка зне но и 
тр го вач ко за ко но дав ство. За те би по сло ве по сто ја ла за јед нич ка вла да, а све 
дру го би ло би пре пу ште но по је ди ним кра је ви ма, „ка ко би се са мо стал но 
раз ви ја ли пре ма сво јим по тре ба ма.”

С об зи ром на опре де ље ност не са мо за кул тур ну но и за по ли тич ку де
лат ност у вре ме ну до са зи ва ња Кон сти ту ан те, тај део про гра ма ЈДЛ био је 
и нај ва жни ји. У мно го ма њој ме ри она је го во ри ла о еко ном ским и со ци јал ним 
по тре ба ма, по себ но ак ту ел ним због до га ђа ја у Ру си ји и про до ра со ци ја ли
стич ких иде ја у ве ћи ни европ ских др жа ва, па и у ју го сло вен ским по кра ји на
ма. Јер, у овом свом пр вом обра ћа њу јав но сти за до во љи ла се ти ме да из ја ви 
ка ко ће „ра ди ти на са би ра њу и ко пе ра ци ји на род них сна га и из во ра, а бо ри ти 
се про тив пре те ра ног ин ди ви ду а ли зма и раз би је но сти ду хов не и при вред не”. 
Обе ћа ла је да ће по ма га ти „раз ви так рад них и ства ра лач ких сна га”, ор га ни
зо ва ње и за шти ту „про дук тив них сло је ва сла бих по дру штве ном по ло жа ју”, 
про све ћи ва ње на ро да, по што ва ње по ли тич ких и вер ских убе ђе ња. У до дат ку 
пак ре че но је и то да ће тај про грам ски део би ти до пу ња ван и раз ви јан „пре
ма по тре ба ма јав но га жи во та и пи та њи ма ко ја он иза зо ве.” Ра ди ре ша ва ња 
про бле ма иза зва них про те клим ра том, Ли га се за ло жи ла за об но ву ју го сло
вен ских зе ма ља, бри гу о ин ва ли ди ма, збри ња ва ње и вас пи та ње де це.27

Истом при ли ком ка да је до нет овај при вре ме ни про грам ски до ку мент, 
из ме ђу осни ва ча је иза бран При вре ме ни Глав ни од бор, на чи јем је че лу био 
Јо ван Цви јић. Пот пред сед ни ци су по ста ли Ни ко ла Сто ја но вић и Иван Лор
ко вић, ре фе рент за пу бли ци сти ку Бо жа Мар ко вић, ре фе рент за ор га ни за ци ју 
Љу ба Ми хај ло вић, се кре та ри Иван Гмај нер и Пе ро Сли јеп че вић, а бла гај ник 

26 Про глас Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га (Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 
14.460‒III‒B‒101).

27 Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га. При вре ме на пра ви ла (Ар хив СА НУ, За о став шти на 
Ј. Цви ји ћа, 14.460‒III‒B‒101).
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Ју ли је Га за ри. Уред ник штам па них из да ња Ли ге тре ба ло је да бу де Ми лан 
Грол, док су Гу став Гре го рин, Ми ли вој Јам бри шак и Јо ван Ба ња нин би ли 
чла но ви Упра ве.28 По глед на на ве де на име на по ка зу је да се при ли ком утвр
ђи ва ња та квог са ста ва ру ко во де ћих те ла ЈДЛ во ди ло ра чу на о рав но мер ној 
за сту пље но сти пред став ни ка сва три „пле ме на”, чи ме је су ге ри са но да по сто
ји не са мо њи хо ва пот пу на рав но прав ност не го и оп шта срп скохр ват скосло
ве нач ка же ља за де мо крат ским ује ди ње њем у јед ну по ли тич ку за јед ни цу. 

Осни ва чи Ли ге те жи ли су да ње но члан ство бу де што број ни је, а бо га
то лич но сти ма с по ли тич ким, ин те лек ту ал ним и мо рал ним ау то ри те том, 
ко је се ни су мо ра ле у све му сла га ти. „Не тре ба да Вам на ро чи то на по ми њем 
да по шту је мо сва чи је по ли тич ко уве ре ње”, ис ти цао је Ни ко ла Сто ја но вић у 
пи сму Љу би Сто ја но ви ћу, „и да ула ском у Ли гу ни ко не гу би сво ју по ли тич ку 
ин ди ви ду ал ност. Ми тра жи мо са мо че сти те и на пред не љу де.”29 Би ра ње баш 
та квих чла но ва и са рад ни ка би ло је на ста вак то ком ра та већ ис по ље них те
жњи да све поч не из но ва, с не ком про ми то ва ним љу ди ма и на пот пу но здра
вим, де мо крат ским те ме љи ма, ко је је – ка ко се ве ро ва ло – Ни ко ла Па шић 
угро жа вао сво јом пр вен стве ном бри гом да у про це су ује ди ње ња оси гу ра 
за шти ту срп ских на ци о нал них ин те ре са. Ве ро ва ло се пак да до бар по че так 
пред ста вља ва жан услов за си гур ну бу дућ ност.

У та квом је ду ху и Ми лан Грол пи сао Алек сан дру Бе ли ћу по во дом ње
го ве на ме ре да по ву че сво је име с ли сте осни ва ча. „Ја не ћу да ула зим у лич на 
пи та ња”, ка зао му је, „и не за ми шљам Ли гу као за тво ре ну фран ко ма сон ску 
ло жу”. Јер, она ни је осни ва на као „по ли тич ка пар ти ја љу ди јед но о бра зних 
гле ди шта у сви ма пи та њи ма”, што су по ка зи ва ле и по ли тич ке раз ли ке ње них 
чла но ва. Пре све га је тре ба ло да пред ста вља „са вез љу ди и гру па со ли дар них 
у основ ним иде ја ма о Ју го сла ви ји”, ко ји су се при бли жи ли „у иде ја ма о то ме 
ка ко је тре ба ста ви ти на но ге” [истакну то у ори ги на лу – прим. М.Р.]. На тој 
осно ви мо гли су на ста ви ти ди ску си ју о на чи ни ма ко ји ма је тре ба во ди ти, 
„ко јим ста за ма и ко јим тем пом”.30 

Из пи са ма ко ја је Ми лан Грол слао Јо ва ну Цви ји ћу та ко ђе се ви ди чи ја 
се са рад ња по ку ша ва ла при до би ти ка ко би углед Ли ге био знат ни ји, од ра жа
ва ју ћи са гла сност у су штин ским пи та њи ма до ста ве ли ког бро ја по ли ти ча ра 
и ин те лек ту а ла ца, раз ли чи те ге не ра циј ске и на ци о нал не при пад но сти, не за
ви сно од њи хо вих по је ди нач них раз ли ка, а по те клих са што ши рег ју го сло
вен ског про сто ра.31 Обра зла жу ћи ту по тре бу, он је мо лио Јо ва на Цви ји ћа да 
на ро чи то ути че на ин те лек ту ал це мла ђе ге не ра ци је, на ко ји ма је тре ба ло да 
по чи ва бу дућ ност зе мље и ко је је сто га тре ба ло на ви ка ва ти на прин ци пи је
лан и де мо крат ски по ли тич ки рад. „Ја вас мо лим, на ро чи то лич но вас”, апе
ло вао је, „да при зо ве те мла ђе љу де [...] У уза ној пар ти ји не бих же лео [...] љу де 
сла бе кич ме, али у ве ли ком са ве зу гру па до Кон сти ту ан те [...] не сме мо би ти 
од већ ис кљу чи ви. До вољ но је да су при стој ни љу ди и да усва ја ју бор бу за 

28 Исто.
29 Пи смо од 5. ја ну а ра 1919. (Ар хив СА НУ, За о став шти на Љ. Сто ја но ви ћа, 14.048/6).
30 Ар хив СА НУ, За о став шти на Алек сан дра Бе ли ћа, 14.386/IV–147. 
31 Пи сма из Же не ве од 23. но вем бра 1918, 3. и 15. ја ну а ра 1919. (Ар хив СА НУ, За о став

шти на Ј. Цви ји ћа, 13.484/279–II).
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оне прин ци пе ко ји су суд бо но сни. Не тре ба за бо ра ви ти да је ово са вез гру па 
и љу ди со ли дар них у основ ним иде ја ма. Из ње га ће се по том, на дај мо се, раз
ви ти бар јед на ве ћа гру па, а оно што се ди фе рен ци ра у спе ци јал ним пи та њи
ма, изи ће ће бар шко ло ва но у основ ним иде ја ма и на у че но на на чел ни ји рад. 
За то ја ни сам про тив ула ска у Ли гу и љу ди с ко ји ма не ра чу нам на доц ни ји 
ин тим ни или бар со ли да ран рад, али чи ју са рад њу (са мо од чи стих име на) 
у бор би за по ста вља ње на род ног здра вог по рет ка [истакну то у ори ги на лу 
– прим. МР] сма трам као по моћ ко ја ни је за од ба ци ва ње. Од оних ко ји во де 
и ко ји су ин тим ни је ве за ни иде ја ма за ви си ће ко ће во ди ти ствар и да ти јој 
пе чат.”32

На ве де ни пла но ви за при вла че ње углед ни јих пред став ни ка ин те лек ту
ал нопо ли тич ке ели те до брим су де лом, ме ђу тим, оста ли нео ства ре ни. Је дан 
од кључ них раз ло га ве ро ват но се на ла зио у не до ре че но сти про гра ма и то у 
си ту а ци ји ка да су рас пра ве о су прот ста вље ним по гле ди ма на пи та ње др жав
ног уре ђе ња по ка зи ва ле да их не ће би ти ла ко ма кар при бли жи ти, а ка мо ли 
из јед на чи ти. Си гур но су по сто ја ли и дру ги узро ци, ко је је за са да те шко од
го нет ну ти, по го то во ка да се го во ри о то ли ко ве ли ком бро ју лич но сти ко је 
је тре ба ло при до би ти да по ста ну чла но ви ЈДЛ. Ипак, не тре ба за не ма ри ти 
ни чи ње ни цу да су по је ди ни са мо стал ни ра ди ка ли, ко ји су у аги то ва њу за 
Ли гу би ли вр ло енер гич ни, та да шњом сво јом по ли ти ком по пу шта ња Ју го
сло вен ском од бо ру и Ју го сло ве ни ма из Ау стро у гар ске иза зи ва ли по до зри вост 
оних ко ји ма су срп ска на ци о нал на осе ћа ња и срп ски ин те ре си би ли из над 
ју го сло вен ских. Осим то га, лич но сти чи ја се са рад ња же ле ла на ла зи ле су у 
то вре ме у ра зним зе мља ма, с об зи ром на пре у зе та за ду же ња и оба ве зе. Мо же 
се прет по ста ви ти да је би ло и та квих ко ји из праг ма тич них раз ло га ни су на
ме ра ва ли да се су прот ста ве Ни ко ли Па ши ћу, не спрем ном да при хва ти по ли
тич ки иде а ли зам срп ске опо зи ци је и ин те ли ген ци је. Али, без кон крет ни јих 
исто риј ских из во ра ри зич но је по у зда ни је твр ди ти због че га се ЈДЛ, упр кос 
же ља ма и тру ду ње них про па га то ра, ни је при дру жио ду жи низ ис так ну тих 
по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца упра во из Кра ље ви не Ср би је: Сло бо дан Јо ва
но вић, Бог дан и Па вле По по вић, Или ја Шу мен ко вић, Ми лан Ра кић, Ми лан 
Га ври ло вић, Ти хо мир Ђор ђе вић, Јо ван Жу јо вић, Ми ха и ло Га ври ло вић, Јо ван 
М. Јо ва но вић, Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ко ста Ку ма ну ди и не ко ли ци на дру
гих чи ја је по др шка при жељ ки ва на. 

Из по зна тих до ку ме на та ви ди се пак због че га то ни је учи нио Алек сан
дар Бе лић, чи је се име, по све му су де ћи, на шло на ли сти осни ва ча ЈДЛ без 
ње го вог из ри чи тог одо бре ња, што отва ра пи та ње да ли је мо жда би ло и дру
гих та квих слу ча је ва. Чу ве ни лин гви ста и фи ло лог је у пи сму Јо ва ну Цви
ји ћу на вео да ни је при су ство вао са стан ци ма на ко ји ма је утвр ђен Ста тут и 
иза бра на Упра ва, а по том до дао: „Ја сам био из ван све га ово га, и пре ма то ме ја 
ни сам ствар но осни вач те Ли ге, а нај ма ње же лим да кад ни сам то ствар но 
– бу дем то са мо фор мал но [истакну то у ори ги на лу – прим. М.Р.]. Пре ма то ме 
ја Вас мо лим да се мо је име из о ста ви из бро ја осни ва ча Ли ге.

Ово же лим да се учи ни и још са два раз ло га, јед ног – објек тив не, а дру
гог – лич не при ро де.

32 Пи смо од 3. ја ну а ра 1919. (исто).



Ја не мам ни са да мо гућ но сти да пра тим рад Ли ге не по сред но и пре ма 
то ме ни же ље да при мим од го вор ност ни за на чин ра да у њој ни за ње го ве 
ре зул та те. Свој од нос пре ма Ли ги ја ћу мо ћи од ре ди ти тек он да, ка да би ми 
се ста ви ла мо гућ ност ак тив ног уче шћа у њој. Ова ко, сем оп штег ци ља – ста
па ња сва три де ла на шег на ро да у јед ну кул тур нона ци о нал ну це ли ну – све 
ми је оста ло не ја сно. Оне ми сли ко је смо ми за јед нич ки из ме ни ли и текст 
ко ји сам про чи тао, ни су ми још те не ја сно сти раз би ли.

И ако сам ја ап со лут ни при вр же ник сва ко га ра да на пот пу ној уни фи ка
ци ји на шег на ро да, ја сам се чвр сто др жао за ово вре ме не вољ не еми гра ци је 
јед ног прин ци па: да док се у отаџ би ну не вра тим и не ви дим при ли ке у њој, 
не ула зим ни у ка кву по ли тич ку гру пу ни но ву ни ста ру, ра де ћи је ди но, ко
ли ко ми си ле до пу шта ју, на на шој оп штој на ци о нал ној ства ри, као што сам 
то чи нио и пре ра та. Не ви дим раз ло га да то сво је др жа ње из ме ним и са да, 
та ко ре ћи, у очи по ла ска у до мо ви ну.”33

Ма ко ли ко ци ти ра ни раз ло зи Алек сан дра Бе ли ћа због ко јих ни је при сту
пио Ли ги де лу ју ра зум но, оста је за пи та ност да ли их је баш све на вео, по
го то во сто га што о ње ном при вре ме ном про гра му ни је же лео да ка же ни шта 
кон крет ни је осим да је „не ја сан”. Слич на или иста пи та ња мо гу би ти по ста
вље на и при тра же њу узро ка због ко јих у Ли гу ни су ушли број ни дру ги ин те
лек ту ал ци и по ли ти ча ри, чи ја се са рад ња же ле ла ра ди при влач но сти њи хо вог 
дру штве ног, по ли тич ког и на уч ног угле да.

У сва ком слу ча ју, на пор ко ји је уло жен у по ку шај да се стек не ре пре зен
та тив но члан ство за по сле ди цу је имао по сти за ње по ли тич ког ком про ми са. 
„Пра ви ла су при вре ме на и ре зул тат ком про ми са ра зних стру ја”, на пи сао је 
Ни ко ла Сто ја но вић тим по во дом Љу би Сто ја но ви ћу. „У да на шње вре ме, док 
се још бо ље не из у чи мо, не мо же дру га чи је ни да бу де ако хо ће мо да се бар 
не ки ред у ства ри по ста ви.”34

За вр ше так ра та, про гла ше ње за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве, по тре ба 
ње ног уну тра шњег уре ђе ња и отва ра ње ди ску си је о бу ду ћем Уста ву, као и 
по че так ра да Кон фе рен ци је ми ра, на мет ну ли су по тре бу да При вре ме на пра-
ви ла бу ду кон кре ти зо ва на де таљ ни јим и „озбиљ ни јим” про гра мом, о чи јој се 
са др жи ни ди ску то ва ло кра јем 1918. и пр вих ме се ци 1919. го ди не. Љу бин ка 
Тр гов че вић је у том про це су ука за ла на уло гу Јо си па Смо дла ке и Јо ва на Цви
ји ћа, ко ји је за рад по сти за ња са гла сно сти на пу стио сво ју иде ју о ства ра њу 
ује ди ње них ју го сло вен ских др жа ва.35 На су прот њој, Кон стан тин Ба ста ић и 
Бра ни слав Гли го ри је вић су сма тра ли да су на са др жи ну про грам ског до ку
мен та пр вен стве но ути ца ли Ан те Трум бић и Бо жа Мар ко вић.36 Ви ше пи са ма 
ко је је Ми лан Грол слао Јо ва ну Цви ји ћу, с об зи ром на то да је ње му по ве ра
ва на „глав на” ко ре спон ден ци ја с пред сед ни ком Ли ге, упу ћу ју и на мно го 
ши ри круг лич но сти ко је су уче ство ва ле у ски ци ра њу про гра ма, а ко ме 
су – по ред ње га – при па да ли Бо жа Мар ко вић, Ни ко ла Сто ја но вић, Ми лош 

33 Пи смо упу ће но из Па ри за, 30. де цем бра 1918. (Ар хив СА НУ, За о став шти на А. Бе ли ћа, 
14.386–III– 644). 

34 Пи смо од 5. ја ну а ра 1919. (Ар хив СА НУ, За о став шти на Љ. Сто ја но ви ћа, 14.048/6).
35 Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 

244–245.
36 К. Ба ста ић, нав. де ло, стр. 176; Б. Гли го ри је вић, нав. де ло, стр. 35.
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Сав чић, Ју ли је Га за ри, Ру долф Ђу нио и ве ро ват но још не ко ли ци на „же нев
ских” Ју го сло ве на.37 

Сле де ћи ста ре за ми сли Са мо стал не ра ди кал не стран ке да би „пра ва” 
де мо кра ти ја би ла не пот пу на ако уз по ли тич ке сло бо де не би оси гу ра ла со
ци јал ну прав ду, и уз то се на до ве зу ју ћи на по раст по пу лар но сти ле ви чар ских 
иде ја, све ви ше ши ре них кра јем ра та, ова гру па је и у том по гле ду од ла зи ла 
то ли ко да ле ко ко ли ко је јед ној гра ђан ској по ли тич кој оп ци ји би ло мо гу ће. 
Иа ко су се ње ни при пад ни ци де кла ри са ли као „на пред на гра ђан ска ин те ли
ген ци ја”, у со ци јал ним зах те ви ма, до ко јих им је би ло по себ но ста ло, огле дао 
се и из ве сни праг ма ти зам, про ис те као из бо ја зни да би ре во лу ци о нар не 
по ли тич ке стру је мо гле да пре у зму бор бу за њи хо во ре ша ва ње, при до би ју 
ти ме бу ду ће гла са че и ство ре ре во лу ци о нар но ста ње. Исто вре ме но, го во ри ло 
се о ну жно сти де цен тра ли за ци је, о не на пу шта њу иде је бал кан ског за јед ни
штва, о за шти ти ма њи на и дру гим пи та њи ма ко ја су се ја вља ла као по сле ди
ца рат них на по ра и стра да ња ста нов ни штва. Из над све га, ме ђу тим, на ла зи ла 
се иде ја де мо крат ске ју го сло вен ске др жа ве као рав но прав не за јед ни це свих 
ње них де ло ва: пле мен ских и по кра јин ских, тог – ве ро ва ло се – основ ног 
пред у сло ва за на ста нак је дин стве не ју го сло вен ске на ци је.

О свим овим, али и о ви ше дру гих пи та ња рас пра вља но је на са стан
ци ма чла но ва Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге, одр жа ним 15, 18. и 22. мар та 
1919. го ди не у Па ри зу, пре вас ход но на осно ву дотадaшњих раз ме на ми сли 
и по себ них ре фе ра та ко је су са чи ни ли по је ди ни ње ни чла но ви. Увод ни ре фе
рат, О по стан ку Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге, ко ји је ујед но пред ста вљао 
и по здрав ни го вор и кра так исто ри јат ове ор га ни за ци је, уз об ја шње ње идеј
них по ла зи шта и по то њих про ме на, под нео је сâм Јо ван Цви јић. Ка ко се и 
оче ки ва ло, ње го во из ла га ње је би ло урав но те же но и по мир љи во, сра чу на то 
да убла жи раз ли ке и од на че ла Ли ге не од би је би ло ког при ста ли цу ју го сло
вен ства. Не ис то ми шље ни ци ни су ди рект но по ми ња ни, ве ро ват но из истог 
раз ло га, али мо гу ће и због чи ње ни це да се у Па ри зу исто вре ме но одр жа ва
ла Кон фе рен ци ја ми ра, а да је на че лу ју го сло вен ске де ле га ци је био Ни ко ла 
Па шић, ко ме су са ве зни ци ука за ли по ча сти већ при ли ком ње ног отва ра ња. 
Ипак, вр ло је ја сно на гла ше на раз ли ка из ме ђу два ти па или два мо де ла ства
ра ња за јед нич ке др жа ве: де мо крат ског и не де мо крат ског, при че му се мо гло 
раз у ме ти да су Ни ко ла Па шић и ње го ве при ста ли це би ли по бор ни ци би ро
крат ског, ад ми ни стра тив ног и вој нич ког при сту па. Осим то га, и у овом је 
го во ру још јед ном, као и у При вре ме ним пра ви ли ма, да то по сред но при зна ње 

37 Пи сма од 23. но вем бра и 24. де цем бра 1918. (Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 
13.484/279–III). У ме ђу вре ме ну, док су тра ја ле рас пра ве о бу ду ћем про гра му, по ја ви ла се и 
за ми сао о по кре та њу би бли о те ке или ча со пи са у ко ји ма би ста во ви ЈДЛ би ли по пу ла ри зо
ва ни, пред ста вља ни јав но сти и да ље раз ра ђи ва ни. По ра сле ам би ци је ути ца ле су на то да се 
пред ла га ло упо ред но об ја вљи ва ње ча со пи са, на ме ње ног ин те лек ту ал ни јим чи та о ци ма, и 
јед ног ли ста, чи ја би са др жи на би ла при сту пач ни ја и јед но став ни ја. Та ко за ми шље на, ова 
би гла си ла ис пу ња ва ла дво стру ку функ ци ју, ути чу ћи с јед не стра не на ин те ли ген ци ју и по
ли тич ке вр хо ве, а с дру ге на ши ре сло је ве ста нов ни штва. Оба ве шта ва ју ћи Јо ва на Цви ји ћа 
о тој иде ји, Ми лан Грол је оче ки вао да до би је и са гла сност и фи нан сиј ску по моћ (Пи смо од 
24. де цем бра 1918, исто). Од свих ових за ми сли ре а ли зо ва но је вр ло ма ло. Лист уоп ште ни је 
по кре нут, а што се ча со пи са ти че, под на сло вом Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га и уред ни
штвом Ми ла на Гро ла об ја вљен је са мо је дан број.
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да је др жав но је дин ство оствар љи во и до стиг ну то, за раз ли ку од на ци о нал
ног, на ко ме је тре ба ло још мно го ра ди ти, све док Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци 
не по ста ну је дин стве на на ци ја. За са мог Јо ва на Цви ји ћа нај зна чај ни је је би ло 
то што се и ко нач но од ре као свог ра ни јег за ла га ња за ства ра ње сло же не, фе
де рал не др жа ве, гра ђе не по узо ру на САД, и при хва тио иде ју ад ми ни стра
тив них ау то но ми ја, као сред њег ре ше ња из ме ђу цен тра ли зма и фе де ра ли зма. 
Ау то ном не обла сти, ме ђу тим, ни је за ми шљао као исто риј ске по кра ји не или 
на ци о нал не (пле мен ске) це ли не, не го као ге о граф ске и при вред не је ди ни це. 

По ње го вим ре чи ма, „ми сао о ства ра њу јед не по ли тич ке ор га ни за ци је, 
ко ја би об у хва ти ла све Ју го сло ве не, за че ла се у на шим ин те лек ту ал ним кру
го ви ма знат но ра ни је, не го што је на сту пио рас пад Ау строУгар ске. Ми сли ло 
се на ро чи то на осни ва ње јед не де мо крат ске пар ти је, у ко јој би се ску пи ло 
што ви ше че сти тих и спо соб них љу ди из до сад шњих пар ти ја и из ван њих. 
Али су у то ку 1918. г. на ро чи то на ста ле по зна те пе ри пе ти је, ко је су до во ди
ле у опа сност иде ју на род ног и др жав ног је дин ства. Оне су до сти гле вр ху нац 
у је сен 1918. У њи ма се кри ло мно го лич них и пар тиј ских ра чу на, а би ло је 
и не ра зу ме ва ња на шег це ло куп ног на род ног пи та ња, не спрет но сти и не спо
ра зу ма. Би ло је ја сно да ће то га би ти и уну тра у зе мљи кад се она осло бо ди 
ау строма ђар ске ти ра ни је, што је већ би ло на пра гу.

При бли жа вао се ве ли ки тре ну так, кад је тре ба ло при ћи оства ре њу иде је 
о на род ном је дин ству, ко ју су на ро чи то у то ку 19. ве ка раз ра ди ли нај сјај ни
ји умо ви на шег на ро да. Ве ли ки мо мен ти су и кри тич ни тре ну ци и би ло је 
ја сно да ће та да из би ти на по вр ши ну мно ге ста ре на ви ке, по кра јин ске осе тљи
во сти, раз ли чи те бо ја зни. Би ће их не сум њи во та квих, ко је су у осно ви ис кре
не и то ће се мо ћи па мет ним ра дом убла жи ти и ис ко ре ни ти. Мно го је те же 
са они ма, ко је ће [се] иза зи ва ти и раз ви ја ти не скру пу ло зно ра ди пар тиј ских 
или на кра ју кра је ва ра ди лич них ам би ци ја и ра чу на.

Све ће се то још ком пли ко ва ти, кад се при ђе по ла га њу осно ва и ор га ни
за ци ји ју го сло вен ске др жа ве.

У ју го сло вен ским кру го ви ма у Фран цу ској и у Же не ви о то ме се ди ску
то ва ло и до пи си ва ло. Сви су би ли са гла сни, да тре ба ство ри ти јед ну ор га ни
за ци ју, ко ја би об у хва ти ла што ви ше обра зо ва них Ју го сло ве на и што ви ше 
по ли тич ких гру па, ко је су про же те иде јом др жав ног је дин ства и зна ју да га 
тре ба па жљи во и са нај ве ћом че сти то шћу из во ди ти. Ту је за че так Ј. Д. Ли ге. 
С по чет ка се ми сли ло, да она тре ба да бу де чи сто кул тур ни ор ган, ју го сло
вен ска кул тур на ли га, ко јој би био циљ да ра ди на пот пу ном ста па њу Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у кул тур ну на ци о нал ну це ли ну и да њи хо вом за јед нич
ком сна гом раз ви ја ју го сло вен ску ци ви ли за ци ју. На том пот пу ном ста па њу 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, кул тур на ли га би ра ди ла сво јим ли стом, пу бли
ка ци ја ма, кон фе рен ци ја ма, при ре ђи ва њем ве ли ких на род них збо ро ва, до во
ђе њем у нај ин тим ни ју ве зу кул тур них уста но ва, ко је већ по сто је и ства ра ње 
но вих за јед нич ких. Мно го је бо ље, ду бље и леп ше да се пот пу но ста па ње 
Ју го сло ве на из вр ши ства ра њем за јед нич ке ци ви ли за ци је, пу тем ци ви ли за
ци је и еко ном ским раз вит ком, но би ро крат ски, ад ми ни стра тив ним и вој нич
ким на чи ни ма. Друк чи ји је, со лид ни ји и леп ши тип та кве др жа ве.

Али – и ако су при мље не ове ми сли као основ ни прин цип ли ге – мно ги 
су с раз ло гом обра ћа ли па жњу на то, ка ко је кул тур ни рад без по ли тич ко га 



ма ло ефи ка сан, ка ко је и ако ду бљи, вр ло спор, на ро чи то за да на шње при ли
ке где тре ба бр зо ра ди ти, ка ко рђа во упу ће ни сва ко га ко ва по ли ти ча ри мо гу 
пре вла да ти и уне ти ра строј ство и де ма го ги ју. Да ли је пра вед но и по ште но 
оп ште уве ре ње да се не мо же из ве сти на ше пот пу но на род но ста па ње, да не 
мо же би ти пу ног раз вит ка лич но сти, гру па на род не це ли не, ако се на ша др жа
ва не ста ви на чи сто де мо крат ску осно ву, ко ја у оста лом нај бо ље од го ва ра 
на шој дру штве ној струк ту ри и осо би на ма на шег на ро да. Не мо гу се кул тур ни 
за да ци са да одва ја ти од по ли тич ких. За цео раз ви так, а на ро чи то за кул тур
ни, би ће од нај ве ћег зна ча ја, ка кву ће ор га ни за ци ју има ти на ша др жа ва. Ко
ли ко ће се по тре са, не ми ра и узру ја но сти из бе ћи, ако се из бег ну две крај но сти, 
пре те ра ни цен тра ли зам и чисто фе де ра ли стич ко уре ђе ње! Ко ли ко ће на ша 
ево лу ци ја би ти со лид ни ја и мир ни ја, ако се уз уме ре ни цен тра ли зам уве ду 
ау то но ми је обла сти, ко је су ге о граф ске и еко ном ске це ли не! Ко ли ко се ти ме 
ства ра мо гућ но сти за пле ме ни ту, кул тур ну и еко ном ску утак ми цу, не пре
ју ди ци ра ју ћи доц ни ји раз ви так ко ји се мо же мо жда кре ну ти пу тем јед не или 
дру ге од ових две ју крај но сти!

Под ути ца јем тих раз ло га из ме њен је ка рак тер ли ге ка ко се у по чет ку 
за ми шља ло. Осни ва чи ли ге уне ли су у њен при вре ме ни про грам не ко ли ке 
основ не по ли тич ке ми сли, ко је су са да на днев ном ре ду.

По ред ра да на кул тур ном ста па њу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у кул тур
нона ци о нал ну це ли ну и по ред ра да на то ме да се њи хов жи вот упу ти јед ном 
за јед нич ком иде а лу, Ли га хо ће да на шу др жа ву ста ви на чи сто де мо крат ску 
осно ву, што не спо ра ва (sic!) и пот пу но оства ре ње те жњи по је ди на ца.

Јед на др жа ва ство ре на је во љом и при стан ком свих де ло ва ју го сло вен
ских, па се мо ра, до след но то ме, ру ко во ди ти на че лом на род ног са мо о пре де
ље ња.

Ју го сло вен ска уста во твор на скуп шти на мо ра би ти пра ви из раз ни чим 
не о гра ни че не на род не во ље.

У но вој др жа ви тре ба цен тра ли зо ва ти све, што пред ста вља сто же ре 
др жа ве и ин те ре се це ли не.

Оста ло би се оста ви ло по је ди ним ге о граф ским и еко ном ским це ли на ма, 
ка ко би се пот пу ни је раз ви ја ле пре ма сво јим по себ ним по тре ба ма.

Ти ме је Ју го сло вен ска Кул тур на Ли га пре и на че на у Ј. Д. Ли гу, ко ја же ли 
да око гор њих прин ци па ску пи по ли тич ке гру пе и обра зо ва не љу де из ван 
до са да шњих по ли тич ких пар ти ја, све, да кле, гру пе и по је дин це ко ји су ду
бо ко про же ти иде јом на род ног је дин ства и пра вим де мо кра ти змом.

Ако успе да оства ри та кву јед ну ор га ни за ци ју, да учи ни да се сло жи мо 
на не ко ли ко прин ци па, ко ји тре ба да бу ду осно ва на ше др жа ве, Ј. Д. Ли га ће 
ти ме по мо ћи да се из бо ри за кон сти ту ан ту из вр ше с нај ма ње по тре са. То је 
у да на шњим те шким при ли ка ма нео п ход но по треб но. По сле кон сти ту ан те 
Ј. Д. Ли га као та ква, као по ли тич ка ор га ни за ци ја не ће оста ти. Та да ће се мно
ги од нас вра ти ти на пр ви кул тур ни про грам и осно ва ти кул тур ну ју го сло
вен ску ли гу. Они и дру ги ће се на кон сти ту ан ти ре ши ти ка кву но ву по ли тич
ку ор га ни за ци ју тре ба осно ва ти за по сло ве, ко ји по сле кон сти ту ан те на ста ју 
за на шу др жа ву.

Об ја вље ни про грам на ше ли ге иза звао је ве ли ко ин те ре со ва ње у на шим 
зе мља ма. Не ке тач ке су иза зва ле не спо ра зу ме. Да се то раш чи сти са звао сам 
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на оп ште из ја вље ну же љу – и од стра не ин те лек ту а ла ца, ко ји фор мал но још 
ни су чла но ви ли ге, ову кон фе рен ци ју, ко ја би има ла да се ба ви на ро чи то о:

ор га ни за ци јом на ше но ве др жа ве,
о на чи ни ма и сред стви ма, ка ко тре ба из вр ши ти онај рад ску пља ња 

гру па и по је ди на ца...”38

По ред Јо ва на Цви ји ћа, на са стан ци ма у Па ри зу из ве шта је су под не ли и 
дру ги чла но ви ЈДЛ. Јо ван Ба ња нин је го во рио о ми шље њи ма и ди ску си ја ма 
о про гра му Ли ге, во ђе ним у ме ђу вре ме ну у зе мљи, а чи ји је нај кон крет ни ји 
ре зул тат био при ла зак Стар че ви ће ве Стран ке пра ва и На пред не де мо крат ске 
стран ке Ива на Лор ко ви ћа, ко ји ма су од го ва ра ле ње не ау то но ми стич ке за ми
сли. Упра во о уну тра шњем уре ђе њу, та ко ђе се за ло жив ши за сред ње ре ше ње 
из ме ђу цен тра ли зма и фе де ра ли зма, го во рио је Бо жа Мар ко вић, док је Јо сип 
Смо дла ка свој ре фе рат по све тио „ор га ни за ци ји Ју го сла ви је и кон цен тра ци ји 
по ли тич ких сна га”.39

Под не ти ре фе ра ти и раз го во ри ко ји су о њи ма во ђе ни по ка за ли су да је 
Ли га за др жа ла нај ва жни ја на че ла ис так ну та у При вре ме ним пра ви ли ма, али 
и да су по је ди ни ње ни чла но ви, на че лу с пред сед ни ком, ина че бли ски фе
де ра ли зму, де фи ни тив но од у ста ли од иде је сло же не др жа ве. То је из ри чи то 
на ве де но и у тзв. Па ри шком пред ло гу, уства ри за кључ ци ма тро днев ног са ве
то ва ња чла но ва ЈДЛ. Пре ма кључ ним тач ка ма том при ли ком усво је ног до ку
мен та, но во ство ре на др жа ва требалa је да бу де је дин стве на, а не сло же на или 
са ве зна, по пут Не мач ке, Швај цар ске и САД. У скла ду с тим опре де ље њем, 
тре ба ло је да има јед ног вла да о ца, јед ну др жав ну вла ду, као вр хов ни ор ган 
упра ве, и јед но на род но пред став ни штво (Пар ла мент), „као за ко но дав но те ло 
за све вр сте др жав них по сло ва”. Про ти ве ћи се фе де ра ли зму, ду а ли зму, три
ја ли зму и сва ком се па ра ти зму, пот пи сни ци за кљу ча ка за ло жи ли су се за ау то
но ми је, од но сно ши ро ку са мо у пра ву са став них де ло ва. Осим то га, ин си сти
ра ли су на пот пу ној рав но прав но сти ка ко „пле ме на” та ко и ау то ном них 
је ди ни ца, на ши ро ким гра ђан ским пра ви ма и по ли тич ким сло бо да ма. По себ
ну па жњу по кло ни ли су име ну ко је је др жа ва тре ба ло да но си, уве ре ни да би 
нај бо ље би ло да се зо ве „Ју го сла ви ја”, чи ме су бар до не кле би ле са чу ва не 
иде је Јо ва на Цви ји ћа. Пре ма да том ту ма че њу, тро и ме ни на зив, с по је ди нач
ним по ми ња њем Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у ње му, од го ва рао би са ве зној 
др жа ви и ове ко ве ча вао раз ли ке ко је би упра во тре ба ло убла жа ва ти и бри
са ти. Осим то га, да вао би „по во да ри ва ли те ту и су рев њи во сти из ме ђу ра зних 
пле ме на ра ди при о ри те та и прак тич не упо тре бе на зи ва др жа ве кад год тре
ба да се на зо ве јед ним име ном.” На по кон, три пле мен ска име на озна ча ва ла 
су „по це па ност у про шло сти, а но во јед но став но име бу дућ ност у је дин ству 
и рав но прав но сти”. Ју го сло вен ско име, ме ђу тим, пред ла га но је „са мо као 
зва нич ни, по ли тич ки на зив др жа ве и др жа вља на”, исто као што је на зив 
Ве ли ка Бри та ни ја слу жбе но озна ча вао „др жа ву Ен гле за, Шко та и њи хо вих 
пре ко мор ских обла сти”, док је срп ско, хр ват ско и сло ве нач ко име тре ба ло 

38 Ма те ри ја ли са кон фе рен ци је Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге у Па ри зу 1919. (Ар хив 
СА НУ, За о став шти на Ни ко ле Сто ја но ви ћа, 12.554/13); АЈ, ф. Ми ни стар ство ино стра них 
по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, По ли тич ко оде ље ње 1918–1941. (334), 334–33–98.

39 Ма те ри ја ли са кон фе рен ци је Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге у Па ри зу 1919. (Ар хив 
СА НУ, За о став шти на Н. Сто ја но ви ћа, 12.554/13). 
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да се ко ри сти за на род и је зик. Оно се отуд ни је сме ло си лом уки да ти, а да ли 
ће је дин ство би ти по стиг ну то и у том по гле ду пре пу ште но је „бу дућ но сти 
и при род ној ево лу ци ји”.40

Из ја вљу ју ћи ка ко же ле да „све на род не стран ке узму у пре трес ове ми
сли”, за кључ ке са са ве то ва ња у Па ри зу пот пи са ли су, по ред Јо ва на Цви ји ћа, 
Ан те Трум бић, Јо сип Смо дла ка, Јо ван Ба ња нин, Дин ко Три нај стић, Р. Ле нац, 
Бо гу мил Во шњак, Фер до Ши шић, Вељ ко Пе тро вић, Алб. Бо не тић, Ми лош 
Сав чић, Мел ко Чин гри ја, Гу став Гре го рин, Ва са Ста јић, Фран Ба рац, Иво 
Де ђу ли, Јо сип Ри ба рић, Иво Ми лић и Јо а ким Ку ња шић.41 Ме ђу пот пи сни
ци ма су та ко би ла са мо дво ји ца Ср ба из Кра ље ви не Ср би је (Јо ван Цви јић и 
Ми лош Сав чић) и тро ји ца „из пре ка” (Јо ван Ба ња нин, Вељ ко Пе тро вић и 
Ва са Ста јић). Из во ри не от кри ва ју раз лог због ко јег то ни су учи ни ли дру ги 
ин те лек ту ал ци из Кра ље ви не Ср би је, Бо жа Мар ко вић и Ми лан Грол на при
мер, ко ји су се у то вре ме та ко ђе на ла зи ли у Па ри зу.

Мно ги од њих, ме ђу тим, ис ко ри сти ли су при ли ку да сво је лич не по гле де 
де таљ ни је обра зло же у пр вој и је ди ној све сци ча со пи са Ју го сло вен ска де мо-
крат ска ли га, што је – с об зи ром на оче ки ва ња ко ја су у ње га по ла га на – ура
дио и Јо ван Цви јић. По но вив ши нај ва жни је иде је из по здрав ног го во ра, из ре
че ног мар та 1919. го ди не у Па ри зу, до дао им је и не ке но ве мо мен те, умно го ме 
иде а ли стич ни је са др жи не.

„Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци су сло бо дан на род и они са да са ми ства ра ју 
сво ју је дин стве ну др жа ву”, ис та као је у пр вим ре че ни ца ма свог члан ка. „Кон
грес ми ра има у ства ри са мо да фор мал но санк ци о ни ше свр шен чин”, а у 
ства ра њу др жа ве су, пре ма овом ту ма че њу, уче ство ва ли „сви”. Ти ме је ра ди 
ју го сло вен ског ци ља на пра вље на јед на так тич на, али исто риј ски не за сно ва на 
рав но те жа, по твр ђу ју ћи да је већ пр ва ју го сло вен ска за јед ни ца би ла „др жа ва 
по ми ре ња”. Јер, Јо ван Цви јић је твр дио да „од ка ко по сто ји, ни кад наш це
ло ку пан на род ни је по ка зао то ли ко сна ге, хра бро сти и при себ но сти као за 
вре ме ово га стра шно га ра та. Хе ро и зам срп ско га на ро да и срп ске вој ске је 
огром но рат нич ко де ло свет ско га ра та, ко ји је пре пун ве ли ких де ла; и у по
след њој фа зи срп ски на род и срп ска вој ска оста ли су у очи ма це ло га све та 
пр во кла сни еле ме нат. Због то га, и уз пр кос сви ма дру гим по гре шка ма, наш 
мо рал ни углед је ве ли ки и ми смо ус пе ли да нам име по вр ли на ма бу де све
ту по зна то. На ши су на род ни ци у бив шој ау строугар ској мо нар хи ји др жа ли 
су се сме ло, и у нај те жим тре нут ци ма пот ко па ва ли су из ну тра мо нар хи ју, а 
до бро во љач ким од ре ди ма и спољ ним ра дом су при по мо гли да се она спо ља 
са вла ђу је.” Исто вре ме но, го во ре ћи о без мер ном стра да њу Ср ба у Ср би ји, 
ни је по ме нуо ка кву су не слав ну уло гу у то ме има ли упра во „су на род ни ци” 
чи ји је до при нос ру ше њу Двој не мо нар хи је на гла сио.

Још јед ном под се тив ши да рад на ста па њу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у 
јед ну кул тур нона ци о нал ну сре ди ну ни је за вр шен, Јо ван Цви јић је у ни зу 
дру гих иде ја и на да ња, на ро чи то се узда ју ћи у мла ђе ге не ра ци је, под вла чио 

40 Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 14.460–III–Г–а–45; Ар хив СА НУ, За о став
шти на А. Бе ли ћа, 14.386/III, 2.828; До ку мен ти о по стан ку Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца 1914.–1919, ур. Фер до Ши шић, За греб 1920, стр. 325–329. 

41 Исто, стр. 329.
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ну жност раз ви ја ња за јед нич ке др жав не све сти у нај ши рим сло је ви ма на ро
да. „Мо ра ју сва ки Ср бин, Хр ват и Сло ве нац”, ка зао је, „би ти све сни да не 
мо гу има ти по ли тич ке си гур но сти ни са мо стал ног и пра вог ма те ри јал ног и 
ду хов ног раз вит ка без је дин стве не др жа ве. А ра ди ње мо ра ју се осло бо ди ти 
ре ги о нал них и се па ра ти стич ких на ви ка и пред ра су да, ко је су се код њих раз
ви ле то ком исто риј ске про шло сти. Са мо та ко они у исти ну по ста ју гра ђа ни 
јед не ве ли ке др жа ве ко ја ће има ти све усло ве за нај ра зно вр сни ји раз ви так, 
чи је се крај ње тач ке не мо гу са да ни до гле да ти. Сва ки члан на ше га на ро да 
из Ма ри бо ра, из Го ри це, са ја дран ских остр ва, мо ра се про же ти све шћу да су 
пот пу но ње го ве зе мље око Ти мо ка, око Ско пља и Би то ља, да он с тим су на
род ни ци ма има иста пра ва, ду жно сти и исте ин те ре се, и да он мо ра што пре 
до ћи да та мо ши ри сво је по ли тич ке и на ци о нал не по гле де, као и обр ну то. 
Осим то га мо ра се сва ки на ви ћи на то, да су (про тив но из ве сним об ја шњи вим 
на кло но сти ма) ин те ре си на ше га на ро да под јед на ко дра го це ни ти ца ло се 
Го ри це и Ис тре или Ба на та и из ве сних кра је ва вар дар ске Ср би је. Све их мо
ра мо бра ни ти и одр жа ти са истом љу ба вљу и енер ги јом.”42

 По след ње ре че ни це нај ве ро ват ни је су би ле иза зва не и не при јат ним рас
пра ва ма уну тар ју го сло вен ске де ле га ци је на Кон фе рен ци ји ми ра, чи ји су се 
чла но ви ме ђу соб но сум њи чи ли, оп ту жу ју ћи јед ни дру ге за пре вас ход ну 
бри гу о кра је ви ма на се ље ним Ср би ма, од но сно Хр ва ти ма и Сло вен ци ма. Као 
је дан од нај ва жни јих ње них екс пе ра та, ме ђу тим, Јо ван Цви јић тру дио се да 
у Па ри зу на уч ним ар гу мен ти ма бра ни све те ри то ри је ко је су на се ља ва ли 
Ју жни Сло ве ни, не пра ве ћи раз ли ку из ме ђу срп ских и хр ват ских ин те ре са.43 

Иа ко је пред сед ник Ли ге због по тре ба Кон фе рен ци је ми ра мо рао и да ље 
да бо ра ви у Па ри зу, Ни ко ла Сто ја но вић, Бо жа Мар ко вић, Ми лош Сав чић и 
Ју ли је Га за ри пред ла га ли су да она што пре пре не се ак ци ју у зе мљу, сма тра
ју ћи да за по че тој устав ној рас пра ви тре ба оси гу ра ти да ле ко ши ри ка рак тер. 
На та кав за кљу чак упу ћи ва ло их је и то што су се мно ги на уч ни ци и по ли
ти ча ри у про ле ће и ле то 1919. го ди не, по пре стан ку сво јих та мо шњих оба ве за, 
по че ли вра ћа ти из ино стран ства. Пре ма пи сму ко је је Ни ко ла Сто ја но вић 
по во дом то га пи сао Јо ва ну Цви ји ћу у сво је и у име сво јих исто ми шље ни ка, 
до та да шња ак тив ност Ли ге, ко ја је цео про блем по сма тра ла „из ва на”, у про
тив ном би има ла нео зби љан из глед. Су шти на њи хо вог пред ло га са сто ја ла 
се у иде ји да на раз го во ре о уста ву, по мо гућ ству са зва не у За гре бу због бо га
тих ње го вих би бли о те ка и ла ког из на ла же ња ста но ва, бу ду по зва ни пред став
ни ци Ми ни стар ства за Кон сти ту ан ту, пар тиј ски ше фо ви и ше фо ви по сла
нич ких клу бо ва, пред став ни ци на уч них и кул тур них ин сти ту ци ја (ма ти ца, 
уни вер зи те та, ака де ми ја на у ка), ис так ну ти и ком пе тент ни по је дин ци по пут 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Ко сте Ку ма ну диа. „Ми ко ји не пре ста но при ча мо о 
сво ме де мо кра ти зму”, ка зао је Ни ко ла Сто ја но вић, „да је мо мо гућ ност да из
ве сне иде је из ник ну из де мо са, и ства ра мо мо гућ ност збли же њу по ли тич ких 
гру па ко је се че сто пу та са мо ра ди де та ља ра зи ла зе.”44

42 Ј. Цви јић, „О про гра му Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге”, Ју го сло вен ска де мо крат-
ска ли га, св. 1, Же не ва 1919, стр. 1.

43 Ви де ти: Ан дреј Ми тро вић, Ју го сла ви ја на Кон фе рен ци ји ми ра 1919–1920, Бе о град 1969.
44 Пи смо из Же не ве од 10. ју на 1919. (Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 13.484/ 

521–19).
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Не по зна то нам је да ли је не што прак тич но пред у зи ма но на ре а ли за ци ји 
овог пред ло га. Чак и ако је сте, и то је би ла са мо још јед на у ни зу нео ства ре них 
за ми сли ко је су из но си ли чла но ви Ли ге. Као што се по ка за ло и при ли ком 
не ких дру гих ак ци ја ин те лек ту а ла ца, углав ном се оста ја ло на раз го во ри ма 
и не ре а ли зо ва ним од лу ка ма, јер се ви ше ди ску то ва ло но ра ди ло. Још ва жни
ји узро ци на ла зи ли су се у ствар ној не мо ћи Ли ге да са зо ве та кав или не што 
ужи са ста нак. Већ је та да би ло ја сно да она ни је по сти за ла свој циљ, не успе
ва ју ћи да у зе мљи из вр ши ве ћи по ли тич ки ути цај, без об зи ра на ау то ри тет 
лич но сти ко је су пот пи са ле њен при вре ме ни про грам. Раз ло ге због че га је 
би ло та ко тре ба тра жи ти у спле ту ра зно вр сних окол но сти.

По ла зе ћи од усло ва, раз ло га и вре ме на у ко ме је на ста ла, ви ди мо да су 
се при ли ке вр ло бр зо ме ња ле. Ли га је јед но од основ них по ла зи шта има ла 
у јед но ду шном от по ру ко ји су срп ска опо зи ци ја, не за ви сна ин те лек ту ал на 
ели та и Ју го сло вен ски од бор пру жи ли ју го сло вен ској по ли ти ци Ни ко ле 
Па ши ћа, тач ни је ње го вим по гле ди ма на пу те ве и мо дел ује ди ње ња Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. На ста ја ла је у је сен 1918. го ди не, пре про гла ше ња пр ве 
ју го сло вен ске др жа ве и у то ку при пре ма за Кон фе рен ци ју ми ра. Ка ко је по
том ве ћи на ње них чла но ва би ла ан га жо ва на на са мој Кон фе рен ци ји или на 
дру гим по сло ви ма у Па ри зу и Же не ви, де лат ност јој се до брим де лом од ви
ја ла у ино стран ству, без по у зда ни јег уви да у де ша ва ња у зе мљи. У тре нут ку 
на стан ка осла ња ла се на по ли тич ку моћ Са мо стал не ра ди кал не стран ке, чи је 
је вођ ство по др жа ло фор ми ра ње јед не та кве ор га ни за ци је, не са мо због идеј
не бли ско сти већ и због ја ча ња опо зи ци о ног бло ка про тив ра ди кал ске вла де. 
По врат ком у зе мљу, ме ђу тим, са мо стал ци су се по све ти ли сво јим пар тиј ским 
по сло ви ма и дру га чи јим по ли тич ким ком би на ци ја ма, та ко да ЈДЛ ни је ви ше 
мо гла да ра чу на на по моћ с те стра не. Оста ло је не ис пу ње но и ње но оче ки ва
ње да ће јој при ћи дру ге стран ке, пре све га оне ко је су за го ва ра ле уни та ри
зам и ју го сло вен ску иде о ло ги ју. Ка да то ни су учи ни ли са мо стал ни ра ди ка ли, 
још ма ње су би ле за ин те ре со ва не сла би је ју го сло вен ски и ау то но ми стич ки 
опре де ље не по ли тич ке гру пе. Ли га је пар тиј ску по др шку и да ље до би ја ла 
углав ном на пр о сто ру Хр ват ске, од Стар че ви ће ве стран ке пра ва и На пред не 
де мо крат ске стран ке Ива на Лор ко ви ћа. У ју го сло вен ској др жа ви се по пр ви 
пут по ка за ло да тзв. при ват на ини ци ја ти ва, пр вен стве но ин те лек ту а ла ца, 
чак и ако је до би ја ла по др шку по је ди них по ли ти ча ра, ни је мо гла да оства ри 
ве ћи по ли тич ки ути цај без сна жне по ли тич ке по др шке јед не до бро ор га ни
зо ва не по ли тич ке стран ке или стра нач ког бло ка.

Хе те ро ге ни са став Ли ге, ко ји је узро ко вао не до вољ но ја сно де фи ни сан 
про грам, та ко ђе је узео да нак. За ми шље на на чел но и ши ро ко, она као да ни је 
зна ла шта у ства ри хо ће. Де кла ри са ла се као на ци о нал нокул тур на ор га ни
за ци ја, а у пр ви план ста ви ла по ли тич ки про грам; од би ја ла је да се кон сти
ту и ше као кла сич на гра ђан ска стран ка, а раз ми шља ла је о по сла нич ким 
кан ди да ти ма на из бо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну; же ле ла је да ра ди 
на ства ра њу ју го сло вен ске на ци је, што је из и ски ва ло ду жи про цес, а већ је 
по осни ва њу пр о гла си ла сво ју при вре ме ност. Не ко ли ци на на уч ни ка у ње ним 
ре до ви ма хи та ла је да се што пре вра ти сво јим ис тра жи вач ким по сло ви ма и 
уни вер зи тет ским оба ве за ма. Сâм њен пред сед ник, Јо ван Цви јић, ко га су мно
ги за ми шља ли и на ме сту пред сед ни ка пр ве ју го сло вен ске вла де, на пи сао 
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је по том у сво јим бе ле шка ма ка ко је ње гов „јав ни рад из ван уни вер зи те та и 
на у ке за вр шен [...] са да ном на род ног ује ди ње ња и утвр ђи ва ња гра ни ца”.45 
Не ки од на уч ни ка и по ли ти ча ра с чи јим се по ли тич ким и лич ним ау то ри
те том та ко ђе ра чу на ло, по пут Јо ва на Жу јо ви ћа и Љу бе Сто ја но ви ћа, ни су 
би ли за ин те ре со ва ни да се при кљу че Ли ги, же ле ћи да се ан га жу ју на кон крет
ни јим про гра ми ма, усме ре ним ка ства ра њу Ре пу бли кан ске стран ке. Би ло је и 
оних, ка кви су би ли Па вле и Бог дан По по вић, ко ји су се већ тих пр вих ме
се ци раз о ча ра ли у ју го сло вен ску др жа ву, не раз у ме ва ју ћи је и на слу ћу ју ћи 
да не ће ис пу ни ти на де ко је су у њу по ла га не.46

Све о бу хват ни је ис тра жи ва ње мо жда би от кри ло и дру ге раз ло ге због 
ко јих је ЈДЛ оста ла на ни воу по ку ша ја, као јед на од крат ко трај них и не у спе
шних ини ци ја ти ва. Са свим сво јим сла бо сти ма да ва ла је до ста по во да за број
не кри ти ке ко ји ма је оба си па на с раз ли чи тих стра на. Ни ко ла Сто ја но вић је 
пи сао Јо ва ну Цви ји ћу о они ма ко је јој је упу ћи вао Све то зар При би ће вић, је дан 
од во ђа ве ли ке Хр ват скосрп ске ко а ли ци је и ше фо ва но во о сно ва не Ју го сло
вен ске де мо крат ске стран ке,47 а Пе ро Сли јеп че вић истом ко ре спон ден ту о 
оп ту жба ма по ко ји ма је Ли га пред ста вља ла „уто чи ште за ре ак ци о на ре” и 
при ста ли це Ау стри је.48 На бо сан ско хер це го вач ком про сто ру не ис то ми шље
ни ци су ње ну де лат ност осу ди ли вр ло ре чи тим из ра зом – „фур ти ма шлук”. 

Је дан од нај о збиљ ни јих, по ли тич ки нај про ниц љи ви јих и пе ру ве шти 
кри ти чар био јој је Ла зар Мар ко вић, ви ше го ди шњи се кре тар Ни ко ле Па ши ћа 
и члан Ра ди кал не стран ке. Кри ти ку ју ћи не до след но сти и пра зни не у ње ном 
про гра му, он је са мо про ду жио кон стант но из ра жа ва ње не сла га ња с по ли ти
ком са мо стал них ра ди ка ла, про тив ко је је не го до вао и прет ход них го ди на, у 
ли сту La Ser bie ко ји је уре ђи вао у Же не ви. „Кли цу” Ју го сло вен ске де мо крат
ске ли ге, ко јој су по ње го вим ре чи ма „ку мо ва ли” ин те лек ту ал ци из Са мо стал
не ра ди кал не стран ке, ви део је у „ко ла бо ра ци ји из ме ђу опо зи ци је и Ју го сло
вен ског Од бо ра”. „Све су то љу ди пу ни по ли тич ких ам би ци ја”, ис ти цао је, 
„од ко јих су мно ги це ле 1918. го ди не ба ци ли на стра ну сва ки на ци о нал ни 
по сао и но га ма и ру ка ма ра ди ли, не би ра ју ћи сред ства, на оба ра њу вла де, ма 
да су од зе мље и од те вла де би ли до би ли пун ча сти и пу но уно сни по сао да 
вр ше на ци о нал ну про па ган ду.” Пре ма ње го вим оп ту жба ма, Јо ван Цви јић, 
Бо жа Мар ко вић, Алек сан дар Бе лић и Јо ван Жу јо вић, сва че тво ри ца про фе
со ри Бе о град ског уни вер зи те та, а тро ји ца од њих и ака де ми ци, „са мо вла сно 
[су се], без ичи јег овла шће ња и без ика квог оправ да ња про гла си ли ’пред став
ни ци ма свих глав ни јих ра де ни ка на на ци о нал ном пи та њу’.” По след ња дво
ји ца, до ду ше, ни су по ста ли и чла но ви Ли ге. Дру ги ње ни чла но ви, по пут 

45 Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 14.460–III–A–в–6.
46 Раз ми шља ју ћи о сум ња ма ко је су по че ле да на гри за ју Па вла По по ви ћа и ње го вог 

бра та Бог да на, Јо ван М. Јо ва но вић Пи жон је сре ди ном ју на 1919. го ди не за бе ле жио у днев
ни ку: „Па вле је под ути ца јем сре ди не Па ши ће ве и ми сли ко је је он ла не имао. Не ће Па вле 
да се опре де ли али је сад ма ње Ју го сло вен не го [...] у ја ну а ру, а ви ше Ср би ја нац. То је то ли ко 
да не зна шта да ра ди и ка ко да се опре де ли: да ли да се по ву че, да ли да уђе у рад свој на 
уни вер зи те ту, или дру го што.” Му ка ње го вог опре де љи ва ња по ти ца ла је из уве ре ња да су 
Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци „да ле ко [...] од пра во га ује ди ње ња” (Ј. М. Јо ва но вић Пи жон, Днев ник, 
АЈ, 80–54–147). 

47 Пи смо од 7. фе бру а ра 1919. (Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 13.484/521–17).
48 Пи смо од 24. фе бру а ра 1919. (Исто, 13.484/521–6).



Ми ла на Гро ла, Ми ла на Че ме ри ки ћа и Бо же Мар ко ви ћа, од ла зи ли су ко рак 
да ље, по став ши „убе ђе ни ре пу бли кан ци”.49

Слич них кри ти ка би ло је и доц ни је, ма да су углав ном по ти ца ле од лич
но сти бли ских Ни ко ли Па ши ћу или од оних ко ји су сма тра ли да је по ли тич ка 
и ин те лек ту ал на опо зи ци ја пре те ри ва ла у иде а ли зо ва њу де мо крат ског на чи
на ује ди ње ња, за рад че га је у дру ги план ста вља ла ин те ре се на па ће не срп ске 
на ци је и по го то во Кра ље ви не Ср би је.50 Као је дан од од го вор них због то га 
што се мал те не ста вља ла у слу жбу Ју го сло вен ског од бо ра ве о ма је рет ко по
ми њан Јо ван Цви јић, по го то во не јав но, али се тра го ви не за до вољ ства њи ме 
на ла зе у лич ној пре пи сци и днев нич ким бе ле шка ма. По ми шље њу Па вла 
По по ви ћа, на при мер, био је „уо бра же ни ге јак ко ји има до брих ве за у Па ри зу” 
и ко ји се „ме ша [...] у по ли ти ку ко ју не раз у ме мно го”, али „ко је га од не ку да 
сви по шту ју због ве ли ко га зна ња”.51

Са чу ва них исто риј ских из во ра о Ју го сло вен ској де мо крат ској ли ги, 
ју го сло вен ској про па ган ди уоп ште и де лат но сти Јо ва на Цви ји ћа има до и ста 
мно го, а очи глед но је и да су умно го ме про ти ву реч ни, што је – упо ре до с по
ли тич коиде о ло шким ути ца ји ма на исто ри о гра фи ју – има ло по сле ди це и на 
ту ма че ња у исто риј ској на у ци. Упра во за то, мо же се за кљу чи ти да о овим 
пи та њи ма још увек има пу но то га да се ка же, тим пре што је са вре ме на исто
ри о гра фи ја у при ли ци да раз вој не ета пе јед ног исто риј ског про це са ана ли зи
ра у вре ме ну у ко ме је он за вр шен. У том кон тек сту ве ћу па жњу за слу жу ју 
и Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га и ње ни глав ни ак те ри, са свим њи хо вим 
иде а ли ма, те жња ма, за блу да ма и по гре шка ма. Ме ђу овим про бле ми ма тре ба, 
из ме ђу оста лог, тра жи ти и од го вор на за пи та ност због че га су нај у бе ђе ни је 
при ста ли це ју го сло вен ске иде је и ње ни нај у пор ни ји про па ган ди сти све вре ме 
ра та сво ју бор бу за сни ва ли на тврд њи да су Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци је дан 
је дин ствен, тро пле мен или про и мен на род, а на ње го вом кра ју су штин ски 
при зна ли да на ства ра њу је дин стве не на ци је тек тре ба стр пљи во ра ди ти. 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

JO VAN CVI JIĆ AND YUGO SLAV DE MOC RA TIC LE A GUE (1918–1919)
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Prof. Dr. MIRA RA DO JE VIĆ
Uni ver sity of Bel gra de,
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SUM MARY: Ser bian and Yugo slav hi sto ri o graphy are rich in works on the hi story of 
the Yugo slav idea, its be gin nings, fer vent fol lo wers and sharp cri tics, its re a li za tion at the end 
of the First World War and a long se ri es of the most di ver se qu e sti ons that ac com pa nied this 

49 Spec ta tor, Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га. Не ко ли ко ре чи о ње ном ци љу и про гра-
му, Же не ва 1919, стр.5–6, 11–14. Бро шу ра је пре штам па на у: Ла зар Мар ко вић, Ју го сло вен ска 
др жа ва и хр ват ско пи та ње (1914–1929), За греб 1935, стр. 73–86.

50 Ви де ти: Јо ван То мић, Ју го сла ви ја у еми гра ци ји, Бе о град 1921; Ми лан П. Ђор ђе вић, 
Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 1914‒1918, Бе о град 1991.

51 Ј. М. Јо ва но вић Пи жон, Днев ник (АЈ, 80‒54‒143, 146).
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pro cess: from the first ro ots to the col lap se of the Yugo slav sta te. Wit hin the se stu di es, short 
re vi ews of the shortli ved, but not ir re le vant, Yugo slav De moc ra tic Le a gue, fo un ded in Pa ris 
in No vem ber 1918 un der the pre si dency of Jo van Cvi jić, can be fo und. Its esta blis hment, ho
we ver, was pre pa red much ear li er, pri ma rily by tho se fi gu res – po li ti ci ans and in tel lec tu als 
– who we re in vol ved in the pro pa gan da of the Yugo slav idea in emi gra tion. Dis sa tis fied with 
the po licy led by Ni ko la Pa šić, and espe ci ally with his ef forts that in the pro cess of Yugo slav 
uni fi ca tion, as well as with the mo del of sta te or ga ni za tion, Ser bian na ti o nal in te rests sho uld 
be pro tec ted in the first pla ce, they de man ded to en su re the ab so lu te equ a lity of all con sti tu
ents of the fu tu re Yugo slav sta te. In ad di tion, wor ri ed abo ut the sharp dif fe ren ces bet we en 
the sup por ters of cen tra lism and the advo ca tes of fe de ra lism, they wan ted a broadcon cept 
or ga ni za tion, which wo uld bring to get her sin ce re sup por ters of Yugo sla via, ta ke so me sort of 
pa ci fist ro le and con tri bu te to se e king a com pro mi se. For this com pro mi se, Jo van Cvi jić ga ve 
up his fe de ra list ide as. The most im por tant task of the Le a gue was to in flu en ce the cre a tion 
of a uni que Yugo slav na tion by cul tu ral and po li ti cal work. Ne ve rt he less, it was un der stood 
that the ac hi e ved sta te unity did not imply na ti o nal unity, and that Serbs, Cro ats and Slo ve nes 
had yet to be co me one na tion. At the sa me ti me, this proc la i med goal was the ac know led gment 
that in si sting on a na tion with three na mes or a na tion of three tri bes, on which the advo cacy 
of the Yugo slav sta te was ba sed, was me rely a prag ma tic po li ti cal for mu la used in the de struc
tion of the Au stroHun ga rian Em pi re and the cre a tion of Yugo sla via.

KEYWORDS: World War I, Ser bian go vern ment, Jo van Cvi jić, in tel lec tual op po si tion, 
Yugo slav pro pa gan da, uni fi ca tion, Yugo slav De moc ra tic Le a gue
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1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за исто ри ју, 
1984. – 478 стр. ; 24 cm. – (Мо но гра фи је / Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти
тут за исто ри ју, Но ви Сад ; књ. 25) (ко а у тор ство; ре дак ци ја Ч. По пов).

1985.
5. Sed ni ce Cen tral nog ko mi te ta KPJ : (1948–1952). – [1. izd.]. – Be o grad : Ko

mu nist, 1985. – XI, 767 str. ; 23 cm. – (Iz vo ri za isto ri ju SKJ. Ser. A, Do ku
men ti cen tral nih or ga na KPJ/SKJ : Ple nu mi CK i sed ni ce Po lit bi roa CKKPJ/
SKJ. tom 2 ; knj. 2) (pri re đe no u ko a u tor stvu).

1 Би бли о гра фи ја ра до ва проф. др Ран ка Кон ча ра (1938–2014) са др жи укуп но 149 би блио
граф ских је ди ни ца. Сре ђе не су хро но ло шки, а у окви ру сва ке го ди не азбуч ним ре дом. Би блио
граф ске је ди ни це су на во ђе не је зи ком и пи смом пу бли ка ци је (прим. аут.).



1986.
6. Druš tve no-eko nom ski raz voj Voj vo di ne u no voj Ju go sla vi ji : (pre li mi nar na 

is tra ži va nja) / [istraživački tim Bač li ja Mar ko ... et al. ; ru ko vo di lac stu di je 
Ti ho mir Šuvakov]. – No vi Sad : In sti tut za me đu na rod ne eko nom ske od no se, 
1986. – III, 387 str. : ta be le ; 29 cm (ko a u tor stvo).

1990.
7. Gra đan ska opo zi ci ja i po li tič ko-ustav ne kon cep ci je o Voj vo di ni : 1929–1941 = 

Meš čan ska opo zi ci ja in po li tič no ustav ne kon cep ci je v Voj vo di ni : 1929–1941. : 
dok tor ska di ser ta ci ja, Lju blja na: [R. Končar], 1990. – 600 list. ; 30 cm.
Umno že no za od bra nu.

1995.
8. Opo zi ci o ne par ti je i au to no mi ja Voj vo di ne : 1929–1941. – No vi Sad : Mir, 

1995. – 376 str. ; 23 cm. – (Vre me i druš tvo ; 2).

2001.
9. Исто ри ја бан кар ства у Вој во ди ни / у ре дак ци ји Ни ко ле Л. Га ће ше. – 

Но ви Сад : Ма ти ца срп ска : Вој во ђан ска бан ка, 2001. – X, 863 стр. : илу
стр. ; 24 cm (ко а у то р ство).

10. Исто риј ски ар хив Срем : 1946–2001. – Срем ска Ми тро ви ца : Исто риј ски 
ар хив „Срем”, 2001. – 176 стр. : илу стр. ; 24 cm (ко а у тор ство).

2009.
11. Da he im an der Do nau : Zu sam men le ben von De utschen und Ser ben in der 

Voj vo di na = Za vi čaj na Du na vu : su ži vot Sr ba i Ne ma ca u Voj vo di ni. – No vi 
Sad : Mu zej Voj vo di ne ; Ulm : Stif tung Do na uschwäbisches Zen tral mu se um, 
2009. – 231 str. : ilu str. ; 28 cm (ko a u tor stvo).

12. Za vi čaj na Du na vu : su ži vot Ne ma ca i Sr ba u Voj vo di ni = Da he im an der 
Do nau : Zu sam men le ben von De utschen und Ser ben in der Voj vo di na. – No vi 
Sad : Mu zej Voj vo di ne ; Ulm : Stif tung Do na uschwäbisches Zen tral mu se um, 
2009. – 231 str. : ilu str. u bo ja ma ; 28 cm (ko a u tor stvo).

2011.
13. Ste van Do ronj ski : od bra na au to no mi je Voj vo di ne / ured nik Uglje ša Be lić. 

– No vi Sad : Mu zej Voj vo di ne, 2011. – 883 str., [32] str. s ta bla ma ; 25 cm 
(ko a u tor stvo).

ПРИ ЛО ЗИ У СЕ РИЈ СКИМ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА МА,  
МОНОГРАФИЈАMА И ЗБОР НИ ЦИ МА

1966.
14. Usme ra va nje vi so koš kol skog obra zo va nja. 

u: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 12, br. 92 (april 1966), str. 16.

1968.
15. Sim po zi jum o Uje di nje noj omla di ni srp skoj.

u: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 14, br. 113/114 (ja nu ar –fe bru ar 1968), str. 36.
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Pri kaz ma ni fe sta ci je: Sim po zi jum o Uje di nje noj omla di ni srp skoj, No vi Sad, 
1967.

1970.
16. Не ки ме то до ло шки про бле ми у про у ча ва њу на ци о нал ног пи та ња у 

НОБу Вој во ди не.
У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 2 (1970), стр. 161–164.

17. Ује ди ње на омла ди на срп ска – збор ник ра до ва, Бе о град, Но ви Сад, 1968. 
У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 2 (1970), стр. 191–192.
При каз.

1971.
18. Ide ja o au to no mi ji Voj vo di ne i KPJ.

u: Is tra ži va nja. – ISSN 03502112. – 1 (1971), str. 29–52.

1973.
19. Но во сад ска ре зо лу ци ја из 1932. го ди не.

У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 8 (1973), стр. 131–148.
20. Hr vo je Mat ko vić: Sve to zar Pri bi će vić i Sa mo stal na de mo krat ska stran ka do 

Še sto ja nu ar ske dik ta tu re, Za greb, 1972.
У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 7 (1973), стр. 213–215.

1974.
21. Iz bor iz do ku me na ta o raz vit ku po li tič ke kon cep ci je au to no mi je Voj vo di ne 

i o pro ce su nje nog kon sti tu i sa nja u au to nom nu po kra ji nu u re vo lu ci o nar noj 
prak si KPJ od 1935–1945.
U: Sa vre me nost. – ISSN 03503542. – 1 (1974), str. 89–160. 

22. Pro blem au to no mi je Voj vo di ne u kon tek stu od lu ka Dru gog za sje da nja AV NOJa.
U: AV NOJ i na rod no o slo bo di lač ka bor ba u Bo sni i Her ce go vi ni (1942–1943) 
/ [u red nik Du šan Pa pa do po los]. – Be o grad : Rad, 1974. – Str. 622–631.

23. Про блем Вој во ди не у устав ним рас пра ва ма 1921. го ди не. 
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та. – ISSN 03740730. – Књ. 17, св. 
1 (1974), стр. 93–102.

1977.
24. Кон сти ту и са ње Је дин стве них син ди ка та Вој во ди не 1945.

У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 16 (1977), стр. 25–35.
25. U po vo du Ti to vih ju bi le ja.

U: Pe da goš ka stvar nost. – ISSN 05534569. – God. 23, br. 7 (1977), str. 541–544.

1979.
26. Druš tve noeko nom ske pro me ne od oslo bo đe nja do kra ja ra ta.

U: Go diš njak Druš tva isto ri ča ra Voj vo di ne. – ISSN 03510344. – (1979), str. 
165–179.

27. Kon sti tu i sa nje je din stve nih sin di ka ta Voj vo di ne 1945.
U: Ti to, rad nič ka kla sa i sin di ka ti: (sa opšte nja sa na uč nog sku pa „Ti to, rad
nič ka kla sa i sin di ka ti”, odr ža nog 7. i 8. fe bru a ra 1978. go di ne u Be o gra du). 
– Be o grad : Rad nič ka štam pa, 1979. – Str. 595–604.
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28. Фор ми ра ње По кра јин ског на род но о сло бо ди лач ког од бо ра Вој во ди не 
1943.
У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 19 (1979), стр. 49–60.

1980.
29. При лог пи та њу кон цеп ци је КПЈ пре ма дру штве ноеко ном ском раз во ју 

Ју го сла ви је у пе ри о ду „ре во лу ци о нар ног ета ти зма”. 
У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 21 (1980), стр. 69–77.

30. Sa vre me nost kao pred met isto ri je.
U: Tre ći pro gram [Ra dio-Be o grad]. – ISSN 05647010. – Br. 46 (le to 1980), 
str. [251]–283 (uče sni ci tr bi ne D. Bi lan džić, Č. Po pov, R. Kon čar, M. Ze če vić, 
V. Sta nov čić, N. Po po vić, B. Pe tra no vić, Č. Štr bac).
Tri bi na pod na slo vom „Sa vre me nost kao pred met isto ri je” u or ga ni za ci ji 
Mark si stič kog cen tra Cen tral nog ko mi te ta Sa ve za ko mu ni sta SR Sr bi je. Ob ja
vlje na au to ri zo va na iz la ga nja uče sni ka Tri bi ne.

31. For mi ra nje Po kra jin skog na rod no o slo bo di lač kog od bo ra Voj vo di ne.
U: Voj vo di na 1943 / za štam pu pri re dio Da ni lo Ke cić. – No vi Sad : In sti tut 
za isto ri ju, 1980. – (Voj vo di na u bor bi). – Str. 105–120.

1981.
32. На род но о сло бо ди лач ка бор ба као оквир и об лик со ци ја ли стич ке ре во

лу ци је у Ју го сла ви ји.
У: Збор ник за исто ри ју. – ISSN 03500489. – 23 (1981), стр. 7–16.

1984.
33. Дру штве ноеко мон ске и по ли тич ке про ме не у Вој во ди ни од осло бо ђе ња 

до кра ја ра та.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 392–422.

34. Еко ном ска об но ва Вој во ди не.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 393–401.

35. Из ме на сво јин ских од но са.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 404–406.

36. КПЈ и дру штве нопо ли тич ке ор га ни за ци је.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 414–422.

37. Ме ре за сре ђи ва ње уну тра шњег тр жи шта.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 401–402.

38. По ли тич ке при ли ке у Вој во ди ни 1918–1941. (ко а у тор ство)
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У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 15–20.

39. При кљу че ње ау то ном не Вој во ди не фе де рал ној је ди ни ци Ср би ји.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 411–413.

40. Раз вој ре во лу ци о нар не вла сти.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 406–411.

41. Ре ша ва ње со ци јал них и кул тур нопро свет них про бле ма.
У: Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре-
во лу ци ји : 1941–1945. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Ин сти тут за 
исто ри ју, 1984. – Стр. 402–404.

1986.
42. Исто ри ја Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, ко лек тив ау то ра, Бе о град, 1985. 

У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – 34 (1986), 
стр. 215–216.

1987.
43. Isto rij ski zna čaj Ti to vog de la i mi sli.

U: Ju go slo ven ski isto rij ski ča so pis. – ISSN 03502902. – 22, 4 (1987), str. 49–61.

1988.
44. Осни вач ки кон грес КПС и исто риј ске осно ве фе де рал не Ср би је као сло

же не је ди ни це.
У: Осни вач ки кон грес Ко му ни стич ке пар ти је Ср би је. – Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства ; Но ви Сад : Исто риј ски ин сти тут Вој во
ди не ; При шти на : Исто риј ски ин сти тут Ко со ва, 1988. – Стр. 145–151.

1989.
45. Di sku si ja.

U: Sa vez ko mu ni sta Voj vo di ne, Za da ci or ga ni za ci ja i or ga na SKV u da ljem 
ostva ri va nju za klju ča ka 9. i 16. sed ni ce CK SKJ ; Ori jen ta ci o ni pro gram 
ak tiv no sti PK SKV za pe riod sep tem bar 1988 – sep tem bar 1989. – No vi Sad : 
Po kra jin ski ko mi tet Sa ve za ko mu ni sta Voj vo di ne, 1988. – (Ak tu el no sti / SKV 
; 17). – Str. 53–56.

46. Di sku si ja.
U: Sa vez ko mu ni sta Voj vo di ne, Ras pra va u SKV o te za ma za pri pre mu kon
fe ren ci je SKJ ; Iz veš taj o ra du Pred sed niš tva PK SKV i osnov nim ka rak te
ri sti ka ma ak tiv no sti SKV od apri la 1987. do apri la 1988 ; In for ma ci ja o 
idej nopo li tič koj sa dr ži ni i re zul ta ti ma iz bo ra u osnov nim or ga ni za ci ja ma 
SKV. – No vi Sad : Po kra jin ski ko mi tet Sa ve za ko mu ni sta Voj vo di ne, 1988. 
– (Ak tu el no sti / SKV ; 13). – Str. 50–52.
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1990.
47. Фор ми ра ње Ју го сло вен ске ра ди кал не за јед ни це у Вој во ди ни. 

У: Ис тра жи ва ња. – ISSN 03502112. – 13 (1990), стр. 179–192.

1991.
48. На род но о сло бо ди лач ка бор ба као оквир и об лик со ци ја ли стич ке ре во

лу ци је у Jугославији. 
У: Ју го сло вен ско-со вет ски те од но си во вто ра та свет ска вој на / [редак
ција Ми ха и ло Апо стол ски ... и др.]. – Ско пје : Ин сти тут за на ци о нал на 
исто ри ја : Ју го сло вен скосо вет ска ко ми си ја на исто ри ча ри те, 1991. – 
Стр. 299–306.

49. Спо ра зум Цвет ко вић –Ма чек и Вој во ди на.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – 44 (1991), стр. 
65–92.

1994.
50. Је дан по глед Дра го љу ба Јо ва но ви ћа на ју го сло вен ско на ци о нал но пи та ње.

У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – 50 (1994), 
стр. 205–228. 

1995.
51. Ди ску си ја. Окру гли сто: Исти на о вој ној упра ви у Вој во ди ни (ко а у тор

ство).
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Бр. 17556–17560 (11–15. де цем бар 1995), 
стр. 54.

52. Дра го љуб Јо ва но вић о Ју го сла ви ји и Бал кан ској фе де ра ци ји.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – 51 (1995), стр. 
91–126.

53. По ли тич ки и еко ном ски жи вот Бе че ја 1944–1955. го ди не. (ко а у тор ство) 
У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – 52 (1995), стр. 
67–94.

1996.
54. Не ко ли ко за па жа ња о ка рак те ру ра та у Ју го сла ви ји 1941–1945. 

У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – 53 (1996), стр. 
79–85.

1997.
55. Срем 1918–1945.

У: Збор ник Му зе ја Сре ма. – ISSN 0354687X. – Књ. 3 (1997), стр. 95–106.
56. Сре тен Ву ко са вље вић о др жав но прав ним про бле ми ма Ју го сла ви је 1946. 

го ди не.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. – ISSN 03525716. – Књ. 55 (1997), 
стр. 111–120.

57. Фе де ра ли стич ке кон цеп ци је о Ју го сла ви ји у то ку Дру гог свет ског ра та.
У: Дру ги свјет ски рат – 50 го ди на ка сни је. Том 1 / ре дак ци о ни од бор 
Вла до Стру гар ... [и др.]. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти ; Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1997. – Стр. 
227–234.
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1998.
58. Ре цен зи ја.

У: До брин ци / [аутори Све то зар Кле вер нић ... и др.]. – Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; До брин ци : Ме сна за јед ни ца, 1998. – Стр. 6.

59. Сре тен Ву ко са вље вић о др жав но прав ним про бле ми ма Ју го сла ви је 1946. 
го ди не.
У: Сим по зи јум Се о ски да ни Сре те на Ву ко са вље ви ћа, XVI II / [уредници 
Пе тар Вла хо вић, Ми лан Рвовић]. – При је по ље : Дом ре во лу ци је, 1998. 
– Стр. 25–35.

1999.
60. Re cen zi ja Zbor ni ka.

U: Zbor nik bo ra ca NOB 1941/45. Bo san skog Pe trov ca ko lo ni zi ra nih u Voj vo-
di nu / Gr bić Svet ko. – Ki kin da : Opštin ski od bor SUB NORa ; Bač ka Pa
lan ka : Opštin ski od bor SUB NORa ; Zre nja nin : Opštin ski od bor SUB NORa, 
[1999]. – Str. 2.

2000.
61. Po go vor.

U: Be gej Sve ti Đu rađ – Ži tiš te / Lju bi ca Bu dać. – Ži tiš te : Bi bli o te ka „Bran ko 
Ra di če vić”, 2000. – Str. 244–245. 

2001.
62. При лог о пи та њу Сре ма у раз гра ни че њу фе де рал них је ди ни ца Ср би је 

и Хр ват ске 1945. го ди не.
У: Исто риј ски ар хив Срем : 1946–2001. – Срем ска Ми тро ви ца : Исто риј
ски ар хив Срем, 2001. – Стр. 140–145.

2002.
63. Пред го вор.

У: Сте ја нов ци / Ра до ван Ср дић. – Сте ја нов ци : Ме сна за јед ни ца ; Срем
ска Ми тро ви ца : Исто риј ски ар хив Срем ; Ру ма : Срп ска књи га, 2002. 
– Стр. 5–6.

2003.
64. О Вој во ди ни. 

У: По ро ди це Тор би ца у Но вом Са ду / Ми ро слав И. Тор би ца. – Но ви Сад : 
Днев ник, 2003. – Стр. 53–54.

2004.

65. Ре цен зи ја. 
У: Не мач ки зло чин у Али бу на ру 1941. го ди не / Ср ђан Бо жо вић. – Пан че во: 
На род ни му зеј, 2004. – Стр. 102–103.

2005.
66. Ре цен зи ја.

У: Ју го сло вен ски спорт : ко ре ни, раз вој, раз дру жи ва ње / Ми лој ко Р. Ту
бић. – Но ви Сад : Му зеј Вој во ди не, 2005. – Стр. 789–790.
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67. Ustav ne kon tro ver ze o Voj vo di ni 1929–1941. (ko a u tor stvo)
U: Zbor nik ra do va / Me đu na rod ni na uč ni skup Bal kan i Pa no ni ja kroz isto
ri ju, No vi Sad, Srem ska Mi tro vi ca, 9–10. jun 2005. go di ne. – No vi Sad : Fi lo
zof ski fa kul tet, Od sek za isto ri ju, 2006. – Str. 313–340.
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Ран ко Кон чар, про фе сор уни вер зи те та, исто ри чар (Бу ко ви ца, БиХ, 5. 
април 1938 – Но ви Сад, 29. ок то бар 2014).

Основ ну шко лу за вр шио у Ба нат ском Ве ли ком Се лу, а гим на зи ју у Ки кин
ди. Сту ди је исто ри је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду (1964). Ма ги стри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду (1972) те мом: „Раз вој иде је ау то но ми је Вој во ди не 1918–1941”. Док
то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни (1990), те мом: „Опо зи ци о не 
пар ти је и по ли тич коустав не кон цеп ци је о Вој во ди ни 1929–1941. го ди не”.

На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду про шао је сва на став на и на
уч на зва ња. У пе ри о ду 1995–2002. био је шеф Ка те дре и Од се ка за исто ри ју. 
Од лу ком Вла де АП Вој во ди не иза бран је за ди рек то ра Му зе ја Вој во ди не у 
Но вом Са ду те је ту ду жност оба вљао у пе ри о ду 2002–2006, на кон че га је 
пен зи о ни сан. Об ја вио је ве ћи број на уч них и струч них ра до ва, од че га 15 у 
Збор ни ку за исто ри ју (Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју). 

Мр Угље ша Бе лић
Но ви Сад
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ИСТО РИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ
(Не над Кец ма но вић, Че до мир Ан тић: Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске,  

Бе о град: Не дељ ник, 2016, 517 стр.)
Осврт на по гла вље: „Гра ђан ски рат у БиХ”

Већ ви ше од го ди ну да на у јав но сти је 
при сут на књи га Че до ми ра Ан ти ћа и Не на да 
Кец ма но вић пре тен ци о зног на сло ва Исто-
ри ја Ре пу бли ке Срп ске ко ју је ску по це но, 
ка ко и при ли чи, опре ми ла и из да ла „Срп ска 
књи жев на за дру га” из Бе о гра да. Ре кло би се, 
с об зи ром на на слов, ау то ре, ре цен зен те и из
да ва ча, зна чај на књи га ко ја се по ја ви ла у пра
во вре ме, кад се уве ли ко по твр ђи вао зна чај и 
про сла вљао ју би леј Ре пу бли ке Срп ске. Ту чи
ње ни цу су при год ним тек стом „РЕ ПУ БЛИ ЦИ 
СРП СКОЈ У ЧАСТ ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД 
МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРИ ЗНА ЊА” на гла си ли 
и са ми ау то ри. Не за ви сно од из ре че не по све
те, то је за срп ску на ци ју нео п ход на књи га, чак 
мо же да бу де и школ ска лек ти ра, али и ва жан 
под сет ник на зна чај на зби ва ња и то ли ко по
тре бан уџ бе ник из нај но ви је, ве о ма тур бу лент
не, срп ске исто ри је с кра ја 20. ве ка.

По ну ди ти чи та о ци ма при каз овог ре
ла тив но обим ног де ла и ве о ма ра зно вр сног 
са др жа ја, од ан ти ке и сред њо вје ко вља до 

Ре пу бли ке Срп ске по сли је 1995. го ди не, би ло 
би мо жда и пре ви ше ам би ци о зно. Оту да је 
и ам би ци ја ау то ра овог при ло га огра ни че на 
са мо на онај део књи ге за ко ји сма тра да до
вољ но по зна је. То је „Гра ђан ски рат у БиХ”.

Ме ђу тим, кад је реч о са др жа ју тог по
гла вља мно га оп ти ми стич ка оче ки ва ња су 
из не ве ре на. Чи та лац до би ја ути сак да пред 
со бом има не ку од број них оп ту жни ца Ха шког 
три бу на ла. Од стра ни це до стра ни це ре ђа ју 
се оп ту жбе, на бра ја ју срп ске гре шке и „до ка
зи” о срп ској кри ви ци и срп ским зло чи ни ма. 
Ма ло шта је за Ср бе по зи тив но ре че но. Те шко 
је чи та о цу ко јем је ста ло до исти не и до Ре
пу бли ке Срп ске да до ђе се би кад на и ђе на 
то ли ку ма су оп ту жу ју ћих „чи ње ни ца”. Као 
до ка зе ау то ри ве о ма че сто ну де сво ја лич на 
убе ђе ња, ста во ве и оце не, од но сно ту жбе бо
сан ског му сли ман ског или хр ват ског ру ко
вод ства и ту жи ла штва Ха шког три бу на ла. 
Ау то ри за не ма ру ју – мо жда и не зна ју, а мо
жда не при хва та ју – срп ску ар гу мен та ци ју да 
је у без ма ло свим слу ча је ви ма реч о ла жним 
оп ту жба ма не при ја те ља ко ји ко ри сти сва 
сред ства да за ме ни ствар не уло ге и жр тву 
пре тво ри у зло чин ца, а зло чин ца у жр тву. 
За то су у мно гим слу ча је ви ма из о ста вље ни, 
све сно или слу чај но, срп ски про тив ар гу мен
ти. Мно го то га што су ре кли упу ћу је на ми
шље ње да им ни су бли ски, или да не раз у ме
ју, про бле ме у ко ји ма је на ста ла Ре пу бли ка 
Срп ска. 

Као до каз, или илу стра ци ју, за прет ход
не сво је на во де, из но сим сле де ћи слу чај: „Зло
чи не су чи ни ле све стра не. Срп ске ору жа не 
сна ге, до бро вољ ци и ци ви ли по чи ни ли су нај
ве ће зло чи не гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер
це го ви ни (М. И.). Ау то ри по том, та ко ђе по 
лич ном убе ђе њу, об ја шња ва ју ко ре не нај ве
ћих срп ских зло чи на: „Ови зло чи ни не сум
њи во су на ста вак спи ра ле мр жње и зло чи на 
ко ју су ра ни ји ко му ни стич ки ре жим и су штин
ски им пе ри ја ли стич ко ми је ша ње САД и ЕУ 
са мо под ста кли да се по но ви” (стр. 270). Ка ква 
без оч ност! А тек ка ква ди ја лек ти ка. Пре ма 
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го спо ди Че ди Ан ти ћу и Не на ду Кец ма но ви ћу 
чак ни му џа хе ди ни, без ду шни рат ни ци исла
ма, по зна ти по сво јој сви ре по сти, ни су нам 
до ра сли. Од се че не срп ске гла ве у Сре бре ни ци, 
на Озре ну, у Те шњу..., да оста ле сви ре по сти 
не по ми ње мо, ма њи су зло чи ни од оних ко је 
смо, пре ма ау то ри ма, то ком ра та у Бо сни и 
Хер це го ви ни ми Ср би по чи ни ли. 

СРЕ БРЕ НИ ЦА

Или на при мер – слу чај Сре бре ни це: 
„На кон за у зи ма ња Сре бре ни це и ма сов ног 
зло чи на ко ји је усли је дио, Ха шки три бу нал 
је по ди гао оп ту жни це про тив Ра до ва на Ка
ра џи ћа и ге не ра ла Рат ка Мла ди ћа” (стр. 265). 
По том, на дру гом ме сту: „Ви ше од де сет хи
ља да вој ни ка и ци ви ла по ку ша ло је да се про
би је ка по ло жа ји ма бо шњач ке вој ске. У су ко
бу са срп ском вој ском по ги нуо је ве ли ки број 
њих. За ро бље ни, углав ном му шкар ци, вој
ни ци и ци ви ли ко ји су за те че ни у Сре бре ни
ци, си сте мат ски су по у би ја ни то ком на ре дих 
да на. Био је то нај ве ћи ма сов ни зло чин чи
та вог ра та. У ње му је уби је но ви ше од се дам 
од сто укуп них жр та ва ра та. Срп ске вла сти 
су ка сни јих го ди на твр ди ле да се зло чин 
ни је до го дио, а ма сов не гроб ни це пре ме шта не 
су ка ко би се жр тве при кри ле” (стр. 270–271) 
(М. И.). 

Го то во да ни је мо гу ће без из ве сног по
до зре ња при хва ти ти ни јед ну њи хо ву тврд њу 
о слу ча ју Сре бре ни це. У прет ход ном ци та ту 
ви ди мо да је у нај ве ћем ма сов ном зло чи ну 
„уби је но ви ше од се дам од сто укуп них жр та
ва ра та”. А већ у на ред ном па су су на ис тој 
стра ни ци (271) по ме ну ти струч ња ци твр де 
да „ни је по зна то ко ли ко је тач но љу ди уби је
но у сре бре нич ком ма са кру”. Шта је сте, а шта 
ни је. Ако се не зна „ко ли ко је тач но љу ди уби
је но” ка ко се зна да је то се дам од сто. Или, 
слу чај се ла Кра ви ца у Oпш тини Бра ту нац. 
Пот пу но на су ми це на пи са но је да је се ло Кра
ви ца (357 ста нов ни ка) има ло по себ но ви сок 
број ци вил них жр та ва срп ске на ци о нал но сти 
у Бо сни и Хер це го ви ни. Са свим је из ве сно да 
је то се ло има ло знат не људ ске гу бит ке, али 
и у Оп шти ни Бра ту нац, а по го то во у БиХ има 
срп ских се ла ко ја су пре тр пе ла знат но ве ће 
људ ске гу бит ке, па чак и се ла у ко ји ма су ско
ро сви ме шта ни по у би ја ни. Ред је био да се 
у ова квој књи зи по ме ну још не ка стра да ла 
срп ска се ла као што су: Ја бу ка, Па прат на 
Њи ва или Јо ша ни ца код Фо че, Брав ни це код 
Јај ца, Ро го си ја код Вла се ни це, Бу квик код 

Брч ког, Ка ме ни ца и Рас то шни ца код Звор
ни ка, Под ра ва ње и Ске ла ни код Сре бре ни це, 
Гра хо ви ште, Ка са ти ћи, Ле ди ћи, Че мер но око 
Са ра је ва... Реч је о не ко ли ко сто ти на та квих 
се ла ко ја ау то ри иг но ри шу или их по не ка да 
је два ус пут по ме ну.

Два пи сца пре у зи ма ју фал си фи ка те о 
Сре бре ни ци ко је је дао рат ни не при ја тељ. 
Ста во ве срп ских ин сти ту ци ја и по је ди на ца 
ау то ри не при хва та ју и ако срп ска стра на рас
по ла же до ка зи ма о фал си фи ка ти ма бит них 
чи ње ни ца о Сре бре ни ци (фал си фи ко ва ни су 
по да ци о бро ју му сли ман ских жр та ва, ла жно 
су не ве де ни да ту ми и ме ста смр ти, спор но је 
све о не ста лим ли ци ма, не ма ни јед ног ма те
ри јал ног до ка за да су то ком ра та, а по себ но 
ју ла 1995. у Сре бре ни ци бо ра ви ли не са мо у 
ра зним спи ско ви ма на ве де на не ста ла ли ца, 
већ ни они ко ји су по ко па ни у ме зар ју, фал
си фи ко ва ни су по да ци о ци вил ним жр тва ма, 
ла жан је број стре ља них). Зар је мо гу ће да 
ау то ри не зна ју, а то је не јед ном об ја вље но, 
да му сли ма ни ју ла 1995. ни су у Сре бре ни ци 
има ли ци вил них жр та ва. Да ни је та ко ми ров
ни пре го во ри у Деј то ну дру га чи је би се од ви
ја ли. Те шко је су прот ста ви ти се про па ганд
ном те ро ру, али исти на је да ни у Сре бре ни ци, 
ни у јед ном му сли ман ском се лу – а Вој ска 
Ре пу бли ке Срп ске пре гле да ла је све ку ће у 
42 се ла ко ја су се на ла зи ла у за шти ће ној зо ни 
на под руч ју по вр ши не око 150 км2 – ни је би ло 
ци вил них жр та ва. (По ред Сре бре ни це му
сли ма ни ни су има ли ци вил них жр та ва ни 
у се ли ма Ба бу љи це, Бај ра мо ви ћи, Бо ста хо
ви не, Бра ков ци, Бу чи но ви ћи, Буч је, До њи и 
Гор њи По то ча ри, Дим ни ћи, До брак, Фој хар, 
Гла до ви ћи, Ка ра чи ћи, Кру шев До, Ку ту зе ро, 
Ли ка ри, Ли по вац, Лу ка, Ље ско вик, Ме ђе, Ми
хо ље ви не, Ми ла че ви ћи, Мо че ви ћи, Опет ци, 
Оса ти ца, Осма че, Па ле, Па леж, Пе чи шта, Под
гај, По сто ље, По зна но ви ћи, Про хи ћи, Ра
ђе но ви ћи, Скен де ро ви ћи, Сла ти на, Су ће ска, 
Ста ро гла ви це, Су ли це, Шу бин, То ко љак, Же
дањ ско). Срп ску вој ску су пра ти ли пред став
ни ци ОУН и ме ђу на род не за јед ни це, „ху ма
ни тар ци” и но ви на ри да ви де и еви ден ти ра ју 
жр тве. До шли су да сни ме ис ка са пље на те ла 
и до ка жу ма са кр ка кав Евро па не пам ти од 
Дру гог свет ског ра та. И да о то ме оба ве сте 
свет ску јав ност. Ме ђу њи ма су би ли и фин ски 
струч ња ци, али ни шта ни су мо гли да учи не, 
ти хо су не ста ли. Из гле да да су ово сво је ис ку
ство ис ко ри сти ли у Рач ку где су ис кон струи
са ли „до ка зе” о срп ском зло чи ну над ци ви
ли ма. На кон не ко ли ко да на су се сви раз и шли 



без вољ но и нео ба вље ног по сла, пра зних ка
ме ра и фо тоапа ра та. Да је бар у јед ном се лу 
би ло му сли ман ских ци вил них жр та ва сним ци 
стра да лих ци ви ла, де це и же на, пре пла ви ли 
би за пад не ме ди је. Ис по ста ви ло се да ни је
дан му сли ман ски ци вил, де те, же на, ста рац 
или бо ле сник, њих пре ко 30.000 ни је, ра ди 
лич не осве те, а још ма ње за то што је му сли
ман, уби јен од стра не не ког при пад ни ка Вој
ске Ре пу бли ке Срп ске.1 Зна се, та ко ђе, да не ма 
тог ци ви ла, по го то во же не или де те та, ко је 
мо же по бе ћи од вој ни ка ако вој ник има на ме
ру да га уби је. Па и по ред све га, и ако жр та ва 
не ма, ге но ци да има. Ви ше је ци вил них жр
та ва би ло 2016. у те ро ри стич ким ак ци ја ма у 
Истам бу лу, или но вем бра 2015. го ди не у Па
ри зу, не го у Сре бре ни ци ју ла 1995. Срп ска 
вој ска се у овом слу ча ју по не ла ви те шки и 
ни је се све ти ла му сли ман ским ци ви ли ма за 
зло чи не ко је су прет ход них го ди на по чи ни
ли при пад ни ци Ар ми је БиХ. Из о ста нак срп
ске осве те је је дан од бит них раз ло га што се 
у Деј то ну о „сре бре нич ком ма са кру” (и по ред 
ис фа бри ко ва них оп ту жни ца про тив пред сед
ни ка Ра до ва на Ка ра џи ћа и ге не ра ла Рат ка 
Мла ди ћа) ни ко ни је огла сио. 

Мно ги по зна ти љу ди у све ту ни су при
хва ти ли ха шку и му сли ман ску при чу о слу
ча ју Сре бре ни це. На ве шћу не ко ли ко из ја ва 
ко је нам иду у при лог и пи там се што су то 
иг но ри са ли ау то ри. За што су не кри тич ки и 
ско ро без ре зер ве при хва ти ли ста во ве не при
ја тељ ске стра не.

По зна ти фран цу ски адво кат Жак Вер
жес ци ти рао је став и ре чи ге не ра ла Фи ли па 
Мо ри о на: „Убе ђен сам да је ста нов ни штво 
Сре бре ни це би ло жр тва ви шег ин те ре са, али 
ви шег ин те ре са ко ји се на ла зио у Са ра је ву и 
Њу јор ку, али си гур но не у Па ри зу.”2 О овом 
слу ча ју на ла зи мо и ми шље ње Еда Хер ма на, 
бли ског са рад ни ка Но а ма Чом ског ко ји је за
кљу чио да је „Зло чин у Сре бре ни ци џи нов
ска по ли тич ка пре ва ра”. Две не де ље на ком 
на вод ног ма са кра, 27. ју ла 1995. ви со ки ко
ме сар ОУН за људ ска пра ва Хен ри Ви ланд, 

1 Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја УН и 
бо сан ска вла да пр ве сед ми це ав гу ста 1995. ре ги
стро ва ле су 35.632 ли ца свих уз ра ста и оба по ла 
као при сти гле из бе гли це из Сре бре ни це. Џорџ Бог
да нић: Сре бре ни ца и по ли ти ка рат них зло чи на, 
Кон грес срп ског ује ди ње ња, спе ци ја лан из ве штај, 
8. јул 2005.

2 Ver ges Jac qu es, Ju sti ce po ur le pe u ple Ser be, 
La u san ne 2003. (Жак Вер жес, Прав да за срп ски на
род, Ло за на, 2003).

ве ро ват но и сâм раз о ча ран што не ма срп ских 
зло чи на, но ви на ру лон дон ског Деј ли Те ле гра-
фа ка же: „Ни смо про на шли ни ко га ко је сво
јим очи ма ви део зло чи не.”3 Не тре ба из о ста
ви ти ни из ја ву бив шег аген та ЦИА Ро бер та 
Ба е ра ко ју је дао 2013. го ди не. „Од 1992. био 
сам опет у Бо сни и та да је тре ба ло да вој но 
об у ча ва мо бо сан скому сли ман ску стра ну... 
Што се ти че Сре бре ни це, то је вр ло пре те ра
на при ча и ве ли ки број љу ди би ва на жа лост 
ма ни пу ли сан... Сре бре ни ца је јед но став но 
по ли тич ки мар ке тинг... Мој та да шњи шеф, 
ко ји је ина че пре то га био се на тор САД, на
ја вљи вао је ви ше пу та да се у Бо сни спре ма 
ве ли ка пре ва ра. Ме сец да на пре на вод ног ге
но ци да у Сре бре ни ци ре као ми је, да ће овај 
град уско ро би ти у фо ку су ме ди ја из чи та вог 
све та и дао нам ин струк ци је, да поч не мо да 
по зи ва мо и оку пља мо ме ди је. Кад сам пи тао 
за што, од го во рио је: ’То ћеш ио на ко уско ро 
и сам ви де ти’”. Чак је и хо ланд ски вој ни врх 
не ги рао све тврд ње о ге но ци ду. Ге не рал Ханс 
Ка у зи је 1. ав гу ста 1996. го ди не про тив ре чио 
ми ни стру од бра не Ј. Вор ху ве ру и из ја вио да 
по сле па да Ср бре ни це бо сан ске срп ске тру пе 
ни су из вр ши ле ни ка кав ге но цид над му сли
ма ни ма. 

Увек се устру ча вам да не ко га оп ту жим 
да ла же и до сад ни јед ном ни сам упо тре био 
ту реч али у слу ча ји Ко фи Ана на, ге не рал ног 
се кре та ра ОУН, то мо рам чак и да на гла сим. 
Он је у из ве шта ју о Сре бре ни ци ко ји је под
нео Ге не рал ној скуп шти ни 15. но вем бра 1999. 
на осно ву ра ни је усво је не ре зо лу ци је бр. 52/35 
из 1998. на вео јед ну стра вич ну лаж – „До ка зи 
(о Сре бре ни ци, при мед ба М.И.) опи су ју сце не 
не за ми сли вог ди вља штва: хи ља де му шка ра
ца је по гу бље но и за ко па но у ма сов не гроб
ни це, сто ти не му шка ра ца је за ко па но жи во, 
му шкар ци и же не су са ка ће ни и по кла ни, 
де ца уби ја на пред очи ма сво јих мај ки, де да 
при си љен да је де је тру свог уну ка. Ово су 
истин ске сце не па кла, пи са не на нај мрач ни
јим стра ни ца ма људ ске исто ри је.” 

Ту жи ла штво Ха шког три бу на ла је тра
га ло – јер су им би ли по треб ни све до ци да 
бар не што од то га по твр де – али ни кад ни је 
про на ђен де да ко ји је при си љен да је де је тру 
свог уну ка, ни је про на ђе на ни јед на мај ка пред 
ко јом је уби је но не ко де те (ни је чак про на ђе
но ни јед но уби је но му сли ман ско де те), ни су 

3 Jan Vi lem Ho nig, Nor bert Bot, Sre bre ni ca: 
sve do čan stvo o jed nom rat nom zlo či nu, pre vod s en gle
skog Mi li ca Kr sta no vić, Be o grad: Ra dio B92, 1997, 181.
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про на ђе ни ни оса ка ће ни ни ти по кла ни му
шкар ци и же не (чак ни у јед ном слу ча ју ни је 
от кри ве но да су Ср би ко ри сти ли нож или 
хлад но оруж је), из ми шље но је и за ко па ва ње 
жи вих му сли ма на... То што је о Ср би ма та да 
на за се да њу Ге не рал не скуп шти не ОУН ре
као Ге не рал ни се кре тар спа да у стра ни це нај
мрач ни је про па ган де из ре че не од осни ва ња 
ОУН про тив јед ног ма лог и че сти тог европ
ског на ро да. Кад Ко фи Анан до зво ља ва се би 
то ли ке без оч не не и сти не, што то не би чи ни
ли и му сли ма ни. Не схва тљи во је да се та квом 
по на ша њу и не су ви слим об ма на ма, ко је те
шко те ре те срп ски на род и Ре пу бли ку Срп ску 
и ко је је пре зен то вао Ко фи Анан ни су, кад су 
пи са ли о Сре бре ни ци, же сто ко су про ста ви
ли ау то ри Исто ри је Ре пу бли ке Срп ске. Још је 
не схва тљи ви је ако они о то ме ни шта не зна
ју, а из гле да да је та ко. 

Је ди на зна чај на европ ска на уч на уста
но ва ко ја се ба ви ла слу ча јем Сре бре ни це је 
Кра љев ски, или Хо ланд ски, ин сти тут за рат ну 
до ку мен та ци ју РИ ОД (или НИ ОД – Net her
lands In sti tu te for War Do cu men ta tion). Они су 
не ко ли ко го ди на мар љи во при ку пља ли до
ку мен та, ин тер вју и са ли и му сли ма не и Ср бе 
и на кон оба вље ног по сла об ја ви ли обим ну 
сту ди ју (око 7.000 стра на). Са ра ђи вао сам с 
њи ма од пр вог да на као пред став ник срп ске 
стра не. У њи хо вој сту ди ји не ма ни го во ра 
о ге но ци ду. Ни у јед ном пред ме ту ту жи ла
штво Три бу на ла ни је мо гло да се по зо ве или 
ци ти ра на ла зе хо ланд ских на уч ни ка. На
ла зи НИ ОДа ни су ишли у при лог ха шким 
об ма на ма. 

На кра ју овог по ду жег при ка за слу ча
ја Сре бре ни це тре ба за кљу чи ти да су број не 
об ма не и фал си фи ка ти упо тре бље ни да би 
се са та ни зо ва ли Ср би у БиХ, а Сре бре ни ца 
је глав ни до каз, или глав ни фал си фи кат, о 
ве ли ком срп ском зло чи ну. На жа лост ни шта 
од то га што оспо ра ва основ не те зе и оп ту жбе 
му сли ма на и Три бу на ла ау то ри ни су ни по
ме ну ли. Чак се ни јед ном не упи та ше шта се 
до го ди ло и где су не ста ли сре бре нич ки Ср би 
и срп ски за ро бље ни ци. Ја сам тих да на био 
у Сре бре ни ци и 11. ју ла на ула зу у јед ну ви
ше спрат ни цу код по ли циј ске ста ни це на шао 
и сни мио за кла ну Иву Мир ко вић, по след њу 
и је ди ну Срп ки њу ста ру пре ко осам де сет го
ди на. Сва ко ко ме је ста ло до угле да Ре пу бли
ке Срп ске и срп ског на ро да ду жан је да јав
но сти скре не па жњу на број не об ма не, али у 
исто вре ме и на за бо ра вље не и у Сре бре ни ци 
по би је не Ср бе. 

СРП СКИ ЗЛО ЧИ НИ, БЕ ЗА КО ЊЕ  
И КО РУП ЦИ ЈА

На жа лост, ау то ри ма Исто ри је као да 
је по треб на што ло ши ја сли ка не са мо о Сре
бре ни ци, већ и о са мој вла сти, по го то во пра
во суд ним ор га ни ма Ре пу бли ке Срп ске. Они 
то ис по ља ва ју сво јим за кључ ком. „Не спо соб
ност ци вил них вла сти да за у ста ве бе за ко ње, 
кри ми нал и ко руп ци ју и чак чи ње ни ца да су 
и са ме би ле њи хов ге не ра тор, са мо су про ду
бљи ва ле те шко ће. Вла сти Ре пу бли ке Срп ске 
би ле су свје сне да би по раз у ра ту, ко ји би 
прет хо дио или сли је дио по сти за њу нео др жи
вог ми ров ног спо ра зу ма, су штин ски во дио 
ка обес пра вљи ва њу срп ског на ро да у Бо сни 
и Хер це го ви ни, а мо жда и ка ње го вом пот пу
ном про го ну” (стр. 259). Тач но је да ору жа ни 
су коб, по го то во гра ђан ски и вер ски рат, ства
ра за кри ми нал це нај по год ни је усло ве да у 
име ла жног на ци о нал ног или вер ског ин те
ре са чи не нај бру тал ни је зло чи не: уби ја ју, 
си лу ју, пљач ка ју... Та ко је од иско на. Али је 
исти на да су се срп ске вла сти то ме упор но 
су прот ста вља ле. На те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Срп ске је то ком ра та, без об зи ра на по не кад 
те шко ста ње на ра ти шти ма, ту же но и осу ђе но 
у су до ви ма Ба ње Лу ке, При је до ра, Шам ца, 
Би је љи не, Сан ског Мо ста, Звор ни ка, До бо ја 
и дру гих су до ва – чак и у су до ви ма Ср би је и 
Цр не Го ре – ви ше сто ти на ли ца, ме ђу њи ма 
и при пад ни ка вој них и по ли циј ских фор ма
ци ја, срп ске на ци о нал но сти за не за ко ни та 
хап ше ња и по чи ње не зло чи не: пљач ке, раз
бој ни штва, си ло ва ња и уби ства... У овом тек
сту ни је мо гу ће на ве сти све та кве слу ча је ве, 
али за до каз да вла сти РС ни су би ле ге не ра
тор бе за ко ња или кри ми на ла, до вољ но је ових 
не ко ли ко при ме ра: 

• „Основ ни суд у Би је љи ни (пред мет 
број КТ1180/93). Ци вил но ли це срп ске на
ци о нал но сти Р. М. оп ту жен 17.08.1993. го ди не, 
а осу ђен 22.03.1995. због уби ства Хај ри је Ка
зић на осам го ди на и шест ме се ци за тво ра.”4 

• „Сан ски мост, 5. де цем бра 1992. год. 
са слу ша ње окри вље ног Г.О. ро ђен 1971. го ди
не по во дом уби ства ви ше ме шта на хр ват ске 
на ци о нал но сти из вр ше но у се ли ма Са си на 
(оп. Сан ски Мост) и Том ши ћи (оп. При је дор). 
Уби ство ме шта на на ве де них се ла до го во ре
но је 3. де цем бра 1992. на гро бљу при ли ком 
са хра не уби је ног Р.Г. Име но ва ни и ње го ви 

4 Име на осу ђе них, из објек тив них и по зна
тих раз ло га, да је мо са мо у ини ци ја ли ма.



са у че сни ци Г.М, Г.М, Г.Б. и Ш.З. су 5. де цем
бра 1992. око 13 ч. из вр ши ли до го во ре на уби
ства ци вил них ли ца хр ват ске на ци о нал но
сти у знак осве те за смрт њи хо вог ро ђа ка Г.Р. 
Истог да на, 5. де цем бра, око 22 ч. на ве де на 
ли ца су ухап ше на и при ве де на у про сто ри је 
вој не по ли ци је. За пи сник о уви ђа ју из вр шен 
на ме сту зло чи на и кри вич на при ја ва до ста
вље ни су Вој ном ту жи ла штву Ба ња Лу ка 16. 
де цем бра 1992. го ди не.”

• „Окру жни суд у Ба ња Лу ци. Пред мет 
број OII0K060000 05. За не чо веч но по сту
па ње са за тво ре ни ци ма, зло ста вља ње и му
че ње за тво ре ни ка и уби ство ло го ра ша Оме ра 
Фи ли по ви ћа и Еса да Бен де ра осу ђе ни су 
Б.Ж. на ка зну за тво ра у тра ја њу од 14 го ди на, 
Т.С. на 12 го ди на и Г.З. на 10 го ди на за тво ра. 
Вр хов ни суд РС по сту па ју ћи по жал би од бра
не до нео је пре су ду да се из ме не из ре че не 
ка зне. Та ко је пр во оп ту же ни Б.Ж. ка жњен 
на 11 го ди на за тво ра, Т.С. на 8 и Г. З. на 6 го
ди на за тво ра”.

• „Ко ман да Ис точ нобо сан ског кор пу са 
Вој ске РС, 30. март 1993. пов. бр. 22/2858. 
Из ве штај о кра ђа ма и пљач ка ма имо ви не гра
ђа на срп ске на ци о нал но сти у По са ви ни (Оп
шти на Ша мац) од стра не по је ди на ца из Пр вог 
кра ји шког кор пу са Вој ске РС из вр ше на од 
сеп тем бра 1992. до по чет ка мар та 1993. Иа ко 
по чи ни о ци ве ли ког бро ја кра ђа ни су от кри
ве ни, ипак је утвр ђе но да је бо рац З.С. из Ба ња 
Лу ке крао и про тив ње га је под не та кри вич
на при ја ва по чл. 148, став 2, да на 27.12.1992. 
Окри вље ни су по истом чла ну за ко на и бор ци 
М.К. и Б.М. (оба из оп. При је дор) за пљач ку 
имо ви не из вр ше ну 19.12.1992. Про тив име но
ва них кри вич на при ја ва је под не та 2. мар та 
1992. За де ло кра ђе по чи ње но 17. де цем бра 
1992. окри вље ни су ка пе тан М.Ђ. и бо рац М.К. 
(оба из оп. Ба ња Лу ка)”. Кри вич на при ја ва 
про тив на ве де них ли ца под не та је 18. фе бру
а ра 1993. Овај из ве штај је пот пи сао лич но ко
ман дант Ис точ нобо сан ског кор пу са, Вој ске 
РС, пу ков ник Но ви ца Си мић.

• „Пред мет број КТ967/93. Окри вље ни 
О.Т. оп ту жен 02.10.1993. због кри вич ног де ла 
из чл. 36 КЗ РС. Оште ће ни Ан то Ка ме ња ше
вић. Оп ту жни ца по диг ну та 02.10.1993. Пр во
сте пе на пре су да до не ше на 18.01.1994. ко јом 
је име но ва ни осу ђен на ка зну за тво ра у тра
ја њу 4 го ди не и 6 ме се ци. Дру го сте пе на пре
су да до не та 16.05.1994. ко јом је ка зна по ве
ћа на на де вет (9) го ди на за тво ра.” 

У вој ним и ци вил ним су до ви ма Ре пу
бли ке Срп ске на ла зи се на сто ти не пред ме та 

ко ји до ка зу ју да су се срп ске вла сти тру ди ле 
да спре че зло чи не и да ка зне по чи ни о це кри
вич них де ла, без об зи ра на ин сти ту ци ју у ко јој 
се на ла зе, чин или функ ци ју ко ју има ју. Али, 
ни је ја сно за што ту чи ње ни цу ни су узе ли у 
об зир ау то ри Че до мир Ан тић и Не над Кецма
но вић и што су крив це нео прав да но тра жи ли 
пре вас ход но у струк ту ра ма вла сти РС.

СА РА ЈЕ ВО

По ме ну ћу још је дан слу чај у ко јем ни је 
мо гу ће при хва ти ти ста во ве Че до ми ра Ан ти
ћа и Не на да Кец ма но вић. То је град Са ра је во. 
Глав ни град Бо сне и Хер це го ви не то ком це
лог ра та за о ку пљао је па жњу свет ске јав но
сти. И по ред то га, из не по зна тих раз ло га, мно
ге чи ње ни це и до га ђа ји су пре ћу та ни и ако је 
је дан од ау то ра део ра та жи вео у Са ра је ву и 
био члан нај ви шег др жав ног ру ко вод ства – 
Пред се ди штва БиХ. Тре ба има ти у ви ду да је 
Са ра је во то ком ра та би ло по де ље но на срп ски 
и му сли ман ски, ма њи, део гра да. Огром на ве
ћи на срп ског ста нов ни штва, про це њу је се око 
120.000 ли ца, жи ве ла је у срп ском де лу, док 
се на му сли ман ској те ри то ри ји за те кло око 
40.000 ли ца срп ске на ци о нал но сти. Ме ђу 
њи ма, на жа лост, и не ко ли ко хи ља да бе ба и 
ма ле де це пред школ ског уз ра ста. На ред ба ма 
му сли ман ских вла сти тој де ци и њи хо вим 
ро ди те љи ма ни је би ло до зво ље но да на пу сте 
Са ра је во. 

Зо на са ра јев ског ра ти шта из но си ла је, 
пре ма екс пер ти зи срп ског ге не ра ла Ра до ва на 
Ра ди но ви ћа, око 250 ква драт них ки ло ме та ра.5

Са вет без бед но сти УН до нео је 84 ре
зо лу ци је ко је су се од но си ле на до га ђа је на 
про сто ри ма бив ше ју го сло вен ске др жа ве. По
во дом зби ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни до
не то је 55 ре зо лу ци ја. О Са ра је ву, ди рект но 
или ин ди рект но, усво је но је 20 ре зо лу ци ја. 
Тре ба на гла си ти да ни у јед ној од 84 ре зо лу
ци је ни је у за шти ту узе то срп ско ста нов ни
штво... Ни ти је не ка те ри то ри ја, се ло или оп
шти на у БиХ на ста ње на срп ским ста нов ни
штвом, ста вље на под за шти ту Ује ди ње них 
на ци ја по пут му сли ман ског Го ра жда, Сре бре
ни це или Би ха ћа. 

У књи зи ко ја је пред мет овог раз ма тра
ња до га ђа ји ма у Са ра је ву по све ће на је не што 
ма ња па жња не го што је то слу чај са Сре бре
ни цом. При кра ју тек ста о Сре бре ни ци, на 

5 Ra do van Ra di no vić, La ži o sa ra jev skom ra-
tiš tu, Be o grad: Svet knji ge, 2004.
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ис тој стра ни ци, сле ди став: „... Слич но је 
би ло и са зло чи ни ма ко је су срп ске сна ге на
вод но из вр ши ле у Са ра је ву. По ред че сто не се
лек тив ног бом бар до ва ња у ко ји ма су ги ну ли 
и па ти ли ци ви ли и сру ше не гра ђе ви не ве ли
ке умјет нич ке и исто риј ске вред но сти, под 
сум њом су оста ли на вод ни зло чи ни срп ских 
ар ти ље ра ца у ули ци Ва се Ми ски на и на Мар
ка ла ма, ко ји су се до го ди ли у ври је ме ка да се 
оче ки ва ла вој на ин тер вен ци ја САД и би ли 
ис ко ри шће ни од стра не бо шњач ког вођ ства 
у по ли тич ке свр хе...” На кон те кон ста та ци је 
сле ди: „У Са ра је ву су обје стра не вр ши ле је
зи ве зло чи не над ци ви ли ма дру ге на ци о нал
но сти. По себ но су би ли те шки зло чи ни срп
ске па ра вој ске у са ра јев ском на се љу Гр ба ви ца. 
Је зи ве про го не пре жи вје ле су де се ти не хи
ља да Ср ба ко ји су оста ли у му сли ман ским 
на се љи ма гра да” (стр. 273). А у Са ра је ву се 
по и ме нич но спо ми ње и „Је дан од по зна ти јих 
зло чи на ца” Ср бин Ве се лин Вла хо вић Бат ко. 
Мо жда не ма сми сла да стал но про тив ре чи мо 
ау то ри ма чим они по ме ну не ку срп ску кри
ви цу. Ве ру јем да у овом слу ча ју мо же би ти 
свр сис ход ни је освр ну ти се на до га ђа је ко ји 
ни су по ме ну ти или ко ји ма ни је по све ће на по
треб на па жња. 

• Ка ко оце ни ти, или за што пре ћу та ти, 
чи ње ни цу да је 29. мар та 1992. го ди не баш у 
Са ра је ву у то ку отво ре не по бу не на о ру жа них 
му сли ман ских се це си о ни ста одр жан ју го
сло вен ски кон грес срп ских ин те лек ту а ла ца. 
Је су ли се Ср би то ина ти ли, што им се че сто 
де ша ва, или су не про ми шље но иза бра ли по
гре шно и вре ме и ме сто Кон гре са? 

• Ка ко про ту ма чи ти чи ње ни цу да су 
му сли ма ни већ у пр вој рат ној 1992. го ди ни 
уби ли ви ше Са рај ли ја срп ске на ци о нал но сти 
не го уста ше за вре ме Дру гог свет ског ра та и 
че ти ри го ди не НДХ и сво је вла да ви не. По зло
чи ни ма над Ср би ма Са ра је ва Али ја Изет бе
го вић је, ви ди мо, уве ли ко над ма шио свог по 
злу по зна тог прет ход ни ка др Ан ту Па ве ли ћа.

• Са ра је во је би ло пре сто ни ца џи ха да 
у Евро пи. Већ на пр ву го ди шњи цу сти ца ња 
са мо стал но сти БиХ, 6. апри ла 1993. Али ја 
Изет бе го вић је по стао пр ви но си лац ве ли ке 
вер ске на гра де „Краљ Феј сал” до би је не у 
Са у диј ској Ара би ји за успе шно по кре та ње и 
во ђе ње вер ског ра та – џи ха да – у Евро пи. Вер
ску ком по нен ту ра та по ми ње и пи сац „Пред
го во ра” у овој књи зи др Дар ко Та на ско вић. И 
он ис ти че при су ство џи ха да: „Рат у Бо сни и 
Хер це го ви ни је сте и вер ски рат, што ће ре ћи 
да га мно ги му сли ма ни до жи вља ва ју као џи

хад. Ни ви ше, али ни ма ње од то га. Бар за 
са да.”6 По јед ном тур ском ли сту Али ја Изет
бе го вић је не са мо во ђа џи ха да, већ и ви ше од 
то га: „Ни на Ис то ку ни на За па ду ни је по сто
јао чо век ко ме је Алах од ре дио та кво зна ње 
и исто риј ску уло гу... Ње га на зи ва ју кра љем 
ислам ске иде о ло ги је За па да ...”.7 Ко зна ка ко 
би се све то са исла мом у БиХ, па и у Евро пи 
окон ча ло да ни је би ло срп ског от по ра.

• За што иг но ри са ти су ро ву чи ње ни цу 
да су се у му сли ман ском де лу гра да на ла зи ла 
123 кон це тра ци о на, при ват на или др жав на, 
ло го ра са по ви ше хи ља да срп ских за тво ре
ни ка. Ту су ре ги стр о ва не и јав не ку ће са срп
ским ро би ња ма у ко ји ма су си ло ва не и ма ло
лет не срп ске де вој чи це и ста ри це од пре ко 
ше зде сет го ди на. До ку мен та ци о ни цен тар РС 
за ис тра жи ва ње рат них зло чи на над Ср би ма 
у БиХ об ја вио је адре сар не ких јав них ку ћа 
на под руч ју Са ра је ва.8 У том спи ску су хо тел 
„За греб”, с пе де сет за тво ре них Срп ки ња; 
Спорт ски цен тар „Зе тра” с три де сет не срећ
них же на срп ске на ци о нал но сти; у ка фи ћу 
„Бор са ли но” би ло је де сет же на; Гра ђе вин ски 
фа кул тет је имао сто ти ну, а Сту дент ски дом 
„Бје ла ве” три де сет же на.

• За раз ли ку од прет ход ног слу ча ја у 
срп ском Са ра је ву ни је би ло ни ло го ра за му
сли ма не ни јав них ку ћа са му сли ман ским ро
би ња ма. Нор мал но је пи сци ма по ста ви ти пи
та ње за што ту чи ње ни цу бар ни су по ме ну ли?

• Ма сов не гроб ни це се нај ви ше при кри
ва ју и још увек ни су све про на ђе не. У де лу 
гра да ко ји је за вре ме ра та био под му сли ман
ском упра вом от кри ве но је и екс ху ми ра но 
ви ше де се ти на ма сов них гроб ни ца. По ме ни
мо, са мо као ну жан до каз, гроб ни цу на срп
ском гро бљу Лав ко ја је екс ху ми ра на но вем бра 
1999. и у ко јој су про на ђе на те ла 36 по кој ни ка, 
у гроб ни ци от ко па ној 2000. го ди не на ђе ни су 
по смрт ни оста ци 16 осо ба. Кра јем исте го
ди не от ко па на је и тре ћа ма сов на гро би ца на 
овом гро бљу са по смрт ним оста ци ма 41 осо
бе. На гро бљу се ла Че мер но от ко па на је гроб
ни ца с по смрт ним оста ци ма 20 срп ских жр та
ва. Да оста ле не на бра ја мо. Две нај ве ће ма
сов не гроб ни це су ре ка Ми љац ка и без дан 

6 Дар ко Та на ско вић, „Џи хад у Бо сни и Хер
це го ви ни: при вид или ствар ност”. 

7 Ва кит, 20. јун 1994. 
8 До ку мен та ци о ни цен тар РС за ис тра жи

ва ње рат них зло чи на, Ба ња Лу ка: Кон ти ну и тет 
стра ти шта и ло го ра, Ба ња Лу ка: До ку мен та цио ни 
цен тар Ре пу бли ке Срп ске за ис тра жи ва ње рат них 
зло чи на, 2001.
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„Ка за ни” на Тре бе ви ћу. Још се не зна ко ли ко 
је сто ти на уби је них Ср ба ба че но у без дан „Ка
за ни” или у та ла се че сто мут не Ми љац ке (пре
ма Му ни бу Али ба би ћу, на чел ни ку му сли ман
ске Слу жбе др жав не без бед но сти, на Ка за
ни ма је уби је но „са мо” 200–300 Ср ба. Дру ги 
ве штак Вој ног су да у Са ра је ву ка же да по сто
је по да ци за 887 Ср ба уби је них на том ме сту. 
До да нас су из ва ђе ни по смрт ни оста ци са мо 
29 по кој ни ка). Ка за ни ће за са ра јев ске Ср бе 
оста ти бол на успо ме на и не из ве сност за сва 
вре ме на.

• У срп ском де лу Са ра је ва не ма ма сов
них гроб ни ца и за што то бар та ко ђе не по
ме ну ти. Исти на, у сво јој књи зи ау то ри ка жу 
„По себ но су би ли те шки зло чи ни срп ске 
па ра вој ске у са ра јев ском на се љу Гр ба ви ца.” 
У та квим слу ча је ви ма обич но оста ју са чу ва
ни бар не ки до ка зи, а то су нај че шће ма сов
не гроб ни це. Не знам чи ме би још, ако не ма 
ма сов них гроб ни ца, ау то ри мо гли да до ка жу 
ту сво ју тврд њу.

По ред прет ход них, мо жда су во пар но 
и чи нов нич ки, на ве де них чи ње ни ца грех би 
био да не ка же мо и још по не што што је зна чај
но за тај град и по сма тра но раз до бље 1992–
1995. го ди на.

а) По ђи мо од на вод не бло ка де и ху ма
ни тар не ка та стро фе. По ко љи из вр ше ни пр вих 
ме се ци по сле сти ца ња ме ђу на род ног при зна
ња у срп ским на се љи ма на пе ри фе ри ји гра да 
и окол ним се ли ма Гра хо ви шту, Ка са ти ћи ма, 
Ле ди ћи ма, Че мер ном, Кр ти на ма, По фа ли ћи
ма, Пре сје ни ци, То ши ћи ма, Мли ни ма и још 
бар де се так дру гих у око ли ни, ди гло је на 
но ге и по бу ни ло ме шта не срп ске на ци о нал
но сти не са мо Са ра је ва, већ знат но ши рег 
окол ног под руч ја. Ни су се Ср би у се ли ма око 
Са ра је ва при хва ти ли оруж ја да би бло ки ра ли 
град, или иза зва ли ху ма ни тар ну ка та стро фу, 
већ да би за шти ти ли сво ја се ла, по ро ди це и 
има ња. Они ни су че ка ли од лу ке и ди рек ти
ве свог ру ко вод ства већ су се при хва ти ли 
оруж ја да би оп ста ли. То им је би ло мо гу ће 
јер срп ска се ла и срп ски за се о ци у ме шо ви
тим се ли ма до ми ни ра ју око гра да (од 340 сео
ских на се ља, ет нич ки чи сто срп ских је 105, 
му сли ман ских ско ро ду пло ма ње – 59, а ме шо
ви тих, срп скому сли ман ских, срп скохр ват
ских и сл. – 176). Дру га чи ње ни ца ко ја је 
уз не ми ри ла Ср бе у се ли ма око Са ра је ва је 
по на ша ње ме ђу на род них ми ров них сна га 
УН ПРО ФОРа. Ове сна ге ни су ни по ку ша ле 
да за шти те срп ско ста нов ни штво од му сли
ман ских зло чи на. Да су се ан га жо ва ли у за

шти ти срп ских се ла и срп ског ста нов ни штва 
не би ме шта ни мо ра ли са ми да се бра не, а 
ти ме не би до шло ни до тзв. бло ка де Са ра је
ва. Бло ка да Са ра је ва је ус пут на ште та ко ју 
су про у зро ко ва ли са ми му сли ма ни сво јим 
зло чи ни ма. 

б) Док су се рас плам са ва ли ору жа ни су
ко би и во ди ле же сто ке бор бе срп ске вла сти 
су на сто ја ле да у свом де лу гра да за шти те ста
нов ни штво. До зво ли ли су сло бо ду кре та ња, 
што зна чи и сло бо дан од ла зак из Са ра је ва. 
Ти ме су ис пу ни ли и ва жну оба ве зу из ме ђу
на род ног ху ма ни та р ног пра ва по ко јој се ци
ви ли ма мо ра омо гу ћи ти да на пу сте под руч
је ору жа них су ко ба. Му сли ма ни су, на рав но, 
ис ко ри сти ли ту мо гућ ност и на пу сти ли део 
гра да под срп ском упра вом. Исто су учи ни ли 
и мно ги Ср би. У гра ду су оста ли углав ном 
бор ци и њи хо ве по ро ди це. Ме ђу тим, из вр та
њем чи ње ни ца, по зна тим ме диј ским ин же
ње рин гом, об ма на ма и ве штим зло на мер ним 
ма ни пу ла ци ја ма, ху ма ни по сту пак срп ских 
вла сти ока рак те ри сан је као ет нич ко чи шће
ње. У му сли ман ском Са ра је ву ме шта ни срп
ске на ци о нал но сти су без об зи ра на уз раст, 
пол или здрав стве но ста ње, при сил но за др
жа ни. То је био нај дра стич ни ји при мер ус кра
ћи ва ња еле мен тар них гра ђан ских пра ва јед
ној ет нич кој за јед ни ци у Евро пи по сле Дру гог 
свет ског ра та. За при пад ни ке дру гих на ци ја 
ка пи је му сли ман ског Са ра је ва би ле су ши
ром отво ре не. Већ по чет ком ра та по себ ним 
„ху ма ни тар ним” кон во ји ма и ави о ни ма, под 
за шти том Цр ве ног кр ста и ра зних ху ма ни
та р них ор га ни за ци ја град су на пу сти ли Је
вре ји и Сло вен ци, а с њи ма и оста ли ко ји су 
хте ли да на пу сте глав ни град БиХ. Ср би ма 
је за по ку шај на пу шта ња те ри то ри је гра да 
пре ти ла смрт на ка зна. Да би иро ни ја би ла 
пот пу на срп ски та о ци и за тво ре ни ци по ло
го ри ма би ли су је ди ни до каз мул ти ет нич ког 
и мул ти кул тур ног Са ра је ва. У глав ном гра
ду БиХ, на сра мо ту вла сти и број них ме ђу
на род них ор га ни за ци ја, срп ска де ца, па чак 
и бе бе, би ли су та о ци све до про ле ћа 1996. 
го ди не. 

в) Гра на ти ра ње му сли ман ског де ла Са
ра је ва за о ку пља ло је по себ ну па жњу свет ске 
и до ма ће јав но сти то ком це лог ра та. То је по
тра ја ло чак и кад је от кри ве но да су са ми му
сли ма ни ин сце ни ра ли мно ге екс пло зи је по 
гра ду, као што је био слу чај са екс пло зи ја ма 
у Ули ци Ва се Ми ски на, на пи ја ци Мар ка ле и 
на дру гим ме сти ма. Они су, та ко ђе су прот но 
од ред ба ма ме ђу на ро дог ху ма ни тар ног пра ва, 
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за сво је по ло жа је ма сов но ко ри сти ли ци вил
не објек те с ко јих су деј ство ва ли на срп ски 
део гра да. Ја ну а ра 1993. енер гич но је ре а го
вао ко ман дант УН ПРО ФОРа фран цу ски ге
не рал Фи лип Мо ри он, ко ји је та кво по на ша ње 
оква ли фи ко вао као ку ка вич ко. Ње га је раз
љу ти ло што су при пад ни ци Ар ми је БиХ из 
кру га Ко шев ске бол ни це ба ца чи ма од 82 мм 
деј ство ва ли по Срп ском Са ра је ву и на тај на
чин про во ци ра ли срп ску ар ти ље ри ју, а бол
ни цу пре тво ри ли у ле ги ти ман циљ. Ин те ре
сан тан је и на ред ни слу чај. По сле му сли ман
ског ин тен зив ног ви ше ча сов ног гра на ти ра ња 
не ко ли ко срп ских на се ља и ужег град ског 
је згра срп ска ар ти ље ри ја је уз врат ном ва тром 
деј ство ва ла, по ред оста лог, и на ко манд но 
ме сто 2. ба та љо на 2. брд ске бри га де Пр вог 
кор пу са Ар ми је БиХ ко је се на ла зи ло у згра ди 
деч јег об да ни шта „Пче ли ца” у Ули ци Све
то за ра Мар ко ви ћа на Ко шев ском бр ду. Де ца 
ни су до ла зи ла у об да ни ште од ка ко су по че
ле бор бе у гра ду. За не ма ру ју ћи ту чи ње ни цу 
за пад ни ме ди ји, пред став ни ци ме ђу на род не 
за јед ни це и УН ПРО ФОРа ја вља ју да срп ска 
ар ти ље ри ја гра на ти ра деч је об да ни ште, а не 
по ми њу да је то ко манд но ме сто му сли ман
ске ар ти ље ри је. 

Или слу чај ко ји се до го дио 17. ју ла 1992. 
при ли ком по се те Да гла са Хер да, бри тан ског 
ми ни стра ино стра них по сло ва. До га ђај је 
опи сао та да шњи ко ман дант УН ПРО ФОРа 
у БиХ, ка над ски ге не рал Лу ис Ме кен зи: „Ка да 
је Да глас Херд (Do u glas Hurd) сти гао, би ло 
је при сут но де сет до пет на ест при пад ни ка 
Те ри то ри јал не од бра не са сва ке стра не ула за 
у згра ду, као не ка вр ста по ча сне стра же. Чим 
је про шао глав на вра та, гру па при пад ни ка 
Те ри то ри јал не од бра не са де сне стра не ула
за при дру жи ла се сво јим ко ле га ма на ле вој 
стра ни, и сви су кре ну ли ка за пад ној стра ни 
згра де и ста ли у за клон. Три де сет се кун ди 
ка сни је, де сет ми но ба цач ких про јек ти ла је 
па ло око Пред сед ни штва, и се дам не ви них 
гра ђа на је по ги ну ло и озбиљ но оса ка ће но. Пар 
већ при пре мље них ам бу лант них ко ла и ка
мер ман ло кал не те ле ви зи је јур ну ли су с ис точ
не стра не згра де на ме сто не сре ће, по ку пи ли 
и сни ми ли по ги ну ле и ра ње не и од ве зли у 
прав цу бол ни це.” Нор мал но, за тај гну сни 
му сли ман ски по сту пак и стра да ње не ду жних 
про ла зни ка на ули ци, без ика кве кри ви це, 
оп ту же на је срп ска ар ти ље ри ја. Пи та ње је 
ко ли ко је са ра јев ских му сли ма на у та квим и 
слич ним си ту а ци ја ма уби је но да би се ство
ри ла ла жна сли ка о срп ском гра на ти ра њу 

ци вил них обје ка та. Још увек јав ност не схва
та ко ли ко су Ср би би ли опре зни при сва ком 
деј ству сво је ар ти ље ри је. 

Про тив но тврд ња ма стра них ме ди ја и 
ту жи ла штва Ха шког три бу на ла срп ска вој
ска је то ком ра та кад год је мо гла из бе га ва ла 
деј ства по ци вил ним објек ти ма, чак и кад су 
ци вил ни објек ти по ста ја ли ле ги ти ман циљ. 
То је са чу ва ло Са ра је во од те шких ра за ра ња 
ка ква су пре тр пе ли Мо стар, а де ли мич но и 
Дер вен та. За раз ли ку од тих гра до ва ни јед
на стам бе на згра да у Са ра је ву ни је ра зо ре на 
и пре тво ре на у ру ше ви ну. Срп ска вла да је 
по себ ном од лу ком, ко ју по се ду је и ту жи ла
штво Ха шког три бу на ла, за бра ни ла бом бар
до ва ња ци вил них згра да. Ко ли ко је из бе га
ва ла да гра на ти ра стам бе не објек те срп ска 
ар ти ље ри ја је у ис тој ме ри из бе га ва ла да га ђа 
кул тур не, вер ске и исто риј ске спо ме ни ке. Од 
спо ме ни ка кул ту ре у гра ду је са мо де ли мич
но оште ће на, али не од срп ске ар ти ље ри је, 
Град ска већ ни ца у ко јој се на ла зи ла и Град
ска би бли о те ка. У по жа ру ко ји су под мет ну
ле ло кал не му сли ман ске вла сти из го ре ле су 
ис кљу чи во књи ге срп ских ау то ра и ћи ри ли
цом штам па на из да ња. Оста ла из да ња, а не ки 
по ми њу и чу ве ну је вреј ску „Ха га ду”, прет
ход них да на су скло ње на на си гур но ме сто. 
Ко ли ко су ци вил ни објек ти би ли за шти ће ни 
од ар ти ље ри је Вој ске Ре пу бли ке Срп ске мо гу 
да до ка жу и са чу ва не џа ми је или бен зин ске 
ста ни це. У Са ра је ву се на ла зи пре ко две ста 
џа ми ја, али ни јед на ни је ра зо ре на од срп ске 
ар ти ље ри је то ком ра та. То се од но си и на бен
зин ске пум пе ко јих је у Са ра је ву био ве лик 
број. Му сли ма ни у џа ми ја ма ни су има ли не 
са мо ци вил них, већ ни вој них, жр та ва чак ни 
он да кад је уо че но да се на ви со ким ми на ре
ти ма с кри ва ју снај пе ри сти или из ви ђа чи ко ји 
су усме ра ва ли деј ства му сли ман ских то по ва 
и ми но ба ца ча при ли ком гра на ти ра ња срп
ских де ло ва гра да.

У му сли ман ском де лу гра да је еви ден
ти ра но пре ко 5.000 ле ги тим них ци ље ва. Ме ђу 
њи ма је и 275 обје ка та ко ји су ис кљу чио ко
ри шће ни за вој не по тре бе. Ти објек ти су би ли 
ме та ве о ма успе шног деј ства срп ског те шког 
на о ру жа ња. Зах те ви УН ПРО ФОРа, од но сно 
ме ђу на род не за јед ни це, па и Са ве та без бед но
сти, мо ти ви са ни су на ме ром да за шти те те 
му сли ман ске вој не објек те, њи хо ве ко ман де, 
ма га ци не, ка сар не и ин ста ла ци је. Све што су 
УН ПРО ФОР и ОУН пред у зи ма ли – а то је и 
не ко ли ко Ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти и 
НА ТО бом бар до ва ња по ло жа ја Вој ске РС – 



има ло је за циљ да срп ско те шко на о ру жа ње 
уда љи од му сли ман ских обје ка та, ма га ци на 
и ко ман ди, од но сно да се сма ње му сли ман ски 
вој ни гу би ци. И у овом слу ча ју је УН ПРО
ФОР на ру шио сво ју не у трал ност и ста вио се 
у слу жбу му сли ман ских рат них ин те ре са.

За хва љу ју ћи ви ше го ди шњој про па
ганд ној кам па њи, об ма на ма и са та ни за ци ји 
Ср ба јав ност је то ком ра та из за пад них про
па ганд них из во ра до би ја ла ла жну сли ку о Са
ра је ву. Не ми ло срд но су ана те ми са ни Ср би. 
У све ту је због Са ра је ва, а по том и Сре бре ни
це, го ди на ма вла да ла оп шта хи сте ри ја про
тив све га што је срп ско.

Мо жда је пре ви ше па жње да то Са ра
је ву, али тај град је био цен тар све га што се 
до га ђа ло у БиХ. На сто јао сам да што ви ше 
са жмем, али је пре ве ли ка и ве о ма ра зно вр
сна до ку мен та ци ја о зби ва њи ма у том гра ду. 

ОП ШТИ УТИ САК

У по гла вљу „Гра ђан ски рат у БиХ” што 
је пред мет ове ана ли зе из о ста вље не су, као 
и у слу ча ју Са ра је ва, мно ге чи ње ни це од ка
пи тал не вред но сти ко је у знат но ве ћој ме ри 
афир ми шу по је ди не ак тив но сти зна чај не за 
на ста нак, од бра ну и углед Ре пу бли ке Срп ске. 
Те шко је, а мо жда и не пра вич но, па мо жда и 
не мо гу ће, би ти не у тра лан при опи си ва њу 
стра да ња љу ди. По го то во сво јих су на род ни
ка. Два ау то ра као да у том слу ча ју ни су има
ли не ке ве ће про бле ме и пре ко све га су пре
ла зи ли не ис ка зу ју ћи сво ја осе ћа ња. То је те
шко схва ти ти. Ни су по зна ти раз ло зи за што 
су из у зет но ма ло па жње по све ти ли зло чи ни
ма над Ср би ма и срп ским жр тва ма, ка ко на 
гло бал ном пла ну та ко и у слу ча ју по је ди них 
оп шти на или гра до ва. Ис ка зан је са мо уку
пан број за сно ван на јед ном му сли ман ском и 
јед ном срп ском из во ру, али не и де таљ ни је: 
нпр. у Му сли ман скохр ват ској фе де ра ци ји у 
од но су на Ре пу бли ку Срп ску или по оп шти
на ма (уи сти ну, ни је дан од ко ри шће них из во
ра ни је до вољ но по у здан). За што су из о ста
вље ни ко лек тив ни зло чи ни. Мо гло се де таљ но 
опи са ти свих 341 из вр ше ни ма сов ни зло чин, 
пр вен стве но по ко љи у пре те жно срп ским сео
ским на се љи ма. Су прот но ова квом од но су, 
др жав ни ор га ни и Ју го сла ви је и Ре пу бли ке 
Срп ске су од пр вог да на по све ти ли из у зет но 
ве ли ку па жњу срп ским жр тва ма. То по твр
ђу је и пр ви зва ни чан до ку мент ко ји је Вла да 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, с пот пи сом 
пред сед ни ка До бри це Ћо си ћа, под не ла Са

ве ту без бед но сти ОУН 2. ју на 1993. го ди не. То 
је „Ме мо ран дум о рат ним зло чи ни ма и зло
чи ни ма ге но ци да у Ис точ ној Бо сни (оп шти
не Бра ту нац, Ске ла ни и Сре бре ни ца) про тив 
срп ског на ро да, од апри ла 1992. до апри ла 
1993.” Овим до ку мен том зло чи ни над Ср би на 
пре ста ли су да бу ду ло кал ни, бо сан ски, или 
ју го сло вен ски пред мет ин те ре со ва ња. Они 
су ин тер на ци о на ли зо ва ни. У по ме ну том ме
мо ран ду му на ве де на су име на свих срп ских 
жр та ва, на зи ви и де мо граф ске ка рак те ри сти
ке уни ште них се ла и име на ли ца од го вор них 
за те зло чи не. У не по сред ној ве зи са срп ским 
стра да њи ма и те ро ру над срп ским ста нов ни
штвом у тој бив шој ју го сло вен ској ре пу бли ци 
је не ко ли ко из о ста вље них или са мо по вр шно 
по ме ну тих чи ње ни ца ко је та стра да ња, ди
рект но или ин ди рект но, до ка зу ју: 

• Ни је по све ће на ско ро ни ка ква па жња 
из не на ђу ју ће ве ли ком бро ју ма сов них гроб
ни ца у уну тра шњо сти БиХ с по смрт ним оста
ци ма жр та ва срп ске на ци о нал но сти. Пр ва 
от ки ћа и от ко па ва ња – ако из у зме мо ма сов ну 
гроб ни цу с два на ест ба ња луч ких бе ба – по че
ла су но вем бра 1992. го ди не и тра ју до да нас.9 
Све ове гроб ни це су нео бо ри во све до чан ство 
о стра вич ном те ро ру ко јем је био из ло жен 
срп ски на род у свим де ло ви ма БиХ где су вла
да ле му сли ман ске и хр ват ске вла сти и ору жа
не фор ма ци је. Чак ни чи ње ни ца да је реч о 
пре ко сто ма сов них гроб ни ца ни је би ла до
вољ на да при ву че па жњу ау то ра. Или они за 
то ни су ни зна ли. Пр ве гроб ни це на ста ле су 
у По са ви ни (Бо сан ски Брод – 55 те ла) и Дер
вен та (две гроб ни це – 19 и 6 те ла), већ апри ла 
и ма ја ме се ца 1992. при ли ком упа да хр ват
ских ре гу лар них и па ра вој них је ди ни ца на 

9 Стра да ње бе ба до го ди ло се у Оде ље њу за 
ин тен зив ну не гу ба ња луч ког по ро ди ли шта услед 
не до стат ка ки се о ни ка у ин ку ба то ру. До ста ву ки сео
ни ка бол ни ци у Ба њој Лу ци из Бе о гра да ва зду шним 
пу тем ни је одо брио Са вет без бед но сти ОУН. Уза
луд је по са да ави о на с ки се о ни ком да ни ма де жу
ра ла на бе о град ском ае ро дро му, одо бре ње од Са
ве та без бед но сти ни је до би је но и бе бе су по мр ле. 
Ле то ве срп ског ци вил ног ави о на спре ча ва ли су 
аме рич ки лов ци. Пре воз дру мо ви ма ни су до зво ли
ле хр ват ске и му сли ман ске ору жа не фор ма ци је. 
Од 14 бе ба уз ра ста од све га не ко ли ко ме се ци ко ји
ма ро ди те љи још ни су сти гли да да ју име на, 12 је 
пре ми ну ло гу ше ћи се у ин ку ба то ру услед не до
стат ка ки се о ни ка. Смрт 12 ба ња луч ких бе ба – чи ји 
ро ди те љи ни су би ли ис кљу чи во Ср би – огор чи ло 
је и за пре па сти ло до ма ћу јав ност. Ово је ти пи чан 
при мер удру же ног зло чи нач ког по ду хва та.
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те ри то ри ју Бо сне и Хер це го ви не и ви ше по
ко ља ло кал ног срп ског ци вил ног ста нов ни
штва из вр ше них у По са ви ни, за пад ној Хер
це го ви ни и на Ку пре шкој ви со рав ни.10 Према 
ме ни тре ба ло је из не ти све чи ње ни це за сва ку 
ма сов ну гроб ни цу са де таљ ним опи сом ло ка
ци је, бро јем про на ђе них те ла, да ту му от ко
па ва ња. И на ше ре ке, Дри на, Са ва, Не ре тва, 
Уна, Ми љац ка су ма сов не гроб ни це и ни кад 
се не ће са зна ти ко ји су по кој ни ци, или ко ли ко 
је по кој ни ка на тај на чин окон ча ло свој жи вот. 
То је раз лог што је у се ли ма и оп шти на ма 
дуж њи хо вих оба ла про на ђе но знат но ма ње 
ма сов них гроб ни ца не го у уну тра шњо сти.

• За не ма ре на је чи ње ни ца о по сто ја њу 
огром ног бро ја ло го ра за Ср бе. Пре ма по да
ци ма бе о град ског Ко ми те та за при ку пља ње 
до ку ме на та о из вр ше ним зло чи ни ма про тив 
чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, ко ји је 1993. 
фор ми ра ла ју го сло вен ска вла да и удру же ња 
лого ра ша Ре пу бли ке Срп ске, еви ден ти ра но 
је 520 ло го ра (од то га су 123 већ по ме ну та у 
слу ча ју Са ра је ва). Нор мал но је би ло и ово де
таљ ни је об ра ди ти и при ка за ти по оп шти на ма 
мре жу и адре сар ло го ра за Ср бе у БиХ. Де се
ти не хи ља да на ших су на род ни ка је пре тр пе
ло стра хо ви ту тор ту ру, огро ман број же на је 
си ло ва но, а све то је у овој књи зи за не ма ре
но. У му сли ман ском ло го ру у Би ха ћу, ве ро
ват но у ло го ру Лу ка, за тво ре на је и умр ла по 
го ди на ма ста ро сти исто риј ска лич ност. То 
је Бо ја Ке ња ло, ро ђе на 1888. у се лу Ра чи ћи, 
ухап ше на и спро ве де на у ло гор где је и умр ла 
ок то бра 1994. го ди не. Са мо мон стру ми мо гу 
да хап се и за тва ра ју же ну ста ру 106 го ди на. 
А ка кви су љу ди, ње ни су на род ни ци, ко ји је 
и не по ми њу. Мо жда вре ди по ме на и чи ње ни
ца да су за зло чи не над Ср би ма у ло го ру Че
ле би ћи осу ђе ни ко ман дант ло го ра Здрав ко 
Му цић Па вао на де вет го ди на и ње го ви нај
бли жи са рад ни ци Ха зим (Ибро) Де лић на 18 
го ди на и Есад Лан џо на 15 го ди на за тво ра. 
До ку мен та ци ју и све до ке за зло чи не у том 
ло го ру при пре ми ли су и Ха шком три бу на лу 
под не ли За ви чај ни клуб Ко њи ча на, Цен тар 
за ис тра жи ва ње зло чи на над срп ским на ро
дом из Бе о гра да и Удру же ње ло го ра ша РС 

10 Под се ти ће мо да су у тој агре си ји Ре пу
бли ке Хр ват ске на БиХ уче ство ва ле ре гу лар не 
је ди ни це: 106. бри га да из Оси је ка, спе ци јал на је
ди ни ца „Жу ти мрав” из Ву ко ва ра, 101. за гре бач ка 
бри га да, сту дент ска бој на „Краљ То ми слав” из 
За гре ба, бој на „Зрињ ски” из За гре ба, је ди ни ца за 
по себ не за дат ке МУП Ре пу бли ке Хр ват ске и 108. 
бри га да Збо ра на род не гар де).

ко ји жи ве у Ср би ји. То су пр ви и ду го го ди
на и једи ни зли ков ци осу ђе ни за зло чи не над 
Ср би ма у БиХ. У Бе о гра ду је 2. но вем бра 2013. 
Ви ши суд осло бо дио по свим тач ка ма оп ту
жни це Ами ра Хон ду та ко ђе окри вље ног за 
зло чи не над за тво ре ни ци ма у ло го ру „Че ле
би ћи”. По ме ну ти Ко ми тет је спро вео је ди но 
да са да по зна то на уч но ис тра жи ва ње ме ђу 
ло го ра ши ма ко ји су би ли за тво ре ни у ло го
ри ма БиХ. Тај на уч ни рад о љу ди ма ко ји су 
би ли у ло го ри ма сâм по се би за вре ђу је по себ
ну па жњу. Ко ми си ју су са чи ња ва ли про фе со
ри Ме ди цин ског фа кул те та из Бе о гра да: дво
ји ца спе ци ја ли ста за суд ску ме ди ци ну и је дан 
пси хи ја тар, а ис тра жи ва ње је оба вље но у ме
сти ма у ко ји ма се мо гла сре сти с бив шим за
тво ре ни ци ма: Шам цу, Брч ком, Тре би њу, Јај цу, 
Дер вен ти, Звор ни ку, Мо дри чи, Бе о гра ду, Ба
њој Лу ци, Ко тору Ва ро ши и Те сли ћу. Са мо у 
По са ви ни је том при ли ком ис пи тан 91 ло го
раш. На ла зи ко ми си је су са же ти у три основ не 
те зе: а) Не по сто је до ка зи да су жр тве тор ту
ре пре у ве ли ча ва ли сво је пат ње, на про тив, 
на сто ја ли су да за бо ра ве или са кри ју све што 
су до жи ве ли. Се ћа ња су би ла по ни жа ва ју ћа 
и ве о ма бол на, б) Жр тве тор ту ре ни су са мо 
за ро бље ни ци вла сти тог бо ла, не го и за ро
бље ни ци на ше са ве сти, ако пре ма фе но ме ну 
тор ту ре осе ћа мо рав но ду шност и ако за ње не 
жр тве ни шта не чи ни мо, в) Фи зич ки бол се 
за бо ра ви, ра не се пре бо ле, ве ћи на се сна ла зи 
и без пси хи ја три је, али се ћа ње на му ке и по
ни же ња, као и ту га – оста ју за у век. 

• Знат но ви ше па жње за вре ђу ју обим 
и по сле ди це НА ТО бом бар до ва ња. Мо жда 
тре ба та ко ђе ре ћи да је НА ТО ан га жо ва ње 
про тив РС по че ло на ло ка ци ји Ду би ште у 
под руч ју Оп шти не Го ра жде још 9. апри ла 
1994. ка да је ва зду хо плов ство НА ТОа по ма
га ло на пад му сли ман ске пе ша ди је по ли ни
ја ма срп ске од бра не. Има до ста сим бо ли ке у 
тој НА ТО ак ци ји и пр вим срп ским жр тва ма. 
Из ави о на је ра ке ти ра но и уни ште но са ни тет
ско ком биво зи ло Вој ске Ре пу бли ке Срп ске 
с ја сним озна ка ма Цр ве ног кр ста на кро ву, 
а пр ве жр тве су два срп ска бол ни ча ра. На кон 
ви ше од го ди ну да на усле дио је оп шти на пад 
на све што је срп ско у БиХ. За две сед ми це, 
ко ли ко је тра ја ла та кам па ња, бом бар до ва но 
је 150 вој них и ци вил них ци ље ва, а уче ство
ва ло је 3.200 ва зду хо пло ва из де се так НА ТО
др жа ва – САД, Не мач ке, Фран цу ске, Хо лан
ди је, Ве ли ке Бри та ни је, Ита ли је, Тур ске – 
ко ји су „ис тре сли” пре ко 10.000 то на екс пло
зи ва. То је на кон фе рен ци ји за штам пу у Ба њој 
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Лу ци 26. сеп тем бра 1995. из нео Ко ман дант 
Глав ног шта ба Вој ске Ре пу бли ке Срп ске ге
не рал Рат ко Мла дић. По ред то га, по ње му, 
упо тре бље но је ви ше од 600 ра ке та с пре ци
зним на во ђе њем, 400 кон вен ци о нал них ра
ке та и бом би, ка сет не бом бе, ра ке те ва здух
зе мља, бом бе с ла сер ским и ТВ на во ђе њем 
те жи не од 250 до 2.000 ки ло гра ма, то по ви 
ра зног ка ли бра, му ни ци ја с пр ља вим ура ни
ју мом и 13 ра ке та „То ма хавк”. Ави о ни су 
по ле та ли из НА ТО ба за у Ита ли ји: Ави ја но, 
Пја ћен ца, Ђо ја дел Ко ле, Ге ди и Брин ди зи, 
с аме рич ких но са ча ави о на укот вље них у 
Ја дран ском мо ру – „Те о дор Ру звелт” и „Аме
ри ка” и бри тан ског но са ча ави о на „Ин ви сибл”. 
Ави о ни ко ји су има ли уче шћа у овој те ро ри
стич кој ак ци ји би ли су по след ња реч тех ни
ке (Ф14, Ф15, Ф16, Ф18, А10, А6, ЕФ111, 
Тор на до, М2000, Ја гу ар, и др.). И у овом слу
ча ју не до ста ју по ка за те љи за по је ди не оп шти
не, али мо жда и ре а го ва ња у све ту. На при
мер да су Гр ци 3. сеп тем бра 1995. за бра ни ли 
пре лет тур ским ави о ни ма пре ко сво је те ри
то ри је у НА ТО ба зе у Ита ли ји и на Ја дра ну. 
По сле ди це НА ТО агре си је су осе ти ли сви 
кра је ви Ре пу бли ке Срп ске (Ка ли но вик, Фо ча, 
Хан Пи је сак, Ма је ви ца, Озрен, До бој, Ко за ра, 
Са ра је во, При је дор...).

• Ни је те мељ ни је раз ра ђе но ет нич ко 
чи шће ње и чи ње ни ца да су Ср би, у два ве
ли ка та ла са, 1992. и 1995. го ди не, про те ра ни 
из пре ко 2.000 на се ља у БиХ у ко ји ма су жи
ве ли по по пи су ста нов ни штва од апри ла 1991. 
У пр вом та ла су ет нич ког чи шће ња 1992. го
ди не про те ра но је око 550.000 Ср ба, а нај ви ше 
из оп шти на За пад не Хе це го ви не, По са ви не 
и Под ри ња. Дру ги та лас је усле дио по сле Деј
тон ског спо ра зу ма ка да су ет нич ки очи шће
ни Са ра је во и Бо сан ска Кра ји на, а са сво јих 
ог њи шта про те ра но но вих по ла ми ли о на Ср ба.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Вре ме је да при ве дем кра ју сво ја за па
жа ња о по гла вљу „Гр ђан ски рат у Бо сни и Хер
це го ви ни”, не за то што сам све ре као већ 
ви ше из бо ја зни да сам у до са да шњем из ла
га њу био пре ви ше оп ши ран. 

У пр вом кон так ту с књи гом, чи та ју ћи 
са др жај, до био сам ути сак да је ма ло те ма 
ко је се од но се не по сред но на Ре пу бли ку Срп
ску (уко ли ко не гре шим то су са мо по гла вља: 
„Др жа ва Срп ска”, ово по гла вље има све га 
пет стра ни ца, од 19 до 24, по том „Ства ра ње 
др жа ве” 14 стра на – од 225 до 238; „Гра ђан ски 

рат у БиХ” 35 стра на – од 239 до 274; и „Ре
пу бли ка Срп ска по сли је 1995 го ди не” 27 
стра на – од 275–302). Књи га Исто ри ја Ре пу-
бли ке Срп ске има 15 по гла вља и 407 стра на, 
али оно што се ди рект но од но си на Ре пу бли ку 
Срп ску, уства ри на основ ни са др жај, све де но 
је на че ти ри по гла вља и скром них 80 стра ни
ца. То је све га 20 про це на та од укуп ног бро ја 
стра ни ца. По ста вља се пи та ње шта је то ва
жни је у Исто ри ји Ре пу бли ке Срп ске од са ме 
Ре пу бли ке Срп ске. 

Не мо гу да на ђем од го вор ни на пи та ње 
шта је сме та ло ау то ри ма да те мељ ни је при ђу 
овом из у зет но зна чај ном по ду хва ту и да пе
дант но, ко ри сте ћи ве о ма обил ну рат ну до ку
мен та ци ју, об ра де бар глав на рат на зби ва ња, 
али и до га ђа је на ко ји ма се за сни ва ју оп ту жбе 
ко је је ис фа бри ко вао Ха шки три бу нал. По
сле ди ца то га је по вр шан при ступ и шту ро ту
ма че ње мно гих до га ђа ја у БиХ, и ве о ма ма ло, 
или ни ма ло, оспо ра ва ња срп ске кри ви це. По 
ме ни, ни је уо би ча је но да се о на ро ду и др жа
ви чи ју исто ри ју пи шу, ра ди не ке уо бра же не 
објек тив но сти, ау то ри од но се с то ли ким бро
јем не га тив них су до ва и оце на. По го то во ако 
је то вла сти ти на род. У по ме ну том, рат ном, 
по гла вљу те шко је на ћи не ку по хва лу, или 
ле пу реч, о вој сци ко ја је има ла то ли ке жр тве 
и ко ја је спа сла срп ски на род од из го на из Бо
сне и Хер це го ви не. Овај рат јед на је од ва жних 
срп ских по бе да у 20. ве ку и то та ко тре ба и 
ту ма чи ти. Гу бит ни ци су они ко ји су нам на
мет ну ли рат да би има ли са мо сво ју „це ло ви
ту БиХ”, а ни су – и по ред ско ро нео гра ни че
не по ли тич ке, вој не и ди пло мат ске по др шке 
ве ли ких си ла – до би ли ни по ло ви ну од то га 
за шта су се бо ри ли. Ср би су, у ре ла тив но 
крат ком раз до бљу 1992–1995. ус пе ли да над
ма ше вла сти те ци ље ве и да оства ре мно го 
ви ше не го што су оче ки ва ли кад су по че ли 
рат ни су ко би. Без тих па ра ме та ра не мо же се 
да ти ре ал на оце на кад се по кре не пи та ње ко 
је мо рал ни, вој ни или по ли тич ки по бед ник 
ра та у не ка да шњој ју го сло вен ској ре пу бли
ци Бо сни и Хер це го ви ни. 

Сво је вр сна за го нет ка је скро ман ти раж 
од све га 300 при ме ра ка. То се мо же ту ма чи
ти прет по став ком да је ово лук су зно из да ње 
ве ћим де лом на ме ње но за ре пре зен та тив не 
свр хе, а ма њим за про да ју по ви со ким це на
ма. Ако се ис по ста ви да је прет по став ка тач на 
он да смо си гур ни да до ма ћи и стра ни др жав
ни ци, све ште на ли ца и ди пло ма те, а ве ро ват
но ме ђу њи ма и пред став ни ци тзв. Ме ђу на род
не за јед ни це по се ду ју ово из да ње. Ме ђу тим, 
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у про да ју, на ки о сци ма и у књи жа ра ма, по сле 
се по ја ви ло но во и дру га чи је из да ње. Ве ро
ват но све сни сво јих гру бих гре ша ка ау то ри 
и из да вач су се по бри ну ли да чи та о ци ма у Ре
пу бли ци Срп ској и Ср би ји про да ју књи гу са 
истим на сло вом, али с из ме ње ним са др жа јем. 
Ако је то учи ње но он да је из вр ше на не при ме
ре на и не до пу сти ва об ма на до ма ће јав но сти.

У при лог све га ре че ног, на жа лост, Ре
пу бли ка Срп ска пред све том и вла сти тим 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма углав ном мо же да се 
сти ди сво је исто ри је. Сва ко ко про чи та ову 

књи гу мо же сте ћи са мо ло ше ми шље ње о 
на ма као на ро ду као и о Ре пу бли ци Срп ској 
као др жа ви. Они ко ји же ле да нас оп ту же мо гу 
ци ти ра ти Исто ри ју Ре пу бли ке Срп ске и не 
тре ба им убе дљи ви ји до каз од на шег вла сти
тог при зна ња да смо, ни чим иза зва ни, из чи
ста ми ра, по чи ни ли мно ге зло чи не у Бо сни и 
Хер це го ви ни да би смо ство ри ли сво ју др жа
ву Ре пу бли ку Срп ску. Ло ше је кад чи та лац не 
стек не по зи тив но ми шље ње о др жа ви чи ји 
исто ри јат же ли да упо зна.

 
Ми ли во је Ива ни ше вић

Ин сти тут за ис тра жи ва ње срп ских 
стра да ња у XX ве ку

 Бе о град
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Увод у из во ре и ли те ра ту ру за исто ри
ју Угар ске је ви ше том но де ло у ко јем су са
ку пље ни по да ци о би бли о граф ским, на ра
тив ним и ар хив ским из во ри ма за про шлост 
све то сте фан ске Угар ске1 до 1848. го ди не. У 
то ку је об ја вљи ва ње тре ћег из да ња Уво да. 
Иа ко су прет ход на из да ња већ би ла пред ста
вља на срп ским чи та о ци ма,2 и ма да би би ло 
пре ра но до но си ти ко на чан суд о овом – у вели
кој ме ри про ши ре ном – нај но ви јем из да њу, 
бу ду ћи да су од пла ни ра них 20 то мо ва за са да 
об ја вље на са мо пр ва че ти ри; до бар раз лог да 
се и код нас упра во са да ка же не што о овом 
про јек ту, мо гао би би ти у ја ча њу ста ва у ма
ђар ској јав но сти да је ова пу бли ка ци ја у свом 
до са да шњем штам па ном об ли ку, све те же у 
ста њу да се рав но прав но но си с ди ги тал ним 
ба за ма по да та ка слич не са др жи не. При то ме, 
не ра ди се о не ком по мод ном фа во ри зо ва њу 
ди ги тал них са др жа ја, већ о уве ре њу ме ђу 
струч ња ци ма да је по треб но пре о сми сли ти на 
ко ји на чин би се мо гла по ве ћа ти кон ку рент
ност овог из да ња у ди ги тал ном окру же њу.3 

1 За те ри то ри ју да на шње Ма ђар ске те де
ло ве са вре ме не: Хр ват ске, Ау стри је, Сло вач ке, 
Укра ји не, Ру му ни је и Ср би је.

2 При каз ака де ми ка Си ме Ђир ко ви ћа, (Kosá
ry Do mo kos, Be ve zetés a magyar történe lem forrásaiba 
és irodalmába I – II, Bu da pest 1951, 1954), Исто риј ски 
ча со пис 11, Бе о град 1961, 275–276; При каз др Пе тра 
Ро ка и ја (Kosáry Do mo kos, Be ve zetés Magyarország 
történetének forrásaiba és irodalmába I–II, Bu da pest 
1970), Збор ник за исто ри ју 4, Но ви Сад: Ма ти ца срп
ска, 1971, 193–195.

3 Czoch Gábor, A Kosáry-féle bibliográfia 
folytatásáról (Kosáry Do mo kos – Kulcsár Kris zti na – 

  

  



Због че га би смо ово, и ина че ак ту ел но, пи та
ње на гла ша ва ли баш при раз ма тра њу Уво да? 
Де ли мич но због чи ње ни це што по ме ну то 
де ло и њен, са да већ по кој ни, ау тор за у зи ма ју 
ис так ну то ме сто у ма ђар ској на у ци већ ви ше 
од по ла ве ка, а де ли мич но и због то га што је 
ово де ло по сво јој струк ту ри сво је вр сна, обим
на и раз гра на та, ба за по да та ка.

О До мо ко шу Ко ша ри ју, као идеј ном 
твор цу овог де ла, по треб но је зна ти да је он до 
кра ја 40их го ди на 20. ве ка ва жио за јед ног од 
нај пер спек тив ни јих исто ри ча ра у Ма ђар ској, 
али да је 1949. го ди не до спео у не ми лост ре
жи ма – што је, из ме ђу оста лог, зна чи ло и 
ње го ву про фе си о нал ну мар ги на ли за ци ју, 
ње го во сме њи ва ње с ме ста ше фа Ка те дре на 
Бу дим пе штан ском уни вер зи те ту и слу жбе
но рас по ре ђи ва ње на рад по би бли о те ка ма 
и ар хи ви ма. У та квој си ту а ци ји би ла је са свим 
ло гич на Ко ша ри је ва од лу ка да се у пот пу но
сти по све ти „том ко ри сном, али не баш за
хвал ном” би бли о граф ском по слу. 

Под јед на ко ин те ре сант на мо же би ти 
и ево лу ци ја кон цеп ци је са мог ра да, ко ји су 
мно ге ге не ра ци је сту де на та исто ри је на ма
ђар ским фа кул те ти ма ко ри сти ле у свој ству 
при руч ни ка. Пр во тро том но из да ње (1951–
1958) је са др жа ло би бли о гра фи ју те по пис 
об ја вље них и на ра тив них из во ра за исто ри
ју Ма ђа ра до 1828. го ди не. У дру гом из да њу 
(1970) на ме ра је већ би ла да се об у хва те из во
ри и ли те ра ту ра за исто ри ју Угар ске до кра ја 
фе у дал ног пе ри о да (до 1848. го ди не) – као и 
ар хив ска и ру ко пи сна гра ђа за исту те ри то
ри ју. Би ло је пла ни ра но да то из да ње бу де 
пе то том но али се по ја вио са мо је дан, до и ста 
оби ман том: де лом због раз ли чи тих објек тив
них окол но сти, а де лом и због спо зна је са мог 
ау то ра да рад на про јек ту та квог оби ма зах
те ва ан га жо ва ње ве ћег бро ја љу ди.

При ча о тре ћем из да њу по чи ње 1994. 
го ди не, ка да је Ко ша ри, та да већ као пред сед
ник Ма ђар ске ака де ми је на у ка, фор ми рао 
На уч ноис тра жи вач ку би бли о граф ску гру пу 
при Оде ље њу исто риј ских на у ка – што зна чи 
да је овог пу та у про је кат већ био укљу чен 
чи тав тим струч ња ка под Ко ша ри је вим ру
ко вод ством. По што је у прет ход ном из да њу 
би ла при ку пље на ли те ра ту ра за кључ но с 
1967. го ди ном, у ово из да ње је ушла и но ви ја 

Szakály Or solya: Be ve zetés Magyarország történetének 
forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 4. Városi, 
mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések), 
Levéltári Közlemények, Bu da pest 2016, 315–320.

ли те ра ту ра. На гла ше но је да је би бли о гра фи
ја ре тро спек тив на, ано ти ра на и не пот пу на. 
За раз ли ку од ра ни јих из да ња, у овом су обу
хва ће ни и по да ци за те ри то ри ју Хр ват ске и 
Сла во ни је, док је за те ри то ри ју да на шње Ма
ђар ске на ме ра би ла да се при ку пе не са мо по
да ци о ар хив ској гра ђи, већ и о гра ђи ко ја се 
чу ва при збир ка ма му зе ја. У окви ру овог тре
ћег из да ња је, под за јед нич ким под на сло вом 
Оп шти део, до са да об ја вље но че ти ри то ма, 
и то два то ма за Ко ша ри је ва жи во та: Би блио-
те ке и би бли о гра фи је (2000), те Ма ђар ски 
др жав ни ар хи ви – би бли о гра фи ја, на ра тив-
ни и ар хив ски из во ри (2003). На кон Ко ша ри
је ве смр ти (2007), под ру ко вод ством Ла јо ша 
Ге че њи ја (Gecsényi),4 из да та су још два то ма: 
Би бли о граф ски, на ра тив ни и ар хив ски из во ри 
за исто ри ју жу па ни ја (2008), те Би бли о граф-
ски, на ра тив ни и ар хив ски из во ри за исто ри-
ју гра до ва, тр го ви шта и се ла (2015). На ме ра 
је да се у бу дућ но сти, у скло пу тог тре ћег из
да ња, об ја ви још 16 то мо ва, и то о: по ро дич
ним ар хив ским фон до ви ма/збир ка ма и об ја
вље ним из во ри ма, цр кве ној ар хив ској гра ђи 
и об ја вље ним из во ри ма, стра ним ар хи ви ма 
ко ји са др же гра ђу од зна ча ја за ма ђар ску исто
ри ју, том с по да ци ма о оп штој ли те ра ту ри, 
као и 12 то мо ва с хро но ло шки си сте ма ти зо
ва ном гра ђом о про шло сти Угар ске – од пра
и сто ри је до по но ћи 14. мар та 1848. го ди не.

Сва ки од об ја вље них то мо ва има на по
чет ку спи сак скра ће ни ца, а на кра ју имен ски 
и ге о граф ски ин декс. У овом тре ћем из да њу 
су на не у по ре ди во оп шир ни ји и све о бу хват
ни ји на чин об ра ђе не те ме ко је су у ра ни јим 
из да њи ма до би ла мно го ма ње ме ста или 
ни су ни би ле по ме ну те, и то:

1. Пр ви том са др жи би бли о граф ске по
дат ке и има пре ко 300 стра на, док је ис тој те
ма ти ци у пр вом из да њу би ло по све ће но све га 
три стра не. У овом то му су би бли о гра фи је 
пре глед но кла си фи ко ва не: од оп штих, ло кал
них, стра них, пре ко исто риј ских, као и би
бли о гра фи ја по моћ них исто риј ских – од но сно 
дру гих на у ка, до по пи са ра до ва о ва жни јим 
би бли о те ка ма у Ма ђар ској и о стра ним би
бли о те ка ма ко је по се ду ју Hun ga ri cu, да би у 

4 Ни је слу чај но да је Ге че њи ју би ло по ве ре но 
ру ко во ђе ње овим про јек том, по што је он у раз до бљу 
из ме ђу 1997. и 2009. го ди не био ди рек тор Ма ђар
ског зе маљ ског ар хи ва, а пре то га је, у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма, оба вљао функ ци ју ди рек то ра Жу па
ниј ског ар хи ва у Ђе ру (Györ), од но сно ду жност ма
ђар ског пред став ни ка при Ау стриј ском др жав ном 
ар хи ву.
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по след њем по гла вљу био на ве ден и по ду жи 
спи сак раз ли чи тих при руч ни ка ко ји су од ко
ри сти при ра ду на исто риј ској гра ђи од пре 
1848. го ди не (би о граф ских и дру гих лек си
ко на, атла са, реч ни ка и сл). Већ смо по ме ну ли 
да су би бли о граф ски по да ци ано ти ра ни – што 
кон крет но зна чи да је исто ри ча ри ма олак
ша но сна ла же ње у за и ста бо га тој ма ђар ској 
струч ној ли те ра ту ри – у вред но ва њу и из бо
ру те ли те ра ту ре. По ред то га, по не кад се ука
зу је на ди ску си је ко је су се по во дом по је ди них 
књи га или чла на ка рас плам са ва ле у ма ђар
ској јав но сти, а по не кад су на ве де не до пу не 
и ис прав ке уз по је ди на де ла – као што је то 
нпр. у слу ча ју, и у на шој струч ној јав но сти 
ко ри шће ног, Бар та ло вог реч ни ка.5 Јед на од 
ма на Уво да би мо гла би ти у на чи ну из бо ра 
срп ских би бли о граф ских је ди ни ца. Та ко се 
нпр. у по гла вљу о би бли о те ка ма у Ма ђар ској, 
из ме ђу оста лог, по ми ње и Би бли о те ка Срп ске 
пра во слав не епар хи је бу дим ске. О њој су на
ве де на са мо два члан ка из ма ђар ске пе ри о ди
ке, а из о ста вљен је су штин ски мно го бит ни ји 
рад – ко ји се ба ви опи сом ру ко пи са и књи га 
те би бли о те ке.6 Ве ро ват но се овај не до ста так 
мо же до ве сти у ве зу с чи ње ни цом ко ја је од 
по чет ка би ла ја сна са мом Ко ша ри ју и ње го
вим са рад ни ци ма: да они фи зич ки не ће би ти 
у ста њу да пру же це ло ви ту – пот пу ну би блио
гра фи ју свих обла сти ко је су об у хва ће не овим 
ра дом. Ме ђу тим, чак и та ко оста је не ја сно 
због че га је у по гла вљу о би бли о те ка ма ван 
Ма ђар ске, Би бли о те ка Ма ти це срп ске – уста
но ва ко ја је и осно ва на у Пе шти – за сту пље
на са мо с де лом Спи сак књи га и ру ко пи са у 
Би бли о те ци Ма ти це срп ске из дав не 1899. 
го ди не, док је нпр. исто вре ме но Би бли о те ка 
Ма ти це сло вач ке пред ста вље на с 10ак би
бли о граф ских је ди ни ца, пре вас ход но из дру
ге по ло ви не 20. ве ка (стр. 113–114). 

2. Дру ги том је нај ве ћим де лом по све
ћен гра ђи ко ја се чу ва у Ма ђар ском зе маљ
ском ар хи ву,7 али је пред ста вље на и гра ђа из 
ар хи ва дру гих цен трал них др жав них уста
но ва у Ма ђар ској (Цен трал ног ста ти стич ког 
за во да, Вој ноисто риј ског ар хи ва и др). Пр во 

5 Bar tal An tal, Glos sa ri um me di ae et in fi mae 
La ti ni ta tis reg ni Hun ga ri ae, Bu da pest 1901.

6 На де жда Р. Син дик, Ми ро сла ва Гро зда но
вићПа јић, Ка та ри на Ма ноЗи си, Опис ру ко пи са 
и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Срп ске 
пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, 
Бе о град 1991.

7 Тре нут ни зва нич ни на зив те уста но ве гла
си: Зе маљ ски ар хив Ма ђар ског на ци о нал ног ар хи ва.

– увод но по гла вље са др жи би бли о гра фи ју 
ра до ва по све ће них пи та њу оп штег раз во ја 
ар хи ви сти ке у Ма ђар ској, а по след ње по гла
вље овог то ма пред ста вља би бли о гра фи ју 
нај ва жни јих об ја вље них ар хив ских из во ра. 
На при ку пља њу по да та ка за овај том био је 
ан га жо ван чи тав низ за по сле них из Ма ђар
ског зе маљ ског ар хи ва, а са му књи гу је лек
то ри сао та да шњи ди рек тор те институцијe, 
већ по ме ну ти Ла још Ге че њи, па мо же мо ре ћи 
да су са рад ни ци овог то ма би ли нај ком пе
тент ни ји струч ња ци у Ма ђар ској. По да ци о 
ар хив ској гра ђи су на во ђе ни не са мо по фон
до ви ма, већ и по под фон до ви ма, па су чак и 
не ке ва жни је се ри је спи са по ме ну те. На ве
де ни су: на зив ар хив ске це ли не, гра нич не го
ди не, ко ли чи на, те кра так опис гра ђе. Оп ште 
је по зна то да се у Ма ђар ском на ци о нал ном 
ар хи ву, по ред са мих спи са, чу ва ју још: ма пе, 
пла но ви, оти сци пе ча та, фо то гра фи је и ми
кро фил мо ви; ма ње се зна да се нпр. о до ку
мен ти ма из гра ђе Ар хи ва Вој во ди не у том 
бу дим пе штан ском ар хи ву на ми кро фил мо ви
ма чу ва пре ко 310.000 сни ма ка. Про фе си о
нал ци ма ће и овог пу та па жњу ви ше при ву ћи, 
од ра ни је по знат, Ко ша ри јев став (стр. 26): да 
не по сто ји не за ви сна ар хи ви сти ка, већ је она 
са мо по моћ на исто риј ска на у ка, од но сно, да 
свр ху ар хви сти ке ва ља ви де ти са мо у скло пу 
исто ри је. То схва та ње је и у Ма ђар ској на и
ла зи ло на оспо ра ва ња, а код нас се оно сма
тра на чел но за ста ре лим – бу ду ћи да се да нас 
код нас за го ва ра ар хи ви сти ка као са мо стал
на на у ка, ме ђу тим сâм Увод је нај бо љи до каз 
о ко ри сти ко ју исто риј ска на у ка мо же има ти 
упра во од јед не та кве „не е ман ци по ва не” 
ар хи ви сти ке.

3. Тре ћи том је по све ћен жу па ни ја ма, 
од но сно би бли о граф ским, на ра тив ним и ар
хив ским из во ри ма за њи хо ву исто ри ју. Жу па
ни је су на ве де не абе цед ним ре дом, и за сва
ку од њих су да ти: кра так исто ри јат њи хо вог 
ар хи ва, об ја вље на оба ве штај на сред ства о 
ар хив ској гра ђи, кра так опис ва жни јих струк
тур них це ли на гра ђе,8 из во ри ко ји се о тој 
жу па ни ји чу ва ју у не кој дру гој би бли о теч
кому зеј ској ин сти ту ци ји, као и хро но ло шки 
да та би бли о гра фи ја ва жни јих об ја вље них 
ра до ва о про шло сти жу па ни је. Бит ну ме то
до ло шку осо би тост, али и вр ли ну, овог, као 
и на ред ног то ма, пред ста вља Ко ша ри је ва 

8 Ови опи си ни су иден тич ни са стан дар ди
ма ко ји се ко ри сте у срп ској ар хив ској прак си, али 
су нај слич ни ји су мар ном ин вен та ру.
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од лу ка да се опи си ар хив ских фон до ва жу
па ни ја, гра до ва и дру гих ме ста пред ста ве по 
је дин стве ним прин ци пи ма. Дру гим ре чи ма, 
на сто ја ло се да се гра ђа ко ја се на ла зи код 
раз ли чи тих вла сни ка при ка же по иден тич ном 
обра сцу пре ма ва жни јим струк тур ним це
ли на ма. Због то га је пре при ка за по да та ка о 
жу па ни ја ма, дат при мер гра ђе јед ног хи по
те тич ког ар хив ског фон да с так са тив но на ве
де ним свим по тен ци јал ним вр ста масе ри ја
ма спи са. Дру га осо бе ност, ко ја би и на шим 
чи та о ци ма мо гла би ти по себ но ин те ре сант на, 
је чи ње ни ца да су у овом то му да ти по да ци о 
из во ри ма и ли те ра ту ри за исто ри ју Сре ма. 
Ипак, ути сак је да овај сег мент ни је нај бо ље 
ус пео. Исти на је да са ста вља чи би бли о гра
фи је у овом то му ни су на ме ра ва ли пру жи ти 
це ло ви ту би бли о гра фи ју ко ја се од но си на 
про шлост Сре ма (стр. 125), но упра во из тог 
раз ло га би ло би ло гич но да у јед ном та квом 
не пот пу ном би бли о граф ском спи ску те мељ
ни ји и те мат ски све о бу хват ни ји ра до ви има ју 
при о ри тет. На су прот то ме, ак ту ел ни спи сак, 
из ме ђу оста лог, са др жи и ма њи чла нак о исто
ри ја ту ви но гра дар ства и ви нар ства на ву ко
вар скоилоч ком под руч ју,9 док се нпр, и фор
мал но и са др жин ски мно го обим ни је, де ло 
по кој ног ака де ми ка Га ври ло ви ћа о ко мор ском 
Сре му у XVI II ве ку10 не на во ди. Осим то га, 
Га ври ло ви ће ва књи га о хај ду чи ји у Сре му је 
ома шком при пи са на дру гом ау то ру, док се 
ано та ци ја уз ту књи гу те шко мо же на зва ти 
аде кват ном.11 

4. Че твр ти том је по све ћен из во ри ма и 
ли те ра ту ри за исто ри ју гра до ва, тр го ви шта 
и се ла. На по чет ку овог то ма да та је јед на 
ве о ма ис црп на би бли о гра фи ја ра до ва ко ји се 
ба ве свим ва жни јим пи та њи ма ур ба не исто
ри је у Ма ђар ској, с тим да је та би бли о гра фи
ја до пу ње на со лид ним из бо ром ра до ва ко ји 
се ба ве ур ба ном исто ри јом у Сло вач кој. Што 
се ти че са мог на чи на пред ста вља ња по да та
ка о би бли о гра фи ја ма и ар хив ским из во ри ма 
за по је ди на ме ста, он је на чел но сли чан као 

9 Hor vat, Vla do – Br lić, An te, „Pri lo zi za po
vi jest vi no gra dar stva i vi nar stva na vu ko var skom i 
iloč kom pod ruč ju”, Ra do vi cen tra za znan stve ni rad 
Vin kov ci 4, 1980, 109–130.

10 Га ври ло вић, Слав ко, Ко мор ски срем у 
дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, Бе о град 1995.

11 Га ври ло вић Слав ко, Хај ду чи ја у Сре му у 
XVI II и по чет ком XIX ве ка, Бе о град 1986. Ау тор
ство над овом књи гом је при пи са но Ива ну Бој ни
чи ћу, а ано та ци ја уз ту књи гу у пре во ду на срп ски 
гла си: на се ља ва ње Ср ба у Жу па ни ју (!).

и у прет ход ном то му. На жа лост, и за овај том 
би мо гла да ва жи за мер ка ка ко би бли о гра фи
ја ко ја се од но си на ова под руч ја ни је на аде
ква тан на чин за сту пље на. Чак и ако има мо у 
ви ду од лу ку са ста вља ча да ис црп ну би бли о
гра фи ју пру же тек у на ред ним то мо ви ма, ни је 
са свим ло гич но да Увод, као де ло ко је, из ме ђу 
оста лог, на сто ји да об је ди ни ар хив ске и би
бли о граф ске по дат ке, у свом одељ ку о по је
ди ним ме сти ма не по ми ње оне зна чај не ра до
ве ко је су о про шло сти тих ме ста, пр вен стве но 
на осно ву ар хив ске гра ђе – од но сно на осно ву 
из у зет но до брог по зна ва ња те гра ђе, на пи са
ли на ши ар хи ви сти (Хе ге диш, Ће лап, Ра до
ва но вић).12

*

Са же ти ути сци о Уво ду би ли би сле де ћи: 
 Став о ар хи ви сти ци као ис кљу чи во 

по моћ ној исто риј ској на у ци је пре ва зи ђен у 
на уч ним кру го ви ма, ипак, сва ко се на при ме
ру овог де ла мо же уве ри ти ка ко се уз ма ње 
стрикт но по што ва ње ар хив ских стан дар да, 
а уз ве ћу па жњу пре ма по тре ба ма исто ри ча
ра, по да ци о би бли о граф ским и ар хив ским 
из во ри ма мо гу на ве о ма ин вен ти ван на чин 
об је ди ни ти, те на тај на чин на јед ном ме сту 
– пре глед но – пру жи ти ко ри сне ин фор ма ци
је о: то ко ви ма – трен до ви ма у ис тра жи ва њу 
исто ри је (ло кал не, ур ба не, ре ги о нал не и др); 
те ма ма ко је су об ра ђе не, од но сно ни су об ра
ђе не; о рас по ло жи вим ар хив ским из во ри ма 
ко је ис тра жи ва чи још ни су ко ри сти ли и сл.

 Еви дент но је да срп ска би бли о гра фи ја 
пред ста вља сла би ју стра ну Уво да. Чи ње ни ца 
је да је не што слич но би ло кон ста то ва но још 
пре ви ше од по ла ве ка,13 упр кос то ме, ве ру
је мо да ово де ло са др жи пу но дра го це них 
ин фор ма ци ја, те да сто га оно и код нас мо же 
би ти ко ри шће но, под усло вом да на ши чи
та о ци бу ду све сни по ме ну тог не до стат ка. 

12 Хе ге диш, Ан тал, „Сло бо дан кра љев ски 
град Сом бор (1749–1848)”, До ме ти 100–103, Сом бор 
2000; Ће лап, Ла зар, Зе мун ски вој ни ко му ни тет: 
1717–1881, Бе о град 1967; Ра до ва но вић, Сло бо дан, 
Пе тро ва ра дин ски ко му ни тет: 1702–1849, Но ви 
Сад 2006.

13 Ра ни је већ по ме ну ти при каз пр вог из да ња 
Уво да је за вр шен кон ста та ци јом ака де ми ка Ћир
ко ви ћа да је у књи зи не до вољ но па жње по све ће но 
ју жно сло вен ском ма те ри ја лу те да је то мо жда ре
зул тат при ли ка ко је су прет хо ди ле, од но сно ко је 
су би ле ак ту ел не у вре ме из да ва ња пр вог то ма 1951. 
го ди не. 
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 Ин фор ма ци је у овом де лу су по ступ
ни је и си сте ма ти зо ва ни је пред ста вље не у од
но су на по дат ке ко је пру жа ин тер нет. С дру
ге стра не глав на ма на овог, као и би ло ко јег 
слич ног, штам па ног де ла је про блем ре ла тив
но бр зог за ста ре ва ња би бли о граф ских ин фор
ма ци ја у ње му. Би ће ин те ре сант но ви де ти на 
ко ји ће на чин уред ни штво Уво да ре ши ти тај 

про блем, јер ве ру је мо да би ре ше ње, ко је је 
као по тен ци јал но по ну ђе но на стра ни ца ма 
овог де ла – на кнад ног пе ри о дич ног об ја вљи
ва ња све за ка с по пи сом но во и зда тих на сло ва 
– би ло на у штрб пре глед но сти, од но сно ти ме 
би се из гу би ла јед на од глав них вр ли на овог 
ра да.

Ми ло ван Цве та но вић,
ви ши ар хи ви ста,

Исто риј ски ар хив гра да Но вог Са да



UDC 341.322.5(497.16)”1944”(082)(049.32)
94(497.16)”1944”(082)(049.32)

ПРИ ЛОГ ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ ГЕ НО ЦИ ДА У ВЕ ЛИ ЦИ
(Ге но цид у Ве ли ци 28. ју ла 1944. – Збор ник ра до ва и са оп ште ња са окру глог  

сто ла у Ве ли ци одр жа ног 27. ју ла 2014. по во дом се дам де се то го ди шњег по ме на; 
Од бор за оби ље жа ва ње 70 го ди на од фа ши стич ког ге но ци да у Ве ли ци  

8. ју ла 1944. го ди не; Ве ли ка 2015, 170 стр.)

„Бра ћо, ми смо хри шћа ни и да пра шта мо 
мо ра мо, 

али за бо ра ви ти – не сме мо.”
Па три јарх срп ски Гер ман

Сум њам да би се мо гле, код би ло ко га, 
на ћи до сто јан стве ни је ри је чи као од го вор на 
нај у жа сни ји трет ман срп ског пра во слав ног 
на ро да, коjем је био, од стра не нај ра зно вр сни
јих зло чи нач ких хор ди, из ло жен кроз вје ко ве, 
од ри је чи ко је смо ци ти ра ли у под на сло ву 
овог ра да, а ко је су из го во ре не то ли ко ти хо 
ко ли ко су дис про пор ци јал но сна жно и гро
мо гла сно од јек ну ле у пра во слав ном сви је ту 
(и сви је ту, уоп ште), и ко ји ма, у крај њој ли ни
ји, на во ди ти пот пи сни ка и не тре ба, јер су 
ду бо ко, од тре на кад су из го во ре не, уре за не 
у сви јест пра во слав них Ср ба. Исто вре ме но, 
сум њам да би оне игдје до би ле пу ни ји и сми
сле ни ји зна чај до у мје сту с ко га су из го во ре
не, с нај ве ће срп ске ра ке, са зло гла сног Ја се
нов ца, од но сно из ја се но вач ке, тек осве шта не, 
цр кве но во му че ни ци ма, го ди не 1984. С об зи

ром на по вод ко јим су из го во ре не и с об зи ром 
на пе ри од и кон текст у ко јем су на ста ли Ја се
но вац, Ја дов но, Го спић, Гли на, Уштац, Ја
стре бар ско, Ко со во и Ме то хи ја итд. – а ко ји 
да нас пред ста вља ју го то во исто ри о граф ске 
и ан тро по ло шке си но ни ме за ге но цид и нај
не за ми сли ви је зло чи не, по чи ње не „на прав ди 
Бо га” – оне се мо гу при ми је ни ти и као нај до
сто јан стве ни ји од го вор на зло чин ко ји је оби
ље жен и исто ри о граф ски ре а ни ми ран књи
гом о ко јој је ов дје ри јеч. На и ме, Дру ги свјет
ски рат је, по ред оста лог, пред ста вљао ве ли ку 
фа бри ку ма сов них пра во слав носрп ских гроб
ни ца, ко ји ма је про ша ран ци је ли Бал кан.

У том кон тек сту нај ком пе тент ни ји ис
тра жи ва чи ге но цид них на ци стич кофа ши
стич коба ли стич ких ак тив но сти на под руч ју 
Бал ка на и ту ма че до га ђај од 28. ју ла 1944. го
ди не. О то ме, као ма те ри јал но свје до чан ство, 
оста ће и збор ник Ге но цид у Ве ли ци 28. ју ла 
1944. – Збор ник ра до ва и са оп ште ња са окру-
глог сто ла у Ве ли ци одр жа ног 27. ју ла 2014. 
по во дом се дам де се то го ди шњег по ме на. Ви
ше стру ко зна чај на књи га, при је све га, јер 
пред ста вља пр ви до ку мент о то ме да је о ве
лич ком по ко љу одр жан на уч ни скуп (што је 
сâм зло чин, по се би, одав но „за вр је ђи вао”), а, 
по том, и због то га што се, ваљ да, од ове књи
ге, па на да ље, ви ше не ће ћу та ти та ко упор но, 
као до са да, и, ко нач но, што и ова књи га пред
ста вља до каз да се го то во ни јед на му ка у срп
ском пра во слав ном на ро ду ни је мо гла од
ту го ва ти до стој но без по др шке и мај чин ске 
по мо ћи Срп ске пра во слав не цр кве.

Збор ник је по ди је љен у три по гла вља: 
пр во по гла вље пред ста вља збор ник ра до ва и 
са оп ште ња са Окру глог сто ла одр жа ног 27. 
ју ла 2014, дру го по гла вље је збир ка бе сје да 
и кра ћих, про то ко лар них, обра ћа ња уче сни
ка се дам де се то го ди шњег по ме на жр тва ма 
ге но ци да у Ве ли ци, док је тре ће по гла вље са
ста вље но од ра зно вр сних при ло га (на во да, 
спи ско ва, фо то гра фи ја и сл.). Сва ка ко да нај
вр јед ни ји дио књи ге пред ста вља пр во по гла
вље, јер се ра до ви и са оп ште ња у ње му штам
па на ве ћи ном ба ве са мим по ко љем у Ве ли ци.
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У ра ду вла ди ке бу ди мљан сконик шић
ког г. Јо а ни ки ја, под на сло вом „Истин ске 
жр тве ни кад не уми ру”, пре о све ће ни вла ди ка 
је вр ло пре ци зно и тач но ис та као да је по кољ 
у Ве ли ци, и, уства ри, у Гор њем По ли мљу, 
вр шен у окви ру ши рег про јек та ства ра ња „Ве
ли ке Ал ба ни је”. На гла сио је, та ко ђе, да су 
не пра вил но зло чин ци и жр тве на ци о нал но 
збир но име но ва ни као Цр но гор ци (!), јер је 
та на ци о нал на од ред ни ца тво ре ви на ка сни
јих ко му ни стич ких вла сти, а да су се све до 
кра ја ра та пра во слав ни из под руч ја ко је на
се ља ва ју Ва со је ви ћи уви јек зва ли Ср би ма, 
те да, сто га, стра да ли у Гор њем По ли мљу, а, 
ти ме, и у Ве ли ци, је су би ли ис кљу чи во пра
во слав ни Ср би, као и да би се друк чи јом ква
ли фи ка ци јом и при сту пом – пр во, ври је ђа ле 
жр тве, а, дру го, ис па ло би да је брат уби јао 
бра та (што је ван сва ке па ме ти и, у овом слу
ча ју, ми мо исто риј ске исти не). 

Ру ски на уч ник, проф. др Ки рил Фе фер
ман, у свом тек сту „На ци стич ка про па ган да 
усмје ре на на му сли ма не на Бал ка ну и Со вјет
ском Са ве зу и ње не им пли ка ци је за ма сов на 
уби ства”, из нио је сво је ста во ве о оп штем 
„ра зу ми је ва њу” из ме ђу му сли ма на и на ци ста, 
и го во ри о ути ца ју њи хо ве иде о ло шке ко му
ни ка ци је на зло чи не ко је су му сли ма ни за 
на ци сте из вр ша ва ли. То да су му сли ма ни на 
Бал ка ну, у ври је ме Дру гог свјет ског ра та, 
вр ши ли стра вич не зло чи не над пра во слав ним 
Ср би ма за рад на ци ста (о че му је до каз и Ве
ли ка), или за рад дру гих за во је ва ча, исто риј
ски је тач но (ко јим по во дом се и тер мин ба-
ши бо зук ко ри сти), но, ме ђу тим, не би се мо гло 
ре ћи да је раз лог све му то ме ис кљу чи во у 
ме ђу соб ном ра зу ми је ва њу, слич но сти и по
др шци на ци стич ке и му сли ман ске иде о ло
ги је. Раз ло зи су, бар за слу чај бал кан ских 
срп ских зе ма ља, не што дру га чи ји (и по чи
ва ју, из ме ђу оста лог, у не ра шчи шће ним ра чу
ни ма са соп стве ним иден ти тет ским про бле
мом, ко је об ја шње ње би се и на од нос Хр ва та 
пре ма пра во слав ним Ср би ма – и не са мо пре
ма њи ма – мо гло, mu ta tis mu tan dis, при ми је
ни ти), прем да и ути цај иде о ло ги је, као без бо
жне ар ти фи ци јел не људ ске тво ре ви не, ни је 
бе за злен. 

На да ље, вр ло ври је дан рад у збор ни ку 
је са оп ште ње вла ди ке па крач косла вон ског 
г. Јо ва на (Ћу ли бр ка). Уче ник Да ви да Бан ки ра, 
и при ље жни ис тра жи вач фе но ме на хо ло ка у
ста (у свим ње го вим об ли ци ма и по сље ди ца
ма), сла вон ски вла ди ка је свој рад „Ве ли ка 
у то по гра фи ји те ро ра и то по гра фи ји сје ћа ња 

Дру гог свјет ског ра та: увод у ис тра жи ва ње”1 
по све тио кри ти ци ме то до ло шких гре ша ка 
ко је се од но се на не и зу ча ва ње зло чи на на 
про сто ру бив ше Ју го сла ви је у ши рем кон тек
сту. Исто вре ме но је на пра вио успје лу ком па
ра ци ју слу ча ја Ве ли ке, До ле пив ске и Ра ве 
Ру ске (мје ста у Укра ји ни, на гра ни ци с Пољ
ском). Ври јед но је по ме на, ов дје, да је вла ди
ка под сје тио да је пив ско се ло До ла пре тр пје
ло ка та стро фу, слич ну ве лич кој, 7. ју на 1943. 
го ди не, те је и ти ме ова два цр но гор ска се ла 
до вео у исти кон текст стра да ња. Но, нај ври
јед ни ји дио ра да ау то ра Исто ри о гра фи је 
хо ло ка у ста у Ју го сла ви ји2 је за па жа ње да, ни 
за До лу ни за Ве ли ку, „из пе ри о да со ци ја ли
стич ке исто ри о гра фи је не по сто је мо но гра
фи је, чак ни пу бли ци стич ке ни по ро дич не, 
што је за Цр ну Го ру ви ше не го за чуд но.”3 
До во де ћи у ве зу До лу, Ве ли ку и Ра ву Ру ску 
на по ми ње да је „на дје лу сми шљен и де се
тље ћи ма спро во ђен план о то ме да се са кри је 
зло чин.”4. Ко нач но, за кљу чио је, за сва три 
на ве де на мје ста за јед нич ко је и то да су зло
чи ни скри ва ни и пре ћут ки ва ни од до ма ћег 
ста нов ни штва.

Ака де мик Ми о мир Да шић, наш углед ни 
исто ри чар, на во де ћи лом не исто риј ске до га
ђа је с Ве ли ком у сре ди шту, за кљу чу је да је 
нај стра вич ни ји зло чин у исто ри ји Ве ли ке 
имао сво ју „исто риј ску ге не зу”, и то баш због 
свог ге о стра те шког по ло жа ја, и агре сив них 
те жњи и на па да Ар на у та и Ту ра ка. Је дан од 
су ро ви јих на па да, ко ји је, хро но ло шки, прет
хо дио ге но ци ду из 1944, збио се 1859. го ди не, 
ка да је по би је но 20 љу ди, углав ном не ја чи и 
ка да су дје вој ке, Срп ки ње, оти ма не и про да
ва не на па за ри ма у Гу си њу, Пла ву и Ђа ко ви ци. 

У књи зи, пре ма ми шље њу ау то ра овог 
ра да, по себ но су зна чај на из ла га ња и свје до
че ња Ве ли ча на ко ји су пре жи вје ли тај ужа сни 
зло чин, Љу ба Жи ва ље ви ћа и проф. др Гој ка 
Гој ко ви ћа. Њи хо ва сје ћа ња су на тре ну так 

1 http://www.ve li ka.me /in dex.ph p?pa ge_id = 
1696&lang=srp ski

2 Јо ван Ћу ли брк, Исто ри о гра фи ја хо ло ка-
у ста у Ју го сла ви ји, Ин сти тут за те о ло шка ис тра
жи ва ња Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2011.

3 „Ге но цид у Ве ли ци 28. ју ла 1944. – Збор-
ник ра до ва и са оп ште ња са окру глог сто ла у Ве-
ли ци одр жа ног 27. ју ла 2014. по во дом се дам де се-
то го ди шњег по ме на, Од бор за оби ље жа ва ње 70 
го ди на од фа ши стич ког ге но ци да у Ве ли ци 8. ју ла 
1944. го ди не, Ве ли ка 2015. (да ље: „Ге но цид у Ве
ли ци”), стр. 29.

4 „Ге но цид у Ве ли ци”, стр. 29.
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ожи вје ла и пред ста ви ла нам ту ужа сну ат мо
сфе ру ко ја је у Ве ли ци за вла да ла тог коб ног 
28. ју ла 1944. го ди не, а по себ но је отре жњу
ју ћа чи ње ни ца да су им из вје сти о ци њи хо
вих крв ни ка, дан ра ни је, ка за ли да ће вој ска 
(зло гла сних ди ви зи ја и пу ко ва „Скен дер бег” 
и „Принц Еу ген”) мир но про ћи кроз Ве ли ку, 
да се ни ко не бо ји, као и да ће сва ку ку ћу, ко ја 
бу де на пу ште на, за па ли ти. На тај на чин, да 
не сре ћа бу де на кра ју још ве ћа, сво јим ку ћа ма 
су се вра ти ли, пре ко но ћи, и они ко ји су ра
ни је би ли до мо ве на пу сти ли.

Ака де мик Зо ран Ла кић је свој рад, вр ло 
нео д ре ђен и не скоп чан с те мом окру глог сто
ла, по све тио од го во ру на ту ма че ње „на сил
ног по кр шта ва ња му сли ма на у око ли ни Пла
ва и Гу си ња”, за ври је ме бал кан ских ра то ва, 
а че му је прет ход не го ди не био по све ћен „на
уч ни скуп”.

Проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на је, до
во де ћи у ве зу срп ски и је вреј ски на род (по 
стра да њу, брат ске на ро де), под сје тио да су 
1953. го ди не Је вре ји уста но ви ли Ме мо ри јал
ни цен тар „Јад Ва шем” у Је ру са ли му. То је 
учи нио кри ти ку ју ћи, на тај на чин, срп ске по
ли тич ке ели те из 20. ви је ка, ко је су, за раз ли ку 
од Срп ске пра во слав не цр кве, бр зо за бо ра
вља ле или нај гру бље за не ма ри ва ле зло чи не, 
ко ји су се де ша ва ли срп ском пра во слав ном 
на ро ду у 20. ви је ку. Исто вре ме но је по звао Ве
ли ча не на са рад њу у по гле ду по пи са жр та ва 
ве лич ког по ко ља, на че му са сво јим ко ле га
ма, исто ри ча ри ма, ра ди.

Свој до при нос ра свје тља ва њу ге но цид
ног по ко ља у Ве ли ци да ли су и проф. др Мир
ко Бр ко вић и Ми о драг Бр ко вић, ко ји су, на 
осно ву ар хив ске гра ђе, от кри ли на мје ре на
ци стич ких по ди вља лих хор ди, че сто не кон
тро ли са не, у по ко ра ва њу пра во слав ног (прем
да и дру гог) ста нов ни штва, као и сву гро зо ту 
раз ми шља ња ко је су на ци сти има ли и ко је су 
пла ни ра ли да оства ре (или су их, ве ћи ном, 
оства ри ва ли) пре ма по ко ре ним на ро ди ма, 
ме ђу ко ји ма су се на шли и Ср би у Ве ли ци. Као 
ре зул тат њи хо вих ис тра жи ва ња, у За кључ ку 
ра да су на ве ли да „је зло чин у Ве ли ци по чи
њен од стра не не мач ких тру па у знак од ма
зде и осве те над ци вил ним ста нов ни штвом 
због по мо ћи ко ју су ста нов ни ци Ве ли ке пру
жа ли пар ти зан ским је ди ни ца ма.”5

Ме ђу са оп ште њи ма и ра до ви ма с Окру
глог сто ла за сту пље ни су и ра до ви проф. др 
Мар ка Кне же ви ћа (вр ло кон кре тан рад о стра

5 Исто, стр. 78.

да њу дје це у плав ском за тво ру 1941. и ве лич
коржа нич ком ма са кру 1944. го ди не, с из у
зет но ври јед ним спи ско ви ма жр та ва); Бран ка 
Па у но ви ћа (о Ве ли ци као књи жев ној те ми; 
он је, из ме ђу оста лог, и под сје тио да је, у ври
је ме кад се о то ме ни је смје ло го во ри ти, по
чив ши срп ски књи жев ник Вељ ко Ми јо вић 
на пи сао по тре сан и ре а ли сти чан ро ман „Цр ни 
вје тар”, ко ји је до жи вио, до са да, два из да ња); 
ге не ра ла Ми ло ша Гој ко ви ћа и но ви на ра Гој ка 
Кне же ви ћа (ко ји је, са оп шта ва ју ћи јав но сти 
ка ко се пу бли ци сти ка и, уоп ште, штам па од
но си ла пре ма Ве лич ком ма са кру, по ме нуо да 
је у ра ни јим де це ни ја ма, мо жда по нај ви ше, 
на не за бо ра ву ве лич ког стра да ња из 1944. го
ди не ура дио пен зи о ни са ни пу ков ник Бран ко 
П. Па у но вић, при ку пив ши бо га ту ар хив ску 
гра ђу и свје до че ња пре жи вје лих Ве ли ча на, 
али да га је ње го ва ра на смрт оне мо гу ћи ла да 
о то ме упо зна ши ру јав ност, а да је, не по сред
но на кон ње го ве смр ти, сав ње гов рад ми сте
ри о зно не стао, „што се при пи су је тај ној по
ли ци ји и нео д го вор ним по је дин ци ма”)6.

У дру гом ди је лу књи ге чи та лац ће на ћи 
при год не бе сје де, из ре че не по во дом се дам
де се то го ди шњег по ме на жр тва ма ге но ци да 
у Ве ли ци, цр кве них ве ли ко до стој ни ка (ме ђу 
њи ма и бе сје ду Ње го ве Све то сти Па три јар ха 
срп ског Г. Ири не ја), углед них Ве ли ча на, и про
то ко лар не из ја ве и по здра ве по ли тич ких иза
сла ни ка. На кра ју књи ге су при ло зи.

Је ли ова књи га зна чај на и тре ба ли је 
чи та ти? На оба пи та ња да јем афир ма ти ван 
од го вор. Зна чај на је, јер је пр ви ве ћи на уч ни 
ко рак у ис тра жи ва њу по ко ља у Ве ли ци, у 
кон тек сту ге но цид них еле ме на та, ко је тај зло
чин има, и у кон тек сту ши рем и зна чај ни јем 
од ло кал ног и оме ђе ног. Тре ба је чи та ти, ако 
не због че га дру гог, а оно из раз ло га ко ји је, 
са вје ту ју ћи сво је су на род ни ке да из у ча ва ју 
сво ју исто ри ју, са оп штио зна ме ни ти пољ ски 
фи ло зоф Ле шек Ко ла ков ски ка зав ши „да исто
ри ју не учи мо с ци љем да би смо зна ли ка ко 
да се по на ша мо или ка ко да успи је ва мо, већ 
за то да би смо зна ли ко смо.”7 

Збор ник Ге но цид у Ве ли ци је пи о нир ско 
дје ло и пред ста вља ће, на дај мо се, ини ци јал
ни ко рак у про ду бље ни јем и ври јед ни јем ис
тра жи ва њу раз ло га за звјер ства по чи ње на од 

6 Исто, стр. 108.
7 Кан да је слич них са вје та пре пу на и на ша 

исто ри о гра фи ја, па, као при мјер, на ве ди мо ри је чи 
исто ри ча ра и пу бли ци сте Вла ди ми ра Де ди је ра, 
ко ји је јед ном ка зао да „онај ко ји не зна ода кле до
ла зи, не зна ни ку да иде.”



105

стра не на ци стич коба ли стич ковул не тар ских 
раз у ла ре них хор ди у Гор њем По ли мљу, али 
оно је и ври је дан до при нос из у ча ва њу пси хе 
зло чи на ца, има сво је по ли ти ко ло шке ври јед
но сти, са др жи ин ди ка то ре у по гле ду ан тро
по ло шких, те о ло шких, је зич ких и прав нич
ких аспе ка та ге но ци да, зло чи на и мр жње, у 
кон тек сту стра да ња не ви не пра во слав не срп
ске не ја чи на под руч ју Ве ли ке, Гор њег По ли
мља и те ри то ри ја ко је на се ља ва ју пра во слав ни 
Ср би. 

Ко нач но, по кољ у Ве ли ци, по скром ном 
увје ре њу ау то ра овог при ка за, тре ба да има 

озбиљ не бо го слов ске кон се квен це, јер: не 
за бо ра ви мо да се без ум ни по кољ до го дио 28. 
ју ла 1944, да је Св. Ки рик, као тро го ди шње 
ди је те, по стра дао са мо за то што је хри шћа
нин, а до вољ но би би ло кон сул то ва ти цр кве ни 
ка лен дар и увје ри ти се ко ји се све ци про сла
вља ју у пра во слав ном хри шћан ском сви је ту 
на дан ге но цид ног по ко ља у Ве ли ци.8

Од фал си фи ко ва ња исто ри је и иден ти
те та, ми, пра во слав ни Ср би, мо же мо се, да кле, 
од бра ни ти и спа си ти је ди но уче њем, зна њем 
и ра дом, ко јој тврд њи као до каз при ла жем и 
пред лог да се Збор ник про чи та.

Да мјан Ћу ла фић, Бе ра не

8 На слич но је под сје тио и ми тро по лит Ам
фи ло хи је у бе сје ди из го во ре ној на се дам де се то
го ди шњи ци по ме на жр та ва ге но ци да у Ве ли ци, 
а ко ја је и за сту пље на у овом Збор ни ку. Ви дети: 
Ге но цид у Ве ли ци, стр. 131–136.
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Обе ле жа ва ње 70 го ди на од по чет ка ко
ло ни за ци је Вој во ди не на кон за вр шет ка Дру
гог свет ског ра та, био је по вод да исто ри чар 
Ми лан Ми цић на пи ше мо но граф ску сту ди ју 
о на се ља ва њу ста нов ни штва из око ли не Бо
сан ског Пе тров ца у бач ко се ло Чиб (Че ла ре во). 
Јед на од пр вих од лу ка но вих ре во лу ци о нар
них вла сти 1945. го ди не од но си ла се на из во
ђе ње аграр не ре фор ме и по че так ко ло ни за
ци је Вој во ди не. Вре ме ном ће се ис по ста ви ти 
да су ова два из у зет но ва жна до га ђа ја у исто
ри ји со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је има ла да ле
ко се жне по сле ди це за да љи раз вој еко ном ских 
и дру штве них од но са. Аграр на ре фор ма озва
ни че на је за ко ном усво је ним на Тре ћем за се
да њу АВ НОЈа, чи ме су се ство ри ли усло ви да 
огро ман зе мљи шни фонд од 1,5 ми ли он хек
та ра бу де од у зет од ве ле по сед ни ка и не при
ја те ља ре во лу ци је, а но ви вла сни ци по ста ју 
до та да шњи бе зе мља ши. Нај ве ћи зе мљи шни 
фонд ство рен је у Вој во ди ни, где је ви ше од 

668.000 хек та ра од у зе то углав ном од при пад
ни ка не мач ке на род но сне гру пе ко ја се по ву
кла са од сту па ју ћим ар ми ја ма Тре ћег рај ха. 
Не по сред но по сле усва ја ња За ко на о аграр ној 
ре фор ми у Вој во ди ну су по че ли сти за ти ,,во
зо ви без во зног ре да” из свих кра је ва зе мље 
– Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, Сло ве ни је, 
Хр ват ске, Ср би је, Ма ке до ни је, Ко со ва и Ме
то хи је. Но ве вла сти ни су има ле ди ле му по пи
та њу ко мо же до би ти ку ћу и зе мљу у Вој во
ди ни – на ко ло ни за ци ју су моглe да ра чу на ју 
са мо по ро ди це ко је су да ле бор це је ди ни ци ма 
На род но о сло бо ди лач ке вој ске. Ко ло ни за ци
јом су би ли об у хва ће ни сви ју го сло вен ски 
на ро ди, пре ци зних по да та ка не ма, али исто
ри ча ри на во де да је ме ђу 250.000 ко ло ни ста 
би ло 72% Ср ба, 18 % Цр но го ра ца, 5% Ма ке
до на ца, 3% Хр ва та и по 1% Сло ве на ца и Му
сли ма на. Хро ни ча ри су за бе ле жи ли ка ко је 
пр ви „воз без во зног ре да” сти гао у Но ви Сад 
12. сеп тем бра 1945. го ди не. 

Ко ло ни за ци ја ко ја је усле ди ла по сле 
Дру гог свет ског ра та би ла је нај ве ћа се о ба на 
Бал кан ском по лу о стр ву у по след њих не ко ли
ко ве ко ва, ве ћа чак и од по зна те се о бе Ср ба 
под Ар се ни јем Чар но је ви ћем. При до шли ко
ло ни сти су у Вој во ди ну до не ли сво је оби ча је, 
мо рал и схва та ња жи во та. Мно га вој во ђан
ска ме ста до би ла су та да но ва име на, ко ја су 
гор шта ке под се ћа ла на ју на ке из род ног кра ја 
и дру га зна ме ња. Та ко је Чиб пре кр штен у 
Че ла ре во, Фи ли по во у Бач ки Гра чац, Кра ље
ви ће во у Ка ча ре во, Бу кин у Мла де но во, Буљ
кес у Бач ки Ма глић, Хај фелд у Но ве Ко зар це, 
Тор жа у Са ви но Се ло, Кр ња ја у Кља ји ће во, 
Шу пља ја у Кра ји шник, Ве про вац у Кру шчић, 
Се кић у Лов ће нац, Мар ти ји ца у Лу ки ће во, 
Па ра бућ у Рат ко во, Вр че у Су тје ску. Ова ко
ло ни за ци ја се у мно го че му раз ли ко ва ла од 
оне ко ја је усле ди ла по сле Пр вог свет ског 
ра та, ка да ко ло ни сте, пре те жно до бро вољ це 
у срп ској вој сци ни ко ни је до че као. Вла сти 
су ко ло ни сте по сле Дру гог свет ског ра та до
че ки ва ли ср дач но, во де ћи бри гу о њи хо вом 
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сме шта ју и ис хра ни до но ве же тве у ле то 1946. 
го ди не.

Сво јом мо но граф ском сту ди јом Ми лан 
Ми цић се по тру дио да по пу ни не до стат ке 
ко ји су по треб ни за пот пу но за о кру жи ва ње 
истраживањa ве за них за те му ко ло ни за ци је 
Вој во ди не по сле Дру гог свет ског ра та. Ње го
ва мо но граф ска сту ди ја об ра ђу је на се ља ва ње 
ко ло ни стич ких по ро ди ца с под ру чи ја Бо сан
ског Пе тров ца у вој во ђан ско ме сто Чиб. Ти ме 
је ау тор по пу нио пра зни ну ко ја по сто ји за 
не ко ли ци ну вој во ђан ских на се ља чи ја ко ло
ни за ци ја ни је ис то ри граф ски об ра ђе на.

Мо но граф ску сту ди ју чи ни се дам по
гла вља – у „Уво ду” ау тор да је кра так исто
ри јат на се ља Чиб, од ње го вог пр вог по ме на 
1292. го ди не као на се ље ног ме ста у Бач кој 
жу па ни ји Угар ског кра љев ства, до ок то бра 
1944. го ди не ка да је ме сто осло бо ђе но од фа
ши стич ке оку па ци је. У по гла вљу „Оп шти ток 
про це са ко ло ни за ци је 1945–1948.” да је се пре
глед за ко но дав не ре гу ла ти ве ко јом је у Де мо
крат ској Фе де ра тив ној Ју го сла ви ји би ло ре
ше но аграр но пи та ње, ко је је чи ни ло осно ву 
со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, по ред осло бо ђе
ња зе мље јед но од нај ва жни јих ци ље ва На род
но о сло бо ди лач ке бор бе. У сле де ћем по гла вљу 
„Де мо граф ски ва кум у Чи бу” при ка за но је 
ста ње у на се љу ко је су пре осло бо ђе ња на пу
сти ли Нем ци и Ма ђа ри. Они ко ји се ни су по
ву кли с је ди ни ца ма Вер мах та, њих око 330 
би ло је за тво ре но у ло го ру ко ји се на ла зио у 
са мом Чи бу. Жи вот у на се љу се нор ма ли зо
вао до но вем бра 1945. го ди не, пред по че так 
ма сов не ко ло ни за ци ја срп ског ста нов ни штва 
с про сто ра Бо сне ко ја је опи са на у по гла вљу 
„До се ља ва ње ко лони ста у Чиб”. Пре ма ау то
ру рат на пу сто ше ња, уни шта ва ње имо ви не, 
па ље ње ку ћа, хро нич на глад, ко ју је до нео рат 
у већ по сто је ћем оп штем си ро ма штву, би ли 
су уну тра шњи мо ти ви ко ло ни ста ко ји су се 
кре та ли ка Вој во ди ни као обе ћа ној „мит ској 
зе мљи бе лог хле ба.” Та ко ђе, тра гич не по сле
ди це ра та по кре та ле су на род на пре се ље ње 
не за ви сно од др жав них и иде о ло шких ци ље
ва ко ло ни за ци је. Рас по ре ђи ва ње при до шлих 
ко ло ни стич ких по ро ди ца по ку ћа ма у Чи бу, 
као и по де ла об ра ди вог зе мљи шта об ра ђе на 
је у по гла вљу „Ку ће, зе мља”. Сва ка ко ло ни
стич ка по ро ди ца до би ла је основ ни на ме штај 
и по су ђе; а на три ко ло ни стич ке по ро ди це 
до де љен је пар ко ња и нео п ход ни по љо при
вред ни ин вен тар. О ду гач ком про це су акул
ту ра ци је но вом жи вот ном про сто ру го во ри 
по гла вље „По че так но вог жи во та”. У про јек

ци ји раз вит ка на се ља услед про ме на ко је су 
се до го ди ле ко ло ни за ци јом ста нов ни штва 
из око ли не Бо сан ског Пе тров ца, на се љу Чиб 
тре ба ло је да ти ње гов но ви иден ти тет. Због 
то га су ко ло ни сти ин си сти ра ли на про ме ни 
на зи ва на се ља. Чиб је у про ле ћа 1947. го ди не 
пре и ме но ван у Че ла ре во, по име ну на род ног 
хе ро ја из њи хо вог кра ја – Здрав ку Че ла ру. У 
„За кључ ку” ове мо но граф ске сту ди је ау тор 
ис ти че да је Чиб ко ло ни за ци јом 1946–1947. 
го ди не по стао на се ље пар ти зан ских бо ра ца, 
рат них ве те ра на што је би ла по ја ва ко ја је 
озна ча ва ла је дан спе ци фи чан, тек за вр ше ним 
ра том ство рен свет са сво јим вред но сти ма, 
пра ви ли ма и хте њи ма. У том све ту про ис те
клом из На род но о сло бо ди лач ког ра та на тлу 
Ју го сла ви ју, све ту рат них по бед ни ка, ко ји су 
на се ли ли Чиб, иде ја бр зог про гре са и мо дер
ни за ци је би ла је јед на од кључ них иде ја но
вог исто риј ског иден ти те та. О то ме све до чи 
План Ме сног на род ног од бо ра Чи ба из сеп
тем бра 1946. го ди не, о бу ду ћем раз вит ку и 
по тре ба ма на се ља, ука зав ши на јед но ста ње 
ду ха ко је је има ло про јек ци ју бу дућ но сти. На 
кра ју сту ди је у „При ло гу” дат је спи сак ко ло
ни стич ких по ро ди ца на се ље них у Чиб.

Ова кoлoнизaциja билa је jeднo oд нaj
вe ћих oргaнизoвaних прeсeљeњa стaнoвни
шт вa у истoриjи Eврoпe, а ис по ста ви ће се да 
је она билa сaмo увoд у joш мaсoвниje дo сe
љaвaњe у Вojвoдину кoje ћe из кoрeнa прoмe
ни ти њeн eтнички сaстaв. Де мо граф ске про
це  не го во ре дa je oд 1948. дo 1968. го ди не кaдa 
су eкoнoмскe мигрaциje прeусмeрeнe кa зe
мљa мa Зaпaднe Eврoпe, у Вojвoдину, мaхoм 
из Бо сне и Хер це го ви не и Цeнтрaлнe Србиje, 
стиглo при бли жно исти број љу ди кoликo и 
то ком кoлoнизaциjи. По ред то га у Вojвoдини 
je oстaлa и бaр пoлoвинa oд пре ко 200.000 
љу ди из бeглих тoкoм рaтoвa у ко ји ма се рас
па ла ју го сло вен ска др жа ва кра јем XX ве ка. 
У дoсeљaвaњу Србa у Вojвoдину ау тор ис ти че 
пoлитичке мoтиве ко ји ма су се ру ко во ди ле 
вла сти – би ло је нajсигурниje да се oпустeли 
грaнични пojaсeви прeмa Румуниjи и Maђaр
скoj пoпуне Крajишницимa у чиjу лojaлнoст 
но ва држaвa ниje имaлa рaзлoгa дa сумњa. Вој
 во ди на је ко ло ни за ци јом до би ла ви ше стру
ко, пре све га број ну по пу ла ци ју, спрем ну да се 
укљу чи у све то ко ве при вред ног и дру штве
ног жи во та. По чет ни не спо ра зу ми ме ђу ста
нов ни штвом су вр ло бр зо би ли пре ва зи ђе ни, 
ста ро се де о ци су по ма ло пот це њи ва ли при до
 шле гор шта ке, ко ји су те жи ли од ре ђе ној вр сти 
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аван гар де, где су ис ти ца ли свој до при нос у 
ра ту и ре во лу ци ји. 

Сво је за кључ ке Ми цић је уте ме љио на 
ана ли зи бо га те и ра зно вр сне ар хив ске гра ђе 
од го ва ра ју ћих фон до ва Ар хи ва Вој во ди не и 
Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да. Та ко ђе, 
ау тор се по ка зао као ве о ма до бар по зна ва лац 
исто ри о граф ске ли те ра ту ре ре ле вант не за 
овај про блем што му је омо гу ћи ло да успе шно 
кон тек сту а ли зу је пред мет сво га ис тра жи ва
ња и на уч но ар гу мен ту је сво је за кључ ке. Ова 
мо но граф ска сту ди ја за ње га пред ста вља иско
рак јер се у свом ис тра жи вач ком опу су до 
са да ба вио то ко ви ма и по сле ди ца ма ко ло ни
за ци је ко ја је усле ди ла по сле Пр вог свет ског 
ра та. То му је омо гу ћи ло да на пра ви по ре
ђе ња и из ве де од ре ђе не за кључ ке. Сту ди ја је 
илу стро ва на ау тен тич ним фо то гра фи ја ма из 
вре ме на на се ља ва ња, од ко јих је нај ин те ре
сант ни ја она на ко ји су при ка за ни при сти гли 

ко ло ни сти на же ле знич ку ста ни цу у Не мач
кој Па лан ци (Бач ка Па лан ка). Ова фо то гра
фи ја је вр ло че то слу жи ла као илу стра ци ја 
ко ло ни за ци је и би ла је раз ли чи то пот пи си ва
на, а иден ти фи ка ци јом по је ди на ца ко ји се на 
њој на ла зе, де фи ни тив но је по твр ђе но да се 
ра ди о Пе тров ча ни ма ко ји су ко ло ни зо ва ни 
у Чиб ја ну а ра 1946. го ди не. 

Књи га пред ста вља зна ча јан до при нос 
не го ва њу кул ту ре се ћа ња на ко ло ни за ци ју 
Вој во ди не 1945–1946. го ди не, а пи са на је у вре
ме ну ка да су пре о ста ли малобројни жи ви 
све до ци овог исто риј ског до га ђа ја мо гли да 
из не су сво ја се ћа ња. За хва љу ју ћи тру ду и сту
ди о зно сти ау то ра Ми ла на Ми ци ћа до би ли 
смо јед но вред но исто ри о граф ско де ло ко је 
на ау тен ти чан на чин оста вља све до чан ство 
о вре ме ну и љу ди ма у ње му, ко ји су по ста ли 
део исто ри је.

Др Пре драг М. Ва ја гић
историчар, Бачка Паланка
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СЕЋАЊА ЈЕДНОГ ИСТОРИЧАРА
(Ва си ли је Ђ. Кре стић, За пам ће ња, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016, 332 стр.)

У мно штву не до ста та ка срп ске исто
ри о гра фи је, као и рад них за да та ка чи је је 
оства ре ње тек че ка, вр ло се че сто уо ча ва и 
ис ти че од су ство до брих би бли о гра фи ја, ра
зно вр сног ка рак те ра и на ме на, ко је би обо
га ти ле исто риј ска зна ња и олак ша ле бу ду ћа 
ис тра жи ва ња. Јед на од из у зет но по треб них 
би бли о гра фи ја сва ка ко би тре ба ло да об у
хва ти де та љан по пис днев ни ка, успо ме на и 
ме мо а ра на пи са них у про те кла два ве ка, с об
зи ром на то да још увек не зна мо ка кво се бо
гат ство на ла зи у тим „лич ним исто ри ја ма”, 
пи са ним за се бе, сво је по ро ди це и не ка бу ду
ћа по ко ље ња. Мо жда би се њо ме по ка за ло да 
су исто риј ске лич но сти, али и го то во ано ним
ни уче сни ци и све до ци раз ли чи тих до га ђа ја, 
че шће но што обич но ми сли мо ула га ли на пор 
да до ба у ко јем су жи ве ли и зби ва ња ко ја су 
га ис пу ња ва ла са чу ва ју од за бо ра ва. У овом 
тре нут ку, ме ђу тим, пре вла да ва сна жан ути
сак да су са мо рет ки по је дин ци, упо ре до с 
по сло ви ма ко је су оба вља ли, има ли раз у ме
ва ње, по тре бу и во љу да за ин те ре со ва ним 
са вре ме ни ци ма, по том ству и исто ри ји по да
ре лич на све до чан ства. Ако би смо, уз то, 
ме ђу они ма ко ји су се при хва ти ли пи са ња 

ме мо а ра утвр ђи ва ли про фе си је ко ји ма су 
при па да ли, углав ном би смо про на ла зи ли по
ли ти ча ре, вој ни ке и, не што ма ње, књи жев
ни ке и умет ни ке. Усу ђу је мо се ре ћи да су се 
бе ле же њу успо ме на нај ре ђе по све ћи ва ли исто
ри ча ри, а за што је то та ко зах те ва по себ но 
од го не та ње, по го то во отуд што ни ко од њих 
ни је бо ље знао вред ност исто риј ских из во ра. 
Тим рет ким из у зе ци ма при па да Бран ко Пе
тра но вић, још увек не пре ва зи ђе ни по зна ва
лац исто ри је ју го сло вен ске др жа ве, ко ји је 
по ку ша ју ње ног ту ма че ња при до дао и сво је 
са же то ис при по ве да но жи вот но ис ку ство, 
об ја вље но, да нас већ дав не 1994. го ди не у књи
зи Исто ри чар и са вре ме на епо ха. Че тврт ве ка 
доц ни је, при дру жио му се Ва си ли је Ђ. Кре
стић, при ја тељ са сту ди ја и ко ле га с Фи ло зоф
ског фа кул те та у Београду.

У сре ди ни ко ја је по след њих го ди на и 
де це ни ја го то во за гу ше на по пла вом на уч них 
и пу бли ци стич ких књи га о про шло сти, по
ја ва ње го вих За пам ће ња иза зва ла је ве ли ку 
па жњу, пре вас ход но због уло ге ко ју је имао 
и има у исто риј ској на у ци и срп ском дру штву. 
То је је дан од основ них раз ло га због ко јег ће 
раз ли чи те ка те го ри је чи та ла ца ове књи ге 
тра га ти за са зна њи ма ко ја их пр вен стве но 
за ни ма ју. Јер, у са вре ме ној срп ској исто рио
гра фи ји ве о ма је ма ло исто ри ча ра чи ји су 
ства ра лач ки рад, јав на исту па ња и мно го стру
ка ан га жо ва ња би ла по пут ње го вих ја сна и 
пре по зна тљи ва, а са мим тим ко ли ко одо бра
ва на то ли ко оспо ра ва на и зло на мер но кри
ти ко ва на.

Не ба ве ћи се ра до знал ци ма ко ји се на
да ју да у сва кој при ват ној исто ри ји мо гу про
на ћи ин тим не де та ље по год не за пре при
ча ва ња, ве ру је мо да ће нај ши ре чи та лач ке 
кру го ве или ши ру кул тур ну јав ност, ка ко се 
уо би ча је но ка же, ин те ре со ва ти шта је ака
де мик Кре стић на пи сао о свом на ци о нал ном 
ра ду, по др шци ко ју је ду ги низ го ди на да вао 
на ци о нал ним по кре ти ма и ини ци ја ти ва ма, 
удру же њи ма и од бо ри ма, тру де ћи се да – као 
и у на у ци ко јој је по све ћен – не по бит ним 
ар гу мен ти ма и упр кос мно го број ним су прот
ним тврд ња ма до ка же ка ко све оно што је срп
ско ни је ујед но „ве ли ко срп ско, на ци о на ли
стич ко и шо ви ни стич ко”. Упра во та кав ње гов 
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став зло у по тре бља ван је у на сто ја њи ма да 
се при обра зла га њу узро ка ко ји су до ве ли до 
тра гич ног рас па да ју го сло вен ске др жа ве зна
тан део од го вор но сти при пи ше срп ским исто
ри ча ри ма и на вод ном ути ца ју ко ји су њи хо
ви то бо же рат но ху шкач ки тек сто ви има ли на 
осе ћа ња на ци је и до но си о це суд бо но сних по
ли тич ких од лу ка. Истом кор пу су за пи та но
сти при па да и ин те ре со ва ње за су сре те ака
де ми ка Кре сти ћа са европ ским и свет ским 
зва нич ни ци ма, ла жним и искре ним ми ро твор
ци ма, а мо гу ће на да све са Сло бо да ном Ми ло
ше ви ћем, бив шим пред сед ни ком Ју го сла ви је, 
ко ји је – пре ма истим ту ма че њи ма – био нај
ве ћи ви нов ник ње ног ужа сног кра ја и с ко јим 
су га по ве зи ва ли чак и он да ка да за то ни је 
би ло ни ка квог осно ва. Не по ку ша ва ју ћи да 
би ло ком од тих пи та ња да мо кључ ну пред
ност, мо ра мо ис та ћи и из но ва об но вље но за
ни ма ње за Ме мо ран дум СА НУ, чу ве ни до ку
мент у ко јем су, по не кад га и не про чи тав ши, 
сви кри ти ча ри срп ске по ли ти ке и срп ске на
ци је на ла зи ли „до ка зе” о тзв. по вам пи ре њу 
ве ли ко срп ског на ци о на ли зма, по уве ре њу КПЈ 
(СКЈ) и ње них са вре ме них идеј них след бе
ни ка из „гра ђан ских” кру го ва, тог не пре су
шног ис хо ди шта свег зла у ју го сло вен ској 
др жа ви. Те шко је, на рав но, ре ћи да ли ће би ти 
раз о ча ра ни или за до вољ ни оним што је о свом 
до при но су на пи сао про фе сор Кре стић, ис та
кав ши: „Што се ме не као исто ри ча ра ти че, за 
Ме мо ран дум сам на пи сао де ло ве ко ји се од
но се на по ло жај Ср ба у Хр ват ској и на по на
ша ње вој во ђан ских ау то но ма ша. Кад бих и 
да нас пи сао о то ме, по шту ју ћи исто риј ске чи
ње ни це, не бих имао раз ло га би ло шта да ме
њам, али бих мо рао мно го то га да до да јем и 
про ши ру јем јер ме до га ђа ји ни су де ман то ва
ли, већ су, на жа лост, у све му по твр ди ли мо је 
оце не из 1986. го ди не” (стр. 140). У сва ком слу
ча ју, мо ра ће да му при зна ју до след ност.

Дру ги, мно го ужи чи та лач ки круг, у 
ко ји би смо свр ста ли „исто ри ча ре од за на та”, 
пре вас ход но два де се то ве ков це, ма да је ака
де мик Кре стић сво јим на уч ним ра дом да ле ко 
ви ше био по све ћен прет ход ном сто ле ћу, та
ко ђе ће се ин те ре со ва ти за на ве де на и дру га 
срод на пи та ња, с тим што ће по ну ђе ним од
го во ри ма при сту пи ти као пр во ра зред ном 
исто риј ском из во ру и при ли ци да се упо зна ју 
с на уч ним ту ма че њем из ло же них зби ва ња. 
Исто ри ча ри ко ји се по себ но ба ве дру штве
ном исто ри јом пак до би ће и у овој књи зи још 
јед ну по твр ду све при сут ни јег на уч ног схва
та ња да се у жи во ту сва ког по је дин ца кри је 

свет ска исто ри ја. Ако је при том тај по је ди нац 
на уч ник и у нај пле ме ни ти јем сми слу ан га жо
ва но људ ско би ће, пред но сти ње го вог све до
че ња не спор не су. С дру ге стра не, бу ду ћи да 
је ау тор За пам ће ња пи сао и о го ди на ма про
ве де ним на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду, уни вер зи тет ски на став
ни ци тра га ће у ви ше де це ниј ском ис ку ству 
овог про фе со ра на ци о нал не исто ри је но вог 
ве ка и за пу то ка зи ма ко ји им мо гу по мо ћи у 
сва ко днев ном школ ском и пе да го шком ра ду. 
„Схва тио сам да је то ве о ма зах те ван и од го
во ран по сао”, на пи сао је на ту те му, „да, ако 
чо век же ли да бу де до бар и за ни мљив на став
ник, мо ра за сва ко пре да ва ње озбиљ но да се 
при пре ма, да ни шта не пре пу шта им про ви
за ци ја ма” (стр. 115).

Истом кру гу за ин три ги ра них про фе
си о на ла ца, ма да се не ба ве на уч ним ра дом, 
при па да ју мно го број ни исто ри ча ри ко ји су 
има ли сре ћу да им то ком сту ди ја ча со ве др жи 
упра во про фе сор Ва си ли је Кре стић, при пад
ник јед не од нај плод ни јих ства ра лач ких ге не
ра ци ја на Оде ље њу за исто ри ју, за хва љу ју ћи 
чи јем је ра ду, ка ко је по чет ком 80их го ди на 
про шлог ве ка пи са ло у јед ном пре сти жном 
не дељ ни ку, оно сма тра но „нај ја чим” на нај
пре сти жни јем фа кул те ту у он да шњој, ре ци мо 
„ве ли кој” Ју го сла ви ји. Јер, пу бли ко ва ње ових 
успо ме на омо гу ћи ло им је да се при се те оних 
го ди на у ко ји ма су, на при мер, пр ви пут слу
ша ли о упор ној бор би Ср ба у Тро јед ној кра
ље ви ни Хр ват ској, Сла во ни ји и Дал ма ци ји 
да им се при зна ста тус по ли тич ког на ро да, 
о не одр жи во сти пред ста ве о би ску пу Штро
сма је ру као „ико ни ју го сло вен ства”, срп ској 
штам пи у Угар ској или о иде ја ма Све то за ра 
Ми ле ти ћа.

Има ју ћи у ви ду те ши ро ке кру го ве чи
та ла ца, из нај ра зли чи ти јих, ма да и срод них 
мо ти ва за ин те ре со ва них за са др жи ну За пам-
ће ња, сме мо твр ди ти да сви они ко ји њи хо
вом чи та њу бу ду при сту пи ли до бро на мер но 
не ће би ти „из не ве ре ни”. На пр вом ме сту сто
га што је ово још јед на књи га пи сца на чи ји 
смо го спод стве но јед но став ни и ја сни стил 
већ го ди на ма и де це ни ја ма на вик ну ти. Пре
ци зност и ра зло жност ми сли и овог је пу та 
пра ће на сна жном и са вр ше но чи стом ре че
ни цом, ра зу мљи вом и не у пу ће ном чи та о цу, 
чи јем ће уху, ве ру је мо, при ја ти и по не ки ар
ха и зам, дав но за бо ра вље на реч, чи ја се ста
ри на при род но укла па у се ћа ња на про шла 
вре ме на, а ка зи ва ња о њи ма чи ни дра гим и 
при сним. Го во ре ћи о про шлом, као и о са да
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шњем до бу, ака де мик Кре стић је у скла ду с 
опи си ва ним до га ђа јем или по ја вом при по ве
дао са о се ћај но где је осе ћа ња тре ба ло по ка
за ти, ду хо ви то где се мо гло, соч но ка да је и 
жи вот до но сио та кве тре нут ке, оштро и од
сеч но у мо мен ти ма у ко ји ма ни је скри вао не
сла га ње, па и гну ша ње над они ма ко ји су се 
по на ша ли не ча сно и не на чел но.

На дру гом ме сту ис та кли би смо ду го
трај ност за бе ле же них се ћа ња, за че тих дав не 
1934. го ди не у вре ме по ги би је кра ља Алек сан
дра, а сат ка них од не рас ки ди вог спо ја нај
лич ни јих до га ђа ја и оно га што су до но си ла 
исто риј ска вре ме на, ну жно за хва та ју ћи жи
во те и суд би не сва ког де те та и чо ве ка. Уме
шност ко јом је опи са но ово про жи ма ње при
ват ног и оп штег до при не ла је да се го то во с 
под јед на ким ин те ре со ва њем пра те де чач ки 
не ста шлу ци, страх од ма ђар ских од ма зди, 
по не кад су ро ви школ ски ре жим, се ћа ње на 
до бре и ма ње до бре на став ни ке, на сту ди је 
исто ри је, под ста нар ске му ке, спорт ске ак тив
но сти, вој нич ке да не, пр ва за по сле ња, на уч на 
ис тра жи ва ња, тра же ње од го во ра на жи вот не 
иза зо ве, уни вер зи тет ску ка ри је ру, рад у Срп
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, по вре ме но 
не за до вољ ство ње ним ра дом, од бра ну ис тра
жи вач ких ре зул та та, муч ну ну жност уда ља
ва ња од ау то ри те та ста ри јих, за шти ту на цио
нал них ин те ре са, сме лост да се – ако је неоп
 ход но – бу де уса мљен и ода бе ре те жи пут. 
Пра те ћи ау то ра За пам ће ња кроз тај ду ги низ 
си ту а ци ја, де лом слич них они ма ко је су до
жи вља ва ле исте ге не ра ци је, а још ви ше кроз 
оне ко је за де се са мо рет ке по је дин це, за хвал
ни чи та лац мо ћи ће до ста до бро да упо зна са
мог пи сца, али и мно штво зна них и не зна них 
лич но сти ко је су про шле кроз ње гов жи вот, 
оста вља ју ћи не ве сео или, су прот но, све тао 
траг. Бес ко про ми сна искре ност пак ко јом је 
го во ре но и о њи ма и о све му до жи вље ном упе
ча тљи ва је у же љи да се не пре ћу те ни не при
јат не исти не.

На исти на чин не за бо рав ним нам се 
чи не оце не по је ди них зби ва ња и раз ми шља
ња о нај зна чај ни јим исто риј ским и са вре ме
ним те ма ма, по пут по ло жа ја у ко јем се да нас 
на ла зи срп ски на род. Као та кву до жи ве ли смо 
ми сао да је Ме мо ран дум СА НУ пред ста вљао 
њен „зве зда ни тре ну так” (стр. 140), а упо ре
до с тим и пра во ма ло пре да ва ње о то ме шта 
тре ба да бу де на ци о нал ни про грам, ко би у 
ње го вом на ста ја њу тре ба ло да уче ству је и на 
ко ји би се на чин мо рао чу ва ти од опа сно сти 
сва ко днев не, по ли ти кант ске зло у по тре бе. 

„Же лим да на гла сим ”, ис та као је про фе сор 
Кре стић, „да Ме мо ран дум ни је на пи сан с на
ме ром да бу де на ци о нал ни про грам, већ с ци
љем да по слу жи јед но крат но, у оном тре нут ку, 
а не у пер спек ти ви, што је слу чај с пра вим 
на ци о нал ним про гра ми ма. Упр кос то ме, тај 
до ку мент до жи вљен је као на ци о нал ни про
грам и да нас се с мно гих стра на, по себ но од 
оних ко ји Ср би ји ни су на кло ње ни, та ко и 
пред ста вља [...] Ина че, ми слим да СА НУ ни је 
по зва на да пи ше на ци о нал ни про грам. Сву
где у све ту иза та квих про гра ма мо ра ју и тре
ба да ста ну др жа ве и вла де. Он мо ра да бу де 
са ста вљен на осно ву број них, ра зно вр сних и 
по у зда них по да та ка, су ро во ре ал них оце на, 
про це на и ствар них мо гућ но сти. Ти по да ци, 
оце не и про це не у над ле жно сти су др жа ве. 
Они ни су, не мо гу и не тре ба да бу ду до ступ ни 
сви ма ко ји ма се прох те да их има ју. По да ци 
на осно ву ко јих тре ба да бу де са ста вљен на
ци о нал ни про грам и сâм про грам ни су до
ку мен ти за јав ност. Сву да у све ту то су тај ни 
до ку мен ти с ко ји ма су упо зна ти са мо нај у жи 
кру го ви др жав ног ру ко вод ства. Та ко је би ло и 
с На чер та ни јем Или је Га ра ша ни на из 1844. 
го ди не [...] На ци о нал ни про гра ми ни су оно 
што су и што тре ба да бу ду стра нач копо ли
тич ки про гра ми” (стр. 141). Сва ко ко бу де про
чи тао ове ми сли, чи ни нам се, ве ро ват но ће 
се за пи та ти да ли ће њи хо ва по у ка сти ћи до 
оних чи ја реч има да ле ко се жни је по сле ди це 
од по гле да јед ног исто ри ча ра.

Тој, сва ка ко не ус пут, да тој лек ци ји 
мо гу се при дру жи ти и мно ге дру ге, због че га 
је те шко из дво ји ти нај у пе ча тљи ви је. „... дан 
је до вољ но ду га чак ако се оба ве зе ра ци о нал
но рас по ре де”, на пи сао је та ко на јед ном ме
сту ака де мик Кре стић, об ја шња ва ју ћи ка ко 
је ус пео да још од 1961. го ди не, ка да је об ја
вио пр ви на уч ни рад, не пре кид но пи ше и ства
ра, „ако се на чи ни до бар рад ни ри там и ако се 
тог рад ног рит ма ди сци пли но ва но при др жа
ва мо. Кад је о по слу реч, био сам вој нич ки 
ди сци пли но ван и строг пре ма се би, а он да 
и пре ма они ма ко ји су ме окру жи ва ли. Би ти 
та кав ни је увек ла ко и при јат но, по го то во 
ни је при јат но за око ли ну”, за кљу чи вао је. 
Жр тви ко ја оче вид но ни је ма ла, на ро чи то за 
оног ко се опре де ли за та кву спар тан ску ди
сци пли ну, фор мал ну кру тост умно го ме је 
убла жи ла без мер на љу бав за исто риј ску нау ку 
и њен зна чај. „Во лео сам и во лим по сао ко
јим се ба вим”, ис та као је ака де мик Кре стић, 
да ју ћи охра бре ње и свим дру ги ма ко ји су се 
по све ти ли про у ча ва њу про шло сти. „Чвр сто 
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ве ру јем да он ни је уза лу дан, да има ду бо ког 
сми сла, да је дру штве но ко ри стан и са ста
но ви шта на ци о нал них и др жав них ин те ре са 
нео п хо дан” (стр. 144‒145).

Мо гу ће је да је упра во том ње го вом ми
шљу био ру ко во ђен и про фе сор Че до мир По
пов, ка да је у јед ном пред ло гу ис та као без
мер но по ве ре ње ко је ака де мик Кре стић има 
у „моћ на у ке”. По ње го вим ре чи ма, у њу је 
би ла утка на и дав но на ста ла ми сао: „Оспо ри
те ако мо же те исти ни тост мо јих на во да, а по
сле кле ве ћи те до ми ле во ље” (стр. 179). То што 
је пре мно го вре ме на из го во рио слав ни Ми
ра бо исто вре ме но је од го вор, али и по зив на 
под но ше ње дру га чи јег до ка за сви ма ко ји су, 
из ме ђу оста лог, Ва си ли ја Кре сти ћа про гла си
ли „твор цем те о ри је о ге но цид но сти хр ват
ског на ро да”.

Са др жи на За пам ће ња, бо га та фак то
гра фи ја ко ја је у њи ма са бра на, мно штво ори
ги нал них до ку ме на та, ана ли зи ра но ви ше де
це ниј ско људ ско и на уч но ис ку ство, пу то ка
зи и по у ке ко је ну ди ка ко исто ри ча ри ма та ко 
и кул тур ној јав но сти чи не ову књи гу ве о ма 
ва жном. У њој смо про на шли оно што је вред
но пам ће ња: мо рал ну ат мос фе ру вре ме на, 
не по но вљи ви ри там про ху ја лог жи во та, по

ку ша је сна ла же ња по је дин ца у вре ме ни ма 
ко ја су на овим про сто ри ма го то во увек те шка 
и иза зов на. Свој по ку шај из но ше ња лич ног 
до жи вља ја За пам ће ња про фе со ра Ва си ли ја 
Кре сти ћа за вр ши ли би смо још јед ним ње го
вим за кључ ком, дра го це ним сва ком исто ри
ча ру у тре ну ци ма сум њи и кло ну ћа: „... ви ди 
се да сам имао до ста по ли тич ких про бле ма, 
али се ни кад ни сам пре да вао, да сам се у гра
ни ца ма по сто је ћих мо гућ но сти бра нио, су
прот ста вљао, бо рио и из од бра не пре ла зио у 
на пад. У бор би сам ис тра ја вао за то што сам 
чвр сто ве ро вао, што сам знао да сам сво јим 
на уч ним ту ма че њи ма про шло сти био у пра ву. 
Мо ја ту ма че ња исто ри је има ла су и има ју ши
ро ку и чвр сту ис тра жи вач ку под ло гу ко ју 
ни је мо гу ће оспо ри ти. Био сам ду бо ко све стан 
по ли тич ког тре нут ка у ко јем сам де ло вао, али 
и ње го ве про ла зно сти. Сма трао сам да сам 
ду жан да бра ним лич но до сто јан ство, али и 
до сто јан ство на у ке и њен диг ни тет. Из све га 
то га цр пео сам сна гу” (стр. 202). И, на са мом 
кра ју, јед на за пи та ност без од го во ра: да ли 
је чо век ко ји је ово на пи сао до и ста слу чај но 
или по не ком не до ку чи вом ме ри лу уме сто 
ле ка ра по стао исто ри чар?

  
Проф. др Ми ра Ра до је вић

Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду
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ИСТО РИ ЧАР КАО КРИ ТИЧ КИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ
(Че до мир По пов, Исто ри ја на де лу. Раз го во ри 1982–2012, при ре ди ла  

др Је ле на По пов, Ма ти ца срп ска, Нови Сад 2016, 627 стр.)

За хва љу ју ћи тру ду др Је ле не По пов, су
пру ге по кој ног ака де ми ка Че до ми ра По по ва 
(1936–2012) те Ма ти це срп ске чи ји је ака де
мик био по ча сни пред сед ник, уну тар ко ри ца 
јед не књи ге са ку пље ни су ње го ви ин тер вјуи 
и но вин ски раз го во ри об ја вље ни у вре мен
ском ра спо ну од три де це ни је – од 1982. ка да 
је на стао пр ви, све до по след њег об ја вље ног 
кра јем ма ја 2012. го ди не. На овај на чин, ра
су ти и, не рет ко, те шко до ступ ни ин тер вјуи 
ака де ми ка По по ва на ла зе се пред чи та о ци ма. 
Бу ду ћи да се ра ди о фак то граф ски бо га тим и 
ван ред но са др жај ним тек сто ви ма они пред
ста вља ју из у зет но све до чан ство не са мо о 
раз вој ним пу те ви ма срп ске исто ри о гра фи је 
то ком по ме ну тог тро де це ниј ског раз до бља већ 
и пр во ра зре дан исто риј ски из вор о по ли тич
ким схва та њи ма и, уоп ште, ин те лек ту ал ним 
по гле ди ма срп ске ин те лек ту ал не ели те кра
јем 20. и по чет ком 21. сто ле ћа. Ово по себ но 
бу ду ћи да у но вин ским ин тер вју и ма и раз го
во ри ма са ака де ми ком По по вим пре о вла ђу ју 
две основ не те ме – про бле ми са вре ме не исто
ри о гра фи је укљу чу ју ћи и пи та ња објек тив
но сти, уло ге исто риј ских зна ња у са вре ме ном 

дру штву као и ин хе рент них огра ни че ња исто
риј ске на у ке. Дру га ве ли ка те ма ко јој је ака
де мик По пов по све ћи вао зна чај ну па жњу у 
сво јим јав ним исту па њи ма је су зна чај на пи
та ња с ко ји ма се су о ча ва ла срп ска на ци о нал на 
и др жав на по ли ти ка, од вре ме на кри зе со ци
ја ли стич ке Ју го сла ви је сре ди ном 80их го ди
на, пре ко рас па да ју го сло вен ске др жа ве све 
до са вре ме ног до ба и по нов ног об на вља ња 
срп ске др жав но сти.

Па жљи ви чи та лац уо чи ће да про фе сор 
По пов то ком три де це ни је, об у хва ће не књи
гом ње го вих ин тер вјуа, ни је у зна чај ни јој ме ри 
ме њао сво је раз у ме ва ње исто ри је и исто риј
ске на у ке. Осно ву ње го вог те о риј скоме то до
ло шког при сту па пред ста вља ла је сво је вр сна 
син те за не дог мат ске марк си стич ке те о ри је 
дру штва ко ја је у сфе ра ма ма те ри јал ног жи
во та тра га ла за „ре ал ним по кре та чи ма исто
риј ског раз во ја”, за тим исто ри је ме ђу на род них 
од но са ко ју је за сно вао је дан од нај у ти цај ни
јих фран цу ских исто ри ча ра пр ве по ло ви не 
20. ве ка Пјер Ре ну вен те, иа ко скром ни јем оби
му, фран цу ске исто риј ске „шко ле Ана ла”, 
на ро чи то кон цеп ци ја јед ног од ње них нај у ти
цај ни јих пред став ни ка, Фер на на Бро де ла, о 
ма те ри јал ним окви ри ма ци ви ли за ци је и на
стан ку ка пи та ли зма. Ко нач но, упра во од ове, 
ве ро ват но нај зна чај ни је шко ле у исто риј ском 
ми шље њу 20. ве ка, По пов је при хва тио и про
грам „то тал не исто ри је” (hi sto i re to ta le) – те
жњу ка што све о бу хват ни јем и це ло ви ти јем 
ис тра жи ва њу про шло сти ко је би, по ред до ме
на по ли ти ке и по ли тич ких од но са, укљу чи ла 
и низ дру гих обла сти дру штве ног и по је ди
нач ног жи во та по пут еко но ми је, дру штве них 
ин сти ту ци ја, ре ли ги је и кул ту ре. Има ју ћи у 
ви ду по ме ну те чи ње ни це, осо бе ни те риј ско
ме то до ло шки при ступ Че до ми ра По по ва пред
ста вља ла је јед на вр ста дру штве не исто ри је 
по ли ти ке и ме ђу на род них од но са ко ја је, на
су прот тра ди ци о нал ног при сту па исто риј ске 
на у ке, узи ма ла у об зир по ред фи зич ко ге о граф
ских окви ра људ ских дру шта ва, још и чи тав 
низ дру гих чи ни ла ца по пут де мо граф ске 
струк ту ре, дру штве ноеко ном ских од но са, 
на уч нотех но ло шког раз во ја, дру штве не све
сти, по ли тич ких иде ја и ре ли гиј ских си сте ма 
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те, на кон цу, по ли тич ких ин те ре са по је ди них 
дру штве них гру па.

Ус пев ши у сво ме исто ри о граф ском ра ду 
да из бег не опре де љи ва ње за тра ди ци о нал ни 
по зи ти ви зам или вул гар ни марк си зам као и 
иде о ло шки по жељ не те ме ко ји су пре о вла ђи
ва ли глав ним то ко ви ма срп ске исто ри о гра
фи је то ком по сто ја ња со ци ја ли стич ке Ју го
сла ви је, про фе сор По пов је, исто вре ме но, 
ус пео да из гра ди са мо свој ну ме то до ло ги ју у 
ко јој исто риј ска син те за има на ро чи то ва жну 
уло гу. За хва љу ју ћи то ме, зна чај но је уна пре
ђен оп шти струч ни ни во срп ске исто ри о гра
фи је, ис тра жи ва ње европ ске исто ри је по ста
вље но је на чвр шће те о риј ске и ме то до ло шке 
те ме ље док је са ма исто риј ска на у ка обо га
ће на но вим са др жа ји ма. Ко нач но, из ра зи ти 
сми сао за исто риј ску син те зу омо гу ћио је 
ака де ми ку По по ву да пру жи син те тич ке при
ка зе европ ске и срп ске исто ри је ко ји су, из др
жав ши про бу вре ме на, и на кон не ко ли ко де
се тле ћа од свог пр вог об ја вљи ва ња, по ста ли 
трај но на сле ђе срп ске исто ри о гра фи је, ина че, 
по сло вич но си ро ма шне ова квом вр стом исто
риј ских ра до ва. Ода тле је Че до мир По пов 
при па дао не ко ли ци ни срп ских исто ри ча ра 
из дру ге по ло ви не 20. ве ка ко ји су у зна чај ној 
ме ри мо дер ни зо ва ли срп ску исто ри о гра фи ју 
за тво ре ну у тра ди ци о нал не окви ре по зи ти
ви стич ки схва ће не по ли тич ке и ди пло мат
ске исто ри је и усред сре ђе не на утвр ђи ва ње 
по је ди нач них чи ње ни ца. 

На су прот ја сно уоб ли че них и ре ла тив но 
чвр стих исто ри о граф ских кон цеп ци ја ко је се 
ни су зна чај ни је ме ња ле то ком три де це ни је 
об у хва ће них овом књи гом, у по ли тич кој ми
сли Че до ми ра По по ва то ком по ме ну тог раз
до бља мо гу ће је уо чи ти ја сну ево лу ци ју ко ја 
је ка рак те ри стич на за чи тав низ срп ских ин
те лек ту а ла ца, при пад ни ка ге не ра ци је ко ја је 
ста са ва ла и ве ћим де лом де ло ва ла у раз до
бљу со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. И за њих, 
као и за По по ва, ју го сло вен ска др жа ва и ју
го сло вен ство су пред ста вља ли про гре сив ну 
исто риј ску по ја ву „не као не ка над на ци о нал
на уни тар на иде ја” већ пре као „... за јед ни ца 
на ро да ко ји ме ђу соб но има ју по ве ре ња, ко ји 
ве ру ју јед ни у дру ге и ко ји се јед ни на дру ге 
осла ња ју”. Ово по себ но, бу ду ћи да су обе ју
го сло вен ске др жа ве пред ста вља ле ра ци о на
лан оквир не са мо за не сме та ни ма те ри јал ни 
и ду хов ни раз вој ју го сло вен ских на ро да већ, 

пре све га, ну жну исто риј ску по тре бу „у ко јој 
ће се бра ни ти на ци о нал на ин ди ви ду ал ност 
и са ма на ци о нал на и по ли тич ка ег зи стен ци ја 
ју го сло вен ских на ро да”. Све о бу хват ни дру
штве ни, по ли тич ки, еко ном ски и кул ту ро ло
шки иза зо ви с ко ји ма се срп ски на род су о чио 
то ком по след ње де це ни је 20. ве ка – од рас па
да за јед нич ке др жа ве, гра ђан ског ра та на про
сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је, ства ра ња 
„кр ње Ју го сла ви је” у ви ду СР Ју го сла ви је, 
пре ко ра та про тив НА ТО али јан се, по ли тич
ких про ме на ко је су на сту пи ле на кон 2000. 
го ди не, сна же ња зах те ва за ре де фи ни са њем 
по ло жа ја Вој во ди не уну тар Ср би је те про гла
ше ња не за ви сно сти Ко со ва – од ра зи ли су се 
и на по ли тич ку ми сао Че до ми ра По по ва. У 
про ме ње ним усло ви ма, По пов је с кри тич ких 
по зи ци ја про су ђи вао о ме ђу на род ним од но
си ма у са вре ме ном све ту обе ле же ним су ве
ре ном пре ва гом САД као је ди не свет ске си ле 
ко ја, у ин те ре су сво јих им пе ри јал них ци ље
ва, во ди осва јач ке ра то ве ши ром пла не те а под 
иде о ло шким пла штом ши ре ња де мо крат ских 
вред но сти и за шти те људ ских пра ва. Кри
ти чан пре ма од но си ма у са вре ме ном све ту, 
По пов ни је про пу стио ни да кри тич ки и раз
бо ри то су ди и о пу те ви ма и стран пу ти ца ма 
мо дер не срп ске исто ри је. На сто је ћи да сво је 
за кључ ке те ме љи на на уч ним зна њи ма, он је 
успе вао да пру жи из ни јан си ра но ту ма че ње 
по ли тич ких про це са у са вре ме ном све ту. Ве
ру ју ћи у еман ци па тор ску моћ исто риј ске нау
ке, По пов је не сум њи во де лио убе ђе ње да су 
са вре ме ном чо ве ку, мо жда пре но ика да ра
ни је, нео п ход на ра ци о нал на и објек тив на зна
ња о про шло сти.

Као и све на уч не и струч не ра до ве ака
де ми ка Че до ми ра По по ва и ње го ве но вин ске 
ин тер вјуе и раз го во ре од ли ку ју ши ро ка струч
на и оп шта кул ту ра, ја сан, је згро вит и го то во 
бес пре ко ран стил као и, без има ло пре те ри
ва ња, из ра зи та еру ди ци ја. Сто га се на да мо 
да об ја вљи ва ње књи ге са бра них ин тер ву ја 
и но вин ских раз го во ра ака де ми ка Че до ми ра 
По по ва, за јед но са прет ход но об ја вље ном це
ло ви том би бли о гра фи јом ње го вих ра до ва 
(Че до мир По пов. Жи вот и исто ри ја. Би блио-
гра фи ја, при ре ди ле Ви да Зе рем ски и Је ле на 
По пов, Но ви Сад 2015), пред ста вља увод у 
из да ње ње го вих са бра них де ла што он, сво јим 
ме стом у срп ској исто ри о гра фи ји, не сум њи во 
за слу жу је. 

Доц. др Ми ха ел Ан то ло вић
Пе да го шки фа кул тет, Сом бор
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ИСТОРИЈА СРБА У ТРСТУ
(Култура Срба у Трсту 1751–1914 = Cultura dei Serbi a Trieste 1751–1914  

/приредили M. Перишић и Ј. Рељић; превод Ј. Танасковић/; Архив Србије  
и Српска православна црквена општина, Београд и Трст 2016, 481 стр.)

Књи га Кул ту ра Ср ба у Тр сту 1751–1914. 
пред ста вља део обим ни јег про јек та Ар хи ва 
Ср би је на сре ђи ва њу, об ра ди, за шти ти и пред
ста вља њу ар хив ске гра ђе и кул тур ноисто
риј ског на сле ђа срп ског по ре кла ван гра ни ца 
Ср би је. На ста ла је као ре зул тат ду го го ди шње 
успе шне и плод не са рад ње Ар хи ва Ср би је, 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Тр сту 
и уста но ва кул ту ре гра да Тр ста, ко ја је у прет
ход ном пе ри о ду већ из не дри ла ви ше штам па
них и елек трон ских пу бли ка ци ја (по ме ни мо 
књи ге: Ар хив Срп ске пра во слав не цр кве не 
оп шти не у Тр сту 1749–1950, том I–II, прир. 
Љу бо драг По по вић, Дар ко Ги лер, Ми о драг 
Пу рић, Бе о град 2007; Пи сма из Тр ста. Ни ки-
фор Ву ка ди но вић Ди ми три ју Ру вар цу, прир. 
Ни ко ла Мар ко вић, Да ни ца Фи ли по вић, Бео
град 2011; Исто ри ја срп ске ди пло ма ти је. До-
ку мен та, књ. I, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље ви-
не Ср би је у Тр сту 1884–1914, прир. Ми ро слав 
Пе ри шић, Све то зар Ра јак, Је ли ца Ре љић /дво
је зич но из да ње/, Бе о град 2009, дру го из да ње 
2013; као и елек трон ска из да ња књи га Храм 
Све тог Спи ри до на, Срп ска шко ла „Јо ван Ми-

ле тић” у Тр сту и Срп ско пра во слав но гро бље 
„Све ти Ђор ђе” у Тр сту /2012/, прир. Алек
сан дар Ра дош). 

На ста ла као ре зул тат ка ко по је ди нач
ног та ко и груп ног, а сва ка ко ко лек тив ног за
ла га ња ве ли ког бро ја са рад ни ка из раз ли чи
тих ин сти ту ци ја из Ср би је и ино стран ства, у 
овој књи зи са бра на је су ма до са да шњих зна
ња у ве зи са срп ском за јед ни цом из Тр ста, 
по чев ши од њи хо вог нај ра ни јег по ме на на тим 
про сто ри ма, пре ко убр за ног еко ном ског и ста
бил ног по ли тич ког раз во ја, обра зо ва ња и бо
га те кул ту ре, па све до при ка зи ва ња ма те ри
јал ног и ду хов ног на сле ђа ко је су пред став
ни ци ове ма ле али зна чај не срп ске ен кла ве 
у европ ском ме ди те ран ском при о ба љу оста
ви ли сво јим су на род ни ци ма, али исто та ко 
и др жа ва ма у ко ји ма су жи ве ли и ства ра ли, 
чи ји су узор ни по да ни ци би ли, исто вре ме но 
по но сно ис ти чу ћи сво је срп ско по ре кло.

Пи са њу овог сво је вр сног пре гле да исто
ри је Ср ба у Тр сту у ра спо ну од без ма ло два 
и по ве ка по ред до ма ћих струч ња ка при кљу
чио се и ве ли ки број ита ли јан ских ау то ра. Њи
хо вим ра до ви ма је по кри вен из у зет но ши рок 
спек тар те ма, ко ји об у хва та при вред ну и ди
пло мат ску исто ри ју, исто ри ју кул ту ре и ра
зно род них уста но ва (као што су цр ква, обра
зо ва ње, кул ту ра и сл.), об је ди њу је ло кал ну 
и по ро дич ну исто ри ју, исто ри ју умет но сти, 
исто ри ју књи жев но сти, ар хи тек ту ре, ет но
гра фи ју, ар хи ви сти ку и дру ге срод не на у ке 
и њи хо ве по моћ не ди сци пли не.

Књи га за по чи ње с не ко ли ко при ло га 
исто риј ске те ма ти ке, пре свих но се ћим и на
дах ну тим тек стом ко ји го во ри о зна ча ју Тр ста 
за исто ри ју Ср ба, чи ји је пи сац исто вре ме но 
и глав ни „кри вац” за на ста нак овог из да ња, 
др Ми ро слав Пе ри шић, ди рек тор Ар хи ва 
Ср би је, а ко јим је ау тор ус пео да чи та о цу у 
про сто ру и вре ме ну при бли жи Трст и ње го во 
гра ђан ство срп ског по ре кла. Исто вре ме но, 
он је пру жио низ убе дљи вих чи ње ни ца ко је 
иду у при лог прет ход но из не те кон ста та ци је. 
Као до бра до ку мен та ци о на по твр да прет ход
но ис ка за ног укло пио се рад проф. др Мар ка 
До га о раз вит ку и де ло ва њу срп ске тр го вач ке 
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за јед ни це у Тр сту у пе ри о ду од 1748. до 1908. 
го ди не. Овим ра до ви ма те мат ски бли ска је 
ди пло мат ска пре пи ска 1889–1899, срп ских 
ви це кон зу ла и ге не рал ног кон зу ла у Тр сту 
са ми ни стри ма ино стра них де ла Кра ље ви не 
Ср би је. По ме ну та гра ђа, по хра ње на у Ар хи ву 
Ср би је, са др жи по дат ке зна чај не за по ли тич
ку, еко ном ску, цр кве ну и кул тур ну исто ри ју 
Тр ста и око ли не, али и за исто ри ју Ау стро
у гар ске, Ср би је, Цр не Го ре и Осман ског цар
ства.

Срп ска пра во слав на цр ква Св. Спи ри
до на, ко ја до ми ни ра глав ним град ским тр гом 
Pon te Ros so, јед на је од нај ве ћих у срп ству, 
а го во ри о не ка да шњем бо гат ству не ве ли ке 
срп ске за јед ни це у Тр сту. Ова цр ква пред ста
вља ла је узор при ли ком из град ње Хра ма Св. 
Са ве у Бе о гра ду, на Вра ча ру, па сто га ни је 
чу до да је у књи зи ви ше чла на ка по све ће но 
пи та њу из град ње Пр ве Цр кве. Она је за по
че ла 1751, али је, због не ста бил но сти те ре на, 
по сле ње го ве те мељ не са на ци је, на истом 
про сто ру 110 го ди на (1861) ка сни је за ме ње на 
Другом Цр квом Св. Спи ри до на. С тим у ве зи 
су и при ло зи о ико на ма ко ји ма је осли ка на 
уну тра шњост Цр кве, по је ди но сти о по ре клу 
и на стан ку ње них зво на, о де ло ва њу цр кве
ног хо ра и пра во слав ном цр кве ном по ја њу у 
Тр шћан ској цр кве ној оп шти ни.

Ис тра жи ва чи ма 18. и 19. сто ле ћа, а по
себ но по ро дич них исто ри ја и ло кал не исто
ри је, али исто та ко и зна ти жељ ном чи та о цу 
жељ ном да про ши ри сво је зна ње, сва ка ко да 
ће по себ ну па жњу при ву ћи жи ве и за ни мљи во 
пи са не би о гра фи је по је ди на ца, као и исто ри
ја бо га тих срп ских по ро ди ца из Тр ста, ко ји ма 
је увер љи во до ча ра на сва до сто јан стве ност, 
гра ци о зност и еле ган ци ја гра ђа на ово га ко
смо по лит ског гра да, у ко јем се, ка ко то на во
ди је дан од ау то ра у књи зи, уме ће жи вље ња 
очи то ва ло на сва ком ко ра ку. На то упу ћу је 
мно го то га. До вољ но је са мо по бро ја ти не ке 
од нај зна чај ни јих ста рих срп ских тр шћан ских 
по ро ди ца, као што су, на при мер, би ли Бо те, 
Ву че ти ћи, Гоп че ви ћи, Кве ки ћи, Кур то ви ћи, 
Опу и ћи, Ри зни ћи, Ми ле ти ћи, По по ви ћи, 
Фру ши ћи и Шку ље ви ћи, или се се ти ти ве ле
леп них па ла та и по родич них ку ћа ко је су 
они по ди гли у ур ба ном град ском је згру, па да 
се са гле да њи хо ва еко ном ска моћ, и с ла ко ћом 
схва ти ко ли ки је био углед и зна чај ових љу ди 
за раз ви так са мог гра да. По ред при ре ђе них 
по да та ка из лич них и по ро дич них исто ри ја, 
у при ло зи ма је дат и бо гат илу стра тив ни ма
те ри јал, ко ји у зна чај ној ме ри до пу ња ва узор

но на пи са не члан ке. То су пре све га, број ни 
по је ди нач ни и по ро дич ни пор тре ти, као и дру
ге сли ке, из ра ђе не у тех ни ци уља на плат ну. 
Ме ђу њи ма, че сте су тзв. ка пе та но ве сли ке, 
сли ке је дре ња ка, ве о ма по пу лар не у оно вре ме 
ме ђу ка пе та ни ма и бро до вла сни ци ма, ко је су 
њи хо ви вла сни ци др жа ли на зи до ви ма рад них 
про сто ри ја или у ка би на ма бро до ва. По ред 
фо то гра фи ја по је ди на ца нај ра зли чи ти јег жи
вот ног до ба ту се мо гу про на ћи и сним ци глав
них фа са да згра да, гроб ни ца, би ста, ба кро ре
за, ико на, по зла ће них свећ ња ка, дра го це них 
по сре бре них око ва је ван ђе ља и ра зно ра зних 
са чу ва них об ред них пред ме та ко ји су при па
да ли бо га тим срп ским по ро ди ца ма из Тр ста. 
По себ ни ра до ви по све ће ни су по ми ња ним 
срп ским па ла та ма и дру гим срп ским гра ђе
ви на ма, као и срп ском гро бљу у Тр сту, у ко
ји ма се по ред нај за ни мљи ви јих по да та ка са 
ста но ви шта ар хи тек ту ре мо же ла ко и пре глед
но про пра ти ти и ур ба ни стич ки раз вој гра да 
Тр ста то ком за да тог пе ри о да. Вред но је на
гла си ти да је ова мо ну мен тал на и дра го це на 
књи га до би ла из у зет но лук су зну опре му, а да 
сво јим ра зно вр сним, бо га тим и са др жај ним 
илу стра тив ним ма те ри ја лом, од штам па ним 
на нај ква ли тет ни јем па пи ру, пред ста вља пра
ви ви зу ел ни ужи так за чи та о це.

Као зна чај но кул тур но и тр го вач ко сре
ди ште Ср ба, ко је се на ла зи ло на рас кр шћу 
мор ских и коп не них пу те ва, Трст је био сре
ди ште оку пља ња број них лич но сти ко је су 
то ком 19. ве ка жи ве ле и ства ра ле у ње му, би ло 
да је реч о књи жев ним ства ра о ци ма, ме це на
ма, или љу би те љи ма књи га и прет плат ни ци
ма на раз ли чи те пу бли ка ци је. У ње му су се 
већ од кра ја 18. ве ка на шле сле де ће лич но сти: 
ђа кон, по ли гло та и пи сац Ви кен ти је Љу шти на; 
све ште ник Цр кве Св. Спи ри до на и књи жев
ник Ви ћен ти је Ра кић; лин гви ста, ге о граф, 
ар хе о лог, про све ти тељ и пе сник Па вле Со ла
рић; ве ли ки пут ник, књи жев ник и драм ски 
пи сац Јо а ким Ву јић; учи тељ, пре во ди лац и 
до бро твор Ди ми три је Вла ди са вље вић; ле кар, 
но ви нар и је дан од по кре та ча Но ви на серб ских, 
пр вих но ви на код Ср ба Ди ми три је Фру шић; 
за тим са рад ник ви ше но ви на и по то њи па три
јарх Гер ман Ан ђе лић; пу бли ци ста, исто ри чар, 
астро ном, књи жев ник и из да вач Спи ри дон 
Гоп че вић мла ђи, као и тр го вач ки агент и но
ви нар Пе тар Узе лац; ар хи ман дрит Ма на сти ра 
Кру па, епи скоп ски ви кар у Дал ма ци ји и Бо ки 
ко тор ској Ге ра сим Зе лић; срп ски фи ло зоф и 
про све ти тељ До си теј Об ра до вић; срп ски вла
ди ка и пе сник Лу ки јан Му шиц ки и мно ги 
дру ги. 
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По ред то га, не до вољ но је по зна то, а 
вред но је по ме на, да се Срп ска пра во слав на 
оп шти на у Тр сту ис ти ца ла као сва ко вр сни 
да ро да вац срп ских ства ра ла ца, ин сти ту ци ја, 
по је ди на ца, па чак и срп ских уста ни ка (на 
при мер, то ком Пр вог срп ског устан ка), о че му 
све до чи гра ђа са чу ва на у ње ном ар хи ву.

Да би се сли ка о тр шћан ском срп ском 
ста нов ни штву ком пле ти ра ла по ста ра ли су 
се ау то ри при ло га о нај зна чај ни јим срп ским 
уста но ва ма у Тр сту – Срп ској шко ли „Јо ван 
Ми ле тић”, би бли о те ци и ар хи ву Срп ске пра
во слав не цр кве не оп шти не, као и би бли о те
ци Срп ске пра во слав не оп шти не, на осно ву 
ко јих је мо гу ће са гле да ти рад ових уста но ва 

обра зо ва ња и кул ту ре све до да на шњих да на, 
и сте ћи увид у бо га та не ма те ри јал на до бра 
ко ји ма оне рас по ла жу.

Овим, на рав но, ни су по ме ну те све те ме 
и про бле ми ко ји су до би ли од го ва ра ју ће ме
сто у овој вред ној, за ни мљи вој и дра го це ној 
књи зи, ко ја ће ње ног ко ри сни ка по ред ра до
сти са мог чи та ња обо га ти ти и но вим зна њи
ма, до сад не до ступ ним ка ко на уч ној, та ко и 
ши рој чи та лач кој пу бли ци у зе мљи. Да је 
прет ход но ре че но тач но, по твр ђу је и На гра да 
гра да Бе о гра да у обла сти дру штве них и ху
ма ни стич ких на у ка, ви со ко при зна ње ко је 
су до би ли др Ми ро слав Пе ри шић и Је ли ца 
Ре љић, ње ни при ре ђи ва чи.

Др Пе тар В. Кре стић, научни саветник
Историјски институт, Београд
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АUTHORS IN THIS IS SUE

ВЛА ДАН С. ГА ВРИ ЛО ВИЋ. Ре дов ни про фе сор на Од се ку за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду .

Ди пло ми рао 1995, ма ги стри рао 2000. („Ди пло ма тич ки спи си код Ср ба 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји и Кар ло вач кој ми тро по ли ји од кра ја XVII до сре
ди не XIX ве ка”) и док то ри рао 2003. го ди не („Те ми швар ски са бор и Илир ска 
двор ска кан це ла ри ја: 1790–1792”) на Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул
те та у Но вом Са ду. Био је до цент (2004–2009) и ван ред ни про фе сор (2009–2014) 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. У зва ње ре дов ног про фе со ра иза бран 
је 2014. го ди не. Област на уч ног ис тра жи ва ња: на ци о нал на исто ри ја од 16. до 
19. ве ка, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Кар ло вач ка ми тро по ли ја, по моћ не 
исто риј ске на у ке. 

Важнијекњиге: Ср би у гра до ви ма Сре ма 1790–1849, Но ви Сад 1995; 
Ди пло ма тич ки спи си код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји и Кар ло вач кој ми-
тро по ли ји од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка, Ве тер ник 2001; Зе мљи шна књи-
га се ла Во гањ (1758–1840), Срем ска Ми тро ви ца 2004; Те ми швар ски са бор и 
Илир ска двор ска кан це ла ри ја (1790–1792), Но ви Сад 2005; Би бли о гра фи ја ра-
до ва ака де ми ка Слав ка Га ври ло ви ћа, Бе о град 2006; Зна ме ни та до ку мен та 
за исто ри ју срп ског на ро да (1538–1918), Но ви Сад 2007 (ко а у тор); Зе мљи шна 
књи га се ла Ма ра дик (1758–1810), Срем ска Ми тро ви ца 2009; Плем ство код 
Ср ба у Ју жној Угар ској у XVII и XVI II ве ку, Срем ска Ми тро ви ца 2012.

ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ. Ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та Уни
вер зи те та у Но вом Са ду у пен зи ји.

Ди пло ми ра ла (1964) и ма ги стри ра ла (1972) на Прав ном фа кул те ту Уни
вер зи те та у Бе о гра ду. Док то ри ра ла 1978. на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи
те та у Но вом Са ду („О по ли тич ким стран ка ма у Вој во ди ни од 1918. до 1929. 
го ди не”). Пре да ва ла је Исто ри ју др жа ва и пра ва на ро да Ју го сла ви је, Исто
ри ју др жа ва и пра ва на ро да Ср би је и Цр не Го ре и Прав ну исто ри ју срп ског 
на ро да, а по ред то га и оп ци о ни пред мет Исто ри ја по ли тич ких и прав них ин
сти ту ци ја Вој во ди не. Пре да ва ла је прав ну исто ри ју три го ди не и на Прав ном 
фа кул те ту у Ис точ ном Са ра је ву. То ком ра да на Прав ном фа кул те ту би ла је 
про де кан и де кан Фа кул те та и про рек тор Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Важнијекњиге: Ода бра ни из во ри из др жав но прав не исто ри је Ју го сла-
ви је (са С. Шар ки ћем), Бе о град 1982; Оп шта исто ри ја др жа ве и пра ва (са 
С. Шар ки ћем), Бе о град 1986, 1989, 1992; При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918, 
Но ви Сад 1992 (ко а у тор); Исто ри ја по ли тич ких и прав них ин сти ту ци ја Вој-
во ди не, Но ви Сад 1992, 2004; Прав на исто ри ја срп ског на ро да, Но ви Сад 
2002; Ода бра ни из во ри из прав не исто ри је срп ског на ро да, Но ви Сад 2003; 
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Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку срп ског на род ног 
по кре та 1848–1849, Но ви Сад 2006; Прав на исто ри ја срп ског на ро да, Ис точ
но Са ра је во 2007; Из ве шта ји фран цу ских ди пло ма та из Бе о гра да у вре ме 
ре во лу ци је 1848–1849, Но ви Сад 2009; Прав на исто ри ја срп ског на ро да, Бео
град 2016 (осмо из да ње); Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни: 
1848–1849, Но ви Сад 2013.

ЖАР КО ПЕТ КО ВИЋ. Ван ред ни про фе сор на Оде ље њу исто ри је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 1994. на Оде ље њу исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео
гра ду, где је и ма ги стри рао 1999. („De le gi bus и Ци це ро но ва по ли ти ка кра јем 
пе де се тих го ди на”) и док то ри рао 2005. („Спољ на по ли ти ка Понт ске кра ље
ви не”). Иа збран у зва ње аси стен та при прав ни ка 1995, аси стен та 1999, до цен
та 2006. (Исто ри ја ста рог ве ка) и 2012. за ван ред ног про фе со ра (Исто ри ја Ри ма) 
Оде ље ња исто ри је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Област на уч ног 
ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: исто ри ја Рим ске ре пу бли ке, рим ска ре ли ги ја, 
рим ска по ли ти ка на Ис то ку у до ба по зне Ре пу бли ке, по ли тич ка ми сао по зне 
Рим ске ре пу бли ке, исто ри ја Или ри ка у до ба Рим ског цар ства.

Важнијекњиге: Спољ на по ли ти ка Понт ске кра ље ви не, Бе о град 2009.

МИ РА РА ДО ЈЕ ВИЋ. Ван ред ни про фе сор на Оде ље њу исто ри је на Фи
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

На Оде ље њу исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду ди пло ми ра ла 
1985, ма ги стри ра ла 1992. („Удру же на опо зи ци ја 1935–1939”) и док то ри ра ла 
2004. го ди не („Бо жи дар Мар ко вић (1874–1946) – По ли тич ка би о гра фи ја”). 
На Оде ље њу исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду иза бра на у зва ње 
аси стен та 1996, до цен та 2004, и ван ред ног про фе со ра 2014. го ди не (ужа на
уч на област „Исто ри ја Ју го сла ви је”). Област на уч ног ин те ре со ва ња и ис тра
жи ва ња јој је на ци о нал на исто ри ја ХХ ве ка.

Важнијекњиге: Удру же на опо зи ци ја: 1935–1939, Бе о град 1994; На уч-
ник и по ли ти ка: по ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа (1874–1946), 
Бе о град 2007; Крат ка исто ри ја Ср ба, Бе о град 2008 (ко а у тор); Ср би ја у Ве-
ли ком ра ту 1914–1918: крат ка исто ри ја, Бе о град 2014 (ко а у тор); Ми лан Грол, 
Бе о град 2014; Ја се но вац, Бе о град 2017 (ко а у тор).
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