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Д о ц .  д р  М А  ЈА  Н И  КО  Л И Ћ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Бе о град, Ср би ја

ВИ ЗАН ТИ ЈА И СР БИ ЈА У ВРЕ МЕ  
ФИ РЕН ТИН СКЕ УНИ ЈЕ ЦР КА ВА*

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ра да су од но си из ме ђу Ср би је и Ви зан ти је пре, то-
ком, и по сле са бо ра у Фе ра ри‒Фи рен ци 1438‒1439. го ди не, с по себ ним ак цен-
том на до де ли де спот ске ти ту ле Ђур ђу Бран ко ви ћу као по ку ша ју да Ср би ја 
бу де са ве зник у пла но ви ма Цар ства и по др шка ка ко по пи та њу уни је цр ка ва, 
та ко и у по ку ша ји ма за у ста вља ња Осман ли ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: уни ја, Ба зел ски са бор, са бор у Фе ра ри‒Фи рен ци, Јо ван 
VI II Па ле о лог, де спот ска ти ту ла, Ђу рађ Бран ко вић, Сил ве стер Си ро пул 

Као што је већ до бро по зна то, пре го во ри о уни ји Истoчне и За пад не 
Цр кве, во ђе ни из ме ђу Ца ри гра да и пап ства, тра ја ли су ду го.1 По што је Јо ван 
VI II Па ле о лог 1425. го ди не на сле дио на цар ском пре сто лу свог оца Ма ној ла 
II, у про ле ће 1426. го ди не је из Ца ри гра да упу ће но по слан ство па пи Мар ти-
ну V (1417‒1431) ка ко би се о овој ства ри да ље раз го ва ра ло.2 Из гле да ло је да 
су се то ком ових раз го во ра по ја ви ли обри си ком про ми са: бу ду ћи са бор тре-
ба ло је да се одр жи у Ита ли ји, а Ку ри ја је тре ба ло да обез бе ди сред ства за 
тро шко ве ви зан тиј ске де ле га ци је.3 Ме ђу тим, по сле по ме ну тог да ту ма да љи 

* Са оп ште ње про чи та но на Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји “Bet we en Worlds, V. 
The Union of Flo ren ce, 1439‒2009”, Клуж‒На по ка, Ру му ни ја, 22‒24. ок то бар 2009, у ор га ни-
за ци ји Цен тра за тран сил ван ске сту ди је Ру мун ске ака де ми је на у ка и Ау стриј ске ака де ми је 
на у ка. Чла нак са др жи део ре зул та та на ста лих на про јек ту Ви зан то ло шког ин сти ту та СА НУ 
бр. 177032 под на зи вом „Тра ди ци ја, ино ва ци ја и иден ти тет у ви зан тиј ском све ту” ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 О пре го во ри ма ко ји су прет хо ди ли са бо ру у Фе ра ри‒Фи рен ци 1438‒39. го ди не уп. 
нај но ви ју и те мељ ну сту ди ју S. Kol ditz, Jo han nes VI II. Pa la i o lo gos und das Kon zil von Fer ra ra‒
Flo renz (1438/9), Das byzan ti nische Ka i ser tum im Di a log mit dem We sten, I, Stut tgart 2013, 42‒167. 

2 О па пи Мар ти ну V cf. Pr o so po grap hisches Le xi kon der Pa la i o lo gen ze it, Wi en 1976 sq, 
no. 17194.

3 S. Kol ditz, op. cit., 49‒50. 
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раз го во ри о уни ји су за мр зну ти на го то во че ти ри го ди не, те се пр ве по нов не 
ве сти о њи хо вом на став ку ја вља ју 1430. го ди не, ка да је цар Јо ван VI II упу тио 
па пи Ма ка ри ја Ма кри са и Мар ка Ја га ри са.4 Ве ру је се да је раз лог пре ки да 
пре го во ра о уни ји би ла ви зан тиј ска re con qu i sta на Пе ло по не зу. На и ме, Ви зан-
тин ци су, осва ја њем Кла рен це 1428. и Па тра са 1430. го ди не, за го спо да ри ли 
чи та вим по лу о стр вом, из у зев мле тач ких по се да, Ко ро на, Мо до на, Ар го са и 
На фпли ја. Али, за у зи ма њем Па тра са, по ква ри ли су се од но си из ме ђу Цар-
ства и Ве не ци је, што је ве ро ват но и био узрок пре стан ка пре го во ра око 
уни је.5 С дру ге стра не, не ке спо ра дич не ве сти у из во ри ма су ге ри шу да су 
по сто ја ли ди пло мат ски кон так ти Па ле о ло га и Ту ра ка око Пе ло по не за, што 
извештавају да су ове ак ци је има ле бла го слов Осман ли ја.6 

Оште при хва ће ни став да је до шло до пре ки да пре го во ра око уни је има 
по сред не по твр де у из во ри ма. Осим то га, не ке спо ра дич не ве сти су ге ри шу 
да су се из ве сни ди пло мат ски кон так ти по пи та њу уни је одр жа ва ли и пре 
1430. го ди не. На и ме, угар ски краљ Жиг мунд7 је, на кон што су га Осман ли-
је по ра зи ле под Го луп цем 1428. го ди не, пот пи сао тро го ди шње при мир је, а 
на ред не го ди не био је при ну ђен да исто учи ни и са Мле ча ни ма.8 Ипак, у 
пи сму од 10. ок то бра 1429. го ди не уве ра ва де спо те Те о до ра II и Кон стан ти-
на Па ле о ло га да се за ла же за уни ју и из ве шта ва о ми ру ко ји је скло пио с 
Тур ци ма да би се су прот ста вио „за јед нич ким не при ја те љи ма Мле ча ни ма”. 
О ово ме, као и о по ну ди за ства ра ње са ве за про тив Ве не ци је, угар ски краљ 
је пре ко по сла ни ка Јо ва на Ди си па та оба ве стио и ца ра Јо ва на VI II.9 С дру ге 
стра не, Бе не де то деи Фол ки, ди пло ма та ми лан ског вој во де Фи ли по-Ма риа 
Ви скон ти ја, про тив ни ка Мле ча на, па пе Мар ти на V и у то вре ме вр хов ног го-
спо да ра Ђе но ве, по ма жу ћи Жиг мун ду да скло пи мир са Тур ци ма по сле по-
ра за код Го луп ца, био је овла шћен да угар ском кра љу пре не се и нај но ви је 
по ру ке ца ра Јо ва на VI II у ве зи с уни јом, ве ро ват но пр вих ме се ци 1429. го ди не.10 
Сâм Жиг мунд је, у по ме ну том пи сму од 10. ок то бра 1429. го ди не, из ве стио 

4 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po
u los sur le con ci le de Flo ren ce (1438–1439), éd. par V. La u rent, Pa ris 1971, 118. О вре ме ну од ла-
ска по ме ну те де ле га ци је у Рим: cf. S. Kol ditz, op. cit., 50 n. 34.

5 J. Gill, The Co un cil of Flo ren ce, Cam brid ge 1959, 42; I. Dju rić, Su mrak Vi zan ti je. Vre me 
Jo va na VI II Pa le o lo ga (1425–1448), Za greb 1989², 234–236. О ви зан тиј ско-мле тач ким од но си ма 
из ме ђу 1402. и 1431. го ди не: cf. K. M. Set ton, The Pa pacy and the Le vant (1204–1572), vol. II: 
The Fif te enth Cen tury, Phi la delp hia 1978, 1‒39. 

6 Gi or gio Sfran ze, Cro na ca, a cu ra di R. Ma i sa no, Ro ma 1990, 58, 64, 66, 68; I. Dju rić, op. 
cit., 236.

7 О Жиг мун ду Лук сем бур шком cf. J. Ho ensch, Ka i ser Si gi smund. He rrscher an der 
Schwel le zur Ne u ze it, München 1996; E. Mit si ou, M. Po po vić, J. Pre i ser-Ka pel ler, A. Si mon (eds), 
Em pe ror Si gi smund and the Ort ho dox world, Wi en 2010; K. Hru za, Ka i ser Si gi smund (1368‒1437), 
zur He rrschaftspra xis ei nes europäischen Mo nar chen, Wi en‒Köln‒We i mar 2012. 

8 Ј. Ра до нић, За пад на Евро па и бал кан ски на ро ди пре ма Тур ци ма у пр вој по ло ви ни XV 
ве ка, Но ви Сад 1905, 56.

9 N. Jor ga, No tes et ex tra its po ur ser vir à l’hi sto i re des cro i sa des au XVe siè cle, II, Pa ris 
1899, 252; S. Lam pros, Παλαιολόγεια και Πελ οποννησιακά, III, At hens 1926, 323; K. M. Set ton, 
op. cit., 28; I. Dju rić, op. cit., 238‒239.

10 S. Kol ditz, n. d., 50 n. 36, 146 n. 450. Пре ма пи сми ма деи Фол ки ја, он је по но во у Ми-
ла ну био апри ла 1429. го ди не, Do cu men ti di plo ma ti ci trat ti da gli Ar chi vi Mi la ne si e co or di na ti 
da Lu i gi Osio, II, Mi la no 1872, 405‒6; F. Ba bin ger, „Re la zi o ni Vi scon teo-Sfor zesche con la cor te 
Ot to ma na du ran te il sec. XV”, Aufsätze und Ab han dlun gen zur Geschic hte Südo ste u ro pas und der 
Le van te III, München 1976, 195‒96; Dju rić, op. cit., 243.



11

и па пу о ца ре вој по ру ци око уни је.11 Ови до бри од но си Ђе но ве и Цар ства 
би ли су ло гич на по сле ди ца хла ђе ња од но са из ме ђу Ца ри гра да и Мле ча на.12 

Сма тра се да је Ђу рађ Бран ко вић, ко ји је по сле смр ти свог уја ка де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа, ју ла 1427. го ди не пре у зео власт у Ср би ји, до био ти ту-
лу де спо та „нај ве ро ват ни је у про ле ће 1429. го ди не”.13 Ви зан тиј ски исто ри чар 
Ду ка, иа ко овај до га ђај по гре шно да ти ра у 1438. го ди ну,14 при по ве да да је 
но вог срп ског вла да ра за де спо та кру ни сао Ге ор ги је Фи лан тро пин, ко га је 
с тим ци љем, са ин сиг ни ја ма, у Ср би ју по слао ви зан тиј ски ва си левс Јо ван 
VI II Па ле о лог.15 Ге ор ги је Фи лан тро пин био је углед ни ви зан тиј ски ар хонт, 
се на тор, ди пло ма та и ме са зон (1438/39) Јо ва на VI II.16 До де ле де спот ских ти-
ту ла Ђур ђу Бран ко ви ћу, а ка сни је (1446) и ње го вом си ну Ла за ру, оба вље не су 
на спе ци фи чан на чин. Ђу рађ ни је био у срод ству с Па ле о ло зи ма, а обо ји ци је 
до сто јан ство до де ље но пре ко по сред ни ка, цар ског по сла ни ка, не на све ча-
но сти у цар ској па ла ти у Ца ри гра ду, ка ко је при ли чи ло. Оп ште при хва ће ном 
схва та њу да је до де љи ва њем де спот ских ти ту ла ви зан тиј ски цар ус по ста вљао 
сво ју идеј ну су пре ма ти ју над Ср би јом, а срп ски вла да ри сво ју др жа ву та ко 
укљу чи ва ли у ви зан тиј ску по ро ди цу др жа ва и на ро да, са ва си лев сом на че лу, 
при до да то је и ми шље ње да је де спот ско до сто јан ство на овај на чин до де-
ље но Ђур ђу Бран ко ви ћу јер је он на сле дио Сте фа на Ла за ре ви ћа, ко ји је имао 
ти ту лу де спо та, до би је ну у Ца ри гра ду.17

Ме ђу тим, де спот ска ти ту ла ни је слу чај но до де ље на баш та да. Чи ни се 
да је, осим већ на ве де них, том при ли ком Ца ри град имао још је дан мо тив. 
Ка ко је већ на зна че но, успе шно ра то ва ње на Пе ло по не зу про бу ди ло је код 
Ви зан ти на ца ве ру да ће се њи хо ви вој ни ус пе си на ста ви ти. С об зи ром на то 
да је за сво је ак ци је, у овом слу ча ју пре све га ан ти мле тач ке, Цар ство очи глед-
но има ло бла го слов Ту ра ка, да је Жиг мунд Лук сем бур шки ну дио са вез про тив 
Мле ча на, да је Ђу рађ Бран ко вић, ина че Жиг мун дов ва зал, у про ле ће 1428. 
го ди не та ко ђе скло пио мир са сул та ном,18 оба ве зав ши се и ње му на ва зал ски 
ста тус, чи ни се да је до де ла де спот ске ти ту ле но вом срп ском вла да ру, као што 
је то био слу чај и са де спо том Сте фа ном Ла за ре ви ћем 1402. го ди не, био по-
ку шај да се Ср би ја ве же за бу ду ће пла но ве Цар ства као са ве зник и по др шка, 
с об зи ром на оп шти став ко ји су Ви зан тин ци има ли пре ма Ср би ји у то до ба.19 

11 N. Jor ga, op. cit., 252–254.
12 О су ко бу ко ји је 1429. из био из ме ђу Ве не ци је и Фи рен це с јед не, и Лу ке, Ми ла на и 

Ђе но ве с дру ге стра не уп. I. Dju rić, op. cit., 243.
13 Б. Фер јан чић, Де спо ти у Ви зан ти ји и ју жно сло вен ским зе мља ма, Бе о град 1960, 188.
14 I. Dju rić, op. cit., 257 n. 174; М. Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци о Ср би ји (1402‒1439), 

Бе о град 2010, 97‒100.
15 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na (1341‒1462), ed. V. Gre cu, Buc ha rest 1958, 259; Б. Фер-

јан чић, Де спо ти, 188–89; Б. Фер јан чић, „Ви зан тин ци у Ср би ји пр ве по ло ви не XV ве ка”, 
Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та (ЗР ВИ) 26 (1987), 207. 

16 PLP № 29760; S. Mer gi a li-Sa has, „A Byzan ti ne am bas sa dor to the West and his of fi ce 
du ring the Fo ur te enth and Fif te enth Cen tu ri es: A Pro fi le”, Byzan ti nische Ze itschrift 94 (2001), 602, 
на во ди 23 ам ба са до ра Јо ва на VI II, али се чи ни да би овој ли сти тре ба ло до да ти и Ге ор ги ја 
Фи лан тро пи на. Cf. Т. Кју со пу лу, Цар или упра ви тељ. По ли тич ка власт и иде о ло ги ја пред 
пад Ца ри гра да 1453. го ди не, Бе о град 2014, 46, 60, 61, 84, 85, 180. 

17 Б. Фер јан чић, „Ви зан тин ци”, 187.
18 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994, 100‒101. 
19 Су прот но ви зан тиј ским исто ри ча ри ма XIV ве ка, ко ји су Ср би ју и ње не вла да ре са 

пре зи ром по сма тра ли као вар ва ре, исто ри ча ри XV ве ка ви де ли су их не са мо као по доб не, 
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Сте фан Ла за ре вић до био је де спот ску ти ту лу у Ца ри гра ду ав гу ста 1402. 
го ди не из ру ку ца ра Јо ва на VII Па ле о ло га, ко ји је упра вљао ви зан тиј ском 
пре сто ни цом у од су ству свог стри ца, ца ра Ма ној ла II.20 Кон стан тин Фи ло зоф, 
ме ђу тим, све до чи да је ка сни је, 1410. го ди не, то ком бит ке под Ца ри гра дом21 
из ме ђу осман ских прин че ва Су леј ма на, ко га су по др жа ва ли Ви зан тин ци, и 
Му се, ко га је по др жа вао Сте фан Ла за ре вић, де спот ска ти ту ла по но во до де-
ље на срп ском вла да ру, овог пу та од стра не ца ра Ма ној ла II, бу ду ћи да, пре ма 
ре чи ма де спо то вог би о гра фа, „Јо ван (VII) ни је био у пу ној вла дар ској мо ћи”.22 
Иа ко се у на шој исто ри о гра фи ји уста ли ло ми шље ње да је 1410. го ди не Сте фа ну 
Ла за ре ви ћу са мо по твр ђе на де спот ска ти ту ла,23 два до ку мен та ко ја је 1406. и 
1407. го ди не цар Ма ној ло II из дао Ма на сти ру Св. Пан те леј мо на на Све тој 
Го ри, на зах тев свог ро ђа ка де спо та Сте фа на (τοῦ περιποθήτου ἐξαδέλφ(ου) τῆς 
βασιλ(είας) μου εὐτυχε στάτου δε σπότο υ τοῦ κῦρ Στεφάνου)24 и сво је су пру ге 
Је ле не Па ле о лог, су ге ри шу не са мо да је Сте фа но ва де спот ска ти ту ла би ла 
ва лид на, већ на то да је ње на „по твр да” пред ста вља ла, ка ко је то ис прав но 
прет по ста вио још Џон Бар кер, по ку шај Цар ства да срп ског вла да ра те шње 
ве же за пла но ве Цар ства.25 Ви зан тин ци и де спот Сте фан Ла за ре вић на ћи ће 
се, ме ђу тим, на ис тој стра ни тек у зби ва њи ма ко ја су прет хо ди ла Му си ном 
па ду и успо ну Мех ме да I на осман ски пре сто 1413. го ди не.26 Са де спо том 
Ђур ђем Бран ко ви ћем, ка ко ће се по ка за ти, до то га ни ка да не ће до ћи.

Чи ни се, ме ђу тим, да је Ца ри град ра чу нао на по др шку Ср би је и по пи та-
њу бу ду ћег уни о ни стич ког са бо ра. У том сми слу је ин ди ка тив но да је Ђур ђу 
Бран ко ви ћу цар Јо ван VI II упу тио Ге ор ги ја Фи лан тро пи на, ко ји је и сам био 
при ста ли ца уни је.27 Ово ин ди рект но по твр ђу је и Сил ве стер Си ро пул, уче-
сник са бо ра у Фе ра ри‒Фи рен ци и ау тор ме мо а ра у ко ји ма го во ри о зби ва-
њи ма пре, то ком и по сле ње га. То је ујед но и је ди ни ви зан тиј ски из вор ко ји 
нас оба ве шта ва о ста ву Ср би је пре ма овом уни о ни стич ком са бо ру. Си ро пул, 
на и ме, при по ве да ка ко се ца ри град ски па три јарх Јо сиф II ус про ти вио пред-
ло гу да пред сто је ћи са бор бу де одр жан у Ита ли ји, за шта се за ла гао па па. У 
го во ру одр жа ном 1431. го ди не, ако је су ди ти пре ма Си ро пу ло вом на ра ти ву, 
по ку шао је да об ја сни ка ко је ла ко из во дљи во да се са бор одр жи у Ца ри гра ду. 

већ и по жељ не са ве зни ке у на сто ја њу да се за у ста ве Осман ли је, M. Ni ko lić, „Byzan ti ne Hi sto-
ri o graphy on the Sta te of Ser bian De spots”, ZR VI 45 (2008), 279‒288. Ова про ме на ви зан тиј ског 
ста ва пре ма Ср би ма ви дљи ва је већ у јед ном го во ру Ди ми три ја Ки до на (Cydo nis, Συμβου-
λευτικὸς ἕτερος περὶ Καλλιπόλεως, Pa tro lo gi ae cur sus com ple tus, se ri es gra e co la ti na, ed. J. P. 
Mig ne, Pa ris 1857–1866, 1033) у ко ме он о Ср би ма го во ри као о истин ским са ве зни циа, Б. 
Па вло вић, „Ср би у де ли ма Ди ми три ја Ки до на”, ЗР ВИ 49 (2012), 288. 

20 Кон стан тин Фи ло соф и ње гов жи вот Сте фа на Ла за ре ви ћа де спо та срп ско га. По 
дви је ма срп скосло вен ским ру ко пи си ма из но ви це из дао В. Ја гић, Гор њи Ми ла но вац 2004 
(ре принт), 278. 

21 О би ци под Ца ри гра дом уп. М. Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци, 57‒62.
22 Кон стан тин Фи ло соф, 296. 
23 Б. Фер јан чић, Де спо ти, 184.
24 Ac tes de Sa int –Pantéléèmôn, Ar chi ves de l’At hos T. XII, par P. Le mer le, G. Da gron, S. 

Ćir ko vić, Pa ris 1982, 118–120, 123.
25 J. W. Bar ker, Ma nuel II Pa la e o lo gus (1391–1425): A Study in La te Byzan ti ne Sta te sman ship, 

New Brun swick‒New Jer sey 1969, 282. 
26 О овим зби ва њи ма уп. М. Ни ко лић, Ви зан тиј ски пи сци, 69‒75.
27 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 

428, 434‒36, 486‒92, 498‒500.
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Цар је пре ко до брих по сла ни ка тре ба ло са мо ја сно да ста ви до зна ња по зва-
ни ма на са бор да до ђу са при хо ди ма ко ји ма рас по ла жу, јер су они по треб ни 
ка ко би се ова кав бо жан ски по сао оба вио. Па три јарх је био уве рен да ће на 
са бор до ћи ру ски ми тро по лит Фо ти је са мно гим бла гом и пре ко сто хи ља да 
пер пе ра, а цар ће без про бле ма до би ти 50 хи ља да. До ћи ће, по том и ар хи е пи-
скоп Гру зи је, и сам бо гат, и од ње га ће се до би ти 30 хи ља да, или нај ма ње два-
де сет. А „до ћи ће и пећ ки (ар хи е пи скоп) и до би ће се од ње га 20 хи ља да”.28 
Да кле, на осно ву хро но ло ги је ко ја нам је до са да по зна та, две го ди не по 
до де ли де спот ског до сто јан ства Ђур ђу Бран ко ви ћу, ца ри град ски па три јарх 
је не ка ко био при лич но си гу ран да ће срп ски па три јарх до ћи на пред сто је ћи 
са бор и да ти но вац. Са свим је очи глед но да су од но си из ме ђу Ср би је и Ви-
зан ти је у том тре нут ку би ли ве о ма до бри. Чи ни се да је у ова квом ста ву 
кључ ну уло гу има ла упра во де спот ска ти ту ла, чи ја је функ ци ја би ла да 
срп ског вла да ра свр ста у ин те ре сну сфе ру Цар ства. 

Ср би ма су по зив на уче шће на пред сто је ћем са бо ру упу ти ли и Ба зел ски 
са бор и цар Јо ван VI II Па ле о лог. Бер тран дон де ла Бро ки јер је, на и ме, ка да је 
по чет ком 1433. го ди не бо ра вио код срп ског де спо та, та мо срео „јед но га би ску па 
и јед ног ма ги стра те о ло ги је, ко ји су ишли у иза слан ство ца ру у Ца ри град од 
стра не све тог Ба зел ског са бо ра”.29 Бро ки јер је, ина че, код срп ског де спо та бо-
ра вио са Бе не де том деи Фол ки јем. Они су сво је за јед нич ко пу то ва ње за по че-
ли у Ца ри гра ду, где су се сре ли 22. ја ну а ра 1433. го ди не, а рас та ли су се тек у 
Бру ку, у Ау стри ји, по што су прет ход но по се ти ли двор Му ра та II, Ђур ђа Бран-
ко ви ћа и Угар ску.30 А ми лан ски вој во да Ви скон ти упу тио је пре ко деи Фол-
ки ја, ко ји је кре нуо из Ми ла на 21. фе бру а ра 1432. го ди не, по ру ке за ца ра Јо ва на 
VI II и Је ле ну Дра гаш, али и пи сма за де спо та Ђур ђа, Ђе но вља не са Хи о са и 
из Пе ре и До ри на Га ти лу зи ја.31 Би ће да је деи Фол ки овом при ли ком пре дао 
пи смо ми лан ског вој во де де спо ту Ђур ђу, ско ро го ди ну да на по што је на пу стио 
Ми ла но. По ред ми шље ња да се ови кон так ти ми лан ског вој во де и срп ског 
де спо та мо гу по сма тра ти је ди но у кон тек сту срп ско-мле тач ких од но са у При-
мор ју,32 има и оних ко ји сма тра ју да су Ви скон ти и Жиг мунд Лук сем бур шки 
на ме ра ва ли да и Ср би ју при до би ју за сво је пла но ве ве за не за уни ју.33 Бо ра вак 
иза сла ни ка Ба зе ла на дво ру де спо та Ђур ђа за бе ле жио је још је дан из вор. На 
за се да њу Са бо ра од 23. ја ну а ра 1433. го ди не од лу че но је да се дво ји ца иза сла-
ни ка по ша љу у Ца ри град са пи сми ма за ца ра и па три јар ха. Прет ход но је нај пре 
тре ба ло да до ђу у Угар ску и до би ју од над би ску па Остро го на и па ла ти на пи-
сма и упут ства за ца ра и па три јар ха, али и за дру ге ва жне лич но сти у пра во-
слав ном све ту, укљу чу ју ћи и „du ci Ra sie, me tro po li ta no suo et ali is”.34 Ба зел ски 

28 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 
120‒122.

29 Ber tan don de la Bro ki jer, Pu to va nje pre ko mo ra, Be o grad 1950, 109; М. Спре мић, „Ср би 
и Фло рен тин ска уни ја цр ка ва 1439. го ди не”, ЗР ВИ 24‒25 (1986), 415.

30 Bro ki jer, op. cit., 75, 88, 97, 101, 109, 130. 
31 F. Ba bin ger, op. cit., 200; I. Dju rić, op. cit., 240, n. 108. 
32 I. Dju rić, op. cit., 240, n. 108.
33 М. Ан то но вић, Пап ство и Ср би ја у XV ве ку, До да так Исто риј ском гла сни ку, 1‒2, 

Бе о град 1993, 45.
34 J. Hal ler, Con ci li um Ba si li en se, Stu dien und Do ku men te zur Geschic hte der Ja hre 1431–

1437, I, Ba sel 1896–1936, 322, 367; S. Kol ditz, op. cit., 106.



по сла ни ци су, ка ко о то ме из ве шта ва Јо ван Ду бров ча нин, про шли кроз Угар ску, 
Ра шку, Ма ке до ни ју и Бу гар ску и 30. апри ла 1433. го ди не сти гли су у Ца ри град.35

Цар Јо ван VI II Па ле о лог је, као што се зна, пре го ва рао и са Ри мом и са 
пред став ни ци ма Ба зел ског са бо ра. По слан ство Ба зел ског са бо ра, ко је су са-
чи ња ва ли Јо ван Ду бров ча нин, Хен рик Мен гер и Си мон Фре рон, сти гло је у 
Ца ри град 24. сеп тем бра 1435. го ди не.36 Са њи ма је до пу то вао и Хри сто фор 
Га ра то ни, пап ски нун ци је, са за дат ком да при во ли Ви зан тин це па пи Ев ге ни-
ју IV.37 Ба зел је ну дио зна чај не уступ ке у вер ском по гле ду и хит ну при пре му 
по мо ћи Ца ри гра ду. Цар је у то до ба био скло ни ји да се при кло ни Ба зе лу. По-
што су ба зел ски по сла ни ци при хва ти ли све ви зан тиј ске зах те ве, укљу чу ју ћи 
и онај о оба ве зном па пи ном при су ству на са бо ру, са чи ње но је упут ство за обе 
стра не у пре го во ри ма. Хен рик Мен гер је де цем бра 1435. го ди не кре нуо да о 
пре го во ри ма оба ве сти Ба зел, а Хри сто фор Га ра то ни, за јед но са ви зан тиј ским 
по сла ни ци ма Јо ва ном, Ге ор ги јем и Ма ној лом Ди си па ти ма, упу тио се у Рим.38

Пре не го што ће ова по слан ства кре ну ти на пут, цар је одр жао је дан го вор, 
ис ти чу ћи у ње му до бро би ти од пред сто је ћег сје ди ње ња Хри сто вих Цр ка ва. 
Том при ли ком је спо ме нуо број не на ро де на За па ду, ко ји по шту ју ла тин ску 
дог му, али и број не на ро де са њи хо ве, ви зан тиј ске стра не, ко ји по шту ју ста ру 
и ви зан тиј ску дог му, а ме ђу њи ма и Ср бе.39 У тзв. ре дак ци ји Б Си ро пу ло вог 
спи са,40 ца рев го вор, иа ко из ме њен, та ко ђе по ми ње Ср бе у истом кон тек сту.41

35 Con ci li um Ba si li en se, Stu dien und Do ku men te zur Geschic hte der Ja hre 1431‒1437, I, 322, 
333; М. Ан то но вић, н. д., 46-47. Бро ки је ро ву вест по твр ђу ју ду бро вач ки до ку мен ти, па та ко 
са зна је мо да је до ми ни ка нац Јо ван Стој ко вић, уче сник Са бо ра у Ба зе лу и је дан од ње го вих 
по сла ни ка у Ца ри гра ду, 1435. го ди не за тра жио од свог род ног гра да по дат ке о вла да ри ма 
Бо сне и Ср би је, њи хо ве ти ту ле и мо гућ но сти да упу те по сла ни ке на Са бор. Ду бро вач ки 
се нат је од го во рио 5. ок то бра 1433. го ди не да у Бо сни тра је рат, те да ни је мо гу ће да уче-
ству ју у ра ду Са бо ра. Оба ве сти ли су га та ко ђе да је име де спо та „Ras ci ae” Ђу рађ, те да му 
се обра ћа са „il lu stri et po ten ti dis pot ho”, без по да та ка о евен ту ал ном срп ском уче шћу на 
Са бо ру, N. Jor ga, op. cit., 318; М. Ди нић, Из Ду бро вач ког ар хи ва, III, Бе о град 1967, бр. 31, 
192‒193; М. Спре мић, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја”, 415. 

36 E. Cec co ni, Stu di sto ri ci sul Con ci lio di Fi ren ze, Flo ren ce 1869, CXLI‒CXLII, CXCVI-
II‒CXCIX; Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre 
Syro po u los, 132; S. Kol ditz, op. cit., 58‒9.

37 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 
134; S. Kol ditz, op. cit., 53, 55‒7, 61.

38 E. Cec co ni, op. cit., CLXXIX‒CLXXXI, CXCIV, CCXXI‒CCXXI II; Les „Mémo i res” 
du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 146, 152‒154; I. Dju rić, 
op. cit., 252–256.

39 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 
148‒150.

40 Од нос тзв. ре дак ци ја A и Б Си ро пу ло вих Ме мо а ра ду го је био пре мет на уч них ди-
ску си ја. Док је В. Ло ран ве ро вао да су у пи та њу две не за ви сне вер зи је (Les „Mémo i res” du 
Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 37‒60), О. Кре стен је 
сма трао да је ре дак ци ја Б за ви сна од ре дак ци је А (O. Kre sten, „Nu gae Syro pu li a nae. Be trac-
htun gen zur Über li e fe rung sgeschic hte der Me mo i ren des Sil be stros Syro pu los”, Re vue d’hi sto i re 
des Tex tes 4 (1974) 75‒138). Ме ђу тим, чи ни се да је Ј. Л ван Ди тен ар гу мен то ва но по ка зао да је 
ре дак ци ја Б пр во бит на вер зи ја тек ста са мог Си ро пу ла (J. L. van Di e ten, „Zu den zwei Fas sun gen 
der Me mo i ren des Sylve ster Syro po u los über das Kon zil von Fer ra ra-Flo renz. Die Um ke hrung der 
The se La u rents und die Fol gen”, An nu a ri um Hi sto ri ae Con ci li o rum 11 (1979) 367‒395). Уп. S. 
Kol ditz, op. cit., 28‒31. 

41 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 
584.
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Пре не го што је сти гао од го вор из Ба зе ла, цар је по чео да се при пре ма 
за пред сто је ћи са бор, упу тив ши у ту свр ху по зи ве за уче шће мно гим вла да ри-
ма и ис точ ним па три јар си ма. По слао је, та ко, по ру ку чак и пољ ском кра љу. 
Сеп тем бра 1436. го ди не Ан дро ник Ја га рис упу ћен је у Гру зи ју и Тра пе зунт. 
Не што ра ни је је о све му био оба ве штен и ми тро по лит Мол до вла хи је, од ко га 
је од го вор сти гао ок то бра 1437. го ди не. Цар се обра тио и ки јев ском ми тро по-
ли ту и све Ру си је, ис точ ним па три јар си ма по шао је Па вле Ма кро хе рис у је сен 
1436, а исте го ди не је упу ће но по слан ство и де спо ту Ђур ђу Бран ко ви ћу.42 

Си ро пул из ве шта ва да „су по ве ри ли да де спо ту Ср би је оде ње гов шу-
рак, ве ли ки до ме стик Кан та ку зин, и он ре че мно ге ства ри о ово ме де спо ту. 
А он ни ти је же лео да упу ти по сла ни ке, ни ти да пи ше”.43 У ре дак ци ји Б 
Си ро пу ло вог де ла, за бе ле же на је дру га чи ја ре ак ци ја срп ског де спо та. Њен 
пи сац на во ди сле де ће: „По том је по же лео ве ли ки до ме стик Кан та ку зин да 
иде свом зе ту де спо ту Ср би је због лич ног по сла. А по ве рио му је цар да ка-
же де спо ту ства ри у ве зи са са бо ром и при во ли га да и он упу ти по сла ни ка 
на са бор. А де спот, по што је са слу шао из ла га ње у ве зи са са бо ром, ре као је 
Кан та ку зи ну: ʽЈа сам су сед Ла ти на и че сто сам оп штио и раз го ва рао са њи-
ма и знам тач но и њи хо ве при ли ке и оби ча је. По што сам, да кле, до бро схва-
тио све у ве зи њих, ипак не ћу упу ти ти по сла ни ка на са бор .̓”44

Нај пре, ве ли ки до ме стик Кан та ку зин је за пра во Ан дро ник Па ле о лог Кан-
та ку зин, брат Ге ор ги ја Па ле о ло га Кан та ку зи на и Ири не Кан та ку зин, же не де-
спо та Ђур ђа.45 Он је, ка ко се да нас узи ма, био по след њи ве ли ки до ме стик Цар-
ства Ро ме ја и оба вљао је ту функ ци ју од 1435. до 1453. го ди не. Тре ба ис та ћи да 
се, пре ма ис тра жи ва њи ма То ње Кју со пу лу, до сто јан ство ве ли ког до ме сти ка у 
XV ве ку на ла зи ло на са мом вр ху ли сте до сто јан стве ни ка Цар ства.46 Да кле, цар 
је у ову очи глед но осе тљи ву ми си ју упу тио ве ли ког до ме сти ка, јед ног од нај-
ви ших до сто јан стве ни ка Цар ства, из ра зи тог при ста ли цу уни је47 и при том 
Ђур ђе вог ро ђа ка. По да так на осно ву ре дак ци је Б Си ро пу ло вог спи са, да је 
Ан дро ник Па ле о лог Кан та ку зин по шао у Ср би ју због лич ног по сла под се ћа 
нас на јед ну вр ло ва жну чи ње ни цу ‒ сеп тем бра 1436. го ди не про сла вље не су 
свад бе не све ча но сти по во дом од ла ска Ма ре Бран ко вић у ха рем Му ра та II.48 

42 Исто, 162‒64; E. Cec co ni, op. cit., CCII; F. Dölger, Re ge sten der Ka i se rur kun den des 
oströmischen Re ic hes von 565–1453, 5. Teil – Re ge sten von 1341–1453, München‒Ber lin 1965, № 
461, 121; I. Dju rić, op. cit., 256–257.

43 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 
164.

44 Исто, 598.
45 V. La u rent, „Le Va ti ca nus La ti nus 4787. Hi sto i re et al li an ces des Can ta cuzènes aux XI Ve 

– XVe siè cles”, Re vue des étu des byzan ti nes 9 (1952), 70–72, 83; D. M. Ni col, The Byzan ti ne Fa
mily of Kan ta ko u ze nos (Can ta cu ze nus) ca. 1100‒ 1460. A Ge ne a lo gi cal and Pro so po grap hi cal 
Study, Was hing ton 1968, № 68, 180–181; PLP, № 10957.

46 Т. Кју со пу лу, н. д., 59, 60, 86, 87; The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um, vol. I‒III, New 
York‒Lon don 1991, 1329‒1330 (A. Kaz hdan).

47 Gi or gio Sfran ze, Cro na ca, 116; D. M. Ni col, op. cit., 180 та ко ђе ис ти че чи ње ни цу, на 
осно ву Сфран ци со ве ве сти, да Ан дро ник Па ле о лог Кан та ку зин ни је сим па ти сао Ср бе бу-
ду ћи да ни су по др жа ли уни ју. Из тог раз ло га се 1451. го ди не ус про ти вио пред ло гу да се цар 
Кон стан тин XI Дра гаш оже ни Ма ром Бран ко вић.

48 М. По по вић, Ма ра Бран ко вић. Же на из ме ђу хри шћан ског и ислам ског кул тур ног 
кру га у 15. ве ку, Но ви Сад 2014, 52–93.
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Упра во не где у то вре ме, не зна мо тач но кад, Кан та ку зин је по шао пут Ср би-
је да сво јим при су ством уве ли ча свад бе не све ча но сти или че сти та на већ 
скло пље ном бра ку, и при во ли, ако је то уоп ште би ло до ње га, срп ског вла-
да ра да по ша ље по слан ство на Са бор. 

Де спот Ђу рађ Бран ко вић био је ви ше стру ко мо ти ви сан да не узме уче-
шћа у пред сто је ћем са бо ру. Ње гов став је, пре све га, био де фи ни сан од но-
си ма с Тур ци ма. На и ме, на про ле ће 1428. го ди не он је пот пи сао мир с Тур-
ци ма и ус по ста вио ва зал ски од нос с Му ра том II, ко ји је прет ход но имао и 
де спот Сте фан Ла за ре вић. Ти ме је он на ста вио да спро во ди по ли ти ку свог 
уја ка као дво стру ког ва за ла ‒ угар ског и тур ског. Је дан од за ло га скло пље-
ног ми ра с Тур ци ма би ла је и ве рид ба ње го ве ћер ке Ма ре са осман ским 
сул та ном. До је се ни 1436. го ди не, ка да је Ма ра ко нач но оти шла у Му ра тов 
ха рем, Ср би ја се на ла зи ла у ми ру и би ла је по ште ђе на тур ских ра за ра ња. 
Има не ких по сред них ве сти да је, по што је 1432. го ди не ис те кло тро го ди шње 
угар ско-тур ско при мир је и по што су Тур ци та да об но ви ли сво је упа де у 
Вла шку, угро жа ва ју ћи ти ме и Угар ску, по сто ја ла опа сност и по Ср би ју. Да 
би она би ла от кло ње на, де спот Ђу рађ је са сул та ном скло пио но ви спо ра зум, 
ве ро ват но већ 1432, а нај ка сни је по чет ком 1433. го ди не.49 У при лог то ме 
све до чи и Ду ки на вест о дру гом тур ском по слан ству, тј. Са ру џи ном до ла ску 
у Ср би ју, у ци љу утвр ђи ва ња по је ди но сти око Ма ри не ве рид бе са сул та ном.50 
С об зи ром на то да је на је сен 1436. го ди не го то во осмо го ди шњи мир из ме ђу 
Ср би је и Тур ске био оја чан и оро ђа ва њем вла дар ских по ро ди ца две др жа ве, 
нај зна чај ни јим сред ством сред њо ве ков не ди пло ма ти је, де спот Ђу рађ ни је 
ви део раз ло га да до ве де у пи та ње ио на ко осе тљи ви по ло жај Ср би је. Исти 
став он ће за у зе ти и 1444, ка да је од био да уче ству је у кр ше њу Се ге дин ског 
спо ра зу ма пот пи са ног с Тур ци ма и по том у кр ста шком по хо ду ко ји је за-
вр шен хри шћан ском ка та стро фом у би ци на Вар ни. Кра јем 1436. го ди не, пак, 
ишао му је у при лог и став ње го вог дру гог си зе ре на, Жиг мун да Лук сем бур-
шког, ко ји је од 1437. го ди не, а мо жда и од ра ни је, био про тив уни је. Иа ко је 
у јед ном пи сму Јо ван Ду бров ча нин за бе ле жио да су се фе бру а ра 1437. го ди-
не у Ца ри гра ду оку пи ла по слан ства пра во слав них др жа ва и цр ка ва, укљу-
чу ју ћи и по слан ство срп ског де спо та, те су се, ме ђу тим, на гла си не да ће се 
Ба зел ски са бор рас пу сти ти, раз и шли,51 чи ни се да про ме не у ста ву Ср би је 
по овом пи та њу ни је би ло ни ок то бра 1437. го ди не,52 ка да се Ма ној ло Ди си-
пат,53 ко ји је био по слат ца ру Жиг мун ду, пре ко Ср би је и Ма ке до ни је жу рио 
на зад за Ца ри град, ка ко би на вре ме пре нео по ру ку угар ског вла да ра у ве зи 
с пред сто је ћим са бо ром. То је био исти чо век, ка же Си ро пул ми сле ћи на 
Жиг мун да, ко ји је и ра ни је по жу ри вао ца ра да при ста не на уни ју, јер је оче-
ки вао да ће сâм има ти мно ге ко ри сти од то га, а и са да је са ве то вао ца ру, 

49 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 106, 141, 145, 158.
50 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 257.
51 J. Hal ler, Con ci li um Ba si li en se, 331‒333, 340, 364, 367, 378; М. Спре мић, „Ср би и Фло-

рен тин ска уни ја”, 416; М. Ан то но вић, н. д., 48‒49.
52 F. Dölger, op. cit., № 3471. 
53 Ма ној ло Ди си пат био је по сла ник Јо ва на VI II у раз ли чи тим ми си ја ма: 1434. био је 

по слат у Ђе но ву, Фи рен цу и Ба зел, а 1437. го ди не угар ском кра љу Жиг мун ду, F. Dölger, op. 
cit., nos. 3441, 3444‒3446, 3471, 3480‒3482, 3522; PLP № 5540.
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пи сми ма и ре чи ма по сла тим по Ди си па ту, да не иде у том тре нут ку Ла ти-
ни ма.54

И по ред то га што је Ан дреа да Сан та Кро че, advo ca tus con si sto ri a lis,55 
твр дио да је срп ски де спот био при су тан на отва ра њу са бо ра у Фе ра ри, не ма 
из вор них по да та ка ко ји би то по твр ди ли.56 Шта ви ше, упра во од 1437. го ди не 
Тур ци по но во пу сто ше Ср би ју. Ка ко су Тур ци на про ле ће упа ли у Ер дељ, угар-
ска вој ска је, с дру ге стра не, ју на исте го ди не из прав ца Го луп ца за по че ла 
про дор до ли ном Мо ра ве.57 Уга ри су за у зе ли Кру ше вац и та мо спа ли ли тур ске 
бро до ве,58 а по том су за по че ли по вла че ње ка се ве ру. У су ко бу са ви дин ским 
бе гом Али јем по ра же ни су на Го до мин ском по љу крај срп ске пре сто ни це Сме-
де ре ва.59 Тур ци су на ле то исте го ди не упа ли у Угар ску, али су овог пу та би ли 
по ра же ни. Они се због то га све те Ср би ји, у ко јој се у то вре ме по ја вљу је и ку га. 
Ду бров ча ни су по све до чи ли да је, ка ко би Тур ке при во лео на мир, де спот Ђу-
рађ мо рао да чи ни да ље уступ ке, пре дав ши им град Бра ни че во, пре но вем бра 
1437. го ди не, пре ци зни је, не по сред но пре не го што ће се ви зан тиј ска де ле га-
ци ја оти сну ти ка Ита ли ји.60 И на ред не го ди не јед на тур ска вој ска је упа ла у 
Ср би ју и на ср ну ла на се вер не и ис точ не кра је ве др жа ве. Тур ци се, та ко, по ми-
њу у Зве ча ну,61 пу сто ши ли су област Бра ни че во, за у зе ли и ра зо ри ли Бо рач у 
Гру жи и утвр ђе ње Остро ви цу на пла ни ни Руд ник, те спа ли ли Ма на стир Ра ва-
ни цу.62 Да би их сми рио, де спот је Тур ци ма пре дао утвр ђе ња Ждре ло и Ви ше-
слав.63 Ово ра то ва ње би ло је ти ме за у ста вље но, али је оно за пра во би ло са мо 
увод у још стра шни ја до га ђа ња. Ду бров ча ни су већ мар та 1439. го ди не би ли 
оба ве ште ни да се спре ма ве ли ка тур ска си ла ко ја ће се пре ба ци ти у Угар ску.64 
Али та си ла би ла је на ме ње на Ср би ји. Ду бров ча ни су 30. ју на 1439. го ди не на-
ло жи ли сво јим тр гов ци ма у Но вом Бр ду да се при па зе, јер су при ми ли вест да 
се Тур ци на ла зе „in qu el le par te de Schi a vo nia”.65 Тур ска вој ска је не где ма ја 
ме се ца 1439. го ди не сти гла под Сме де ре во. Град је, иа ко га је осва јач на те рао 
у страх нај ве ћим то по ви ма ко ји су на ста ли у то до ба,66 због не до ста та ка за-
ли ха хра не, пре дат Тур ци ма ав гу ста 1439. го ди не, по сле тро ме сеч не оп са де.67 

54 Les „Mémo i res” du Grand Ecclési ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 
180‒182; I. Dju rić, op. cit., 259; М. Ан то но вић, н. д., 51‒52.

55 An dre as de San tac ro ce, Ac ta la ti na Con ci lii Flo ren ti ni, ed. G. Hof mann, Ro mae 1955, 
30; cf. I. Dju rić, op. cit., 258, n. 178. 

56 М. Ан то но вић, н. д., 51‒51.
57 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 206, 207.
58 P. Schre i ner, Die Byzan ti nischen Kle in chro ni ken, III, Wi en 1979, № 71a, 159.
59 Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, изд. Љ. Сто ја но вић, Ср. Кар лов ци 1927, бр. 653.
60 J. Gel cich, L. Thallóczy, Di plo ma ta ri um re la ti o num re i pu bli cae ra gu sa nae cum reg no 

Hun ga ri ae, Bu da pest 1887, 405; Ј. Ра до нић, Ду бро вач ка ак та и по ве ље, I, Бе о град 1934, 393; 
М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 209.

61 М. Ди нић, Област Бран ко ви ћа, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 
26, 1‒2 (1960), 27; М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 212. 

62 Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, бр. 657; P. Schre i ner, Die Byzan ti nischen Kle in
chro ni ken, I, Wi en 1975, № 72а, 564; Byzan ti nischen Kle in chro ni ken, III, № 71а, 159. 

63 Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, бр. 657. 
64 Di plo ma ta ri um re la ti o num re i pu bli cae ra gu sa nae cum reg no Hun ga ri ae, 422‒423.
65 N. Jor ga, op. cit., 364.
66 La o ni ci Chal co candylae Hi sto ri a rum De mon stra ti o nes, II, ed. E. Darkó, Bu da pe sti ni 1922, 

23‒25.
67 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 261‒263.
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С дру ге стра не, у ме ђу вре ме ну, уни о ни стич ки са бор је пре ба чен у Фи-
рен цу, где је за се да ње за по че то мар та ме се ца 1439. го ди не. То ком ма ја је из-
гле да ло да од уни је не ће би ти ни шта, а по том је 11. ју на пре ми нуо и па тријарх 
Јо сиф II. Не ма сум ње да је ва си левс био оба ве штен о зби ва њи ма у Ср би ји.68 
Хро но ло шка по ду дар ност све ча ног про гла ше ња сје ди ње ња Ис точ не и За-
пад не Цр кве 6. ју ла и оп са да Сме де ре ва, од ма ја до ав гу ста 1439. го ди не, 
да ју про сто ра прет по став ци да је тур ска оп са да срп ске пре сто ни це би ла 
је дан од раз ло га ко ји су ца ра под ста кли на пот пи си ва ње фи нал ног до ку мен-
та о сје ди ње њу. На чин на ко ји су ви зан тиј ски пи сци за бе ле жи ли оп са ду и 
пад Сме де ре ва 1439. го ди не69 су ге ри ше да је овај до га ђај имао сна жан од јек 
у ви зан тиј ском све ту у том тре нут ку. С дру ге стра не, они ко на чан пад Сме де-
ре ва под власт Ту ра ка 1459. го ди не, чи ме је окон ча но по сто ја ње сред ње ве ков-
не срп ске др жа ве, сво де на ло кал ни ни во, ни во јед ног по ро дич ног су ко ба, а 
не ки од њих овај до га ђај чак ни не по ми њу.70

Има ви зан тиј ских,71 па и тур ских72 из во ра у ко ји ма је за бе ле же но ми-
шље ње да је све што се у осман ској по ли ти ци зби ло на Бал ка ну, по чев ши 
од бит ке на Вар ни, за пра во би ло по сле ди ца ви зан тиј ског уче шћа на са бо ру 
у Фе ра ри и Фи рен ци. Ца ри гра ђа ни су одах ну ли ка да су схва ти ли да тур ске 
тру пе, ко је су по сма тра ли са бе де ма гра да по чет ком 1438. го ди не, по сле не-
ко ли ко чар ки у бли зи ни зи ди на иду у прав цу Цр ног мо ра, као и да су по но во 
за о би шле град 1439. го ди не.73 То нас до во ди до пи та ња за што Му рат II 1439. 
го ди не ни је озбиљ ни је угро зио Ца ри град, већ осва ја Ср би ју. Мо жда нај бо љи, 
иа ко ве о ма емо ти ван, од го вор на ово пи та ње да је ви зан тиј ски исто ри чар 
Ду ка, кроз ре чи Фа ду ла ха, ве зи ра Му ра та II:

„За што, го спо да ру, у пот пу но сти не уни штиш не при ја те ље на ше ве ре? 
Јер Бог ти је дао то ли ку власт, а ти је пре зи реш и њих (хри шћа не) не над зи-
реш, ка ко по Бо гу тре ба сма тра ти, не го чо ве ко љу би во са стр пље њем не гу јеш 
не вер не. Ни је, да кле, то, ни је то Бо жи ја во ља, не го мач твој не ка по је де ме со 
без бо жни ка, док се год не окре ну уче њу јед но га Бо га и ве ли ког Про ро ка. Знај, 
да кле, го спо да ру, да град ко ји са гра ди де спот Ср би је ни је на ма ко ри стан. Узми 
га, да кле, од ње га и ка да га бу де мо има ли, пре ћи ће мо из Ср би је у Угар ску. 
Узми мо од ње га веч не из во ре, на бу ја ле као во да ко ја увек те че, сре бра и зла-
та, са њи ма ће мо за до би ти Угар ску и до спе ће мо до Ита ли је и по ни зи ће мо 
не при ја те ље на ше ве ре”.74

68 I. Dju rić, op. cit., 275, 288–289.
69 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 261–263; La o ni ci Chal co candylae Hi sto ri a rum De

mon stra ti o nes, II, 23‒25; C. Im ber, The Cru sa de of Var na 1443–1445, Cru sa de Texts in Tran sla ton 
14, Al der shot 2006, 43.

70 М. Ни ко лић, „Ви зан тиј ски исто ри ча ри и пад Сме де ре ва 1459. го ди не”, Пад Срп ске 
де спо то ви не 1459. го ди не, Бе о град 2011, 245–256. 

71 Sfran ze, Cro na ca, 84.
72 H. Inal cik, „Byzan ti um and the Ori gins of the Cri sis of 1444 un der the Light of Tur kish So ur-

ces”, Ac tes du XI Ie Con grès In ter na ti o nal d’E tu des byzan ti nes (Ohrid 1961), II, Bel gra de 1964, 160 sq.
73 A. A. Va si li ev, „Pe ro Ta fur, a spa nish tra vel ler of the Fif te enth cen tury and his vi sit to 

Con stan ti no ple, Tre bi zond and Italy”, Byzan tion 7 (1923), 115; Les „Mémo i res” du Grand Ecclési
ar que de l’E gli se de Con stan ti no ple Sylve stre Syro po u los, 396. Цар Јо ван VI II, пла ше ћи се да 
би Тур ци мо гли да на пад ну Ца ри град, за по чео је 1431. го ди не си сте мат ску ре кон струк ци ју 
град ских бе де ма. Ово је на ста вље но и то ком ње го вог бо рав ка у Ита ли ји, али и по по врат ку 
у пре сто ни цу, I. Dju rić, op. cit., 270‒272, 274‒275. 

74 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 261‒263.
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Иа ко Ср би ја по пи та њу уни је ни је да ла по др шку Цар ству, она ни јед ног 
тре нут ка ни је пре ки ну ла ра зно вр сне при сне ве зе са Ца ри гра дом. За бе ле же но 
је да је де спот Ђу рађ упу тио свог по сла ни ка у Ца ри град мар та 1443. го ди не, 
ве ру је се ка ко би га оба ве стио о спрем но сти да уче ству је у пред сто је ћем 
ра ту са Тур ци ма.75 

А кад су на да ња Ви зан ти на ца да ће се не са мо осло бо ди ти осман ског 
при ти ска, не го да ће Осман ли је би ти про те ра не из Евро пе, пот пу но не ста ла 
с по ра зом на Вар ни, но вем бра 1444. го ди не,76 две го ди не на кон то га Ђур ђев 
син, Ла зар Бран ко вић, оро дио се са ди на сти јом Па ле о ло га, оже нив ши се не-
ћа ком ак ту ел ног ца ра Јо ва на VI II, Је ле ном, ћер ком де спо та То ме Па ле о ло га, 
чи ме је по стао дру га лич ност у по ро ди ци Бран ко ви ћа ко ја је сте кла де спот-
ско до сто јан ство. Кру ни сао га је Ге ор ги је Фи лан тро пин, исти по сла ник 
ко ји је де спот ским ин сиг ни ја ма кру ни сао и ње го вог оца, 17 го ди на ра ни је.77 
По сто ја ње ви ше де спо та у јед ној вла дар ској по ро ди ци, у овом слу ча ју по-
ро ди ци ко ја је вла да ла Ср би јом, и чи ње ни ца да је та по ја ва има ла па ра ле лу 
је ди но у цар ској по ро ди ци Па ле о ло га, ве о ма је ин ди ка тив но и го во ри ко ли-
ко је Ср би ја би ла ва жна за Цар ство. Већ је из не се но ми шље ње да су Ро ме ји 
на сто ја ли да овим оро ђа ва њем ве жу де спо та Ђур ђа за сво је ан ти тур ске ак ци-
је, укљу чу ју ћи и ону ко ју је при пре мао Јо ван Ху ња ди, а ко ја се за вр ши ла та-
ко ђе по ра зом хри шћа на, у тзв. дру гој би ци на Ко со ву 1448. го ди не.78 У исто-
рио гра фи ји је, та ко ђе, би ло ми шље ња да „не би тре ба ло пре у ве ли ча ва ти 
зна чај те же нид бе”.79 Ме ђу тим, пре го во ри о овом бра ку тра ја ли су то ком 
чи та ве 1446. го ди не.80 У из во ри ма је, на и ме, за бе ле же но не ко ли ко разменa 
по слан ста ва. У њи ма је зна чај на уло га при па ла де спо ту Кон стан ти ну Па лео-
ло гу Дра га шу. Он је још то ком 1444. го ди не за по чео ши ре ње сво је вла сти са 
Пе ло по не за на Ати ку и сред њу Грч ку. Бо је ћи се ре ак ци је Ту ра ка, Дра гаш је 
на сто јао да, сту па њем у те шње ве зе са Ср би јом ко ја је, ако из у зме мо Угар ску, 
би ла је ди ни зна чај ни ји чи ни лац на Бал ка ну, се би обез бе ди по др шку и за ле-
ђе сво јим опе ра ци ја ма.81 Ње гов страх био је оправ дан ‒ Тур ци су, као што 
је по зна то, 10. де цем бра 1446. го ди не ра зо ри ли Хек са ми ли он, за ро би ли 60 
хи ља да љу ди, а је ди но зи ма их је спре чи ла да про дру до са ме Ми стре.82 

Ве сти, у овом слу ча ју ис кљу чи во за пад них из во ра, ко је су ге ри шу да се 
став срп ског де спо та по пи та њу уни је у из ве сном сми слу из ме нио, по ти чу 
из вре ме на по сле па да Сме де ре ва 1439. го ди не. По што се, пре не го што ће 
град па сти у ру ке Ту ра ка, де спот са по ро ди цом и нај бли жим са рад ни ци ма 
скло нио у Угар ску, поку шаo је да, по сле смр ти кра ља Ал бер та, ок то бра 1439, 

75 N. Jor ga, n. d., 394; Б. Кре кић, „Уче шће Ду бров ни ка у ра то ви ма про тив Ту ра ка 1443. 
и 1444. го ди не”, ЗР ВИ 2 (1953), 147; I. Dju rić, op. cit., 310. 

76 О би ци на Вар ни cf. G. Ai ba le, E. Zac ha ri a dou, A. Xanthyna kes, Το χρονικό των 
ουγγροτουρκικών πολέμων (1443‒1444), He ra klion 2005.

77 Sfran ze, Cro na ca, 98. 
78 I. Dju rić, op. cit., 317. 
79 М. Ла ска рис, Ви зан тиј ске прин це зе у сред њо ве ков ној Ср би ји, Под го ри ца 2007 (ре-

принт), 101‒102; I. Dju rić, op. cit., 317.
80 N. Jor ga, op. cit., 412, 415.
81 Ј. Ра до нић, н. д., 243.
82 Die byzan ti nischen Kle in chro ni ken II, ed. P. Schre i ner, Wi en 1977, 476; Д. Ни кол, Бе

смрт ни цар, Бе о град 1997, 46‒47.
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ње го ву удо ви цу Ели за бе ту уда за сво га си на Ла за ра. Она је од би ла да се уда 
за ши зма ти ка и од лу чи ла се за пољ ског кра ља Вла ди сла ва. На кон што је 
ја ну а ра на ред не го ди не ро ди ла Ла ди сла ва зва ног По смр че, спо ра зум са Вла-
ди сла вом се рас пао, а де спот Ђу рађ се оба ве зао на ло јал ност но вом вла да ру. 
Сто га је, због при ти ска Вла ди сла вље вих при ста ли ца ко ји су му та да кон фи-
ско ва ли зна чај не по се де, мо рао да се скло ни у Ве не ци ју.83 Не тре ба за бо ра ви-
ти да је де спот Ђу рађ Бран ко вић био нај круп ни ји ве ли каш ју жне Угар ске.84 

Чи ње ни ца да је де спот Ђу рађ из Ве не ци је оти шао у Зе ту ју ла 1440. го-
ди не са ци љем да нај пре ода тле oрганизује ан ти тур ску ак ци ју, у са рад њи са 
си ном Гр гу ром ко ји је, уз сул та но ву са гла сност, по сле па да Сме де ре ва упра-
вљао Ср би јом, на во ди на за кљу чак да је по сто ја ла обо стра на во ља ка ко 
пап ства та ко и срп ског вла да ра за ус по ста вља њем до брих од но са. Јер, упра-
во је у Зе ти жи вео нај ве ћи број ка то ли ка у окви ру срп ске др жа ве. Зе ту је 
де спот на пу стио апри ла 1441. го ди не, по што је сул тан от крио њи хо ве кон-
так те, због че га је нај пре за тво рио, а по том ма ја исте го ди не85 и осле пео 
обо ји цу Ђур ђе вих си но ва, и Гр гу ра и Сте фа на. 

У бу ли ко ју је из дао у Фи рен ци ја ну а ра 1443. го ди не, а ко ја је по зи ва ла 
за пад не хри шћа не да да ју сво је при ло ге ка ко би по мо гли пра во слав ни ма, 
па па је по дру ги пут на звао де спо та Ђур ђа „љу бље ним си ном”.86 Срп ски 
вла дар је, дру гим ре чи ма, био „љу бље ни син” пап ства у тре нут ку ка да је не 
са мо уче ство вао у кр ста шком по хо ду на ко ји је упра во па па по звао, већ је 
био и је дан од ње го вих нај зна чај ни јих фи нан си је ра.87 На и ме, по па пи ном 
по зи ву у ра ну је сен 1443. го ди не за по че ла је тзв. „Ду га вој на”, ка да је вој ска 
од не ких 25 хи ља да88 Уга ра, По ља ка и дру гих, као и ви ше од 8.000 Ср ба, 
пре шла Ду нав код Бе о гра да и за по че ла на пре до ва ње кроз Ср би ју ка ко би је 
осло бо ди ла од Ту ра ка. Кр ста ши су успе шно на пре до ва ли до Со фи је, али су 
убр зо на и шли на ја чи от пор Ту ра ка, те се њи хов су коб окон чао на Зла ти ци 
де цем бра 1443. го ди не.89 Услед зи ме, не до стат ка снаб де ва ња, али и све ја чег 
от по ра Ту ра ка, кр ста ши су се по ву кли на зад на угар ску те ри то ри ју. Ме ђу тим, 
ово на пре до ва ње кр ста ша, уста нак у Но вом Бр ду, вој ни ус пе си Ар ба на са и 
успе шна офан зи ва де спо та Кон стан ти на Па ле о ло га при ну ди ли су сул та на 
да скло пи Се ге ге дин ски мир 12. ју ла 1444. го ди не. Њи ме су де спо ту Ђур ђу 
га ран то ва ни по вра так Ср би је и ње го вих сле пих си но ва. Уско ро је, ме ђу тим, 
по ста ло ја сно да оста так кр ста ша ни је био спре ман да га при хва ти, а по што 
их је па па осло бо дио за кле тве да те сул та ну, по ход је на ста вљен и окон чан 
стра хо ви тим по ра зом хри шћан ских сна га но вем бра ме се ца код Вар не. По што 

83 Ан то но вић, н. д., 55‒56. 
84 P. Ro kaj, „Po sled nje go di ne bal kan ske po li ti ke kra lja Žig mun da (1435‒1437)”, Go diš njak 

Fi lo zof skog fa kul te tea u No vom Sa du 12/1 (1969), 90. 
85 Ро до сло ви и ле то пи си, бр. 666; La o ni ci Chal co candylae Hi sto ri a rum De mon stra ti o nes, 

II, 23–25; Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 263; Die byzan ti nischen Kle in chro ni ken I, № 72a. 
86 Ев ге ни је IV то пр ви пут чи ни у пи сму упу ће ном срп ском вла да ру ју ла 1437. го ди не, 

N. Jor ga, op. cit., 342; М. Ан то но вић, н. д., 52, 57. 
87 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 271; Di plo ma ta ri um re la ti o num re i pu bli cae ra gu sa nae 

cum reg no Hun ga ri ae, 445. 
88 Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 271.
89 О би ци на Зла ти ци cf. La o ni ci Chal co candylae Hi sto ri a rum De mon stra ti o nes, 81–90; 

Du cas, Hi sto ria Tur co–Byzan ti na, 271–273; Die byzan ti nischen Kle in chro ni ken I, № 53, 54. 
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је де спот Ђу рађ од био да уче ству је у да љим кр ста шким ак ци ја ма, по сле 
ре ста у ра ци је сво је вла сти у Ср би ји, ав гу ста 1444. го ди не, до ла зи до за хла-
ђе ња ње го вих од но са с пап ством.90 

Од но си Ку ри је и Ср би је по бољ ша ли су се по сле па да Ца ри гра да 1453. 
го ди не. Прет ња опстанку др жа ве на ве ла је де спо та Ђур ђа да за поч не раз го-
во ре с па пом. Па па Ни ко ла V из дао је 24. ок то бра 1453. го ди не бу лу по све ће-
ну де спо ту Ђур ђу. Бу лом па па узи ма у за шти ту по но во „љу бље ног си на” од 
оних ко ји су ра за ра ли и пљач ка ли срп ске цр кве и уни шта ва ли њи хо ве ико-
не и фре ске. Па па ка же да је „де спот са сво ји ма при гр лио об лик ве ре ко ји је 
фи рен тин ски са бор уста но вио” и да га ни ко не сме уз не ми ра ва ти што сле ди 
грч ки об ред.91 При ти сак Ту ра ка, стал ни по ку ша ји бо сан ских вла да ра да уз 
осло нац на Угар ску про ши ре сво ју власт на ра чун срп ских те ри то ри ја, али 
и ка то лич ка офан зи ва у Зет ском при мор ју би ли су мо ти ви срп ског вла да ра 
да се при бли жи Ва ти ка ну.92 

Иа ко у срп ској исто ри о гра фи ји има ми шље ња ко ји ма се ка те го рич ки 
од ба цу ју све ве сти из во ра ко ји све до че да је де спот Ђу рађ при хва тио уни ју, 
укљу чу ју ћи и па пин про глас из 1453. го ди не,93 чи ни се да има до вољ но све-
до чан ста ва на осно ву ко јих се мо же прет по ста ви ти да је у овој об но вље ној 
ко му ни ка ци ји из ме ђу Ср би је и пап ства, по сле па да Ца ри гра да, ипак би ло 
про ме не ста ва срп ског вла да ра по овом пи та њу. То је пре све га би ло усло вље-
но при ли ка ма у Зе ти и тур ском опа сно шћу, те не из гле да не ве ро ват но да је 
де спот Ђу рађ бар ста вио у из глед па пи евен ту ал не пре го во ре око уни је.94

Ако је де спот Ђу рађ и био при мо ран да, у пе ри о ду од 1439. до 1444, а 
по том на ро чи то по сле 1453. го ди не ка да се тур ски при ти сак на Ср би ју по-
но во по ја чао, за у зме бла жи по ли тич ки став пре ма пи та њу уни је, ње гов лич ни 
став се, ме ђу тим, ни ка да ни је про ме нио. У уго во ру о уда ји Ђур ђе ве ћер ке 
Ка та ри не (Кан та ку зи не) за гро фа Ур ли ха II Цељ ског из 1433. го ди не, зах те ва 
се да и она и ње на де ца оста ну у пра во слав ној ве ри. Сли чан зах тев је по но-
вљен и у уго во ру о уда ји њи хо ве ћер ке Ели за бе те, Ђур ђе ве уну ке, за мла ђег 
Ху ња ди је вог си на Ма ти ју из 1451. го ди не. О то ме све до чи и пи смо ко је је 
Јо ван Ка пи стран, чу ве ни фра ње вач ки про по вед ник, упу тио па пи 4. ју ла 1455. 
го ди не, из ве шта ва ју ћи да по ку шај де спо то вог обра ће ња у ка то лич ку ве ру 
ни је ус пео. У ње му Ка пи стран из но си чи тав низ оп ту жби на ра чун де спо та 
Ђур ђа и срп ске цр кве. На ред не го ди не је, при ли ком бор би око Бе о гра да, 
про пао и дру ги ње гов по ку шај да пре о бра ти срп ског вла да ра. Ово га пу та 
де спот му је ре као да је на вр шио 90 го ди на жи во та и да хо ће да га окон ча у 
пра во сла вљу.95 

О то ме, ко нач но, све до че и са чу ва ни па три јар хо ви од го во ри на не са чу-
ва но пи смо ко је је, не где из ме ђу 1454. и 1456. го ди не де спот Ђу рађ упу тио 
ца ри град ском па три јар ху Ге на ди ју Схо ла ри ју. Та ко се срп ски вла дар, пре ма 
од го во ри ма ко је му је по слао па три јарх, за ни мао за пра вил но ту ма че ње спи са 

90 М. Ан то но вић, н. д., 62; М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 277‒304.
91 G. Hof mann, Epi sto lae pon ti fi cae ad Con ci li um Flo ren ti num spec tan tes, III, Ro ma 1946, 144.
92 М. Спре мић, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја”, 420; М. Ан то но вић, н. д., 66.
93 М. Спре мић, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја”, 419‒420.
94 М. Ан то но вић, н. д., 71.
95 Исто, 52, 68–69, 71.
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охрид ског ар хи е пи ско па Те о фи лак та о Ју ди, пра ви ли ма по ко ји ма слу же све-
ште ни ци, пра ви ли ма ру ко по ла га ња ар хи е пи ско па и па три јар ха, пра ви ли ма 
при че шћи ва ња, ту ма че ња по је ди них де ло ва спи са Св. апо сто ла Па вла и сл.96 
Иа ко се зна да је Ср би ја та да има ла свог па три јар ха, срп ски вла дар се обра-
ћао ца ри град ском, сма тра ју ћи га, очи глед но, нај ве ћим ау то ри те том у тим 
ства ри ма. 

На кра ју, чи ни се из ве сним да је став срп ског вла да ра, де спо та Ђур ђа 
Бран ко ви ћа, пре ма уни ји цр ка ва пот пи са ној 1439. го ди не у Фи рен ци био ам би-
ва лен тан. Тај став се све до де спо то ве смр ти ме њао и био је за сно ван ис кљу чи-
во на тре нут ним ин те ре си ма ко је су дик ти ра ле тре нут не при ли ке и зби ва ња 
на те ре ну, пре све га при ли ке ко је је усло вља ва ло на пре до ва ње Ту ра ка. Баш 
као што је то би ло и са Ви зан ти јом.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

BYZAN TI UM AND SER BIA IN THE TI MES OF THE CHURCH UNION  
OF FLO REN CE

by

Doc. MA JA NI KO LIĆ, PhD
Uni ver sity of Bel gra de 
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Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: The ne go ti a ti ons bet we en Con stan ti no ple and the Pa pacy on the Union of 
the Ea stern and the We stern Church la sted long. It was ar gued that, af ter the spring of 1426, 
when a de le ga tion from Con stan ti no ple was sent to Po pe Mar tin V (1417–1431) to di scuss the 
su bject furt her, the ne go ti a ti ons on the mat ter of the Union we re in ter rup ted and that the fol-
lo wing news abo ut the ir con ti nu a tion da ted from 1430, when John VI II Pa la i o lo gos sent Ma-
ka ri os Ma kres and Mar kos Ia ga ris to the Po pe. The re a son for the de fer ment of ne go ti a ti ons 
was the Byzan ti ne re con qu i sta in the Pe lo pon ne sus, sin ce the Byzan ti nes, af ter con qu e ring 
Kla rent za in 1428 and Pa tras in 1430, had ga i ned re ign over the who le pe nin su la, ex cept for 
the Ve ne tian pos ses si ons, Co ron, Mo don, Ar gos and Na u plia. Ho we ver, the re are so me da ta 
in the so ur ces which sug gest that cer tain di plo ma tic con tacts con cer ning the Union of the 
Chur ches we re on go ing even be fo re 1430. In this light one co uld un der stand the bes to wal of 
the ti tle of De spot to Đu rađ Bran ko vić in 1429 by the Em pe ror John VI II Pa la i o lo gos and 
thro ugh his emis sary Ge or ge Phi lat hro pe nos, a sup por ter of the Union. The ti tle of De spot 
was gran ted to the new Ser bian ru ler on ce mo re, as it was the ca se with De spot Ste fan La za-
re vić in 1402, as an ef fort to bond the Serbs to the in te rests and fu tu re plans of the Em pi re, 
in clu ding the fu tu re uni o nist Co un cil, as an ally and sup port. In 1436 the Em pe ror John VI II 
in vi ted the Serbs to the fu tu re Co un cil which was to be held in Italy thro ugh Me gas Do me-
sti kos An dro ni kos Pa la i o lo gos Kan ta ko u ze nos, brot her of Ei re ne Kan ta ko u ze ne, wi fe of 
De spot Đu rađ. Ho we ver, de spot Đu rađ re fu sed to ta ke part in it or to send his re pre sen ta ti ves. 
He was mo ti va ted to a gre at ex tent not to par ti ci pa te at the for thco ming Co un cil, sin ce from 
1436, when his da ug hter Ma ra fi nally went to Sul tan Mu rad’s ha rem, Ser bia was spa red from 

96 Д. Ана ста си је вић, „Пи та ње нај по бо жни јег де спо та срп ског, го спо ди на Ђур ђа, Ње го-
вој Све то сти Ва се љен ском па три јар ху, го спо ди ну Ге на ди ју Схо ла ри ју. Од го во ри па три јар-
хо ви”, Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве 10, 11, 12, Бе о град 1946, 218‒223.



Ot to man de struc tion. It was exactly from 1437, when Byzan ti ne de le ga tion left for Italy to the 
uni o ni stic Co un cil, that the Ot to mans be gan de va sta ting Ser bia again. This ag gres si ve Ot to-
man po licy re sul ted with the first fall of the Ser bian ca pi tal Sme de re vo in 1439. Chro no lo gi cal 
con gru en ce of the proc la ma tion of the Ea stern and We stern Church uni fi ca tion, on 6 July and 
the si e ge of Sme de re vo, from Ju ne to Au gust 1439, gi ve spa ce to an as sump tion that the Ot-
to man si e ge of the Ser bian ca pi tal was one of the re a sons which promp ted the Em pe ror to sign 
the fi nal do cu ment of the Union. The man ner in which the La te Byzan ti ne wri ters had re cor-
ded the si e ge and the fall of Sme de re vo in 1439 sug gests that this event had a strong im pact 
in the Byzan ti ne world. On the ot her hand, Byzan ti ne hi sto ri ans re du ce the fi nal fall of Sme-
de re vo to the Ot to mans in 1459, by which the me di e val Ser bian sta te ce a sed to exist, on the 
lo cal le vel, and so me of them even miss to men tion the event. Alt ho ugh Ser bia did not gi ve 
sup port to Byzan ti um in the terms of the Union, it did not for one mo ment bre ak di ver se clo se 
re la ti ons with Con stan ti no ple. De spot Đu rađ’s son La zar Bran ko vić mar ried He le na, the 
ni e ce of the em pe ror John VI II and da ug hter of De spot Tho mas Pa la i o lo gos in 1446 and was 
de di ca ted the ti tle of De spot as well. The exi sten ce of two De spots in one ru ling fa mily, in 
this ca se in a fa mily which ru led over Ser bia, is rat her in di ca ti ve and it had its pa ral lel only 
in the im pe rial fa mily of the Pa la i o lo goi. Alt ho ugh it ap pe ars that De spot Đu rađ to ok a mil der 
po li ti cal at ti tu de to wards Pa pal Cu ria, in Ze ta, the part of Ser bia lar gely in ha bi ted by the Ro man 
Cat ho lics and thre a te ned by La tin in flu en ces, bet we en 1439 and 1444, and then espe ci ally 
af ter 1453, his per so nal de vo tion to Ort ho doxy, ho we ver, ne ver chan ged.

KEYWORDS: Union of the Chur ches, Co un cil of Ba sel, Co un cil Fer ra ra-Flo ren ce, John 
VI II Pa la i o lo gos, ti tle of de spot, Đu rađ Bran ko vić, Sylve ster Syro po u los
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

П р о ф.  д р  А Л Е К С А Н  Д А Р  Ф О  Т И Ћ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град, Ср би ја

МУ СТАХ ФИ ЗИ ИЛО КА 1686. ГО ДИ НЕ –  
ПИ ТА ЊЕ ХРИ ШЋАН СКИХ ИМЕ НА

СА ЖЕ ТАК: Од ред илоч ких му стах фи за 1686. го ди не са сто јао се од му-
сли ма на, углав ном пре ве ре ни ка у пр вом ко ле ну, и хри шћа на са па тро ни мом 
Аб ду лах. Пре ма до са да шњим са зна њи ма, хри шћа ни ни су мо гли би ти ре гру то-
ва ни у род му стах фи за, ни ти су игде ре ги стро ва ни са му сли ман ским па тро ни-
ми ма. Но ви по да ци, на ко је ука зу ју ов де об ја вље ни до ку мен ти, го во ре су прот но. 
Са свим је мо гу ће да због ве ли ке по тре бе за вој ни ци ма, осман ски за по вед ни ци 
ни су увек ин си сти ра ли на при ма њу исла ма као нео п ход ном усло ву за оба вља-
ње вој не слу жбе. Нај ве ро ват ни је об ја шње ње за ко ри шће ње па тро ни ма Аб ду лах 
код хри шћа на ле жи у чи ње ни ци да су на гра ни ци и у рат ним усло ви ма у до-
бро вољ це при ма ни и љу ди не по зна тог по ре кла, лу та ли це и бе гун ци, ко ји ни 
име сво га оца ни су зна ли.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Осман ско цар ство, XVII век, Илок, вој ска, му стах фи зи

На гра ни ци су увек ва жи ла по себ на пра ви ла. Тру пе и по са де мо ра ле су 
де ло ва ти бр зо, спрем не и у пу ном са ста ву. За по вед ни ци су има ли ши ро ка 
дис кре ци о на пра ва и не рет ко су до но си ли не у о би ча је не од лу ке, у не скла ду 
с по сто је ћим про пи си ма. Са став вој ске, се лек ци ја и на пре до ва ње у мно го 
ве ћој ме ри за ви си ли су од по тре ба, као и од спо соб но сти и хра бро сти. Ве ли-
ки број до бро во ља ца из ре до ва ра је, му сли ма на и хри шћа на, не стр пљи во је 
че као на упра жње на ме ста у твр ђав ским по са да ма и тру па ма.1

До ку мен ти ко ји се ов де об ја вљу ју от кри ва ју крај ње не у о би ча јен са став 
по са де твр ђа ве Илок. Од ред илоч ких му стах фи за 1686. го ди не са сто јао се 
од му сли ма на, углав ном пре ве ре ни ка у пр вом ко ле ну, и хри шћа на са па тро-
ни мом Аб ду лах. Пре ма до са да шњим са зна њи ма, хри шћа ни ни су мо гли би ти 

1 О ре гру та ци ји до бро во ља ца, њи хо вој вер ти кал ној мо бил но сти, те со ци јал ним и 
вер ским огра ни че њи ма, чак и на гра ни ци, ви де ти из ван ре дан рад: P. Fo dor, “Ma king a Li ving 
on the Fron ti ers: Vo lun te ers in the Six te enth-Cen tury Ot to man Army”, у исти, In Qu est of the 
Gol den Ap ple. Im pe rial Ide o logy, Po li tics, and Mi li tary Ad mi ni stra tion in the Ot to man Em pi re, 
Is tan bul 2000, 275–304.
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ре гру то ва ни у вој ни род му стах фи за. Та ко ђе, ни по ме ну ти на чин бе ле же ња 
име на по сад ни ка до са да ни је био по знат у исто ри о гра фи ји, те га због то га 
вре ди за бе ле жи ти ка ко би се отво рио пут раз ре ше њу зна че ња са мих име на, 
као и ста ту са њи хо вих но си ла ца.

Илок је у угар ском од брам бе ном си сте му твр ђа ва у XV ве ку за у зи мао 
ва жно ме сто. Од ка да су га Осман ли је за у зе ле, 1526. го ди не, па све до њи хо вог 
по вла че ња 1688. го ди не, увек је би ло вој не по са де у са мој твр ђа ви, чак и у 
вре ме ка да је она би ла ве о ма да ле ко од гра ни це.2 По сле осва ја ња Бу ди ма, по-
са да је ви ше стру ко ума ње на. У до ба Се ли ма II (1566–1574) џе мат (ску пи на) 
му сли ма на у твр ђа ви са сто јао се од 58 осо ба, од ко јих ни су сви би ли вој на 
ли ца. По са да се нај ве ро ват ни је ве ћим де лом са сто ја ла од му стах фи за, тоб џи-
ја, не џа ра и кум ба ра џи ја, као и у окол ним твр ђа ва ма.3 Де це ни ју доц ни је за-
јед ни ца му сли ма на на ра сла је на 104 ку ће, док је 1589. го ди не упи са но све га 
53 ку ће. Исте го ди не број му стах фи за из но сио је 162. У то до ба по сад ни ци 
твр ђа ве већ уве ли ко ста ну ју не са мо уну тар твр ђа ве не го, чак пре те жно, у 
са мом на се љу, ка са би, ба ве ћи се ви но гра дар ством, го то во сви од ре да.4 Од 
по да та ка ко ји су хро но ло шки нај бли жи при ре ђе ним до ку мен ти ма, вре ди 
по ме ну ти све га не ко ли ко. Ту је опа ска Кја ро ма ни ја из 1659. го ди не о то ме 
да је утвр ђе ње до брим де лом у ру ше ви на ма, а да су сви ста нов ни ци на се ља 
Тур ци.5 Нај де таљ ни ји је не сум њи во Евли ја-че ле би ја, ко ји је Илок по се тио 
у ле то 1665. го ди не. Уз оста ле слу жбе ни ке, ве ли ки пу то пи сац пре ци зно на-
бра ја по са ду твр ђа ве: сер дар бу дим ских ја ни ча ра, кет ху да је ри, ди здар са 150 
по сад ни ка (yüz el li ne fer merdümhisâri) и се дам ага твр ђа ве. На осно ву уо би-
ча је ног на чи на фор ми ра ња по са да, с пра вом се мо же за кљу чи ти да су по ме-
ну тих се дам ага за по вед ни ци сле де ћих ро до ва: му стах фи за, аза па, фа ри са, 
ге ну ли ја, ма р то ло са, тоб џи ја, не бет џи ја и бе шли ја.6 Рат но вре ме сва ка ко је 
по ре ме ти ло уо би ча је ну струк ту ру. Пре ма ау стриј ском из ве шта ју, не по сред но 
пред не у спе ли на пад по чет ком но вем бра 1687. го ди не, илоч ким га р ни зо ном 
за по ве дао је па ша са 500 вој ни ка.7 

2 О Ило ку као осман ској твр ђа ви, нај де таљ ни је у: O. Zi ro je vić, „Tur ska utvr đe na me sta 
na pod ruč ju da naš nje Voj vo di ne, Sla vo ni je i Ba ra nje”, у: иста, Tur ci u Po du na vlju, pr vi deo, Pan-
če vo 2008, 136–137 [претходно је рад об ја вљен у Збор ни ку за исто ри ју Ма ти це срп ске 14 
(1976), 99–143]; N. Mo a ča nin, Sla vo ni ja i Sri jem u raz do blju osman ske vla da vi ne, Sla von ski Brod 
2001, 63, 67, 91, 97, 101, 165.

3 Исто, 136; B. W. McGo wan, Si rem San cağı Mu fas sal Ta hrir Def te ri, An ka ra 1983, 7–8. 
О овим и дру гим вој ним ро до ви ма вид. у: О. Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји 1459– 
1683, Бе о град 1974.

4 Исто, 136.
5 Исто, 137; Ј. То мић, „Пи сма Јо ва на Кја ро ма ни спу та пре ко Бал кан ског по лу о стр ва 

1659. год.” Спо ме ник XLVII, дру ги раз ред 39 (1909), 101. Иа ко је текст оште ћен на ме сту где 
се по ми ње име на се ља, прет по став ка Ј. То ми ћа да је у пи та њу Илок не сум њи во је ис прав на.

6 Zi ro je vić, „Tur ska utvr đe na me sta”, 137; Evlijā Čelebī, Pu to pis. Od lom ci o ju go slo ven skim 
ze mlja ma, pre vod, uvod i ko men tar H. Ša ba no vić, Sa ra je vo 19792, 523; Evliyâ Çelebi b. Der viş 
Me hem med Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Top kapı Sa rayı Kütüpha ne si Bağ dat 308 Nu ma ralı 
Yazmanın Tran skrip siyonu – Di zi ni, Hazırlayan lar Y. Dağlı, S. A. Ka hra man, R. Dan koff, 7. Ki tap, 
İstan bul 2003, 57. Но во на уч но из да ње Евли ји ног пу то пи са не раз ли ку је се на том ме сту од 
Ша ба но ви ће вог пре во да ста рог из да ња.

7 Dvi je sto go diš nji ca oslo bo dje nja Sla vo ni je. Dru gi dio: Spo me ni ci o Sla vo ni ji u XVII. vi je ku 
(1640–1702), sku pio T. Smi či klas, Dje la Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti, knj. XI, 
II. dio, Za greb 1891, 20.
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Осман ски од брам бе ни си стем на се вер ној гра ни ци дик ти ран је те шко 
бра њи вим отво ре ним рав ни ца ма. Због то га је ор га ни зо ван ду бин ски си стем, 
за сно ван на одр жа ва њу утвр ђе них ме ста. Кла ра Хе ђи је ана ли зи ра ла си стем 
осман ских твр ђа ва и ука за ла на три од брам бе на кру га. Те мељ и пр ви круг чи-
ни ле би огром не и ја ке твр ђа ве по пут Бу ди ма, Пе ште, Ка њи же, Те ми шва ра 
и још не ко ли ко, са тру па ма од по не ко ли ко хи ља да љу ди. Дру ги круг чи ни ле 
би твр ђа ве са по са дом од 200–300 вој ни ка, а тре ћи, нај ма ње ва жан, оне до 
сто ти нак по сад ни ка, че сто у фор ми па лан ке.8 С об зи ром на ге о граф ски по-
ло жај, уда ље ност од гра ни це, али и стра те шки зна чај кон тро ле Ду на ва, Илок 
се очи глед но на ла зио не где из ме ђу ове две за ми шље не ли ни је од бра не.

Му стах фи зи, у до слов ном зна че њу „чу ва ри”, чи ни ли су глав ни ну гар-
ни зо на твр ђа ве. Че сто су у из во ри ма на зи ва ни ḥiṣar er le ri или merdani ḳal‘a, 
„љу ди твр ђа ве”, или cu sto de у ду бро вач ким из во ри ма. Спа да ли су у јер ли је 
(yer lu ḳulu), провинцијскe сна ге. Ре гру то ва ни су из ре до ва ге ну ли ја, до бро-
во ља ца, чи ји је са став мо гао би ти ве о ма ша ро лик, ка ко је то сјај но ана ли зи-
рао Пал Фо дор: ка жње не спа хи је и њи хо ви си но ви, сме ње ни или из слу жбе 
из ба че ни ја ни ча ри или при пад ни ци дру гих ро до ва, си но ви и ро ђа ци ја ни ча ра, 
али и при пад ни ци ра зних по лу вој них, по моћ них слу жби из ре до ва ра је, па 
и обич на ра ја, ко ја је у тре нут ку ре гру та ци је у ге ну ли је огром ном ве ћи ном 
пре ла зи ла у ислам ску ве ру. У му стах фи зе јед не твр ђа ве убра ја ли су се и имам 
и још не ко ли ко ли ца ко ја су се бри ну ла о џа ми ји, пи сар и му зи ча ри. Иа ко 
су при па да ли пе ша ди ји, на не ким за то по год ним обла сти ма Цар ства је дан 
део му стах фи за ужи вао је ти ма ре, че сто ко лек тив не, у не по сред ној око ли ни 
твр ђа ве, с лич ним при хо дом од 700 до 1.400 ак чи го ди шње. Те му стах физ-ти-
ма ре не тре ба ме ша ти са ки лич или ешкин џи ти ма ри ма, ко је су ужи ва ле спа-
хи је, а то се на осно ву ста ре ли те ра ту ре че сто чи ни ло. Му стах физ-ти ма ри су 
пла та за по сад нич ку слу жбу. Они ко ји ни су би ли пла ће ни ти ма ри ма до би ја ли 
су днев ни це, из ме ђу 6 и 9 ак чи днев но. Ду го се у исто ри о гра фи ји по гре шно 
сма тра ло да се по јам му стах фи зи од но си пре све га на по са ду са ста вље ну од 
ја ни ча ра Пор те, а не на по се бан род. За по вед ник це ле твр ђа ве, ди здар, и његов 
за ме ник ће ха ја (kethuda), ујед но су би ли и ди рект не ста ре ши не му стах фи за. 
Де ље ни су не где на бу љу ке, не где на оде (нај ма ње је ди ни це од де сет вој ни ка), 
на че лу са бу љук-ба шом (сер-бу љу ком) или ода-ба шом (сер-одом). Сма тра 
се да ме ђу му стах фи зи ма ни је би ло хри шћа на. Шта ви ше, у XVI ве ку јед но 
вре ме се уо би ча ји ло, као си гур но сна ме ра, да се по са де му стах фи за у Ру ме-
ли ји по пу ња ва ју вој ском из Ана до ли је и обр ну то.9

Арз (пред став ка) са по пи сом му стах фи за ко ји је са чи но Ха сан, ди здар 
твр ђа ве Илок, 9/19. ма ја 1686. го ди не, као и ње го во не да ти ра но пи смо у ви ду 
мол бе, са чу ва ни су ме ђу осман ским до ку мен ти ма ко је је при ку пио кон те 

8 K. Hégyi, “The Ot to man Mi li tary For ce in Hun gary”, in: Hun ga ri a n–Ot to man Mi li tary and 
Di plo ma tic Re la ti ons in the Age of Süleyman the Mag ni fi cent, ed. G. Dávid – P. Fo dor, Bu da pest 
1994, 134–136; О. Зи ро је вић, „Па лан ка”, Вој но и сто риј ски гла сник 1 (1970), 263–271.

9 DİA, “Müstahfız”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An si klo pe di si, 32, İstan bul 2006, 109–111; 
H. Ša ba no vić, „Voj no ure dje nje Bo sne od 1463. do kra ja XVI sto lje ća”, Go diš njak Druš tva isto ri ča ra 
Bo sne i Her ce go vi ne XI (1961), 210–212; H. Kre še vlja ko vić, „Ka pe ta ni je u Bo sni i Her ce go vi ni”, у: 
исти, Iza bra na dje la I, Sa ra je vo, 1991, 35; Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји, 109; Hégyi, 
136–138; Fo dor, 278–287.
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Мар си љи, про ла зе ћи кроз ове кра је ве као је дан од нај ви ших офи ци ра хаб-
збур шке вој ске.10 До ку мен ти се на ла зе у ве ћој гру пи ве о ма раз ли чи тих до-
ку ме на та из лич них ар хи ва, ко ји су из ве сно до шли у ње гов по сед по сле па да 
Бе о гра да 27. августа / 6. сеп тем бра 1688. го ди не. Са свим је мо гу ће да су та да 
про на ђе ни и до не се ни Мар си љи ју, по зна том за љу бље ни ку у ар хи ва ли је сва ке 
вр сте без об зи ра на је зик и пи смо на ко јем су на ста ле.11 Арз и пи смо нај ве ро-
ват ни је су упу ће ни деф тер ха ни бу дим ског ве зи ра. Да тум сла ња ар за, не пу на 
два ме се ца пре по чет ка ау стриј ске оп са де Бу ди ма (ко нач но осво јен 23. ав гу ста 
/ 2. сеп тем бра 1686), ука зу је на мо гућ ност да су до ку мен ти за пле ње ни од не-
ког слу жбе ни ка бу дим ске деф тер ха не то ком ха о тич ног по вла че ња у Бе о град.

Пи смо ни је да ти ра но. За ни мљи во je са ди пло ма тич ке стра не јер је ма ли 
број слич них до ку ме на та са чу ван и об ја вљен. Иза зи ва па жњу и са па ле о граф-
ске тач ке гле ди шта. Са ста вљач пи сма очи глед но ни је био до вољ но обра зо-
ван. О то ме све до че фо нет ски при ступ пра во пи су, не по зна ва ње гра ма ти ке, 
као и упо тре ба ко ло кви јал них из ра за ко ји нам до ча ра ва ју та да шњи на чин 
ко му ни ка ци је. С об зи ром на то да са др жи од ре ђе ну лич ну но ту, мо жда га је, 
за раз ли ку од оче ки ва но фор мал ног ар за, на пи сао сâм Ха сан, ди здар Ило ка, 
ка ко би убр зао ис пла ту пла та по сад ни ци ма.

Арз нам ука зу је на струк ту ру по са де из ро да му стах фи за и струк ту ру 
пла та из ра же ну у днев ни ца ма. Са свим у скла ду са до са да шњим са зна њи ма, 
му стах фи зи ма у илоч кој твр ђа ви за по ве да ли су ди здар, са пла том од 40 ак чи 
днев но, и ње гов ће ха ја (за ме ник), са дво стру ко ма њом днев ни цом. Укуп но је 
упи са но 41 ли це, укљу чу ју ћи и за по вед ни ке. Струк ту ра не од у да ра од уо би-
ча је не: по де ље ни су на бу љу ке од де се так му стаф хи за, са бу љук-ба ша ма на 
че лу. Че тво ри ца сер-бу љу ка до би ја ла су по 15 ак чи днев но, а обич ни му стах-
фи зи по 10 ак чи. Ве ће пла те има ли су алем дар (15), ко ји је бри нуо о њи хо вим 
ин сиг ни ја ма, по том ча уш (15), пи сар (15) и ка пи џи је Ве ли ких (12) и Ма лих 
вра та (12). Ве ли ка ка пи ја на ла зи ла се на се вер ној стра ни твр ђа ве, пре ма ва-
ро ши, ка ко је за бе ле жио Евли ја-че ле би ја. По сто ја ње обе ка пи је по твр ђе но је 
у не ко ли ко из во ра.12

Ка ко је арз при лич но оште ћен, не ви ди се нај ма ње шест име на обич них 
му стах фи за. Ме ђу по са дом има до ста пре ве ре ни ка у пр вом ко ле ну, о че му 
све до чи па тро ним Аб ду лах. То је у на у ци већ одав но раз ја шње на по ја ва.13 
Оно што већ на пр ви по глед иза зи ва чу ђе ње, и због че га је овај до ку мент од 
из у зет не на уч не ва жно сти, је сте чи ње ни ца да су нај ма ње че тво ри ца му стах-
фи за упи са на са сво јим хри шћан ским име ни ма (Су бо та, Мар ко, Сто јан и 
Гр го) и па тро ни мом Аб ду лах. На у ка је при хва ти ла ту ма че ње да су му стах-

10 Bi bli o te ca Uni ver si ta ria di Bo log na (да ље BUB), MS 3574 (Bi gli e ti, pe ti zi o ni, pro me mo ria, 
no te etc. in lin gua tur ca, et al cu ne poc he in Ebre i co, il tut to pre so dal S. C. Mar si gli nel le sue mi li ta ri 
spe di zi o ni, sec. XVII, cc 223 sci ol te in lin gua tur ca piu 13 in lin gua Ebre i ca di for ma ti di ver si, 
con te nu te in un car to ne con ti to lo di ma no di Gi u sep pe Mez zo fan ti), број 212 и 68. Фо то ко пи је 
из те фа сци кле сво је вре ме но ми је љу ба зно усту пи ла др Ду шан ка Бо ја нић, на че му сам јој 
ве о ма за хва лан.

11 Ви ше о овој гра ђи у: А. Фо тић, „Тур ски до ку мен ти о Ру стем-па ши ном ва ку фу и „дво-
стру ком за ку пу” (İcareteyn) у Бе о гра ду”, Mi scel la nea (Ме шо ви та гра ђа) XXXI (2010), 75–77.

12 Zi ro je vić, „Tur ska utvr đe na me sta”, 136–137.
13 O. Zi ro je vić, Isla mi za ci ja na ju žno slo ven skom pro sto ru. Kon ver ti ti – ka ko su se zva li, Pod-

go ri ca 2001, 25–39, и на том ме сту ци ти ра ну ли те ра ту ру.
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фи зи оба ве зно би ли му сли ма ни, и да су до бро вољ ци при ма ли ислам не по-
сред но по упи си ва њу у род ге ну ли ја, из ко јих су се доц ни је ре гру то ва ли 
му стах фи зи. По ста вља се пи та ње за што је не ко упи сан као, на при мер, Су
бо та, син Аб ду ла ха. Са свим је ја сно да се не ра ди о му сли ма ну, те не по сто-
ји ни ка ква по тре ба за скри ва њем пра вог име на оца. Нај ве ро ват ни је об ја-
шње ње ле жи у чи ње ни ци да су на гра ни ци и у рат ним усло ви ма, због пре ке 
по тре бе, у до бро вољ це кат кад при ма ни љу ди раз ли чи тог, чак не по зна тог 
по ре кла, лу та ли це, бе гун ци, не рет ко раз бој ни ци, рав но ду шни пре ма ре ли-
гиј ској при пад но сти, јед ном реч ју они ко ји ни име сво га оца ни су зна ли. У 
та квом слу ча ју, не би би ло чуд но да их пи сар за ве де као „си но ве Аб ду ла ха”.

Са свим је мо гу ће да због ве ли ке по тре бе за вој ни ци ма ни за по вед ни ци 
ни су ин си сти ра ли на при ма њу но ве ве ре као нео п ход ном усло ву. Из пи сма 
се ви ди да је број по сад ни ка упра во био уве ћан, ма да не зна мо да ли услед 
пре ме шта ја, или због ре гру та ци је но вих до бро во ља ца, за ко је ни је би ло вре-
ме на да се пр во ис ка жу у ге ну ли ја ма. Мо жда је арз са ста вљен упра во у тре-
нут ку ка да су се спре ма ли да при хва те ислам?14

По је ди нач ни до ку мен ти ло кал не про ве ни јен ци је рет ки су и ма ло по-
зна ти у на у ци. Мо гу да кри ју мно ге, очи глед но ве о ма за ни мљи ве по дат ке, 
чак и оне ко ји ће при лич но уз др ма ти увре же на ми шље ња. 

До ку мен ти су об ја вље ни у пре во ду, с тим што је због не у о би ча је ног тек-
ста за пи смо при ло же на и тран скрип ци ја у це ли ни, а за арз са мо на ка рак те-
ри стич ним ме сти ма.

До ку мент бр. 1

Арз са по пи сом му стах фи за, 9/19. мај 1686.
(BUB, MS 3574/212)

Му стах фи зи твр ђа ве Илок. На пи са но 25. М [дана] џе ма зи ел-ахи ра го ди-
не хи ља ду де ве де сет и сед ме [9/19.05.1686] [Neferāt-i müstaḥfiẓān-i ḳal‘e-i İlōḳ. 
Taḥrīren f ī Cemāẕī el-aẖir M /yevm/ 25 se ne-i se b‘a ve tis‘īn ve elf.]:

Ха сан ага, днев но 40 [акчи]; Са лих, ће ха ја, днев но 20; Ар слан, сер-бу љук, 
днев но 15; Са лих, алем дар, днев но 15; Ибра хим, ча уш, днев но 15; Му ста фа, 
сер-бу љук, днев но 15; Са лих, сер-бу љук, днев но 15; Ша хин, сер-бу љук, днев-
но 15; Ах мед, ка пи џи ја Ве ли ких вра та, днев но 12; Му ста фа, ка пи џи ја Ма лих 
вра та, днев но 12; Пи сар Али, днев но 15; Са лих Аб ду лах, днев но 10; Ах мед 
Мах муд, днев но 10; Ша хин Аб ду лах, днев но 10; дру ги Ша хин, днев но 10; 
Курд Али, днев но 10; Ха сан Аб ду лах, днев но 10; Ху се ин Али, днев но 10; 
Дер виш Му ста фа, днев но 10; Ди ла вер Аб ду лах, днев но 10; Аб дул ба ки, днев-
но 10; Ебу бе кир, днев но 10; Ша хин Аб ду лах, днев но 10; Шех баз Аб ду лах, 
днев но 10; Ша хин Аб ду лах, днев но 10; Ду рак Аб ду лах, днев но 10; Су бо та 
Аб ду лах, днев но [10]; Мар ко Аб ду лах, днев но [10]; Сто јан Аб ду лах, днев но 10; 
Иваз Аб ду лах, днев но 10; Бех зад, днев но 10; [ошт ећено ме сто, сле де че ти ри 
не чит ка имена]; Ху се ин Јанкула[?], днев но 10; Ку чук Ах мед, днев но 10; Бек таш 

14 Ову прет по став ку из не ла ми је проф. др Ро си ца Гра де ва (Амерички универзитет у 
Бла го ев граду, Бу гар ска).
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Осман, днев но 10; [ошт ећено ме сто, сле де два не чит ка имена]; Гр го [Ġırġō] 
Аб ду лах, днев но 10.

По што је по ме ну то људ ство при сут но у по ме ну тој твр ђа ви Сре ди шту 
ве ли чан стве но сти упу ћу је се пред став ка. На кра ју, фер ман је у мог сул та на. 
[Neferāt-i mezbūr ḳal‘e-i mezbūrde mevcūd olup der-i de vlet-medāra ‘arż olındı. 
Bāḳī fermān sulṭānumuñdur.]

[Потпис]
Роб Ха сан, са да шњи ди здар твр ђа ве Илок
[Печат]
Бо жи ји роб Ха сан [...]

До ку мент бр. 2

Пи смо, без да ту ма.
(BUB, MS 3574/68)
Он!
Ње го вој ек се лен ци ји, мом че сти том и срећ ном моћ ном оцу и мом Го спо-

да ру! По што по љу би мо ње го ве бла же не и ча сне ру ке и ис ка же мо по здра ве 
и бла го сло ве за сре ћу, да је се на зна ње и са о шта ва се сле де ће: мој Го спо да ру, 
мо ли мо Вас ли це по гнув ши на прах под Ва шим но га ма. Бу ду ћи да се уве ћао 
број убо гих по сад ни ка, они са да иш че ку ју сво је пла те. Због то га смо по сла ли 
ча у ша на ту стра ну. Ако би мо гли да учи ни те да [плате] стиг ну на ову стра ну 
што је мо гу ће пре, без за др жа ва ња, убо ги по сад ни ци би би ли Ва ши бла го-
си ља те љи. Мој Го спо да ру, Ви сте нам од мах иза Ала ха и са да, осим Вас, ми 
не ма мо ни ко га дру го га. Не мој те нас одва ја ти од очи ју и од ср ца. Не уни жа-
вај те нас пред дру гим ага ма у Ва шој др жа ви. Од Вас [очекујемо] уз ви ше ну 
ми лост. На кра ју, бла го слов.

Роб Ха сан ага, са да шњи ди здар Ило ка

Тран скрип ци ја:
Hüve!
[1] ‘İzzetlü ve merḥametlü pe der-ī15 ‘аzīzüm Efendüm ḥażre tle rinüñ mübārek 

dest-ī şerīflerin [2] pūs ėdüb selāmlar ve ẖayr du‘ālar iblāġındanṣoñra inhā ve i‘lām 
olu nan [3] ol dur ki benüm Efendüm ẖāk-ī pāyılarına yüzler ṣürüb niyāz olu nur ve 
ne fer fuḳarāsı [4] bir miḳdār ziyāde ol ma ġla şim di ‘ulūfeye bāḳıyor lar ol se beb den 
çavuş [5] ol ṭarāfa16 gönderdük bo layki  bir gün ev vel yolcıdan ḳal mayub  bu ṭarāfa 
[6] ge le ne fer fuḳarāsı du‘ācınuz dur17 ve benüm Efendüm ev vel Al lah yine siz bizüm 
[7] şim di si zden ġayrı ki me snemüz yoḳdur. Bi zi gözden göñülden ferāmūş [8] 
buyur mayas ız. Si zden de vletünüzd e18 bi zi aġa lar arasında alçaḳlat mayasız [9] luṭf-i 
‘aẓim dur.19 Bāḳī ed-du‘ā.

Ben de Ha san Aġa, dizdār-ī İlōḳ, ḥālā

15 Пер сиј ски иза фет не пра вил но пи ше с „је том”, и то чи ни на свим ме сти ма у до ку мен ту.
16 Тре ба ṭara fa. И на ред ни пут пи ше на исти на чин.
17 Тре ба du ‘acıñu z.
18 Тре ба de vletüñüzd e.
19 Тре ба ‘aẓīmdur
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До ку мент бр. 1
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До ку мент бр. 2
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

М р  Љ И  Љ А  Н А  И.  П У  З О ВИ Ћ
На род на би бли о те ка Ср би је
Бе о град, Ср би ја

ГРА НИ ЦЕ, НА СЕ ЉА И ПА РО ХИ ЈЕ ТЕ МИ ШВАР СКЕ  
ЕПАР ХИ ЈЕ (1716–1779): ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ  

ИСТО РИ ЈЕ ПРА ВО СЛА ВЉА У БА НА ТУ 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се утвр ђу ју гра ни це, на се ља и па ро хи је Те ми швар ске 
епар хи је, од до ла ска епар хиј ске те ри то ри је под фак тич ку хаб збур шку власт 
(1716) до до но ше ња Де кла ра то ри је, 1779. го ди не. Ве ли ка стра да ња у уза стоп-
ним ау стро-тур ским ра то ви ма (1683–1699, 1716–1718, 1737–1739) до ве ла су до 
пу сто ше ња чи та вих обла сти, не стан ка мно гих на се ља, уни шта ва ња мре же 
па ро хи ја и уче ста лих ми гра ци ја ста нов ни штва. На кон 1739. го ди не, ово под-
руч је на ла зи ло се из ван до ма ша ја рат них су ко ба, што је по вољ но ути ца ло на 
об но ву ста рих и осни ва ње но вих на се ља и па ро хи ја, као и на раз вој мре же 
пр о то пре зви те ра та. То ком XVI II сто ле ћа епар хиј ске гра ни це ни су зна чај ни је 
ме ња не, а на осно ву са чу ва них из во ра мо же се пра ти ти по сте пе ни по раст 
укуп ног бро ја на се ља и па ро хи ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска па три јар ши ја, Бе о град ска ми тро по ли ја, Кар ло-
вач ка ми тро по ли ја, Те ми швар ска епар хи ја, Хаб збур шка мо нар хи ја, исто риј ска 
ге о гра фи ја, па ро хи је, Ср би, Ру му ни, Ба нат, XVI II век 

Јед на од нај ве ћих пре крет ни ца у ду гој и бо га тој исто ри ји Те ми швар ске 
епар хи је де си ла се већ на по чет ку Ау стро-тур ског ра та (1716–1718). У је сен 
1716. го ди не, хаб збур шка вој ска осво ји ла је Те ми швар и нај ве ћи део Ба на та, 
а то ком на ред не го ди не и по след њи тур ски од ре ди про те ра ни су на дру гу 
стра ну Ду на ва. Рат је за вр шен ми ром у По жа рев цу, 21. ју ла 1718. го ди не, по 
чи јим од ред ба ма је Хаб збу шкој мо нар хи ји при пао цео Ба нат са Те ми шва ром, 
а са мим тим и це ло ку пан про стор Те ми швар ске епар хи је.1

1 По ред Ба на та, Хаб збур шкој мо нар хи ји при па ли су и до њи Срем, сре ди шњи део 
Ср би је од Бе о гра да до За пад не Мо ра ве и од Дри не до Ти мо ка, узак по јас се вер не Бо сне 
уз Са ву са Би је љи ном, као и та ко зва на Ма ла Вла шка (не ка да шњи Се ве рин ски Ба нат), до 
ре ке Алу те. Уп: Исто ри ја срп ског народa IV–1, Бе о град 1986, 111–112. Пре ра та, у пе ри о ду 
тур ске вла сти, под руч је Ба на та при па да ло је Те ми швар ском ејале ту. Уп: О. Зи ро је вић, 
„Управ на по де ла да на шње Вој во ди не и Сла во ни је у вре ме Ту ра ка”, Збор ник МС за исто ри ју 
1 (1970), 22.
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На кон до ла ска под хаб збур шку власт, Та ми шки Ба нат ни је при кљу чен 
Угар ској, већ је ста вљен под не по сред ну над ле жност сре ди шњих др жав них 
и вој них вла сти у Бе чу, ко је су об ла сну упра ву по ве ри ле по себ ној Зе маљ ској 
ад ми ни стра ци ји са се ди штем у Те ми шва ру.2

У овим пре лом ним исто риј ским тре ну ци ма, Те ми швар ском епар хи јом 
упра вљао је вла ди ка Јо а ни ки је Вла ди са вље вић (1713–1727), спо со бан и сна-
ла жљив ар хи је реј ко ји је убр зо по из би ја њу ра та  стао уз хаб збур шку вој ску. 
Ти ме је обез бе дио на кло ност но вих вла сти, ко је су га 18. апри ла 1722. го ди-
не и зва нич но при зна ле за те ми швар ског епи ско па.3 У ме ђу вре ме ну, ре ше но 
је и пи та ње ми тро по лиј ске при пад но сти срп ских епар хи ја у Ба на ту. По ве љом 
ца ра Кар ла VI, од 21. но вем бра 1720. го ди не, над ле жност бе о град ског ми тро-
по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа (1713–1730) про ши ре на је на цео Ба нат, чи ме је 
озва ни че но ства ра ње са мо у прав не Бе о град ске ми тро по ли је, ко јој су при па ле 
и обе ба нат ске епар хи је – Те ми швар ска и Вр шач ка.4

На кон спа ја ња две ју срп ских ми тро по ли ја, Бе о град ске и Кар ло вач ке 
(1726), Те ми швар ска епар хи ја се на шла у са ста ву об је ди ње не Бе о град ско-
кар ло вач ке ми тро по ли је.5 У та квим окол но сти ма до че ка но је и из би ја ње 
но вог Ау стро-тур ског ра та (1737–1739) ко ји је окон чан Бе о град ским ми ром 
(1739). Хаб збур шкој мо нар хи ји остао је сав про стор се вер но од Са ве и Ду-
на ва, ју жни де ло ви при па ли су Осман ском цар ству, а Те ми швар ска епар хи ја 
прикључена је Кар ло вач кој ми тро по ли ји.6

У ме ђу вре ме ну, Ба нат је 1779. го ди не укљу чен у угар ски жу па ниј ски 
си стем, из у зев Вој не гра ни це, ко ја је и да ље оста ла под ди рект ном упра вом 
беч ких вла сти. По врх то га, 16. ју ла исте го ди не, до не та је и Де кла ра то ри ја 
(Be nig num Re scrip tum Dec la ra to ri um Illyri cae Na ti o nis), прав ни акт ко јим се 
до де та ља ре гу ли сао по ло жај срп ског на ро да и срп ске цр кве, на це ло куп ном 
под руч ју Кар ло вач ке ми тро по ли је.7 Овим пре лом ним до га ђа ји ма у исто ри ји 

2 Исто ри ја срп ског народa IV–1, 111–113.
3 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит бе о град ски 1713–1737”, Спо ме ник СКА 

34 (1898), 129; Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 
4; Д. Ру ва рац, „При ло зи за исто ри ју ар хи е пи ско па и епи ско па у ми тро по ли ји Кар ло вач кој”, 
Ле то пис Ма ти це срп ске 198 (1899), 117.

4 То је зна чи ло да је бе о град ски ми тро по лит по стао ду хов ни ста ре ши на не са мо пра во-
слав них Ср ба, већ и пра во слав них Ру му на, ко ји су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва у ис точ ном 
Ба на ту. По овој по ве љи и по сле де ћој, ко ја је до не та 4/15. ја ну а ра 1721. го ди не, ми тро по лит 
се ни је смео ме ша ти у све тов не већ са мо у ду хов не ства ри над пра во слав ним све штен ством 
и ни је мо гао по сво јој во љи по ста вља ти епи ско пе. Уп: Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић...”, 91; 
Д. Ру ва рац, Те ми швар ска епар хи ја, од ње на по стан ка до 1758, Срем ски Кар лов ци 1914, VII; 
Ј. Ра до нић – М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792, Бе о град 1954, 94; Исто ри ја 
срп ског народa IV–1, 126; Н. Га ври ло вић, „Ју рис дик ци ја Кар ло вач ке ми тро по ли је над пра-
во слав ним Ру му ни ма у Ба на ту, Кри ша ни и Ер де љу”, Те ми швар ски збор ник 1 (1994), 63–67. 

5 И. То ча нац, „Бе о град ска и Кар ло вач ка ми тро по ли ја: Про цес ује ди ње ња (1722–1731)”, 
Исто риј ски ча со пис, 55 (2007), 201–204.

6 Д. Ру ва рац, „Мој си је Пе тро вић ми тро по лит...”, 92–93; Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја 
Срп ске пра во слав не цр кве II, Бе о град 1991,18–25; Исто ри ја срп ског народa IV–1, 126–128.

7 Овим ак том је про пи сан на чин из бо ра и фи нан си ра ња ми тро по ли та и епи ско па, 
пра ви ла ру ко по ла га ња, при ви ле ги је и при хо ди све ште ни ка, од нос ни жег пре ма ви шем све-
штен ству, од нос вла ди ка и ма на сти ра у епи ско пи ја ма, као и оп шта пра ви ла по на ша ња 
уну тар ма на сти ра. Реч ју, уве де на је стро га кон тро ла де лат но сти свих при пад ни ка кли ра. 
Уп: Ј. Ра до нић, М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је..., 97–150.
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Ба на та, а са мим тим и Те ми швар ске епар хи је, озна чен је крај пр вог раз до бља 
ње не исто ри је под хаб збур шком вла шћу.

*

Нај зна чај ни ја из вор на све до чан ства о те ри то ри јал ном раз во ју и ад ми-
ни стра тив ном уре ђе њу Те ми швар ске епар хи је, у пе ри о ду од 1716. до 1779. 
го ди не, на ста ла су то ком по вре ме них по пи са ко је су спро во ди ле цр кве не и 
др жав не вла сти. Ме ђу по пи си ма ко је су спро ве ле епар хиј ске вла сти са чу ва-
ни су по пи сни по да ци из 1727, 1733, 1758, 1764, 1767, 1771. и 1773. го ди не.8 За 
по ре ђе ња и до пу не ко ри шће ни су по пи си др жав них вла сти из 1717, 1734, 1743. 
и 1774. го ди не, као и дру ги ма њи и фраг мен тар ни по пи си.9 Од по ме ну тих 
цр кве них по пи са, сви су су мар ни, из у зев де таљ ног, али не це ло ви тог епар-
хиј ског по пи са из 1758. го ди не. По пи сна прак са је би ла усло вље на по де лом 
Ба на та на 11 ад ми ни стра тив них обла сти ко је су на зи ва не ди стрик ти. Чак 
и у цр кве ним по пи си ма, по да ци по пра ви лу ни су би ли бе ле же ни пре ма про-
то пре зви те ра ти ма, већ пре ма ди стрик ти ма, из у зев по пи са из 1764. го ди не 
ко ји сле ди цр кве ну по де лу. При ли ком спро во ђе ња др жав них по пи са, то ком 
ко јих су по пи си ва ни сви ба нат ски ди стрик ти, бе ле же ни су са мо по да ци о 
на се љи ма, без по себ них на по ме на о њи хо вој па ро хиј ској и епар хиј ској при-
пад но сти. 

Пр ве по дат ке о на се љи ма и при вред ној де лат но сти тек осво је ног Ба на та 
при ку пи ли су слу жбе ни ци Двор ске ко мо ре у Бе чу. У из ве шта ју од 30. де цем-
бра 1716. го ди не оба ве сти ли су прет по ста вље не да се на за по сед ну тој те ри-
то ри ји на ла зи укуп но 740 на се ље них ме ста.10 Под руч је Ба на та пр ви пут 
де таљ но је по пи са но 1717. го ди не, али тај по пис, бу ду ћи да су га са чи ни ле 
др жав не вла сти, не са др жи све до чан ства о то ме ко ја су на се ља при па да ла 
Те ми швар ској, а ко ја Вр шач кој епар хи ји.11 Пр ви цр кве ни по пис из XVI II ве ка 
оба вљен је 1727. го ди не, на кон смр ти вла ди ке Јо а ни ки ја Вла ди са вље ви ћа. 
Са чи њен је по угле ду на др жав не, пре ма ад ми ни стра тив ној по де ли Ба на та 

8 Сиг на ту ре опи са, ре дом по го ди на ма: Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. 
го ди не, 7–10; АСА НУК, МП, „А”, 1733/102; Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не”, 
Ар хив за исто ри ју срп ске пра во слав не кар ло вач ке ми тро по ли је 3 (1913), 321–373; Д. Руварaц, 
„Те ми швар ска епар хи ја 1764”, Срп ски Си он 15 (1905), 466–467; АСА НУК, МП, „Б”, 1767/45; 
МП, „Б”, 1771/41; Д. Ру ва рац, Срп ска ми тро по ли ја кар ло вач ка око по ло ви не XVI II ве ка, 
Срем ски Кар лов ци 1902, 147–152.

9 Д. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни од 1695 до 1796, 
Но ви Сад 1936, 67–71; С. Пе ци њач ки, „По да ци о при хо ди ма и рас хо ди ма Ба нат ске ад ми ни-
стра ци је у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка”, Збор ник за исто ри ју, Ма ти ца срп ска, 8 (1973), 88–89; 
С Пе ци њач ки, „До ку мен ти о бач ко-ба нат ским ми гра ци ја ма 1719–1725. го ди не”, Збор ник за 
исто ри ју, Ма ти ца срп ска, 6 (1972), 111; J. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal
tung sgeschic hte des Ba nats im 18. Ja hr hun dert, Ma te ri a lien. Heft 5, Tübin gen 1995, 134–151, 
252–336; Ј. Ј. Ер лер, Ба нат, Пан че во 2003, 78–99. 

10 С. Пе ци њач ки, „Двор ска ко мо ра о Ба на ту у 1716. го ди ни”, Спо ме ник. Оде ље ње исто-
риј ских на у ка, СА НУ, CXXII, Бе о град 1981, 143–149; V. S. Da bić, “The Hab sburg-Ot to man War 
of 1716–1718 and De mo grap hic Chan ges in War-Af flic ted Ter ri to ri es”, The Pe a ce of Pas sa ro witz, 
1718, ed. by Char les In grao, Ni ko la Sa mar džić and Jo van Pe šal, West La fayet te, In di a na, 2011, 194.

11 J. Szentkláray, Száz év DélMagyarország ujabb történetébol: 1779től na pja in kig, Temesvárott 
1879, 20–32. 



на ди стрик те. Сле де ћи по пис ор га ни зо ван је пет го ди на ка сни је (1733), на кон 
од лу ке др жав них вла сти да се по пи ше ста ње Срп ске цр кве на про сто ру 
Хаб збур шке мо нар хи је. 

Пре ма по пи си ма из 1727.12 и 1733.13 го ди не, Те ми швар ској епар хи ји у 
це ло сти при па да ло је шест ди стри ка та: Пан че вач ки,14 Ве ли ко беч ке реч ки, 
Ча над ски, Те ми швар ски, Ча ков ски и Ли пов ски, као и нај ве ћи део Лу го шко-
-фа чет ског ди стрик та. На се ве ру се гра ни чи ла са Арад ском епар хи јом, од 
ко је је би ла раз дво је на до њим то ком ре ке Мо ри ша. Ре ка Ти са де ли ла ју је од 
Бач ке епар хи је на за па ду, а Ду нав од Бе о град ско-срем ске ми тро по лит ске 
епар хи је на ју го за па ду и ју гу. Коп не на гра ни ца пре ма су сед ној Вр шач кој 
епар хи ји по ла зи ла је од Ко ви на на Ду на ву, а за тим је пра ти ла гра ни це Пан-
че вач ког, Ча ков ског, Лу го шко-фа чет ског и Ли пов ског ди стрик та, са из ве сним 
од сту па њи ма. На ис то ку је до пи ра ла до за пад них об ро на ка Кар пат ских 
пла ни на, а по том је пре ма се ве ру из би ја ла на ре ку Мо риш, уз вод но од Ли-
по ве. У за ви сно сти од по ме ра ња ад ми ни стра тив них гра ни ца, по вре ме но су 
се ме ња ле и гра ни це ба нат ских епар хи ја, ма да не по ау то ма ти зму и не без 
из у зе та ка, ко ји су би ли че шћи у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка.15 

Tоком це лог овог сто ле ћа, нај по дло жни је про ме на ма би ло је под руч је 
Лу го шко-фа чет ског ди стрик та. Овај ди стрикт био је по де љен на че ти ри про
це са: Фа чет ски, Лун кан ски, Са ре зан ски и Лу го шки. На се ља са под руч ја пр ва 
три про це са при па да ла су у пот пу но сти Те ми швар ској епар хи ји, као и де вет, 
од укуп но 24 се ла Лу го шког про це са. Оста ла ме ста овог про це са пот па да ла су 
под над ле жност вр шач ког епи ско па све до се дам де се тих го ди на XVI II ве ка.16

Те жња за из јед на ча ва њем цр кве них и ад ми ни стра тив них гра ни ца до ве-
ла је то ком три де се тих го ди на XVI II ве ка до на ста на ка број них не спо ра зу ма. 
Пр ви по ре ду ти цао се де вет се ла Лу го шког про це са (Дра го е шта, Фи ка та ра, 
Оха бе, Жа ба ра, Ко ште ја, Бе ли на ца, Ки зе теа, Гру ји на и Пе ру ла), ко ја су при-
па да ла Те ми швар ској епар хи ји, док је ве ћи део овог про це са био у Вр шач кој 
епар хи ји. Др жав не вла сти су, без прет ход ног спо ра зу ма из ме ђу над ле жних 
епи ско па, по ку ша ле да по ме ну та се ла из дво је из са ста ва Те ми швар ске и при-
кљу че их Вр шач кој епар хи ји.17 Овај по ку шај иза звао је оштро про ти вље ње 
ме шта на по ме ну тих се ла ко ји су твр ди ли да су њи хо ви кне зо ви на пре ва ру 

12 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, 7–10.
13 АСА НУК, МП, „А”, 1733/102.
14 Из у зев Ду бов ца и Га ја ко ји су при па да ли Вр шач кој епи ско пи ји.
15 J. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. 

Ja hr hun dert, 134–151, 252–336.
16 АСА НУК, МП, „Б”, 1742/117; Д. Ру ва рац, „Гра ма те ми тро по лит ске и па три ја ра шке”, 

Срп ски Си он 15 (1905), 558–559. Пр ви по пис у ко јим се цео Лу го шки про цес на ла зио у Те-
ми швар ској епар хи ји је из 1773. го ди не.

17 АСА НУК, МП, „А”, 1733/102. Обор кнез лу го шки је у сво јој ку ћи оку пио кне зо ве 
свих де вет се ла и ту их је, уз по моћ лу го шког све ште ни ка Сте фа на, на вео да ста ве сво је 
пот пи се на пи смо ко је је до нео по ме ну ти све ште ник. Кад су се кне зо ви пот пи са ли, ре че но 
им је да су при хва ти ли да у ду хов ном по гле ду од са да при па да ју вр шач ком епи ско пу Мак-
си му Не сто ро ви ћу уме сто до та да шњем Ни ко ли Ди ми три је ви ћу. Кне зо ви су се „за чу ди ли 
то ме но вом што су чу ли и ка сно, већ у мрак, раз и шли се и оти шли сва ко у сво је се ло. Ка да 
су ка за ли нај ста ри јим ме шта ни ма и оста ли ма у се лу, сви су не го до ва ли због та кве пре ва ре, 
и што су би ли при ну ђе ни да на не по зна то пи смо ста ве крст без зна ња оста лих.”
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пот пи са ли са гла сност да се ла при пад ну Вр шач кој епар хи ји, те је од лу че но 
да се по зо ву пред став ни ци вла сти ка ко би раз ре ши ли но во на ста ли спор.

По чет ком ја ну а ра 1733. го ди не, лу го шки ишпан је у се лу Бе линц оку пио 
пред став ни ке свих де вет се ла. До шла су „по два и по три чо ве ка од ста рих 
љу ди” ко је је ишпан пи тао „да из ду ше ка жу пра ву из ко јег су ди стрик та...и 
од ко јег епи ско па у ду хов ном по гле ду за ви се, да ли од се бе шког или те ми-
швар ског”. Ме шта ни су „из ду ше ка за ли” да су „по ме ну та се ла Фа чет ског 
ди стрик та, а не Лу го шког. Та ко ђе, и у ду хов ном по гле ду су увек од те ми швар-
ског епи ско па за ви си ли, а не од се бе шког и лу го шког, и та ко да же ле да и 
убу ду ће оста не”. На то им је ишпан од го во рио да „ни ка ко дру га чи је не ће 
би ти не го ка ко је до сад би ло та ко да ће и уна пре дак оста ти”.18 Пред став ни ци 
вла сти иза шли су у су срет во љи на ро да, та ко да су по ме ну та се ла оста ла у 
Те ми швар ској епар хи ји, иа ко су она у ад ми ни стра тив ном по гле ду би ла део 
Лу го шког про це са.19 Да је ста ње ду же вре ме оста ло не про ме ње но ви ди се и 
из по пи са Вр шач ке епар хи је из 1749. го ди не, у ко јем се ова се ла не по ми њу.20

До ла ском вла ди ке Јо ва на Ђор ђе ви ћа (1749–1769) на слу жбу вр шач ког 
епи ско па, об но вље но је пи та ње раз гра ни че ња из ме ђу две епар хи је. Вла ди ка 
је тра жио про ши ре ње на ра чун Те ми швар ске епар хи је, обра зла жу ћи зах тев 
по тре бом за ве ћим при хо ди ма због из град ње цр кве и дво ра у Вр шцу. Ње го-
вој мол би је удо во ље но на Си но ду 1758. го ди не, чи ме је до био 13 па ро хи ја 
из Лу го шког ди стрик та као по моћ због из град ње ре зи ден ци је и као „пот по-
ру ње го вој ста ро сти”. О ко јим се тач но па ро хи ја ма ра ди ни је по зна то, али је 
ве ро ват но да су по ме ну тих де вет се ла би ла ме ђу њи ма. Ме ста су до де ље на 
Вр шач кој епар хи ји са мо за жи во та Јо ва на Ђор ђе ви ћа, да кле, ње му лич но, 
или до по врат ка три из гу бље на ди стрик та из ис точ не Ср би је: Кра јин ског, 
Кри вин ског и Кључ ког, под хаб збур шку власт.21 За ово про ши ре ње вла ди-
ка Ђор ђе вић мо рао је да тра жи до зво лу и од др жав них вла сти. С тим у ве зи, 
Те ми швар ска ад ми ни стра ци ја, пред став ком од 30. ју на 1759. го ди не, ја ви ла 
је та да шњем те ми швар ском епи ско пу, Ви ћен ти ју Јо ва но ви ћу Ви да ку, да 
вр шач ки епи скоп мо ли да се цео Лу го шки ди стрикт при по ји ње го вој епар-
хи ји и да га пи та има ли не што про тив то га.22 У сле де ћем до пи су вла ди ци 
Ви да ку, од 3. ју ла 1759. го ди не, сти гло је оба ве ште ње да се рок за од го вор 
вр шач ком епи ско пу про ду жу је за ме сец да на.23

Због не по сто ја ња до ку ме на та ко ји би да ље го во ри ли о овом про бле му 
не зна се да ли је и ка да је ре а ли зо ва но про ши ре ње Вр шач ке епар хи је на 
ра чун Те ми швар ске епар хи је. Вла ди ка Ђор ђе вић био је у до брим од но си ма 
с пред став ни ци ма вла сти, та ко да не би тре ба ло да су му они пред ста вља ли 
про блем. Ме ђу тим, пре ма по пи су Те ми швар ске епар хи је из 1764. го ди не, по 
пр о то пре зви те ра ти ма, свих де вет спор них се ла су и да ље по пи са на у окви ру 
Сур ди ја шког пр о то пре зви те ра та. У сле де ћем по пи су, из 1767, по ди стрик-

18 АСА НУК, МП, „А”, 1733/102.
19 АСА НУК, МП, „А”, 1733/102; Д. Ру ва рац, Срп ска ми тро по ли ја кар ло вач ка, 147. 
20 Пре ма по пи су Вр шач ке епар хи је из 1749. го ди не, Лу го шки про то по пи јат чи ни ла су 33 

се ла, са 3.802 ку ћа и 42 све ште ни ка. Уп: Д. Ру ва рац, Срп ска ми тро по ли ја кар ло вач ка, 101–112.
21 АСА НУК, МП, „Б”, 1759/40, 128.
22 АСА НУК, МП, „Б”, 1759/66.
23 АСА НУК, МП, „Б”, 1759/25.
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ти ма, са став ни су део Фа чет ског ди стрик та, као и у по пи су из 1771. го ди не, 
где су у одво је ном Лу го шком про це су (не укљу чу ју ћи сâм Лу гош) и да ље у 
Те ми швар ској епар хи ји. По пис из 1773. го ди не чи ни се да да је ко нач ну сли-
ку рас пле та си ту а ци је, по ње му је цео Лу го шки ди стрикт, пр ви пут у XVI II 
ве ку, у Те ми швар ској епар хи ји.

О др жав ним ин тер вен ци ја ма у ре гу ли са њу цр кве них пи та ња, пре до-
но ше ња Де кла ра то ри је из 1779. го ди не, све до чи Ре зо лу ци ја Илир ске двор-
ске де пу та ци је од 30. апри ла 1772. го ди не. Њо ме су се ла Фр љуг и Ва ље ма ре 
из дво је на из Вр шач ке и при по је на Те ми швар ској епар хи ји, због ускла ђи ва-
ња цр кве них гра ни ца са ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма, од но сно гра ни ца ма 
ди стрик та.24 Ова квим др жав ним ме ра ма за о кру же на је те ри то ри ја Те ми-
швар ске епар хи је, ко ја је по твр ђе на Де кла ра то ри јом из 1779. То ком 1779/80. 
го ди не уки ну ти су сви ба нат ски ди стрик ти, а не за во ја че на на се ља су укљу-
че на у угар ски жу па ниј ски си стем на но во ус по ста вље не То рон тал ске, Та-
ми шке и Кра шо во-се ве рин ске жу па ни је.25 

*

Рас по ред на се ља у Те ми швар ској епар хи ји био је усло вљен ге о граф ским 
од ли ка ма про сто ра. У по је ди ним де ло ви ма епар хи је на се ља су би ла зби је на, 
док су у дру гим де ло ви ма би ла раз дво је на пу сто се ли на ма. Нај ви ше пу сто се-
ли на то ком пр ве по ло ви не сто ле ћа, би ло је на под руч ју Пан че вач ког, Беч ке-
реч ког и Ча над ског ди стрик та, пре те жно (или ис кљу чи во) на се ље ним срп ским 
жи вљем. Мно га на се ља на том под руч ју за пу сте ла су још у вре ме ау стро-тур-
ских ра то ва, 1683–1699. и 1716–1718. го ди не.26 Но ви Ау стро-тур ски рат (1737–
1739) про у зро ко вао је ве ли ка стра да ња ста нов ни штва и не ста ја ња на се ља 
на пу те ви ма вој ске.27 На дру гој стра ни, се ла у пла нин ском Лу го шко-фа чет-
ском ди стрик ту, би ла су гру пи са на у до ли на ма ре ка ко је су се спу шта ле с 
Кар па та. На том под руч ју ни је би ло пу ста ра, већ су ни ца ла но ва на се ља на 
ру бо ви ма по сто је ћих, од но сно та мо где је би ло сло бод ног ме ста.

За утвр ђи ва ње на зи ва и бро ја по сто је ћих на се ља у Те ми швар ској епар-
хи ји ко ри шће ни су већ по ме ну ти по пи си епар хи је.28 То ком и по сле ра то ва 
во ђе них кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка, при ме тан је на гли пад бро ја 
на се ља у епар хи ји. Тек од дру ге по ло ви не ве ка бе ле жи се ла га ни, али стал ни 
по раст но вих на се ље них ме ста. По по пи су из 1727. го ди не у епар хи ји је би ло 
268 на се ља, 1733. го ди не 266, што го во ри о огром ном опу сто ше њу ових про-
сто ра то ком 1717–1718. го ди не, ако се има на уму да је у по ме ну тих се дам 
ди стри ка та 1717. го ди не за бе ле же но 405 се ла.29 Пре ма по пи су епар хи је из 

24 АСА НУК, МП, „Б”, 1772/35.
25 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа ул тет, 1985, 18.
26 V. S. Da bić, “The Hab sburg-Ot to man War of 1716–1718 and De mo grap hic Chan ges in 

War-Af flic ted Ter ri to ri es”, 194–195.
27 Д. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 77–78. Си гур но 

је Бзо вик за пу стео у том пе ри о ду, док су Бор ча и Ов ча опу сте ле убр зо по за вр шет ку ра та.
28 Ви де ти фу сно те 8 и 9.
29 Те ми швар ској епар хи ји је при па да ло не што ма ње ме ста, јер у овај број ула зе сва 

на се ља Лу го шког ди стрик та. 



1764. го ди не по сто ја ло је 308 на се ља,30 по пис из 1767. об у хва тио је 274 па ро-
хи је,31 по пис из 1771. го ди не 315 на се ља, по пис из 1773. го ди не 323 ме ста, а 
ни су по пи са не ва ро ши у епар хи ји. Ко на чан број на се ља 1776. го ди не био је 
324,32 што је по ве ћа ње за 56 се ла у од но су на 1727. го ди ну. 

Гра фи кон 1. Утвр ђе ни број на се ља Те ми швар ске епар хи је у пе ри о ду  
од 1727. до 1776. го ди не

Пре ма пр вим по пи си ма сва на се ља Пан че вач ког ди стрик та из у зев 
Ду бов ца и Га ја, при па да ла су Те ми швар ској епар хи ји: Бзо вик,33 Бо ка, Бор ча, 
Бре сто вац, Го ло гоњ, Де ли бла то, До бри ца, До ло во, Ја бу ка, Јар ко вац, Ко вин, 
Мар ги ти ца (Ма ла Мар ги та, Мар ги та, Мар га ри ти ца, Ба нат ска Ду би ца), 
Ов ча, Омо љи ца, Опо во, Остро во,34 Не у зи на, Пан че во, Пло чи ца, Са ку ле, Сеф-
ке рин, Стар че во и То ма ше вац. У ра ту 1737–1739. за пу сте ле су Бор ча и Ов ча, 
а те ри то ри ја Пан че вач ког ди стрик та убр зо је до жи ве ла ве ли ке про ме не. То ком 
1742. го ди не, у скло пу др жав не ре ор га ни за ци је, Пан че вач ки и Ко вин ски про-
це си у це ли ни су за др жа ни у Пан че вач ком ди стрик ту, док је Не у зин ски про цес,35 

30 Д. Руварaц, „Те ми швар ска епар хи ја 1764”, 466–467.
31 Овим по пи сом ни су об у хва ће на сва на се ља у епар хи ји, јер су по пи са не са мо па ро хи је, 

о че му све до чи на слов по пи са: Prot ho col lum to ti us Pa roc hi a lis Gra e ci Ri tus Ori en ta lis Ec cle-
si ae Te me svar ren sis et Lip po vi en sis Di oc ce se os Cle ri Fac ta Con scrip ti o nis An no 1767. (АСА НУК, 
МП, „Б”, 1767/45).

32 „Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776”, пре вео са ње мач ког А. Г, Срп ски Си он 14 (1904), 
601; Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, 3.

33 Не по ми ње се по сле 1737. го ди не.
34 Остро во је у управ ном по гле ду, за вре ме тур ске упра ве, при па да ло, нај ве ро ват ни је, 

Сме де рев ском сан џа ку, од но сно По жа ре вач ком окру гу. У цр кве ном по гле ду се ло је би ло па-
ро хи ја Ма на сти ра Ру ку ми ја, од но сно део Пан че вач ког ег зар ха та Бе о град ске ми тро по ли је. 
Ова кво ста ње по тра ја ло је до Ау стриј ско-тур ског ра та 1737–1739. го ди не, од но сно Бе о град-
ског ми ра 1739. го ди не, ка да је се ло при кљу че но Пан че вач ком про то по пи ја ту Те ми швар ске 
епи ско пи је. С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 205–206.

35 Овом про це су до 1742. го ди не при па да ли су: Бо ка, До бри ца, Илан џа, Јар ко вац, 
Мар ги ти ца, Не у зи на и То ма ше вац, Опо во, Сеф ке рин и Са ку ле.

41



42

из у зев на се ља Опо во, Сеф ке рин и Са ку ле, ко ја су оста ла у Пан че вач ком ди-
стрик ту, при кљу чен Беч ке реч ком ди стрик ту.36 

Ве ћи део на се ља овог ди стрик та за во ја чен је у пе ри о ду 1766–1768. го-
ди не и укљу чен у но во фор ми ра ну XII не мач ко-ба нат ску ре ги мен ту. Пре ма 
по пи су из 1771. го ди не, под ју рис дик ци јом Те ми швар ске епи ско пи је би ла су 
сле де ћа ме ста: Опо во, Сеф ке рин, Ја бу ка, Пан че во, Стар че во, Омо љи ца, Бре-
сто вац, Пло чи ца и Ко вин. 37 Сâм ди стрикт по сто јао је још не ко вре ме са мо 
са че ти ри, тек об но вље на, ко мор ска на се ља – Ба ва ни штем, Ба нат ским Но вим 
Се лом, До ло вом и Де ли бла том. Те ми швар ска ад ми ни стра ци ја за тра жи ла је 
1771. го ди не од Двор ске ко мо ре да се, из раз ло га штед ње, уки не Пан че вач ки 
ди стрикт, а ко мор ска на се ља при кљу че Вр шач ком ди стрик ту, у окви ру по-
себ ног про це са. Мол ба Ад ми ни стра ци је нај ве ро ват ни је је убр зо ис пу ње на, 
јер се 1773. го ди не Ба нат ско Но во Се ло на ла зи ло у са ста ву Вр шач ког ди стрик-
та, док кра јем исте го ди не ни је за во ја че но и при кљу че но XII не мач ко-ба нат-
ској ре ги мен ти, за јед но с Ба ва ни штем и До ло вом. Де ли бла то је исто вре ме но 
при кљу че но Срп ској гра ни чар ској ре ги мен ти, да би на кон ње ног уки да ња 
и оно би ло укљу че но у XII не мач ко-ба нат ску ре ги мен ту.38 Те ри то ри ја ове 
ре ги мен те за о кру же на је 1779. го ди не, а Те ми швар ској епар хи ји при па да ли 
су: Опо во, Сеф ке рин, Ја бу ка, Пан че во, Стар че во, Омо љи ца, Бре сто вац, Пло-
чи ца, Ко вин, Јар ко вац, Остро во, Па ди на, Пер лез, Са ку ле, Се ле уш, Бо тош, 
Ор ло ват, Ба ран да, Ба ва ни ште, Мар га ри ти ца, Но во Се ло, Бре сто вац, Де ли бла-
то, До бри ца, Идвор, Илан џа и До ло во.39

У пр вим цр кве ним по пи си ма у Беч ке реч ком ди стрик ту по сто ја ла су 
сле де ћа на се ља: Акац,40 Ара дац, Бо тош, Бе о дра,41 Бе чеј, Бо чар,42 Ве ли ки Беч-
ке рек, Град ну ли ца,43 Еле мир, Еч ка, Иђош, Илан џа, Ите беј, Јан ка ид (Јан ков 
Мост), Ку ма ни, Мо дош (Ја ша То мић), Ор ло ват, Пар дањ (Ме ђа), Сен ђу рађ 
(Све ти Ђор ђе, Сент ђу рађ, Жи ти ште), Се чањ, Си га, То рак, Фар ка ждин, Ча-
вош, Чен та (Ле о пол до во) и Ши мо да.44 На кон ра та 1737–1739. за пу сте ли су Акац 
и Ши мо да, а ди стрик ту је из Пан че вач ког при кљу чен Не у зин ски про цес.45 
У ме ђу вре ме ну осно ва на су но ва на се ља: Бе о дра, Јан ка ид, Клек, Ме лен ци, 
Па ди на (Уз дин), Се ле уш, Фар ка ждин, Ма ри је во (Ма ри но Се ло, део То ма шев ца), 
а То рак је по де љен на Ве ли ки и Ма ли.

Под руч ју Ча над ског ди стрик та у по чет ку су при па да ла сле де ћа ме ста: 
Ве ли ки Се ми клуш (Ве ли ки Све ти Ми клош), Де ска, Ђа ла, Егриш, Зом бор, 

36 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 17.
37 АСА НУК, МП, „Б” 1771/41.
38 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 17–18.
39 С. Пе ци њач ки, Гра ни чар ска на се ља Ба на та (1773–1810), 1–2, Но ви Сад 1982, 17–18.
40 Пр ви пут се по ми ње 1719. го ди не. С. Пе ци њач ки, „До ку мен ти о бач ко-ба нат ским 

ми гра ци ја ма 1719–1725. го ди не”, 111. Не по ми ње се 1727. го ди не, а по ми ње се у по пи си ма 
из 1733. и 1743. го ди не.

41 Не по ми ње се у по пи си ма из 1727. и 1733. го ди не. Пр ви пут се по ми ње 1740. го ди не. 
Д. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 66.

42 Не по ми ње се у по пи си ма из 1727. и 1733. го ди не. Пр ви пут се спо ми ње 1736. го ди не. 
Д. По по вић – Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни, 62.

43 По ми ње се са мо у по пи су из 1727. го ди не. Ка сни је је при кљу че на Ве ли ком Беч ке ре ку.
44 Пр ви пут се спо ми ње 1736. го ди не. Д. По по вић–Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју 

на се ља у Вој во ди ни, 62.
45 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 17.
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Тур ска Ка њи жа, Ко млош (Ку млу шул Ма ре), Ма ли Се ми клуш (Осто ји ће во), 
Оро сла мош (Ба нат ско Аран ђе ло во), Па деј, Са над, Са ра во ла (Са ра ва ле), Сен-
пе тер (Све ти Пе тар), Ча над и Чо ка. 

Те ри то ри је Беч ке реч ког и Ча над ског ди стрик та до жи ве ле су ве ли ке 
про ме не због уки да ња По ти ске и По мо ри шке вој не гра ни це, 1751. го ди не, и 
до се ља ва ња та мо шњих гра ни ча ра.46 По ти ски и по мо ри шки гра ни ча ри на-
се ли ли су се у 15 ме ста, од ко јих су јед на осно ва на пр ви пут том при ли ком, 
а дру га су за пу сте ла кра јем XVII или по чет ком XVI II ве ка, док су тре ћа већ 
би ла на се ље на. По ме ну та се ла су: Ве ли ка Ки кин да, Ма ла Ки кин да, Мо крин, 
Јо зе фо во, Кр стур, Вра ње во, Кар ло во, Ку ма ни, Та раш, Ме лен ци, Бо тош, Си га, 
Идвор, Ле о пол до во и Ма ри но се ло (Ма ри ји но). Ве ћи на их је би ла на те ри-
то ри ји Беч ке реч ког ди стрик та, а са мо три – Кр стур, Јо зе фо во и Мо крин у 
Ча над ском ди стрик ту. Би ли су рас по ре ђе ни у шест Гор њих ком па ни ја Зе маљ-
ске ми ли ци је у Ба на ту.47 

По чев од 1764. го ди не за по че то је фор ми ра ње Илир ског (срп ског) гра ни-
чар ског пу ка, ко ји је об у хва тио те ри то ри ју по ме ну тих на се ља. Пре ма по пи су 
из 1771. го ди не, сле де ћа ме ста Илир ске гра ни це би ла су под ју рис дик ци јом 
Те ми швар ске епар хи је: Ве ли ка Ки кин да, Ма ла Ки кин да, Мо крин, Јо зе фо во, 
Кр стур, Вра ње во, Кар ло во, Ку ма ни, Та раш, Ме лен ци, Бо тош, Си га, Идвор, 
Ле о пол до во.48 Де се так на се ља ове гра ни це раз во ја че но је 1773. го ди не, и 1774. 
вра ће но под ко мор ску над ле жност као Ве ли ко ки кинд ски ди стрикт.49 На се ља 
Ве ли ко ки кинд ског крун ског ди стрик та ко ја су 1774. го ди не би ла у са ста ву 
Те ми швар ске епар хи је су: Ве ли ка Ки кин да, Ма ла Ки кин да, Мо крин, Јо зе-
фо во, Кр стур, Вра ње во, Кар ло во, Ку ма ни, Та раш, Ме лен ци.50 Пет се ла ни су 
ушла у Ве ли ко ки кинд ски ди стрикт, већ су при кљу че на XII не мач ко-ба нат-
ској ре ги мен ти: Идвор, Чен та, Бо тош, Ма ри но Се ло и Си га.51

Те ми швар ски ди стрикт, по ред гра да Те ми шва ра, са че твр ти ма Гра дом, 
Фа бри ком и Но вом Ва ро ши, пре ма по пи си ма из 1727. и 1733. чи ни ла су на се-
ља: Ба зош, Ба ша ни, Бе рег сов (Бе рег сау), Бол дор, Бу ко вац, Вар јаш, Ђи ров да 
(Ги ро да), Ди њаш (Ди ни аш), Ђо рок (Ђо раш), Јар ма та (Ђар ма та)52, Ђер ђа мош 
(Корк Ја нош, Кар пи ниш), Жа да ни, Је звин (Из вин), Је но по ље (Је но ва, Је но во, 
Иа но ва), Ка ла ча, Кет фељ (Кет фел), Кнез, Ме двеш (Ур се ни), Мо но штор (Ма
нашти ур), Мо шни ца, Му на ра, Му ра ни, Нађ фа ла (Нађ во ла, Ве ли ко се ло), 

46 Раз во ја че ње по ме ну тих гра ни ца има ло је сна жан ути цај и на уну тра шња цр кве на 
пи та ња. По мо ри шка гра ни ца се на ла зи ла на про сто ру Арад ске епар хи је, па се пре се ље ње 
ве ли ког бро ја ста нов ни ка у Ба нат не по вољ но од ра зи ло на при хо де та мо шњег епи ско па Си-
не си ја Жи ва но ви ћа, ко ји је тра жио од др жав них вла сти да му се до де ле до дат на ма те ри јал на 
сред ства за из др жа ва ње, па чак и део при хо да те ми швар ског вла ди ке, јер је остао без зна-
чај ног де ла до та да шњих при ма ња. Уп: АСА НУК, МП, „Б” 1753/135, 144.

47 В. Ста јић, Ве ли ко ки кинд ски ди штрикт (1776–1876), Но ви Сад 1950, 15–16; Д. По по-
вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка: исто ри ја на се ља и ста нов ни штва, Бе о град 
1955, 66; Ј. Илић, „На се ља ва ње По ти ских и По мо ри шких гра ни ча ра у Ба нат (1751–1753)”, 
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 89 (2014), 38–40.

48 АСА НУК, МП, „Б” 1771/41.
49 С. Пе ци њач ки, Гра ни чар ска на се ља Ба на та (1773–1810), 13–17; Ј. Илић, „На се ља ва ње 

По ти ских и По мо ри шких гра ни ча ра у Ба нат (1751–1753)”, 41. 
50 В. Ста јић, Ве ли ко ки кинд ски ди стрикт (1776–1876), 22.
51 Исто, 22.
52 У по пи си ма из 1764, 1767. и 1771. је у Ча над ском ди стрик ту. 
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Не мет, Па рац (Бар ца), Пе тро во Се ло, Печ ке рек (Ма ли Беч ке рек), Ра жман,53 
Ре каш, Ре ме та, Са ка лаз, Сент ми хај, Сен тан драш (Сен тан дреј), Се ку сић 
(Се ку си ђу), Се ча ни, Си лаш, То по ло вац, Утвин, Фен лак, Чер не те хаз (Чер нти аз, 
Црн ћас), Че неј, Шаг, Ше швар (Шес фар) и Шу шча ра. У по пи си ма из дру ге 
по ло ви не ве ка по ми њу се Ба ра цас,54 Бен сек, Ка ла ча, Киш фа луд (Ки шо да), 
Кла риј, Сен Пе тер, Ча дат и Цр ња, док су Ре каш и Шу шча ра за пу сте ли.

Струк ту ра Ча ков ског ди стрик та ни је се бит ни је ме ња ла, а при па да ла су 
му сле де ћа ме ста: Бан лок, Бе рин, Бир да, Бла жо ва (Бла же во), Бо ли ја (Бо лиа, 
Бол, Во ле, Фо ли ја), Бо ћа, Бу зјаш (Бу зи јаш), Вал кањ, Ва ље ма ре, Ва ље пај (Ва
ле апаи), Ве ли ки Гај, Вер меш, Ви шад,55 Вој тек (Вој тег), Ву ко ва, Гад, Ги лад, 
Ден та, До лац, Драг ши на (Ка раг шин), Ду бош (Ду боз), Ду леу, Ђул вез (Ђул ваз), 
Ђир, Ер сиг (Јер сиг), Же бељ (Же бел), Иван да, Из гар, Ка дар, Ка нак (Ко нак), 
Ке пет (Ка пат), Ке ве риш (Ве ли ки Ке ве реш), Ли гет, Ма ли Гај, Ма ке до ни ја, 
Обад, Оф се ни ца (Ов се ни ца), Омор, Иклов да (Оклов да, Ни клов да, Икло да), 
Опа ти ца, Пе тро ман, Ра ко ви ца, Руд на, Са кош, Сар чи ја (Сар ча, Су тје ска), Се-
мар тон (Син мар тин срп ски), Сен ђу рађ (Све ти Ђор ђе, Сент ђу рађ, Син ђорђе), 
Си лаш (Си ла ду), Ср бо ва (Сир бо ва), Ску ле (Ску лиа), Со ка (Со ке), Ста мо ра 
(Ру мун ска Ста мо ра), Тол ва ди ја, То ђир (То ди ер), Уљук, Унип, Фењ, Фр љуг 
(Фер ло шик), Хи ти јаш, Ча ко во, Чеб за (Чев са, Чеп ша), Чер на, Ши пет, Шо жда 
(Шош деа), Шур јан. У по пи си ма из дру ге по ло ви не ве ка по ми њу се још Бе-
ре ку ца, Ги лад је по де љен на Гор њи и До њи, се ло Пар тош је од ма на стир ске, 
по ста ла мир ска па ро хи ја, док су из Вр шач ке епар хи је овом ди стрик ту при-
кљу че на се ла Ва ље ма ре и Фр љуг.56 

Ли пов ски ди стрикт та ко ђе ни су за де си ле бит ни је из ме не, а чи ни ла су 
га сле де ћа на се ља: Але уш (Али ош, Аљош), Ба ка ме зеу, Ба ра, Ба та, Бе ло тинц, 
Бир киш, Бру сник, Бул ци, Бул за, Ва ља (Ва леа) Ма ре, Ве ре шморт, Гро ши, 
Дор гош, (Ду бо ки) На даш, Инич, Ка блаш, Ка пол наш, Ка при о ра (Ка при о а ра), 
Ке син ци, Кел мак, Ки жди ја (Ки зди ја, Ко ша ри), Киш фа луд,57 Ку ве жди ја 
(Ку веш ди ја), Ла ба шинц, Ла ло шев ци (Ла ла шинц), Ла пу шник, Ли по ва (Ли па, 
Ли па ва), Се ми кле уш (Се ми аљ, Ма ли Сент Ми клош), Но ви Арад, Но во Се ло 
(Ној дорф), Остро во (Остров), Оха ба (ру мун ска), По жо га, Рад ма нов ци (Рад
ма не шти), Сал чи ва, Сев дин, Се каш, Стан чо ва (Стан че во се ло), Теш, Усу сау, 
Фи ри ћаз (Фе рит хаз), Фи скут,58 Хо дош, Ц(ј)ела, Ши шта ро вац. На кон ра та 
1737–1739. за пу сте ли су Инич и Ка блаш, а на ста ла су но ва на се ља: Ба та, Бре-
сто вац, Ке кеш, Кри ва Ба ра, Фи биш, Хр ња ко ва и Ша болц.

Те ри то ри ја Лу го шкофа чет ског ди стрик та је у по пи си ма не кад на зи-
ва на Лу го шки ди стрикт, не кад Фа чет ски, а не кад су за др жа ва на оба на зи ва. 
Пре ма по ме ну тим по пи си ма из пр ве по ло ви не XVI II ве ка Те ми швар ској 
епар хи ји су при па да ли: Ба зе шти, Бап ша (Баб ша), Ба линц, Бе линц (Бал тинц), 

53 По ми ње се са мо у по пи су из 1727. го ди не. Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 
1727. го ди не, 8–9.

54 По ми ње се пр ви пут 1743. го ди не: Ј. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal
tung sgeschic hte des Ba nats im 18. Ja hr hun dert, 254.

55 Пре ма по пи су из 1733. го ди не Ви шад и Со ка су јед но на се ље.
56 АСА НУК, МП, „Б”, 1772/35.
57 Не по ми ње се у по пи су из 1727. го ди не.
58 Исто.
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Бе ло шешч, Би киш, Бир на, Бо те шти, Бо ти не шти, Бра не шти, Бра шо ва (Бре
а зо ва), Бу динц, Бо жур (Бу жор, Тра јан Ву ја), Бу ко вец, Бу ња (Бу неа), Ве ца, 
Ви зма, Глад на, Го и зе шти, Гру јин (Гру ни), Дра го ешт (Дра го је шти), Драг-
ши не шти, Дри но ва, Ду бе шти, Јарч ник (Иерш ник), Жа бар, Жу па ни, Жу ре шти, 
Золт, Зо ра ни, Ик тар, Ки за тау (Ки зе теу), Кла до ва, Кли чо ва, Ко ша ва, Ко штеј, 
Кра ље вац (Кра ло вац), Кри ви на, Кур диа, Ку ти на, Ле у ку ше шти, Лу ка рец, 
Лун ка ни, Мо но штор (Ма на штур), Мар жи на (Мар ђи на), Ми сјешч, Мут ник 
(Мит ни кул), Не ме ше шти, Оха ба (Фор гач), Оха ба Лун га (Ду гач ка Оха ба), 
Па ду ра ни, Па њо ва, Пе рул (Па рул), Пе тро са (Пје тро а са), По га ње шти, По е ни 
(По и е ни), Ра ки та, Ре ме та (Ре ма теа Лун га), Са че ни (Се чан), Са ре зан (Се ре
за ни), Син те шти, Су дри јаш, Сур дук, Су зан (Су са ни, Зу за ни), Су са но вац,59 
Те ме решч (Те ме ре шти), То ме шти, То пла, Тр го ви ште (Тир го ви ште), Фа ди мак, 
Фа ра ше шти, Фа чет, Фи ка тар, Фи ре да (Фер ди ја, Фир деа), Хе зе риш, Ха си јаш 
(Аси ан, Хи си аш, Хи ђаш), Ха у зе шти, Хо ма зди ја (Хо мош ди ја), Шу шу њешт, 
Шу штра. Ни јед но на се ље овог ди стрик та, бар оног де ла ко ји је при па дао 
Те ми швар ској епар хи ји, ни је за пу сте ло, а осни ва на су но ва или су при кљу-
че на из Вр шач ке, о че му је већ би ло ре чи. То су Бо вер ши на (По вер ши на), Жу-
пи не шти, Ко ше ви ца, Ро ма не шти, Ха дје шчи, Хар ма ди ја, Хо ма зди ја. На се ља 
ко ја ни су при па да ла Те ми швар ској епар хи ји по по пи су из 1771, а по ми њу се 
у по пи су ове епар хи је из 1773. су: Ви саг, Лу гош, Ле у ку ше шти, Лу го шел, Ма ли 
Ко шчил, Ма ли То по ло вац, Не врин ча, Оло шаг, Па тјешч, Са кош, Са тул мик, 
Си нер сиг, Си та, Спа та, Су за но вац, Та пи ја, Хе зе риш, Хо дош, Хо но риш. Има-
ју ћи све у ви ду, про из ла зи да је у по сма тра ном пе ри о ду број на се ља овог 
ди стрик та уве ћан за но вих 26 ме ста.

*

Су де ћи по за бе ле шка ма иза сла ни ка па три јар ха Мак си ма, ко ји су то ком 
1660. и 1666. го ди не са ку пља ју ћи ми ло сти њу об и шли 297 ба нат ских на се ља 
и се дам ма на сти ра60 и у њи ма за те кли чак 150 све ште ни ка и 34 мо на ха, мо же 
се за кљу чи ти да је за вре ме осман ске упра ве па ро хиј ска мре жа би ла бо ље 
ор га ни зо ва на у рав ни чар ском Ба на ту не го у оста лим де ло ви ма об но вље не 
Српске па три јар ши је.61 У ве ћим на се љи ма, као што су Ве ли ко Ба ва ни ште, ва-
рош Беч ке рек, Вар јаш, Ве ли ки Гај, Град на ули ца, Де ска, ва рош Ден та, Мо дош, 
Не у зи на, Се ле уш и град Те ми швар по сто ја ла су по два све ште ни ка. Про то-
по по ви су по ме ну ти у Беч ке ре ку, До ло ви ма (До ло ву) и гра ду Те ми шва ру.62 

Па ро хи јал на мре жа у Те ми швар ској епар хи ји ве ли ким де лом је уни-
ште на то ком Ау стро-тур ског ра та (1716–1718). Об но ва па ро хи ја, и из град ња 
па ро хи јал них хра мо ва за по че та то ком по сле рат них го ди на тру дом Јо а ни ки ја 
Вла ди са вље ви ћа, на ста вље на је за вре ме ње го вог на след ни ка Ни ко ле Ди ми-

59 Не по ми ње се у по пи су из 1727. го ди не. Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. 
го ди не, 7– 8.

60 У пећ ком Ка та сти ху упи са но је укуп но 304 на се ља, од но сно 243 раз ли чи та, јер су 
у мно ги ма би ва ли два пу та. С. Ма тић, „Ка та стиг пећ ски из 1660–1666”, Гла сник Исто риј
ског дру штва у Но вом Са ду 4 (1931), 207–223, 447–455; Исто, 5 (1932) 72–79, 418–422.

61 М. Ти мо ти је вић, Цр ква све тог Ге ор ги ја у Те ми шва ру, Но ви Сад 1996, 8.
62 С. Ма тић, „Ка та стиг пећ ски из 1660–1666”, ГИДН  4 (1931), 207–223, 447–455; Исто, 

5 (1932), 72–79, 418–422.



три је ви ћа. На осно ву по пи са из 1727. и 1733. го ди не мо же се с ве ли ком пре-
ци зно шћу ре кон стру и са ти па ро хи јал на мре жа из пр ве по ло ви не XVI II ве ка, 
а на осно ву по пи са из 1758, 1764, 1767, 1771. и 1773. го ди не и мре жа па ро хи ја 
из дру ге по ло ви не XVI II ве ка.

У по пи су из 1727. го ди не за бе ле же но је по сто ја ње 133 па ро хи је, са 145 све-
ште ни ка и се дам про то по по ва.63 Пре ма по пи су ко ји је, шест го ди на ка сни је, 
спро ве ла Ба нат ска ад ми ни стра ци ја, по сто ја ло је 135 па ро хи ја са 124 па ро ха.64 
У за би ти јим ме сти ма је дан па рох оп слу жи вао је не ко ли ко се ла, али ни то 
ни је би ло до вољ но, па су у не ким ме сти ма ду жност па ро ха оба вља ли је ро-
мо на си из сва че ти ри ма на сти ра епар хи је – Без ди на, Сен Ђур ђа, Пар то ша и 
Вој ло ви це.65 Пре ма по пи су из 1727. го ди не, па ро хи ја Mанастира Без ди на обу-
хва та ла је Нађ фа лу и Се ку сић. Па ро хи је ма на сти ра Сен ђур ђа и Пар то ша 
об у хва та ла су исто и ме на се ла, а Ма на сти ра Вој ло ви це се ло Стар че во. По пис 
из 1733. го ди не не бе ле жи ма на стир ске па ро хи је, а по ред на зи ва по ме ну тих 
на се ља не на ла зи се име све ште ни ка, ни ти је за бе ле же но по сто ја ње хра ма 
у се лу, па је мо гу ће прет по ста ви ти да се ста ње ни је про ме ни ло. Због по тре бе 
за ве ли ким бро јем све ште ни ка вре ме ном се од сту пи ло од пра ви ла да се тек 
с 30 го ди на мо же по ста ти све ште ник, па су ру ко по ла га ни мла ђи љу ди.66 С 
по ве ћа њем бро ја ста нов ни штва и осни ва њем но вих па ро хи ја по ве ћа вао се 
и број па ро хиј ског све штен ства. У при лог то ме ишле су и по вла сти це ко је 
су се од но си ле на све ште нич ке по ро ди це, па се сва ка бо ља ку ћа тру ди ла да 
има све ште ни ка. Вла ди ке су ова кво ста ње пр вен стве но до пу шта ле јер им је 
то до но си ло знат не при хо де, а и због бор бе про тив уни ја ће ња, ко ја је зах те-
ва ла ве ли ки број све ште ни ка.67 

Про цес ши ре ња па ро хиј ске мре же мо же се ви де ти на при ме ру Пан че-
вач ког ди стрик та. До 1755. го ди не сва на се ља, из у зев Бзо ви ка ко ји је ра се љен, 
и Стар че ва ко је је оста ло под Вој ло ви цом, до би ла су сво ју па ро хи ју и све ште-
ни ка. Јед но вре ме Пло чи ца ни је има ла свог све ште ни ка, не го ју је оп слу жи-
вао све ште ник из Ко ви на, док су у Ко ви ну, Омо љи ци и Опо ву би ла два, а у 
Пан че ву чак три па ро ха. Ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XVI II ве ка број 
све ште ни ка је знат но уве ћан, а нај ви ше их је би ло у Ба ва ни шту, чак пе то ри ца, 
и у Пан че ву, че тво ри ца.68 Слич на си ту а ци ја би ла је и у оста лим ди стрик ти-
ма, па су вла сти стал но по ку ша ва ле да сма ње број све ште ни ка, а по ве ћа ју 
број ку ћа ко је је оп слу жи вао је дан па рох.

Из по пи са вла ди чан ства из 1758. го ди не, ви ди се да се у јед ној па ро хи-
ји на ла зи ло, ско ро по пра ви лу, два све ште ни ка, а у ве ћим ме сти ма и до се дам 
па ро ха. До ду ше, овај по пис је об у хва тио бо га ти ји и на се ље ни ји део епар хи је, 
али ипак по ка зу је тен ден ци ју по ве ћа ња бро ја при пад ни ка кли ра. О ре зул-
та ти ма ра да на по љу осни ва ња па ро хи ја и по ста вља ња све ште ни ка, нај бо ље 
све до чи по пис епар хи је 1767. го ди не, кад је у 267 па ро хи ја за бе ле же но 586 

63 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, 7–10; Број па ро хи ја и све ште-
ни ка би мо гао би ти и ве ћи, по што је си гур но, да по пис ни је пот пун. Ме ђу по пи са ним на се-
љи ма не на ла зи се Те ми швар, иа ко је ме сто по сто ја ло као сре ди ште епи ско пи је и ди стрик та.

64 АСА НУК, МП, „А”, 1733/102.
65 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, 7–10.
66 Д. Ру ва рац, „Те ми швар ска епар хи ја 1758. го ди не”, 321–373.
67 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство, II, То пу ско 1990, 54–55.
68 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 52.
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све ште ни ка и 15 упра жње них ме ста.69 Ко на чан број па ро хи ја у епар хи ји 
од ре ђен је на сед ни ци Ар хи је реј ског си но да, 5/16. де цем бра 1776. го ди не, а 
по твр ђен Ре гу ла мен том од 2. ја ну а ра 1777. го ди не, ко ји је до зво ља вао по сто-
ја ње 287 па ро хи ја уз 37 фи ли ја ла.70

Гра фи кон 2. Утвр ђен број па ро хи ја Те ми швар ске епар хи је у пе ри о ду  
од 1727. до 1776. го ди не

У исто ри о гра фи ји се на во ди да је до вре ме на ми тро по ли та Па вла Не-
на до ви ћа на сва ких 15 ку ћа до ла зио по је дан све ште ник, а да је он од ре дио 
да је дан па рох оп слу жу је 20 ку ћа.71 Ме ђу тим, ста ње у Те ми швар ској епар-
хи ји је би ло дру га чи је, го то во без пра ви ла, јер су пре ма по пи су из 1727. 
го ди не по је ди ни све ште ни ци у па ро хи ји има ли са мо два де се так, а дру ги чак 
пре ко сто до мо ва.

По што су све ште нич ке по ро ди це би ле осло бо ђе не да жби на према држа-
ви, ве ли ки број све ште ни ка ни је од го ва рао вла сти ма, па је Беч ки двор, 1754. 
го ди не, упу тио зах тев ми тро по ли ту Павлу Ненадовићу у ко јем је тра жио сма-
ње ње бро ја па ро хиј ског све штен ства. Ми тро по лит се су прот ста вио зах те ву, 
твр де ћи да је при на шим цр ква ма нео п ход но да бу де три све ште ни ка и два 
ђа ко на, јер то зах те ва ју пра ви ла бо го слу же ња. Као пр ви од раз ло га на вео је 
то да су пра во слав ни све ште ни ци оже ње ни, а мо ра ју се уз др жа ва ти од брач-
них оба ве за у не де љи кад је њи хо ва чре да, па се сва ке не де ље мо ра ју ме ња ти 
у слу жби. Да ље је на вео да је слу жба зах те ва ла да је дан све ште ник слу жи са 
ђа ко ном, а дру га два све ште ни ка да по ју са ле ве и де сне стра не, а дру ги ђа-
кон да „ка не ри ше” то јест да го во ри ан ти фо не и да по чи ње пе ва ње ка но на.72 
У скла ду с тим, Те ми швар ска ад ми ни стра ци ја је у пред став ци од 21. ју ла 1759. 

69 АСА НУК МП „Б” 1767/45.
70 „Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776”, 601; Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 

1727. го ди не, 3.
71 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство II, 56. 
72 М. Гр бић, Кар ло вач ко вла ди чан ство, II, 56. 
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го ди не за тра жи ла од епи ско па Ви да ка да не по све ћу је ви ше све ште ни ка 
по што их има пре ви ше.73

Због спољ них и уну тра шњих про бле ма вла сти су при вре ме но од у ста ле 
од овог зах те ва, али им је трај ни циљ био да огра ни че број ност све штен ства. 
То ће им и по ћи за ру ком до но ше њем ре гу ла ме на та из 1770. и 1777. и Де кла ра-
то ри је из 1779. го ди не. Ре гу ла мен том из 1770. го ди не би ло је про пи са но да 
је дан све ште ник бу де на 100 ку ћа, а два на 200, док је Ре гу ла мен том из 1777. 
го ди не тај број по ве ћан и из но сио је 130 ку ћа у Про вин ци ја лу, а 150 у Гра ни ци 
на јед ног све ште ни ка, а за обе обла сти ва жи ло је 250 ку ћа на два све ште ни ка. 
Тре ћи је био до зво љен ако је број ку ћа у на се љу био ве ћи од 250, без об зи ра 
ко ли ки је био тај број.74 По 37. тач ки Де кла ра то ри је у па ро хи ја ма у Вој ној 
гра ни ци, од но сно на под руч ју XII не мач ко-ба нат ске ре ги мен те, чи ји се ве ћи 
део на ла зио у Те ми швар ској епар хи ји, до 150 ку ћа мо гао је оп слу жи ва ти је дан 
све ште ник, до 250 ку ћа – два све ште ни ка, а са мо у па ро хи ја ма пре ко 250 ку ћа 
мо гло је би ти три све ште ни ка и ни је дан ви ше, без об зи ра на број ку ћа.75

Спро во ђе њем ових про пи са у де ло на стао је ве ли ки број пре ко број них 
све ште ни ка или све ште ни ка без па ро хи је, ко ји ни су има ли по вла сти це као 
ре дов ни. Кад су цр кве не вла сти на Си но ду 1776. го ди не тра жи ле про ши ре ње 
по вла сти ца и на пре ко број не све ште ни ке, од го во ре но им је да свр ха и је сте 
у то ме да се ство ри раз ли ка из ме ђу ре дов ног и пре ко број ног све штен ства, 
те да се при ви ле ги је ни ка ко не мо гу про ши ри ти и на пре ко број не.76 Вре ме-
ном је не ми нов но мо ра ло до ћи до сма ње ња бро ја па ро хи јал ног све штен ства, 
јер се број од 287 па ро хи ја ни је смео по ве ћа ва ти. 

По ме ну те па ро хи је би ле су у са ста ву пр о то пре зви те ра та, чи ја је мре жа 
по чет ком сто ле ћа би ла не до вољ но раз ви је на, да би се по сте пе но про ши ри-
ва ла и учвр шћи ва ла. Пр ви по да ци о пр о то пре зви те ри ма или про то по по ви-
ма (про та ма) у Те ми швар ској епар хи ји по ти чу из 1727. го ди не. Из та да шњег 
по пи са се са зна је да их је би ло ше сто ри ца, са се ди шти ма у Ли по ви, Фа че ту, 
Беч ке ре ку, Иклов ди, Опо ву, Мо до шу и Ка њи жи. По пи сом ни је био об у хва-
ћен Те ми швар, али је из ве сно да је бар је дан про то пре зви тер био на слу жби 
у са мом гра ду. Са мо у слу ча ју Ли пов ског и Лу го шко-фа чет ског ди стрик та, 
сре ди ште пр о то пре зве те ра та по кла па ло се са сре ди штем ди стрик та, док 
оста ле про те ни су би ле у ве ћим ме сти ма. Про та Јо ван Мар ти но вић, ко ји је 
1727. го ди не био па рох у Иклов ди, на ла зио се 1732. го ди не на слу жби у Ча-
ко ви, сре ди шњем ме сту ди стрик та.77

Из Про то ко ла о пле ни по тен ци ја свја шче них и мир ских де пу ти ров что 
на са бор при хо ди ли ље та 1735. ју ли ја 20. от свих епар хи ја, ко ји су пот пи са ли 
пе то ри ца про та те ми швар ском про то по пу Јо ва ну Цр но гор цу, мо гу се са зна-
ти њи хо ва име на и се ди шта у овом пе ри о ду. Пр ви по ре ду је сте ли пов ски 
про то поп Хри сто фор Воjинов, за тим ча над ски Ра до сав Сто ја нов, па пан че-

73 АСА НУК, МП, „Б”, 1759/20.
74 Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, II, 93.
75 Ј. Ра до нић – М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је, 139–140.
76 „Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776”, 252; О редукцији свештенства видети: М. Костић 

„Редукција парохијских свештеника у Карловачкој митрополији 1770.”, Гласник Историјског 
друштва у Новом Саду, 5(1932), 91–94.

77 АСА НУК, МП, „Б”, 1732/37.
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вач ки Сав ко Јо ва но вић, беч ке реч ки Га ври ло Ан дре је вић и про то поп фа чет-
ски Ан гел По по вић.78

На за кле тву од 26. ја ну а ра 1736. го ди не, упу ће ну Ни ко ли Ди ми три је-
ви ћу, пот пи са ло се шест про та из Те ми швар ске епар хи је. Че тво ри ца про та 
из 1735. го ди не се не по ми њу, а ни је пот пи сан ни те ми швар ски про то пре-
зви тер. Беч ке реч ком про то по пу Га ври лу, и пан че вач ком про то по пу Сав ку, 
при дру жи ли су се ча над ски про та Ми ха и ло, ли пов ски про та Ми хај, фа чет-
ски про то поп Јо ван, и ча ков ски про то поп ски на ме сник Јо ван Мар ти но вић, 
ко ји се по ми ње 1732, али не и 1735. го ди не.79

Две го ди не ка сни је, на спи ску умр лих од ку ге за бе ле жен је Ар се ни је, 
про то пре зви тер из Де ске. Ка ко је ово је ди ни ње гов по мен, ни је си гур но да 
ли је у ме ђу вре ме ну ус по ста вљен још је дан пр о то пре зви те рат у Де ски за 
Ча над ски ди стрикт, или је Ар се ни је на сле дио ча над ског про ту Ми ха и ла.80

По за вр шет ку Ау стро-тур ског ра та (1737–1739) Ни ко ла Ди ми три је вић 
је на ста вио рад на осни ва њу но вих пр о то пре зви те ра та. У јед ном за пи су из 
Ве ли ког Беч ке ре ка од 3. сеп тем бра 1744. го ди не, као „про то пре зви тер над 
це лим ди стрик том беч ке реч ким” по ми ње се Јо а ни ки је Не дић, па рох беч ке-
реч ки.81 Ме ђу тим, исти све ште ник је 1746. го ди не за бе ле жен као еле мир ски 
про та, што зна чи да је осно ван и Еле мир ски пр о то пре зви те рат.82 Исто ва жи 
и за Бо кан ски и Вар ја шки пр о то пре зви те рат. Као вар ја шки про то поп по ми ње 
се 26. фе бру а ра 1746. го ди не Па вле Пе јић,83 а као бо кан ски се 22. ју на 1746. 
го ди не по ми ње Ла зар Те о до ро вић.84 По по пи су епар хи је из 1764. го ди не 
би ло је 308 на се ља рас по ре ђе них у 17 про то по пи ја та. То је нај ве ћи број пр о-
то пре зви те ра та у Те ми швар ској епар хи ји. Се ди шта про та би ла су у Те ми шва-
ру, Беч ке ре ку, Вар ја шу, Ча ко ву, Ги ла ду, Пан че ву, Ки кин ди, Ча на ду, Бо ки, 
Бе че ју, Еле ми ру, Ли по ви, Ха си ја шу, Сур ди ја шу, Фа че ту, Же бе љу и Ву ко ви.85 
Ре гу ла мен том из 1770. го ди не уки ну ти су Вар ја шки, Бе чеј ски, Еле мир ски, 
Бо кан ски, Ги лад ски и Же бељ ски пр о то пре зви те рат.86 Ко на чан број пр о то-
пре зви те ра та у епар хи ји од ре ђен је на сед ни ци Ар хи је реј ског си но да, 5/16. 
де цем бра 1776. го ди не, а по твр ђен Ре гу ла мен том од 2. ја ну а ра 1777. го ди не. 
Пре ма тој од лу ци, утвр ђе но је де сет пр о то пре зви те ра та – Те ми швар ски, 
Ча ко вач ки, Же бељ ски, Ве ли ко ки кинд ски, Ча над ски, Ли по вач ки, Ха си ја шки, 
Фа чет ски, Ве ли ко беч ке реч ки и Пан че вач ки, да кле уки нут је и Ву ков ски про-
то пре зви те рат.87 Исти број пр о то пре зви те ра та остао је и по Де кла ра то ри ји, 
све до 1865. го ди не, од но сно до ства ра ња за себ не Ру мун ске ми тро по ли је.88

78 Д. Ру ва рац, „Про то кол о пле ни по тен ци ја свја шче них и мир ских де пу ти ров что на са бор 
при хо ди ли ље та 1735. ју ли ја 20. от свих епар хи ја”, Ле то пис Ма ти це срп ске 165 (1891) 46–48.

79 АСА НУК, МП, „Б”, 1736/34. 
80 С. Пе ци њач ки, „По да ци о ку ги 1738. го ди не у Беч ке ре ку, Де ски и Ђа ли”, Збор ник 

за исто ри ју, Ма ти ца срп ска 11 (1975), 114.
81 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, I, Но ви Сад 1993, 655.
82 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, 707.
83 АСА НУК, МП, „Б”, 1746/36.
84 П. Мо ми ро вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, 699.
85 Д. Руварaц, „Те ми швар ска епар хи ја 1764”, 466–467.
86 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, 3.
87 „Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776”, 601; Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 

1727. го ди не, 3.
88 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, 3.
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Та бе ла 1. Рас по ред пр о то пре зви те ра та, па ро хи ја и њи хо вих фи ли ја ла у Те ми-
швар ској епар хи ји пре ма од лу ци Ар хи је реј ског си но да из 1776, по твр ђе не 
Ре гу ла мен том од 2. ја ну а ра 1777. го ди не89

Се ди ште пр о то пре зви те ра та Број па ро хи ја/се ла Број фи ли ја ла/се ла 
Те ми швар 44
Ча ко во 30 1
Же бељ 33 2
Ки кин да 17
Ча над 18
Ли по во 42 7
Ха си јаш 29 7
Фа чет 31 17
Беч ке рек 22 2
Пан че во 21 1

*

Те ми швар ска епар хи ја би ла је јед на од нај ве ћих и нај бо га ти јих епар хи ја 
Срп ске пра во слав не цр кве у но во ве ков ном пе ри о ду. У по ме ну том пе ри о ду, 
на ње ном че лу на ла зи ли су се спо соб ни и про све ће ни је рар си: Јо а ни ки је Вла-
ди са вље вић (1713–1727), Ни ко ла Ди ми три је вић (1728–1744), Ге ор ги је По по-
вић (1745–1757), Ви ћен ти је Јо ва но вић Ви дак (1758–1774) и Мој си је Пут ник 
(1775–1781).90 Сви су по све ћи ва ли пу но па жње об но ви и уре ђе њу по сто је ћих 
и осни ва њу но вих па ро хи ја, ус по ста вља њу чвр сте мре же пр о то пре зви те ра-
та, обра зо ва њу и про све ћи ва њу све штен ства и на ро да у епар хи ји. Вла ди ке 
Ви ћен ти је Јо ва но вић Ви дак и Мој си је Пут ник иза бра ни су за кар ло вач ке ми-
тро по ли те упра во са ме ста те ми швар ског епи ско па, чи ме је ода то при зна ње 
њи хо вим спо соб но сти ма и ра ду то ком епар хиј ске слу жбе, а ти ме је ујед но 
био по твр ђен и зна чај Те ми швар ске епар хи је. 

Бо гат ство епи ско пи је ја сно се ви ди из њи хо вих при хо да, ко ји су би ли 
ме ђу нај ви шим у Кар ло вач кој ми тро по ли ји. Те ми швар ске вла ди ке су, по ред 
бач ких, за сво ју по твр ду од 1776. го ди не да ва ли вла сти ма 2.000 фо рин ти. 
По ре ђе ња ра ди, но ви кар ло вач ки ми тро по ли ти пла ћа ли су 3.000 фо рин ти, 
па крач ки, арад ски, бу дим ски и вр шач ки епи ско пи по 1.000, а гор њо кар ло вач-
ки са мо 500 фо рин ти. 91 Уз то, син ђе ли је те ми швар ских епи ско па би ле су 
нај ви ше у ми тро по ли ји. Ви ћен ти је Јо ва но вић Ви дак пла тио је сво ју син ђе-
ли ју 6.000 фо рин ти, што је би ла нај ску пља син ђе ли ја ко ју је до де лио ми тро-
по лит Па вле Не на до вић. 92 

Са гле да ва ју ћи раз вој епар хи је у пе ри о ду од 1716. до 1779. го ди не, мо же 
се за кљу чи ти да је у ме ђу вре ме ну број па ро хи ја по ве ћан око два и по пу та, 

89 „Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776”, 601.
90 С. Бу гар ски, Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, Те ми швар – Бе о град – Но ви Сад 1995, 

32–33.
91 „Рад ња Ар хи је реј ског си но да 1776”, 397.
92 Д. Ру ва рац, Срп ски на род ни са бо ри 1774. и 1781. го ди не и Те ста мен ти ми тро по ли та 

Мој си ја Пе тро ви ћа и Па вла Не на до ви ћа, Но ви Сад 1927, 29.
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тач ни је, осно ва на је 161 па ро хи ја.93 Из ме ђу оста лог, ус по ста вље но је 11 но вих 
пр о то пре зви те ра та, чи ме је њи хов број до сти гао мак си мал них 17 је ди ни ца. 
На кон ре дук ци је то ком 70-тих го ди на, оста ло је тач но 10 пр о то пре зви те ра-
та. То ком пр ве по ло ви не XVI II ве ка ни је би ло ве ћих по ме ра ња гра ни ца 
епар хи је, иа ко су по сто ја ли по ку ша ји да се цео Лу го шки про цес при кљу чи 
Вр шач кој епар хи ји. Нај ве ће про ши ре ње Те ми швар ска епар хи ја до би ла је 
ко нач ним при па ја њем це лог Лу го шког про це са, ко је је ре ги стро вао по пис 
из 1773. го ди не. Овим је ви ше де це ниј ски про блем епар хиј ске при пад но сти 
Лу го шког про це са у це ло сти ре шен у ко рист Те ми швар ске епар хи је. Ре гу ла-
ци ја цр кве них при ли ка, пра ва и оба ве за, окон ча на је до но ше њем Де кла ра то-
ри је из 1779. го ди не, чи ме се за о кру жу је и хро но ло шки оквир овог ра да. 

93 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је: 1727. го ди не, 3.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

TER RI TO RIAL BOR DERS, SET TLE MENTS AND PA ROC HIAL STRUC TU RES  
OF THE EA STERN OR TO DOX EPARCHY OF TI MIŞOA RA (1716–1779):  

CON TRI BU TION TO THE HI STORY OF ORT HO DOXY IN  
THE RE GION OF BA NAT

by

LJI LJA NA PU ZO VIĆ, Ma
Na ti o nal Li brary of Ser bia

Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: Du ring the co ur se of XVI II cen tury, Ea stern Ort ho dox Eparchy of 
Ti mişoa ra was one the most im por tant di o ce ses of Ser bian Ort ho dox Church in Hab sburg 
Mo narchy. Up to 1716, when its ter ri tory was li be ra ted from Ot to man ru le, the Eparchy had 
been un der di rect ju ris dic tion of the Ser bian Pa tri ar cha te of Peć. With the esta blis hment of 
au to no mo us Me tro po li ta na te of Bel gra de, the Eparchy was pla ced un der its ju ris dic tion and 
la ter it re ma i ned un der the ju ris dic tion of Me tro po li ta na te of Kar lov ci. Con se qu ent wars 
(1683–1699, 1716–1718, 1737–1739) had gre atly aflic ted the ter ri tory of Ba nat and its Ea stern 
Ort ho dox po pu la tion of Ser bian and Ro ma nian et hni city. Du ring the ti me of wars, pa roc hial 
net work was al most to tally de stroyed . The re gion of Ba nat was la ter re po pu la ted in se ve ral 
sta ges, mar ked by po li ti cal and ad mi ni stra ti ve chan ges. De mo grap hi cal re ne wal, re po pu la tion 
of old vil la ges and cre a tion of new set tle ments had had di rect in flu en ce on re e sta blis hment 
and con so li da tion of pa roc hial struc tu res of the Eparchy. Its bor ders we re not sig ni fi catly 
chan ged, but its in ter nal ad mi ni stra ti ve di vi sons we re af fec ted by cre a tion of ci vi lian dis tricts 
af ter the esta blis hment of Hab sburg ru le (1716–1718). Nort hern and we stern re gi ons of Ba nat, 
from the city of Ti mişoa ra to the ri vers of Mo riš and Ti sa, re ma i ned un der the ju ris dic tion of 
the Eparchy. Sub se qu ent con crip ti ons of the Eparchy we re con duc ted in 1727, 1733, 1758, 1764, 
1767, 1771 and 1773. The Eparchy was di vi ded in to se ve ral pr o to pres bi te ri a tes, num be ring 
from six up to se ven teen. Gra du ally, that num ber was con so li da ted at ten. Pr o to pres bi te ra tes 
we re furt her de vi ded in to pa ris hes, usu ally con si sting of one or few vil la ges. Ma xi mal num-
ber of pa ris hes was 287 in 1779. By the end of the pe riod, Eparchy of Ti mişoa ra be ca me the 
ric hest eparchy of the Me tro po li ta na te of Kar lov ci. 

KEYWORDS: Ser bian pa tri ar cha te, Me tro po li ta na te of Bel gra de, Me tro po li ta na te of 
Kar lov ci, Eparchy of Ti mişoa ra, Hab sburg Mo narchy, hi sto ri cal ge o graphy, pa ris hes, Serbs, 
Ro ma ni ans, Ba nat, XVI II cen tury
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

П р о ф.  д р  М O M И Р  С А  М А Р Џ И Ћ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад, Ср би ја

ЧЕ ТВОР НА КО МИ СИ ЈА КАО МЕ ХА НИ ЗАМ  
ЗА ШИ РЕ ЊЕ ПРИ ВРЕД НОГ УТИ ЦА ЈА  

АУ СТРО У ГАР СКЕ НА БАЛ КА НУ 1878–1883.1

СА ЖЕ ТАК: Стра те шки ци ље ви Ау стро у гар ске на Бал ка ну под ра зу ме-
ва ли су оси гу ра ње ду го роч них при вред них ин те ре са чи је оства ре ње би у 
де це ни ја ма ко је до ла зе омо гу ћи ло и по ли тич ки при мат. У том сми слу од по-
себ ног зна ча ја би ла је не са мо из град ња тран сбал кан ске же ле знич ке ли ни је, 
ко ја би отво ри ла бал кан ско тр жи ште за ау стриј ску тр го ви ну, већ и кон тро ла 
екс пло а та ци је же ле знич ких ли ни ја. У овом ра ду па жњу смо по све ти ли Че-
твор ној ко ми си ји, те лу ко је је на ста ло као ре зул тат Бер лин ског уго во ра и 
ау стро-срп ске Бер лин ске кон вен ци је, а чи ји је основ ни циљ био кон тро ли са-
ње про це са из град ње же ле знич ких ли ни ја на Бал ка ну и обез бе ђе ње ин те ре са 
ау стриј ске тр го ви не при ли ком њи хо ве екс пло а та ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бер лин ски кон грес, же ле зни ца, Че твор на ко ми си ја, 
Ау стро у гар ска, Ср би ја, Бу гар ска, Осман ско цар ство

Од ред ба ма Бер лин ског уго во ра (чл. 10 и 38) би ло је пред ви ђе но да пи-
та ње за вр шет ка из град ње пр ве тран сбал кан ске же ле зни це од Ис тан бу ла ка 
пре сто ни ца ма Сред ње и За пад не Евро пе бу де ре ше но што пре, пот пи си ва-
њем спо ра зу ма из ме ђу че ти ри др жа ве пре ко чи јих те ри то ри ја су ли ни је 
про ла зи ле – Ау стро у гар ске, Ср би је, Осман ског цар ства и Бу гар ске, уну тар 
овла шће ња ко је је пред ви ђао њен по ло жај у окви ри ма Цар ства.2 Исто вре-
ме но, би ла те рал ном ау стро-срп ском кон вен ци јом, пот пи са ном у Бер ли ну 
то ком за се да ња кон гре са ве ли ких си ла, пре ци зи ра но је да „по стро је ње и 

1 Рад пред ста вља фа зни ре зул тат ра да на про јек ту „Од уни вер зал них цар ста ва ка на цио-
нал ним др жа ва ма: дру штве не и по ли тич ке про ме не у Ср би ји и на Бал ка ну”, ко ји је фи нан си ран 
од стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (еви ден-
ци о ни број 177030), и пројекта HAR2015-66695-P (MINECO-FEDER), финан си раног од стране 
Владе Краљевине Шпаније.

2 Ср би ја 1878: до ку мен ти (прир. М. Вој во дић, Д. Жи во ји но вић, А. Ми тро вић, Р. Са-
мар џић), Бе о град 1978, 560–561, 570–571.
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екс пло а та ци ја ових пру га би ће јед но о бра зна и пра ви ла (ре гу ла мен ти) на то 
од но се ћа се мо ра ће се, у ко ли ко је мо гу ће, по ду да ра ти с они ма, ко ја су у си ли 
на ве ли ким пру га ма Ау стро у гар ске као и на пру га ма мре же пре ђа шње Ру-
ме ли је”, те „у овој це ли ће се уста но ви ти у Бе чу, не по сред но по за кљу че њу 
ми ра, јед на ко ми си ја са ста вље на од ода сла ни ка Ау стро у гар ске, Ср би је, Тур-
ске и Бу гар ске ко јој ће би ти за да так, с јед не стра не да из ра ди кон вен ци је из-
ме ђу више по ме ну тих др жа ва и ин те ре си ра них дру шта ва у це ли да се из вр ше 
по год бе (сти пу ла ци је) ко је пред хо де, а с дру ге стра не, да у име до тич них вла-
да и у гра ни ца ма сво је над ле жно сти, ру ко во ди и над зи ра ва екс пло а та ци ју 
сви ју пру га, ко је се ов де спо ми њу”.3 На ве де не од ред бе пред ста вља ле су кру ну 
ви ше го ди шњих – мо гло би се ре ћи и ви ше де це ниј ских – на по ра Двој не мо-
нар хи је да се пи та ње из град ње тран сбал кан ских же ле зни ца ре ши на на чин 
ко ји би нај ви ше од го ва рао ње ним при вред ним ин те ре си ма, а ко ми си ја че-
ти ри др жа ве на тра си тран сбал кан ске же ле зни це, екс пли цит но по ме ну та у 
кон вен ци ји са Ср би јом, тре ба ло је да пред ста вља зна ча јан ме ха ни зам за оства-
ре ње кон тро ле над из град њом и екс пло а та ци јом бу ду ће нај зна чај ни је коп не не 
са о бра ћај ни це европ ског ју го и сто ка. 

* * *

Од по чет ка пе де се тих го ди на 19. ве ка до Бер лин ског кон гре са при ступ 
Мо нар хи је пре ма про бле ма ти ци из град ње бал кан ских же ле зни ца ево лу и рао 
је за ви сно од ак ту ел не пер цеп ци је стра те шких ин те ре са на Бал ка ну, ко ји су 
увек под ра зу ме ва ли при вред ну ди мен зи ју. Од сре ди не 19. ве ка, а по себ но 
на кон Крим ског ра та и окре та ња Осман ског цар ства европ ским фи нан сиј ским 
тр жи шти ма и све ја чем упли ву стра ног ка пи та ла, Хаб збур шка мо нар хи ја је 
по ку ша ва ла да се из бо ри с тр го вач ком кон ку рен ци јом за пад них др жа ва 
(Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске) уна пре ђе њем са о бра ћај не ин фра струк ту ре 
пре ма ју го и сто ку, од но сно из град њом же ле зни ца ко је би пре ко Тран сил ва-
ни је и ду нав ских кне же ви на Вла шке и Мол да ви је ре ши ле про блем не ре гу-
ли са ног то ка Ду на ва и по мањ ка ња дру гих са о бра ћај них ве за с под руч јем 
до њег Ду на ва.4 Тек по сле по ра за у ра ту с Пру ском 1866, из бо ра чла на пру ске 
ди на сти је Хо ен цо лерн на ру мун ски пре сто, те На год бе 1867. са Ма ђа ри ма 
ко јом су ин фра струк тур ни про јек ти по ста ли уну тра шње пи та ње угар ског 
де ла Мо нар хи је, Ми ни стар ство спољ них по сло ва у Бе чу окре ну ло се ка же-
ле знич ком по ве зи ва њу са Осман ским цар ством, пр во пре ко Бо сне, да би се 
из бе гао ути цај Пе ште, а по том, под при ти ском из Пе ште, ко нач но по ве зи-
ва њу са осман ским же ле зни ца ма пре ко Бе о гра да.5 Уз по др шку ау стро у гар-
ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва, ба рон Мо риц Хирш пот пи сао је 1869. 
уго вор са Пор том ко јим је пред ви ђе на из град ња глав не ли ни је Ис тан бул –Је-
дре не –Плов див –Со фи ја –Ни ш–При шти на –Са ра је во, а ко ја би пре ко Ба ње 

3 Исто, 527–529.
4 W. Rec hber ger, Zur Geschic hte der Ori ent bah nen: Ein Be i trag zur österreichischun ga

rischen Ei sen bahnpo li tik auf dem Bal kan in den Ja hren von 1852–1888 (=Ein Be i trag), Wi en, 1958, 
29–32 (ру ко пис док тор ске ди сер та ци је); Исти, „Zur Geschic hte der Ori ent bah nen: 
Österreichischе Ei sen bahnpo li tik auf dem Bal kan (=Österreichischе Ei sen bahnpo li tik)”, Öster
reichische Ost hef te, 5 (1960), 348–350.

5 W. Rec hber ger, Österreichischе Ei sen bahnpo li tik, 350–351.
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Лу ке сти гла до Но вог на ау стро-осман ској гра ни ци, као и че ти ри огран ка: 
Је дре не –Де де а гач, Је дре не –Јам бол –Бур гас, При шти на –Со лун и Ни ш–о сман-
ско-срп ска гра ни ца. Кон це си ја је об у хва та ла из град њу и екс пло а та ци ју, иа ко 
су оне по сма тра не као две раз дво је не опе ра ци је. Ре ви зи јом уго во ра из 1872. 
др жа ва је по ста ла вла сник свих ли ни ја, а с Хир шом је скло пи ла уго вор о њи-
хо вој из град њи и екс пло а та ци ји на 50 го ди на. Хирш је пре у зео оба ве зу да у 
ро ку од две го ди не до вр ши ли ни је чи ја је из град ња би ла у то ку, док се Пор та 
оба ве за ла да до вр ши пре о ста ле уго во ром пред ви ђе не ли ни је. На глав ној тра-
си, до Ве ли ке ис точ не кри зе, би ле су до вр ше не де о ни це Ис тан бул –Са рам беј 
(уз 10 км до Бе ло ва ко је је Хирш са мо и ни ци ја тив но из гра дио ра ди екс пло-
а та ци је шу ма), Ба ња Лу ка – До бер лин и Ми тро ви ца –При шти на, уз цео огра-
нак ка Со лу ну, чи не ћи ли ни ју Со лун –Ми тро ви ца.6 За вр ше так ли ни ја од 
Ис тан бу ла и Со лу на ка уну тра шњо сти до дат но је отво рио бал кан ску уну тра-
шњост про до ру бри тан ског и фран цу ског из во за, док су ау стриј ске и угар ске 
ли ни је и да ље оста ја ле без спо ја са осман ским же ле зни ца ма. До та да шња 
ди на ми ка из град ње бал кан ских же ле зни ца, по себ но по сле ре ви зи је уго во ра, 
ја сно је по ка за ла не мо гућ ност до вр ша ва ња из у зет но зах тев не ве зе с Мо нар-
хи јом пре ко Бо сне, те су се сре ди ном 70-их у Бе чу усред сре ди ли на обез бе-
ђе ње при кључ ка пре ко Ср би је. При ти сак на Пор ти ре зул ти рао је но та ма од 
1. ју ла и 30. сеп тем бра 1875, ко ји ма је Пор та пред Ау стро у гар ском пре у зе ла 
оба ве зу да до кра ја 1879. из гра ди ли ни ју од Бе ло ва, пре ко Со фи је и Ни ша, 
до срп ске гра ни це, док је по ве зи ва ње са Ни шом, ли ни је ко ја иде од Со лу на, 
оста вље но ка сни јем спо ра зу му Пор те и Ау стро у гар ске.7

Исто вре ме но, упра во 70-их све ви ше су до из ра жа ја до ла зи ли раз ло зи 
ко ји су и ра ни је на ме та ли нео п ход ност окре та ња ка Бал ка ну, осман ском и 
по сто сман ском, као „при род ном” про сто ру за при вред ну екс пан зи ју, од но-
сно као из во ру си ро ви на за раз вој ин ду стри је и за ши ре ње тр жи шта. На и ме, 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка до из ра жа ја су све ви ше до ла зи ли струк ту рал ни 
не до ста ци и не у јед на че ност при вред ног раз во ја, ка ко из ме ђу раз ли чи тих 
де ло ва Мо нар хи је, та ко и из ме ђу Мо нар хи је и раз ви је ни јих европ ских при-
вре да по пут бри тан ске, фран цу ске и не мач ке, ста вља ју ћи је на при вред ној 
кар ти Евро пе, ка ко на во ди Деј вид Гуд, као „ре ла тив но еко ном ски за о ста лу”, 
сво је вр сну по лу пе ри фе ри ју свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма.8 Бал кан ско 
тр жи ште игра ло је 70-их све ве ћу уло гу у спољ но тр го вин ском би лан су Мо-
нар хи је, по себ но по сле кра ха Беч ке бер зе 1873. и по чет ка еко ном ске кри зе 
у Евро пи, од но сно по сле по ја ве јеф ти ног пре ко о ке ан ског жи та на европ ском 
тр жи шту ко је је не га тив но ути ца ло на угар ски из воз. Го ди шњи из ве штај 
Беч ке тр го вач ке ко мо ре за 1875, у ко јем се го во ри да Мо нар хи ја не тре ба да 
тра жи бу дућ ност за сво ју ин ду стри ју у из во зу на За пад, већ да тре ба да се 

6 Кurt Grun wald, Türken hirsch: A Study of Ba ron Ma u ri ce de Hirsch, En tre pre ne ur and 
Phi lan thro pist, Je ru sa lem, 1966, 31–39; W. Rec hber ger, Österreichischе Ei sen bahnpo li tik, 352–354. 
По ред ли ни је ка Со лу ну, као јед ног од огра на ка пред ви ђе не ве ли ке же ле знич ке мре же, до 
1874. до вр ше ни су и огран ци Тр но во Сеј мен – Јам бол и Је дре не –Де де а гач.

7 W. Rec hber ger, Ein Be i trag, 162–174.
8 Da vid F. Good, The Eco no mic Ri se of the Hab sburg Em pi re, 1750–1914, Ber ke ley – Los 

An ge les – Lon don, 1984, 237–241; Iván Т. Be rend, György Ránki, Evrop ska pe ri fe ri ja i in du stri
ja li za ci ja 1780–1914, Za greb 1996, на ви ше ме ста.



окре не ка Ис то ку,9 био је ка рак те ри сти чан по ка за тељ но вог спољ но тр го вин-
ског ин те ре са, као од го во ра на при вред ну кри зу. С дру ге стра не, Мо нар хи ја 
је де це ни ја ма би ла су о че на са не га тив ним трен до ви ма у од но су на бри тан ску 
и фран цу ску тр го вач ку кон ку рен ци ју на Бал ка ну услед ин фра струк тур них 
про бле ма – не ре гу ли са но сти Ђер да па и не по сто ја ња же ле знич ке ве зе са 
Осман ским цар ством, те је би ло нео п ход но убр за ти из град њу же ле зни це и 
обез бе ди ти над зор над екс пло а та ци јом. 

Упр кос тре нут ном ста њу, успех ко ји је, у оства ре њу про јек та тран сбал-
кан ског же ле знич ког ко ри до ра усме ре ног ка Мо нар хи ји, до 1875. по сти гла 
ау стро у гар ска ди пло ма ти ја био је зна ча јан. Би ло је нео п ход но ис ко ри сти ти 
ак ту ел но ста ње у ме ђу на род ним од но си ма у за вр шној фа зи Ве ли ке ис точ не 
кри зе да би био обез бе ђен при ста нак ве ли ких си ла на оправ да ност и оства-
ре ње стра те шких при вред них ин те ре са Мо нар хи је на Бал ка ну, ме ђу ко ји ма 
је за вр ше так тран сбал кан ске же ле зни це имао при мар ни зна чај.10 То ком 
при пре ма за кон грес, у Тр го вач кој сек ци ји Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ау стро у гар ске упра во је на њи хо во обез бе ђе ње ста вљен по се бан ак це нат. У 
ела бо ра ти ма ко је је са ста вио шеф сек ци је ба рон Јо хан фон Шве гел, у ве зи с 
тр го вач ким од но си ма и ка пи ту ла ци ја ма, би ло је пред ви ђе но да Мо нар хи ја 
зах те ва оста ја ње на сна зи тр го вин ског уго во ра од 1862. са Осман ским цар-
ством, као и си стем ка пи ту ла ци ја, све до пот пи си ва ња по себ них уго во ра са 
но вим др жав ним тво ре ви на ма. У ду нав ском пи та њу као основ ни циљ по-
ста вље но је кон тро ли са ње де о ни це низ вод но од Ђер да па, зна чај но због чи-
ње ни це да је Ру си ја по ста ла по ду нав ска др жа ва, а за тим и спре ча ва ње би ло 
чи јег ути ца ја уз вод но, док би ре гу ли са ње Ђер да па при па ло ис кљу чи во Мо-
нар хи ји. Тре ћи и нај о бим ни ји сег мент при пао је пи та њу бал кан ских же ле-
зни ца, ин си сти ра ју ћи на што ско ри јем ус по ста вља њу ве зе са по сто је ћим 
осман ским ли ни ја ма, али и кон тро ли екс пло а та ци је, уз под ра зу ме ва ју ће 
во де ћу уло гу Ау стро у гар ске као нај за ин те ре со ва ни је ве ли ке си ле, ко ја би од 
бу ду ћег ме ђу на род ног кон гре са тре ба ло да до би је и ову вр сту ман да та. По-
ред ути ца ја на Хир шо ву „Ком па ни ју за екс пло а та ци ју же ле зни ца у Европ ској 
Тур ској”, ко ја је упра во ме ња ла сво је се ди ште и име, пре шав ши у Беч под 
на зи вом „Ком па ни ја за екс пло а та ци ју ис точ них же ле зни ца”,11 и за ко ју су, 
у слу ча ју по вољ ног раз во ја си ту а ци је, пред ви де ли пот пу ну кон тро лу над 
из град њом и екс пло а та ци јом бал кан ских же ле зни ца, у Ми ни стар ству спољ-
них по сло ва на ме ра ва ли су да по стиг ну кон тро лу над за вр шет ком из град ње 
и ор га ни за ци јом екс пло а та ци је осни ва њем по себ не ко ми си је, ко ја се по ми-
ње у Шве ге ло вом ела бо ра ту. Пре ма ње го вом ми шље њу „екс пло а та ци ја свих 
ових ли ни ја мо ра да оста не је дин стве на и тре ба да по сто је ћем дру штву за 
екс пло а та ци ју ото ман ских же ле зни ца бу де га ран то ва на спо ра зу мом из ме ђу 
за ин те ре со ва них вла да и по ме ну тог дру штва на пе ри од од 50 го ди на од тре-
нут ка отва ра ња же ле зни ца на свим ли ни ја ма”, док се „спо ра зу мом за ин те-

9 E. Palotás, Zi e le und geschic htlic he Realität: wirtschaftsbe stre bun gen ÖsterreichUn garns 
auf dem Bal kan zur Ze it des Ber li ner Kon gres ses im Ja hre 1878, Bu da pest 1980, 16–18.

10 Исто, 6–8.
11 K. Grun wald, нав. де ло, 46; P. Hert ner, The Bal kan Ra il ways, In ter na ti o nal Ca pi tal and 

Ban king from the End of the 19th Cen tury un til the Out bre ak of the First World War, Di scus sion 
Pa pers, So fia 2006, LI II, 12–13.

56



ре со ва них вла да [...] као нај ви ша над зор на власт и во де ћи ор ган у свим пи-
та њи ма ко ја се од но се на екс пло а та ци ју ових ли ни ја у Бе чу по ста вља стал-
на ко ми си ја у ко јој пре ко де ле га та тре ба да бу ду за сту пље не Ау стро у гар ска 
и све за ин те ре со ва не др жа ве”, а „овој ко ми си ји ће се исто вре ме но пре не ти 
над зор из град ње по ме ну тих при кључ них ли ни ја”.12 Шве ге ло ви ела бо ра ти 
упу ћу ју на за кљу чак да су, по ред не по сред них по ли тич ких ци ље ва ве за них 
за ре кон струк ци ју по ли тич ке кар те Бал ка на, у про ле ће 1878. у Бе чу раз у ме ли 
да су штин ски ге о стра те шки ин те ре си Мо нар хи је под ра зу ме ва ју пре вас ход но 
оси гу ра ње ду го роч них при вред них ин те ре са чи је би оства ре ње у де це ни ја ма 
ко је до ла зе омо гу ћи ло по ли тич ки при мат на Бал ка ну. Иде ја о ко ми си ји, ко ја 
се по ми ње у ела бо ра ту, пред ста вља ла је за че так бу ду ће Че твор не ко ми си је.

У исто ри о гра фи ји је уо би ча је но на гла ша ва ње Бер лин ског кон гре са као 
ве ли ког ди пло мат ског успе ха Ау стро у гар ске, а ова кав за кљу чак по себ но до-
ла зи до из ра жа ја ка да се по сма тра из пер спек ти ве од ре да ба ве за них за же-
ле зни це: оку па ци јом Бо сне и Хер це го ви не да љи раз вој же ле знич ке мре же у 
по ме ну тим про вин ци ја ма по стао је уну тра шње пи та ње Мо нар хи је; при зна-
ва њем пра ва на др жа ње вој них по са да у Но во па зар ском сан џа ку, од но сно 
уда ља ва њем но ве гра ни це Ср би је на Ко па о ник, Ау стро у гар ска је уда љи ла 
Ср би ју од же ле знич ке ли ни је Со лун –Ми тро ви ца и за шти ти ла вла сти те стра-
те шке ин те ре се у слу ча ју по тре бе ус по ста вља ња не по сред не же ле знич ке 
ве зе из ме ђу Бе ча и Со лу на пре ко Бо сне и Хер це го ви не; по ме ра њем гра ни ца 
Кне же ви не Бу гар ске ка ис то ку но ва др жав на тво ре ви на на Бал ка ну, за ко ју 
се сма тра ло да ће би ти под до ми нант ним ути ца јем Ру си је, уда ље на је од пред-
ви ђе не ли ни је Бе о град –Ниш –Со лун; све ра ни је оба ве зе Пор те у ве зи с из град-
њом же ле зни ца на мет ну те су не за ви сној Ср би ји и ау то ном ној Кне же ви ни 
Бу гар ској; Пор та је га ран то ва ла да ће на те ри то ри ји ау то ном не про вин ци је 
Ис точ не Ру ме ли је по што ва ти оба ве зе пре у зе те ра ни јим уго во ри ма. По ред 
то га, Мо нар хи ја је ис ко ри сти ла по тре бу Ср би је за ди пло мат ском по др шком 
на Бер лин ском кон гре су и по себ ном кон вен ци јом јој на мет ну ла пре у зи ма ње 
оба ве за у ве зи с из град њом же ле зни це (ли ни ја Бе о град –Вра ње с огран ком 
Ни ш–Пи рот пре ма Бу гар ској у ро ку од три го ди не) и по ве зи ва њем с угар ским 
же ле зни ца ма ко је је срп ска вла да из бе га ва ла од по чет ка 70-их.13 Сво је ин-
те ре се Ау стро у гар ска је по себ но за шти ти ла од ред бом да ће из град ња и екс-
пло а та ци ја по ме ну тих же ле зни ца би ти јед но о бра зна, те да бу ду ћа пра ви ла 

12 Ми ни стар спољ них по сло ва Ау стро у гар ске Ђу ла Ан дра ши пред сед ни ку угар ске 
вла де Кал ма ну Ти си, Беч 5. апри ла 1878, Magyar Országos Levéltár, К-26 – Мiniszterelnökségi 
Levéltár, 1878/60; Österreichisches Sta at sar chiv Wi en (ÖS), Ha us-, Hof- und Sta at sar chiv (HHStA), 
Mi ni ste ri um des Äußern (MdÄ), Po li tisches Ar chiv (PA), III – Preußen, Kar ton 115–118: Ak ten 
und Pro to kol le des Ber li ner Kon gres ses (1878); М. Са мар џић, С. Са мар џић, „Ела бо ра ти ба ро на 
Шве ге ла, март 1878”, Ме шо ви та гра ђа – Mi scel la nea, XXXVI (2015), 269–272.

13 Од пот пи си ва ња Хир шо вог уго во ра с Пор том, угар ска вла да за ла га ла се да ли ни ја 
пре ко Пе ште, а са мим тим и пре ко Ср би је, бу де глав на, а пре ко Бо сне спо ред на, а овај ути цај 
је ра стао на кон што је на ме сто за јед нич ког ми ни стра спољ них по сло ва по ста вљен Ђу ла 
Ан дра ши. Угар ска вла да је шти ти ла Ср би ју од Хир шо вог по ку ша ја да се 1871. ре ши срп ског 
при кључ ка и гра ди са мо ли ни ју пре ко Бо сне, али је исто вре ме но по кре ну та ини ци ја ти ва за 
пот пи си ва ње же ле знич ке кон вен ци је, а 1873. је по стиг нут и на чел ни спо ра зум о про јек ту 
ко ји је чи нио осно ву с ко јом се ушло у пре го во ре 1879–1880. О пре го во ри ма 1871–1873. ви-
де ти: М. Са мар џић, Же ле знич ко пи та ње у спољ ној по ли ти ци Ср би је 1878–1888, Но ви Сад 
2007, ру ко пис док тор ске ди сер та ци је, 42–50.
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о екс пло а та ци ји тре ба да се по ду да ра ју с пра ви ли ма екс пло а та ци је на зна чај-
ним ау стро у гар ским ли ни ја ма.14 При хва та ње ове од ред бе од стра не оста лих 
др жа ва, од но сно из јед на ча ва њем та риф них сто па на ау стро у гар ским же ле-
зни ца ма са та риф ним сто па ма на про јек то ва ним ли ни ја ма, пред ста вља ло би 
зна ча јан ко рак ка про ши ре њу ау стро у гар ског при вред ног про сто ра на Бал-
кан. Од ред бе Бер лин ског уго во ра и ау стро-срп ске кон вен ци је, као ин те грал ни 
део пла на с ко јим су де ле га ти Мо нар хи је до шли на Кон грес, тре ба ло је да 
пред ста вља ју нај зна чај ни ји ме ха ни зам за оси гу ра ње ду го роч них стра те шких 
при вред них ин те ре са кроз над зор из град ње и екс пло а та ци је бал кан ских 
же ле зни ца.

* * *

Ин те ре си пре вас ход но ин ду стри ја ли зо ва них, ау стриј ских де ло ва Мо-
нар хи је на ла га ли су што бр же спро во ђе ње од ре да ба Уго во ра и Кон вен ци је. 
Ме ђу тим, пр ва пре пре ка би ли су од но си из ме ђу ау стриј ског и угар ског де ла 
и не у са гла ше ност ста во ва о др жав ним при о ри те ти ма. Иа ко је Шве ге лов 
ела бо рат пред ста вљао осно ву де лат но сти де ле га та Мо нар хи је на Кон гре су, 
до ње го вог по чет ка, па ни по сле ње га, ни је по стиг ну та са гла сност вла да у 
Бе чу и Бу дим пе шти око пред ло же них ци ље ва.15 По што је во ђе ње пре го во ра 
са стра ним др жа ва ма о свим пи та њи ма ца рин ске, тр го вин ске и са о бра ћај не 
по ли ти ке прет ход но мо ра ло да бу де уса гла ше но из ме ђу пред став ни ка две ју 
вла да и за јед нич ког Ми ни стар ства спољ них по сло ва (или ви ше за јед нич ких 
ми ни стар ста ва, за ви сно од пред ме та пре го во ра), до ла зак до за јед нич ке по-
чет не по зи ци је у пре го во ри ма, па и њи хо во во ђе ње, че сто је од у зи ма ло зна-
чај но вре ме, чак и ка да су ау стриј ска и угар ска вла да има ле бли ске ста во ве, 
што че сто ни је био слу чај. Упра во је раз ли чит сте пен при вред ног раз во ја, 
те са мим тим и по ли тич ки при о ри те ти, на ме тао и дру га чи ји при ступ вла да 
у Бе чу и Бу дим пе шти по чет ку пре го во ра о из град њи и екс пло а та ци ји бал-
кан ских же ле зни ца са три бал кан ске др жа ве. Ово је по себ но био слу чај 
ка да је би ла реч о пре го во ри ма са Ср би јом, јер су са пи та њем же ле знич ке 
ве зе би ла по ве за на и пи та ња но вог тр го вин ског уго во ра и спе ци јал них ве за, 
од но сно ца рин ске уни је ко ју су по тен ци ра ли ин ду стриј ски кру го ви из Бе ча, 
а ко ја ни ка ко ни је од го ва ра ла ин те ре си ма угар ске при вре де, и да ље до ми-
нант но уте ме ље не на раз во ју по љо при вре де и аграр ном из во зу. Од ла га њу је 
не по сред но до при не ла и по ли тич ка си ту а ци ја у ве зи с оку па ци јом Бо сне и 
Хер це го ви не, као и по тре ба по ли тич ке ста би ли за ци је и фор ми ра ња но вих 
вла да у оба де ла Мо нар хи је.16

На дру гој стра ни на ла зи ли су се раз ло зи спољ но по ли тич ке при ро де, 
од но сно ста ње у др жа ва ма с ко ји ма је тре ба ло пре го ва ра ти. Кне же ви на Бу-
гар ска би ла је тек у фа зи из град ње ад ми ни стра тив ног апа ра та, са још увек 
при сут ном ру ском ци вил ном и вој ном упра вом, а пр ва бу гар ска вла да фор-
ми ра на је тек у ју лу 1879. Ру ски цар ски ко ме сар ни је имао ман дат за ула зак 

14 Ср би ја 1878, 527.
15 E. Palotás, нав. де ло, 16–20.
16 F. Ha up tmann, “Österreich-Un garns Wer ben um Ser bien 1878–1881”, Mit te i lun gen des 

österreichischen Sta at sar chivs, 5. Band, Wi en, 1952, 146–147.
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у пре го во ре о ме ђу на род ним пи та њи ма, ко ји би не сум њи во по тра ја ли, док 
је но вој вла ди би ло по треб но вре ме за ор га ни за ци ју др жав них по сло ва. У 
Ис тан бу лу та ко ђе ни су би ли за ин те ре со ва ни за не по сре дан ула зак у пре го во-
ре о оства ре њу де ло ва Бер лин ског уго во ра ко ји су се од но си ли на же ле зни-
цу. По сле кон гре са, пред Пор том се на ла зио чи тав низ отво ре них пи та ња 
на чи јем су ре ша ва њу ин си сти ра ле ве ли ке си ле. Так ти ка осман ске ди пло-
ма ти је са сто ја ла се у ко ри шће њу про ти ву реч них ин те ре са ве ли ких си ла 
ко ји би омо гу ћи ли од ла га ње, од но сно ре ша ва ње за Пор ту под по вољ ни јим 
усло ви ма. По ред то га, из град ња же ле зни це би ла је по ве за на с ве ли ким фи-
нан сиј ским оп те ре ће њи ма ко ја осман ска др жав на ка са ни је мо гла да под не-
се. Без ди пло мат ске по др шке не ке од ве ли ких си ла и ду го трај ног при ти ска 
ни је би ло мо гу ће при во ле ти Пор ту на пре у зи ма ње оба ве за ко је ће зна чи ти 
но во за ду жи ва ње.

Одво је ни пре го во ри о же ле знич кој кон вен ци ји са Ср би јом и це ло куп на 
ди на ми ка ау стро-срп ских од но са у пр ве две го ди не по сле Бер лин ског кон-
гре са, ко јој је срп ска исто ри о гра фи ја по све ти ла из у зет ну па жњу, би ли су 
упра во ре зул тат не мо ћи ау стро у гар ске ди пло ма ти је да на днев ни ред од мах 
ста ви пи та ње пре го во ра све че ти ри др жа ве. Од лу ка ми ни стра спољ них по-
сло ва Ау стро у гар ске Ђу ле Ан дра ши ја да уђе у одво је не пре го во ре са Ср би јом 
би ла је не по сред но под стак ну та не про ми шље ним по ку ша јем срп ског пред-
сед ни ка вла де Јо ва на Ри сти ћа да већ у но вем бру 1878. по ку ша да про ду жи 
рок од три го ди не за из град њу же ле зни це, ко ји је био са став ни део тек ста 
Кон вен ци је, по ве зу ју ћи свој пред лог са не мо гућ но сти Осман ског цар ства и 
Бу гар ске да ис пу не сво је оба ве зе пре у зе те од ред ба ма Бер лин ског уго во ра.17 
Ова но та пред ста вља ла је по че так Ри сти ће вих на сто ја ња да из бег не би ла те-
рал не пре го во ре, по зи ва ју ћи се на по тре бу са стан ка ко ми си је че ти ри др жа-
ве ко ја се по ми ње са мо у Кон вен ци ји, а не и у Уго во ру. Крај њи циљ би ло је 
од ла га ње ис пу ње ња пре у зе тих оба ве за у си ту а ци ји у ко јој су и фи нан си је 
срп ске др жа ве по сле ра то ва с Осман ским цар ством би ле на свом исто риј ском 
ми ни му му, са др жав ним ду гом из над 32 ми ли о на ди на ра.18 Ме ђу тим, ефе кат 
је био су про тан од оче ки ва ног. Јед ном упо зо ре на, спо ра ау стро у гар ска др жав-
на ма ши не ри ја усме ри ла је сво ју де лат ност на спре ча ва ње срп ске вла де да 
из бег не ис пу ње ње пре у зе тих оба ве за.19

Исто ри јат ау стро-срп ских пре го во ра 1879–1880. па ра диг ма ти чан је за 
про бле ма ти ку ра да Че твор не ко ми си је, јер је ау стро у гар ска ди пло ма ти ја 
кроз про је кат кон вен ци је са Ср би јом про мо ви са ла мо дел ко ји је на ме ра ва ла 
да при ме ни на оста ле за ин те ре со ва не стра не. На су прот те ма ма при кључ них 
ве за или мо ста на Са ви, на мет ну тих то ком са вре ме них скуп штин ских рас-
пра ва и кри ти ка опо зи ци је, а ка сни је пре не тих и у исто ри о гра фи ју, нај зна-
чај ни ји део про јек та кон вен ци је био је по ве зан с тран спорт ним та ри фа ма на 
же ле зни ци, ко ји ма је тре ба ло да бу де омо гу ћен при вред ни про дор Двој не 

17 Ми ни стар ино стра них де ла по сла ни ку Ср би је у Бе чу, Бе о град, 24. ок то бра 1878, 
№ 4210, Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (=АСА НУ), Фонд Јо ва на Ри сти ћа (=ФЈР), 
сиг на ту ра XV/7, ин вен тар ни број 15/247.

18 D. Gnja to vić, Sta ri dr žav ni du go vi: pri log eko nom skoj i po li tič koj isto ri ji Sr bi je i Ju go sla
vi je 1862–1941, Be o grad 1991, 18–23.

19 F. Ha up tmann, нав. де ло, 146.



мо нар хи је на Бал кан. Ау стро у гар ским про јек том кон вен ци је, чла ном 1, би ло 
је пред ви ђе но уво ђе ње не по сред них екс пе ди ци ја и ди рект них та ри фа из ме ђу 
ва жни јих же ле знич ких ста ни ца у Ау стро у гар ској, са јед не, и Ср би је и оста лих 
бал кан ских др жа ва, са дру ге стра не; Ср би ји је за бра ње но да за тран спор те 
из Ау стро у гар ске у Ср би ју или тре ће зе мље при ме њу је ви ше та риф не сто пе 
од по сто је ћих на угар ској при кључ ној ли ни ји; Ср би ја је тре ба ло да пре у зме 
оба ве зу да сво је та ри фе при ла го ди сва ком сма ње њу и олак ши ца ма ко је би 
не ко од ве ли ких же ле знич ких дру шта ва у су сед ној мо нар хи ји до зво ли ло на 
сво јим же ле зни ца ма и, на кра ју, срп ска вла да би се оба ве за ла да за тран спорт 
из Ср би је у тре ће зе мље и обр ну то, као и за тран зит из тре ћих зе ма ља, не 
при ме њу је ма ње та риф не сто пе од оних ко је се при ме њу ју у Ау стро у гар ској. 
Сло бо да ре гу ли са ња уну тра шњег тран спор та би ла је је ди но што је пре пу-
ште но са мо стал ном од лу чи ва њу срп ске вла де. С дру ге стра не, це ло куп на 
же ле знич ка упра ва тре ба ло је да бу де ор га ни зо ва на пре ма ау стро у гар ском 
обра сцу, би ли би по што ва ни са ни тар ни про пи си на же ле зни ца ма у Ау стро-
у гар ској, а срп ска вла да пре у зе ла би оба ве зу да и у дру гим пи та њи ма пра ти 
про ме не у су сед ној мо нар хи ји.

По ред то га, по себ ним обим ним про то ко лом, као са став ним де лом Кон-
вен ци је, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ау стро у гар ске на ме ра ва ло је да 
обез бе ди Хир шу од ре ђе на пра ва и по вла сти це за из град њу же ле зни це на 
те ри то ри ји Ср би је и да се пре ју ди ци ра ју бу ду ћи ре зул та ти ко ми си је че ти ри 
др жа ве. Пре ме шта ње се ди шта Хир шо ве ком па ни је у Беч, зна чај но уче шће 
ау стриј ског ка пи та ла у ком па ни ји, као и чи ње ни ца да је Mонархији од го ва-
ра ла ко нач на из град ња ли ни је ко ја ће да по ве же Осман ско цар ство са Бе чом 
и Бу дим пе штом, на ме та ли су ау стро у гар ском Ми ни стар ству спољ них по-
сло ва по тре бу да за шти ти ин те ре се ком па ни је. Усва ја њем тек ста про то ко ла, 
срп ска вла да оба ве за ла би се да по ред ли ни је Ни ш–Вра ње, ко ју је са ма од лу-
чи ла да гра ди као нај кра ћу ве зу са осман ском ли ни јом Со лун –Ми тро ви ца, 
тра си ра и ли ни ју од Ни ша пре ма Пре пол цу, тач ки на ју го за пад ној гра ни ци 
Ср би је пре ма Но во па зар ском сан џа ку ко ја је од го ва ра ла оба ве за ма ко је је 
Хирш пре у зео пре ма ра ни јим уго во ри ма с Пор том. По ред то га, срп ска вла да 
би се оба ве за ла да, у слу ча ју од у ста ја ња од са мо стал ног над зо ра над из град-
њом, пред ност при ли ком да ва ња кон це си је за из град њу дâ Хир шо вој ком-
па ни ји ко јој, пре ма уго во ри ма с Пор том, сва ка ко тре ба да при пад не екс пло-
а та ци ја. С дру ге стра не, про то кол је пред ви део и са рад њу Ау стро у гар ске и 
Ср би је у бу ду ћим пре го во ри ма са Осман ским цар ством и Бу гар ском, ко ји 
би се те ме љи ли на ау стро-срп ској же ле знич кој кон вен ци ји и обез бе ди ли 
Двој ној мо нар хи ји пот пу ну кон тро лу над тран спор том ро бе на тран сбал-
кан ским ли ни ја ма.20

То ком пре го во ра срп ска стра на по ку ша ла је пот пу но да ану ли ра и члан 11 
и про то кол, али с по ло вич ним успе хом. Ри стић се не пре ста но по зи вао на 
од ред бу о Че твор ној ко ми си ји и нео п ход но сти спо ра зу ме ва ња сa оста лим 
за ин те ре со ва ним стра на ма да би оправ дао сво је од би ја ње, док је упра во због 
на ме ре да кон вен ци ја са Ср би јом по слу жи као мо дел за бу ду ћу кон вен ци ју 
че ти ри др жа ве, ау стро у гар ска стра на ин си сти ра ла на уно ше њу та риф них 

20 Ent wurf ei ner Übe re in kunft, MOL, K 26, 422, 1879, III.
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од ред би и пре у зи ма ња оба ве за пре ма Хир шо вој ком па ни ји. На кра ју, срп ска 
стра на је по пу сти ла у ве зи са чла ном 11, али су уне те и од ред бе о уза јам ном 
при зна ва њу пра ва нај по вла шће ни је на ци је на срп ском и угар ском де лу бу ду-
ће тран сбал кан ске же ле зни це, као и на ли ни ја ма ко је су по ве зи ва ле угар ску 
и ау стриј ску пре сто ни цу. Ду го роч но по сма тра но, ове од ред бе мо гле су да 
бу ду ко ри сне за срп ску при вре ду јер су обез бе ђи ва ле ни ске та ри фе за тран-
спорт срп ске ро бе, али су исто вре ме но пред ста вља ле опа сност за раз вој срп-
ске ин ду стри је услед кон ку рен ци је јеф ти ни је ау стро у гар ске ро бе. У ве зи с 
про то ко лом, Ри стић је остао не у мо љив, ин си сти ра ју ћи да нај ве ћи део од ре-
да ба про јек та про то ко ла ула зи у де ло круг ра да ко ми си је че ти ри др жа ве и 
да му не ма ме ста у ау стро-срп ској би ла те рал ној кон вен ци ји, док је на ме та ње 
Хир ша као кон це си о на ра сма тра но не при хва тљи вим. У ве зи с ка сни јим ра-
дом Че твор не ко ми си је, зна ча јан је био и усту пак срп ској стра ни о ро ку за 
за вр ше так из град ње огран ка од Ни ша ка бу гар ској гра ни ци. Ако спо ра зум 
о ве зи с бу гар ском же ле зни цом не би био по стиг нут у ро ку од го ди ну да на, 
до го во ре но је да се тро го ди шњи рок за за вр ше так из град ње де о ни це ка бу-
гар ској гра ни ци ра чу на од да на обез бе ђе ња ве зе с Бу гар ском, док је рок за 
ли ни ју Бе о град –Ни ш–Вра ње био 15. јун 1883.21

* * *

Из беч ке пер спек ти ве, пот пи си ва њем уго во ра са Ср би јом сте че ни су 
усло ви за по че так ра да Че твор не ко ми си је. Са зи ва ње Че твор не ко ми си је на-
ме та ло се као је дан од при о ри те та, јер је срп ска ди пло ма ти ја на ста вља ла са 
ин си сти ра њем на не по ве за но сти ра да Че твор не ко ми си је и пре го во ра за ин-
тере со ва них др жа ва о же ле знич кој ве зи, ко ри сте ћи на чин на ко ји је ау стро-
у гар ска ди пло ма ти ја при ну ди ла Ср би ју да пот пи ше же ле знич ку кон вен ци ју 
не за ви сно од пре го во ра с Бу гар ском и Осман ским цар ством. Ре ша ва ње пи та-
ња ве за бал кан ских же ле зни ца схва та но је упра во она ко ка ко су га ту ма чи ле 
ау стро у гар ске ди пло ма те пре пот пи си ва ња уго во ра са Ср би јом – ко ми си ја 
че ти ри др жа ве и оства ре ње ве зе срп ских, осман ских и бу гар ских же ле зни ца 
би ле су две раз ли чи те ства ри. Срп ска вла да ни је се у на че лу про ти ви ла са-
стан ку Че твор не ко ми си је, али је сма тра ла да у де ло круг ње ног ра да ула зи 
са мо пи та ње екс пло а та ци је, док је пре о ста ле ве зе тре ба ло оства ри ти би ла-
те рал ним спо ра зу ми ма. Ка ко пре, та ко и по сле пот пи си ва ња ау стро-срп ске 
кон вен ци је, срп ска вла да на сто ја ла је у Ис тан бу лу и Со фи ји да про мо ви ше 
соп стве ни став и да на ве де бу гар ску вла ду и Пор ту да до ђу до би ла те рал них 
спо ра зу ма, не за ви сно од Ау стро у гар ске.22 У Бе чу су би ли све сни да би ре зул тат 

21 О ау стро-срп ским пре го во ри ма нај де таљ ни је у: М. Са мар џић, Же ле знич ко пи та ње 
у спољ ној по ли ти ци Ср би је, 97–162. У фу сно та ма се на ла зе ре фе рен це о ра до ви ма у срп ској 
исто ри о гра фи ји по све ће ним ау стро-срп ским од но си ма и пре го во ри ма о же ле знич кој кон-
вен ци ји 1879–1880. Нај зна чај ни ји кор пус из во ра о пре го во ри ма ау стриј ске про ве ни јен ци је 
на ла зи се у: ÖS, HHStA, MdÄ, Ad mi ni stra ti ve Re gi stra tur (=AR), Fach (=F) 34 – Son der re i he 
(=SR), Kar ton (=K) 279–282, док је гра ђа ма ђар ске про ве ни јен ци је у: MOL, К-26 – Мiniszte-
relnökségi Levéltár, 422, 1879, III, као и у за пи сни ци ма са сед ни ца угар ске вла де: MOL, К-27 
– Мiniszterelnökségi Levéltár, Minisztertanács.

22 М. Са мар џић, „Вла да Јо ва на Ри сти ћа и же ле знич ко пи та ње у од но си ма са Тур ском 
1880. го ди не”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 65–66 (2002), 58–60; исти, Же ле знич ко 
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пре го во ра без при су ства Ау стро у гар ске, од но сно ре зул тат би ла те рал них спо-
ра зу ма бал кан ских др жа ва, мо гао да бу де у су прот но сти с основ ним тен ден-
ци ја ма Ми ни стар ства у Бе чу, већ из ра же ним у уго во ру са Ср би јом. По ред 
пи та ња та ри фа, ово се по себ но од но си ло на обез бе ђе ње при кључ ка Ниш –Со-
фи ја –И стан бул, за чи је исто вре ме но за вр ша ва ње је ау стро у гар ска ди пло ма ти ја 
би ла спрем на да упо тре би сав свој ути цај и да обез бе ди ње го ву исто вре ме-
ну из град њу са при кључ ком пре ма Со лу ну, чи ме би био ану ли ран усту пак 
учи њен Ср би ји у ве зи с огран ком пре ма бу гар ској гра ни ци. Са зи ва ње ко-
ми си је че ти ри др жа ве би ло је ре ше ње ко је се на ме та ло. У окви ру Че твор не 
ко ми си је а под не по сред ним над зо ром вла де у Бе чу, би ла би ре ше на сва 
пре о ста ла пи та ња зна чај на за из град њу бал кан ских же ле зни ца у са гла сно сти 
са ин те ре си ма Двој не мо нар хи је.23 Два да на на кон што су раз ме ње не ра ти-
фи ка ци је ау стро-срп ске кон вен ци је, Ми ни стар ство спољ них по сло ва у Бе чу 
упу ти ло је ин струк ци ју ди пло мат ским пред став ни ци ма у Бе о гра ду, Ис тан-
бу лу и Со фи ји да учи не нео п ход не ко ра ке и по зо ву вла де код ко јих су име-
но ва ни да упу те сво је пред став ни ке у Беч на за се да ње Че твор не ко ми си је.24 
Но та са фор мал ним по зи вом, да ти ра на 22. ју на 1880, уру че на је пред сед ни ку 
срп ске вла де 25. ју на,25 док је 27. ју на упу ћен исти зах тев и бу гар ској вла ди.26

Бал кан ске др жа ве има ле су је дин ствен, не га ти ван став пре ма но ти из 
Бе ча, али су им ин те ре си би ли раз ли чи ти и ме ђу соб но су прот ста вље ни. 
На чел но по сма тра но, има ју ћи у ви ду ро ко ве за за вр ше так срп ске же ле зни це, 
срп ска вла да тре ба ло је да бу де на кло ње на ини ци ја ти ви из Бе ча, по себ но по-
сле не у спе ха при пр вом по ку ша ју да под стак не вла де у Со фи ји и Ис тан бу лу 
на би ла те рал не пре го во ре о же ле знич кој ве зи. Ме ђу тим, по сле ис ку ста ва у 
пре го во ри ма о же ле знич кој кон вен ци ји, Ри стић је от пор на ме та њу зах те ви ма 
из Бе ча сма трао пи та њем очу ва ња др жав ног су ве ре ни те та.27 У од го во ру од 
21. ју ла, ни је се про ти вио сла њу срп ских пред став ни ка у Че твор ну ко ми си ју 
чим Осман ско цар ство и Бу гар ска из ја ве спрем ност да по ша љу сво је пред став-
ни ке, али је и да ље остао при ста ву да у за да так ове ко ми си је не ула зи скла-
па ње уго во ра с по ме ну тим бал кан ским др жа ва ма. Исто вре ме но, упу ћен је 
зах тев да ау стро у гар ска ди пло ма ти ја по мог не ко ра ке срп ске вла де у Ис тан-
бу лу и Со фи ји ра ди пот пи си ва ња би ла те рал них кон вен ци ја о же ле знич кој 

пи та ње у од но си ма Ср би је и Тур ске 1878–1880., Ис тра жи ва ња, 17 (2006), 87–92; исти, Же
ле знич ко пи та ње у спољ ној по ли ти ци Ср би је, 255–276.

23 W. Rec hber ger, Ein Be i trag, 195.
24 Хај мер ле Дуб ском, Хер бер ту и от прав ни ку по сло ва ди пло мат ског пред став ни штва 

у Со фи ји, Беч 16. ју на 1880, ÖS, HHStA, MdÄ, AR, F 34 – SR, K 280, 1880, III–19/1–41–35.
25 Хер берт Хај мер леу, Бе о град, 25. ју на 1880, ÖS, HHStA, MdÄ, AR, F 34 – SR, K 280, 

1880, III–19/1–41–41 (Хер бер то ва но та Ри сти ћу у при ло гу); Хер берт Ј. Ри сти ћу, Бе о град, 22. 
ју на 1880, № 194, АС, МИД-ПО, 1880, Ф-I, Д-V, П/5-II, без по вер љи вог бро ја.

26 Бу ри ан Хај мер леу, Со фи ја 29. ју на 1880, ÖS, HHStA, MdÄ, AR, F 34 – SR, K 280, 
1880, III–19/1–41–43; Бу ри јан Д. Цан ко ву, Со фи ја, 15/27. ју на 1880, Цен тра лен др жа вен исто-
ри че ски ар хив (=ЦДИА), фонд (=ф) 176– Ми ни стер ство на външни те ра бо ти на Княже ство 
Бълга рия, опис (=оп) 1, ар хив ска еди ни ца (=а. е.) 41, лист (=л) 1–2.

27 Увек ди пло мат ски хлад ног и од ме ре ног пред сед ни ка срп ске вла де зах тев ау стро-
у гар ске вла де стра хо ви то је на љу тио. „Не мо же мо ми ићи у Беч као ва за ли ау стриј ски да 
та мо за кљу чу је мо уго во ре не са Ау стри јом, но са сво јим су се ди ма! Не мо гу ја од сво је зе мље 
и од се бе пра ви ти мај му на и на ка ра ду”, пи сао је у при ват ном пи сму свом па ше но гу Фи ли пу 
Хри сти ћу, по сла ни ку Ср би је у Бе чу. Пи сма Ри сти ћа Хри сти ћу, док. бр. 147, стр. 276.



ве зи.28 Упо ре до са су ко бом у ве зи са са зи ва њем Че твор не ко ми си је и ње них 
ин ге рен ци ја, у то ку је био и су коб у ве зи с пре го во ри ма о тр го вин ском уго-
во ру, као и на сто ја њи ма Ау стро у гар ске да у окви ру Ме шо ви те ко ми си је 
на мет не сво је ви ђе ње ор га ни за ци је и упра вља ња пло вид бе Ду на вом, чи ме 
се Ср би ја по ста ви ла као тре нут но нај ве ћа пре пре ка у оства ре њу ду го роч них 
при вред них ин те ре са Мо нар хи је на Бал ка ну.29

У ве зи са же ле зни цом и Ду на вом, Ри стић је по ку шао да ус по ста ви са-
рад њу с бу гар ском вла дом, ну де ћи чак и фор ми ра ње ца рин ског са ве за две 
др жа ве, као је дан од пу те ва бли жег по ве зи ва ња.30 У Со фи ји, ме ђу тим, ни су 
по ка за ли ин те ре со ва ње за ам би ци о зне пла но ве пред сед ни ка срп ске вла де, 
по себ но ка да је реч о же ле знич кој ве зи. У осно ви не за ин те ре со ва но сти бу-
гар ске вла де на ла зи ла се на ме ра да се из бег не из град ња ли ни је од Со фи је 
пре ма Ни шу и при о ри тет дâ ли ни ја ма ко је би ишле ка Ма ке до ни ји. Услед 
при ти ска из Бе ча, на ме ра ва ли су да оду го вла че с ре ша ва њем, на да ју ћи се 
по вољ ни јим окол но сти ма. Но том ди пло мат ском аген ту Ау стро у гар ске од 5. 
ју ла, бу гар ска вла да из ра зи ла је на чел ну спрем ност да по ша ље свог пред став-
ни ка у Беч, али је зах те ва ла да прет ход но бу де оба ве ште на о оба ве за ма Пор те 
пре ма Хир шо вој ком па ни ји и Ау стро у гар ској, ко је је од ред ба ма Бер лин ског 
уго во ра пре у зе ла на се бе.31 Ка кве су би ле ствар не на ме ре ви де ло се из упут-
ства бу гар ском аген ту у Ис тан бу лу Мар ку Ба ла ба но ву да се не тру ди су ви ше 
да до ђе до по ме ну тих до ку ме на та.32 У истом ду ху би ли су и од го во ри ко је 
је срп ски ди пло мат ски агент Са ва Гру јић до би јао у ве зи с ини ци ја ти ва ма 
срп ске вла де усме ре ним ка фор ми ра њу за јед нич ког от по ра ди пло мат ској 
офан зи ви Ау стро у гар ске.33 Осно ву за ова кве зах те ве, бу гар ска вла да на ла-
зи ла је у Хир шо вом уго во ру с Пор том из 1872, јер се у ње му не по ми ње 
ли ни ја Бе ло ва –Со фи ја –Ниш. Ме ђу тим, но те из 1875, ко ји ма је Пор та пред 
Ау стро у гар ском пре у зе ла оба ве зу да из гра ди ли ни ју Бе ло ва –Со фи ја –Ниш, 
би ле су ја сне и Ми ни стар ство спољ них по сло ва у Бе чу ни је на ме ра ва ло да 
од у ста не од сво јих зах те ва. Ди пло мат ски агент Ру долф Ке вен хи лер је но том 
од 16. сеп тем бра пре нео став бу гар ској вла ди да Беч не ће до пу сти ти из град-
њу би ло ко је же ле знич ке ли ни је у Бу гар ској пре не го што На род но со бра ње 
одо бри из град њу од сеч ка Ца ри бро д–Ва ка рел.34

28 Ј. Ри стић Ф. Хри сти ћу, Бе о град, 9/21. ју ла 1880, № 4627, АС, МИД-ПО, 1880, Ф-I, 
Д-V, П/5-II, пов. бр. 369.

29 М. Ж. Жи ва но вић, При ло зи за про у ча ва ње пи та ња им пе ри ја ли стич ких про ди ра ња 
Ау строугар ске у Ср би ју – од Бер лин ског кон гре са (1878) до за кљу че ња тр го вин ског уго во ра 
(1881), САН, гра ђа, књи га VI II, Бе о град 1956, 123–166.

30 М. Са мар џић, Од Сан Сте фа на до Слив ни це: Ср би ја про тив Бу гар ске 1878–1886, 
Но ви Сад 2008, 96–99.

31 Д. Цан ков ау стро у гар ском ди пло мат ском аген ту у Бу гар ској, Со фи ја, 23. јун/5. јул 
1880, Вънֵна ֳ а ֲо ли ֳ и ка на Бълֱа рия, До ку мен ֳ и и ма ֳ е ри а ли, ֳом ֲърви 1879–1886, 
съста ви те ли Т. До брияно в, Т. Ба ка лов, К. Ге ор ги ев, Ц. Дойно ва, М. Ко ва че ва, Р. По пов и Е. 
Ста те ло ва, Со фия 1978, док. бр. 43, стр. 90–91.

32 Д. Цан ков М. Ба ла ба но ву, Со фи ја, 27. ав густ 1880, Вънֵна ֳ а ֲо ли ֳ и ка на Бълֱа рия, 
док. бр. 60, стр. 148.

33 М. Са мар џић, Од Сан Сте фа на до Слив ни це, 97–98.
34 Ке вен хи лер Д. Цан ко ву, Со фи ја, 16. сеп тем бар 1880, ЦДИА, ф. 176, оп. 1, а. е. 41, л. 

5–7; Ке вен хи лер Хај мер леу, Со фи ја 21. сеп тем бра 1880, ÖS, HHStA, MdÄ, AR, F 34 – SR, K 
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Ау стро у гар ска ди пло ма ти ја исто вре ме но је у Ис тан бу лу спре ча ва ла све 
по ку ша је Ср би је да до би је ди пло мат ску по др шку оста лих ве ли ких си ла за 
би ла те рал не пре го во ре с Пор том о же ле знич кој ве зи,35 те су се сви по ку ша-
ји срп ског по сла ни ка Је вре ма Гру ји ћа за вр ша ва ли без успе ха. Пре ма Гру ји-
ће вом из ве шта ју, Пор та је стра хо ва ла од пре у зи ма ња оба ве за пре не го што 
не ка ком па ни ја при хва ти по сао из град ње, јер би у су прот ном ком па ни ја ко ја 
же ли да скло пи уго вор о из град њи же ле зни ца, све сна да је вла да оба ве зна 
изгра ди ти ли ни ју до од ре ђе ног вре ме на, мо гла по ста вља ти те же усло ве. 
Ова ко, има ју ћи пи смо срп ске вла де у ко јем она из ра жа ва спрем ност за по сти-
за ње до го во ра, на ме ра ва ли су да обез бе де из град њу ли ни је без фи нан сиј ских 
оп те ре ће ња за Пор ту. Сви Гру ји ће ви на по ри да по ка же по гре шност та квог 
на чи на раз ми шља ња оста ли су без успе ха.36

Ри сти ће ва но та од 5. ју ла под ста кла је ау стро у гар ску ди пло ма ти ју да 
усме ри ак тив ност, с јед не стра не на спре ча ва ње срп ских на сто ја ња, а с дру ге 
стра не на ин си сти ра ње код Пор те на са зи ва њу Че твор не ко ми си је у Бе чу. 
На чел ни при ста нак на ту ма че ње Бе ча Пор та је да ла већ у ав гу сту 1880,37 да 
би тек у ја ну а ру 1881. би ла из да та сул та но ва ира да ко јом је осман ски ам ба-
са дор у Бе чу по ста вљен за пред став ни ка у ко ми си ји.38 У ме ђу вре ме ну је, у 
ок то бру 1880, па ла и Ри сти ће ва вла да, чи ме је отво рен пут ка нор ма ли за ци ји 
од но са из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске, од но сно ка при зна ва њу ту ма че ња 
ау стро у гар ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва и сла њу пред став ни ка у Беч 
на за се да ње Че твор не ко ми си је. Нај ду же се че ка ло на при ста нак бу гар ске 
вла де. Из Бе ча су кра јем ок то бра 1880. до ста ви ли Пор ти не но те из 1875. и 
ти ме оне мо гу ћи ли да ље оду го вла че ње бу гар ске вла де уз из го вор да ни је упо-
зна та с оба ве за ма ко је је пре у зе ла.39 Бу гар ска вла да ипак ни је ла ко по пу сти ла. 
Сре ди ном де цем бра 1880, при ли ком за се да ња На род ног со бра ња, но ви пред-
седник вла де Пет ко Ка ра ве лов из нео је про грам вла де за из град њу же ле знич-
ких ли ни ја у кне же ви ни. На во де ћи ли ни је ко је вла да има на ме ру вре ме ном 
да из гра ди, и чи је ис хо ди ште тре ба да бу де бу гар ска пре сто ни ца, Ка ра ве лов 
је, из ме ђу оста лих, по ме нуо же ле зни цу Со фи ја –Ћу стен дил ко ја би тре ба ло 
да се ве же са ли ни јом Со лун –Ми тро ви ца и, на кра ју, ли ни ју Со фи ја – пут 
за Ис тан бул.40 Из пред ви ђе ног про гра ма из град ње же ле знич ке мре же не-
дво сми сле но је про из ла зи ла на ме ра бу гар ске вла де да за не ма ри оба ве зе 
на мет ну те Бер лин ским уго во ром. По след њи при ти сак на бу гар ску вла ду 

280, 1880, III–19/1–41–85; исти истом, Со фи ја 5. ок то бар 1880, исто; Е. Ста те ло ва, Ди ֲ ло ма
цияֳа  на Княжев сֳво Бълֱа рия 1879–1886, Со фия 1979, 49–50.

35 Ка ли че Хај мер леу, Бу јук де ре 3. ав густ 1880, ÖS, HHStA, MdÄ, AR, F 34 – SR, K 
280, 1880, III–19/1–41–66; исти истом, Бу јук де ре 24. ав густ 1880, исто, III–19/1–41–71; исти 
истом, Бу јук де ре, 27. ав густ 1880, исто, III–19/1–41–72.

36 М. Са мар џић, „Вла да Јо ва на Ри сти ћа”, 62–65; исти, Же ле знич ко пи та ње у од но си ма 
Ср би је и Тур ске, 90.

37 Ка ли че Хај мер леу, Бу јук де ре 24. ав густ 1880, ÖS, HHStA, MdÄ, AR, F 34 – SR, K 280, 
1880, III–19/1–41–71.

38 Ј. Гру јић Ч. Ми ја то ви ћу, Те ра пи ја, 5. ја ну а ра 1881, АСА НУ, ЗЈГ, 10027-Б/47; М. Са мар-
џић, „Вла да Јо ва на Ри сти ћа”, 65–66.

39 Р. Ке вен хи лер Д. Цан ко ву, Со фи ја, 16/28. ок то бар 1880, ЦДИА, ф. 176, оп. 1, а. е. 41, 
л. 12.

40 Е. Ста те ло ва, нав. де ло, 57.
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ау стро у гар ски ди пло мат ски агент Ке вен хи лер из вр шио је но том од 24. ја-
ну а ра 1881, ко јом је оба ве стио бу гар ску вла ду да су и срп ска вла да и Пор та 
при ста ле да по ша љу сво је пред став ни ке у Беч.41 Ко нач ном при стан ку бу га-
р ске вла де без сум ње је до при нео и став Пе тро гра да да Бу гар ска ипак тре ба 
да ис пу ни оба ве зе пре у зе те Бер лин ским уго во ром, од но сно да пр во тре ба 
да из гра ди же ле зни цу Ца ри брод –Со фи ја –Ва ка рел. На тај на чин, кра јем ја-
ну а ра 1881. не ста ле су све пре пре ке за са ста нак Че твор не ко ми си је.42

* * *

На пр вој сед ни ци Ко ми си је, 1. мар та 1881, ау стро у гар ски пред став ни ци 
иза шли су с пред ло гом уго во ра че ти ри др жа ве, да би, ка ко су на ве ли „олак-
ша ли рад ко ми си је”.43 Ау стро-срп ска кон вен ци ја по слу жи ла је као мо дел за 
про је кат уго во ра че ти ри др жа ве. Текст не ко ли ко чла но ва про јек та, од укуп-
но 17, у су шти ни се по ду да рао с тек стом ау стро-срп ске кон вен ци је. Реч је о 
од ред ба ма ве за ним за по ли циј ску и по штан ску слу жбу, тех нич ке усло ве, 
са ни тар не про пи се, уче ста лост во зо ва и њи хо ву бр зи ну. Сми сао ових од ре-
да ба био је из јед на ча ва ње про пи са, чи ме би био олак шан про мет и екс пло-
а та ци ја це ло куп не ли ни је од Бу дим пе ште до Со лу на и Ис тан бу ла. У чла ну 
I про јек та пр во су по ме ну те ли ни је на чи ју из град њу се срп ска вла да оба ве-
за ла уго во ром с Ау стро у гар ском, а по том је на ве де но да Пор та и бу га р ска 
вла да, у ци љу ис пу ње ња чла но ва 10 и 21 Бер лин ског уго во ра, при ста ју на 
из град њу де о ни це ли ни је Ниш –Бе ло ва на де лу ко јим она про ла зи пре ко 
њи хо ве те ри то ри је. Исто вре ме но, Пор та би пре у зе ла оба ве зу да се срп ска 
ли ни ја од Ни ша пре ма Со лу ну ве же на ли ни ју Со лун –Ми тр о ви ца. Чла ном 
II Пор та би пре у зе ла оба ве зу да поч не град њу нај ка сни је го ди ну да на од 
ра ти фи ка ци је уго во ра и да из гра ди обе ли ни је до 15. ју на 1883, од но сно да 
их из гра ди до тре нут ка ка да бу ду до вр ше ни срп ски при кљу чак код Вра ња и 
бу гар ски код Ва ка ре ла. Је дан од за да та ка ко ји је ау стро у гар ска ди пло ма ти-
ја по ста ви ла пред сво је пред став ни ке би ло је и пре ци зно од ре ђи ва ње тач ке 
на ко јој ће се ли ни јом Со лун –Ми тро ви ца ве зи ва ти ли ни ја од Вра ња. Чла ном 
II про јек та пред ви ђе но је да до ве зи ва ња ли ни ја до ђе код Ско пља, од но сно 
на тач ки ко ја је нај ви ше од го ва ра ла Бе чу, али и Бе о гра ду, јер се на ла зи ла на 
нај кра ћој и нај по год ни јој тра си пре ма Со лу ну.

Чла ном III пред ви ђе но је да Бу гар ска при хва ти из град њу де о ни це ли ни-
је Ниш –Бе ло ва пре ко Со фи је. Усло ви су би ли слич ни као и они пред ви ђе ни 
за Пор ту. Раз ли ка је по сто ја ла уто ли ко што је бу гар ској вла ди на ме та на 
са мо оба ве за да ли ни ју од срп ско-бу гар ске гра ни це до Со фи је из гра ди и 
пре да екс пло а та ци ји у исто вре ме ка да бу де до вр шен при кљу чак са срп ске 
стра не гра ни це, док та ква оба ве за ни је по сто ја ла за де о ни цу Со фи ја –Ва ка-
рел и спа ја ње с осман ском ли ни јом Ис тан бул – осман ско-бу гар ска гра ни ца. 

41 Ми ни стар ство спољ них по сло ва Бу гар ске Р. Ке вен хи ле ру, Со фи ја, 5. ја ну а ра 1881, 
Вънֵна ֳ а ֲо ли ֳ и ка на Бълֱа рия, док. бр. 87, стр. 187–191; Р. Ке вен хи лер Н. Стој че ву, Со-
фи ја, 12/24. ја ну а ра 1881, ЦДИА, ф. 176, оп. 1, а. е. 41, л. 21.

42 Е. Ста те ло ва, нав. де ло, 50–51.
43 “Rap port sur les tra va ux de la Com mis sion à qu a tre à Vi en ne”, ЦДИА, ф. 176, оп. 1, а. 

е. 91, л. 82. 
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Иза та квог по ступ ка на ла зи ла се же ља да, уко ли ко је то мо гу ће, бу де спре-
че но до вр ше ње ли ни је од Со фи је до бу гар ско-осман ске гра ни це пре спо ја 
са Ср би јом. У сва ком тре нут ку у Бе чу раз ми шља ло се о спре ча ва њу ра ни је 
из град ње ли ни ја ко је би отво ри ле пут бри тан ској тр го ви ни ка уну тра шњо-
сти Бал ка на, пре не го што би би ле до вр ше не ли ни је пре ма Бе чу.

Као и у ау стро-срп ској кон вен ци ји, од ред бе о та риф ним сто па ма би ле су 
од по себ ног зна ча ја. Чла ном VII, по све ће ном ре гу ли са њу овог пи та ња, пред-
ви ђе но је да пот пи сни це за др же пра во да у уну тра шњем са о бра ћа ју са мо стал-
но до но се та риф не про пи се, док би у ме ђу на род ном са о бра ћа ју био при ме-
њи ван прин цип нај по вла шће ни је на ци је. Пор та би пре у зе ла оба ве зу да у 
са о бра ћа ју с тре ћим др жа ва ма не на пла ћу је так се ве ће од оних ко је по сто је 
за са о бра ћај на ау стро у гар ским же ле зни ца ма. По ме ну та од ред ба од но си ла 
би се и на већ из гра ђе ну ли ни ју Ис тан бул –Бе ло ва и исте усло ве Пор та би при-
зна ла и Ср би ји. На исте усло ве при ста ла би и Бу гар ска. С дру ге стра не, Осман-
ско цар ство и Бу гар ска сте кли би пра во да се на срп ским же ле зни ца ма ко-
ри сте свим пра ви ма ко је је Ау стро у гар ска до би ла чла ном XI ау стро-срп ске 
кон вен ци је, али и пра вом ко је је Ср би ја обез бе ди ла истим чла ном на ли ни ји 
пре ма Бу дим пе шти и Бе чу. Чла ном VI II пред ви ђе но је обра зо ва ње за јед нич-
ког те ла за над зор и упра вља ње же ле зни ца ма ко је би спо ји ле Беч и Бу дим-
пе шту, с јед не, и Ис тан бул, Со лун и при ста ни шта на Цр ном, Мра мор ном и 
Егеј ском мо ру, с дру ге стра не.44 Пред ло же ним про јек том Ау стро у гар ска је 
у пот пу но сти за шти ти ла сво је ин те ре се у ве зи с ро ко ви ма за из град њу свих 
ли ни ја, али и усло ви ма њи хо вог ко ри шће ња. Ин те ре си Ср би је по ду да ра ли 
су се овом при ли ком с ин те ре си ма Ау стро у гар ске.

Про јек том су де фи ни са ни окви ри рас пра ве из ме ђу пред став ни ка че ти ри 
др жа ве, али је пре го во ри ма до ми ни ра ло на сто ја ње Пор те да из бег не ис пу ње-
ње свих оба ве за ко је ни су про из ла зи ле из од ре да ба уго во ра с Хир шом и но та 
из 1875, па и оних ко је су из њих про из ла зи ле, уко ли ко то бу де мо гу ће, а пре 
свих од ре да ба у ве зи са при кључ ном ли ни јом пре ма Вра њу. Ни у јед ном од 
на ве де них до ку ме на та не ма по ме на ли ни је ко ја би ишла пре ма Вра њу. У уго-
во ру из 1872. са мо се по ми ње ли ни ја ко ја би ишла од При шти не с на ме ром 
да се спо ји са срп ским ли ни ја ма, али се не по ми ње ње на тра са, док се у но ти 
од 30. сеп тем бра 1875. по ве зи ва ње ли ни је ко ја иде од Со лу на до Ни ша оста-
вља ка сни јем спо ра зу му Пор те и Ау стро у гар ске. По зи ва ју ћи се на ту чи ње-
ни цу Пор та је твр ди ла да не ма ни ка кву оба ве зу, ни ти да гра ди ли ни ју од 
Ско пља пре ма срп ској гра ни ци, ни ти да Ср би ји дâ ве зу код Вра ња. Исто вре-
ме но, у ве зи са ли ни јом Бе ло ва – осман ско-бу гар ска гра ни ца, Пор та је са оп-
шти ла да ће је из гра ди ти ка да бу де до вр ше на це ло куп на ли ни ја од Бу дим пе-
ште до Ва ка ре ла.45

44 “Ei sen bahn Übe re in kunft zwischen der österreichisch-un ga rischen Mo nar chie, dem ot to ma-
nischen Re ic he, dem Fürstent hu me Ser bien und dem Fürstent hu me Bul ga rien (Ent wurf)”, ÖS, HHStA, 
MdÄ, AR, F 34 – SR, K 280, 1880, III–19/1–41–36; “Pro to koll der am 24. u 25. Ju ni 1880 im ge me in-
sa men Mi ni ster d. a. stat tge fun de nen Kon fe ren zen zur feststel lung des Kon ven ti on sent wur fes für 
die Ver han dlun gen mit der Türkei, Ser bien u Bul ga rien we gen Re ge lung der Ei sen bahnfra gen”, исто.

45 “Com mis sion à qu a tre réunie à Vi en ne en exécu tion des ar tic les X et XXXVI II du Tra ité 
de Ber lin, po ur le rè gle ment des qu e sti ons de che mins de fer. Procés ver bal № 2. Se an ce du 7 Mars 
1881”, БИ АНБКМ, ф. 14, а. е. 2384, л. 1–4.
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То ком сле де ће две го ди не, ди пло мат ска ак тив ност Ау стро у гар ске и пре-
го во ри с Пор том про шли су кроз не ко ли ко фа за. Ко на чан успех био је у зна-
чај ној ме ри усло вљен по чет ком про ме не спољ но по ли тич ке ори јен та ци је Осман-
ског цар ства, све ло ши јим од но си ма с Ве ли ком Бри та ни јом по сле оку па ци је 
Ки пра и ис кр ца ва ња у Егип ту 1882. Нај зна чај ни ја по сле ди ца би ло је осла-
ња ње на Не мач ку, што је под ра зу ме ва ло и све бли же од но се с Бе чом, ко јем 
је кра јем 1881. ну ђен и уго вор о са ве зу.46 Све то, на рав но, ни је зна чи ло да ће 
ди пло мат ске ини ци ја ти ве из Бе ча би ти ре ша ва не бр зо и без уо би ча је ног 
оте за ња, али је по зи ти ван ис ход био мно го из ве сни ји. У уо би ча је ној по ли ти-
ци ла ви ра ња из ме ђу си ла, у на сто ја њу да бу де из бег ну то ре ша ва ње по је ди-
них пи та ња, Пор та у ве зи с ра дом Че твор не ко ми си је ни је има ла на ко га да се 
осло ни јер је с нај за ин те ре со ва ни јом си лом на сто ја ла да сту пи у што бо ље 
од но се. Са мим тим, би ло је из ве сно да ће пи та ње но вих упут ста ва би ти по-
вољ но ре ше но. Би ло је са мо нео п ход но да про ђе уо би ча је но раз до бље од 
не ко ли ко ме се ци по треб них да би сул тан дао свој ко нач ни при ста нак.47

Сед ни ца Ко ми си је на ко јој је њен пред став ник Ет хем па ша са оп штио 
ре зер ве Пор те одр жа на је 7. мар та. Сле де ћа сед ни ца одр жа на је тек 21. ма ја, 
али ни та да још ни је про ме њен став, а осман ски ам ба са дор у Бе чу пре стао 
је да до ла зи на сед ни це Ко ми си је. Тек но том од 22. ју на 1881. Пор та је са оп-
шти ла да на ме ра ва да ис пу ни оба ве зе пре у зе те но та ма из 1875. у ве зи с из град-
њом ли ни је Бе ло ва –Со фи ја –Ниш, али о ве зи ка ју гу, пре ма Со лу ну, ни је 
би ло по ме на. У свом од го во ру од 23. ју на Ка лај је „да би из бе гао мо гу ће 
не спо ра зу ме” на по ме нуо нео п ход ност да Пор та при ста не на по ве зи ва ње 
срп ске же ле зни це с осман ском ли ни јом Со лун –Ми тро ви ца и из ра зио оче-
ки ва ње да ће до би ти но ва упут ства ко ја ће му до зво ли ти да пре не се Пор тин 
при ста нак и на ову ве зу.48

По сле не у спе ха у Бе чу, по но во је до шло вре ме за ди пло мат ски при ти сак 
у Ис тан бу лу. Би ли су по треб ни ме се ци да на Пор ти бу де по стиг нут на пре дак. 
Ира ду с но вим упут стви ма осман ском пред став ни ку у Ко ми си ји у ве зи с при-
кључ ком на со лун ско-ми тро вич ку же ле зни цу сул тан је пот пи сао 10. ок то бра 
1881.49 Ме ђу тим, у но вим упут стви ма ста ја ло је да је за Пор ту до вр ше ње ис-
тан бул ске ли ни је мно го зна чај ни је не го до вр ше ње со лун ске ли ни је, од но сно 
Ет хем па ши је на ре ђе но да зах те ва да из град ња осман ске спој не ли ни је пре ма 
ју гу поч не тек по што срп ска ли ни ја већ бу де до вр ше на. Јед но вре ме но за вр-
ша ва ње свих ли ни ја на ве де них у уго во ру би ло је је дан од основ них по сту ла-
та на ко ји ма је уго вор по чи вао, а Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ау стро угар-
ске ни је на ме ра ва ло да до зво ли да но ви пре го во ри у Бе чу бу ду за вр ше ни 
без у спе шно, од но сно без пот пи си ва ња уго во ра. Због то га је, уме сто са зи ва ња 

46 М. Ю. Зо ло ту хин, Рос сия, за ֲ ад но е вро ֲ ейские дер жавы и Осман ская им ֲ е рия в 
ֲе ри од ме жду на родных кри зи сов на Бал ка нах (1885–1888 ֱֱ.), Мо сква 1993, 16–17, 72–77.

47 М. Са мар џић, Же ле знич ко пи та ње у спољ ној по ли ти ци Ср би је, 292–293.
48 “Com mis sion à qu a tre réunie à Vi en ne en exécu tion des ar tic les X et XXXVI II du Tra ité 

de Ber lin, po ur le rè gle ment des qu e sti ons de che mins de fer. Procés ver bal № 6. Se an ce du 12 
Ju il let 1881”, исто, л. 22–24; “Rap port sur les tra va ux de la Com mis sion à qu a tre à Vi en ne”, ЦДИА, 
ф. 176, оп. 1, а. е. 91, л. 83. О за се да њу Че твор не ко ми си је то ком 1881. де таљ ни је у: М. Са мар-
џић, Же ле знич ко пи та ње у спољ ној по ли ти ци Ср би је, 277–295.

49 Т. Тер кан Ј. Гру ји ћу, Ца ри град, 30. сеп тем бра/ 12. ок то бра 1881, АСА НУ, ЗЈГ, 10027-Б/52; 
Ј. Гру јић М. Пи ро ћан цу, Ца ри град, 2. ок то бра 1881, през. бр. 18, исто, 10027-Б/54.
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Ко ми си је, на ста вљен при ти сак на Пор ти да се упут ства из ме не, а по ме ну ти 
део из ба ци. Би ло је по треб но ви ше од два ме се ца при ти са ка на Пор ту и са мог 
сул та на, од ко јег је од лу ка за ви си ла, да се по стиг не на чел ни при ста нак на овај 
ау стро у гар ски зах тев. Пор та је ко нач но до не ла од лу ку да у упут стви ма бу де 
пред ви ђе но јед но вре ме но до вр ша ва ње из град ње свих спој них ли ни ја.50

Ме ђу тим, но вом ира дом по стиг нут је тек де ли ми чан успех, јер ниг де 
ни је би ло по ме на тра се осман ске ли ни је и ње ног спо ја са срп ском же ле зни-
цом. За се да ње Ко ми си је одр жа но 16. фе бру а ра 1882. от кри ло је но ве на ме ре 
Пор те. Пред сед ник кон фе рен ци је Ка лај про чи тао је Пор ти но те од 27. ја нуа-
ра ко јом се да је при ста нак на ве зу срп ске же ле зни це с ли ни јом Со лун –Ми-
тро ви ца, при че му је као тач ка спо ја са со лун ско-ми тро вич ком же ле зни цом 
на ве де на При шти на. Истом но том Пор та је при ста ла и на до вр ше ње по ме-
ну те ли ни је исто вре ме но с ли ни јом Бе ло ва –Ва ка рел, од но сно исто вре ме но 
с оста лим ли ни ја ма о ко ји ма је у уго во ру би ло ре чи. Ме ђу тим, сед ни це су по-
но во од ло же не због но вог зах те ва Пор те, но том од 31. ја ну а ра, да у рад ко ми-
си је бу де увр ште но и пи та ње из град ње де ла ли ни је Јам бол –Шеј тан џик на 
бу гар ској те ри то ри ји, чи ме би би ла оства ре на ве за с ли ни јом Ру шчу к–Вар на.51

У Бе чу су про це ни ли да ће оче ки ва ни ре зул тат из о ста ти уко ли ко прет-
ход но не бу де по стиг нут до го вор у ве зи са свим спор ним пи та њи ма, ко ји би 
са мо фор мал но био по твр ђен у окви ру Ко ми си је. Пред сед ник Ко ми си је Ка-
лај пре го ва рао је пр во с осман ским пред став ни ком Ет хем па шом да би са знао 
Пор ти не при мед бе на пред ло же ни про је кат уго во ра. При мед бе ко је је Ет хем 
па ша из нео углав ном су се од но си ле на не ко ли ко пр вих чла но ва про јек та, 
док је оста так уго во ра Пор та би ла спрем на да при хва ти. Ве за са срп ском же-
ле зни цом пре ко При шти не, из град ња ли ни је Јам бол –Шеј тан џик и из бе га-
ва ње мо гућ но сти да Хир шо во дру штво зах те ва од ште ту услед од сту па ња од 
пред ви ђе них ли ни ја по уго во ру из 1872. би ла су пи та ња за ко ја су сул тан и 
Пор та би ли пре вас ход но за ин те ре со ва ни. Ет хем па ша пред ло жио је због то га 
Ка ла ју но ву ре дак ци ју пр вих не ко ли ко чла но ва. Пр вим чла ном но ве ре дак-
ци је би ло је пред ви ђе но да стра не пот пи сни це, у на ме ри да ис пу не од ред бе 
10, 21 и 36. чла на Бер лин ског уго во ра, до 15. ок то бра 1885. до вр ше и за екс-
пло а та ци ју пре да ју ли ни је о ко ји ма је у уго во ру реч. Чла ном II Ау стро у гар ска 
би пре у зе ла оба ве зу да у по ме ну том ро ку из гра ди ли ни ју од Бу дим пе ште до 
Зе му на и гра ни це са Ср би јом код Бе о гра да. Чла ном III би ло је пред ви ђе но 
да Пор та у истом ро ку до вр ши из град њу три ли ни је на сво јој те ри то ри ји – од 
Бе ло ва до осман ско-бу гар ске гра ни це, од ли ни је Со лун –Ми тро ви ца до срп-
ске гра ни це и од Јам бо ла до осман ско-бу гар ске гра ни це. Од ли ни је Со лун –
Ми тро ви ца осман ска ли ни ја одва ја ла би се у око ли ни При шти не, а за тим би 
се ли ни јом, чи ја тра са би би ла утвр ђе на у спо ра зу му с Хир шо вом ком па ни јом, 
по ве за ла са срп ском же ле зни цом. У Пор ти ној ре дак ци ји чла на IV на ве де но је 
да срп ска вла да пре у зи ма оба ве зу да та ко ђе из гра ди три ли ни је – од Бе о гра да 
до Ни ша, од Ни ша до срп ско-бу гар ске гра ни це пре ко Пи ро та и од Ни ша до 
срп ско-осман ске гра ни це. По себ но је, ме ђу тим, зна чај но да Ет хем па ша у 

50 Ј. Гру јић М. Пи ро ћан цу, Ца ри град, 8. де цем бра 1881, през. бр. 28, исто, 10027-Б/55.
51 “Com mis sion à qu a tre réunie à Vi en ne en exécu tion des ar tic les X et XXXVI II du Tra ité 

de Ber lin, po ur le rè gle ment des qu e sti ons de che mins de fer. Procés ver bal № 7. Se an ce du 16 
Févri er 1882”, АС, МИД-ПО, 1882, Ф-I, Д-VI, К/13, пов. бр. 453, при лог.



но вој ре дак ци ји ни је по ме нуо тра су срп ске же ле зни це ка Вра њу, пред ви ђе ну 
ау стро-срп ском кон вен ци јом. У ње го вом пред ло гу ова чи ње ни ца је пре ћу та-
на и јед но став но је на ве де но да срп ска ли ни ја тре ба да иде од Ни ша ка срп ско- 
-осман ској гра ни ци где тре ба да се спо ји са осман ском ли ни јом ко ја ће се 
одво ји ти код При шти не. Чла ном V пре ци зи ра не су ли ни је чи ју из град њу је 
тре ба ло да пре у зме бу гар ска вла да. Реч је би ла о две ли ни је – јед ној ко ја би 
пре ко Со фи је по ве за ла осман ску ли ни ју ко ја је по ла зи ла од Бе ло ва с ли ни јом 
ко ју је Ср би ја гра ди ла од Ни ша пре ко Пи ро та и дру гој, ко ја је тре ба ло да 
спо ји ли ни ју Јам бол – осман ско-бу гар ска гра ни ца с ли ни јом Ру шчу к–Вар на 
код Шеј тан џи ка. На пре о ста ле чла но ве ау стро у гар ског про јек та Ет хем па ша 
ни је имао зна чај ни јих при ме да ба. Реч је би ла о ре зер ва ма ко је је Пор та учи-
ни ла услед оба ве за ко је је има ла пре ма Хир шо вом дру штву.52

Сви Ка ла је ви на по ри то ком фе бру а ра и мар та 1882. да у окви ру ра да Ко-
ми си је бу ду ре ше на спор на пи та ња за вр ше ни су без успе ха. У Бе чу су, због 
то га, за кљу чи ли да у окви ру Ко ми си је да љи на пре дак тре нут но ни је мо гућ, 
већ да је пре о ста ла спор на пи та ња нео п ход но ре ша ва ти у Ис тан бу лу, не по-
сред но са сул та ном и Пор том. Нај ве ће Пор ти не бри ге би ле су ве за не за мо-
гу ће ре ак ци је Хир ша у слу ча ју про ме не тра се, за ко ју се у уго во ру из 1872. 
по ми ња ло да ће по чи ња ти у око ли ни При шти не, јер би та да Пор та оста ла 
ус кра ће на за фи нан сиј ску на док на ду пред ви ђе ну по сле за вр шет ка уго во ром 
од ре ђе них ли ни ја. Исто вре ме но, Пор та се за кла ња ла иза оба ве за ко је је пре-
ма Хир шо вом дру штву пре у зе ла уго во ром из 1872. у на ме ри да из бег не или 
оду го вла чи с ко нач ним при стан ком на пре у зи ма ње но вих фи нан сиј ских 
оба ве за. У тре нут ку ка да је с Пор том би ло нео п ход но за по че ти још је дан низ 
пре го во ра, нај јед но став ни ји на чин за ау стро у гар ску ди пло ма ти ју био је да 
код са мог ба ро на Хир ша из деј ству је из ја ву ко јом се од ри че пра ва на би ло 
ка кву на док на ду у слу ча ју из ме не тра се чи ме би Пор ти би ло оне мо гу ћен 
да љи от пор по зи ва њем на од ред бе уго во ра из 1872. Има ју ћи у ви ду да је Хирш 
са да био ау стриј ски др жа вља нин, а ње го ва ком па ни ја ау стриј ско дру штво, 
Ми ни стар ству у Бе чу ни је би ло те шко да успе шно ре ши овај про блем. Ре зул-
тат су би ле две де кла ра ци је, пот пи са не у Бе чу 15. апри ла 1882. Пр вом де кла-
ра ци јом Хирш је у име дру штва из ја вио да не ће зах те ва ти ни ка кву на док на ду 
за из ме не у уго во ру из 1872. пред ви ђе не тек стом кон вен ци је ко ји се на ла зи 
за бе ле жен у осмом про то ко лу за се да ња Ко ми си је. У дру гом де лу де кла ра ци-
је Хирш се из ја снио у при лог ве зе са срп ском же ле зни цом код Вра ња, док је 
за тач ку спо ја с ли ни јом Со лун –Ми тро ви ца из ја вио да ком па ни ји по ред око-
ли не При шти не, пред ви ђе не уго во ром из 1872, од го ва ра и би ло ко ја дру га 
тач ка на по ме ну тој ли ни ји, као и да не ће зах те ва ти ни ка кву на док на ду ни у 
овом слу ча ју. Дру га де кла ра ци ја би ла је ве за на за ли ни ју Јам бол –Шеј тан џик. 
Хирш је у име дру штва из ја вио да је оно спрем но да из гра ди и екс пло а ти ше 
по ме ну ту ли ни ју у са гла сно сти с уго во ром ко ји по сто ји с Пор том, уко ли ко 
за ин те ре со ва не др жа ве од лу че да од ред бе о из град њи ли ни је Јам бол –Шеј-
тан џик уђу у текст че твор ног уго во ра.53

52 „Pro jet”, ЦДИА, ф. 176, оп. 1, а. е. 91, л. 85–90; “Rap port sur les tra va ux de la Com mis-
sion à qu a tre à Vi en ne”, исто, л. 85.

53 „Décla ra ti ons de la Com pag nie d’ex plo i ta ti on des che mins de fer ori en ta ux con cer nant le 
pro to co le de la conféren ce a qu a tre du 25/27. Мars 1882”, ЦДИА, ф. 176, оп. 1, а. е. 91, л. 110.
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Хир шо ве де кла ра ци је отво ри ле су ау стро у гар ској ди пло ма ти ји пут за 
во ђе ње успе шних пре го во ра у Ис тан бу лу јер су оста вља ле Пор ту без уо би-
ча је них из го во ра и оправ да ња. До шао је, ме ђу тим, и крај 1882, а пи та ње још 
увек ни је би ло ре ше но. Од ла га ње ко ра ка ау стро у гар ске ди пло ма ти је на Пор ти 
ве ро ват но је би ло узро ко ва но из би ја њем но ве ве ли ке ме ђу на род не кри зе у 
ма ју 1882. услед бри тан ског ис кр ца ва ња у Егип ту. С дру ге стра не, по ме ну ти 
до га ђај у пот пу но сти је на ру шио бри тан ски ути цај на Пор ти, а оја чао на Пор ти 
ути цај три са ве зни ка у окви ру Са ве за три ца ра – Не мач ке, Ру си је и Ау стро-
у гар ске.54 Ка да је по чет ком 1883. ко нач но по кре ну то пи та ње ре ша ва ња пре-
о ста лих спор них пи та ња у же ле знич ком уго во ру из гле ди за бр зо ре ше ње 
би ли су ве ли ки. Ау стро у гар ски ам ба са дор ба рон Ка ли че пр во је код сул та-
на и на Пор ти во дио не фор мал не раз го во ре о овој те ми, а за тим је по чет ком 
фе бру а ра 1883. упу тио и но ту са зах те вом да ово пи та ње бу де ре ше но. По-
зи ва ју ћи се на про то кол са за се да ња Че твор не ко ми си је и де кла ра ци ју ко ју 
је пот пи сао Хирш, Ка ли че је у по ме ну тој но ти зах те вао Пор ти но одо бре ње 
за же ле знич ки уго вор че ти ри др жа ве о ве зи со лун ске и срп ске же ле зни це 
пре ко Вра ња, оста вља ју ћи Пор ти да од лу чи од ко је тач ке на ли ни ји Со лун –
Ми тро ви ца ће да поч не из град њу – од При шти не, тач ке ју жно од При шти не 
или од Ско пља. Сул та но ва ира да ко нач но је об ја вље на 2. апри ла 1883. Њо ме 
је одо бре но да же ле зни ца Со лун –Ми тро ви ца бу де ве за на са срп ском, огран-
ком пре ко Вра ња ко ји ће се одва ја ти код При шти не или код не ке дру ге тач-
ке со лун ско-ми тро вич ке ли ни је.55 По у че на ис ку ством у пре го ви ма с Пор том 
о спој ној тач ки, срп ска вла да по ку ша ла је пре на став ка ра да Ко ми си је из-
деј ство ва ти по др шку Ми ни стар ства спољ них по сло ва у Бе чу да у текст 
уго во ра бу де пре ци зи ра но да тач ка спо ја са ли ни јом Со лун –Ми тро ви ца 
тре ба да бу де ју жно од При шти не, ка ко би се из бе гла мо гућ ност да Пор та 
по ме ри тач ку спо ја још се вер ни је. У Бе чу су, ме ђу тим, про це ни ли да би по-
кре та ње овог пи та ња мо гло да бу де кон тра про дук тив но, јер је реч о уну тра-
шњем пи та њу, од но сно тач ки на те ри то ри ји Осман ског цар ства, те ни је 
би ло мо гу ће на ме та ти ре ше ње.56

Сул та но вом ира дом ре ше на су нај спо р ни ја пи та ња у ра ду Ко ми си је. У 
по за ди ни за се да ња од ви ја ло се и на сто ја ње Бу гар ске да се ре ши оба ве за пре-
ма Хир шу. На по чет ку ра да Ко ми си је, у мар ту 1881, бу гар ски пред став ни ци 
има ли су упут ство да по ку ша ју да из деј ству ју укла ња ње оба ве зе по ко јој Бу-
гар ска мо ра да гра ди ли ни ју Ца ри бро д–Ва ка рел. Уме сто да по ку ша ва ју да 
по стиг ну не мо гу ће, сву сво ју па жњу од лу чи ли су да усме ре на од ри ца ње од 
оба ве за пре ма Хир шо вој ком па ни ји. Пре ма пла ну уса гла ше ном с вој ним ата-
ше ом ру ске ам ба са де у Бе чу, пу ков ни ком Ше пе ље вим, ко јег је ру ска вла да 
упу ти ла да са ве ту је бу гар ске пред став ни ке, тре ба ло је од Ми ни стар ства 

54 М. Ю. Зо ло ту хин, нав. де ло, 30–34, 46–55, 72–77.
55 Ј. Гру јић М. Пи ро ћан цу, Ца ри град, 26. ја ну а ра 1883, през. бр. 7, АС, МИД-ПО, 1883, 
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исти истом, Пе ра, 3. април 1883, исто, пов. бр. 448; исти истом, Ца ри град, 23. мар та 1883, през. 
бр. 24, исто, пов. бр. 477; Исти истом, Ца ри град, 28. мар та 1883, през. бр. 26, исто, пов. бр. 531.

56 М. Пи ро ћа нац М. М. Бо ги ће ви ћу, Бе о град, 26. апри ла 1883, АС, МИД-ПО, 1883, Ф-VII, 
Д-IV, Ч/1, пов. бр. 668; М. М. Бо ги ће вић М. Пи ро ћан цу, Беч, 7. ма ја 1883, АС, МИД-ПО, 1883, 
Ф-II, Д-II, Ж/1, пов. бр. 1406; исти истом, Беч, 26. апри ла 1883, № 25, исто, пов. бр. 1408.



спољ них по сло ва у Бе чу зах те ва ти упо зна ва ње с пре у зе тим оба ве за ма. За тим 
би усле ди ла из ја ва бу гар ске вла де да при хва та оба ве зу из град ње ли ни је Ца-
ри бро д–Ва ка рел, али да исто вре ме но мо ли Ми ни стар ство у Бе чу да јој по мог-
не да се осло бо ди оба ве за пре ма Хир шо вој ком па ни ји. По сто ја ло је и фор-
мал но оправ да ње за ова кав зах тев, јер Хир шо ва ком па ни ја ни је ис пу ни ла 
оба ве зе пре у зе те уго во ром из 1872, а у ме ђу вре ме ну је 1880. про ме ни ла име. 
Циљ бу гар ске де кла ра ци је био је да по кре не Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
Ау стро у гар ске да се на бу гар ској стра ни ан га жу је у пре го во ри ма с Хир шом.57 
Пре ма ра ни је утвр ђе ном пла ну, бу гар ски ми ни стар спољ них по сло ва Ни ко ла 
Стој чев про чи тао је де кла ра ци ју сво је вла де ко јом ова при ста је на из град њу 
де о ни це Ца ри бро д–Ва ка рел, а чи ја би из град ња по че ла шест ме се ци по сле 
ра ти фи ка ци је уго во ра.58 Де кла ра ци ја бу гар ских пред став ни ка би ла је по сле-
ди ца успе шних пре го во ра ко ји су се у ме ђу вре ме ну од ви ја ли из ме ђу бу гар-
ских и ау стро у гар ских пред став ни ка у ве зи с оба ве за ма Бу гар ске пре ма 
Хир шу. У ру ској ам ба са ди пра вил но су про це ни ли си ту а ци ју. Ау стро у гар ска 
је би ла спрем на да по мог не Бу гар ској да из бег не по ме ну те оба ве зе. Као услов 
за по моћ зах те ва но је од бу гар ске вла де да пре у зме оба ве зу да ли ни ју Ца ри-
бро д–Ва ка рел за вр ши у ро ку од три го ди не, а за тим је пре да на екс пло а та ци-
ју или ком па ни ји ко ја екс пло а ти ше срп ску или ком па ни ји ко ја екс пло а ти ше 
османску при кључ ну ли ни ју. Бу гар ски пред став ни ци од би ли су дру ги пред-
лог, зах те ва ју ћи пот пу ну сло бо ду у од лу чи ва њу о на чи ну екс пло а та ци је. Пред 
от по ром бу гар ских пред став ни ка ау стро у гар ски пред став ни ци су по пу сти ли, 
а ре зул тат је би ла де кла ра ци ја пр о чи та на на сед ни ци 21. ма ја 1881.59

Ка да је у ма ју 1883. на ред до шло пот пи си ва ње Че твор не кон вен ци је, 
бу гар ски пред став ни ци Кон стан тин Сто и лов и Ни ко ла Стој чев до шли су у 
Беч с упут ством да не пот пи су ју кон вен ци ју пре ис пу ња ва ња зах те ва у ве зи 
с осло ба ђа њем од оба ве за ко је је бу гар ска вла да има ла пре ма Хир шу и ком-
па ни ји. Сто и лов и Стој чев ис ко ри сти ли су же љу Ау стро у гар ске да ко нач но 
до ђе до пот пи си ва ња кон вен ци је и из деј ство ва ли обе ћа ње Бе ча да ће за до-
во љи ти све зах те ве. На дан пот пи си ва ња уго во ра, од но сно пре пот пи си ва ња, 
ми ни стар спољ них по сло ва Ау стро у гар ске Гу став Кал но ки уру чио је бу гар-
ским пред став ни ци ма но ту ко јом је Двој на мо нар хи ја пре у зе ла оба ве зу да 
по мог не Бу гар ској да се осло бо ди свих пра ва ко ја су Хирш и ком па ни ја има-
ли на из град њу и екс пло а та ци ју же ле зни ца у Бу гар ској. Тек по том бу гар ски 
пред став ни ци пот пи са ли су Че твор ну кон вен ци ју, а за тим су на ста ви ли 
пре го во ре с Хир шом ко ји су успе шно до вр ше ни у ју ну 1883.60

Пот пи си ва њем кон вен ци је 9. ма ја 1883, ство ре не су прет по став ке за 
успе шно при во ђе ње кра ју ви ше де це ниј ског на сто ја ња Мо нар хи је да ње не 
же ле знич ке ли ни је про дру у уну тра шњост Бал кан ског по лу о стр ва и до би ју 
из лаз на оба ла ма Егеј ског мо ра и на Бос фо ру. Тек стом кон вен ци је би ло је пред-
ви ђе но да из град ња свих спој них ли ни ја бу де за вр ше на до 15. ок то бра 1886. 

57 Е. Ста те ло ва, нав. де ло, 51–53.
58 “Com mis sion à qu a tre réunie à Vi en ne en exécu tion des ar tic les X et XXXVI II du Tra ité de 

Ber lin, po ur le rè gle ment des qu e sti ons de che mins de fer. Procés ver bal № 3. Se an ce du 21 Mai 1881. 
(=Procés ver bal № 3)”, БИ АНБКМ, ф. 14, а. е. 2384, л. 41–43.

59 Е. Ста те ло ва, нав. де ло, 53–55.
60 Исто, 68–69.
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Ме ђу тим, за за вр ше так из град ње и пр о ла зак пр вог во за од Бе ча до Со лу на 
и Ис тан бу ла би ло је по треб но че ка ти још пет го ди на.

* * *

У кон сте ла ци ји ме ђу на род них од но са на Бал ка ну, Двој на мо нар хи ја је 
на сто ја ла да по ли тич ки при мат оства ри ве зи ва њем при вре да бал кан ских 
др жа ва за соп стве ну при вре ду, све ма ње кон ку рент ну на тр жи шти ма Сред ње 
и За пад не Евро пе. У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, пре ва зи ла же ње ге о граф ским 
по ло жа јем де те р ми ни са них огра ни че ња Мо нар хи ја је по ку ша ла да по стиг не 
раз во јем коп не не са о бра ћај не ин фра струк ту ре, од но сно кон тро лом раз во ја 
же ле знич ке мре же на евр оп ском ју го и сто ку. Раз вој же ле знич ког пи та ња не-
по сред но по сле Бер лин ског кон гре са и рад Че твор не ко ми си је пред ста вља ју 
па ра диг ма ти чан при мер уну тра шњих и спо ља шњих су прот но сти и про бле ма 
с ко ји ма се су о ча ва ло Ми ни стар ство спољ них по сло ва у на сто ја њу да оства ри 
кон тро лу над из град њом и екс пло а та ци јом же ле знич ке мре же на Бал ка ну. 
У про ле ће 1878. Че твор на ко ми си ја је за ми шље на као ме ха ни зам за оства ре ње 
при вред них ин те ре са Мо нар хи је, од но сно за на ме та ње соп стве ног кон цеп та 
из град ње и екс пло а та ци је ли ни ја ка Со лу ну и Ис тан бу лу. Ме ђу тим, ре ша ва-
ње про бле ма пр во је од ла га но услед уну тра шњих тр ве ња из ме ђу ау стриј ске 
и угар ске вла де, да би већ то ком пре го во ра са Ср би јом пред став ни ци Мо нар-
хи је мо ра ли да од у ста ну од су шти не нај зна чај ни јих де ло ва уго во ра – оних ко ји 
су се ти ца ли кон тро ли са ња та ри фа (де ли мич но, али уз при зна ње рав но прав-
но сти) и на ме та ња Хир шо ве ком па ни је као гра ди те ља и кон тро ло ра екс пло-
а та ци је. Обра зац при ме њен са Ср би јом ни је ка сни је мо гао да бу де из ме њен, 
јер је ау стро-срп ска же ле знич ка кон вен ци ја би ла мо дел за кон вен ци ју че ти ри 
др жа ве, а Бу гар ска је та ко ђе ис ко ри сти ла соп стве ну пре го ва рач ку по зи ци ју 
да из деј ству је осло ба ђа ње од оба ве за пре ма Хир шу. Емил Па ло таш с пра вом 
је оце нио да је Ау стро у гар ска ус пе ла да оства ри са мо оно што ни је би ло у 
ди рект ној су прот но сти с на ци о нал ним ин те ре си ма бал кан ских др жа ва,61 
док су де це ни је ко је су би ле по треб не за оства ре ње иде је о из ла ску на Егеј-
ско мо ре омо гу ћи ле још из ра же ни ји дис па ри тет из ме ђу ути ца ја ау стриј ске, 
у од но су на бри тан ску и фран цу ску тр го ви ну. Сте пен кон тро ле тран сбал кан-
ске же ле знич ке ли ни је ко јем су се кра јем 60-их го ди на 19. ве ка у Бе чу на да ли, 
остао је нео ства рен сан.

61 E. Palotás, нав. де ло, 
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SUM MARY: In the se cond half of the 19th cen tury, the Hab sburg Mo narchy tried to 
over co me the li mi ta ti ons de ter mi ned by its ge o grap hi cal po si tion thro ugh the de ve lop ment 
of the land tran sport in fra struc tu re or thro ugh con trol of the ra il way net work de ve lop ment in 
the Eu ro pean so ut he ast. The ra il way de ve lop ment is sue on the Bal kans af ter the Ber lin Con-
gress and the work of the Qu a dru ple Com mis sion are a pa ra dig ma tic exam ple of in ter nal and 
ex ter nal con tra dic ti ons and the pro blems that the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of Au stria-Hun-
gary fa ced in the ef fort to gain con trol over the con struc tion and ex plo i ta ti on of the ra il way 
net work in the Bal kans. In the spring of 1878, the Qu a dru ple Com mis sion was con ce i ved as 
a mec ha nism for the re a li za tion of the eco no mic in te rests of the Mo narchy or for im po sing its 
own con cept of bu il ding and ex plo i ting the ro u tes to Thes sa lo ni ki and Is tan bul. Ho we ver, 
re sol ving the pro blems was first post po ned due to in ter nal mi sun der stan dings bet we en the 
Au strian and Hun ga rian go vern ments, and, du ring the ne go ti a ti ons with Ser bia, re pre sen ta ti ves 
of the Mo narchy had to chan ge the ir at ti tu des to wards the most im por tant parts of the tre aty – 
tho se that we re con cer ned with ta riff con trol (in part, but with the re cog ni tion of equ a lity) and 
with the im po sing of ba ron Hirsch’s com pany as bu il der and con trol ler of ex plo i ta ti on. The 
mo del ap plied with Ser bia co uld not be amen ded la ter, be ca u se the Au stro-Ser bian Ra il way 
Con ven tion was a mo del for the con ven tion of fo ur sta tes, and Bul ga ria al so used its own ne-
go ti a ting po si tion to exe cu te the exemp ti on from obli ga ti ons to Hirsch. Emil Palotás rightly 
as ses sed that Au stria-Hun gary was able to ac hi e ve only what was not in di rect con tra dic tion 
with the na ti o nal in te rests of the Bal kan sta tes, whi le the de ca des that we re ne e ded to re a li ze 
the idea of re ac hing the Ae gean Sea pro vi ded an even mo re pro no un ced dis pa rity bet we en 
the in flu en ce of the Au strian tra de, in com pa ri son with the Bri tish and French one. The le vel 
of con trol of the trans-Bal kan ra il way li ne, which Vi en na was trying to ac hi e ve, re ma i ned an 
un re a li stic dre am.

KEYWORDS: Ber lin con gress, ra il way, Qu a dru ple com mis sion, Au stria-Hun gary, 
Ser bia, Bul ga ria, Ot to man Em pi re
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UDC 32(497.6 Banja Luka)”1918”
UDC 94(497.6 Banja Luka)
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д о ц .  д р  Б О РИ  ВО  Ј Е  М И  ЛО Ш Е  ВИ Ћ
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ре пу бли ка Срп ска, Бо сна и Хер це го ви на

НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ ПРИ ЛИ КЕ  
У БА ЊОЈ ЛУ ЦИ И ОКО ЛИ НИ У ВРИ ЈЕ МЕ  
СТВА РА ЊА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ ДР ЖА ВЕ

СА ЖЕ ТАК: Вој ска Кра ље ви не Ср би је осло бо ди ла је Ба њу Лу ку но вем бра 
1918. При ли ке у том гра ду би ле су спе ци фич не у од но су на оста так Бо сне и Хер-
це го ви не, јер се ба њо луч ко На род но ви је ће опи ра ло на ред ба ма вла сти из Са ра-
је ва и у свом ра ду за др жа ло je ви сок сте пен ау то но ми је. У мје се ци ма на кон осло-
бо ђе ња Бо сан ску Кра ји ну по тре сла је сво је вр сна „по бу на кме то ва” ко ји су па ље-
њем бе гов ских има ња и пљач ком њи хо ве имо ви не, не че ка ју ћи од лу ке цен трал них 
вла сти, по ку ша ли ри је ши ти аграр но пи та ње у сво ју ко рист. У ра ду су при ка за-
не дру штве но-по ли тич ке при ли ке у Ба њој Лу ци у ври је ме сло ма Ау стро у гар ске 
и пр вих мје се ци по сто ја ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба ња Лу ка, Бо сан ска Кра ји на, Ау стро у гар ска, Кра ље-
ви на СХС, Пр ви свјет ски рат, ује ди ње ње, аграр но пи та ње

По сли је про бо ја Со лун ског фрон та и из ла ска Бу гар ске из ра та на нео сло-
бо ђе ном ју жно сло вен ском про сто ру раз вио се ши рок по крет на род них ви је ћа, 
пре ла зних и при вре ме них ор га на вла сти ко ји су на сли је ди ли ау стро у гар ску 
упра ву у ра су лу. На род но ви је ће за Бо сну и Хе р це го ви ну фо р ми ра но је кра-
јем ок то бра 1918, а пр вих да на но вем бра по че ла је са ра дом На род на вла да 
на чи јем се че лу на ла зио Ата на си је Шо ла.1 На род но ви је ће Бо сне и Хер це го-
ви не због рат них усло ва ни је иза бра но на де мо крат ски на чин, већ ко оп ти ра-
њем пред став ни ка из по ли тич ких пар ти ја и вјер ских ор га ни за ци ја. На род на 
вла да пре у зе ла је власт 3. но вем бра 1918.2 Вла да ни је би ла по пу ње на про пор-
ци о нал но пре ма на ци о нал но-кон фе си о нал ном па ри те ту, већ по по ли тич ком 
опре дје ље њу ње них чла но ва за ује ди ње ње.

На ор га ни за ци ји На род них ви је ћа по Бо сан ској Кра ји ни у је сен 1918. ра-
ди ли су све ште ни ци Ни ко ла Ко стић, Ду шан Су бо тић и Ду шан Кец ма но вић. 

1 М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, књ. 2, Бе о град 1989, 810. 
2 Na rod no je din stvo, 4. XI 1918, бр. 1.
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Аги ту ју ћи и оба вје шта ва ју ћи на род на те ре ну о ак ту ел ним при ли ка ма Су бо-
тић је за иде ју ује ди ње ња при до био мно ге гра ђа не.3 На че лу На род ног ви-
је ћа у Ба њој Лу ци, ко је је бро ја ло 18 чла но ва (се дам Ср ба, шест Хр ва та и пет 
му сли ма на), на ла зио се све ште ник Ни ко ла Ко стић.4 

Је дан од нај ва жни јих за да та ка на род них вла сти био је да оси гу ра ју 
мир но по вла че ње ау стро у гар ске вој ске чи ји су се ди је ло ви од ме та ли од цен-
трал не ко ман де и пре тва ра ли у раз бој нич ке бан де. Вој ни ци ма ко ји су се 
по вла чи ли са фрон та од у зи ма но је оруж је, а све ште ни ци и учи те љи по зва ни 
су да бри ну о одр жа ва њу ре да и ми ра, по себ но по се ли ма у ко ји ма су фор ми-
ра не на род не стра же.5 Па ље ња и пљач ка ња бе гов ских чар да ка би ло је у свим 
ди је ло ви ма Бо сне и Хе р це го ви не, ма да не сву да јед на ко ин тен зив но. На 
осно ву из вје шта ја ко тар ских упра ва „по бу на кме то ва” или „кме тов ска ре-
во лу ци ја” про ши ри ла се и по Бо сан ској Кра ји ни.6 

Пред сјед ни штво На род ног ви је ћа СХС упу ти ло је 5. но вем бра 1918. пи смо 
мар ша лу Фо шу у ко јем на во ди да се ау стро у гар ска вој ска у пот пу ном ра су лу 
по вла чи пре ко ју го сло вен ских зе ма ља и од си ла Ан тан те тра жи да њи хо ве 
је ди ни це што при је уђу на ју го сло вен ску те ри то ри ју.7 Срп ска вој ска је по чет-
ком но вем бра пре шла код Вар ди шта у Бо сну и Хе р це го ви ну гдје је до шло до 
са стан ка пред став ни ка Глав ног од бо ра На род ног ви је ћа и вој во де Сте пе Сте-
па но ви ћа.8 У Са ра је ву „осло бо ђе ном те шких ла на ца роп ства и ти ра ни је” за вла-
да ла је еу фо ри ја уо чи до ла ска срп ске вој ске, а вој во ди Сте па но ви ћу при ре ђен 
је све чан до чек.9 На род но ви је ће СХС упу ти ло је 9. но вем бра 1918. по сла ни цу 
на ро ду ко јом га је по зва ло да при ја тељ ски до че ка срп ске и са ве знич ке је ди ни це 
„као сво ју бра ћу и си но ве”.10 С об зи ром на то да се стра хо ва ло од ау стро у гар-
ских вој ни ка у по вла че њу, па рох Ни ко ла Ко стић за тра жио је по моћ од На род-
ног ви је ћа у За гре бу ка да је чуо да око хи ља ду вој ни ка из При је до ра до ла зи 
у Ба њу Лу ку.11 Срп ска вр хов на ко ман да на ло жи ла је 17. но вем бра сла ње 
вој ске у Ба њу Лу ку, При је дор, Бо сан ску Гра ди шку и Бо сан ски Но ви.12

Но вим за ко ном о штам пи по ни ште не су прет ход не уред бе ау стро у гар-
ских вла сти о цен зу ри днев не штам пе, па се за крат ко ври је ме на тр жи шту 
по ја вио ве ли ки број но вих ли сто ва. Ипак, у же љи да се спри је чи рас пи ри-
ва ње ме ђу на ци о нал не мр жње и за у ста ви бољ ше вич ка аги та ци ја ко ју су ши-
ри ли вој ни ци по врат ни ци из Ру си је, по но во је уве де на цен зу ра штам па них 

3 Ђ. Ми кић, Ба ња Лу ка на Кра ји ни хва ла, Ба ња Лу ка 1995, 423–424.
4 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни (1918–1941), Ба ња Лу ка 

1997, 10.
5 B. Hra bak, De zer ter stvo, ze le ni ka dar i pre vrat na anar hi ja u ju go slo ven skim ze mlja ma 

1914–1918, No vi Sad 1990, 216.
6 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни (1918–1941), 13.
7 Хр ват ски др жав ни ар хив (=ХДА), За греб, Пред сјед ни штво НВ СХС, Вањ ско-по-

ли тич ка дје лат ност, 124-3-2-6.
8 Đ. Mi kić, Au stro u gar ska rat na po li ti ka u Bo sni i Her ce go vi ni 1914–1918, Ba nja lu ka 2011, 506. 
9 Б. Мла де но вић, „Штам па Бо сне и Хе р це го ви не о до че ку срп ске вој ске но вем бра 1918”, 

Ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1918. године, Бе о град 1988, 382.
10 ХДА, Пред сјед ни штво НВ СХС, Оп шти спи си, 124-3-1-32. По сла ни ца на ро ду од 9. 

но вем бра 1918.
11 B. Hra bak, De zer ter stvo, ze le ni ka dar i pre vrat na anar hi ja u ju go slo ven skim ze mlja ma 

1914–1918, 283.
12 Исто, 285.
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из да ња.13 У Ба њој Лу ци је 6. но вем бра из штам пе иза шао пр ви број ли ста 
На род на во ља, гласникa Од бо ра На род ног ви је ћа.14 Из ње га са зна је мо ка ко је 
смје на вла сти у Ба њој Лу ци и Гра ди шки из вр ше на мир но и до сто јан стве но. 
Ка ко би се спри је чи ли ин ци ден ти по се ли ма, пре ла зне вла сти су на ре ди ле 
да се по се ли ма рас по ре де На род на гар да, су ди је и углед ни ји гра ђа ни да уми-
ру ју на род.15 На род но ви је ће у Ба њој Лу ци осно ва ло је по себ ни „Од бор за 
за шти ту при ват ног вла сни штва и жи во та” чи ји се за да так на слу ћу је из са мог 
име на, а у ко ји су ушли: Ху сни ја Ђу мрук чић, Слав ко Пи ште љић, про та Ду-
шан Ке цма но вић и Хам ди ја Аф ган.16 Из Ба ње Лу ке исто вре ме но су от пу то-
ва ли офи ци ри ау стро у гар ског вој ног гар ни зо на ко ји ни су же ље ли слу жи ти 
На род ном ви је ћу или ко је На род но ви је ће ни је хтје ло при ми ти у слу жбу.17 

Од бор за си гур ност На род ног ви је ћа у Ба њој Лу ци, у ци љу одр жа ва ња 
ре да и ми ра, до нио је од лу ку о за бра ни кре та ња ста нов ни штва по сле 20 ча со ва, 
из у зев ли ца са спе ци јал ним про пу сни ца ма. То че ње ал ко хол них пи ћа у го сти-
о ни ца ма и ван њих би ло је стро го за бра ње но.18 У тек сту „Про бу ди те се” у ли сту 
На род на во ља пи са но је о слу жбе ни ци ма бив шег ре жи ма ко ји се ни су ми ри ли 
са но во на ста лим про мје на ма. Ме ђу њи ма је би ло ли ца ко ја су у јав ној ко му ни-
ка ци ји и да ље ко ри сти ла ње мач ки је зик или са сво јих тр го ви на ни су ски ну ли 
нат пи се на ње мач ком је зи ку.19 На кон го ди на па у зе, као знак но вог вре ме на, у 
Ба њој Лу ци је по ло ви ном но вем бра одр жа на пред ста ва Ја за вац пред су дом.20 
Био је то пр ви ве ли ки кул тур ни до га ђај у Ба њој Лу ци не том уо чи ства ра ња 
Кра ље ви не СХС.21 Лик Да ви да Штрп ца ту ма чио је про фе сор ба њо луч ке гим-
на зи је Дра гу тин Ко ка но вић.22 Пред ста ва је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње 
пу бли ке па је 500 ула зни ца бр зо рас про да то.23 Не ду го по сли је Ба ње Лу ке и 
пу бли ка у Би ха ћу има ла је при ли ку да у сло бо ди по гле да исту пред ста ву.24 

Од да на фор ми ра ња, На род но ви је ће у Ба њој Лу ци на ла зи ло се у за тег-
ну тим од но си ма са вла дом у Са ра је ву. У ра ду ба њо луч ких на род них вла сти 

13 Р. Пе јић, Иде ја о ју го сло вен ском за јед ни штву у Бо сни и Хе р це го ви ни, Ис точ но Са-
ра је во 2005, 171.

14 У увод ни ку пр вог бро ја на во ди се ка ко је Од бор На род ног ви је ћа у Ба њој Лу ци 
од лу чио да при вре ме но и пре ма по тре би из да је гла сник ко ји ће до но си те све ва жни је ви је-
сти и то са мо из по у зда них из во ра ка ко би „наш на род мо гао што је мо гу ће при је са зна ти 
за хи сто риј ске до га ђа је ко ји се да нас од и гра ва ју”; На род на во ља, 6. но вем бра 1918, бр. 1.

15 Исто.
16 На род на во ља, 8. но вем бра 1918, бр. 2.
17 „Они су оти шли и не ће ви ше ни кад до ћи. Мо жда је ме ђу њи ма би ло и љу ди до бра 

ср ца, али су слу жи ли сви јед ној рђа вој иде ји, јед ном рђа вом си сте му, ко ји се је, ето, сру шио 
као ку ћа од ка ра та, уз про клет ство чи та ва сви је та”, Исто.

18 На род на во ља, 16. но вем бра 1918, бр. 6.
19 Исто.
20 На род на во ља, 19. но вем бра 1918, бр. 8. 
21 Пред пу бли ком је из ве ден ори ги нал ни Ја за вац пред су дом, а не од стра не ау стро у-

гар ских вла сти скра ће ни и цен зу ри са ни текст ка кав се до та да из во дио на по зор ни ца ма 
[Прим. Б. М.]. 

22 Глас, 17–18. де цем бра 1988, бр. 5.525. 
23 Пред ста ва је од и гра на у ка фа ни „Бал кан” ко ја је то ком ра та но си ла име „Ха ба збург”, 

да би ста ри на зив вра ти ла на кон сло ма ау стро у гар ске упра ве [Прим. Б. М.]. 
24 Ко чи ће ви са вре ме ни ци че сто су го во ри ли ка ко је јед но из во ђе ње Ја зав ца пред су дом 

зна чи ло ви ше од сто ти ну по ли тич ких збо ро ва у бор би про тив ау стро у гар ских вла сти [Прим. 
Б. М.]. 
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уо ча ва ла се из ра зи та ау то но ми ја у од но су на Са ра је во јер је На род но ви је ће 
од би ја ло да се по ви ну је на ред ба ма вла сти из Са ра је ва. На сјед ни ци Глав ног 
од бо ра На род ног ви је ћа СХС за Бо сну и Хер це го ви ну одр жа ној 19. но вем бра 
1918. рас пра вља ло се о при ли ка ма у Ба њој Лу ци. Ха лид бег Хра сни ца из ја вио 
је ка ко је на адре су од бо ра сти гао ве ли ки број при ту жби јер се ба њо луч ки 
од бор по на шао као сво је вр сна ау то ном на вла да. Јо зо Су на рић је оп ту жио 
др Ду ша на Ива ни ше ви ћа и Сте ва на Мо ље ви ћа да су „по чи ни ли стра хо те” 
у гра ду и око ли ни. Хра сни ца је пред ла гао га ше ње или рас пу шта ње ба њо-
луч ког од бо ра.25 

Истог да на, 19. но вем бра 1918, про фе сор Ар тур Ка лас одр жао је на дах-
ну ти го вор при ли ком све ча ног (по нов ног) отва ра ња Ве ли ке ре ал не гим на зи-
је у Ба њој Лу ци, ко ји је ја сно осли ка вао рас по ло же ње ма са и ве ли ка на да ња 
ко ја су по ла га на у др жа ву ко ја се ства ра ла. Ка лас се том при ли ком до та као 
по ли ти ке аме рич ког пред сјед ни ка Вил со на: „Не ста ло је оних ко ји су про го-
ни ли, про па ле су ца ре ви не и кра ље ви не од 500 и ви ше го ди на; про па ле су 
јер су би ле осно ва не на на си љу и су ро вој вла сти, (...). Фи ло зоф Вил сон про-
по ви је да: да сва ки на род од лу чу је о сво јој суд би ни; да жи ви у сво јој до мо-
ви ни без ту ђих го спо да ра да упра вља сам ба шти ном дје дов ском”.26 

Иа ко се у ли те ра ту ри обич но на во ди ка ко је срп ска вој ска 21. но вем бра 
1918. осло бо ди ла град на Вр ба су, нај ма ње два из во ра ука зу ју на то да су срп-
ски вој ни ци не ко ли ко да на ра ни је ушли у Ба њу Лу ку.27 У тек сту под на сло-
вом „Бра ћа су нам до шла”, об ја вље ном у ли сту На род на во ља 15. но вем бра 
1918, по ми ње се не и ме но ва ни срп ски ка пе тан ко ји је са вој ском сти гао на ба-
њо луч ку же ље знич ку ста ни цу, а по том и све чан до чек ко ји је осло бо ди о ци ма 
при ре ђен у ка фа ни „Бал кан”.28 Не ко ли ко да на ка сни је исти лист до нио је из вје-
штај са пр вог по сли је рат ног из во ђе ња пред ста ве Ја за вац пред су дом. На во ди 
се ка ко су „од по сје ти ла ца за ба ве нај ви ше па да ли у очи срп ски офи ци ри”.29 
Ни је по зна то име је ди ни це ко ја је 13. но вем бра ушла у Ба њу Лу ку, али је упам-
ће но име срп ског од ре да ко ји је осам да на ка сни је сти гао у град – ба та љон 
13. пу ка „Хај дук Вељ ко”.30

До чек осло бо ди ла ца у Ба њој Лу ци 21. но вем бра 1918. био је ве о ма све-
чан. Штам па је пи са ла ка ко од по стан ка гра да за ње га ни је би ло све ча ни јег 
да на од Све то га Ар хан ђе ла Ми ха и ла 1918. Ули це су пре ко но ћи до би ле све-
ча ни из глед, на згра да ма су би ле ис так ну те срп ске за ста ве, а из ло ге ду ћа на 
кра си ле су сли ке кра ља Пе тра. Срп ска вој ска до че ка на је па ро ла ма: „Жи вио 
краљ Пе тар”, „Жи вје ли осло бо ди те љи” и „Жи вје ла Ан тан та”. Иа ко је нај-
при је ја вље но да ће осло бо ди о ци кро чи ти у град око три са та по сли је под не, 
ули це су се знат но ра ни је на пу ни ле зна ти жељ ним сви је том. Мно ги ба њо-

25 H. Ka pi džić, „Rad Na rod nog vi je ća SHS Bo sne i Her ce go vi ne u no vem bru i de cem bru 
1918”, Gla snik ar hi va i Druš tva ar hi vi sta Bo sne i Her ce go vi ne, knj. III, Sa ra je vo 1963, 237. 

26 Глас, 31. де цем бра 1988 – 3. ја ну а ра 1989, бр. 5.537.
27 Као дан осло бо ђе ња Ба ње Лу ке у Пр вом свјет ском ра ту да нас се оби ље жа ва 21. но-

вем бар [прим. Б. М.]. 
28 „Ни ка да Бал кан ни је из гле дао та ко све чан и сви је тао. Те га је ве че ри оба сја ла не ка 

чу де сна, до тле не ви ђе на свје тлост. То су би ле епо ле те срп ских офи ци ра сјај ни је не го Ви тле-
јем ска Зви је зда”; На род на во ља, 15. но вем бра 1918, бр. 5.

29 На род на во ља, 19. но вем бра 1918, бр. 8.
30 Glas, 28. decembrа 1988, br. 5.534.



79

луч ки му сли ма ни иза шли су на ули це об у че ни у тра ди ци о нал не на род не 
но шње. Срп ску вој ску су на же ље знич кој ста ни ци до че ка ли пред став ни ци 
На род ног ви је ћа. Пр ви је из во за иза шао пје ша диј ски ма јор Дра го љуб Ба ја-
ло вић ко га је по здра вио град ски под на чел ник Па во Гр гић.31 По том је срп ске 
вој ни ке по здра вио пред сјед ник На род ног ви је ћа све ште ник Ни ко ла Ко стић.32 
Од мах по том, чла но ви ује ди ње них пје вач ких дру шта ва срп ског „Јединствa” 
и хр ват ске „Надe” за јед но су от пје ва ли „Бо же прав де” и „Ли је па на ша до мо-
ви но”. У име ба њо луч ких му сли ма на срп ску вој ску по здра вио је Мах мут бег 
Џи нић. „До ста смо бра ћо кр ви про ли ли док смо вас осло бо ди ли и још ће мо 
је про ли ти ако бу де тре ба ло”, из ја вио је том при ли ком ма јор Ба ја ло вић.33 

У пра во слав ној цр кви и му сли ман ској џа ми ји одр жа но је бла го да ре ње 
у част по бје де срп ског оруж ја. Све ча ни го вор одр жао је ба њо луч ки вла ди ка 
Ва си ли је По по вић, ко ји је осло бо ди о ци ма по ру чио да су сво јим ју на штвом 
„над ви си ли Кра ље ви ћа Мар ка, над ма ши ли Ста ри ну Но ва ка”. Вла ди ка је 
по том до дао: „Али нам опро сти те ви, сло бод ни си но ви сло бод не мај ке Ср би-
је – сло бод не Шу ма ди је, опро сти те нам што се ми да нас при ово ме на шем 
оп штем и нај ве ћем на род ном ве се љу не усу ђу је мо, да се по но си мо та ко смје-
ло као ви. Ви се са по но сом ве се ли те, јер ви сте срећ ни ји не го ми. Срећ ни ји 
сте за то, што сте се ви бо ри ли и ги ну ли за сво ју и на шу сло бо ду, а ми – ми 
смо мо ра ли во је ва ти и ги ну ти про тив сво је сре ће и сло бо де”. Ка да је по том 
за сви ра ла срп ска тру ба, јед на од при сут них же на је из ја ви ла: „Ово смо ми 
уста ли из мр твих”.34 На бан ке ту одр жа ном 25. но вем бра у част срп ских 
офи ци ра у Ба њој Лу ци го во рио је вла ди ка Ва си ли је По по вић, а по том окру-
жни на чел ник Осман Ха џић, ко ји је у име ло кал них му сли ма на из ра зио сре ћу 
због осло бо ђе ња и за ло жио се за сло гу и је дин ство цје ло куп ног на ро да.35 
На род на во ља је у из да њу за 26. но вем бар до ни је ла ис цр пан из вје штај о до-
ла ску срп ске вој ске у Ба њу Лу ку. У тек сту сим бо лич ног на зи ва „До шли су” 
на во ди се: „До шли су вој ни ци срп ског кра ља, до шла су бра ћа на ша, до шли 
су осло бо ди те љи на ши! До шли су они, што но се сло бо ду и они ма ко ји су 
их уби ја ли”!36 

По сли је Ба ње Лу ке, срп ска вој ска је без бор бе ушла у за ту при ли ку све-
ча но укра шен При је дор. Осло бо ди о це је на же ље знич кој ста ни ци по здра вио 

31 Дра го љуб Ба ја ло вић је 21. но вем бра 1939. име но ван за по ча сног гра ђа ни на Ба ње 
Лу ке [прим. Б. М.]. 

32 „Ма ла је људ ска ри јеч у ово ме ча су гдје исто ри ја го во ри. Су ви ше су сил на осје ћа ња, 
а да би их мо гла уста из ра зи ти. Ка да би ср ца на ша из ва ди ли он да би ви дје ли све тр за је ве-
ли ке ра до сти”, из ја вио је том при ли ком Ко стић; На род на во ља, 26. но вем бра 1918, бр. 9.

33 На род на во ља, 26. но вем бра 1918, бр. 9; Др жа ва, 24. но вем бра 1918, бр. 1.
34 На род на во ља, 26. но вем бра 1918, бр. 9.
35 Окру жни на чел ник Ха џић је том при ли ком ре као: „Му сли ма ни Бо сне и Хер це го ви не 

ко ји у сво јим ве ли ким ма са ма ни је су још на ци о нал но про сви је шће ни, јер им је ту сви јест 
цр ни ау стриј ски си стем уви јек по ти ски вао и при кри вао ве се ле се овим ве ли ким да ни ма, 
исто та ко искре но и од ср ца као и Ср би пра во слав ни, свје сни Хр ва ти и Сло вен ци, јер нам 
је сви ма јед на ко пре ко оштри це не по бје ди вог срп ског ма ча гра ну ло сун це сло бо де и но ве 
сре ће. Не ма ло по ла сто ље ћа мо ри ла је ове на ше кра је ве цр но жу та мо ра и на шем ро ду и пле-
ме ну на па мук крв ис пи ја ла, и ми, Му сли ма ни, кад са бе ре мо на ше ра чу не кроз ово кле то 
раз до бље, упре па шћу је мо се пред стра шном би лан цом на шег мо рал ног и ма те ри јал ног 
де фи ци та”, На род на во ља, 8. де цем бра 1918, бр. 11.

36 На род на во ља, 26. но вем бра 1918, бр. 9.



град ски на чел ник Ху среф бег Ка пе та но вић. На бан ке ту упри ли че ном по во-
дом осло бо ђе ња гра да го во рио је и Атиф Сит ни ца ко ји се освр нуо на ау стро-
у гар ску по ли ти ку рас пи ри ва ња мр жње и не сло ге „ме ђу му сли ма ни ма Хер-
цег-Бо сне и дру ге бра ће исте кр ви и истог је зи ка”.37

На род но ви је ће у Ба њој Лу ци упу ти ло је по сла ни цу ду хов ним вла сти-
ма свих кон фе си ја по зи ва ју ћи их да се енер гич но, ри јеч ју и дје лом, у име но-
во ство ре не др жа ве ан га жу ју на ус по ста вља њу до бро су сјед ских од но са ме ђу 
свим вјер ни ци ма и спре ча ва њу осве те, па ле жа и пљач ке. „Ка жи те им да у 
Бо сни и Хер це го ви ни и у чи та вој на шој ве ли кој др жа ви не ма Ту ра ка, не ма 
Вла ха и Шо ка ца, већ смо сви бра ћа јед ног је зи ка, јед не кр ви, истих оби ча ја, 
исте про шло сти и тра ди ци ја, али три вје ре пра во слав не, му сли ман ске и ри-
мо-ка то лич ке”, на во ди се у по сла ни ци.38 

Три да на по осло бо ђе њу у Ба њој Лу ци по чео је да из ла зи лист Др жа ва39, 
са оштро ин то ни ра ним члан ком „Цр ко ти не” већ у пр вом бро ју, а ко јим се 
уред ни штво освр ће на остат ке про па лог ре жи ма ко ји ни су при хва ти ли но ву 
дру штве ну ре ал ност. „Смрад цр но га ор ла ку жи ва здух но ве на ше сло бо де! 
То су оста ци ау стриј ског из ме та, ко ји се ду бо ко ухва тио за ову на шу на па ће-
ну зе мљу, (...). На у че ни на сласт и власт, они не мо гу да се по ми ре са да на шњим 
но вим ста њем, (...). Они још уз ди шу за оним вре ме ном, ка да су на нај нит-
ков ски ји на чин ку пи ли мр ви це ми ло сти са бо га тих сто ло ва ау стриј ских 
ми ни ста ра. То су они исти, ко ји су сла ви ли пад Бе о гра да, Лов ће на, Вар ша ве 
и Бу ку ре шта, а ве се ло пље ска ли на глас да се Па риз бом бар ду је”, на во ди се 
у тек сту.40 Лист је упо зо ра вао на ве ли ки број ли ца ко ја су, као до ју че ра шње 
ода не слу ге Мо нар хи је, пре ко но ћи јед ну уни фор му за ми је ни ли дру гом и 
ше пу ре ћи се по ва ро ши иза зи ва ли не ла го ду ме ђу гра ђа ни ма.41 По здра вље на 
је од лу ка На род не вла де у Са ра је ву да се због њи хо ве „там не про шло сти” 

37 Др жа ва, 4. де цем бра 1918, бр. 3.
38 На род на во ља, 26. но вем бра 1918, бр. 9; Др жа ва, 4. де цем бра 1918, бр. 3. Вла ди ка 

да бро бо сан ски Е. Ле ти ца из дао је Ус кр шњу по сла ни цу пра во слав ном све штен ству апри ла 
1919. у ко јој на во ди: „На прет ка на шој др жав ној ми сли не мо же би ти без за до вољ ства свих 
при пад ни ка те на ше но ве др жа ве. А за до вољ ства то га код на ше ино вјер не бра ће не мо же 
би ти, ако се иста ма на ко ји на чин од стра не пра во слав них Ср ба, иза зи ва ју, уз не ми ру ју, у 
сво јим нео спор ним пра ви ма вре ђа ју, у свом по сје ду и имет ку нео прав да но, са мо вољ но и на-
сил но оште ћа ва ју”; Јед на кост, ор ган Ју го сла вен ске му сли ман ске де мо кра ти је, 15. апри ла 
1919, бр. 67.

39 Вла сник ли ста био је др Ду шан Ива ни ше вић, а уред ник Шпи ро Бо ца рић [прим. Б. М.]. 
40 Др жа ва, 24. но вем бра 1918, бр. 1. Слич но ин то ни ран текст об ја вљен је у истом ли сту 

по ло ви ном фе бру а ра 1919. го ди не: „Има их, ко ји се не са мо још ни је су на ви кли овом пре о-
кре ту, не го их за чу до има ко ји сво јим по на ша њем, за пра во швап ча ре њем упра во иза зи вљу, 
(...). Чим је пре о крет на стао пр ве их да не ни је си мо гао ни ви дје ти. Сва ки је не ко ли ко да на 
сје дио код ку ће, а ако је иза шао из ку ће, шу љао се кра јем ули це – ма њи је био од ма ко ва зр на. 
Али ка да су се ти љу ди увје ри ли, да се ов дје не мо ра ју бо ја ти јед не си ци ли јан ске ве че ри, 
на јед ном по ста ше пре ви ше ку ра жни. Овим ци ља мо на не ке по сје ти о це ка ва не Бо сна, ко ји са 
сво јим швап ча ре њем упра во иза зи вљу. Три ди је ла го сти ју у тој ка ва ни сва ке ве че ри раз го-
ва ра ју са мо ње мач ки иа ко до бро по зна ју срп ски или хр ват ски. С пра вом би стра нац мо гао 
за пи та ти, па гдје смо. Па је ли ово Бо сна или Бер лин”; Др жа ва, 12. фе бру а ра 1919, бр. 16. 

41 „То вам је обич ни ци ви лист, или бо ље ре ћи, пре о бу чен вој ник. Ба цио је нож и пу шку 
оног да на, ка да је на свим фрон та ма по ту че на ау стриј ска вој ска. Па и он је он да пла шљи во 
про гун ђао: Жи ви ла Ју го сла ви ја! Не сје ћа се да је до при је ма ло да на на фрон ти ги нуо fűr 
Ka i ser und Va ter land, (...)”; Др жа ва, 24. но вем бра 1918, бр. 1.

80



из ба њо луч ке гим на зи је укло не про фе со ри Ду шан Моц нај, Ан тун Ко ба чић 
и Лу ка Кур ба но вић, што је код „ве ћи не гра ђан ства и ђа ка иза зва ло нај у год-
ни ји до јам”.42 Иа ко је чи шће ње чи нов нич ког апа ра та ишло спо ро, по здра вље-
на је од лу ка вла сти да се из јав не упра ве од стра не ком про ми то ва ни чи нов-
ни ци. Др жа ва је зах ти је ва ла да се чи нов ни ци ко ји су се огри је ши ли о за кон 
или су уче ство ва ли у про го ни ма ци ви ла то ком ра та из ве ду пред суд, умје сто 
што им се омо гу ћа ва пра во на пен зи ју.43 Лист је од град ских вла сти Ба ње 
Лу ке за тра жио хит но укла ња ње сим бо ла ста рог ре жи ма у гра ду, у пр вом 
ре ду про мје ну на зи ва ули ца ко ја су но си ла име на чла но ва ди на сти је Хаб збур-
га или ау стро у гар ских вој ско во ђа.44 Др жа ва је и по чет ком 1919. пи са ла о 
при сут ним сим бо ли ма „не ва ља ло га ау стриј ског ре жи ма”, у пр вом ре ду на-
зи ви ма град ских ули ца. „Њи хо во цар ство се уто пи ло у мо ру њи хо ва не ва љал-
ства, па не ка и њи хо ва име на уто ну у мо ре за бо ра ва”, по ру чи ло је уред ни-
штво.45 Све сна жни ји при ти сак јав но сти на тје рао је град ске вла сти да тек у 
ма ју 1919. до не су од лу ку о про мје ни на зи ва ули ца.46 Град ска упра ва до ни-
је ла је од лу ку да у знак трај не за хвал но сти због ан га жо ва ња на по ми ло ва њу 
16 Ср ба осу ђе них на смрт на Ба њо луч ком ве ле и здај нич ком про це су нај по-
зна ти ја град ска ули ца по не се име шпан ског кра ља Ал фон са XI II.47 Слич ну 
суд би ну до жи вје ли су још не ки ау стро у гар ски спо ме ни ци у Ба њој Лу ци.48

42 Др жа ва, 4. де цем бра 1918, бр. 3.
43 „Не мо же мо ипак да се сло жи мо с тим да се ова квим чи нов ни ци ма ко ји су слу жи-

ли ца ра и Ау стри ју, ко ји су овај на род го ни ли, му чи ли, уби ја ли и срж му из ко сти ју це ди ли, 
да ју ми ро ви не на ра чун овог си ро ма шног на ро да, ко ји је њи хо вим де ло ва њем до про сјач ког 
шта па до ве ден”; Др жа ва, 12. фе бру а ра 1919, бр. 16. 

44 „За то на ста ви мо и кр ши мо све остат ке ту ђин шти не и што нас опо ми ње на по кој ну 
Ау стри ју, (...). Прав да тра жи сво је. Шта ће на ма ули це са ту ђин ским име ни ма као Го спод ска 
ули ца, Сал ва тор ули ца, Је ли са ве ти на ули ца, Ги зе ли на ули ца, Ал брех то ва ули ца итд. код 
ли је пих име на на ших ве ли ка на”; Др жа ва, 26. де цем бра 1918, бр. 7. 

45 Др жа ва, 8. мар та 1919, бр. 23. 
46 Та ко је, при мје ра ра ди, не ка да шња Је ли са ве ти на ули ца по ста ла Ули ца Фер ха ди ја, 

Ко ло двор ска ули ца је по ни је ла име по Ни ко ли Па ши ћу, Ули ца прин ца Ал брех та на зва на је 
Алек сан дро ва ули ца, Ули ца вој во де Сал ва то ра по ста ла је Пе ла ги ће ва, а Ру дол фо ва ули ца 
је на зва на по Пе тру Ко чи ћу; A. Ra vlić, Ba nja luč ki po vi je sni li sti ći, 1, Ka stav 2003, 293. Ма сов-
ну про мје ну на зи ва ули ца ши ром по кра ји на, ко ја је уно си ла збр ку у жи вот гра ђа на, му сли-
манска штам па на зва ла је „те а трал ним па три о ти змом”: „Ни је тре ба ло ми је ња ти име на 
оно ли ких ули ца, да се не мо же ви ше ни ко сна ћи у гра ду. Ако се хтје ло ис так ну ти је дин ство 
Ју го сла ве на то се мо гло на хи ља ду дру гих на чи на, а не на је дан та кав ко ји по ка зу је на шу 
нео збиљ ност и те а трал ност. Зар ни је би ло до вољ но ски ну ти стра на име на ули ца ко ја нам 
је на ту ри ла ко ме са ри јат ска упра ва гра да, па их за ми је ни ти име ни ма оних ко ји су но си о ци 
сло бо де”; Јед на кост, ор ган Ју го сла вен ске му сли ман ске де мо кра ти је, 11. фе бру а ра 1919, бр. 23.

47 A. Ra vlić, Ba nja luč ki po vi je sni li sti ći, 2, Ka stav 2003, 348. По ме ну та ули ца да нас слу-
жбе но но си име на род ног хе ро ја Ве се ли на Ма сле ше, али је ме ђу ста нов ни штвом по зна ти ја 
као Го спод ска ули ца [прим. Б. М.]. 

48 По себ но је за ни мљив слу чај спо ме ни ка из гра ђе ног то ком ра та ко ји се на ла зио пред 
цен трал ном же ље знич ком ста ни цом – тзв. Вој ни ка од др ве та. У др ве ни кип вој ни ка уку ца-
ва ли су се ме тал ни ек се ри ко ји су се ку по ва ли уз спо ме ник. При ход од про да тих ек се ра ко-
ри стио се у ху ма ни тар не свр хе, као по моћ по ро ди ца ма ра ње них и по ги ну лих ау стро у гар ских 
вој ни ка. Убр зо по за вр шет ку ра та кип вој ни ка је сру шен и спа љен, а ка ме но по сто ље и 
огра да око спо ме ни ка оста ли су још ду го го ди на; A. Ra vlić, Ba nja luč ki po vi je sni li sti ći, 2, 
212–213; Б. Ми ло ше вић, Срп ска пра во слав на цр ква и све штен ство у Бо сни и Хер це го ви ни 
у Пр вом свјет ском ра ту, Ан дрић гра д–Ви ше град 2016, 182–183.
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Не че ка ју ћи од лу ку вла сти у Са ра је ву и За гре бу ви ше сре зо ва са про-
сто ра Бо сне и Хер це го ви не про гла си ло је кра јем но вем бра 1918. не по сред но 
ује ди ње ње са Ср би јом. Не ма сум ње да су то ме до при ни је ли сло бо дар ска 
исто риј ска тра ди ци ја, углед Кра ље ви не Ср би је, ма сов не раз мје ре стра да ња 
Ср ба то ком ра та као и по је ди не ак ци је срп ске вла де и Вр хов не ко ман де. Нај-
о длуч ни је исту па ње по пи та њу ди рект ног сје ди ње ња са Ср би јом де си ло се 
у Бо сан ској Кра ји ни. Да на 27. но вем бра 1918. ује ди ње ње са Ср би јом про гла-
си ла су На род на ви је ћа: Ба ња Лу ка, Би хаћ, Бо сан ска Ду би ца, Бо сан ска Кру па, 
Бо сан ски Но ви, Сан ски Мост, При је дор, Звор ник, Пр ња вор, Те шањ и Кла шни-
це, а дан ка сни је: Би је љи на, Ку лен Ва куф, Кључ, Гра ча ни ца, Гац ко, Јај це, 
Ма глај, Те слић, Бо сан ски Ша мац, Ви ше град, Гла моч, Бо сан ски Пе тро вац и 
Бо сан ска Ко стај ни ца. Не ка На род на ви је ћа ује ди ње ње са Ср би јом про гла-
си ла су и не ко ли ко да на по сли је ак та о ства ра њу Кра ље ви не СХС од 1. де-
цем бра 1918.49 Про кла ма ци ју o ује ди ње њу, ко ју су пот пи са ли нај у глед ни ји 
гра ђа ни свих кон фе си ја, оку пље ним гра ђа ни ма у Ба њој Лу ци про чи тао је 
све ште ник Ни ко ла Ко стић, а го во ри ма су ис пра ти ли ми тро по лит Ва си ли је 
По по вић и муф ти ја Му ха мед Курт. Го вор ни ци су се обра ти ли гра ђа ни ма са 
бал ко на ка фа не „Бал кан” у цен тру гра да.50 

На род но ви је ће у Ба њој Лу ци те ле фон ски је 28. но вем бра оба ви је сти ло 
На род но ви је ће СХС у За гре бу да је дан ра ни је про кла мо ва но сје ди ње ње са 
Кра ље ви ном Ср би јом под же злом кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа.51 Ата на си је 
Шо ла је пи смом од 28. но вем бра 1918. упо знао Све то за ра При би ће ви ћа, пот-
пред сјед ни ка Глав ног од бо ра На род ног ви је ћа у За гре бу, са де ша ва њи ма у 
Бо сан ској Кра ји ни.52 Пре ма не ким ау то ри ма, Шо ла је на сто јао од срп ске вла-
де са кри ти од лу ке бо сан ско-хер це го вач ких сре зо ва о ује ди ње њу са Ср би јом.53 
Ло ши од но си из ме ђу На род не вла де и На род ног ви је ћа Ба ње Лу ке на ста вље ни 
су и по сли је пр во де цем бар ског ак та па је вла да у Са ра је ву чак тра жи ла ин-
тер вен ци ју вој во де Сте пе Сте па но ви ћа ка ко би ус по ста ви ла свој ау то ри тет 
на про сто ру Ба њо луч ког окру га.54 

Исто га да на ка да и Ба ња Лу ка, сје ди ње ње са Ср би јом про гла сио је и 
дру ги окру жни град у Бо сан ској Кра ји ни. „Пот пи са ни пред став ни ци на ро-
да окру га Би хаћ са ку пље ни у све ча ној сјед ни ци На род ног ви је ћа да на 27. 
но вем бра 1918. са оду ше вље њем про гла шу ју ује ди ње ње на ше отаџ би не са 
Кра ље ви ном Ср би јом под слав ним же злом Ње го ва Ве ли чан ства Пе тра Ка ра-
ђор ђе ви ћа, ју нач ког кра ља свих Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, те из ја вљу ју, да 
се под вр га ва ју је ди но вла сти Ње го ва Ве ли чан ства Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа и 
Ње го ве устав не Вла де”.55 Да ље се на во ди: „Да на шњим да ном про гла си ли 
смо во љом на ро да при са је ди ње ње Бо сне и Хер це го ви не Кра ље ви ни Ср би ји 
под слав ном ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић. Од да нас се под вр га ва мо је ди но 

49 Ар хив Бо сне и Хер це го ви не (=АБиХ), Са ра је во, На род на вла да, през. бр. 14.442/1918. 
50 Глас, 29. де цем бра 1988, бр. 5.535.
51 ХДА, За греб, Сре ди шња кан це ла ри ја НВ СХС у За гре бу, Те ле фон ске оба ви је сти, 
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52 Đ. Mi kić, Au stro u gar ska rat na po li ti ka u Bo sni i Her ce go vi ni, 515.
53 М. П. Ђор ђе вић, Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 1914–1918, Бе о град 1922, 248.
54 Đ. Mi kić, Au stro u gar ska rat na po li ti ka u Bo sni i Her ce go vi ni, 516.
55 ХДА, Сре ди шња кан це ла ри ја НВ СХС у За гре бу, Те ле фон ске оба ви је сти, 124-4-2-31.
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вла сти Ње го ва Ве ли чан ства кра ља Пе тра и срп ској кра љев ској вла ди у Бео-
гра ду. По кра јин ске вла де мо гу дје ло ва ти са мо у име Ње го вог Ве ли чан ства 
кра ља Пе тра и у име срп ске кра љев ске вла де уко ли ко она на њих ову власт 
пре не се”.56 За ни мљи во је да су пред став ни ци На род них ви је ћа из оба гра да 
у име ци је ле зе мље про гла си ли сје ди ње ње Бо сне и Хер це го ви не са Ср би јом. 

О де ша ва њи ма у Ба њој Лу ци го во ри ло се на сјед ни ци На род не вла де 
по чет ком де цем бра 1918. Мех мед Спа хо је твр дио да у Ба њој Лу ци вла да пот-
пу на анар хи ја, те да у том мје сту и око ли ни „сва ку ве чер плам те чар да ци, 
пљач ка се жи то, ту ђа имо ви на, па ли се жи то, уни шта ва хра на, (...)”.57 Шће-
пан Гр ђић био је ми шље ња да Глав ни од бор из Са ра је ва рас пу сти од бор 
На род ног ви је ћа у Ба њој Лу ци, док је Ми лан Јој кић сма трао да не по слу шне 
чла но ве ба њо луч ког од бо ра тре ба нај при је ин тер ни ра ти, па по том ор га ни-
зо ва ти из бо ре за но ве чла но ве од бо ра.58 Ата на си је Шо ла из ра зио је ре зер ву 
пре ма том пла ну јер се пла шио ре ак ци је ста нов ни штва у Кра ји ни и да љег 
про ду бљи ва ња су ко ба. „Не ма мо то ли ко вој ске да је мо же мо у сва ко се ло 
раз мје сти ти”, ре као је Шо ла.59 Сто га је вла да од лу чи ла да од пред став ни ка 
срп ске вој ске за тра жи по моћ ка ко би се по вра ти ли власт и ау то ри тет На род не 
вла де та мо гдје је то по треб но, а нај при је у Ба њој Лу ци. Сте па Сте па но вић је 
у свом од го во ру, ко ји је сти гао 14. де цем бра, Шо ли пре нио одо бре ње ми ни стра 
вој ног да се пре ду зму мје ре ра ди одр жа ња ре да и ми ра. Сход но то ме На род на 
вла да мо гла је ра чу на ти на по моћ вој ске гдје и ка да то бу де по треб но.60

Пред сјед ник На род не вла де Ата на си је Шо ла пред ло жио је да се ба њо-
луч ком окру жном на чел ни ку Ха џи ћу упу ти де пе ша и да се он нео д ло жно 
из ја сни на мје ра ва ли се убу ду ће под вр га ва ти од лу ка ма вла де у Са ра је ву, док 
је Са во Љу би бра тић тра жио об ја шње ње за што ба њо луч ки на чел ник до та да 
то ни је чи нио.61 Де таљ но по ја шње ње о при ли ка ма у Ба њој Лу ци на сјед ни-
ци вла де од 11. де цем бра из нио је Да ни ло Ди мо вић. Он је из ја вио да про ти 
Ни ко ли Ко сти ћу и Ду ша ну Кец ма но ви ћу тре ба ода ти при зна ње јер су у 
тре нут ку по вла че ња ау стр о у гар ске вој ске пре у зе ли власт у гра ду и под ри-
зи ком жи во та успје ли да одр же ред и мир. Ти ме су по ме ну ти сте кли ау то-
ри тет ме ђу гра ђа ни ма. Ба њо луч ка чар ши ја ни је се усу ди ла да ис ту пи про тив 
но вих ло кал них вла сти, не ки ма је не до ста ја ло ин те лек ту ал не сна ге, а дру гу 
се се као тр гов ци обо га ти ли и ком про ми то ва ли то ком ра та. Чла но ви ло кал-
ног од бо ра На род ног ви је ћа ла ко су упра вља ли град ским на чел ни ком Ха џи-
ћем, за ко га је Ди мо вић твр дио да „ни је чо вјек ја ке кич ме”. Љу де ко ји би се 
за мје ри ли но вим вла сти ма ста вља ли су у за твор или их на сло бо ду пу шта ли 
са ве ли ком ка у ци јом. Ди мо вић је сма трао да у Ба њој Лу ци по сто ји ве ли ко 
не за до вољ ство ме ђу гра ђа ни ма због ра да од бо ра.62 Пре ма ње го вом ми шље њу, 

56 ХДА, Сре ди шња кан це ла ри ја НВ СХС у За гре бу, Те ле фон ске оба ви је сти, 124-4-2-31.
57 H. Ka pi džić, „Rad Na rod nog vi je ća SHS Bo sne i Her ce go vi ne u no vem bru i de cem bru 
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61 H. Ka pi džić, „Rad Na rod nog vi je ća SHS Bo sne i Her ce go vi ne u no vem bru i de cem bru 

1918”, 294.
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по је ди ни чла но ви од бо ра на сто ја ли су до би ти по др шку и на кло ност срп ске 
вој ске, па су про гла си ли ди рект но сје ди ње ње са Ср би јом.63 Уз тра же ње ин-
тер вен ци је срп ске вој ске ра ди ус по ста вља ња вла сти у Ба њој Лу ци, Јо зо 
Су на рић је пред ла гао ка ко вла да мо ра хит но свр гну ти са вла сти окру жног 
на чел ни ка, а да Ва сиљ Гр ђић и Са во Љу би бра тић тре ба ју от пу то ва ти у град 
ра ди фор ми ра ња но вог од бо ра На род ног ви је ћа. Крив це за по на ша ње ба њо-
луч ког од бо ра тре ба ло је ста ви ти под ис тра гу и из ве сти пред ли це прав де. 
Ди мо вић је сма трао да ба њо луч ком од бо ру тре ба упу ти ти до пис ко јим се 
тра жи из ја шње ње о бро ју ухап ше них љу ди у Ба њој Лу ци и раз ло зи ма за 
њи хо во хап ше ње, те об ја шње ње о из вр ше ним кућ ним пре ме та чи на ма.64 

И рад нич ки лист Глас сло бо де кри ти ко вао је по на ша ње од бо ра На род-
ног ви је ћа у Ба њој Лу ци. У тек сту под на сло вом „Из ба ња луч ке др жа ве” 
на во ди се: „Нај о ри ги нал ни ји акт ба ња луч ког На род ног ви је ћа је то, што не 
при зна ју јед но став но ни ти са ра јев ску, а ни ти за гре бач ку Вла ду На род ног 
ви је ћа! Oни су јед но став но 27. но вем бра про кла мо ва ли при по је ње Бо сне и Хер-
це го ви не (чи та ве зе мље) Кра ље ви ни Ср би ји. Ства ра ју др жа ву у др жа ви из 
че га про из и ла зи ха ос, или упра во анар хи ја у на ци о нал ној ре во лу ци ји СХС”.65 

Лист Др жа ва је кра јем де цем бра 1918. упо зо рио да се о од бо ру На род-
ног ви је ћа и при ли ка ма у Ба њој Лу ци ши ре ла жи од стра не љу ди из На род не 
вла де у Са ра је ву. У Ба њој Лу ци је, пре ма пи са њу ли ста, вла дао пот пу ни ред 
и мир. „Не тре ба за бо ра ви ти, да у Ба њој Лу ци ни је вла да бив ше Мо нар хи је 
уго во ром пре да ла власт у ру ке На род ног ви је ћа, као што је то би ло у Са ра-
је ву, не го тре ба зна ти, да је у Ба њој Лу ци већ зад њег да на мје се ца на ста ла 
вој нич ка по бу на и да се је не ко ли ко хи ља да ору жа них во ја ка два да на ву кло 
по ули ца ма, те опет ни је ни за је дан час озбиљ но на ру шен ред и мир, ни је 
стра дао ни је дан чо вјек ни жи во том ни имет ком”, на во ди лист.66

Аграр ни не ми ри ко ји су по тре са ли Бо сну и Хер це го ви ну по сли је Пр вог 
свјет ског ра та има ли су свој кор јен у по ку ша ју се ља ка да си лом ри је ше 
аграр но пи та ње, што је до дат но ком пли ко ва ло из ра ни јег вре ме на на сли је ђен 
и ду бо ко укор је њен вјер ски и на ци о нал ни ан та го ни зам. Анар хич ну си ту а-
ци ју на бо сан ском се лу про ду бљи ва ла је же ља по је ди на ца да се пљач ком 
му сли ман ске имо ви не осве те за пат ње кроз ко је су про шли то ком ра та. Из-
вје шта ји ло кал них ор га на вла сти ука зу ју да су не ре ди по го ди ли ве ћи дио 
зе мље.67 За би ље же ни су и на про сто ру ба њо луч ког и би хаћ ког кру га у ко јем 
је и да ље би ла жи ва тра ди ци ја срп ског устан ка из 1875. и сна жан ути цај Пе тра 
Ко чи ћа и ње го вих иде ја ра ди кал ног рје ша ва ња аграр ног пи та ња.68 У ве зи с 
тим про бле мом лист Др жа ва, гла си ло На род не по ли тич ке ор га ни за ци је и 

63 Исто, 296.
64 Исто, 297.
65 Glas slo bo de, 10. XII 1918, br. 96.
66 Др жа ва, 31. децембрa 1918, бр. 8.
67 У јед ном до пи су Зе маљ ске вла де у Са ра је ву упу ће ном свим окру жним на чел ни ци-
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по том Де мо крат ске стран ке, за сту пао је став да зе мља при па да оно ме ко ји 
је об ра ђу је, др же ћи стра ну се ља ка, а про тив спа хи ја. Уоп ште, Ср би су у цје-
ли ни да ва ли по др шку оним стран ка ма ко је су се за ла га ле за кор је ни то про-
во ђе ње аграр не ре фор ме.69 Ко тар ски пред стој ник из Гра ди шке др То дић дао 
је за ни мљи ву оцје ну по на ша ња бе го ва та спрам аграр ног пи та ња на во де ћи 
да су они од јед ног чи сто ста ле шког ство ри ли вјер ско пи та ње. На тај на чин 
успје ли су при до би ти ма се му сли ма на за ко је је ислам био све ти ња, иа ко се 
ве ћи на му сли ма на на ла зи ла у те шком еко ном ском по ло жа ју по пут хри шћан-
ских кме то ва. То дић је сма трао да ни је мо гу ћа по ли тич ка са рад ња са оним 
му сли ман ским пред став ни ци ма ко ји су то ком ра та вјер но слу жи ли ау стро-
у гар ским ин те ре си ма или ни су мо гли да пре жа ле оне „кра сне по ло жа је” 
ко је су за у зи ма ли под По ћо ре ком и Сар ко ти ћем.70 За раз ли ку од Ср ба и му-
сли ма на, ба њо луч ки Хр ва ти су у ве зи са аграр ном ре фор мом за у зи ма ли сред-
њу ли ни ју на сто је ћи да се не за мје ре ни јед ној од за ин те ре со ва них стра на.71 

Из вје шта ји ко тар ских на чел ни ка да тих у мје се ци ма по ства ра њу Кра ље-
ви не СХС по ка зу ју да је ме ђу кра ји шким ста нов ни штвом, по себ но Ср би ма, 
по сто ја ло ве ли ко ин те ре со ва ње за рје ша ва ње аграр ног пи та ња. У јед ном до-
пи су сре ског на чел ства Бо сан ске Ду би це на во ди се да ће се про во ђе ње аграр-
не ре фор ме мо ћи из вр ши ти са мо уз аси стен ци ју вој ске „јер наш на род ни шта 
не ће да учи ни, јер је на то ви је ко ви ма на у чен, не го кад ви ди да ипак и са да 
по сто ји не ка ви ша си ла, а не пу ка на род на са мо во ља по на ро ду зва на сло бо да”.72 
Сре ски на чел ник При је до ра оци је нио је еко ном ско ста ње сре за као по вољ но, 
иа ко на по љу по љо при вред не кул ту ре ни је мно го учи ње но. Се о ски сви јет 
остао је кон зер ва ти ван по пи та њу об ра де зе мље, а бо љи раз вој по љо при вре де 
ко чи ли су кме тов ски од но си. Оче ки ва ло се да ће рје ша ва ње аграр ног пи та ња 
по бољ ша ти ма те ри јал но ста ње те жа ка и у ње му про бу ди ти во љу за ин тен зив-
ним ра дом. Чи ни ло се да су се ло кал ни му сли ма ни по ми ри ли са чи ње ни цом 
да зе мља при па да оно ме ко је об ра ђу је, на да ју ћи се пра вед ној од ште ти.73 „Те-
жак као ма те ри ја ли ста схва та осло бо ђе ње у пр вом ре ду у еко ном ском прав цу”, 
на во ди се у из вје шта ју сре ског на чел ни ка Бо сан ске Ко стај ни це из ма ја 1920. 
и до да је: „Се ља штво је по ли тич ки при ста ја ло уз оно га ко ји му обе ћа рје ша-
ва ње аграр ног пи та ња”.74 Из Бо сан ског Но вог сти гло је упо зо ре ње да се ља ку 
тек до би је на сло бо да ни шта не зна чи „кад не по сје ду ју по љо при вред но под-
у зет нич ког ду ха, не при ма ју ра ци о нал ног об ра ђи ва ња, крат ко ре че но да ле ко 
су за о ста ли од мо дер не агри кул ту ре”. Ука за но је на по тре бу да што ве ћи број 
те жа ка на у чи да чи та и пи ше кроз анал фа бет ске кур се ве и та ко се осло бо ди 
пра зно вјер ја ко је је би ло коч ни ца њи хо вом на прет ку.75
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По ли тич ки жи вот у Ба њој Лу ци по чео се бу ди ти не том по ства ра њу 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. На Скуп шти ни одр жа ној 23. ја ну а ра 
1919. у Ба њој Лу ци осно ва на је На род на по ли тич ка ор га ни за ци ја за Ба њо-
луч ки и Би хаћ ки округ. За пред сјед ни ка скуп шти не име но ван је про та Ду-
шан Кец ма но вић.76 Основ ни про грам ски прин цип на ко јем је ор га ни за ци ја 
оку пља ла члан ство био је очу ва ње цен тра ли зо ва не мо нар хи је са ди на сти јом 
Ка ра ђор ђе вић на че лу ко ја не би под ра зу ми је ва ла би ло ка кве уну тра шње 
по ли тич ке гра ни це.77 Скуп шти ну је за кљу чио Ду шан Кец ма но вић на во де ћи 
ка ко бу дућ ност но во ство ре не др жа ве за ви си ис кљу чи во од са мих гра ђа на и 
њи хо вог са вје сног ра да и ис пу ња ва ња ду жно сти пре ма др жа ви и дру штву. 
„Си стем ау стриј ски унио је мно го отро ва у на ше ре до ве. На то ме ме ђу соб ном 
раз до ру и не сло зи он је зи дао сво ју бу дућ ност; али је та кав си стем ипак мо-
рао да про пад не, јер је све то би ло по ста вље но на не со лид не и не мо рал не 
те ме ље”, ре као је Кец ма но вић.78 Скуп шти на је до ни је ла од лу ку да њен зва-
нич ни лист за два кра ји шка окру га по ста не Др жа ва. Она је убр зо по ти сну ла 
На род ну во љу, гла сник Од бо ра На род ног ви је ћа у Ба њој Лу ци.79 У на ци о-
нал ном сми слу Др жа ва се за ла га ла за пу но на род но је дин ство за сту па ју ћи 
иде о ло ги ју ју го сло вен ства. По пи та њу уре ђе ња др жа ве лист је био на по зи-
ци ја ма да се тек ство ре на др жа ва уре ди као де мо крат ска мо нар хи ја са ди на-
сти јом Ка ра ђор ђе вић, без ика квих про вин циј ских или пле мен ских ау то но-
ми ја. Лист је убр зо про ми је нио име у Је дин стве на др жа ва.80

Уну тар На род не по ли тич ке ор га ни за ци је дје ло ва ла је ја ка гру па при ста-
ли ца Ра ди кал не стран ке. Иа ко је но во о бра зо ва на по ли тич ка ор га ни за ци ја 
тре ба ло око се бе да оку пи ста нов ни штво без об зи ра на на ци о нал ну и вјер ску 
при пад ност, из ор га ни за ци је су убр зо ис ту пи ли мно ги ис так ну ти хр ват ски 
и му сли ман ски пр ва ци. По чет ком апри ла 1919. при ста ли це Ра ди кал не стран ке 
из Бо сан ске Кра ји не и По са ви не от пу то ва ли су у Бе о град пре но се ћи Сто ја ну 
Про ти ћу же љу Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не да сту пе у На род ну ра ди кал ну 
стран ку.81 

У че твр так 24. апри ла 1919. у Ба њој Лу ци је одр жа на ши ра сјед ни ца мје-
сног и по кра јин ског од бо ра На род не по ли тич ке ор га ни за ци је за Ба њо луч ки 
и Би хаћ ки округ. Де ле га ти са про сто ра Кра ји не го то во се ни су ни ода зва ли, 
па је на скуп шти ну до шло тек не ко ли ко де ле га та из Бо сан ске Ду би це, Бо сан-
ске Кру пе и Ко тор Ва ро ши. По што је кон ста то ва но да су Ду шан Кец ма но вић 
и Ди ми три је За кић де фи ни тив но при сту пи ли Де мо крат ској стран ци, пред-
ло же но је да се ор га ни за ци ја ли кви ди ра. Овај при је длог био је јед но гла сно 
усво јен, па је На род на по ли тич ка ор га ни за ци ја за Ба њо луч ки и Би хаћ ки округ 
де фи ни тив но пре ста ла са ра дом, и тре ба ло је да се ње ни чла но ви стра нач ки 
опре ди је ле. Гла сник Од бо ра за ор га ни за ци ју На род не ра ди кал не стран ке 
по звао је „сву бра ћу Ср бе, Хр ва те и Сло вен це, без об зи ра на вје ру, на за јед-

76 Др жа ва, 26. ја ну а ра 1919, бр. 12–13.
77 Т. Kra lja čić, „Or ga ni za ci ja Ra di kal ne stran ke u Ba njoj Lu ci (1919–1925)”, Ba nja Lu ka u 

no vi joj isto ri ji (1878–1945), Ba nja Lu ka 1978, 240.
78 Др жа ва, 26. ја ну а ра 1919, бр. 12–13.
79 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни, 20.
80 Б. Стој нић, Штам па у Бо сан ској Кра ји ни (1906–1941), 46–47.
81 Т. Kra lja čić, „Or ga ni za ci ja Ra di kal ne stran ke u Ba njoj Lu ci”, 242.



нич ки рад” и да се ста ве под вођ ство пр ва ка Ра ди кал не стран ке.82 На род на 
по ли тич ка ор га ни за ци ја за Ба њо луч ки и Би хаћ ки округ ли кви ди ра на је, 
из ме ђу оста лог, због отво ре ног при ста ја ња на ро да Бо сан ске Кра ји не уз На-
род ну ра ди кал ну стран ку, што се ви дје ло и по ма сов ном при су ству де ле га-
та на ра ди кал ској скуп шти ни у Ба њој Лу ци 27. апри ла 1919. Скуп шти ни је 
при су ство ва ло ви ше хи ља да гра ђа на, ме ђу оста ли ма и пред став ни ци стран-
ке из Ср би је. Од мах по ба њо луч ком збо ру по че ло се са фор ми ра њем мје сних 
и сре ских пар тиј ских ор га ни за ци ја по Кра ји ни. До кра ја ма ја ба њо луч ка 
ор га ни за ци ја бро ја ла је око 200 чла но ва. По кре тач ка сна га стран ке у Ба њој 
Лу ци и око ли ни био је Ко ста Мај кић.83

Осни вач ка скуп шти на де мо кра та у Ба њој Лу ци одр жа на је ју на 1919.84 
Лист Је дин стве на др жа ва по стао је стра нач ко гла си ло. Око Де мо крат ске 
стран ке оку пио се зна тан број углед них срп ских ин те лек туа ла ца по пут Ду-
ша на Кец ма но ви ћа, Шпи ре Бо ца ри ћа, Жив ка Ње жи ћа, Ва се Глу шца и дру гих. 
У на сто ја њу да оку пе што ве ћи број при ста ли ца, ба њо луч ки ра ди ка ли и де-
мо кра те во ди ли су бес по штед ну бор бу. Стра нач ки рат нај че шће сe во дио на 
стра ни ца ма штам пе, ма да су не ри јет ко и по ли тич ки збо ро ви би ли пра ће ни 
фи зич ким раз ра чу на ва њи ма.85

На из бо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну из 1920. ра ди ка ли су у Ба њој 
Лу ци од ни је ли убје дљи ву по бје ду над де мо кра ти ма. За пра во, као нај о збиљ-
ни ји по ли тич ки про тив ник ра ди ка ли ма по ја вио се Са вез зе мљо рад ни ка 
ко ји је ужи вао ве ли ку по пу лар ност на се лу због ста во ва пре ма аграр ном 
пи та њу. Ипак, у пр вим по сли је рат ним го ди на ма Ра ди кал на стран ка би ло је 
не сум њи во нај ја ча по ли тич ка пар ти ја у Ба њо луч ком сре зу ко ја је око се бе 
оку пља ла ве ћи ну срп ског гра ђан ства и се ља штва. У на ци о нал ном сми слу 
стран ка је би ла ве о ма хо мо ге на, с об зи ром на то да је у ре до ве ра ди ка ла 
при сту пио за не мар љив број му сли ма на или Хр ва та. На ве ли ку по пу лар ност 
стран ке у Ба њој Лу ци и око ли ни знат но је ути цао и лич ни ау то ри тет Ни ко ле 
Па ши ћа у ко га су мно ги Ср би гле да ли „као у ико ну”, бла го да ре ћи му што их 
је осло бо дио.86 По је ди не ко руп ци о на шке афе ре, не ис пу ња ва ње пред из бор них 
обе ћа ња и смрт Ни ко ле Па ши ћа вре ме ном су ути ца ли на сла бље ње ра ди ка ла.87

Из у зев по је ди на ца ко ји су се опре ди је ли ли за срп ске или хр ват ске по-
ли тич ке стран ке, бо сан ски му сли ма ни су од на стан ка но ве др жа ве ра ди ли 

82 Гла сник Од бо ра за ор га ни за ци ју На род не ра ди кал не стран ке, 27. април 1919, бр. 1.
83 Гла сник Од бо ра за ор га ни за ци ју На род не ра ди кал не стран ке по кре нут је 27. апри-

ла 1919. на ра ди кал ској скуп шти ни у Ба њој Лу ци и пред ста вљао је при вре ме ни ра ди кал ски 
ор ган за Бо сан ску Кра ји ну. Лист се пре вас ход но ба вио ор га ни зо ва њем и ши ре њем стран ке 
у Кра ји ни. За ла гао се за цен тра ли стич ку мо нар хи ју са ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић на че лу, 
ши ро ке гра ђан ске сло бо де и рје ша ва ње аграр ног пи та ња на ба зи от ку па кмет ских се ли шта, 
Б. Стој нић, Штам па у Бо сан ској Кра ји ни, 50.

84 Осни вач ка скуп шти на Де мо крат ске стран ке у Са ра је ву одр жа на је 15. и 16. фе бру а ра 
1919 [прим. Б. М.].

85 Т. Kra lja čić, „Or ga ni za ci ja Ra di kal ne stran ke u Ba njoj Lu ci”, 244; Ђ. Ми кић, По ли тич ке 
стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни, 28–29.

86 Срп ска ри јеч, 12. но вем бра 1920, бр. 227. Ни ко ла Па шић и др Иван Ри бар по ста ли 
су пр ви по ча сни гра ђа ни Ба ње Лу ке по сли је Пр вог свјет ског ра та. Од лу ка је до не се на на све-
ча ној сјед ни ци Град ског ви је ћа одр жа ној 26. ју на 1921; A. Ra vlić, Ba nja luč ki po vi je sni li sti ći, 
2, 187.

87 Т. Kra lja čić, „Or ga ni za ci ja Ra di kal ne stran ke u Ba njoj Lu ci”, 249–250.
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на ор га ни зо ва њу по себ не по ли тич ке пар ти је. У Са ра је ву су из ла зи ла два зна-
чај на му сли ман ска гла си ла – Јед на кост и Прав да. По ли тич ко ор га ни зо ва ње 
кра ји шких му сли ма на по че ло је одр жа ва њем Скуп шти не 23. де цем бра 1918, 
а Осни вач ка скуп шти на Ју го сло вен ске му сли ман ске ор га ни за ци је одр жа на 
је у Са ра је ву од 14. до 17. фе бру а ра 1919.88 Tузлански муф ти ја, ро ђен у Ба њој 
Лу ци, Ибра хим еф. Ма глај лић иза бран је за пр вог пред сјед ни ка стран ке.89

Хр ват ска на род на за јед ни ца (ХНЗ) би ла је не по сред но по сли је за вр шет ка 
ра та до ми нан тан фак тор по ли тич ког оку пља ња Хр ва та.90 Из ре до ва ба њо-
луч ког ХНЗ-а тра же но је ус по ста вља ње де мо крат ске ју го сло вен ске др жа ве 
и нај ши ра по кра јин ска са мо у пра ва у по ли тич ком, еко ном ском и вјер ском 
по гле ду.91 На стра ни ца ма ли ста Но ви жи вот, гла си ла ХНЗ-а, на гла ша ва но 
је да су ста нов ни ци Кра ље ви не СХС је дан на род по дје љен у три пле ме на и 
три вје ре.92 Лист је во дио оштру по ле ми ку са при ста ли ца ма цен тра ли стич-
ког уре ђе ња др жа ве, по себ но де мо крат ским и ра ди кал ским гла си ли ма.93

Ко тар ски пред стој ник у Ба њој Лу ци Ђор ђо Кр стић био је увје рен да 
ло кал ни Хр ва ти ни су би ли за срп ску ди на сти ју, ни ти ће за њу ика да би ти 
уко ли ко на то не бу ду при мо ра ни окол но сти ма. Ука зу ју ћи на уло гу бо сан ских 
му сли ма на у ра ту про тив Ср би је,94 Кр стић је био ми шље ња да би они по-
сли је ства ра ња Кра ље ви не СХС во ље ли да у но во ство ре ној др жа ви „упра вља 
сва ко дру ги, са мо не онај, ко ји је до ју чер био њи хов бес прав ни роб”.95

88 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни, 31.
89 A. Pu ri va tra, Ju go sla ven ska mu sli man ska or ga ni za ci ja u po li tič kom ži vo tu Kra lje vi ne 

Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Sa ra je vo 1974, 79–80. Ма глај лић је 1925. пре мје штен на по ло жај муф-
ти је у Ба њу Лу ку, а 1929. је пен зи о ни сан. Ка сни је је име но ван за ре ис-ул -уле му, A. Ra vlić, 
Ba nja luč ki po vi je sni li sti ći, 2, 116–118.
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93 Б. Стој нић, Штам па у Бо сан ској Кра ји ни, 49.
94 Зва нич ни Беч имао је у бо сан ским му сли ма ни ма по у здан и чврст осло нац то ком 

Пр вог свјет ског ра та. Му сли ман ско по ли тич ко и вјер ско вођ ство из Бо сне и Хер це го ви не 
оштро је осу ди ло атен тат у Са ра је ву, на сто је ћи да то ком Јул ске кри зе ис ка жу што ја сни ју 
ло јал ност Хаб збур шкој ди на сти ји и Ау стро у гар ској мо нар хи ји. Исти кру го ви ср ча но су 
по здра ви ли ау стро у гар ску об ја ву ра та Ср би ји. Mуслимани и Хр ва ти су у не ким мје сти ма 
ор га ни зо ва ли све ча не ма ни фе ста ци је у сла ву ра та. По је ди ни му сли ма ни уче ство ва ли су у 
ан ти срп ским де мон стра ци ја ма ко је су по сли је уби ства Фран ца Фер ди нан да по тре сле зе мљу. 
Му сли ман ски вјер ски и по ли тич ки ли де ри јав но су по др жа ли или ини ци ра ли мно ге ак ци је 
ко је су има ле за циљ по моћ ау стро у гар ској вој сци на фрон ту и по ро ди ца ма ра ње них, по ги-
ну лих или за ро бље них вој ни ка. У џа ми ја ма ши ром зе мље ре дов но су одр жа ва не мо ли тве 
за по бје ду Цен трал них си ла. Обла че ћи на се бе уни фор му шуц ко ра, по је ди ни му сли ма ни 
ис ко ри сти ли су рат не окол но сти за пљач ку срп ске имо ви не и ма сов не зло чи не над срп ским 
ци вил ним ста нов ни штвом. Бо сан ски му сли ма ни по здра ви ли су ула зак Осман ског цар ства 
у рат и про гла ше ње све тог ра та – џи ха да. Ге не рал Стје пан Сар ко тић про ци је нио је 1918. да 
су бо сан ски му сли ма ни би ли нај ма ње ин фи ци ра ни ју го сло вен ском про па ган дом. Б. Ми ло-
ше вић, Срп ска пра во слав на цр ква и све штен ство у Бо сни и Хер це го ви ни у Пр вом свјет ском 
ра ту, 23–75; Đ. Mi kić, Au tro u gar ska rat na po li ti ka u Bo sni i Her ce go vi ni, 23–190; A. Ja hić, „Кrug 
na de i raz o ča re nja: Bo san sko mu sli man sko vjer sko vod stvo i Ve li ki rat (1914–1918)”, Vrh bo snen sia, 
2, Sa ra je vo 2015, 301–318; H. Kam be ro vić, „Boš nja ci i stva ra nje ju go sla ven ske dr ža ve 1918. go-
di ne”, Zbor nik ra do va Go di na 1918, pret hod ni ce, zbi va nja, po slje di ce, Za greb 2010, 195–206.

95 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни, 38–39.



Из из вје шта ја град ског ко тар ског на чел ни ка за Ба њу Лу ку Ђор ђа Кр сти-
ћа, из ма ја 1920, уо ча ва се ја сна сли ка о дру штве но-по ли тич ким при ли ка ма 
у нај ве ћем гра ду Бо сан ске Кра ји не по за вр шет ку ра та. Пре ма Кр сти ће вом 
из вје шта ју, на ци о нал на сви јест би ла је нај ра зви је ни ја код Ср ба, по том Хр ва та, 
док су му сли ма ни би ли са свим ана ци о нал ни. Чак и по сли је ује ди ње ња мно ги 
Хр ва ти „ни су хтје ли да чу ју за наш на ци о нал ни цен тар (Бе о град)”, а би ло 
је и оних ко ји су зах ти је ва ли да се сли ка кра ља Пе тра укло ни с јав них мје-
ста. Вре ме ном су се ста во ви Хр ва та по че ли ми је ња ти, али се у при бли жа-
ва њу два на ро да ни је да ле ко од ма кло. У по гле ду на ци о нал ног збли жа ва ња 
ба њо луч ки Ср би би ли су мно го ли бе рал ни ји и по пу стљи ви ји у од но су на 
Хр ва те. Му сли ма ни су се др жа ли одво је но у од но су на оста ле. „Му сли ма ни 
жи ве јед ним по себ ним жи во том и ка ко са да из гле да, не са мо да не ће за јед-
ни це са сво јим су гра ђа ни ма, не го ди рект но ра де про тив те за јед ни це”, на-
во ди Кр стић. Вјер ски од но си ме ђу кон фе си ја ма би ли су ко рект ни и ри јет ки 
су би ли слу ча је ви ко ји су иза зи ва ли вјер ску уз бу ђе ност или раз дор. Му сли-
ма ни су оста ли ве о ма осје тљи ви пре ма ин тим ним ве за ма хри шћа на и му сли-
ман ки (не и обр ну то). Кр стић да ље на во ди ка ко вјер ски фа на ти зам, по др жан 
од стра не њи хо вих вјер ских стар је ши на, му сли ма ни ма не до пу шта ни ка кве 
ком про ми се са са вре ме ним жи во том. Њи хо ва вјер ска не сно шљи вост ишла 
је то ли ко да ле ко да ни су до пу шта ли да се по му сли ман ским ма ха ла ма на се-
ља ва ју хри шћа ни или у њи ма отва ра ју сво је тр го ви не и рад ње.96
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96 В. Сто шић, „Из вје штај сре ског на чел ни ка Ђор ђа Кр сти ћа о ста њу у Ба ња лу ци на кон 
Пр вог свјет ског ра та”, Гла сник Удру же ња ар хив ских рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске, год. IV, бр. 
IV, Ба ња лу ка 2012, 377–409. 
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  И В А Н  РИ С Т И Ћ
ОШ „Вук Караџић”
Кру ше вац, Ср би ја

АН ТИ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКО ДЕ ЛО ВА ЊЕ ВМРО-А  
ИЗ БУ ГАР СКЕ (1923–1924): СПОЉНОПОЛИТИЧКИ  

И БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТ

СА ЖЕ ТАК: Од је се ни 1923. го ди не па све до ле та 1924. го ди не, из ве шта-
ји и ве сти о „ко мит ским при пре ма ма”, тј. о ак тив но сти ма ВМРО-а усме ре ним 
на де ста би ли за ци ју Вар дар ске Ма ке до ни је и отва ра ње (ин тер на ци о на ли за ци ју) 
тзв. „ма ке дон ског пи та ња”, би ли су јед на од глав них те ма ди пло ма ти је, без бед-
но сних струк ту ра и јав но сти Кра ље ви не СХС. У ра ду се на осно ву ар хив ске 
гра ђе, об ја вље них из во ра и исто ри о граф ске ли те ра ту ре ана ли зи ра ак тив ност 
ВМРО-а и репeркусије истих на спољ но по ли тич ке и без бед но сне при ли ке у 
Кра ље ви ни СХС, као и на ју го сло вен ско-бу гар ске од но се.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кра ље ви на СХС, Бу гар ска, ВМРО, ко мит ско пи та ње, 
спољ на по ли ти ка, „ма ке дон ско пи та ње”

Ју го сло вен ско-бу гар ски од но си 20-их го ди на XX ве ка услов но се мо гу 
по де ли ти на два пе ри о да: пр ви, од 1919. до 1923. го ди не, ка да је на вла сти у 
Бу гар ској био Бу гар ски зе мљо рад нич ки на род ни са вез (БЗНС) на че лу са 
Алек сан дром Стам бо лиј ским (Алек сандър Сто и ме нов Стам бо лийски), и 
дру ги, од па да Стам бо лиј ског до кра ја де це ни је. За раз ли ку од сво јих прет ход-
ни ка, Стам бо лиј ски је во дио по мир љи ву по ли ти ку „збли же ња” са Кра ље-
ви ном Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и по ми ре ња са Ср би ма, ба зи ра ну на иде ји 
о „ју жно сло вен ској фе де ра ци ји”, од но сно о ства ра њу „ве ли ке Ју го сла ви је” 
са Бу гар ском као са став ним де лом, у ко јој би, ве ро вао је, би ли ре ше ни сви 
исто риј ски и ак ту ел ни срп ско-бу гар ски спо ро ви.1

1 О по ли ти ци и иде о ло ги ји Алек сан дра Стам бо лиј ског, по себ но о од но су пре ма Кра-
ље ви ни СХС ви де ти: Ни ко ла Пет ков, Алек сан дар Стам бо лиј ски, ње го ва лич ност и иде је, 
Бе о град 1933; Ди ми три на Пе тро ва, Са мо сֳояֳел но ֳ о уֲра вле ние на БЗНС 1920–1923, 
Со фия 1988; Ис ֳ о рия на Бълֱа ри ֳ е, ֳом III: Оֳ осво бо жде ни е ֳ о (1878) до края на Сֳу де
на ֳ а война (1989), ред. Ге ор ги Мар ков, Со фия 2003, 203–210. (да ље: Ис ֳ о рия на Бълֱа ри те/
III ); Людмил Йор да нов Спа сов, Бълֱар ска та ди ֲ ло ма ция 1919–1944, Со фия 2015, 27–58; 
Živ ko Avra mov ski, „O sta vu ju go slo ven ske vla de pre ma de ve to jun skom pre vra tu u Bu gar skoj 
1923. go di ne”, Isto ri ja XX ve ka, sv. IX, Be o grad 1968, 132–186; Иван Ри стић, „По ли ти ка спо-
ра зу ме ва ња у вре ме не ра зу ме ва ња (Рад Алек сан дра Стам бо лиј ског на ју го сло вен ско-бу гар-
ском збли же њу 1919–1923)”, Те ме, год. XXXVI, 3/2012, Ниш, 2012, 1033–1047.
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Нај ве ћи про блем у ју го сло вен ско-бу гар ским по сле рат ним од но си ма 
би ло је тзв. „ко мит ско пи та ње”, од но сно де ло ва ња че та Уну тра шње ма ке дон-
ске ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је (ВМРО), ко је су на ју го сло вен ску те ри то-
ри ју упа да ле из Бу гар ске, где су се у по гра нич ним де ло ви ма на ла зи ле ба зе 
ор га ни за ци је. Глав ни циљ ВМРО-а био је при са је ди ње ње ју го сло вен ског де ла 
Ма ке до ни је (Вар дар ска Ма ке до ни ја) Бу гар ској, а сред ства за по сти за ње тог 
ци ља би ли су стал ни упа ди че та и ан ти ју го сло вен ска про па ган да у Бугарскoј 
и ино стран ству. На тај на чин „ма ке дон ско пи та ње” др жа но je стал но отво-
ре ним пред ме ђу на род ном јав но шћу и ве ли ким си ла ма.2 За вре ме вла де 
Алек сан дра Стам бо лиј ског, ор га ни за ци ја је сво јим ак тив но сти ма иза зва ла 
ве ћи број ма њих, али и две ве ли ке кри зе у од но си ма (на про ле ће 1921. и у ле то 
1922. го ди не).3 По след њих ме се ци ње го ве вла де по стиг нут је спо ра зум у 
Ни шу (тзв. Ни шки спо ра зум) о за јед нич ком ра ду ју го сло вен ских и бу гар ских 
вла сти на за шти ти гра ни це од ко мит ских упа да.4 Ме ђу тим, због свог ре форм-
ског кур са и пр о ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке, вла да Стам бо лиј ског је обо-
ре на, а сâм Стам бо лиј ски су ро во уби јен, у др жав ном уда ру 9. ју на 1923. го ди не 
(„Де ве то јун ски пре врат”), ко ји су из ве ли ује ди ње ни про тив ни ци вла де – 
чла но ви тај не офи цир ске Вој не ли ге и ор га ни за ци је На род на сло га (На род-
ни сго вор), уз по др шку ВМРО-а.5

2 ВМРО је фор ми ра на 1893. го ди не као Уну тра шња ма ке дон ско-је дрен ска ре во лу ци-
о нар на ор га ни за ци ја (ВМО РО) чи ји је циљ био бор ба про тив тур ске оку па ци је и осло ба ђа-
ње ма ке дон ског ста нов ни штва од тур ске вла сти. Убр зо је до шло до рас ко ла, јер су део ор-
га ни за ци је пре у зе ли тзв. вр хо ви сти (по Вр хов ном ко ми те ту фор ми ра ном у Со фи ји 1895. 
го ди не), ко ји су би ли под ди рект ним ути ца јем бу гар ских зва нич них кру го ва. Та да је до шло 
до по де ле на оне ко ји су се за ла га ли за не за ви сну Ма ке до ни ју у окви ру тзв. бал кан ске фе-
де ра ци је (тзв. ле ви ца, ка сни је „фе де ра ли сти”) и оне ко ји су се за ла га ли за при са је ди ње ње 
Ма ке до ни је (у ње ним при род ним и ет но граф ским гра ни ца ма, да кле Пи рин ске, Вар дар ске 
и Егеј ске Ма ке до ни је) Бу гар ској (тзв. „ау то но ми сти”). По сле Пр вог свет ског ра та су ко би су 
на ста вље ни, али је вр ло бр зо три јум фо ва ла тзв. „ау то но ми стич ка” стру ја, док су „фе де ра-
ли сти” раз би је ни у не ко ли ко гру па. Ка да го во ри мо о ан ти ју го сло вен ским ак тив но сти ма 
ВМРО-а, ми сли мо на „ау то но ми стич ку” ВМРО, ко ја је ужи ва ла по др шку зва нич не Со фи је, 
и чи је су се ба зе на ла зи ле у по гра нич ним обла сти ма (Пе трич, Ћу стен дил, Џу ма ја) (О ВМРО-у, 
по себ но у кон тек сту ју го сло вен ско-бу гар ских од но са, ви де ти: Кон стан тин Па ле шут ски, 
Маке дон скияֳ въֲрос в бур жо а зна Юֱо сла вия 1918–1941, Со фия 1983; Ва сил Ат. Ва си лев, 
Пра ви ֳ ел сֳвоֳо на БЗНС, ВМРО и бълֱа роюֱо слав ски ֳ е оֳ но ֵ е ния, Со фия 1991; Vla dan 
Jo va no vić, Ju go slo ven ska dr ža va i Ju žna Sr bi ja 1918–1929, Be o grad 2002; Дми тар Та сић, „Вој но-
-по ли тич ка ак ци ја ʼма ке дон ству ју шчихʼ у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 1919–1934. го ди не”, 
Ар хив. Ча со пис Ар хи ва Ју го сла ви је, 3/2002, 92–107; Исти, Рат по сле ра та. Вој ска Кра ље ви
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на Ко со ву и Ме то хи ји и у Ма ке до ни ји 1918–1920, Бе о град 2008; 
Алек сандър Гре бе на ров, Ле ֱ ал ни и ֳайни ор ֱ а ни за ции на ма ке дон ски ֳ е бе жан ци в Бълֱа рия 
(1918–1947), Со фия 2006; Зо ран То до ров ски, Ав то но ми стич ка та ВМРО на То дор Алек сан
дров (1919–1924), Ско пје 2013; Иван Ри стић, „Спољ но-по ли тич ки аспект ̓ ма ке дон ског пи та ња̓  
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”, Срп ски на род на Бал кан ском по лу о стр ву од 6. до 
20. ве ка, збор ник ра до ва, Ниш 2014, 263–276.

3 Ви де ти: De san ka To do ro vić, Ju go sla vi ja i bal kan ske dr ža ve 1918–1923, Be o grad 1979, 
105–111, 164–170; И. Ри стић, „Спољ но-по ли тич ки аспект ʼма ке дон ског пи та њаʼ у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”, 268–269.

4 О Ни шком спо ра зу му де таљ ни је ви де ти: Ве лич ко Ге ор ги ев, „Про то ко ли те от за се-
да нията  на сме се на та българ ско-сърбо-хърват ско-сло вен ска ко ми сия в Ниш 1–17. март 1923. г.”, 
Из ве сֳия на държав ни ֳ е ар хи ви, бр. 67 (1994), 261–335; D. To do ro vić, Ju go sla vi ja i bal kan ske 
dr ža ve, 199–206.

5 О Де ве то јун ском пре вра ту де таљ ни је ви де ти: Ге ор ги Мар ков, Па ро ла “Сабя”. За ֱ о
во риֳе и ֲре вра ֳ и ֳ е на Во е ния съюз 1919–1936, Со фия 1992, 40–50.



По сле пре вра та у Бу гар ској власт су пре у зе ле по ли тич ке сна ге ко је је 
зва нич ни Бе о град сма трао ан ти ју го сло вен ским и ре ви зи о ни стич ким. Вла ду 
су фор ми ра ли пре врат ни ци („Де ве то јун ци”) на че лу са пред сед ни ком На род-
не сло ге, про фе со ром Алек сан дром Цан ко вим (Алек сандър Цо лов Цан ков). 
Од ста рих, пред рат них пар ти ја, ко је су се, у ве ћој или ма њој ме ри, ис ти ца ле 
сво јом ан ти срп ском по ли ти ком и по др жа ва ле рат про тив Ср би је, фор ми ра-
на је но ва вла да ју ћа гру па ци ја – Де мо крат ска сло га (Де мо кра ти че ски сго вор). 
Вођ ство ВМРО-а је од но ве вла де оче ки ва ло по моћ у ин тен зи ви ра њу „ма-
ке дон ског пи та ња”. Вла да је, ме ђу тим, би ла опре зна услед ве ли ких уну тра-
шњих про бле ма, јер је до шло до за о штра ва ња уну тра шњег су ко ба из ме ђу 
вла де и ње них про тив ни ка (ко му ни ста и при ста ли ца Стам бо лиј ског), у ко јем 
је стра да ло ви ше хи ља да љу ди.6 Сеп тем бра 1923. го ди не из би ла је ко му ни-
стич ка по бу на ко ја је бр зо угу ше на.7 У тим су ко би ма ак тив но је уче ство ва-
ла и бу гар ска по ли тич ка еми гра ци ја ко ја је, по сле Де ве то јун ског пре вра та, 
уто чи ште про на шла у Кра ље ви ни СХС.8 

КРА ЉЕ ВИ НА СХС, БУ ГАР СКА И ОЧЕ КИ ВА ЊЕ  
„ВЕ ЛИ КОГ УПА ДА” ВМРО-A СЕП ТЕМ БРА 1923. ГО ДИ НЕ

По сле Де ве то јун ског пре вра та и не вољ ног при зна ва ња но ве бу гар ске 
вла де од стра не Кра ље ви не СХС, од но си са Бу гар ском по ста ли су крај ње 
на пе ти. По вод за но во за о штра ва ње би ле су ак тив но сти ВМРО-а. Не по сред-
но по сле пре вра та, ор га ни за ци ја се при ми ри ла, јер је, пре ма ју го сло вен ским 
из во ри ма, с пред став ни ци ма но ве вла де до го во ре но да се ра ди „оп штег ин-
те ре са” (кон со ли да ци је но вог ре жи ма – прим. И.Р.) при вре ме но об у ста ви сла-
ње че та у ис точ ну Ма ке до ни ју, а че те ко је су се на ла зи ле бли зу Вар да ра да 
се по ву ку у за пад ну Ма ке до ни ју (за пад но од Вар да ра).9 Ме ђу тим, по што се 
кра јем ле та ме ђу на род на си ту а ци ја на Бал ка ну по гор ша ла (спор Ита ли је са 
Грч ком10), ре ви зи о ни стич ки кру го ви у Со фи ји по жу ри ли су да ис ко ри сте 

6 Ис ֳ о рия на Бълֱа ри ֳ е/III, 210–220; Бълֱа рия 20. век. Ал ма нах, Со фия 1999, 165–168, 
1104–1106, 1109–1111, 1135–1140.

7 О Сеп тем бар ској ко му ни стич кој по бу ни де таљ ни је ви де ти: Людмил Спа сов, Бълֱа рия 
и СССР 1917–1944 ֱ. По ли ֳ ич коди ֲ ло ма ֳ и че ски оֳ но ֵ е ния, В. Търно во 2008, 138–148. 

8 По сле Де ве то јун ског пре вра та и про па сти Сеп тем бар ске побунe, след бе ни ци Стам-
бо лиј ског и је дан број по ра же них ко му ни ста на шли су уто чи ште у Кра ље ви ни СХС. До 
кра ја 1923. го ди не њи хов број је на ра стао на око 2.000 љу ди. Убр зо је фор ми ра на тај на ревo-
луционарна ор га ни за ци ја, чи ји је циљ био на сил но ру ше ње но ве бу гар ске вла де. На је сен 
1924. и по чет ком 1925. го ди не, зе мљо рад нич ка и ко му ни стич ка еми гра ци ја су при пре ма ле 
ору жа ни уста нак у Бу гар ској. Зе мљо рад нич ка еми гра ци ја је ужи ва ла ма те ри јал ну и ло ги-
стич ку по др шку ју го сло вен ске вла де (О еми гра ци ји и ње ном де ло ва њу у Кра ље ви ни СХС 
ви де ти: Ivan Ri stić, „Bu gar ska po li tič ka emi gra ci ja u Kra lje vi ni SHS”, Isto ri ja 20. ve ka, 2/2012, 
41–61; Ср ђан Ми ћић, „Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и пла ни ра ње др жав ног уда ра 
у Бу гар ској 1923–1925. го ди не”, Вој ноисто риј ски гла сник, 1/2014, 203–232).

9 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), Фонд По слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Бу ку ре шту (ПБ) 
(на во ђе ње: број фон да-број фа сци кле-број је ди ни це опи са, лист), 395-9-96, л. 300, ми ни стар 
Нин чић – По слан ству у Бу ку ре шту, пов. бр. 6220, 29. VI 1923.

10 „Крф ска кри за” (ав гу ста 1923. го ди не), до ко је је до шло због ита ли јан ске оку па ци је 
грч ког остр ва Крф. По вод је би ло уби ство ита ли јан ског ге не ра ла Те ли ни ја, чла на ме ђу на род-
не ко ми си је за раз гра ни че ње Ал ба ни је и Грч ке, за шта је Ита ли ја оп ту жи ла Грч ку (ви де ти: 
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но во на ста лу си ту а ци ју, по себ но за стој у ју го сло вен ско-ита ли јан ским пре-
го во ри ма ав гу ста 1923. го ди не11, и да ак ци јом у Вар дар ској Ма ке до ни ји 
пред у хи тре уну тра шњу кри зу.12 Ди пло мат ски из ве шта ји ука зи ва ли су на 
пла но ве Вој ног са ве за да по кре не бор бу за из лаз Бу гар ске на Егеј ско мо ре, 
ау то но ми ју Ма ке до ни је и отва ра ње бу гар ских шко ла и цр ка ва, али и за по-
вра так Ца ри бро да Бу гар ској.13 

Ју го сло вен ски ми ни стар ино стра них де ла Мом чи ло Нин чић14 сре ди ном 
ју ла, при ли ком пр вог су сре та са но вим бу гар ским от прав ни ком по сло ва у 
Бе о гра ду Мин чом Мин че вим, упо зо рио je да ће ВМРО сво јим нео д го вор ним 
ак ци ја ма ство ри ти Бу гар ској уну тра шње и спољ не ком пли ка ци је. При том 
је на по ме нуо да се Бе о град не пла ши ВМРО-а, и да су пред у зе те оп се жне 
ме ре за ње го во уни ште ње „ако не од мах, он да за не ко ли ко го ди на”. Ука зао 
је и на те жак по ло жај бу гар ске вла де и чи ње ни цу да ће јој би ти те шко да се 
бо ри са ВМРО-ом, с ко јим чак ни Стам бо лиј ски, уз сву до бру во љу, ни је 
мо гао да се из бо ри, али је ин си сти рао на спро во ђе њу Ни шког спо ра зу ма. С 
дру ге стра не, бу гар ски ди пло ма та је по на вљао да Со фи ји не до ста ју вој не 
сна ге за озби љан об ра чун са Ма ке дон ци ма. При ме тио је да Нин чић, као и 
це ло куп на јав ност, на ко мит ско пи та ње гле да ис кљу чи во „срп ским очи ма”, 
тј. да ве ру је да иза сла ња ко мит ских че та сто ји бу гар ска вла да, и кон ста то-
вао да је го то во не мо гу ће про ме ни ти та кво гле ди ште.15 По чет ком ав гу ста 
Бе о град је упо зо рио бу гар ску вла ду да ће пред сто је ће про сла ве де се то го ди-
шњи це Илин ден ског устан ка16 би ти тре ти ра не као про во ка ци ја и кр ше ње 
Ни шког спо ра зу ма. Кр ше ње спо ра зу ма је об ја шње но чи ње ни цом да је но ва 
вла да до зво ли ла ма ке дон ске ма ни фе ста ци је и ли сто ве ко је је пред ход на вла да, 
у скла ду са спо ра зу мом, за бра ни ла.17 Бу гар ска вла да је озбиљ но схва ти ла 
ово упо зо ре ње. По сла ник у Со фи ји Ми лан Ра кић18 из ја вио је Мин че ву да је 

Јо ван М. Јо ва но вић, Ди пло мат ска исто ри ја Но ве Евро пе 1918–1938, књ. 1, Бе о град 1938, 
193–194). 

11 Ви де ти: Bog dan Kri zman, Vanj ska po li ti ka ju go sla ven ske dr ža ve 1918–1941. Di plo mat
skohi sto rij ski pre gled, Za greb 1975, 40–42.

12 Ди митър Ко сев, Ме жду на род но ֳ о зна че ние на Сеֲ ֳ ем врийскоֳо въсֳа ние 1923. ֱ., 
Со фия 1964, 96–97.

13 De san ka To do ro vić, „Ju go slo ven sko-bu gar ski od no si u dru goj po lo vi ni 1923. go di ne”, 
Ju go slo ven skobu gar ski od no si u XX ve ku, knj. 1, Be o grad 1980, 184. С дру ге стра не, бу гар ски 
исто ри чар А. Гре бе на ров на во ди да је ју го сло вен ска кам па ња би ла сми шље на с ци љем да 
упо зо ри Со фи ју да ће сва ко по кре та ње пи та ња ре ви зи је ми ров ног уго во ра, по ве за но са де-
ло ва њем ВМРО-а, до би ти аде ква тан од го вор Бе о гра да, и да ни ка квих при пре ма за ак ци ју 
ни је би ло (ви де ти: А. Гре бе на ров, н. д., 143–145).

14 Мом чи ло Нин чић (1876–1949) био је ми ни стар спољ них по сло ва Кра ље ви не СХС 
у ви ше ра ди кал ских вла да у пе ри о ду од 1922. до 1926. го ди не.

15 Цен трал ни др жав ни ар хив, Со фи ја (да ље: ЦДА), Фонд Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва и ве ра (176К), Опис 4, ар хив ска је ди ни ца (а.е.) 2937, л. 102–103.

16 Уста нак у Ма ке до ни ји про тив тур ске упра ве, у ор га ни за ци ји ВМО РО-а, ав гу ста 1903. 
го ди не.

17 АЈ, Фонд По слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Па ри зу (ПП), 388-8-21, л. 513, Нин-
чић – По слан ству у Па ри зу, пов. бр. 7380, 1. VIII 1923; D. To do ro vić, Ju go slo ven skobu gar ski 
od no si..., 182–183.

18 Ми лан Ра кић (1876–1938) био је је дан од во де ћих срп ских и ју го сло вен ских пе сни ка 
и ду го го ди шњи ди пло ма та Кра ље ви не Ср би је и Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је. Слу жбо вао је 
у Со фи ји од 1921. до по чет ка 1927. го ди не.
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све про шло у нај бо љем ре ду (осим јед ног др жав ног слу жбе ни ка у Вар ни 
ко ји је уче ство вао у ма ни фе ста ци ја ма), док је Мин чев упо зо рио сво ју вла ду 
на не га тив не по сле ди це пи са ња не ких ма ке дон ских ли сто ва.19

Кра јем ав гу ста ВМРО је од лу чио да от поч не ак ци ју у Вар дар ској Ма-
ке до ни ји. Пре ма из ве шта ји ма ко ји ма је Бе о град рас по ла гао, на са стан ку у 
Гор њој Џу ма ји, на коjeм је раз го ва ра но о ак ци ји, про чи та но је пи смо ге не ра-
ла Про то ге ро ва20 ко је је тре ба ло до дат но да мо ти ви ше уче сни ке, и у ко ме се 
по себ но ис ти че да је Ита ли ја не за до вољ на до та да шњом ак ци јом, те да због 
то га мо же ус кра ти ти нов ча ну по моћ ор га ни за ци ји. Ра кић је ви ше пу та упо-
зо ра вао бу гар ске зва нич ни ке на по сле ди це уко ли ко вла да не спре чи при пре-
ме ко ми та, а за тим му је на ло же но да зва нич но уло жи оштар про тест. За пре-
тио је да ће се као по вод за ин тер вен ци ју сма тра ти не са мо ак ци ја ВМРО-а 
ве ћих раз ме ра, већ и ако је дан је ди ни ко ми та (кур зив: И.Р.) пре ђе гра ни цу. 
Прет ња је озбиљ но схва ће на и Цан ков је обе ћао да ће пред у зе ти све ме ре да 
спре чи при пре ме за ак ци ју ко је се вр ше на бу гар ској те ри то ри ји, „не по ри-
чу ћи да се оне до и ста чи не”, ка ко је при ме тио по сла ник.21 

Ин фор ма ци је о ко мит ским при пре ма ма за ак ци ју у Вар дар ској Ма ке до-
ни ји има ле су ру мун ске и грч ке вла сти (у Бу ку ре шту су има ли ин фор ма ци је 
да је ВМРО по слао еми са ре у Цр ну Го ру, Хр ват ску и Бо сну, ка ко би при пре-
ми ли ста нов ни штво за оп шти уста нак).22 На уста нак у Ма ке до ни ји ра чу на ли 
су и бољ ше ви ци. Вла ди мир П. Ми љу тин (Вла ди мир Па вло вич Милютин), 
по ве ре ник Из вр шног ко ми те та Тре ће ин тер на ци о на ле – Ко мин тер не (ИК КИ), 
на иле гал ном ра ду у Бе чу, тра жио је од Цен трал ног ко ми те та (ЦК) Ко му ни-
стич ке пар ти је Ју го сла ви је да по др жи уста нак и ко ор ди ни ра ак тив но сти са 
ЦК Бу гар ске ко му ни стич ке пар ти је.23

Ју го сло вен ски Ге не рал штаб је упо зо рио да ће ак ци ја по че ти 10. сеп тем-
бра. На сед ни ци вла де одр жа ној 8. сеп тем бра ми ни стар вој ске је тра жио да 
се тзв. ле те ћи од ре ди24 у Ма ке до ни ји по ја ча ју, по себ но ис та кав ши да уко ли ко 

19 ЦДА, ф. 176К, Оп. 4, а.е. 2937, л. 116.
20 Алек сан дар Про то ге ров (Алек сан дар Ни ко лов Про то ге ров) (1867–1928) био је ге-

не рал бу гар ске вој ске и ма ке дон ски ре во лу ци о нар, нај бли жи са рад ник ше фа ВМРО-а То-
до ра Алек сан дро ва (То дор Алек сан дров Поп-Opушов), члан ЦК ор га ни за ци је (Ал ма нах на 
бълֱар ски ֳ е на ци о нал ни дви же ния след 1878 ֱ., сс. Ге ор ги Мар ков, Алек сандър Гре бе на ров, 
Во лодя Ми лач ков, Лъче зар Стоянов, Со фия 2005, 343–344). За вре ме Пр вог свет ског ра та 
био је за по вед ник бу гар ске оку па ци о не зо не (Вој но-ин спек циј ске обла сти) у Ни шу. По сле 
ра та су га ју го сло вен ске вла сти оп ту жи ле за зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом. 

21 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 567, MИД–Посланству (из ве штај из Со фи је), стр. пов. бр. 634, 1. IX 
1923; л. 576, МИД –По слан ству (из ве штај из Со фи је), стр. пов. бр. 661, 5. IX 1923; Ви де ти и: 
D. To do ro vić, Ju go slo ven skobu gar ski od no si..., 187; Ди митър Ми тев, „Пре вратът на 9 юни 
1923 г., Ан глия и ма ке дон ския въпрос”, Исֳо ри че ски ֲреֱлед, год. XXXIX, књ. 4 (1983), 28.

22 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 578, МИД  – По слан ству (из ве штај из Бу ку ре шта), стр. пов. бр. 
662, 6. IX 1923; л. 582, МИД –По слан ству (из ве штај из Ати не), стр. пов. бр. 667, 7. IX 1923; 
л. 588, МИД –По слан ству, 09. 09. 1923. 

23 На ци о нальный во ֲ рос на Бал ка нах че рез ֲри зму ми ро вой ре волюци и (В до ку мен ֳ ах 
цен ֳ ральных рос сийских ар хи вов на ча ласе ре дины 1920х ֱо дов), ч. 1, Мо сква 2000, (да ље: 
НВБ/I), док. 71 и 72, 131–133. 

24 „Ле те ћи од ре ди” би ли су ору жа не фор ма ци је, вр ста ло кал них на род них ми ли ци ја, 
фор ми ра не од стра не др жав них ор га на, са ста вље не од пред рат них чет ни ка, ло кал ног ста нов-
ни штва, до бро во ља ца из ра та. За да так им је био бор ба про тив од мет ни ка и ко мит ских че та. 
Не ки од њих (нпр. од ред пред рат ног чет нич ког во ђе Јо ва на Ба бун ског) од ли ко ва ли су се по-



вла да не при хва ти ње гов зах тев ски да од го вор ност са се бе за бу ду ће до га-
ђа је. По др жа ла га је ве ћи на ми ни ста ра, па је усво је на од лу ка да се од ре ди 
по ја ча ју с још 200 љу ди. На зах тев ко ман дан та Тре ће ар ми је вла да је као 
по ја ча ње упу ти ла два пе ша диј ска и је дан ко њич ки пук из се вер не Ср би је.25 
Бри тан ски по сла ник у Бе о гра ду Ал бин Јанг [Al ban Young] сре ди ном сеп тем-
бра из ве шта вао је да се на гра ни ци с Бу гар ском на ла зи 50.000 ју го сло вен ских 
вој ни ка спрем них за ак ци ју.26 Бу гар ски Глав ни штаб имао је сле де ће ин фор-
ма ци је о дис ло ка ци ји ју го сло вен ских тру па (у пе ри о ду од 10. ју на до сре ди-
не сеп тем бра): по три пе ша диј ска ба та љо на у Ца ри бро ду, Кри вој Па лан ци 
и Стру ми ци, и два у Бо си ле гра ду (укуп но 11), од ко јих је са мо три би ло при-
сут но пре за о штра ва ња кри зе (де вет је би ло но во при сти глих). За тим, у Ца-
ри бро ду је би ло че ти ри, а у Стру ми ци две но во при сти гле ба те ри је. У то ку 
је би ло ја ча ње тру па за пад но од Ћу стен ди ла, оче ки вао се до ла зак ко њи це у 
Ца ри брод. Бу гар ски вој ни врх ве ро вао је да су по ја ча не вој не је ди ни це на-
ме ње не сла ма њу евен ту ал ног уста на ка у Ма ке до ни ји, за мо гу ћу оку па ци ју 
де сне оба ле Стру ми це или за од би ја ње мо гу ћег на па да Бу гар ске и оку па ци ју 
Пер ни ка у слу ча ју ју го сло вен ско-ита ли јан ског вој ног су ко ба.27 Бу гар ско по-
слан ство у Бе о гра ду има ло је ин фор ма ци ју да је у Ма ке до ни ју от пу то ва ло 
и 400 до бро во ља ца ор га ни за ци је „Срп ска омла ди на”28, као ис по моћ вој сци и 
жан дар ме ри ји. Ме ђу тим, Мин чев је до био ин фор ма ци је од не и ме но ва ног ли ца, 
за ко је је ве ро вао да је по сла то са „ви со ког ме ста”, да не ће би ти оку па ци је, па 
је сма трао да је си ту а ци ја у ве зи с вој ним при пре ма ма за пра во, „блеф” Бе о-
гра да, иза зван стра хом од евен ту ал ног ита ли јан ско-бу гар ског до го во ра о 
за јед нич кој ак ци ји или о отва ра њу „ма њин ског пи та ња”, као и на ме ром да 
се за пла ши бу гар ска вла да и спре чи ње но ја ча ње. Бе о град је пре ви ше за у зет 
ре ша ва њем пи та ња Ри је ке, и не ће пред у зи ма ти ствар не ак ци је про тив Бу гар-
ске, уко ли ко не до ђе до не ми ра у Ма ке до ни ји, сма трао је Мин чев.29 

Бу гар ска вла да по ку ша ва ла је да спре чи да љу кон фрон та ци ју с Бе о гра-
дом, бо је ћи се да би се ак ци ја Бе о гра да мо гла по кло пи ти са ко му ни стич ком 
по бу ном, јер су у Со фи ји ве ро ва ли да је ју го сло вен ска вла да упле те на у при-
пре ме ко му ни ста.30 Цан ков је по но во по се тио Ра ки ћа и оба ве стио га о кон-
крет ним ме ра ма ко је на ме ра ва да пре ду зме: ми ни стар уну тра шњих по сло ва 
лич но ће оби ћи по гра нич не кра је ве Бу гар ске и ис пи та ти ста ње, и би ће по-
ја ча но при су ство вој ске и жан дар ме ри је као ме ра пре до стро жно сти. Из ја вио 
је да би би ло „без у мље и лу дост” да Бу гар ска, у ста њу у ко ме је сте, „про во-

себ ном су ро во шћу пре ма ло кал ном ста нов ни штву. Вла да је сеп тем бра 1922. фор ми ра ла 20 
„ле те ћих од ре да” (сва ки је имао по 30 при пад ни ка) у ко ји ма су, на до бро вољ ној осно ви, слу-
жи ли ка дро ви из жан дар ме ри је и вој ске (де таљ ни је ви де ти: V. Jo va no vić, n.d.,104–106).

25 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 580, МИД –По слан ству, пов. бр. 8540, 6. IX 1923; л. 584, МИД  
– По слан ству (из ве штај о са стан ку вла де), 6. IX 1923.

26 Д. Ми тев, Пре враֳъֳ на 9 юни 1923 ֱ...., 28.
27 Ита ли јан ски ди пло мат ски до ку мен ти за Ма ке до ни ја, том 1, књ. 1 (1918–1924), из-

бор, ре дак ци ја, ко мен тар Иван Ка тар џи јев, Ален ка Ла пе, Ско пје 2001, док. 100, 248 (да ље: 
ИДД/I/1, док, стр.).

28 Ве ро ват но је реч о ор га ни за ци ји Срп ска на ци о нал на омла ди на (СР НАО). 
29 ЦДА, ф. 176К, Оп. 4, а.е. 2937, л. 128–129.
30 Bri tan ci o Kra lje vi ni Ju go sla vi ji. Go diš nji iz veš ta ji Bri tan skog po slan tsva u Be o gra du 

1921–1938, knji ga pr va (1921–1930), priredio Živ ko Avra mov ski, Be o grad–Za greb 1986, 173.
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ци ра Ср би ју”, и на по ме нуо да Кра ље ви на СХС увек мо же да ис ко ри сти и нај-
ма њи ин ци дент и оства ри сво је на ме ре (алу ди рао је на оку па ци ју), јер Бу-
гар ска не мо же да пру жи от пор. Ра кић му је од го во рио да Бе о град не же ли 
ин ци ден те, а још ма ње да их ко ри сти за не ке дру ге ци ље ве, већ са мо тра жи 
да се оне мо гу ће ак тив но сти упе ре не про тив Кра ље ви не СХС.31 

У Же не ви, где је у то ку био са ста нак Дру штва на ро да, бу гар ски ми ни-
стар спољ них по сло ва Хри сто Кал фов (Хри сто Ди мов Кал фов) по вео је ди-
пло мат ску ак ци ју за „спас” Бу гар ске од мо гу ће ју го сло вен ске вој не ак ци је. 
По се ћи вао је пред став ни ке си ла, а са Нин чи ћем се са стао чак че ти ри пу та 
за не што ви ше од две не де ље. На пр вом са стан ку (4. сеп тем бра) Нин чић му 
је де таљ но об ја снио осно ве ју го сло вен ске по ли ти ке пре ма Бу гар ској, као и 
усло ве за сми ри ва ње тен зи ја. Об ја снио му је зна чај до ли не Вар да ра за Кра-
ље ви ну СХС, од но сно то да је она ве за из ме ђу Ја дран ског и Егеј ског мо ра, 
те да је Ја дран ско мо ре за тво ре но за Кра ље ви ну СХС, по што Ита ли ја др жи 
Пу лу, па зна чај до ли не Вар да ра по ста је не про це њив. Због то га ће је Ср би ја 
„по сва ку це ну за др жа ти за се бе”, упо зо ра вао је Нин чић, и убе ђи вао Кал фо ва 
да је ВМРО ве ћа опа сност за Бу гар ску не го за Кра ље ви ну СХС, ко ја је ја ка 
и спо соб на да сло ми сва ку по бу ну, док је Бу гар ска сла ба, па ако на ста ви да 
по др жа ва ВМРО, не ми нов но ће до ћи до вој не ин тер вен ци је. По хва лио је по-
ли ти ку Стам бо лиј ског, уз на по ме ну да је до шла ка сно, по себ но ње го во обе-
ћа ње да Бу гар ска „ни у ком слу ча ју, и ни са ким не ће скло пи ти са вез про тив 
Ју го сла ви је”. Нин чић је ре као да је Бе о град спре ман да ве ру је са мо „но вим 
љу ди ма” у Бу гар ској, ни ка ко они ма ко ји су по ве за ни са бу гар ском екс пан зи-
о ни стич ком про шло шћу. Цан ков је је дан од „но вих” и ње му се мо же ве ро ва ти. 
Кал фов је у из ве шта ју до дао да Кра ље ви на СХС не же ли да јој се, у евен ту-
ал ном су ко бу са Ита ли јом, по но ви 1915. го ди на, па је због то га скон цен три-
са ла тру пе пре ма Бу гар ској; у слу ча ју ра та оне би оку пи ра ле Со фи ју, Са мо-
ко во, Не вро коп, Ви дин и Лом, а за тим би ор га ни зо ва ле од бра ну на Их ти-
ман ској пла ни ни и ре ци Ис кар.32 Ра кић је из Со фи је ја вљао да су у Бу гар ској 
вла да и јав ност би ли све сни да ће у слу ча ју вој ног су ко ба са Ита ли јом, 
Кра ље ви на СХС пр во по ко ри ти Бу гар ску. Ве ро ва ли су да ће то учи ни ти под 
из го во ром по тре бе да се за ве де ред у Бу гар ској због по бу не ко му ни ста.33

Има ју ћи у ви ду рас по ло же ње кључ них ме ђу на род них ак те ра у Же не ви, 
Кал фов је упо зо ра вао Цан ко ва да су бу гар ске тврд ње о не по сто ја њу ве за 
из ме ђу вла де и ВМРО-а не у бе дљи ве, и да је вре ме да се То дор Алек сан дров 
и ње го ви љу ди „са кри ју на зе мљи но дно”, јер ју го сло вен ска ди пло ма ти ја 
мо же ис кро сти ти и нај ма њи ар гу мент пред ме ђу на род ним чи ни о ци ма ко ји су 
„ја ко за гри же ни за одр жа ва ње ми ра”.34 При ли ком њи хо вог дру гог су сре та 
(10. сеп тем бра), Нин чић га је по но во упо зо ра вао да ће Кра ље ви на СХС су зби-
ти сва ки уста нак, али да се си ту а ци ја мо же оте ти кон тро ли.35 

31 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 586, МИД –По слан ству (из ве штај из Со фи је), стр. пов. бр. 671, 8. IX 
1923.

32 Д. Ко сев, н. д., 95, 100.
33 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 597, МИД –По слан ству (из ве штај из Со фи је), пов. бр. 9018, 20. IX 

1923.
34 D. To do ro vić, Ju go slo ven skobu gar ski od no si..., 190.
35 Д. Ко сев, н.д., 102.
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Сре ди ном сеп тем бра кри за је би ла на вр хун цу. У Со фи ји су сма тра ли 
да ће Бе о град као по вод за ин тер вен ци ју ис ко ри сти ти упад еми грант ских 
че та са ју го сло вен ске те ри то ри је, с ци љем да оку пи ра Со фи ју.36 За то је, с 
јед не стра не, бу гар ска вла да за тра жи ла ме ђу на род ну ис тра гу, при ста ју ћи чак 
и да су сед не зе мље де ле ги ра ју чла но ве37, док је, с дру ге стра не, у Бе о град 
упу ти ла спе ци јал не еми са ре – јед ног од иде о ло га Де мо крат ске сло ге Гри-
го ра Ва си ле ва (Гри гор Ва си лев) и про фе со ра Ди ми тра Ми шај ко ва (Ди митър 
Ми шайко в), са за дат ком да на ли цу ме ста ис пи та ју рас по ло же ње вла да ју ћих 
кру го ва. Они су има ли низ са ста на ка са пред став ни ци ма Ми ни стар ства ино-
ста них де ла (МИД), по ли тич ких стра на ка, уред ни ци ма но ви на. Ју го сло вен-
ски зва нич ни ци и по ли тич ки пред став ни ци уве ри ли су их да Бе о град не ће 
по др жа ти ко му ни стич ки по крет, али и са ве то ва ли да бу гар ска вла да не би 
тре ба ло на исти на чин да тре ти ра ко му ни сте и зе мљо рад ни ке. Па шић је 
из ја вио да се Кра ље ви на СХС не ће ме ша ти у до га ђа је у Бу гар ској, а бу гар ски 
по сла ник у Бе о гра ду био је си гу ран да у вла ди пре о вла да ва став да је си туа-
ци ја у Бу гар ској по сле ди ца де ло ва ња ко му ни ста. Нин чић је обе ћао да Бе о град 
не ће до зво ли ти пре ла зак бу гар ских еми гра на та-ко му ни ста са ју го сло вен ске 
на бу гар ску те ри то ри ју, док је еми гран ти ма-зе мљо рад ни ци ма пре по ру че но 
да не уче ству ју у ко му ни стич ким ак ци ја ма.38

Док су „иза ку ли са” тра ја ла ди пло мат ска над му дри ва ња, и те кле вој-
но-ди пло мат ске при пре ме, јав ност у Кра ље ви ни СХС би ла је у „пред рат ном 
ста њу”. Кра јем ав гу ста бе о град ска Прав да пи са ла је да се у Пе три чу на ла зи 
70.000 ор га ни зо ва них ко ми та спрем них за упад, да би не ко ли ко да на по том 
ци фра „спа ла” на 40.000. Лист се пи тао: ако је Ита ли ја „за три уби је на оку-
пи ра ла Крф, шта ми че ка мо по сле хи ља ду уби је них?”39 До пи сник Деј ли Те
ле гра фа (Daily Te le graph) ко ји је тих да на бо ра вио у Бе о гра ду, за бе ле жио је 
да су угло ви ули ца би ли об ле пље ни пла ка ти ма раз ли чи тих ли сто ва ко ји ма 
се јав ност оба ве шта ва ла да је „це ла Бу гар ска у пла ме ну” и да је вла да Цан-
ко ва обо ре на. У то ме је ви део про па ган ду усме ре ну на при пре му јав ног 
мње ња за вој ну ин тер вен ци ју у Бу гар ској.40

У сми ри ва њу си ту а ци је кључ ну уло гу од и гра ле су ве ли ке си ле. Па риз 
је по др жао вој не и ди пло мат ске ме ре Кра ље ви не СХС, и оп ту жио Бу гар ску 
да же ли да ис ко ри сти ита ли јан ско-ју го сло вен ски су коб, као и да не из вр ша ва 
оба ве зе ко је је пре у зе ла прет ход на бу гар ска вла да.41 Чак је и Ита ли ја, же ле ћи 
да из бег не да ље ком пли ка ци је на Бал ка ну, по што је би ла у спо ру са Грч ком, 
упо зо ри ла Со фи ју на штет не по сле ди це ак тив но сти ВМРО-а.42 Став Ве ли ке 

36 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 593, Спа лај ко вић –МИД-у, пов. бр. 908, 18. 09. 1923. 
37 Д. Ми тев, Пре враֳъֳ на 9 юни 1923 ֱ...., 29.
38 Д. Ко сев, н.д., 115–116.
39 Прав да, „Бу га ри спре ма ју упад”, 31. VIII 1923; „Бу га ри спре ма ју по бу ну”, 4. IX 1923.
40 Стоян Райчев ски, Блֱа ри ֳ е в све ֳ ов ни ֳ е хро ни ки 1920–1925, Со фия 2003, 213.
41 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 593, Спа лај ко вић –МИД-у, пов. бр. 908, 18. IX 1923; D. To do ro vić, 

Ju go slo ven skobu gar ski od no si..., 187.
42 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 589, МИД –По слан ству (из ве штај из Со фи је), стр. пов. бр. 673, 9. IX 

1923; Не мач ки исто ри чар С. Требст, ме ђу тим, на во ди да је Му со ли ни био при ну ђен да се 
при дру жи при ти ску на Со фи ју, јер је фран цу ска оба ве штај на слу жба до шла у по сед два 
ита ли јан ска из ве шта ја о ве за ма Ита ли је и ВМРО-а, па је ита ли јан ска по ли ти ка ти ме дис-
кре ди то ва на. На осно ву ових до ка за, Нин чи ће во Вре ме оштро је на па ло Ита ли ју (Ste fan 
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Бри та ни је, на ко ју је бу гар ска вла да нај ви ше ра чу на ла, де ло вао је као „хла дан 
туш” на Со фи ју. Ло н дон је по ру чио да се ко мит ске че те мо ра ју рас ту ри ти.43 С 
дру ге стра не, лорд Ро берт Се сил (Lord Ro bert Ce cil), бри тан ски пред став ник у 
Дру штву на ро да, ути цао је на Нин чи ћа у прав цу сми ри ва ња стра сти, и пре нео 
му стра хо ва ња бу гар ске вла де. По сле то га Нин чић је, у још јед ном од раз го во-
ра са Кал фо ви ма, убла жио ра ни ју ре то ри ку, ис та кав ши да вој ну ин тер вен ци ју 
мо же иза зва ти са мо ак ци ја ВМРО-а ве ли ких раз ме ра, а не обич ни ин ци ден ти.44

Страх од ју го сло вен ске ин тер вен ци је по тра јао је до кра ја сеп тем бра. 
Кра јем ме се ца Ра кић је из ве шта вао да бу гар ска вла да „по но во има уз бу дљи-
вих из ве шта ја да ће на ша вој ска пре ћи гра ни цу”, па је по ми шља ла на ева ку-
а ци ју Со фи је. Нин чић је на ре дио да се ове ве сти од луч но де ман ту ју.45

Опа сност од кон фрон та ци је је от кло ње на и кри за је окон ча на по што је 
Бу гар ска при хва ти ла фран цу ску ини ци ја ти ву о на став ку раз го во ра на ба зи 
Ни шког спо ра зу ма, с ко јом су се сло жи ле Ен гле ска и Ита ли ја.46 Со вјет ски 
из во ри ука зу ју на не што дру га чи ји „сце на рио” окон ча ња кри зе. Је дан њи хов 
из ве штај го во ри о ул ти ма ту му у шест та ча ка ко ји је Кра ље ви на СХС упу-
ти ла Бу гар ској, као услов да од у ста не од пла ни ра не интервенцијe: 1) га ше ње 
ма ке дон ске штам пе; 2) ра се ли ти ко мит ске вој во де и че те из Со фи је и по гра-
нич них обла сти у уну тра шњост; 3) да бу гар ско Ми ни стар ство уну тра шњих 
де ла из вр ши про ве ру ста ња у Пи рин ском кра ју и та мо про ме ни ау то но ми-
стич ку ад ми ни стра ци ју; 4) са зи ва ње Ју го сло вен ско-бу гар ске ко ми си је, са-
гла сно Ни шком спо ра зу му; 5) из ру че ње То до ра Алек сан дро ва; 6) из ру че ње 
дру гих ли ца оп ту же них за на си ље у Ма ке до ни ји и По мо ра вљу за вре ме 
Пр вог свет ског ра та.47 По истом из во ру, Бу гар ска је при хва ти ла пр ве че ти ри 
тач ке и та ко от кло ни ла опа сност од оку па ци је За пад не Бу гар ске и Пер ни ка, 
за ко ју су би ле при пре мље не три ди ви зи је ста ци о ни ра не у ре јо ну Шти па, 
Пи ро та и Ца ри бро да. Со фи ја је од би ла да из вр ши пе ту и ше сту тач ку, уз 
обра зло же ње да на ру ша ва ју бу гар ски су ве ре ни тет.48 

Иа ко у дру гим из во ри ма ни смо на шли по твр ду о ул ти ма ту му49, ни је не-
мо гу ће да су Бу гар ској ис по ста вље ни по ме ну ти зах те ви. На и ме, ју го сло вен ска 

Tro ebst, „Фа ши стич ка Ита ли ја и ВМРО (1922–1925)”, Сֳо ֱо ди ни од осно ва ње ֳ о на ВМРО 
и 90 ֱо ди ни од Илин ден ско ֳ о во сֳа ние, При ло зи од на у чен со бир одр жан на 21–23 ок то ври 
1993 г., Ско пје 1994, 396–397; Вре ме, „Ма ке дон ству ју шчи и Ита ли ја”, 21. IX 1923; D. To do ro vić, 
Ju go slo ven skobu gar ski od no si..., 187; Ил чо Ди ми тров, Бълֱа роиֳа ли ан ски ֲо ли ֳ и че ски 
оֳ но ֵ е ния 1922–1943, Со фия 1996, 29–30. Ди ми тров за кљу чу је да је Ита ли ја по ма га ла 
ВМРО, али да јој, у том тре нут ку, ни је био у ин те ре су уста нак у Ма ке до ни ји, јер би је то 
до ве ло у кон фликт са Фран цу ском, што ни је же ле ла (због „Крф ске кри зе” ни је би ла у до брим 
од но си ма са Ен гле ском).

43 Д. Ми тев, Пре враֳъֳ на 9 юни 1923 ֱ...., 29.
44 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 591, МИД –По слан ству, стр. пов. бр. 710, 17. IX 1923; Д. Ми тев, 

Пре враֳъֳ на 9 юни 1923 ֱ...., 30; Д. Ко сев, н. д., 105–106.
45 АЈ, ПБ, 395-9-96, л. 327, Нин чић –По слан ству (из ве штај из Со фи је), пов. бр. 9288, 28. IX 

1923. По во дом па ни ке ко ја је за вла да ла у Со фи ји, је дан из ве штај у Вре ме ну из Со фи је је гла сио 
да је „у два ма ха не ко уба цио вест да Ср би до ла зе, на шта се ма са све та ди гла да бе жи ван 
Со фи је. Је два је ус пе ло вла сти ма да уми ре ста нов ни штво” (Вре ме, 26. IX 1923).

46 Д. Ми тев, Пре враֳъֳ на 9 юни 1923 ֱ...., 31.
47 НВБ/I, док. 73, 134–135.
48 Исто.
49 У ли те ра ту ри о овом ул ти ма ту му го во ри Љ. Спа сов (Ви де ти: Л. Спа сов, Бълֱар ска ֳ а 

ди ֲ ло ма ция, 59).
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вла да је слич не зах те ве Бу гар ској упу ћи ва ла и ра ни је. Ра кић је 20. сеп тем бра 
ја вљао: да је Ру сев оти шао у оби ла зак Ћу стен ди ла, Џу ма је и Пе три ча, да на 
ли цу ме ста „пре ду зме по треб не ме ре”; да је бу гар ска вла да од лу чи ла да 
по ја ча вој ску „са јед ним до два ба та љо на” ра ди обез бе ђе ња гра ни це од евен-
ту ал ног пре ла ска ко ми та; да је об у ста ви ла лист Илин ден (уме сто ко га је, ме-
ђу тим, од мах по чео да из ла зи лист Пи рин50) и рас ту ри ла исто и ме но дру штво; 
да се Цан ков са стао са То до ром Алек сан дро вим и „нај е нер гич ни је га са ве то-
вао” да об у ста ви све ак ци је про тив Кра ље ви не СХС (Алек сан дров је обе ћао 
да ће об у ста ви ти ак ци ју, осим у слу ча ју ју го сло вен ско-ита ли јан ског су ко ба). 
Ове ме ре су иза зва ле не за до вољ ство у кру го ви ма Ма ке до на ца, па су се по че-
ли жа ли ти да су ви ше сло бо де има ли под Стам бо лиј ским.51 Да кле, по бро ја не 
ме ре бу гар ске вла де ука зу ју да су ју го сло вен ски зах те ви ис по ста вље ни она ко 
ка ко их је на вео со вјет ски из вор, без об зи ра да ли је то би ло у ул ти ма тив ној 
или бла жој фор ми. 

У Со фи ји је 4. ок то бра по че ла са ра дом ме шо ви та Jугословенско-бу гар-
ска ко ми си ја52, а краљ Алек сан дар је 10. ок то бра при мио но вог бу гар ског 
по сла ни ка у Бе о гра ду Кон стан ти на Ва ка рел ског, ко ји је на ду жност сту пио 
још 18. ју ла, што је био знак ото пља ва ња од но са.53 На све ча ном отва ра њу 
ра да ко ми си је, Цан ков је из ја вио да је њен за да так ли кви да ци ја по сле ди ца 
ра та ко је су оста ле „из ме ђу два брат ска на ро да”, ка ко би се по сти гло збли же-
ње ко је је дав но за по че то.54 

АК ТИВ НО СТИ ВМРО-A НА ПРО ЛЕ ЋЕ 1924. ГО ДИ НЕ 
И ПЛА НО ВИ ЗА ВОЈ НУ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈУ КРА ЉЕ ВИ НЕ СХС

Кра јем 1923. го ди не, ВМРО је по но во по ја чао сво је ак тив но сти.55 Бео-
град је ре а го вао но вом но том бу гар ској вла ди. Ра кић је из ја вио Кал фо ву да 
се сти че ути сак да бу гар ска вла да не ће или не мо же да спре чи ак тив но сти 
ма ке дон ских ор га ни за ци ја, и да Кра ље ви на СХС не мо же „че ти ри или пет 
пу та го ди шње” дис ло ци ра ти сво ју вој ску, ства ра ју ћи та ко „не по треб ну нер-
во зу и уза луд не тро шко ве”, те да ће пи та ње ор га ни за ци је на бу гар ској те ри-
то ри ји на кра ју мо ра ти да ре ши са ма, на на чин ко ји „на ђе за сход но”.56 Иа ко 
је Ра кић на по ме нуо да из но си сво је лич но ми шље ње, ово је би ло ја сно упо-
зо ре ње Бу гар ској. Усле ди ла је вер бал на но та (21. де цем бра) са по да ци ма о 

50 Че хо сло ва ֵ ки из во ри за бълֱар ска ֳ а ис ֳ о рия, тoм 1, съст. Й. Ко ларж, И. Щови чек, 
В. Би стриц ки, В. Ат. Ва си лев, Л. Ма но ло ва, Со фия 1985, док. 127, 234 (да ље: ЧИ/I, док, стр.).

51 АЈ, ПБ, 395-9-96, л. 320–321, Пе рић –По слан ству (из ве штај из Со фи је), стр. пов. 712, 
21. IX 1923.

52 О ра ду ко ми си је видeти: Л. Спа сов, Бълֱар ска ֳ а ди ֲ ло ма ция, 60–64; Здрав ка Ми-
че ва, „Бълга ро-юго слав ски те от но ше ния (9 юни 1923 – 4 яну а ри 1926)”, Про бле ми на бал
кан ска ֳ а ис ֳ о рия и кул ֳ у ра, Stu dia bal ca ni ca, том 14, Со фия 1979, 330–331.

53 Ма рия Ма те е ва, Хри сто Те па ви ча ров, Ди ֲ ло ма ֳ и че ски оֳ но ֵ еия на Бълֱа рия 1878–
1991, Со фия 1989, 331; З. Ми че ва, н.д., 330.

54 „Кон фе рен ци ја у Со фи ји”, Вре ме, 06. X 1923.
55 АЈ, ПП, 388-9-22, л. 12, Из ве штај Оба ве штај ног оде ље ња Ге не рал шта ба, Пов. Ђ. Об. 

бр. 10.913, 2. I 1924; А. Гре бе на ров, н.д., стр. 152.
56 АЈ, ПП, 388-8-21, л. 701, Ра кић –Нин чи ћу, пов. бр. 1.234, 28. XII 1923.
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пре ла сци ма че та, на ко ју је бу гар ска вла да од го во ри ла тек 20. фе бру а ра, пред-
ло жив ши за јед нич ку са рад њу по гра нич них ор га на сход но Ни шком спо ра-
зу му.57 Кал фов је ита ли јан ском по сла ни ку го во рио да ће Бе о град на про ле ће 
по но ви ти сво ју ак ци ју из ав гу ста и сеп тем бра, чи ји је циљ спре ча ва ње ста-
би ли за ци је Бу гар ске, иза зи ва њем по вре ме них по тре са, уз по моћ бу гар ске 
по ли тич ке еми гра ци је. Ти ме је бу гар ска вла да об ја шња ва ла стал на упо зо-
ре ња из Бе о гра да о мо гу ћој ко мит ској по бу ни у Ма ке до ни ји. Бе о град ће као 
из го вор ис ко ри сти ти не ле гал но при ку пља ње по ре за од стра не ВМРО-а. 
Бу гар ска вла да чи ни све да убе ди ВМРО де из бег не про во ка ци је, али не 
мо же да при ме ни ре пре сив не ме ре она ко ка ко то оче ку је Бе о град, жа лио се 
бу гар ски ми ни стар.58

То ком пр ва три ме се ца 1924. го ди не из ве шта ји са раз ли чи тих адре са 
(по ли циј ски, ди пло мат ски, вој ни) по твр ђи ва ли су да је ВМРО по ја чао при-
преме за, ка ко се ве ро ва ло, про лећ ну ак ци ју, нај ве ћу до та да.59 У јед ном од 
њих се ка же да се Ма ке дон ци уве ли ко оку пља ју у реjону Пе три ча, Џу ма је 
и Ћу стен ди ла, и да ће ВМРО на па сти у са ве зу са Ал бан ци ма (Ал бан ски ко-
ми тет из Ца ри гра да је при ку пљао до бро вољ це). На пад би от по чео ВМРО на 
Стру мич ки срез, а циљ би био пре се ца ње же ле знич ке ве зе с Грч ком, и по ве-
зи ва ње с гру па ма ко ми та и ка ча ка ко је би на па ле из Ал ба ни је, пре ко Би то ља. 
Не ки из ве шта ји су го во ри ли о око 40 че та с при бли жно 10.000 љу ди.60 ВМРО 
је пла ни рао исто вре ме ни уста нак и у До бру џи, са ци љем да, ка да из би је уста-
нак у Вар дар ској Ма ке до ни ји, спре чи ин тер вен ци ју Ру му ни је у Бу гар ској, 
или ње ну евен ту ал ну по моћ Кра ље ви ни СХС.61 

У ди пло мат ским до ку мен ти ма го во ри се и о тај ном са стан ку у Ва ло ни, 
ка да је на вод но до го во ре на ши ро ка ан ти ју го сло вен ска ко а ли ци ја (ма ке дон-
ског, ал бан ског и тур ског ко ми те та, а по ми ња ло се и уче шће Стје па на Ра ди ћа) 
за ве ли ки про лећ ни уста нак ко ји би за по чео на Ко со ву и у Вар дар ској Ма ке-
до ни ји. Ди пло мат ска пре пи ска ука зу је да је ово пи та ње до ста за о ку пља ло 
па жњу ју го сло вен ске ди пло ма ти је. Ме ђу тим, на кра ју се ис по ста ви ло да су 
ин фор ма ци је ко је је ди пло мат ски пред став ник у Ца ри гра ду до би јао од бу гар-
ског еми гран та, из ве сног Ива на Тро ша но ва (ко ји је за уз врат до би јао од ре ђе ну 

57 ИДД/I/1, док. 126, 305–306.
58 Исто, док. 100, 254.
59 Бу гар ски исто ри чар А. Гре бе на ров твр ди да ни су про на ђе ни „озбиљ ни из во ри” ко ји 

би по твр ди ли оп ту жбе Бе о гра да да је ВМРО при пре мао ак ци ју по чет ком 1924. го ди не (А. 
Гре бе на ров, н.д., 155). Он, ме ђу тим, не на во ди ко ји би „сте пен озбиљ но сти” та кви из во ри 
тре ба ло да по се ду ју. Ве о ма озбиљ ни ју го сло вен ски из во ри по твр ђу ју да је ор га ни за ци ја 
вр ши ла по ја ча не при пре ме за упа де че та ве ћих раз ме ра.

60 АЈ, ПП, 388-9-22, л. 86, МИД –По слан ству, пов. бр. 982, 19. II 1924; л. 87, МИД – По-
слан ству, пов. бр. 983, 20. II 1924; л. 90, МИД –По слан ству, пов. бр. 980, 19. II 1924.

61 Ис ֳ о рия на Бълֱа ри ֳ е, ֳом IV: Бълֱар ска ֳ а ди ֲ ло ма ция оֳ древ носֳֳа до на ֵ и 
дни, ред. Емил Алек сан дров, Со фия 2003, 373–374. Ин тер вен ци ја Ру му ни је би ла је ис кљу че на. 
Ју го сло вен ско-ру мун ски од но си су на про ле ће 1924. го ди не до сти гли нај ни жу тач ку, што 
је иза зва ло кри зу Ма ле Ан тан те. Из ме ђу оста лог, по вод је би ла ру мун ска по ли ти ка пре ма 
вла ди Цан ко ва. Краљ Алек сан дар је ука зи вао ру мун ском по сла ни ку да та по ли ти ка ни је 
уса гла ше на са Бе о гра дом, на шта му је овај од го во рио да је за вре ме Стам бо лиј ског Кра ље-
ви на СХС ус по ста ви ла са вез с њим, а да ни је пи та ла Ру му ни ју. Та да је Ру му ни ји ста вље но до 
зна ња да у слу ча ју су ко ба са СССР-ом не ће мо ћи да ра чу на на по моћ Бе о гра да (А. А Язько ва, 
Ма лая Ан ֳ ан ֳ а в евро ֲ ейской ֲо ли ֳ и ке 1918–1925, Мо сква 1974, 261–262). 



нов ча ну на док на ду, а оче ки вао је и ју го сло вен ски па сош), би ле углав ном 
ла жне (Ми ни стар ство ино стра них де ла их ни је мо гло по твр ди ти из дру гих 
из во ра), те да је Тро ша нов био не по у здан (тј. да се ра ди ло о „уце њи ва чу” и 
„ли цу ко је слу жи сва ко ме”, ка ко је ста ја ло у јед ном Нин чи ће вог те ле гра му). 
У МИД-у су сма тра ли да се ра ди о „об ма њи ва њу” и шпи јун ским игра ма („кон-
тра шпи ју на жи”).62

Без об зи ра на не по у зда ност ин фор ма ци ја о „до го во ру у Ва ло ни”, не-
спор на је чи ње ни ца да је на про ле ће 1924. го ди не по сто ја ла бли ска са рад ња 
из ме ђу ко мит ске и ка чач ке ор га ни за ци је. Ко ми те су има ле ја ку ба зу у ал бан-
ској ва ро ши ци Кор чи, њи хо вој ор га ни за ци ји су се при кљу чи ли ло кал ни Ал-
бан ци-му сли ма ни, као и ал бан ски офи ци ри, а ужи ва ли су по др шку и не ких 
ал бан ских по ли ти ча ра.63 За то је Нин чић кра јем мар та ја вљао о но вој так ти ци 
ВМРО-а – да ко ми те уба цу је пре ко Ва ло не у ју жну Ал ба ни ју, и да ак ци ја 
поч не са ал бан ске стра не, што би ам не сти ра ло бу гар ску вла ду од од го вор но-
сти.64 Бе о град је оп ту жи вао ал бан ску вла ду за не ис кре но и не ло јал но др жа ње. 
Ју го сло вен ске ди пло ма те у Ал ба ни ји су ви ше пу та ур ги ра ле код та мо шње 
вла де да про те ра ко ми те.65 Као јед ну од ме ра, ју го сло вен ска вла да је апри ла 
1924. го ди не за тво ри ла гра ни цу код Охри да, чи ме је пре ки нут про мет хра не 
и сто ке. Је дан од глав них ци ље ва ове ме ре био је да се пре се че снаб де ва ње 
ко ми та хра ном.66

Ка кве су би ле по зи ци је бу гар ске вла де и ње ни од но си са ВМРО-ом по-
во дом отва ра ња „ма ке дон ског пи та ња” на про ле ће 1924. го ди не? Бу гар ска 
вла да би ла је про тив ору жа не ак ци је, али јој ни је би ло спор но по кре та ње 
„ма ке дон ског пи та ња” као ма њин ског, у скла ду са ме ђу на род ним уго во ри ма.67 
Исто ри чар С. Требст на во ди да је вла да ко ми те ту кра јем ја ну а ра ста ви ла до 
зна ња да не мо же да ра чу на на ње ну за шти ту у слу ча ју от по чи ња ња ак ци је.68 
Ше фу ВМРО-а То до ру Алек сан дро ву је већ на је сен 1923. по ста ло ја сно да 
су на де у но ву вла ду би ле уза луд не, и да је Цан ков, као и Стам бо лиј ски, хтео 
не са мо да об у зда, већ и да рас ту ри ВМРО.69 Исто ри чар ка Р. Гри ши на сма тра 
да је пи та ње од но са бу гар ске вла де пре ма ВМРО знат но сло же ни је, јер вла да 
ни је би ла хо мо ге на. Она пре по зна је две глав не гру пе: пр ву, ко ју су пред ста-
вља ли Цан ков и Кал фов, и ко ја је би ла за збли жа ва ње са Кра ље ви ном СХС 
„по сва ку це ну”, па је у ВМРО-у ви де ла глав ну пре пре ку; и дру гу, ко ју је пред-
ста вљао ми ни стар вој ни, ге не рал Иван Влков (Иван Вълков Вълков), шеф 

62 О „слу ча ју Тро ша нов”, „са стан ку у Ва ло ни” и дру гим по ве за ним пи та њи ма в. АЈ, 
Фонд По слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ца ри гра ду/Ан ка ри, 370-23-72, л. 231, 253, 257–258, 
260, 265, 274, 276–277, 293, 298–299, 308, 310, 320, 339, 371, 377, 384, 436, 520 – пре пи ска де-
ле га та у Ца ри гра ду и МИД-а, од но вем бра 1923. до ок то бра 1924 го ди не.

63 АЈ, ПП, 388-6-18, л. 88, 90, Нин чић –По слан ству (из ве шта ји Кон зу ла та у Кор чи), пов. 
бр. 556 и 553, 10. III 1924; Са ша Ми шић, Ал ба ни ја: при ја тељ и про тив ник. Ју го сло вен ска 
по ли ти ка пре ма Ал ба ни ји 1924–1927, Бе о град 2009, 44–45.

64 АЈ, ПП, 388-9-22, л. 172, Нин чић –По слан ству, пов. бр. 2.462, 21. III 1924.
65 АЈ, ПП, 388-6-18, л. 107, МИД –Спа лај ко ви ћу, пов. бр. 629, 20. III 1924; л.112, МИД 

– По слан ству, пов. бр. 696, 21. III 1924.
66 С. Ми шић, н.д., 46–47.
67 Ви де ти: К. Па ле шут ски, н.д., 141; Р. П. Гри ши на, Во зник но ве ние фа ֵ и зма в Болֱа рии, 

Со фия 1976, 226.
68 S. Tro ebst, н.д., 401.
69 Исто, 398.
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Вој ног са ве за и по кро ви тељ ВМРО-а, иза ко га је ста јао Двор. Цан ков је ка сни-
је го во рио да је Влков био глав ни са бо тер ње го ве спољ не по ли ти ке и по ли ти ке 
пре ма ВМРО-у, док је Влков твр дио да је по ли ти ка вла де би ла да не ула зи 
у кон фликт с ко ми те том.70 Сâм Цан ков у ме мо а ри ма на во ди да је убе ђи вао 
дру гог чла на ЦК ВМРО Про то ге ро ва да од у ста ну од ак ци је, ко ја мо же на не ти 
ште ту не са мо бу гар ској вла ди, већ и ста нов ни штву Ма ке до ни је, јер ће пред-
ста вља ти из го вор за Бе о град да по ја ча ре пре сив не ме ре.71 Још је дан од ути-
цај них де лат ни ка у ВМРО-у, Ди ми тар Вла хов, у сво јим ме мо а ри ма на во ди 
да су кра јем мар та 1924. го ди не Алек сан дров и Про то ге ров би ли по зва ни од 
стра не Цан ко ва и Влко ва, и да им је за пре ће но да ће вла да пред у зе ти озбиљ не 
ме ре уко ли ко на ста ве сво јим де ло ва њем да ства ра ју пре пре ке збли жа ва њу 
с Кра ље ви ном СХС.72

У Фо рин офи су су сма тра ли да бу гар ска вла да са ВМРО-ом про во ци ра 
ин ци ден те, с ци љем да их ис ко ри сти за отва ра ње „ма њин ског пи та ња”. За то 
је Бу гар ска кра јем фе бру а ра упо зо ре на да Ен гле ска не ће би ти у си ту а ци ји 
да је за шти ти од Кра ље ви не СХС, ко ја ће ис ко ри сти ти сва ку про во ка ци ју за 
вој ни упад. Бри тан ски по сла ник у Со фи ји за тим је ја вио да је То дор Алек сан-
дров из дао на ред бу о об у ста вља њу ак ци је.73

С дру ге стра не, по чет ком мар та, Ан дреј Љап чев (Ан дрей Та сев Ляпчев) 
и Ата нас Бу ров (Ата нас Ди ми тров Бу ров), ути цај не во ђе у вла да ју ћој Де мо-
крат ској сло зи (бу ду ћи пред сед ник вла де и ми ни стар спољ них по сло ва), у 
Лон до ну су во ди ли раз го во ре о „ма ке дон ском пи та њу”. Ен гле ском пре ми-
је ру и ње го вим са рад ни ци ма пре не ли су да по сто је три сце на ри ја за раз вој 
си ту а ци је у Вар дар ској Ма ке до ни ји: 1) уста нак ста нов ни штва по др жан од 
стра не Бу гар ске; 2) спон та на по бу на ста нов ни штва ком би но ва на са ве ли ком 
ко мит ском ак ци јом; 3) про во ка ци ја ју го сло вен ских вла сти – иза зи ва ње не-
ре да ко је би би ло ис ко ри шће но за на пад на Бу гар ску. Дво ји ца су сма тра ла да 
је дру га ва ри јан та нај ве ро ват ни ја и да је бу гар ска вла да не мо же спре чи ти. 
По зва ли су Лон дон да де лу је у Бе о гра ду и Со фи ји ка ко би био спре чен кон-
фликт, а уко ли ко до ње га до ђе, да по др жи ме ђу на род ну ан ке ту ко ју ће Со фи-
ја за тра жи ти. Тра жи ли су и да у Вар дар ској Ма ке до ни ји бу ду по ста вље ни 
ен гле ски кон зу ли и слу жбе ни ци Дру штва на ро да ко ји би над гле да ли спро-
во ђе ње „ма њин ских пра ва”. Циљ ових пред ло га (ко је је бу гар ски по сла ник 
у Лон до ну и зва нич но до ста вио Фо рин офи су) био је да се кри за у од но си ма 
са Кра ље ви ном СХС ис ко ри сти за ста вља ње у ме ђу на род ни фо кус „ма њин-
ских пра ва Бу га ра” у Вар дар ској Ма ке до ни ји.74 Но, у Лон до ну ни су хте ли 
да раз ма тра ју бу гар ске ар гу мен те.75 

70 Р. П. Гри ши на, н.д, 244–245.
71 Алек сандър Цан ков, Мо е ֳ о вре ме. Ме мо а ри, Со фия 2002, 306–307.
72 Ди ми тар Вла хов, Ме мо а ри, Ско пје 2003, 230.
73 Ди митър Ми тев, „Ан глия, ма ке дон ският въпрос и бълга ро-юго слав ски те от но ше ния 

през 1924 г.”, Исֳо ри че ски ֲре ֱ лед, год. XL, књ. 3 (1984), 27; Di mi tris Li va ni os, The Ma ce do nian 
Qu e sti on, Bri tain and the So ut hern Bal kans 1939–1949, New York 2008, 57; ЦК ВМРО је из дао 
на ред бу о пре ки ду свих ак ци ја 15. мар та (А. Гре бе на ров, н.д., 159).

74 Ва сил Ат. Ва си лев, „Майският ма ни фест на ЦК на ВМРО от 1924 г. – об ста нов ка, 
пре го во ри и по сле ди ци”, Исֳо ри че ски ֲре ֱ лед, год. XXXVI, књ. 5 (1980), 41–42; D. Li va ni os, 
n.d., стр. 57.

75 Д. Ми тев, Ан ֱ лия, ма ке дон скияֳ въֲрос..., 27.
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Ен гле ском ста ву до при нео је чврст став Бе о гра да. По сле спо ра зу ма са 
Ита ли јом,76 ју го сло вен ској ди пло ма ти ји је би ло ја сно да је Лон дон је ди на адре-
са ко јој се Бу гар ска и ВМРО мо гу обра ти ти за по кре та ње „ма ке дон ског пи та ња”, 
па је Нин чић Јан гу отво ре но ста вио до зна ња да не ће до зво ли ти по кре та ње тог 
пи та ња, и да ће Кра ље ви на СХС пре кре ну ти у рат не го до зво ли ти да се оспо ри 
да је Ма ке до ни ја срп ска. Ју на и сеп тем бра 1923. го ди не Кра ље ви на СХС уз др-
жа ла се од ак ци је због опа сно сти од Ита ли је, али је са да та опа сност от кло ње на, 
био је ка те го ри чан Нин чић, упо зо ра ва ју ћи да по кре та ње пи та ња Ма ке до ни је 
мо же до ве сти у пи та ње ју го сло вен ско-ен гле ско при ја тељ ство.77 Не и ме но ва ни 
ју го сло вен ски ди пло ма та је бе о град ској Прав ди из ја вио да „Ма ке до ни ју мо же-
мо из гу би ти са мо ра том, а не ди пло мат ским пу тем”, и да не са мо ко ми те, већ 
и „за пад њач ки па ци фи сти”, сво јим ме ша њем про во ци ра ју но ви рат.78 Бри тан-
ски по сла ник је ве ро вао да би се упад ко ми та, у ду ху чл. 2 ита ли јан ско-ју го-
сло вен ског пак та, мо гао сма тра ти по во дом за ју го сло вен ску ин тер вен ци ју.79 
Од луч ност Бе о гра да ви ди се и у Ра ки ће вим из ја ва ма бри тан ском по сла ни ку и 
до пи сни ку Тај мса (The Ti mes) у Со фи ји: је ди ни на чин да се су коб са Бу гар ском 
из бег не је да Со фи ја спре чи ак тив но сти ВМРО-а.80 Так ти ка ми ни стра Нин чи-
ћа би ла је да Кра ље ви ну СХС при ка же као жр тву те ро ра ко ји се при пре ма на 
бу гар ској те ри то ри ји, ко ја је го ди на ма из бе га ва ла су коб и по ку ша ва ла да про-
бле ме ре ши спо ра зу мом. По што су сви по ку ша ји про па ли, Кра ље ви на СХС 
мо ра да ре а гу је „ка ко са ма на ђе за сход но”, тј. евен ту ал на вој на ин тер вен ци ја 
тре ба да се при ка же као крај ња ну жност, а не као на ме ра Бе о гра да. За то је 
упо зо ра вао ди пло ма те да бу ду уз др жа ни од на па да на зва нич ну Со фи ју, по-
себ но да не из но се оп ту жбе ко је се не мо гу до ка за ти (као, на при мер, да бу-
гар ска вла да спре ма на пад на Ср би ју), јер ће то иза зва ти сум њу у ино стран ству 
да Бе о град са мо че ка згод ну при ли ку да на пад не Бу гар ску.81

Бу гар ски по ку ша ји да отво ри „ма ке дон ско пи та ње” ни су на и шли на 
од зив ни у пре сто ни ца ма дру ге две си ле. По ен ка ре је Љап че ва упо зо рио на 
по сле ди це ко је мо гу иза зва ти „бу гар ско-ма ке дон ске ма хи на ци је”.82 У Па ри-
зу, ме ђу тим, ни су има ли раз у ме ва ња ни за ју го сло вен ску по ли ти ку. Ни је им 
се до па да ло то што Бе о град, са да уз са гла сност Ита ли је, на Бал ка ну по ку ша-
ва да спро во ди сво ју ак тив ну по ли ти ку и дик ти ра усло ве оста лим бал кан ским 
др жа ва ма.83 Ита ли ја је де ло ва ла у са гла сно сти са оста ле две си ле.84 

76 „Пакт о при ја тељ ству и ср дач ној са рад њи” из ме ђу Ита ли је и Кра ље ви не СХС („Рим-
ски пакт”), пот пи сан 27. ја ну а ра 1924. го ди не. Овим до го во ром је, на не ко вре ме, окон чан 
ви ше го ди шњи по ли тич ки спор две ју др жа ва, и од ре ђен је ста тус Ри је ке. За Кра ље ви ну СХС 
спо ра зум је зна чио сла бље ње по ли тич ког при ти ска Ита ли је и мо гућ ност сло бод ни јег де ло-
ва ња на Бал ка ну (ви де ти: Bal kan ski ugo vor ni od no si 1876–1996, II tom (1919–1945), prir. Mo mir 
Stoj ko vić, Be o grad 1996, 208–212; Ј. М. Јо ва но вић, н.д., 222–225).

77 Д. Ми тев, Анֱлия, ма ке дон скияֳ въֲрос..., 25.
78 „На ша вла да и Бу гар ска”, Прав да, 28. II 1924.
79 Bri tan ci o Kra lje vi ni Ju go sla vi ji, 229.
80 АЈ, Фонд Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ју го сла ви је – По ли тич ко оде-

ље ње, 334-8-28, л. 93, Ра кић –МИД-у, пов. бр. 100, 18. II 1924.
81 АЈ, ПП, 388-9-22, л. 116, Нин чић –По слан ству, стр. пов. бр. 140, 3. III 1924.
82 Исто, л. 78, Спа лај ко вић –МИД-у, пов. бр. 148, 25. II 1924.
83 Sta ni slav Sre te no vić, Fran cu ska i Kra lje vi na Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 1918–1929, Beo-

grad 2008, 307–309.
84 И. Ди ми тров, н.д., 52–53.
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Раз ло га за озбиљ ну ре ак ци ју си ла је би ло, јер се кон фликт ла ко мо гао 
оте ти кон тро ли. Ра кић је ја сно по ру чио Цан ко ву: пре ла зак ко мит ских че та 
пре ко гра ни це сма тра ће се као ca sus bel li.85 Краљ Алек сан дар и по сла ник у 
Па ри зу Ми ро слав Спа лај ко вић још по чет ком де цем бра 1923. го ди не рас пи-
ти ва ли су се ка ква би би ла ре ак ци ја Фран цу ске ако би Кра ље ви на СХС оку-
пи ра ла бу гар ску те ри то ри ју око ре ке Стру ме ра ди за у ста вља ња ко ми та.86 

Вој ни врх у Бе о гра ду при пре мио је план оку па ци је де ло ва бу гар ске 
те ри то ри је, са ци љем ли кви да ци је ба за ВМРО-а. Рат ни план „Б2” из ра ђен 
је де цем бра 1923. го ди не. Ге не рал штаб је од ре дио да би као „при вре ме ну 
гра ни цу” тре ба ло за у зе ти ли ни ју: бу гар ско-грч ка гра ни ца од тро ме ђе на 
Бе ла си ци до ушћа ре ке Би стри це, за тим ли ни јом ове ре ке до тач ке на су прот 
се ла Ка ту нац, ода тле гре бе ном ко се на ко јој је вис Св. Кон стан тин, па глав-
ним гре бе ном пла ни не Пи рин до Аја Ге ди ка на ста рој тур ско-бу гар ској 
гра ни ци, и ста ром бу гар ско-тур ском гра ни цом до ју го сло вен ске ка ра у ле Ди-
зде ри ца код Ца ре вог Се ла. Ге не рал штаб је пред ла гао да се по себ но изо лу је 
по гра нич на зо на од 10 до 15 ки ло ме та ра, ко ја пред ста вља „осно ви цу чет нич-
ке ак ци је”. Ме ђу тим, пре ма ми шље њу Ге не рал шта ба, ВМРО сво је нај ја че 
ак ци је ни је пред у зи мао са те ри то ри је ко ја је прет ход но озна че на, већ са 
те ри то ри је „Ста ре Бу гар ске” (где се ла Ра ко во, Ра кит ни ца и град Ћу стен дил 
пред ста вља ју глав ну ба зу, а Рил ски ма на стир се ди ште глав ног шта ба ВМРО-а), 
па је сма трао да пред ло же на оку па ци ја не би трај но ре ши ла ко мит ски про-
блем, већ ли кви да ци ја са ме ор га ни за ци је, тј. ње них ба за, за шта је нео п ход-
на оку па ци ја и де ла те ри то ри је „Ста ре Бу гар ске” (за по се да ње Рил ског ма-
на сти ра, Ћу стен ди ла, и зо не на де сној оба ли ре ке Стру ме, из ме ђу Џу ма је и 
Ћу стен ди ла). За ову опе ра ци ју би ле су пред ви ђе не је ди ни це по гра нич них 
ди ви зиј ских обла сти (Ти моч ке, Бре гал нич ке, Вар дар ске и Мо рав ске), укуп-
не сна ге 8 пе ша диј ских пу ко ва и два ко њич ка пу ка. Ина че, Ге не рал штаб је 
ра чу нао да ВМРО у сва ком тре нут ку рас по ла же са 5.000 до бро об у че них и 
спрем них љу ди. Ра чу на ју ћи ме сно ста нов ни штво, тај број би се мо гао по ве-
ћа ти на 12.000 љу ди, а у од ре ђе ном мо мен ту ова ма са би мо гла би ти оја ча на 
вој ни ци ма и ста ре ши на ма стал ног ка дра, што би зна чи ло да би тре ба ло ра-
чу на ти на 30.000 љу ди ко је ВМРО-у, не за ви сно од бу гар ске вла де, сто је на 
рас по ла га њу.87

Као и на је сен 1923. го ди не, у срп ској јав ност за вла да ла је сво је вр сна 
„рат на пси хо за”. Је дан де таљ по у зда но све до чи о то ме. Не где по сле по но ћи 
5. мар та, го то во иди лич но рас по ло же ње ни шког гра ђан ства и офи ци ра пре-
ки ну ла је из не над на уз бу на. Раз лог је би ла вест да су „Бу га ри упа ли чак у 
Пи рот”. Пе ша ди ја и ар ти ље ри ја жур но су кре ну ле ка Пи ро ту сво јој „из ги-
ну лој бра ћи” (под на вод ни ци ма у ори ги на лу – И.Р.).88 Бу га ри ни су на па ли 
Пи рот, ни ти су то има ли у пла ну. Али, ова вест ја сно го во ри о на пе то сти 
ко ја је вла да ла. И зва нич ни из ве шта ји по твр ђи ва ли су по ме ну то ста ње. Та ко 

85 Алек сандър Цан ков, Бълֱа рия в бур но вре ме. Сֲо ме ни, Со фия 1999, 198.
86 Ан то ни на Ни ко ло ва Ку зма но ва, Иֳа лия, Бълֱа рия и Бал ка ни ֳ е 1919–1927. По ли

ֳи че скоди ֲ ло ма ֳ и че ски оֳ но ֵ е ния, Со фия 2003, 105.
87 Вој ни ар хив (ВА), по пи сник (П) 17, ку ти ја (К) 17, фа сци кла (Ф) 1, Рат ни план „Б2”.
88 Ни шки гла сник, 11. IV 1924.



је ко ман дант Ти моч ке ди ви зиј ске обла сти из ве шта вао да је на род у по гра нич-
ним се ли ма био „за пла шен мо гућ но шћу из гле да на рат.”89

При ти сак Бе о гра да, као и не по вољ не спољ не и уну тра шње окол но сти, 
при мо ра ле су бу гар ску вла ду да пре ду зме од ре ђе не ме ре про тив ВМРО-а: 
3. и 4. мар та до шло је до хап ше ња ве ћег бро ја (из ме ђу 300 и 400) по је ди на ца 
за ко је се сма тра ло да су при пад ни ци ор га ни за ци је и да ак тив но уче ству ју 
у ње ним при пре ма ма.90 Ова ме ра, ме ђу тим, ни је за до во љи ла зва нич ни Бео-
град, јер је бу гар ска вла да по сле ви ше зах те ва из бе га ва ла да по слан ству у 
Со фи ји до ста ви спи ско ве ухап ше них, а Кал фов, на ин си сти ра ње Ра ки ћа, 
ни је мо гао да на ве де „ни јед но по зна ти је ли це” ме ђу ухап ше ни ма. За то је 
Нин чић сум њао да је реч о по ку ша ју бу гар ске вла де „да за ва ра ино стран-
ство”’, јер је би ла под при ти ском бри тан ске и фран цу ске вла де да пру жи 
до ка зе о сво јој ми ро љу би во сти. Нин чић је сум њао да је ак ци ја хап ше ња 
из ве де на у до го во ру са Вој ним са ве зом и ВМРО-ом.91 На дан ка да су хап-
ше ња об у ста вље на (8. мар та), вој ни иза сла ник у Со фи ји ја вљао је да је ве ћи 
број ухап ше них пу штен, да ће ма ли број би ти ин тер ни ран у уну тра шњост 
Бу гар ске, да су хап ше ња про шла без ика ка вих ин ци де на та и опи ра ња, да 
сву да вла да пот пу ни мир, те да сво ово по твр ђу је као тач не ве сти да су ме ре 
вла де би ле при вид не и да им ни је био циљ рас ту ра ње ВМРО-а.92 

Су тра дан је Ра кић раз го ва рао са Кал фо вим ко ји му је са оп штио име на 
15 ухап ше них ма ке дон ских вој во да. По сла ник му је из ја вио да све ин фор-
ма ци је ука зу ју на то да „цео овај по сао ни је озби љан” и да су „по за тва ра на 
ли ца ко ја ни шта не зна че, а оста ли су на сло бо ди глав ни во ђи и по кре та чи”.93 
Ра кић је сма трао да је овим ме ра ма бу гар ска вла да ци ља ла на сле де ће: да 
пре о кре не европ ско јав но мње ње у сво ју ко рист и да при пре ми те рен за пре-
но ше ње спо ра пред Дру штво на ро да, при ка зу ју ћи сво је ме ре као огром ну 
жр тву ко ју је под не ла у име ми ра на Бал ка ну. Не ма ни ка кве сум ње да је све 
ра ђе но у спо ра зу му са То до ром Алек сан дро вим, сма трао је по сла ник, и до-
дао да све ово до ка зу је да је вла да ус пе ла да убе ди во ђу ВМРО-а да од у ста-
не од ак ци је ко ја би би ла пре ви ше опа сна за Бу гар ску.94 Што се хап ше ња 
ти че, и Цан ков у сво јим ме мо а ри ма при зна је да је ме ра оста ла без ефек та, и 
за то оп ту жу је ге не ра ла Влко ва, ко ји је оба ве стио не ке ви ђе ни је чла но ве 
ВМРО-а да им се спре ма хап ше ње.95 

Кра јем ју ла, Кал фов је по се тио Ра ки ћа и из ја вио му да се Ма ке дон ци 
при пре ма ју да из вр ше упад из око ли не Пе три ча, па је бу гар ска вла да про це-
ни ла да јој је по треб но по ја ча ње у људ ству и на о ру жа њу у Пе три чу, Џу ма ји 
и Св. Вра чи ма. За то је Бу гар ска од лу чи ла да се обра ти Кон фе рен ци ји ам ба-
са до ра са мол бом да јој до зво ли по ве ћа ње жан дар ме ри је за до дат них 6.000 
љу ди, или „бар за 2500–3000 љу ди”, при вре ме но, док не про ђе опа сност од 

89 ВА, П17, К473, Ф3, док. 6, л. 2, „Уну тра шња си ту а ци ја на те ри то ри ји ар миј ских 
обла сти за ме сец март 1924.” (Оба ве штај но оде ље ње, Пов. Ђ. Об. Бр. 3.473, 22. IV 1924).

90 S. Tro ebst, н. д., 401.
91 АЈ, ПП, 88-9-22, л. 124–125, Нин чић –По слан ству, пов. бр. 1.830, 6. III 1924.
92 Исто, л. 130, Нин чић –По слан ству, пов. бр. 1.916, 08. 03. 1924.
93 Исто, л. 131, Нин чић –По слан ству (из ве штај из Со фи је), пов. бр. 1.937, 9. III 1924.
94 Исто.
95 А. Цан ков, Мо еֳо вре ме, 204.
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ко мит ских упа да.96 Овим зах те вом бу гар ска вла да по ку ша ла је да ис ко ри сти 
ко мит ски про блем и до би је при ста нак Бе о гра да за по ве ћа ње сво јих вој них 
сна га. Зна ју ћи да ће Бе о град, као и до та да, би ти нај ве ћа пре пре ка евен ту-
ал ном по зи тив ном ре ше њу још јед ног у ни зу зах те ва, бу гар ској вла ди су 
ко мит ске при пре ме до бро до шле. Она је пред Бе о гра дом иза шла са „ко мит-
ском опа сно шћу”, док је пред дру гим др жа ва ма свој зах тев об ја шња ва ла 
„бољ ше вич ком опа сно шћу”, за ко ју је Бе о град твр дио да ни је та ко озбиљ на 
ка квом је бу гар ска вла да же ли пред ста ви ти. Бу гар ској вла ди су би ли нео п-
ход ни до дат ни кон тин ген ти јер је због ме ра ко је је, под при ти ском Бе о гра да, 
од мар та пред у зи ма ла про тив ВМРО-а до шло до отво ре ног рас це па из ме ђу ње 
и ма ке дон ске ор га ни за ци је, па је хте ла да оја ча гар ни зо не пре ма ју го сло вен-
ској и грч кој гра ни ци, не би ли спре чи ла пре ла зак ко ми та, и ти ме за др жа ла 
курс по пра вља ња од но са са Кра ље ви ном СХС.97 Ме ђу тим, за Ра ки ћа је од-
нос бу гар ске вла де пре ма ВМРО-у био „ла жан”. Сма трао је да ко ми те ви ше 
не ма ју ни ка кво упо ри ште у Вар дар ској Ма ке до ни ји, да су пот пу но сло мље-
не, и да је је ди но пре о ста ло да Со фи ја ис пу ни Ни шки спо ра зум и уни шти 
њи хо ве ба зе на сво јој те ри то ри ји.98 

* * *

Од ав гу ста 1923. го ди не, па све до ка сног про ле ћа 1924. го ди не, ВМРО 
је, охра брен до ла ском на власт но ве, ње му бли ске вла де, по ку ша вао да ак ту-
е ли зу је „ма ке дон ско пи та ње”. Ме ђу тим, оштар ди пло мат ски од го вор Бе о гра-
да и „звец ка ње оруж јем”, те шка уну тра шња си ту а ци ја у Бу гар ској, упит на 
кон со ли да ци ја но ве вла де и не спрем ност ве ли ких си ла да до зво ле ком пли-
ко ва ње си ту а ци је на Бал ка ну, учи ни ли су да се одр жи ка кав-та кав мир. С 
дру ге стра не, чи ни нам се ис прав ним да ју го сло вен ске вој не ме ре пре ма 
Бу гар ској на је сен 1923. го ди не по сма тра мо у кон тек сту ју го сло вен ско-ита-
ли јан ског кон флик та, мно го ви ше не го као од го вор на опа сност од ко мит ског 
упа да. Ко мит ски про блем је ту по слу жио ви ше као зго дан по вод. Ипак, сво јим 
ак тив но сти ма по сле Де ве то јун ског пре вра та, ВМРО је ус пео, до не кле, да 
по стиг не свој циљ, а то је би ло ожи вља ва ње „ма ке дон ског пи та ња”, по што 
га је Стам бо лиј ски по ку ша вао ис ти сну ти на мар ги не бу гар ске спољ не и на-
ци о нал не по ли ти ке.

96 АЈ, ПП, 88-9-22, л. 335, МИД –По слан ству у Па ри зу, пов. бр. 6.848, 5. VIII 1924. 
97 ЧИ/I, док. 167, 299–300.
98 Исто, док. 169, 303-304.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

FO RE IGN PO LICY AND SE CU RITY ASPECT OF AN TI-YUGO SLAV  
AC TI VI TI ES OF THE IN TER NAL MA CE DO NIAN RE VO LU TI O NARY  

OR GA NI ZA TION (IMRO) FROM BUL GA RIA (1923–1924)

by

IVAN RI STIĆ, PhD
PS “Vuk Karadžić”
Kru še vac, Ser bia

SUM MARY: Du ring the 1920s, the In ter nal Ma ce do nian Re vo lu ti o nary Or ga ni za tion 
(IMRO) was the re a son of the se ri o us pro blems in re la ti ons bet we en Yugo sla via (King dom of 
SCS) and Bul ga ria. In au tumn 1923, a ma jor cri sis in re la ti ons was ca u sed by the Yugo sla vian’s 
ex pec ta ti ons of IMRO’s mas si ve at tack, ai ming to ca u se a re bel lion in the Yugo slav part of 
Ma ce do nia. The Or ga ni za tion wan ted to use the con flict bet we en Yugo sla via and Italy, which 
was in pro gress. Yugo sla via had ta ken mi li tary me a su res (e.g. sent mi li tary re in for ce ments 
to the Bul ga rian bor der) and di plo ma tic ac tion. The Gre at Po wers con dem ned Bul ga ria be ca u se 
it to le ra ted the IMRO. 

In early 1924, the re was an even gre a ter cri sis. The aim of IMRO and parts of the Bul-
ga rian go vern ment, which sup por ted the Or ga ni za tion, was to re-la unch the so-cal led ‘’Ma-
ce do nian qu e sti on’’ in front of the Eu ro pean pu blic opi nion, the Gre at Po wers and the Le a gue 
of Na ti ons. Yugo sla via had un der ta ken the gre at di plo ma tic ac tion, but al so pre pa red a plan 
for a mi li tary oc cu pa tion of parts of Bul ga ria whe re the lo ca tion of IMRO’s ba ses was. Be ca-
u se of that, the Bul ga rian go vern ment had to pa cify the IMRO le a ders, and they had to gi ve 
up furt her pre pa ra ti ons. Be si des, the Gre at Po wers, espe ci ally the Uni ted King dom, so lemnly 
war ned Bul ga ria that it wo uld not be pro tec ted aga inst Yugo sla via if it did not sup press the 
IMRO’s ac ti ons.

KEYWORDS: The King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes (SCS or Yugo sla via), Bul ga ria, 
IMRO, fo re ign po licy, ‘’Ma ce do nian qu e sti on’’
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

П р о ф.  д р  Г О РА Н  Л А Т И  НО ВИ Ћ
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ре пу бли ка Срп ска, Бо сна и Хер це го ви на

ТРСТ У ЈУ ГО СЛО ВЕН СКО-ИТА ЛИ ЈАН СКИМ  
ЕКО НОМ СКИМ ОД НО СИ МА ИЗ МЕ ЂУ  

ДВА СВЈЕТ СКА РА ТА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о уло зи гра да Тр ста у еко ном ским од но си-
ма из ме ђу Ита ли је и ју го сло вен ске др жа ве, у пе ри о ду из ме ђу два свјет ска 
ра та. Рад је на пи сан на осно ву нео бја вље не гра ђе из Ар хи ва Ју го сла ви је у 
Бе о гра ду, Цен трал ног др жав ног ар хи ва и Исто риј ско-ди пло мат ског ар хи ва 
Ми ни стар ства ино стра них по сло ва у Ри му, као и до ступ не ли те ра ту ре. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Трст, лу ка, тр жи ште, Ита ли ја, Кра ље ви на Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца / Кра ље ви на Ју го сла ви ја, еко ном ски од но си, тр го вин ска 
раз мје на, же ље знич ки са о бра ћај, по мор ски са о бра ћај 

Трст је био глав на ау стриј ска лу ка све до 1918. го ди не. Зна ча јан под сти-
цај еко ном ском раз во ју Тр ста би ло је осни ва ње оси гу ра ва ју ће ку ће Au strian 
Lloyd 1833, ко ја је три го ди не ка сни је по че ла да се ба ви по сло ви ма пло вид бе.1 
На кон из град ње пру ге, ко ја га је по ве за ла са Бе чом 1857, Трст је по стао стје ци-
ште уво зне и из во зне мор ске и же ље знич ке тр го ви не. Ве ли ки успон тр шћан ске 
луч ке еко но ми је де сио се од 1902. до 1913. го ди не, кад је ври јед ност ро бе ко ја 
је про шла кроз тр шћан ску лу ку ви ше не го удво стру че на. Чак 71,1% ро бе, ко ја 
је пу тем мо ра ула зи ла у Ау стро у гар ску или из ла зи ла из ње, ишла је пре ко Тр-
ста.2 Кроз тр шћан ску лу ку про шло је 1903. го ди не 4.666.500 квин та ла ро бе са 
те ри то ри је на ко јој је 15 го ди на ка сни је про гла ше на ју го сло вен ска др жа ва. 
Углав ном се ра ди ло о др ве ту (1.865.000), це мен ту (566.700), угљу (534.000), 
ми не ра ли ма (314.000), же ље зу (283.000), ви ну (236.800) и пше ни ци (116.800).3 

По окон ча њу Пр вог свјет ског ра та 1918. го ди не, ство ре ни су усло ви за 
по нов но ус по ста вља ње по ки да них тр го вин ских ве за из ме ђу дви је ја дран ске 

1 Ezio Go do li, La città nel la sto ria d’Ita lia: Tri e ste, Ro ma‒Ba ri 1984, 129. 
2 Исто, 147. 
3 Ar chi vio cen tra le del lo Sta to (ACS), Mi ni ste ro del te so ro ‒ Di re zi o ne ge ne ra le te so ro, 

Uf fi cio di ve ri fi ca e com pen sa zi o ne e trat ta ti di pa ce (MT‒DGT, UVCTP), el. 12, f. 1. 
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оба ле. Пр ве ита ли јан ске ана ли зе ука зи ва ле су на то да Ита ли ја и но во про-
гла ше но Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца има ју до бре пред у сло ве за 
раз ви ја ње еко ном ских од но са. Већ у ма ју 1919. го ди не, ита ли јан ска вла да 
има ла је ана ли зу др Мо ске ни ја, ко ји је ис та као да еко ном ска са рад ња са ју го-
сло вен ском др жа вом мо же да пру жи ве ли ку при ли ку ита ли јан ској при вре ди. 
Он је на пи сао и то да ју го сло вен ска др жа ва пред ста вља ва жно тран зит но 
под руч је из ме ђу Ита ли је, с јед не стра не, и Ау стри је, Ма ђар ске и Че хо сло вач-
ке, с дру ге стра не и да би, не са мо у ју го сло вен ско-ита ли јан ској раз мје ни, 
већ и у ме ђу на род ном са о бра ћа ју, ко рист мо гле да има ју ита ли јан ске ја дран-
ске лу ке. У том по гле ду, по себ но је на гла ше на уло га Тр ста.4 Иа ко су ана ли-
зе по ка зи ва ле ве ли ку мо гућ ност еко ном ске са рад ње из ме ђу дви је др жа ве, 
по ли тич ке по те шко ће, а на ро чи то пи та ње гра ни ца, оте жа ва ле су раз вој ју го-
сло вен ско-ита ли јан ских еко ном ских од но са. Ипак, уза јам ни ин те ре си би ли 
су до вољ но ја ки да Кра ље ви на СХС и Ита ли ја то ком два де се тих го ди на 20. 
ви је ка раз ви ју ди на мич ну тр го вин ску раз мје ну.5 

Ју го сло вен ско-ита ли јан ски пре го во ри, за по че ти у мар ту 1920, окон ча-
ни су но вем бра исте го ди не, пот пи си ва њем спо ра зу ма у Ра па лу код Ђе но ве, 
чи ме је Ита ли ја при зна ла ју го сло вен ску др жа ву и ева ку и са ла сво је тру пе из 
ве ћег ди је ла Дал ма ци је.6 Ита ли јан ска де ле га ци ја схва ти ла је да је на че ло 
„Лон дон ски уго вор плус Ри је ка” не мо гу ће од бра ни ти,7 па су се обје стра не 
оба ве за ле да при зна ју „сло бо ду и не за ви сност др жа ве Ри је ке”.8 Дви је др жа ве 
ре гу ли са ле су пи та ње ри бо ло ва у Ја дран ском мо ру у сеп тем бру 1921, пот-
пи си ва њем Бри он ских кон вен ци ја,9 док је прак тич на при мје на Ра пал ског 
уго во ра, за јед но са не ким ло кал ним пи та њи ма у Дал ма ци ји, до го во ре на у 
Сан та Мар га ри ти код Ђе но ве, а пот пи са на у Ри му ок то бра 1922. У ства ри, 
то је био по че так пре го во ра ко ји су во ди ли ка пот пи си ва њу спо ра зу ма у ја-
ну а ру 1924, ко јим је Ри је ка при по је на Ита ли ји и ко јим је ус по ста вље на ја сна 
гра ни ца из ме ђу Кра ље ви не СХС и Ита ли је, чи ме је ри је шен ве о ма осје тљив 
про блем ко ји је оп те ре ћи вао од но се из ме ђу дви је др жа ве.10 Ју го сло вен ски 
шеф ди пло ма ти је Мом чи ло Нин чић био је за до во љан ју го сло вен ским збли-
жа ва њем с Ита ли јом, а за го вор ник бр зог рје ша ва ња пи та ња Ри је ке био је и 
краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, ра ди ус по ста вља ња до брих од но са из ме-
ђу дви је др жа ве.11 Ју го сло вен ска др жа ва ни је успје ла да до би је Ри је ку или, у 

4 Go ran La ti no vić, Yugo slavIta lian Eco no mic Re la ti ons (1918‒1929): Main Aspects, Bal ca-
ni ca, XLVI, Bel gra de 2015, 173.

5 Исто, 192. 
6 Ivo J. Le de rer, La Ju go sla via dal la con fe ren za del la pa ce al trat ta to di Ra pal lo 1919‒1920, 

Mi la no 1966, 355; Lu ci a no Mon za li, La qu e sti o ne ju go sla va nel la po li ti ca este ra ita li a na dal la 
pri ma gu er ra mon di a le ai trat ta ti di Osi mo (1914‒1975), Eu ro pa adri a ti ca: sto ria, re la zi o ni, eco-
no mia (a cu ra di Fran co Bot ta e Ita lo Gar zia), Ro ma‒Ba ri 2004, 22. 

7 Li li a na Sa iu, La po li ti ca este ra ita li a na dall’Unità a og gi, Ro ma‒Ba ri 2005, 85. 
8 Bog dan Kri zman, Vanj ska po li ti ka ju go sla ven ske dr ža ve 1918‒1941: di plo mat skohi sto

rij ski pre gled, Za greb 1975, 38. 
9 I do cu men ti per la sto ria dei rap por ti fra l’Ita lia e la Ju go sla via (a cu ra di Ame deo Gi an ni ni), 

Ro ma 1934, 46‒58. 
10 Li li a na Sa iu, нав. дје ло, 86; Vje ko slav Bra tu lić, Po li tič ki spo ra zu mi iz me đu Kra lje vi ne 

Ita li je i Kra lje vi ne SHS od no sno Ju go sla vi je na kon Ra pal la, Ja dran ski zbor nik: pri lo zi za po vi jest 
Is tre, Ri je ke, Hr vat skog Pri mor ja i Gor skog Ko ta ra, VI/1963–1965, Ri je ka –Pu la 1966, 28. 

11 Bog dan Kri zman, nav. dje lo, 41‒42. 
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нај ма њу ру ку, да из деј ству је про ду же ње ње не не за ви сно сти, чи ме је Ита ли ја 
до би ла још јед ну ва жну лу ку, и то на ис точ ној оба ли Ја дра на. Кра ље ви ни СХС 
пре о ста ло је је ди но да ри јеч ко пред гра ђе Су шак, ко ји је остао у са ста ву ју го-
сло вен ске др жа ве, про гла си гра дом и по ку ша да лу ку Ба рош учи ни кон ку-
рен том Ри је ци. У ства ри, Ита ли ја је сво је пре тен зи је пре ма ис точ ној оба ли 
Ја дра на прав да ла ви ше исто риј ским пра вом, не го на ци о нал ним прин ци пом.12 

Ме ђу тим, уоч љи ва је су прот ност из ме ђу ју го сло вен ско-ита ли јан ских 
по ли тич ких од но са, с јед не стра не, ко ји су би ли оп те ре ће ни број ним про-
бле ми ма, и њи хо вих еко ном ских од но са, с дру ге стра не. Шта ви ше, го ди не 
не по сред но на кон Пр вог свјет ског ра та би ле су ве о ма по вољ не за ју го сло-
вен ско-ита ли јан ску тр го ви ну, па је и нај ве ћи ре ла тив ни од нос ју го сло вен ског 
из во за пре ко Тр ста у чи та вом пе ри о ду из ме ђу два свјет ска ра та до стиг нут 
већ 1921. са 9,54% и од та да је био у стал ном па ду, та ко да је 1930. из но сио 
са мо 2,27%. Нај ве ћа ап со лут на ко ли чи на до стиг ну та је 1924. са 206.462 то не, 
а од та да је и она би ла у стал ном опа да њу. Нај ве ћи ре ла тив ни и ап со лут ни 
од нос ју го сло вен ског уво за пре ко Тр ста оства рен је 1923. са 22,14%, од но сно 
248.406 то на, по сли је че га је и овај раз мјер био у по сте пе ном па ду. Тр шћан-
ски по слов ни кру го ви на ла зи ли су узрок опа да ња у кон ку рен ци ји ње мач ких 
сје вер них при ста ни шта, пре вас ход но Хам бур га, али и у кон ку рен ци ји Ве-
не ци је и Ри је ке.13 

Ита ли јан ске вла сти су ок то бра 1921. го ди не од лу чи ле да увоз сто ке из 
Кра ље ви не СХС у Ита ли ју мо же да бу де одо брен је ди но кроз Трст и Ан ко ну. 
Раз лог за то би ла је стро жа кон тро ла овог уво за, ра ди спре ча ва ња ши ре ња 
за ра зе. И по ред то га, ју го сло вен ски ге не рал ни кон зу лат у Тр сту оба ви је стио 
је Ми ни стар ство тр го ви не и ин ду стри је да Кра ље ви на СХС и да ље има ва-
жну уло гу у снаб ди је ва њу ита ли јан ског тр жи шта сто ком, жи вом и за кла ном, 
као и свје жим ме сом.14 Ита ли ја је би ла је дан од нај ва жни јих уво зни ка сит не 
ко же из Кра ље ви не СХС, а Трст је био, уз Со лун, је дан од нај ва жни јих цен-
та ра за тр го ви ну том ро бом. Ју го сло вен ски из воз сит не ко же у Ита ли ју, као 
и у Ње мач ку и Че хо сло вач ку, ишао је пре ко Тр ста, јер је тран спорт из Дал-
ма ци је, Хер це го ви не и Цр не Го ре мор ским пу тем до Тр ста, а за тим же ље-
зни цом из Тр ста у Сред њу Евро пу, био по вољ ни ји не го ју го сло вен ским же-
ље зни ца ма.15

Ци вил ни ко ме са ри јат по кра ји не Ве не ци ја Ђу ли ја по слао је 8. де цем бра 
1921. го ди не из Тр ста по вјер љи во пи смо Цен трал ној кан це ла ри ји за но ве 
обла сти у Ри му, у ко јем је скре ну та па жња на сла бу про из вод њу ви на у Ве-
не ци ји Ђу ли ји за ври је ме ау стро у гар ске вла да ви не. Иа ко је ста ње по пра вље но 
на кон 1918, при ми је ће но је да ита ли јан ска вла да не ма ја сан про грам из во за 
ви на из ове по кра ји не у Кра ље ви ну СХС.16 Тр шћан ска ком па ни ја „Fa bric ci 

12 Fer do Ču li no vić, Ri ječ ka dr ža va od Lon don skog pak ta i Da nun ci ja de do Ra pa la i anek si je 
Ita li ji, Za greb 1953, 5. 

13 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је 
(334), Кон зу лар но-при вред но оде ље ње (КПО), 425‒1375.

14 АЈ, Ми ни стар ство тр го ви не и ин ду стри је Кра ље ви не Ју го сла ви је (65), 242‒734. 
15 АЈ, 334(КПО)‒461‒1453.
16 ACS, Pre si den za del Con si glio dei Mi ni stri ‒ Uf fi cio cen tra le per le nu o ve pro vin ce 

(PCM‒UCNP), b. 62, e/50. 
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& Fi glio” ку пи ла је 6. ма ја 1922. го ди не де сет ва го на фла ши ра не ми не рал не 
во де из Ро га шке Сла ти не. Ме ђу тим, ка да је пр ви ва гон сти гао на ита ли јан-
ску гра ни цу, ца рин ске вла сти оне мо гу ћи ле су увоз, уз об ја шње ње да је увоз 
ми не рал не во де из Кра ље ви не СХС за бра њен. Раз лог је би ла од лу ка ита ли-
јан ске вла де, до не се на још у сеп тем бру 1919. ра ди за шти те до ма ће про из-
вод ње, о ко јој у Тр сту ни су зна ли ни шта. Ју го сло вен ско по слан ство у Ри му 
при ми ло је жал бу из Ро га шке Сла ти не, у ко јој је на ве де но да је 35‒40% њи-
хо вих про из во да про да то у Ита ли ју, на ро чи то у по кра ји ну Ве не ци ја Ђу ли ја.17 
Ипак, ми не рал на во да ни је би ла ме ђу глав ним про из во ди ма у ју го сло вен ској 
тр го ви ни же ље зни цом пре ко Тр ста.

Та бе ла 1. Глав на ро ба из ве зе на из Кра ље ви не СХС же ље зни цом пре ко Тр ста 
1922. (у квин та ли ма)

Др во 999.718
Др ве ни угаљ 126.404

Су во во ће 33.694
Свје же ме со 26.536

Сто ка 16.402 гр ла 
Про и зво ди од др ве та 14.885

Ле ћа 10.898

Из вор: AJ, 65‒241–731.

Та бе ла 2. Глав на ро ба уве зе на у Кра ље ви ну СХС же ље зни цом пре ко Тр ста 
1922. (у квин та ли ма)

Угаљ 572.743
Со 149.396

Ше ћер 115.785
Хе миј ско ђу бри во 96.377

Ка фа 54.940
Ми не рал но уље 52.451

Ри жа 41.698

Из вор: AJ, 65‒241–731.

У из вје шта ју из 1922. го ди не, ко јим је рас по ла га ло ита ли јан ско Ми ни-
стар ство ино стра них по сло ва, а у ко јем су на ве де не мје ре ко је тре ба пред у-
зе ти ра ди уна пре ђе ња ју го сло вен ско-ита ли јан ских еко ном ских од но са, ре-
че но је да тре ба ко ор ди ни са ти дје лат но сти у бан кар ском сек то ру, с ци љем 
при бли жа ва ња два ју тр жи шта. Пред ло же но је осни ва ње за јед нич ке бан кар-
ске уста но ве са ка пи та лом из обје зе мље, у на мје ри по ве ћа ња тр го вин ске 
раз мје не. Као мо гу ћи ко ор ди на тор пре по зна та је Ја дран ска бан ка у Тр сту 

17 АЈ, По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ита ли ји (373), 2‒4. 



(La Ban ca Adri a ti ca di Tri e ste), ко ја је осно ва на 1905. го ди не и ко ја је има ла 
фи ли ја ле у Кра ље ви ни СХС, као и до бре од но се са по је ди ним бан ка ма у ју-
го сло вен ској др жа ви. У из вје шта ју је пред ло жен и про грам са рад ње из ме ђу ове 
бан ке и ју го сло вен ског парт не ра, ко ји би укљу чи вао низ ак тив но сти: по сре до-
ва ње код над ле жних вла сти у пре ва зи ла же њу свих тех нич ких и би ро крат ских 
пре пре ка ју го сло вен ско-ита ли јан ској еко ном ској са рад њи, ути ца ње на штам пу 
у обје зе мље ра ди про мо ви са ња свих вр ста еко ном ских од но са, под сти ца ње 
вла сти у обје зе мље да ра де на уна пре ђе њу са о бра ћај них усло ва, по јед но-
ста вљи ва њу ца рин ских фор мал но сти и по бољ ша њу ин ду стриј ске са рад ње.18

Ју го сло вен ско Ми ни стар ство фи нан си ја до ни је ло је у ок то бру 1922. 
го ди не но ве про пи се о ку по ви ни и про да ји де ви за, што је по ве ћа ло ври јед-
ност ди на ра. Тр го вин ска и ин ду стриј ска ко мо ра из Тр ста обра ти ла се 19. 
де цем бра 1922. ита ли јан ској вла ди, на гла ша ва ју ћи да је оте жа ва ње про ме та 
де ви за ма кроз Кра ље ви ну СХС на ни је ло ште ту тр шћан ском тр жи шту за око 
30 ми ли о на ли ра. Ко мо ра је тра жи ла хит ну ре ак ци ју зва нич ног Ри ма.19 
Ју го сло вен ска др жа ва нај ви ше је уче ство ва ла у тр шћан ском про ме ту 1922. 
и 1923. го ди не. Раз лог за то би ла је ду го го ди шња прак са ју го сло вен ских 
тр го ва ца, на вик ну тих на по сре до ва ње Тр шћа на, као и не до вољ на раз ви је-
ност ју го сло вен ских лу ка и нео р га ни зо ван уну тра шњи са о бра ћај. Ме ђу тим, 
од 1923. го ди не ју го сло вен ско уче шће у тр шћан ском про ме ту би ло је у опа-
да њу јер је Кра ље ви на СХС на сто ја ла да сву сво ју спољ ну тр го ви ну упу ти 
пре ко соп стве них лу ка. Тр шћан ска штам па пи са ла је о то ме као о ју го сло-
вен ском бој ко ту Тр ста и уоп ште Ита ли је.20

Ге не рал ни кон зу лат Кра ље ви не СХС у Тр сту из ви је стио је 1. ма ја 1923. 
Ми ни стар ство ино стра них по сло ва у Бе о гра ду да су фа ши стич ки пред став-
ни ци у но вем бру прет ход не го ди не увје ра ва ли Тр шћа не да ће но ва вла да, пред-
во ђе на Бе ни том Му со ли ни јем, учи ни ти круп не по ма ке у раз во ју њи хо вог гра-
да. Ме ђу тим, по ку шај да се раз ви ју тр го вач ке и са о бра ћај не ве зе Тр ста и ју жног 
ди је ла Со вјет ског Са ве за ни је уро дио пло дом, као што ни су да ли ре зул тат ни 
по ку ша ји да бар је дан дио че хо сло вач ке спољ не тр го ви не бу де окре нут ка 
Тр сту. Због то га су дво ји ца тр шћан ских фа ши ста, Ђун то и Ба не ли, под ни је ли 
17. апри ла 1923. го ди не Му со ли ни ју ме мо ран дум у ко јем је скре ну та па жња 
да је Трст „са вр ше ни ин стру мент” спољ не по ли ти ке Ита ли је, „ба за за ак ци ју 
ода кле има да се раз ви ја јед на ви ша по ли тич ка иде ја Ри ма и Но ве Ита ли је, 
ода кле има да се спро ве де на ци о нал на те жња за екс пан зи јом ка Ду на ву, Бал-
ка ну и бли ском Ис то ку”. У ме мо ран ду му је, по ред оста лог, на гла ше но да 
про ди ра ње ита ли јан ских ин те ре са у Ју го сла ви ју тре ба да поч не из Тр ста.21

Ју го сло вен ске вла сти тра жи ле су иде је, ми шље ња и кон крет не при је дло-
ге од ра зних при вред них чи ни ла ца, у ве зи са те ку ћим еко ном ским пре го во-
ри ма са Ита ли јом. Та ко је по чет ком ју на 1923. го ди не При вред на ко мо ра из 
Но вог Са да ис та кла да спо ра зум са Ита ли јом тре ба да бу де пот пи сан на кра ћи 
пе ри од, по мо гућ но сти на дви је го ди не, а да би тре ба ло да бу де про ду жен тек 

18 Ar chi vio sto ri co-di plo ma ti co del Mi ni ste ro de gli Af fa ri Este ri (ASD MAE), Ar chi vio del 
com mer cio (AC), b. 169, p. 28; Go ran La ti no vić, нав. дје ло, 180‒181. 

19 ASD MAE, AC, b. 170, p. 28. 
20 АЈ, 334(КПО)‒425‒1375. 
21 Исто. 
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по до дат ној ста би ли за ци ји ју го сло вен ске при вре де. Удру же ње ин ду стри ја ла-
ца из За гре ба пи са ло је ју го сло вен ској вла ди 9. ју на 1923. да ве ћи на ро бе ко ју 
Кра ље ви на СХС уво зи пре ко Тр ста, у ства ри, ни је ита ли јан ског по ри је кла, 
што чи ни ита ли јан ске тр гов це зна чај ним по сред ни ци ма. У пи сму је ре че но 
да ју го сло вен ска др жа ва не ма та ко ва жних лу ка на ја дран ској оба ли.22

До дат ни под сти цај раз во ју ју го сло вен ско-ита ли јан ских еко ном ских 
од но са два де се тих го ди на 20. ви је ка, а ти ме и раз во ју Тр ста, као ва жног 
по сред ни ка, био је Спо ра зум о тр го ви ни и пло вид би, ко ји је пот пи сан у Бе-
о гра ду у ју лу 1924. и ко ји је пред ви дио пот пу ну сло бо ду тр го ви не и пло вид-
бе из ме ђу дви је др жа ве.23 Ме ђу тим, тр го вин ски про мет кроз Трст 1922. 
го ди не из но сио је са мо 47,6% про ме та из 1913, што зна чи да су се по сље ди це 
ра та још уви јек осје ћа ле. И по ред крат ког успо на то ком 1924, но ви пад усли-
је дио је 1925, пре вас ход но због Хам бур га, чи ју кон ку рен ци ју Трст ни је мо-
гао да пра ти.24 По сљед њи ју го сло вен ско-ита ли јан ски спо ра зум по стиг нут 
два де се тих го ди на 20. ви је ка чи ни ле су 32 кон вен ци је пот пи са не у Не ту ну 
код Ри ма у ју лу 1925.25 У ства ри, краљ Алек сан дар I Ка ра ђо р ђе вић же лио је 
да по ста ви те ме ље за ду го роч ну са рад њу са Ита ли јом. Он ни је ис кљу чи вао 
ни мо гућ ност за кљу чи ва ња ца рин ске уни је са Ита ли јом, па чак ни по себ ног 
вој ног спо ра зу ма о за јед нич кој од бра ни Ја дра на.26

Тре ба на гла си ти да је ита ли јан ска ро ба би ла по себ но ци је ње на на Кра-
љев ском дво ру у Ју го сла ви ји и да су је краљ, кра љи ца и њи хо ви дво ра ни 
на ба вља ли углав ном пре ко ге не рал ног кон зу ла та у Тр сту. Та ко је у фе бруа ру 
1925. на ру че но 100 ки ло гра ма ора хо вог др ве та, у ма ју су ку пље на два па ке-
та брон за них про из во да, у ју лу зво на из Тре ви за, у сеп тем бру 26 ди је ло ва 
за лифт, а у де цем бру пи са ћа ма ши на и 170 ки ло гра ма на ран џи, за лич ну 
упо тре бу кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа и ње го ве су пру ге. У ја ну а ру 
1927. го ди не Кра љев ски двор ку пио је хи ља ду ка ран фи ла и сто ти ну ру жа 
из Ђе но ве, у мар ту др ве ни сто из Фи рен це, у апри лу 138 ли та ра ви на, а у 
ав гу сту 93 ки ло гра ма одје ће.27 

Осим ва жно сти у по мор ском са о бра ћа ју, Трст је имао зна чај ну уло гу и 
у тран спор ту ро бе у ју го сло вен ско-ита ли јан ској раз мје ни же ље знич ким 
са о бра ћа јем. Ју го сло вен ски и ита ли јан ски пред став ни ци одр жа ли су у Тр сту 
3. ју на 1919. го ди не кон фе рен ци ју о же ље зни ца ма, јер је по кра ји на Ве не ци ја 
Ђу ли ја има ла по себ но из ра жен еко ном ски ин те рес да по ки да не ве зе бу ду 
по но во ус по ста вље не. Де ле га ци је ко је су пред во ди ли Ар ту ро Лу ца то и Иг њат 
Бај ло ни по сти гле су у ју лу 1919. спо ра зум о тех нич ким пи та њи ма и по јед-
но ста вљи ва њу тр го вин ског са о бра ћа ја, али је ње го ва прак тич на при мје на 
би ла оте жа на по ли тич ким раз ло зи ма.28 Тр го вин ска и ин ду стриј ска ко мо ра 

22 AJ, Цен тра ла ин ду стриј ских кор по ра ци ја Кра ље ви не Ју го сла ви је (76), 78–147. 
23 Go ran La ti no vić, nav. dje lo, 184‒185. 
24 АЈ, 65‒241‒731. 
25 Če do mir Po pov, Od Ver sa ja do Dan ci ga, Be o grad 1976, 360‒361; Мла ден ка Иван ко вић, 

Неп тун ске кон вен ци је из ме ђу Кра ље ви не СХС и Ита ли је, Ју го сло вен ска др жа ва (1918‒1998), 
Бе о град 1999, 188‒189. 

26 Bog dan Kri zman, nav. dje lo, 45‒46. 
27 АЈ, Двор Кра ље ви не Ју го сла ви је (74), 311‒453. 
28 ASD MAE, AC, b. 166, p. 23‒4. 
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у Тр сту жа ли ла се ав гу ста 1922. го ди не због по те шко ћа у тран спор ту ро бе 
из ме ђу Ита ли је и Ру му ни је, пре ко ју го сло вен ске те ри то ри је, јер је би ло по-
треб но знат но ду же вре ме на од пла ни ра ног да ро ба стиг не на од ре ди ште, 
због ло шег ква ли те та ју го сло вен ских же ље зни ца. Ко мо ра је зах ти је ва ла по-
бољ ша ње ин фра струк ту ре из ме ђу Тр ста и ру мун ске гра ни це.29 Ко мо ра се 
обра ти ла 2. фе бру а ра 1924. ита ли јан ској вла ди, из ра жа ва ју ћи жа ље ње што 
ни је кон сул то ва на при ли ком за кљу чи ва ња ју го сло вен ско-ита ли јан ског спо-
ра зу ма у Ри му, не ко ли ко да на ра ни је. Раз лог за то био је по раст же ље знич-
ких та ри фа у Кра ље ви ни СХС, што је има ло не га тив не по сље ди це за Трст.30 

На ло ше усло ве тран спор та и ца рин ских кон тро ла од Мет ко ви ћа до 
Са ра је ва жа ли ле су се но вем бра 1923. ита ли јан ском по слан ству у Бе о гра ду и 
кон зу ла ту у Са ра је ву фир ме „Ami ci & Va la nia Succ.” из Ми ла на и „Bru gia pa glia 
Lon go & Frit tel li” из Тр ста. Ове фир ме обич но би укр ца ле ро бу у тр шћан ској 
лу ци и мор ским пу тем је пре ве зле до Мет ко ви ћа, ода кле су их же ље зни цом 
сла ле ка Са ра је ву, за шта је тре ба ло знат но ви ше вре ме на не го кон ку рент ним 
фир ма ма из Ње мач ке, Пољ ске и Че хо сло вач ке, ко је су ко ри сти ле мно го по-
вољ ни ју ру ту од Бо сан ског Бро да до Са ра је ва.31 

Трст је те шко под но сио кон ку рен ци ју ње мач ких при ста ни шта, а нај ви-
ше је био по го ђен про мет др ве том, ко ји је од 472.658 то на 1924. пао на 215.289 
то на 1927. го ди не. Трст је ско ро са свим пре стао да бу де по сред ник у тр го-
ви ни др ве том из ме ђу Кра ље ви не СХС и Ита ли је, јер је тр го ви на вр ше на 
не по сред но из ме ђу ју го сло вен ских про из во ђа ча и ита ли јан ских по тро ша ча. 
Осим то га, ју го сло вен ски из воз др ве та у Ита ли ју вр шен је ско ро ис кљу чи во 
пре ко ју го сло вен ских лу ка на Ја дра ну, од Су ша ка до Гру жа. Осим др ве та, 
тр шћан ски тр гов ци у мно го ме су из гу би ли по сред нич ку уло гу и у тр го ви ни 
ше ће ром. Та ква си ту а ци ја од ра жа ва ла се и на ста ње ин ду стриј ских пред у-
зе ћа, у ко ји ма је број рад ни ка био сма њен. Бро до гра ди ли шта у Тр сту има ла 
су по чет ком 1927. око 19.000 за по сле них, да би кра јем апри ла 1928. има ла 
ма ње од 12.000.32

Го ди не 1926. у тр шћан ску лу ку при ста ло је 13.377 бро до ва, укуп не то-
на же 4.103.008 то на, да би 1930. у Трст упло ви ло 16.957 ла ђа са 4.911.589 
то на.33 Ме ђу тим, свјет ска еко ном ска кри за ни је ми мо и шла ни Трст, ода кле 
је 1930. у Ми ни стар ство ино стра них по сло ва у Бе о град сти гао из вје штај 
ју го сло вен ског ге не рал ног кон зу ла о бан кро ту по је ди них фир ми и о уз др-
жа но сти пред у зет ни ка да ула жу у при вред не дје лат но сти. Ве ли ка де пре си ја 
по ја ча ла је по сто је ћи ри ва ли тет из ме ђу Тр ста и Ри је ке, с јед не стра не, и ју го-
сло вен ских ја дран ских лу ка, с дру ге стра не. Тран спорт ау стриј ског др ве та 
кроз Трст био је ума њен за три че твр ти не јер су ју го сло вен ске же ље знич ке 
та ри фе би ле јеф ти ни је. За ври је ме кри зе, ју го сло вен ски из воз кроз Трст опао 
је у кван ти те ту за око 50%, а ју го сло вен ски увоз за око 25%.34 У ства ри, 

29 ASD MAE, AC, b. 168, p. 23‒8.
30 ASD MAE, AC, p. 3‒1‒b. 
31 ASD MAE, AC, b. 167, p. 23‒4. 
32 АЈ, 334(КПО)‒425‒1375. 
33 АЈ, 334(КПО)‒384‒1207. 
34 Vuk Vi na ver, Svet ska eko nom ska kri za i ju go slo ven sko-ita li jan ska tr go vi na (1930‒1934), 

Ča so pis za su vre me nu po vi jest VI II‒1 (20), Za greb 1976, 45‒46. 
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ју го сло вен ско-ита ли јан ска тр го вин ска раз мје на кроз тр шћан ску лу ку 1929. 
го ди не из но си ла је 184.318 то на, да би 1933. из но си ла 88.280 то на, што зна чи 
да је опа ла за 52,10%. Ме ђу тим, тран спорт ро бе кроз Трст за ври је ме свјет ске 
еко ном ске кри зе зна чај но је опао и у ита ли јан ској раз мје ни са дру гим др жа-
ва ма. Та ко је укуп на ко ли чи на ро бе тран спор то ва на кроз тр шћан ску лу ку 
1929. из но си ла 2.537.591 то ну, да би 1933. из но си ла 1.217.449 то на. Је ди ни 
из у зе так би ла је Ау стри ја.

Та бе ла 3. Тран спорт ро бе кроз Трст од 1930. до 1932. (у то на ма)

Земља 1930. 1931. 1932.
Че хо сло вач ка 385.072 367.234 227.515
Ау стри ја 339.280 478.815 361.470
Ју го сла ви ја 107.005 83.442 70.822
Ње мач ка 86.225 81.288 35.743
Ма ђар ска 65.794 52.310 35.501
Пољ ска 50.495 44.008 23.414

Из вор: ACS, MMM–DGPAG, b. 392, t/17.

Пад ита ли јан ског из во за пре ко Тр ста, мор ским и же ље знич ким пу тем, 
у Ју го сла ви ју као крај ње од ре ди ште или тран зит но под руч је био је ви дљив 
и на при мје ру роб них ар ти ка ла.

Та бе ла 4. Ита ли јан ски из воз мор ским пу тем у Ју го сла ви ју и дру ге зе мље 
(пре ко ју го сло вен ске те ри то ри је) кроз Трст од 1930. до 1932. (у квин та ли ма) 

Ар ти кал 1930. 1931. 1932.
Ка фа 38.459 31.468 28.760
Ри жа 20.706 13.187 11.859
Твр ди угаљ 12.420 17.209 10.700
Жи во тињ ски лој 4.492 5.899 8.248
Же ље зо 35.600 19.642 7.178
Ју жно во ће 5.863 7.274 6.924
Ше ћер 4.452 3.768 4.865
Би је ли и цр ве ни лук 441 1.319 3.943
Пре ди во 15.308 11.497 3.755
Ку ку руз - 11.655 3.680
Ма ши не 10.346 10.457 3.473
Ми не рал на уља 7.000 186 3.285
Ву на 10.553 14.245 2.857
Ци гле 11.587 1.490 2.174
Ко жа 5.845 5.395 1.935

Из вор: ACS, Is ti tu to na zi o na le per i cam bi con l’este ro ‒ Uf fi cio ac cor di (IN CE –
UA), b. 136.
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Та бе ла 5. Ита ли јан ски из воз же ље знич ким пу тем у Ју го сла ви ју и дру ге зе мље 
(пре ко ју го сло вен ске те ри то ри је) кроз Трст од 1930. до 1932. (у квин та ли ма) 

Артикал 1930. 1931. 1932.
Ка фа 36.671 33.178 25.133
Пше ни ца 12.408 4.779 312
Би је ли и цр ве ни лук 1.769 5.508 20.694
Ју жно во ће 44.282 37.342 24.388
Жи во тињ ско и биљ но уље 26.706 14.402 16.032
Па мук 56.429 36.022 37.799
Же ље зо 35.093 14.094 12.573
Твр ди угаљ 36.792 27.474 35.281
Ко жа 25.895 17.148 7.456
Ми не рал на уља 35.776 18.238 23.873

Из вор: ACS, IN CE –UA, b. 136.

Кри за је узи ма ла да нак, па су по је ди ни ита ли јан ски кру го ви зах ти је-
ва ли од сво је вла де да из вр ши ре ви зи ју еко ном ских од но са са Ју го сла ви јом. 
Тр шћан ска штам па, уви јек осје тљи ва кад је у пи та њу си ту а ци ја у су сјед ној 
др жа ви, пи са ла је о по тре би пре и спи ти ва ња тр го вин ске раз мје не са Ју го сла-
ви јом и пред ла га ла увоз др ве та, пше ни це и сто ке из Ау стри је, Ма ђар ске, чак 
и Со вјет ског Са ве за, ра ди је не го из Ју го сла ви је.35 Ју го сло вен ска вла да има ла 
је ин фор ма ци ју да је кри зом по го ђен бан кар ски сек тор у Тр сту, а да нај ве ћа 
опа сност при је ти Тр шћан ској ко мер ци јал ној бан ци (La Ban ca Com mer ci a le 
Tri e sti na), „на ко јој по чи ва це ла тр шћан ска еко но ми ја”.36 Ње мач ка штам па 
пи са ла је апри ла 1930. го ди не о Ју го и сточ ној Евро пи као ње мач ком тр жи шту 
бу дућ но сти, а де цем бра исте го ди не ита ли јан ски по сла ник у Бе о гра ду упо-
зо рио је сво ју вла ду на ње мач ку кон ку рен ци ју.37 За бри ну тост је ис ка зао и 
се на тор Ђор ђо Пи та ко, ко ји је ју на 1931. у Ри му ре као да ће ње мач ка ак тив-
ност до ве сти до ко лап са тр шћан ске лу ке.38 Ме ђу тим, тр шћан ско тр жи ште, 
као и ита ли јан ско у цје ли ни, и да ље је по ка зи ва ло по тре бу за бли ском са-
рад њом са Ју го сла ви јом и ра зно вр сном тр го вин ском раз мје ном. Ге не рал ни 
кон зу лат Кра ље ви не Ју го сла ви је у Тр сту оба ви је стио је 20. ма ја 1933. ју го-
сло вен ску вла ду да ће Трст у бу дућ но сти свим сред стви ма бра ни ти сво је 
ин те ре се, јер му кон ку рен ци ју пред ста вља ју Ве не ци ја и Ђе но ва.39 Тр шћан-
ски тр гов ци по ку ша ва ли су да из деј ству ју да фран цу ска ко ло ни јал на ро ба 
за Сред њу Евро пу бу де усмје ре на пре ко Тр ста.40 У јед ној ју го сло вен ској 
ана ли зи еко ном ских од но са са Ита ли јом из ја ну а ра 1934, по ред оста лог, ре-
че но је да из воз за кла не жи ви не у ју жну по кра ји ну Пу љу, пре ко Ба ри ја, 
мо же да бу де но ва при ли ка за ју го сло вен ске тр гов це, чи ме би би ла пот пу но 

35 Isto, 48‒50. 
36 АЈ, 334(КПО)‒425‒1375. 
37 Enes Mi lak, Ita li ja i Ju go sla vi ja 1931‒1937, Be o grad 1987, 54. 
38 Vuk Vi na ver, nav. dje lo, 51. 
39 АЈ, 334(КПО)‒384‒1207. 
40 АЈ, 334(КПО)‒425‒1375. 



ану ли ра на по сред нич ка уло га ко ју је до та да имао Трст. Истог мје се ца, ју-
го сло вен ска вла да до би ла је из вје штај из ге не рал ног кон зу ла та у Тр сту, у 
ко јем су на ве де ни по да ци о по ра сту про ме та кроз овај град и о по ја ча ној 
при вред ној ак тив но сти у тр шћан ском ре ги о ну, што је био по у здан знак по-
сте пе ног из ла ска из кри зе.41 Про мет кроз Трст у ја ну а ру 1934. у по ре ђе њу са 
про ме том у ја ну а ру 1933. го ди не био је ве ћи за 389.125 квин та ла.42

Та бе ла 6. Про мет кроз тр шћан ску лу ку у ја ну а ру 1933. и ја ну а ру 1934. го ди-
не (у квин та ли ма)

Долазак 1933. 1934.
Же ље зни цом 414.306 561.259
Мо рем 1.137.049 1.262.506
Укуп но 1.551.355 1.823.765
Одлазак 1933. 1934.
Же ље зни цом 472.179 567.419
Мо рем 424.341 445.388
Укуп но 896.520 1.012.807
Укупнисаобраћај 1933. 1934.
Же ље зни цом 886.485 1.128.678
Мо рем 1.561.390 1.707.894
Укуп но 2.447.875 2.836.572

Из вор: АЈ, 334(КПО)‒426‒1376

Ју го сла ви ја и Ита ли ја при бли жа ва ле су ста во ве не ко ли ко пу та од 1930. 
до 1934, али сва ки пут ка да је њи хов ме ђу соб ни спо ра зум из гле дао мо гућ, 
вла да у Ри му пре ки да ла је пре го во ре.43 За кљу чи ва њем Рим ских про то ко ла 
из ме ђу Ита ли је, Ма ђар ске и Ау стри је у апри лу 1934. би ли су по бољ ша ни 
усло ви за ју го сло вен ско-ње мач ко збли жа ва ње, јер је у Бе о гра ду ја ча ло увје-
ре ње да је пр ви циљ Ита ли је, у ње ном ан га жо ва њу на Бал ка ну и у По ду на-
вљу, стра те шко за о кру жи ва ње Ју го сла ви је. Исто вре ме но, у Бер ли ну су сма-
тра ли да је циљ Ита ли је раз би ја ње Ју го сла ви је, чи ме би би ли угро же ни 
ње мач ки еко ном ски ин те ре си на Бал ка ну, због че га би тре ба ло скло пи ти 
ју го сло вен ско-ње мач ки тр го вин ски уго вор.44 Уби ство кра ља Алек сан дра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју ок то бра 1934. до дат но је по гор ша ло ју го сло вен-
ско-ита ли јан ске од но се. Кад је Дру штво на ро да го ди ну да на ка сни је уве ло 
санк ци је про тив Ита ли је, због агре си је на Аби си ни ју (Ети о пи ју), Ју го сла-
ви ја је од лу чи ла да уче ству је у њи ма, иа ко су санк ци је, од но сно пре кид 
тр го вин ске раз мје не са Ита ли јом, има ле из у зет но не га ти ван ути цај на ју го-
сло вен ску при вре ду. На та кву од лу ку ју го сло вен ска вла да од лу чи ла се због 

41 АЈ, 76‒78‒147. 
42 АЈ, 334(КПО)‒426‒1376. 
43 Mas si mo Bu ca rel li, La Ju go sla via nel la po li ti ca este ra di Mus so li ni (1924‒1937), Ro ma 

2004, 317. 
44 Bog dan Kri zman, nav. dje lo, 80‒81. 
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отво ре них ита ли јан ских пре тен зи ја пре ма Ју го сла ви ји, што је зва нич ни 
Бе о град увје ра ва ло да би га не у че ство ва ње у санк ци ја ма про тив Ита ли је 
ли ши ло по др шке Дру штва на ро да, уко ли ко би се Ју го сла ви ја на шла у слич-
ној си ту а ци ји као на пад ну та африч ка др жа ва.45 Ње мач ки еко ном ски про дор 
ка ју го и сто ку Евро пе, ко ји је за по чет за ври је ме Свјет ске еко ном ске кри зе, 
по стао је још из ра же ни ји. Ње мач ки по сла ник у Бе о гра ду Вик тор фон Хе рен 
пре нио је Ми ла ну Сто ја ди но ви ћу Хи тле ро ву по ру ку, у ко јој је из ра зио ње-
мач ки ин те рес за сна жну Ју го сла ви ју.46 По окон ча њу санк ци ја у ју лу 1936, 
у на мје ри да вра ти из гу бље не по зи ци је у Ју го сла ви ји ита ли јан ска вла да 
за по че ла је пре го во ре са ју го сло вен ском вла дом у де цем бру исте го ди не, да 
би у Бе о гра ду у мар ту 1937. био пот пи сан спо ра зум. Му со ли ни је ра ни је јав но 
по ка зао спрем ност да отво ри но ву стра ни цу у од но си ма са Ју го сла ви јом, 
прем да је Сто ја ди но вић имао ин фор ма ци ју да је но ва ита ли јан ска по ли ти ка 
пре ма Ју го сла ви ји дје ло гро фа Ћа на.47 Спо ра зу мом су се обје др жа ве уса-
гла си ле да ће по што ва ти за јед нич ке гра ни це и да ће у слу ча ју на па да на 
јед ну од њих, она дру га оста ти не у трал на. До го во ре но је да бу де про ши ре-
на тр го вин ска раз мје на из ме ђу дви је др жа ве, као и да се тра же мо гућ но сти 
да ље еко ном ске са рад ње.48 Бе о град ски спо ра зум ни је не у тра ли сао по ли тич-
ке су прот но сти из ме ђу Ју го сла ви је и Ита ли је, не го их је са мо убла жио.49 

Без об зи ра на убр зан раз вој по ли тич ких до га ђа ја, Трст је на сто јао да 
оп ста не и у но вим ме ђу на род ним окол но сти ма, у че му је имао по др шку 
ита ли јан ске вла де. Тр шћан ски тр гов ци за у зи ма ли су зна чај но мје сто ме ђу 
ита ли јан ским уво зни ци ма ју го сло вен ских про из во да, пре вас ход но сто ке и 
жи ви не.50 Са вјет за са о бра ћај у Тр сту упу тио је сеп тем бра 1936. го ди не 
про тест ита ли јан ској вла ди због ви ших тран зит них так си ко је су ју го сло-
вен ски тр гов ци мо ра ли да пла те у овој лу ци. Оне су из но си ле 1.657 ди на ра, 
док су исте так се у Ха бур гу из но си ле 1.392 ди на ра. Ло кал не вла сти у Тр сту 
би ле су за бри ну те, с об зи ром на оштру кон ку рен ци ју ко ју је сје вер но ње мач-
ка лу ка пред ста вља ла.51 Раз вој тр шћан ске лу ке био је пред мет из вје шта ја 
Ге не рал ног кон зу ла та Кра ље ви не Ју го сла ви је у Тр сту, ко ји је 17. ја ну а ра 
1939. го ди не упу ћен у Бе о град. У из вје шта ју је ре че но да ва жност тр шћан ске 
лу ке као спој не тач ке сред ње Евро пе са Сре до зе мљем, Бли ским и Да ле ким 
Ис то ком, Афри ком и Аме ри ком, ни је са мо по сље ди ца ге о граф ског по ло жа-
ја Тр ста, већ и са вр ше не ор га ни за ци је па ро брод ских ли ни ја и вр ло до бро 
опре мље не лу ке са нај мо дер ни јим уре ђа ји ма, што пру жа мо гућ ност бр зог и 
тач ног про ме та у свим прав ци ма, би ло мор ским, би ло коп не ним пу тем. 
Схва та ју ћи ва жност ко ју Трст мо же да има у еко ном ској и по ли тич кој екс-
пан зи ји Ита ли је, ње на вла да скло пи ла је низ кон вен ци ја и спо ра зу ма са свим 

45 Živ ko Avra mov ski, Bal kan ske ze mlje i ve li ke si le (1935‒1937): od ita li jan ske agre si je na 
Eti o pi ju do ju go slo ven skoita li jan skog pak ta, Be o grad 1968, 65. 

46 Mi lan Sto ja di no vić, Ni rat ni pakt, Ri je ka 1970, 410. 
47 Bog dan Kri zman, nav. dje lo, 93‒95. 
48 Mi lan Sto ja di no vić, nav. dje lo, 417‒418. 
49 La di slav Deàk, Ju go slo ven sko-ita li jan ski od no si (1932‒1937), Isto ri ja XX ve ka, XIV‒XV, 

Be o grad 1982, 213. 
50 АЈ, 373‒2‒4. 
51 ACS, IN CE‒UA , b. 136. 
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сред њо е вроп ским зе мља ма ко је гра ви ти ра ју Тр сту, ка ко би ње го вој лу ци 
обез би је ди ла што ве ћи дио стра ног тран зит ног про ме та. Ита ли јан ска вла да 
пред у зи ма ла је исто вре ме но раз не мје ре да што бо ље уре ди и опре ми тр шћан-
ску лу ку, ко ја је још под Ау стро у гар ском би ла јед на од нај бо ље уре ђе них 
ме ди те ран ских лу ка. Ита ли ја је од 1926. до 1937. го ди не уло жи ла око 200 
ми ли о на ли ра на из град њу и уса вр ша ва ње тр шћан ске лу ке, ко ја је по ста ла 
јед на од нај бо ље уре ђе них у Евро пи. По ред оста лих ино ва ци ја, у Тр сту су 
са гра ђе не но ва по мор ска ста ни ца и хи дро-ави он ска ста ни ца. Цје ло куп на 
по вр ши на лу ке 1914. из но си ла је 881.653 ква драт на ме тра, а 1937. го ди не 
1.001.980 ква драт них ме та ра.52 

У скла ду са Ју го сло вен ско-ита ли јан ским спо ра зу мом, пот пи са ним у 
Бе о гра ду мар та 1937, до шло је до ин тен зив ни јих кон та ка та из ме ђу еко ном-
ских уста но ва и ор га ни за ци ја, па је апри ла исте го ди не по кре ну та ини ци ја-
ти ва за осни ва ње Ју го сло вен ско-ита ли јан ске тр го вин ске ко мо ре. Иде ја је 
би ла да она има не ко ли ко кан це ла ри ја, рас по ре ђе них у зна чај ни јим при вред ним 
цен три ма, укљу чу ју ћи и Трст,53 ко ји је и да ље имао зна чај у ју го сло вен ско-
-ита ли јан ској тр го вин ској раз мје ни. Ме ђу тим, ње мач ка анек си ја Ау стри је и 
по мје ра ње по ли тич ких од но са у ду нав ском ба се ну има ли су од је ка и на 
Трст, ње го ву лу ку и тр жи ште. Ју го сло вен ски ге не рал ни кон зу лат у Ми ла ну 
пи сао је 1. ју на 1938. го ди не Ми ни стар ству ино стра них по сло ва, да је за ле ђе 
Тр ста оби ље же но не са мо ге о граф ским и са о бра ћај но-тех нич ким усло ви ма, 
не го и тр го вин ско-та риф ним и по ли тич ким, и да је под ло жно про мје на ма. 
Ре че но је и то да је Трст ско ро до сти гао свој пред рат ни луч ки и же ље знич ки 
про мет, али да ни је успио да оства ри про мет тран зит не тр го ви не ко ји је ра-
ни је имао.54 

У Бе о град је сре ди ном но вем бра 1938. го ди не сти гао из вје штај Ге не рал-
ног кон зу ла та из Тр ста, у ко јем је ана ли зи ран раз вој тр шћан ске ин ду стри је 
у еко ном ском и вој ном по гле ду. У из вје шта ју је ре че но да је ита ли јан ска 
фа ши стич ка вла да до ни је ла је дан за кон ски де крет ко ји је пред ви ђао из вје сне 
за штит не мје ре у ци љу уна пре ђе ња тр шћан ске ин ду стри је, у об ли ку ра зних 
фи скал них олак ши ца, осло бо ђе ња од уво зне ца ри не на ма ши не и осло бо ђе ње 
од по ре за на но ве ин ду стриј ске згра де и имо ви ну. Циљ де кре та био је да се 
на док на ди ште та ко ју је Трст са око ли ном пре тр пио, у про ме ту и тр го ви ни, 
усљед гу бит ка свог за ле ђа. Де крет је тре ба ло да ис тек не 31. де цем бра 1938, 
али је ита ли јан ска вла да бла го вре ме но до ни је ла но ви, ко јим су олак ши це за 
ин ду стриј ску зо ну Тр ста про ду же не за пет го ди на, од но сно до 31. де цем бра 
1943. го ди не. За кон ским де кре том из 1928. ко ри сти ла се цје ло куп на тр шћан-
ска ин ду стри ја, а ди рект на по сље ди ца де кре та би ла је ра фи не ри ја Aqu i la, 
но во по диг ну та ин ду стри ја у чи та вој по кра ји ни. У из вје шта ју је на ве де но да 
се ин те ре си Тр ста у ин ду стриј ском по гле ду пот пу но по кла па ју са фа ши стич-
ком ау тар хиј ском по ли ти ком, као и са по ли ти ком на род не од бра не, уз ис ти-
ца ње по вољ ног по ло жа ја Тр ста.55

52 АЈ, 334(КПО)‒426‒1376. 
53 ASD MAE, Di re zi o ne ge ne ra le de gli af fa ri com mer ci a li (DGAC), p. 11, s. 2. 
54 АЈ, 334(КПО)‒426‒1376.
55 Исто. 
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По че так Дру гог свјет ског ра та, у сеп тем бру 1939. го ди не, до вео је до 
озбиљ них по те шко ћа у раз мје ни из ме ђу Ју го сла ви је и Ита ли је. Фе бру а ра 
1940. го ди не, ју го сло вен ска вла да рас по ла га ла је ин фор ма ци јом да Ита ли ја 
уво зи сто ку из Ју го сла ви је, а за тим је из во зи у Ње мач ку. Сва ке сед ми це око 
200 во ло ва уве зе них из Ју го сла ви је би ло је по кла но у Тр сту, за мр зну то, а 
по том из ве зе но у Ње мач ку.56 Ју го сло вен ско-ита ли јан ски еко ном ски од но си, 
у ко ји ма је Трст и да ље играо уло гу, пре ки ну ти су апри ла 1941. го ди не.

Уло га Тр ста у ју го сло вен ско-ита ли јан ским еко ном ским од но си ма у 
пе ри о ду из ме ђу два свјет ска ра та би ла је ви дљи ва и у при су ству тр шћан ског 
ка пи та ла у ју го сло вен ској при вре ди. Тр шћан ска ко мер ци јал на бан ка (La 
Ban ca Com mer ci a le Tri e sti na) би ла је ан га жо ва на у Ју го сло вен ској удру же ној 
бан ци,57 а јед на од нај зна чај ни јих ита ли јан ских ком па ни ја As si cu ra zi o ni 
Ge ne ra li, ко ја је осно ва на у Тр сту, има ла је фи ли ја ле у Ју го сла ви ји и би ла 
вла сник фир ме „Sa va” из За гре ба, а њен основ ни ка пи тал у ју го сло вен ској 
др жа ви из но сио је око пет ми ли о на ди на ра.58 Ме ђу тр шћан ским ком па ни-
ја ма чи ји је ка пи тал био при су тан у ју го сло вен ском оси гу ра ва ју ћем сек то ру, 
би ла је и Ri u ni o ne adri a ti ca di sicurità.59 Зна чај но при су ство тр шћан ског 
ка пи та ла у Ју го сла ви ји би ло је и у ру дар ству. Ком па ни ја Società com mer cio 
car bo ni Mon te Pro mi na, са сје ди штем у Тр сту, екс пло а ти са ла је бо га та на ла-
зи шта угља на пла ни ни Про ми ни код Др ни ша у сје вер ној Дал ма ци ји, гдје 
су у вла сни штву има ли два руд ни ка: Си ве рић и Ве лу шић. Њен основ ни 
ка пи тал у Ју го сла ви ји про ци је њи ван је на 20 ми ли о на ли ра, има ла је 800 
за по сле них и го ди шње про из во ди ла око 200.000 то на ру де.60 Ва жну уло гу 
у ју го сло вен ској елек трич ној ин ду стри ји има ла је ком па ни ја Società per 
l’uti liz za zi o ne del le for ze idra u li ce del le Dal ma zia („SU FID”), та ко ђе са сје ди-
штем у Тр сту. Ком па ни ја је по сје до ва ла у Ју го сла ви ји три хи дро е лек тра не, 
дви је на Кр ки и јед ну на Це ти ни, као и дви је фа бри ке, код Оми ша и Ши бе-
ни ка, за по шља ва ју ћи не ко ли ко хи ља да рад ни ка. Ме ђу тим, ком па ни ја је 
би ла под при ти ском да пре мје сти сје ди ште из Тр ста у Ју го сла ви ју, што је 
од би ја ла. Због то га је ју го сло вен ска вла да од лу чи ла да јој ус кра ти на ста вак 
кон це си ја, па су Ита ли ја ни у апри лу 1929. го ди не про да ли „SU FID” јед ној 
фран цу ској ком па ни ји.61 

* * *

Трст је имао по себ но мје сто у ју го сло вен ско-ита ли јан ским еко ном ским 
од но си ма у пе ри о ду из ме ђу два свјет ска ра та. За хва љу ју ћи свом ге о граф ском 
по ло жа ју, по вољ ним по мор ским и же ље знич ким ве за ма, Трст је био ва жан 
по сред ник у тр го вин ској раз мје ни, не са мо из ме ђу Кра ље ви не СХС/Ју го сла-
ви је и Ита ли је, не го из ме ђу Ме ди те ра на и сред ње Евро пе. Тр шћан ски тр гов-
ци, као уо ста лом и по слов ни пред у зет ни ци из дру гих под руч ја с обје стра не 

56 АЈ, 65‒241‒731. 
57 Ivo Be lin, Ita lo-ju go slo ven ski pri vred ni od no si, No va Evro pa XXII‒4, Za greb 1940, 254.
58 АЈ, 65‒1576‒2593. 
59 Ser gi je Di mi tri je vić, Stra ni ka pi tal u pri vre di biv še Ju go sla vi je, Be o grad 1958, 31‒32.
60 АЈ, 65‒1793‒2936. 
61 Исто. 
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Ја дра на, на ла зи ли су за јед нич ки ин те рес и раз ви ја ли обо стра но ко ри сне 
еко ном ске од но се, без об зи ра на зва нич не од но се дви је др жа ве, ко ји су углав-
ном би ли не по вољ ни. Не са мо да је Трст играо уло гу по сред ни ка у ју го сло-
вен ско-ита ли јан ским еко ном ским од но си ма, не го је и тр шћан ско тр жи ште 
би ло од по себ ног зна ча ја за ју го сло вен ске из во зни ке, по себ но из сло ве нач ких 
по кра ји на, Дал ма ци је и Бо сне. Ита ли јан ска вла да би ла је свје сна зна ча ја 
Тр ста и сто га је раз ма тра ла мо гућ ност да про ши ри ње го ву по сред нич ку 
уло гу и на тран сан тлант ске зе мље. У ства ри, Ита ли ја је на сто ја ла да пре ко 
ју го сло вен ске др жа ве оства ри еко ном ски про дор на тр жи шта оста лих бал-
кан ских и по ду нав ских зе ма ља. У том по гле ду, уло га Тр ста би ла је ве ли ка. 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

TRI E STE IN YUGO SLAV-ITA LIAN ECO NO MIC RE LA TI ONS 
BET WE EN THE TWO WORLD WARS

by

Pro f. GO RAN LA TI NO VIĆ, PhD
Uni ver sity of Ba nja Lu ka

Fa culty of Phi lo sophy
Ba nja Lu ka, Re pu blic of Srp ska

Bo snia and Her ze go vi na

SUM MARY: Tri e ste had a spe cial pla ce in Yugo slav-Ita lian eco no mic re la ti ons bet we-
en the two World Wars. Due to its ge o grap hic po si tion, fa vo u ra ble sea and ra il road con nec ti-
ons, Tri e ste was an im por tant me di a tor in the tra de ex chan ge, not only bet we en the King dom 
of Serbs, Cro ats and Slo ve nes/Yugo sla via and Italy, but al so bet we en the Me di ter ra nean and 
Cen tral Eu ro pe. Tra de smen from Tri e ste, be si des bus si ne smen from ot her re gi ons from both 
si des of the Adri a tic sea, had a com mon in te rest and de ve lo ped mu tu ally use ful eco no mic 
re la ti ons, ir re spec ti ve of of fi cial re la ti ons bet we en the two co un tri es, which we re ma inly un-
gra ci o us. Not only that Tri e ste played a ro le of in ter me di a tor in Yugo slav-Ita lian eco no mic 
re la ti ons, but al so the mar ket of Tri e ste was of spe cial sig ni fi can ce for the Yugo slav ex por ters, 
espe ci ally from Slo ve nian pro vin ces, Dal ma tia and Bo snia. Ita lian go vern ment was awa re of 
im por tan ce of Tri e ste and the re fo re con si de red a pos si bi lity to ex pand its me di a ting ro le to 
trans-Atlan tic co un tri es. In fact, Italy en de a vo u red to ac com plish eco no mic pe ne tra tion over 
Yugo slav ter ri tory to wards ot her Bal kan and the Da nu be co un tri es. In this re spect, the ro le 
of Tri e ste was im por tant. 

KEYWORDS: Tri e ste, port, mar ket, Italy, the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes/
Yugo sla via, eco no mic re la ti ons, tra de ex chan ge, ra il road traf fic, sea traf fic
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ГРА ЂА И ПРИ ЛО ЗИ 
MA TE RI ALS AND CON TRI BU TION

UDC 271.222(497.11)-523(497.16 Boka Kotorska)”17”
ГРАЂА

Д р  М А  РИ  Н А  М А Т И Ћ
Бе о град, Ср би ја

УКАЗ КО ТОР СКОГ ВАН РЕД НОГ ПРО ВИ ДУ РА  
МАР КА ЦОР ЦИ ЈА (MAR CO ZOR ZI)  
БРАТ СТВУ МА НА СТИ РА СА ВИ НА  

(15. MAJ 1795)

СА ЖЕ ТАК: Указ ко тор ског ван ред ног про ви ду ра Мар ка Цор ци ја (Mar co 
Zor zi) (1795), по хра ње ног у Ар хи ви ма на сти ра Са ви не у Бо ки ко тор ској, ва жно 
је све до чан ство о ста њу у ма на сти ру, о та да шњим окол но сти ма, од но си ма и 
до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли жи вот ма на сти ра Са ви на на са мом кра ју мле-
тач ке вла да ви не и при за вр шним ра до ви ма на уре ђе њу Ве ли ке ма на стир ске 
цр кве (1777–1797). Из до ку мен та, по ред та да шње кри зне си ту а ци је у ма на сти-
ру, мо же мо са гле да ти над ле жност и од нос мле тач ких вла сти пре ма пра во слав-
ним ма на сти ри ма и мо на си ма, као и кон крет но де ло ва ње ло кал них ор га на 
вла сти у за јед ни ци, при ме ном од го ва ра ју ћих ме ра, у ци љу очу ва ња ре да и 
ми ра на ло кал ном под руч ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма на стир Са ви на, Бо ка ко тор ска, XVI II век, Мар ко Цор-
ци, Венеција

Ма на стир Са ви на у Бо ки ко тор ској XVI II ве ка пред ста вља сто жер очу-
ва ња вер ског и ет нич ког иден ти те та пра во слав не срп ске за јед ни це у конфен-
си о нално хе те ро ге ној сре ди ни под мле тач ком вла шћу. Сло жно и пред у зи мљи-
во брат ство ма на сти ра, то ком це лог XVI II ве ка, успе ва ло је да одр жи срп ску 
за јед ни цу на оку пу, у окол но сти ма без српског епископа за Дал мацију и Боку, 
под стал ним при ти сци ма од уни је и не бла го на кло ном стра ном вла шћу.1 
Крун ски мо менат тих на сто ја ња и бор бе са ви на ца било је по ди за ње Ве ли ке 
ма на стир ске цр кве (1777–1797), за ко ју су на кон ви ше де це ниј ских на сто ја ња 
до би ли до зво лу од мле тач ких вла сти (1776).2 Упра во у за вр шни ци ра до ва 

1 Ши ре о то ме: М. Ма тић, „Бор ба за Дал ма тин ско-бо кељ ску епи ско пи ју у XVI II ве ку”, 
Исто риј ски ча со пис 65 (2016), 159–182.

2 Ши ре о то ме: М. Ма тић, „Ма на стир Са ви на у XVI II ве ку”, док тор ска ди сер та ци ја, 
Бе о град 2015, 114–124.



на уну тра шњем уре ђе њу Ве ли ке цр кве, брат ство ма на сти ра по тре са ју но ва 
ис ку ше ња и те шке ме ђу соб не раз ми ри це.

На и ме, кра јем 1794. го ди не до шло је до озбиљ них су ко ба у ма на сти ру 
Са ви на. Ар хи ман дри ту Ино кен ти ју Да бо ви ћу от ка за ла су по слу шност дво ји ца 
мо на ха, Си ме он Лу чић и Ни ка нор Бо ге тић. Они су 17. ок то бра 1794. го ди не 
под не ли и пи сме ну мол бу ван ред ном про ви ду ру Ко то ра, жа ле ћи се да им 
ар хи ман дрит не до пу шта да се хра не у ма на сти ру, иа ко, пре ма њи хо вом ми-
шље њу, они на то има ју пра во као ма на стир ска са бра ћа.3 По бу ње ни мо на си 
су убр зо про те ра ни из ма на сти ра Са ви на и при тво ре ни од стра не над ле жних 
мле тач ких вла сти, због не по што ва ња пре ма свом ста ре ши ни. Ка лу ђер Ни-
ка нор Бо ге тић,4 не што ка сни је, по но во је вра ћен у ма на стир под стро гим 
ди сци плин ским усло ви ма, ко је је мо рао да при хва ти, ка ко из ње га не би био 
трај но од стра њен.5 Мо нах Си ме он Лу чић ни је по но во при мљен у ма на стир 
Са ви на, јер се брат ство при бо ја ва ло но вих не ре да, а ти ме би се знат но угро зио 
углед и до сто јан ство ма на сти ра.6 Си ме он Лу чић се на кон то га са зах те вом 
обра тио над ле жним мле тач ким вла сти ма да до би је зва нич ни до ку мент од 
ми тро по ли та цр но го р ског, ко јим ће му би ти до зво ље но да се сме сти у не ки 
ма на стир. Овај зах тев вла сти ни су при ми ле с одо бра ва ју ћим ста вом, о че му 
све до чи до ку мент од 24. ја ну а ра 1795.7

Окон ча ње овог ду го трај ног су ко ба у ма на сти ру и зва нич но је по твр ђе но 
ука зом ван ред ног про ви ду ра Ко то ра Мар ка Цор ци ја од 15. ма ја 1795. го ди не 
(сл. 1).8 Њи ме је про ви дур утвр дио из ве сна пра ви ла по на ша ња у ма на стир-
ској за јед ни ци, с на гла ском на не при ко сно ве ном по што ва њу мо на ха пре ма 
свом ста ре ши ни. Овим де кре том вра ће на су ко нач на ста бил ност и мир у 
ма на стир, а от кло ње на је и мо гућ ност но вих не ми ра. Де крет, уз пот пис ван-
ред ног про ви ду ра Мар ка Цор ци ја, но си и цр ве ни пе чат са мле тач ким ла вом. 
На во ди мо га у це ли ни, у ори ги на лу и пре во ду.

3 Ар хив Хер цег Но вог, По ли тич коуправ ни мле тач ки ар хив 1689–1797, (у да љем тек-
сту AH PU MA), f. 308, бр. 501(1), 504(2), 505.

4 Је ро мо нах Ни ка нор Бо ге тић ру ко по ло жен је за све ште ни ка од стра не це тињ ског 
ми тро по ли та Са ве Пе тро ви ћа, 8. де цем бра 1770. го ди не [Архив ма на сти ра Са ви на (у да љем 
тек сту АМС), Фа сци кла са по ве ља ма, инв. бр. 139]. Он је за ме нио Да бо ви ћа на ме сту ар хи-
ман дри та, на кон ње го ве смр ти 12. ју на 1802, те у том ста ту су оста је све до сво је смр ти 23. 
сеп тем бра 1723. го ди не [АМС, Ли бро от са ран да ра (1742), инв. бр. 38, 31]. Био је ве о ма ак ти-
ван у при ба вља њу до зво ла од мле тач ких вла сти за по ди за ње но ве Ве ли ке цр кве, а пре у зео 
је и по ло жај ви ка ра за Бо ку, по пре по ру ци пр вог ви ка ра – Ге ра си ма Зе ли ћа, ар хи ман дри та 
ма на сти ра Кру пе, на кон раз ре ше ња са по ме ну те ду жно сти (16. но вем бра 1811) (Г. Зе лић, 
Житɩе, Бу димь 1823, 605–606).

5 АМС, Ра су ти спи си (до ку мент да ти ран на 23. де цем бар 1794). 
6 AH PU MA, f. 315, бр. 455.
7 (“...In tan to deb bo con fi dar le che dis pe ran do il Si meon di re a liz za zi o ne si umiliò al la 

Ca ri ca con in sta re di ve nir scor ta to con pub bli co: Fo glio al Rev.mo Ve sco vo dal Mon te ne ro, perchè 
gli sia con ces so ri co ve ro in qi al che chi o stro. Se fu ma li zi o so l’og get to del la sup pli ca, io pu re 
non so no sta to tan to dol ce di ani ma nel l’ab ba glio. Qu in di gli con seg nai ben si gil la ta l’im plo ra ta 
let te ra cre den do di aver toc ca to il ci e lo con il di to, ed in ve ce si accorgerà del l’in do le di rac co man-
da zi o ne, che gli è sta ta or di ta...” Sig. Co: Ecc Lu i gi Dr Bu ro vich, 24. gen na io 1795) (АМС, Ра су ти 
спи си).

8 АМС, Фа сци кла са по ве ља ма.
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ТЕКСТ ДО КУ МЕН ТА

Noi Mar co Zor zi per la Se re nis si ma Re pub bli ca di Ve ne zia Pro ve di to re Estra-
o r di na rio di Cat ta ro, ed Al ba nia col la so pra in ten den za di Ca stel No vo e di Bu dua

Au to riz za ta qu e sta ca ri ca estra or di na ria del la podestà so vra na di so pra in-
ten den za al la mo na stri ca del Mo na ste ro di Sa vi na per l’os ser van za de gl’I sti tu ti 
dei Sac ro mo na ci, a ciò con ap po si te os se qu i a te Du ca li 25 lu glio 1776 e 13 set tem-
bre 1790 col le qu a li la Pub bli ca Sa pi en za av vo ca sot to la im me di a ta sua pro te zi-
o ne e sta bi li sce in pa ri tem po sog get to e di pen den te del la cu ra e vi gi lan za del la 
ca ri ca me de si ma det to Pio Lu o go; in ten ta la stes sa a ri met te re nel la pi e na os ser-
van za. Le di sci pli ne de ’Re go la ri, che esi sto no in pre sen te, o sa ran no ac col ti in 
pro gres so tra que’ Sac ri Re cin ti, non che a man te ne re la do vu ta sub or di na zi o ne, 
la pa ce, e la esemplarità tra qu e gli in di vi dui re li gi o si, on de ri mos so per sem pre 
qu a lun que in ter no dis si dio, ir re ve ren za ed in di sci pli na, scan da lo sa men te in tro-
dot te e col ti va te dal Mo na co Si me o ne Lu cich, e per le qu a li fu dal la autorità di 
qu e sta ca ri ca espul so per sem pre dal Mo na ste ro me de si mo in pe na de’ su oi tra-
scor si ed a esem pio pe ren ne di chi un que al tro osas se per l’a ve ni re d’im mi tar ne le 
in de bi te trac cie, pro ce da og ni co sa col do vu to buon or di ne e mag gi or cul to di Dio 
Sig no re a mag gi or per fe zi o ne de’ mo na ci ed a mag gi or buon esem pio de ’fe de li, 
tro vi a mo op por tu no di pre scri ve re le se gu en ti mi su re, pro vi den ze e di sci pli ne, 
che do vran no es se re im man ca bil men te os ser va te.

Li mo na ci del Mo na ste ro di Sa vi na do vran no es se re pi e na men te ub bi di en ti 
e sub or di na ti all’Autorità del Ri ve ren dis si mo Ar chi man dri ta, lo ro Ec ce len tis si mo 
Su per i o re, ne po tran no in al cun mo do, ne in ve run tem po dis pen sar si dai do ve ri 
di ri spet to, sog ge zi o ne e di sci pli na in tut to ciò che può ri gu ar da re la re li gi o sa lo-
ro con dot ta, e per qu an to sarà lo ro pre cet ta to dal la volontà del su per i o re e cul to 
del Sig no re Id dio, al la mo de stia ed esemplarità de ’mo na ci al buon esem pio de ’fe-
de li, a de co ro ed utilità spi ri tu a le e tem po ra le del mo na ste ro me de si mo. 

Non ar di ra mai ve run mo na co per qu a lun que mo ti vo si sa si stac car si dal Ve-
ne to Sta to, ne por pi e de in Sta to Este ro, nem me no per bre vi mo men ti, sen za il 
per mes so del la Ca ri ca Estra or di na ria, a cui per ot te ner lo do vran no pro dur si di 
vol ta in vol ta, nè sarà lo ro ac cor da to in ve run tem po, se mu ni ti non sa ran no di 
Li cen za del Re ve ren dis si mo Ar chi man dri ta; da cui ri sul ta re ne pos sa la verità del 
bi sog no, e la legittimità dei mo ti vi, co me pu re i di lui as sen si.

Non us ci ran no i mo na ci dal Mo na ste ro pe’ pro pri af fa ri, ne per qu el li de Pio 
Lu o go sen za chi e de re il per mes so e la be ne di zi o ne del lo ro su per i o re, dal qu a le 
do vran no ren der con to di se me de si mi, og ni vol ta che con si de ras se egli pru den te 
di lo ro chi e der lo e do vran no sem pre re sti tu ir si al Mo na ste ro ad ore com pet ten ti, 
non osan do mai per not ta re fu o ri de’ re cin ti del me de si mo sen za una pre ci sa ne-
cessità e sen za gli as sen si del su per i o re.

Non po tran no mai dis pen sar si i re li gi o si me de si mi dal l’e ser ci zio del le fun-
zi o ni ec cle si a stic he, ne dal pre sta r si ai bi sog ni ed oc cor ren ze del mo na ste ro sen-
za le git ti mo mo ti vo, qu a le dovrà es se re ri co no sci u to, ed ap pro va to dall’Autorità 
del lo ro Su per i o re, nè mai di pro prio ar bi trio o volontà per cui sa ran sem pre con-
si de ra ti in nob be di en ti e con tu ma ci.
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Non oserà mai al cu no de’ mo na ci e ne tam po co i ser ven ti di us ci re per qu-
al si vo glia esco gi ta to mo ti vo a ca u sa dai re cin ti del mo na ste rio in tem po di not te, 
se non sarà mu ni to di vol ta in vol ta di espres so as sen so del su per i o re del lu o go, a 
cui per at te ner lo sa ran no in di spen sa bil men te ob bli ga ti di ad dun no (...) il bi sog no, 
qu a le dovrà es se re gra ve, ur gen te, ed is tan ta neo, e non al tri men ti.

Sa ran no ri so lu ta men te ob bli ga ti li re li gi o si tut ti, e le per so ne di pen den ti del 
mo na ste ro di usa re in og ni oc ca si o ne, mo men to e cir co stan za la do vu ta ri ve ren za, 
ri spet to ed ub bi di en za ver so Re ve ren dis si mo Ar chi man dri ta lo ro su per i o re sen za 
mai man ca re mi ni ma men te al pre cet ta to e ne ces srio ri go re di sub or di na zi o ne il 
di pen den za, e sic co me li mo na ci an zi a ni pre ce der de vo no gl’al tri nel la esa tez za 
del la di sci pli na ec cle si a sti ca, e nel do ver di trat ta re i me no an zi a ni con fra ter na 
carità, dol cez za e mo de ra zi o ne, così qu e sti sa ran no te nu ti di ave re esat ta men te il 
do vu to ri gu ar do, e con si de ra zi o ne ver so i se ni o ri.

La non mai at te sa con tra ven zi o ne che ta lu no osas se fa re a qu a lun que de’ 
so pra espo sti Pub bli ci Co man di, che pre ce do no in con so nan za al le So vra ne Mas-
si me, darà mo ti vo al la Ca ri ca Estra or di na ria di ado pe ra re le pe ne più sen si bi li a cor-
re zi o ne de gl’in nob be di en ti, qu a li al ca po di man can ze re ci di ve, e di sag gi ul te ri o ri 
del la lo ro incorregibilità sa ran no espul si per sem pre dal mo na ste ro sud det to.

Sarà la pre sen te af fis sa in si tu a zi o ne ad dat ta ta del Mo na ste ro nel li due idi-
o ma ita li a no ed ili ri co on de no to re sti sem pre ad ognu no il com ples si vo ag gre ga-
to di qu e ste uti li pro vi den ze a de vi a men to di qu al sia vo glia non mai pre su mi bi le 
scan da lo sa eventualità di di sor di ni evi den te men te per ni zi o si a qu el la po li ti ca 
or ga niz za zi o ne, che pro por zi o na ta ad un re go la to im pi an to de ve pro dur re frut ti 
di esemplarità re li gi o sa e di bu o na di sci pli na nel l’or di ne mo ra le dei mo na sti ci 
is ti tu ti. In qu o rum.

Cat ta ro, 15 mag gio 1795.
Mar co Zor zi Prov. Estra ord.

Do me ni co Fa bij Canc: Pre fet tiz zio, Vi ce Se gre ta rio
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ПРЕВОД ДО КУ МЕН ТА

Ја, Мар ко Цор ци, на и ме но ван од стра не пре све тле Ре пу бли ке Ве не ци-
је за ван ред ног про ви ду ра Ко то ра, Ал ба ни је, Хер цег Но вог и Бу две

Зва нич но је по твр ђе но мо је зва ње вр хов ног по гла ва ра и над зор ни ка над 
ка лу ђе ри ма ма на сти ра Са ви на у по гле ду по што ва ња пра ви ла од стра не то-
га брат ства, што је и озва ни че но од го ва ра ју ћим де кре ти ма од 25. ју ла 1776. 
и 13. сеп тем бра 1790, ко ји ма се јав но ста вља под не по сред ну за шти ту и 
исто вре ме но од ре ђу је су бје кат и слу жбе ник ко ји ће бри ну ти и чу ва ти по ме-
ну то Све то ме сто; са ци љем да се и са мом зва њу по вра ти пу но по што ва ње. 
Ди сци пли на ка лу ђе ра, тре нут но при сут них, као и оних ко ји ће то ком вре-
ме на би ти при хва ће ни у окри ље ма на стир ских зи ди на све ти ње, те да би се 
одр жа ла нео п ход на по кор ност, мир и узор ност ме ђу тим ре ли ги о зним љу-
ди ма и ода гнан сва ки уну тар њи раз дор, не по шти ва ње и не ди сци пли на ко је 
је ска ред но за вео и под гре вао мо нах Си ме он Лу чић, због ко јих је раз ре шен 
те ду жно сти и за у век из ба чен из ма на сти ра, те ка жњен због по чи ње ног као 
веч ни при мер сви ма они ма ко ји би се убу ду ће усу ди ли да по ђу ње го вим 
сто па ма; ка ко би све про те кло у до лич ном ре ду и уз ве ће по што ва ње ве ре у 
Го спо да Бо га, ка ко би се ка лу ђе ри што по све ће ни је уса вр ша ва ли и да ва ли 
што бо љи при мер вер ни ци ма, на ла зи мо за сход но да про пи ше мо сле де ће 
ме ре, пра ви ла и на ред бе ко ји се мо ра ју по што ва ти без по го во ра. 

Ка лу ђе ри ма на сти ра Са ви на мо ра ју да бу ду пот пу но по кор ни и под ре-
ђе ни ау то ри те ту ви со ко це ње ног ар хи ман дри та, њи хо вог бла го сло ве ног ста-
ре ши не, а ни на ко ји на чин и ни у ко је до ба не ће мо ћи да се од рек ну сво је 
ду жно сти по што ва ња, под ре ђе но сти и ди сци пли не у све му оно ме што се 
ти че њи хо вог ре ли ги о зног по на ша ња и у по гле ду оно га што им ста ре ши на 
за по ве да и по што ва ња ве ре у Го спо да Бо га, скром но сти и при мер но сти ка-
лу ђе ра ко ји слу же за узор вер ни ци ма и до при но се угле ду и ду хов ној и све-
тов ној уло зи са мо га ма на сти ра.

Ни је дан ка лу ђер не ће се усу ди ти да се из би ло ко јег раз ло га одво ји од 
Мле тач ке ре пу бли ке, ни ти да сту пи у стра ну др жа ву, чак ни ра ди крат ког 
бо рав ка, без до зво ле ван ред ног про ви ду ра, пред ко јим ће по вре ме но мо ра ти 
да се по ја ве да би исту до би ли. Исто та ко им се та до зво ла не ће из да ти без 
са гла сно сти бла го сло ве ног ар хи ман дри та, ко ји ће сво јом са гла сно шћу по-
твр ди ти оправ да ност та кве по тре бе и ле ги тим ност раз ло га.

Ка лу ђе ри не ће на пу шта ти ма на стир због соп стве них по сло ва, ни ти због 
по тре ба ма на сти ра уко ли ко прет ход но не за тра же до зво лу и бла го слов свог 
над ре ђе ног, ко јем ће по ла га ти ра чу не увек ка да он бу де сма трао да је то по-
треб но и ка да то од њих бу де за тра жио. Мо ра ће да се вра те у ма на стир у 
од ре ђе но вре ме, а не ће сме ти да пре но ће из ван ма на сти ра без не ке оправ да-
не и из ри чи те по тре бе и без са гла сно сти над ре ђе ног.

Ка лу ђе ри ма не ће би ти до зво ље но да се по свом на хо ђе њу осло ба ђа ју 
сво јих цр кве них ду жно сти и оба ве за ко је ис пу ња ва ју за по тре бе ма на сти ра 
без оправ да ног раз ло га, док ће та кав раз лог мо ра ти да бу де при знат и одо-
брен од стра не њи хо вог ста ре ши не, а не по њи хо вој соп стве ној од лу ци или 
во љи, у ко јем ће се слу ча ју сма тра ти не по слу шни ци ма и бун тов ни ци ма. 
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Не ће би ти до пу ште но ни јед ном ка лу ђе ру или слу ги да из би ло ка квог 
раз ло га но ћу на пу сти зи ди не ма на сти ра уко ли ко ни је до био са гла сност ста-
ре ши не ма на сти ра, због че га ће би ти оба ве зни да се ску пе (...)9 по тре ба, 
ко ја мо ра би ти озбиљ на, хит на, нео д ло жна, а не дру га чи ја.

Би ће стро го оба ве зни сви ка лу ђе ри, као и сви упо сле ни ци ма на сти ра 
да у сва кој при ли ци, тре нут ку и усло ви ма ис ка зу ју ду жно по што ва ње и по-
слу шност пре ма бла го сло ве ном ар хи ман дри ту, њи хо вом ста ре ши ни и да се 
ни ка да не оглу ше о ње го ва на ре ђе ња, стр о гост хи је рар хи је, а ста ри ји ка лу-
ђе ри ће мо ра ти да пред ња че у до след но сти и цр кве ној ди сци пли ни, а има ће 
ду жност да се пре ма мла ђи ма оп хо де са брат ским ми ло ср ђем, бла го шћу и 
од ме ре но шћу, док ће мла ђи мо ра ти са истом ме ром и ува жа ва њем да се оп-
хо де пре ма ста ри ји ма.

За сва ко кр ше ње и не по што ва ње го ре на ве де них на ре ђе ња, а ко ја су у 
скла ду са Вр хов ним на че ли ма др жа ве, пред ста вља ће раз лог да ван ред ни 
про ви дур оправ да но ка зни пре кр ши о це да би се по пра ви ли, а у слу ча ју да 
по но во учи не пре ступ или се по ка жу као не по пра вљи ви, би ће за у век из ба-
че ни из по ме ну тог ма на сти ра. 

Ова на ред ба ће при год ном при ли ком би ти ис так ну та на вид но ме сто у 
ма на сти ру, на оба је зи ка – ита ли јан ском и илир ском, ка ко би се сви упо зна-
ли са на ве де ним ко ри сним ме ра ма ко је ће се при ме њи ва ти уко ли ко до ђе до 
не ког скан да ло зног и из не над ног слу ча ја не ре да, ко ји је очи глед но по гу бан 
за ту за јед ни цу, док ће ње но пра вил но устрој ство до ве сти до ре ли ги о зне 
при мер но сти, до бре ди сци пли не и мо рал ног ре да ко ји тре ба да вла да ју у 
ма на сти ру.

У Koтору, 15. ма ја 1795.
Мар ко Цор ци, ван ред ни про ви дур

До ме ни ко Фа биј: пи сар пре фек та, за ме ник се кре та ра 10

9 Оште ће ни део до ку мен та због пре са ви ја ња.
10 Превод документа са италијанског језика: Софија Жмирић, дипломирани филолог.
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DEC REE OF THE PROV VE DI TO RE EX TRA OR DI NARIO OF KO TOR  
MAR CO ZOR ZI TO THE SA VI NA MO NA STERY FRA TER NITY  

(15 MAY 1795)

by

MA RI NA MA TIĆ, PhD
Bel gra de, Ser bia

SUM MARY: The Dec ree of the prov ve di to re ex tra or di nario of Ko tor Mar co Zor zi (1795), 
kept in the Sa vi na Mo na stery Ar chi ve in Bo ka Ko tor ska, is an im por tant te sti mony abo ut the 
si tu a tion in the mo na stery. We le arn abo ut the cir cum stan ces, re la ti ons and events which 
mar ked the li fe of Sa vi na mo na stery at the very end of Ve ne tian do mi nion, as well as the fi nal 
works on the mo na stery’s Big Church re fur bis hment (1777–1797). This do cu ment re sol ves a 
months-long dis pu te in Sa vi na Mo na stery bet we en two monks, Si meon Lu čić and Ni ka nor 
Bo ge tić, and the ir ar chi man dri te Ino ken ti je Da bo vić. In or der to fi nally re turn pe a ce to the 
mo na stery, as well as to pre vent pos si ble fu tu re con flicts and dis pu tes, with this dec ree, the 
ex tra or di nary prov ve di to re set ru les to pro tect the mo na stic com mu nity.

Be si des the cri sis in the mo na stery, the Dec ree al so shows the ju ris dic tion and at ti tu de 
of Ve ne tian aut ho ri ti es to wards Ort ho dox mo na ste ri es and monks, as well as the con cre te 
ac ti ons of lo cal aut ho ri ti es in the com mu nity by applying ap pro pri a te me a su res, in or der to 
pre ser ve or der and pe a ce. 

KEYWORDS: Sa vi na Mo na stery, Bo ka Ko tor ska, XVI II cen tury, Mar co Zor zi, Ve ne tia



UDC 373.5(497.497.7 Bitola)”1911/1912”
ГРАЂА

Д р  А Л Е К С А Н  Д РА  НО В А  КОВ
Ма ти ца срп ска
Но ви Сад, Ср би ја

ЈУ БИ ЛЕЈ – 120 ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА  
СРП СКЕ МУ ШКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ У БИ ТО ЉУ (1897) 

Из ве штај Пе тра Р. Ко со ви ћа о Срп ској му шкој  
гим на зи ји у Би то љу  

(1911–1912)

СА ЖЕ ТАК: У при ло гу је исто риј ски из вор – Из ве штај срп ске гим на зи је 
у Би то љу за школ ску 1911/12. го ди ну, ко ји је на пи сао ди рек тор Пе тар Ко со вић. 
Из ве штај да ти ра из по след ње го ди не ра да шко ле у Осман ском цар ству али 
го во ри и о по че ци ма ње ног ра да, да ју ћи ста ти стич ки пре глед бро ја уче ни ка 
по го ди на ма и ме сту ро ђе ња. Цар ском ира дом би ло је до пу ште но свим на род-
но сти ма у Цар ству да отва ра ју шко ле. Ср би у Би тољ ском ви ла је ту, од но сно 
срп ска ди пло ма ти ја за то се ду го бо ри ла. Мар та 1897. до би је на је до зво ла за 
отва ра ње основ не шко ле, а но вем бра 1897. и до зво ла за рад му шке и жен ске 
гим на зи је у Би то љу. Пр ви ди рек тор био је Са ва Ја кић, на став ник Бо го сло ви-
је у При зре ну. То је би ла че тво ро ра зред на ни жа гим на зи ја ко ја је ди рект но 
ути ца ла на по ве ћа ње бро ја срп ских основ них шко ла у Би тољ ском ви ла је ту. 
На кон за вр ше не гим на зи је уче ни ци су на ста вља ли да се шко лу ју у срп ским 
гим на зи ја ма у Ско пљу и Со лу ну. То ком ра да гим на зи је у њој је пре да ва ло 57 
на став ни ка (Ко ста Ф. Ко ва че вић, Алек са Јо ва но вић, Је ро ти је То па ло вић, Алек-
сан дар Ма рић, Гри го ри је Бо жо вић, Пе тар Ко со вић, Све то зар То мић и др.). 
На став ни ци су би ли про свет ни али и на ци о нал ни де лат ни ци. У Би то љу је 
1904. фор ми ран од бор „Срп ска од бра на” ко ји је при пре мао од бра ну Ср ба од 
ору жа них на па да, а на став ни ци гим на зи је би ли су твор ци ове ор га ни за ци је. 
У Би то љу је ра ди ла и тро го ди шња Срп ска жен ска ра де нич ка шко ла (1897–1910). 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Би тољ, му шка гим на зи ја, из ве штај, Пе тар Р. Ко со вић, 
Би тољ ски ви ла јет, Срп ски кон зу лат у Би то љу

У Ар хи ву Ср би је, у Фон ду Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не 
Ср би је (По ли тич ко-про свет ном оде ље њу) на ла зи се Из ве штај Срп ске гим-
на зи је у Би то љу за школ ску 1911/12.1 На пи сао га је ди рек тор шко ле Пе тар Р. 

1 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, По ли тич ко-про-
свет но оде ље ње (у да љем тек сту АС, МИД ППО), 1912, ред 522, Би тољ, 2. јул 1912.
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Ко со вић, 15. ју ла 1912. го ди не и по слао Глав ном школ ском ту тор ству, од но сно 
Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је. Из ве штај је пи сан ма сти-
лом на 30 стра на, фор ма та ли ста хар ти је А4. У са мом тек сту ни је вр ше на 
гра ма тич ка ин тер вен ци ја, раз ре ше не су са мо скра ће ни це, ко је су обе ле же не 
угла стим за гра да ма. Из ве штај пред ста вља вре дан исто риј ски из вор ко ји не 
го во ри са мо о де ша ва њи ма у би тољ ској гим на зи ји у по след њој школ ској го-
ди ни 1911/12. у Осман ском цар ству, не го се освр ће и на по че так ра да шко ле. 

Пи сац из ве шта ја, исто ри чар Пе тар Р. Ко со вић ро ђен је у Ник шић кој Жу пи, 
1875. го ди не. Гим на зи ју је по ха ђао у Ва ље ву и Шап цу где је и ма ту ри рао (1894/95). 
Сту ди рао је исто ри ју и ге о гра фи ју на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду (1895–1899). 
У Срп ској гим на зи ји у Ско пљу ра дио је као су плент и про фе сор (1899–1907), 
био је управ ник Жен ске учи тељ ске шко ле у Ско пљу (1906–1907), ди рек тор и 
про фе сор Срп ске гим на зи је у Пље вљи ма (1907–1911), а за тим је за по тре бе 
слу жбе пре ме штен у Би тољ где је био 1911. и 1912. го ди не. Уче ство вао је у оба 
бал кан ска ра та, а по том се вра тио у Би тољ на ду жност ди рек то ра гим на зи је 
(1913–1914), да би у мар ту 1914. по соп стве ној же љи био пре ме штен у Бе о град. 
По сле Пр вог свет ског ра та крат ко је слу жбо вао у Бе о гра ду, за тим у Би то љу где 
је био ди рек тор гим на зи је и про свет ни ин спек тор за Би тољ ску област. Пен зи-
о ни сан је 1928. као ди рек тор Жен ске гим на зи је у Ско пљу (1928), ка да се и 
по ву као на сво је има ње у Тр но ву код Би то ља где се ба вио по љо при вре дом. Као 
члан На род не ра ди кал не стран ке на из бо ри ма 1935. иза бран је за на род ног 
по сла ни ка у Би тољ ском сре зу. Пре ми нуо је у Бе о гра ду, 25. апри ла 1948.

Би тољ је у вој нич ком, по ли тич ком, ад ми ни стра тив ном и тр го вин ском 
по гле ду био нај ва жни ји град у це лој уну тра шњо сти ју жног евр оп ског Осман-
ског цар ства. Био је се ди ште кон зу ла та мно гих др жа ва. На те ри то ри ји Би-
тољ ског ви ла је та укр шта ли су се не са мо ин те ре си ве ли ких си ла, не го и 
окол них бал кан ских др жа ва ко је су све ви ше за о штра ва ле ме ђу соб ну бор бу 
за ја ча ње по ли тич ког и кул тур ног ути ца ја у по је ди ним де ло ви ма Осман ског 
цар ства. Ма ке дон ско пи та ње би ло је ве о ма ва жно спољ но по ли тич ко пи та ње 
за Ср би ју, Грч ку и Бу гар ску, а у ма њој ме ри и за Ру му ни ју. Због то га је на те-
ри то ри ји овог ви ла је та нај ја сни је ис по љен оштар су коб њи хо вих ин те ре са, 
под гре ван и под сти цан од стра не ве ли ких си ла.2 

Кра јем 19. ве ка Ср би у Би тољ ском ви ла је ту ни су има ли сво ју ми тро по-
ли ју, ни су има ли при знат ранг ми ле та, под сво јим на ци о нал ним име ном ни су 
би ли упи са ни у др жав не по пи сне ли сте, ни ти су има ли пред став ни ке у Си но-
ду Би тољ ске и Охрид ске ми тро по ли је, ни у ви ла јет ском меџ ли су.3 Кра ље ви на 
Ср би ја усме ри ла је сво ју спољ ну по ли ти ку кра јем 19. ве ка на за шти ту али и 
осло бо ђе њу сво јих су на род ни ка у Осман ском цар ству. У скло пу те по ли ти ке, 
апри ла 1889, у Би то љу је отво рен кон зу лат Кра ље ви не Ср би је.4 Ср би су не у-
спе шно ви ше пу та по ку ша ва ли да отво ре шко лу. Тек је сул тан Аб дул Ха мид 
II био при мо ран да апри ла 1897. из да ира ду и до зво ли да се отвoре срп ске 

2 Јо ван Ха џи ва си ље вић, „Град Би тољ”, Бра ство, Бе о град 1911, књ. 14, 222.
3 Вла ди мир Сто јан че вић, „По ли тич ке и цр кве но-школ ске при ли ке код ста нов ни штва 

срп ске на ци о нал но сти у Би тољ ском ви ла је ту по чет ком 20. ве ка”, Вар дар ски збор ник, бр. 1, 
Бе о град 1999.

4 Сла вен ко Тер зић, „Кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у Би то љу (1889–1897)”, Исто риј ски 
ча со пис, књ. LVII, 2008, 327–342.
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шко ле у свим ме сти ма Со лун ског и Би тољ ског ви ла је та где се за то под не су 
уред не мол бе.5 Ср би су ис ко ри сти ли по вољ ну при ли ку и исте го ди не тра жи-
ли до зво лу за отва ра ње јед не ви ше шко ле у Би то љу. Срп ска му шка гим на зи-
ја и Жен ска до ма ћич ко-ра де нич ка шко ла до би ле су до зво лу за рад (ру сет 
на ме) 7. но вем бра 1897. Шко ла је но си ла на зив „при ват на шко ла на ро чи то за 
уче ње и пре да ва ње срп ског је зи ка” као че тво ро ра зред на гим на зи ја ин тер нат-
ског ти па. Осни вач шко ле и од го вор ни упра ви тељ те ни же гим на зи је био је 
тур ски по да ник из Би то ља Ми ха и ло Ха џи по по вић6. За ди рек то ра гим на зи је 
био је по ста вљен та ко ђе тур ски по да ник Са ва Ја кић7, на став ник При зрен ске 
бо го сло ви је. Пла те и све тро шко ве шко ле фи нан си ра ла је Кра ље ви на Ср би ја, 
пре ко срп ског кон зу ла та у Би то љу.8 Шко ла је би ла ин тер нат ског ти па, у му-
шкој гим на зи ји би ло је 54 ин тер на уче ни ка, а у Жен ској ра де нич кој шко ли 23 
уче ни це. Осим ин тер них би ло је и екс тер них ђа ка: 10 у му шкој и 13 у жен ској. 
Истог да на ка да је до би је на до зво ла, по чео је рад у гим на зи ји.9 

За Ср бе је отва ра ње ни же Срп ске гим на зи је у Би то љу зна чи ло пре крет ни-
цу у про свет ном по гле ду у це лом Би тољ ском ви ла је ту. Са мо ње но по сто ја ње 
пред ста вља ло је по год но тле за отва ра ње основ них шко ла ши ром ви ла је та. 
Већ де цем бра 1897. го ди не ра ди ле су 22 шко ле, од ко јих 16 му шких и шест 

5 На род на би бли о те ка Ср би је, По себ не збир ке, Ру ко пи си, НБС, ПЗ, Р 413/VI/77, Бе о-
град, 13. април 1897.

6 Ми ха и ло Ха џи по по вић, тр го вац, вла сник шко ле (Ср бац, Би тољ ска ка за, ? – Би тољ, 
17. мај 1907). Основ ну пи сме ност учио је код учи те ља Ди ми три ја Зин зи фо ва (1859–1862). 
Ба вио се тр го ви ном. Бли ско је са ра ђи вао са срп ским кон зу ла том у Би то љу. Де цем бра 1896, 
као пред сед ник Срп ске цр кве не оп шти не у Би то љу, пи смом се обра тио ва ли ји с мол бом да 
отво ри срп ску шко лу. Као иму ћан тр го вац са гра дио је све мо сто ве од Ле ри на до Со лун ског 
дру ма, на шта је под се тио и ва ли ју ка ко би до ка зао да има ма те ри јал на сред ства и да сâм 
мо же да из др жа ва шко лу. За хва љу ју ћи ње му отво ре на је пр во основ на а ка сни је и ни жа 
Срп ска му шка гим на зи ја. Ха џи по по вић је био но ми нал ни вла сник шко ла ко је је фи нан си-
ра ла Кра ље ви на Ср би ја. Ка да Кон зу лат у Би то љу ни је по се до вао до вољ но ма те ри јал них 
сред ста ва, Ха џи по по вић је пла ћао ки ри је за шко лу, а сред ства су му на кнад но вра ћа ли. 
Ка да је Цен трал ни ко ми тет БМО РО-а од лу чио да пре у зме те ро ри стич ке ме ре про тив срп-
ских де лат ни ка у Би тољ ском ви ла је ту, био је јед на од пр вих жр та ва. На пад нут је 25. ок то бра 
1897. Након тешког рањавања, ипак је пре жи вео. Де сет го ди на ка сни је Бу га ри су ипак ус пе ли 
у сво јој на ме ри – уби ли су га на сред ули це (Урош Ше шум, „Дру штво про тив Ср ба 1897–1902, 
Ме то ди и ме ре бу гар ске ди пло ма ти је, Ег зар хи је и Бу гар ско-ма ке дон ско од рин ске ре во лу ци-
о нар не ор га ни за ци је про тив ши ре ња срп ског ути ца ја у Ју жној Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји 
1897–1902”, Срп ске сту ди је 4, 2013).

7 Са ва Ја кић, про фе сор, ди рек тор (При зрен, 1858 – Бе о град, 6. XI 1945). Основ ну шко лу 
и тро го ди шњу бо го сло ви ју за вр шио је у При зре ну (1876). Шко ло ва ње је на ста вио у Ни ко-
ла је ву у Ру си ји где је за вр шио ре ал ну гим на зи ју. На При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту у 
Же не ви за вр шио је три го ди не сту ди ја. Због оскуд них фи нан сиј ских сред ста ва пре ки нуо је 
шко ло ва ње (1887). По по врат ку у При зрен по ста вљен је за на став ни ка Бо го сло ви је (1887–
1888), да би по том опет на ста вио сту ди је у Же не ви. У При зрен ску бо го сло ви ју по но во се 
вра ћа као пре да вач (1892–1893, 1895–1897). На ко то га ра дио је у му шкој гим на зи ји у Кра гу-
јев цу (1894) и гим на зи ји у Пи ро ту (1895), да би по том био по ста вљен за ди рек то ра Срп ске 
му шке гим на зи је у Би то љу (1897–1899). Био је ди рек тор До ма ћич ко-ра де нич ке шко ле у 
Би то љу (1899–1903), на став ник учи тељ ске шко ле у Ско пљу (1904–1907) и управ ник Ни же 
тр го вач ке шко ле у При зре ну (1907–1912). А. Мар ко вић Но ва ков, Срп ска пра во слав на бо го
сло ви ја у При зре ну 1871–1890, Ниш 2011, 208–209. 

8 АС, МИД ППО, 1899, ред 662, Би тољ, 26. сеп тем бар 1899.
9 Aлександра Но ва ков, „Срп ска му шка гим на зи ја у Би то љу (1897–1912)”, у: Срп ски 

на род на Бал кан ском по лу о стр ву од 6. до 20. ве ка, Ниш 2014, 109–137.
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жен ских, са 1.147 му шке и жен ске де це, 27 учи те ља и 11 учи те љи ца, док је 
још 14 учи те ља че ка ло до зво лу цар ских вла сти за отва ра ње шко ле.10 Го ди не 
1910. по сто ја ле су му шке и жен ске основ не шко ле у 55 ме ста Би тољ ског ви-
ла је та. Срп ска гим на зи ја у Би то љу је на ста вља ла да шко лу је уче ни ке ко ји 
су за вр ши ли основ ну шко лу ши ром ви ла је та. Због те чи ње ни це мно ги ро-
ди те љи су се опре де љи ва ли за основ не шко ле на срп ском је зи ку и на тај 
на чин спре ча ва на је бу га ри за ци ја и гре ци за ци ја омла ди не. 

Пр ве го ди не ра да ни же гим на зи је би ло је 64 уче ни ка (са мо у пр вом 
раз ре ду), а по след ње го ди не ра да у Осман ском цар ству 1912. у сва че ти ри 
раз ре да би ло је 87 уче ни ка. Уче ни ци су на ста вља ли сво је шко ло ва ње у Бо-
го сло ви ји у При зре ну, Учи тељ ској шко ли у Ско пљу, Срп ској гим на зи ји „Дом 
на у ке” у Со лу ну или су упу ћи ва ни на за нат. Као и у дру гим срп ским сред-
њим шко ла ма у Осман ском цар ству, че сто су се ме ња ли на став ни ци и ди-
рек то ри гим на зи је, а не до ста ја ли су струч ни на став ни ци за по је ди не пред-
ме те. По обра зо ва њу пре да ва чи су углав ном има ли за вр ше ну Ве ли ку шко лу 
у Бе о гра ду, ма да је ме ђу њи ма би ло и оних ко ји су за вр ши ли ни же шко ле, 
по себ но ме ђу на став ни ци ма тур ског је зи ка. 

Ди рек тор шко ле био је и ста ре ши на свих основ них шко ла у це лом ви ла-
је ту и њи хов по сред ник код кон зу ла та и ме а ри фа та, а на став ни ци су би ли 
про свет ни ин спек то ри за Би тољ ско под руч је. Ови про свет ни рад ни ци би ли 
су пра ви на ци о нал ни рад ни ци и ви ше од то га. Ка ко би од бра ни ли срп ски жи-
ваљ од све уче ста ли јих уби ста ва, апри ла 1904. го ди не у Би то љу је осно ван 
тај ни од бор (чет нич ки) чи ји је идеј ни тво рац био Алек са Јо ва но вић Ко џа, 
про фе сор гим на зи је. Не ко вре ме на ње го вом че лу био је ди рек тор гим на зи је 
Је ро ти је То па ло вић. За да так овог од бо ра био је да ор га ни зу је срп ска се ла у 
ви ла је ту, да обра зу је ору жа не се о ске и сре ске че те итд. Од бор је на са мом 
по чет ку имао успе ха, а нај ве ћу по моћ пру жи ли су му про свет ни рад ни ци.

Ди рек то ри су би ли по зна ти на ци о нал ни, про свет ни и на уч ни рад ни ци: 
Са ва Ја кић, Ко ста Ф. Ко ва че вић11, Ми ха и ло Пи то вић12, Је ро ти је То па ло вић13, 

10 Јо ван Пе јин, „О Об но ви ра да и осни ва њу срп ских шко ла у Ста рој Ср би ји и Ма ке до-
ни ји 1897. го ди не”, Вар дар ски збор ник, 1, Бе о град, 1999, 323–326.

11 Ко ста Ф. Ко ва че вић, ге о граф, про фе сор и ди рек тор гим на зи је (Бе о град, 27. април 1862 
– Бе о град, 24. ав густ 1903). Основ ну шко лу, гим на зи ју и Исто риј ско-фи ло ло шки од сек Фи ло-
зоф ског фа кул те та Ве ли ке шко ле за вр шио је у Бе о гра ду. По стру ци је био ге о граф. Слу жбо вао 
је у Ни жој гим на зи ји у Па ра ћи ну (1884), За је ча ру (1886–1888) и Кра гу јев цу (1889). На струч ном 
уса вр ша ва њу у Бе чу бо ра вио је 1892, а за тим је пре да вао у Тре ћој бе о град ској гим на зи ји. 
Про фе сор Пр ве му шке гим на зи је био је 1893, а за тим пре да вач у Ло зни ци и Бе о гра ду, и у 
Дру гој му шкој гим на зи ји (1894–1897) и Др жав ној тр го вач кој шко ли. Ду жност ди рек то ра срп-
ских гим на зи ја оба вљао је у Ско пљу (1897–1899), Би то љу (1899–1901) и Со лу ну (1901–1903). 

12 Ми ха и ло Пи то вић, про фе сор и ди рек тор (Би тољ, 1868 – Бе о град, 11. сеп тем бар 1945). 
За вр шио је бу га р ску гим на зи ју у Со лу ну. Kао пи то мац Дру штва Све тог Са ве 1888. упи сао je 
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду. Срп ска вла да га је 1892. по сла ла 
као сту ден та че твр те го ди не у Ца ри град за учи те ља срп ске основ не шко ле. Био је на став ник 
Срп ске гим на зи је у Ца ри гра ду до 1898, у Би то љу на став ник и ди рек тор 1898–1904, а од апри-
ла 1904. до 1910. у Со лу ну, где је био и над зор ник основ них шко ла. На став ник у При зре ну био 
је од 1910. до 1912, а про фе сор Ви ше жен ске шко ле у Кра гу јев цу 1914. го ди не. 

13 Је ро ти је То па ло вић, про фе сор и ди рек тор (Бр ђа ни, 7. март 1870 – Ма љен, 11. но вем бар 
1914). Ма ту ри рао је у Пр вој бе о град ској гим на зи ји 1888. го ди не. За вр шио је фи ло зо фи ју. Био 
је пре да вач у Сме де рев ској ни жој гим на зи ји (1895–1896), у Тре ћој гим на зи ји у Бе о гра ду (1894), 
про фе сор Ле ско вач ке гим на зи је (1894–1898). Пре да вао је ма те ма ти ку, ге о ме три ју и би о ло ги-
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Све то зар То мић14, Аран ђел Ст. Јо ти ћ15, Пе тар Ко со вић. Ме ђу на став ни ци ма 
је та ко ђе би ло ва жних лич но сти: књи жев ник Гри го ри је Бо жо вић, пи сац и 
на ци о нал ни рад ник Алек са Јо ва но вић Ко џа, ди рек то ри сред њих шко ла Алек-
сан дар Ма рић, Вла ди слав Не шко вић и Јо ван Про да но вић, на ци о нал ни рад-
ник Гли го ри је Џам ба зо вић, пе да гог Ђор ђе Ста јић, фи зи чар Ђор ђе Сто ја но-
вић, на чел ник ми ни стар ства Јо ван Ми ха и ло вић, др жав ни са вет ник Ла зар 
Јан ку ло вић, фи ло зоф и со ци ја ли ста Љу бо мир Јов чић, пу бли ци ста Пе тар 
Ле шња ре вић, ма те ма ти чар Ри ста Ка р ли ко вић, на род ни по сла ник и пред сед-
ник оп шти не Ри ста Ска ка ље вић, на ци о нал ни рад ник и пу бли ци ста Сте ван 
Си мић, пи сац То дор Бо ров њак.16 

У да љем тек сту при ла же мо из ве штај у це ли ни. 

ју у Кра гу је вач кој гим на зи ји. Био је осни вач гим на стич ког дру штва у Кра гу јев цу. На став ник 
гим на зи је у Со лу ну од 1901. до 1905. ка да је пре ме штен у Би тољ ску гим на зи ју где је био ди-
рек тор (1905–1907). Био је ди рек тор и про фе сор ма те ма тич ке гим на зи је и при ват не жен ске 
гим на зи је, управ ник Не дељ не пра знич не тр го вач ко-за нат ске шко ле у Ле сков цу (1907–1912), 
те про фе сор гим на зи је и управ ник За нат ске шко ле 1910–1912. и 1914. Био је пред сед ник со-
кол ског дру штва. По ги нуо је у Пр вом свет ском ра ту као ре зер вни по руч ник.

14 Све то зар То мић, про фе сор, исто ри чар, ет но граф и ге о граф (Пре виш код Ник ши ћа, 
30. март 1872? – Бе о град, 21. мај 1954). Основ ну шко лу за вр шио је у Шав ни ку, а ни жу гим-
на зи ју по ха ђао на Це ти њу и у Срем ским Кар лов ци ма. Ви ше раз ре де за вр шио је у Бе о гра ду 
(1894). Сту ди рао је на Ве ли кој шко ли и за вр шио Исто риј ско-ге о граф ски од сек (1898). Био 
је про фе сор (1898–1903) и за ступ ник ди рек то ра гим на зи је у Ско пљу (1903–1904), Би то љу 
(1904–1905) и про фе сор у Со лу ну (1905–1906), бо го сло ви ји у Бе о гра ду (1907–1912), ин спек-
тор Ми ни стар ства про све те за Ко сов ску област (1913–1921), те ди рек тор Тре ће му шке гим-
на зи је у Бе о гра ду (1921–1930). Име но ван је 1930. за чла на Др жав ног са ве та и се на то ра 1932. 
го ди не. Пи сао је ан тро по ге о граф ске, исто риј ске и ет но граф ске ра до ве.

15 А ран ђел Ст. Јо тић, про фе сор и пре во ди лац (Не го тин, 22. фе бру ар 1869 – Алек си нац, 
18. април 1928). На кон основ не шко ле (1879) и ни же гим на зи је у Не го ти ну, ма ту ре у За је ча-
ру (1888), на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду за вр шио је срп ски и фран цу ски је зик (1888–1892). 
Крат ко је слу жбо вао као су плент у Ва љев ској гим на зи ји, по том у Ни шкој, па у при ват ној 
не го тин ској гим на зи ји. Био је су плент Срп ске гим на зи је у Со лу ну (1902–1907), за ступ ник 
ди рек то ра Срп ске му шке гим на зи је у Би то љу (1907–1908) и ди рек тор (1908–1911). По том је 
вра ћен у Ниш за про фе со ра и ди рек то ра жен ске гим на зи је. У Пр вом свет ском ра ту про шав-
ши ал бан ску гол го ту сти гао је у Фран цу ску, и у Сент Ети је ну, Лор гу и Ни ци био пре да вач 
срп ској де ци. По по врат ку у Ниш об но вио је рад та мо шње му шке гим на зи је. Го ди не 1922. 
пре шао је у Алек си нац, где је осно вао пу ну гим на зи ју и био њен ди рек тор. 

16 Алек сан дра Но ва ков, Сту бо ви срп ске про све те. Срп ске сред ње шко ле у Осман ском 
цар ству 1878–1912, Бе о град, 2017.
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Срп ска Му шка Гим на си ја
Бр. 28
2. јул 1912. 
У Би то љу. 

Из ве штај
Срп ске гим на зи је у Би то љу за школ[ску] 1911–1912 год[ину]

Глав ном Школ[ском] Ту тор ству
Част ми је под не ти из ве штај о ра ду у Срп ској Гим на зи ји у Би то љу за 

школ[ску] 1911–1912. год[ину] 

I На став нич ко осо бље
а. Про ме не у то ку школ ске го ди не

α. По ста вље ња
1. Пе тар Ле шња ре вић17, про фе сор Срп ске Гим на зи је у Ско пљу, пре ме штен 

је ак том Гл[авног] Школ[ског] Ту тор ства од 8. ок то бра18 1911, ппбр. 6048, 
за на став ни ка ове гим на зи је. Сти гао је на ду жност 24. ок то бра.

2. Ах мет Фи кри и Мех мед Зе ки, пр ви чи нов ник овд[ашњег] ућу ма та19, а 
дру ги настав[ник] овд[ашње] тур ске ида ди је, по ста вље ни су од на ше 
ме сне, школ ске вла сти, а по одо бре њу Вр хов ног Школ[ског] Ту тор ства 
за хо но ра р не на став ни ке тур[ског] је зи ка с тим да сва ки од њих узме по 
8 ча со ва не дељ но. Хо но рар је по 2 ½ ли ре тур[ске] ме сеч но а по че ли су 
рад 23. ок то бра.

3. Ка ра ни ка, учи тељ му зи ке и пе ва ња у овд[ашњој] вла шкој гим на зи ји, 
по ста вљен је од на ше ме сне, школ[ске] вла сти, а по одо бре њу Вр[ховног] 
Школ[ског] Ту тор ства за хо но ра р ног на став ни ка му зи ке и пе ва ња са 9 
ча со ва не дељ ног ра да и хо но ра ром од 5 на по ле о на ме сеч но. От по чео је 
рад 1. но вем бра.

4. Ст[еван] Ан то ни је вић20, учи тељ у Ре сну, упу ћен је, у оску ди ци струч-
ног на став ни ка, да пре да је ве ро на у ку у гим на зи ји. Сти гао је на ду жност 
и от по чео рад тек 15. мар та.

17 Пе тар Ле шња ре вић, про фе сор и пу бли ци ста (Гри ца, Кор чан ски округ, Ма ке до ни ја, 
1877 – Бе о град, 20. ја ну ар 1945). По ха ђао је Ва љев ску гим на зи ју као бла го де ја нац (1892–
1895). Ма ту ри рао је у Дру гој бе о град ској гим на зи ји 1895/96. За вр шио је Лин гви стич ко-ли-
те рар ни од сек Фи ло зоф ског фа кул те та 1899. Био је су плент гим на зи је у Би то љу (1901–1905, 
1911–1912), Пље вљи ма (1905–1907), про фе сор Му шке гим на зи је у Ско пљу (1906, 1910–1911) 
и гим на зи је у Со лу ну (1907–1910). Про фе сор ски ис пит по ло жио је у Бе о гра ду школ ске 
1906/07. По сле Пр вог свет ског ра та био је ди рек тор гим на зи је у Би то љу и члан Глав ног 
над зор ног од бо ра Цр ве ног кр ста (1929–1934). Био је пред сед ник Би тољ ске оп шти не. Пи сао 
је члан ке о про свет ним при ли ка ма у Ср би ји и Тур ској, пре во дио де ла Со фо кла, пи сао при-
ка зе и уре ђи вао при ло ге из ју жних по кра ји на. Об ја вљи вао је у Бо сан ској ви ли, Вар да ру и 
Бран ко вом ко лу. Ње го во пра во име је Пе тар Ље шњар. Кон зул Ди ми три је Бо ди го во рио је да 
је пра во слав ни Ар ба нас. Пе тар је го во рио фран цу ски, грч ки, ал бан ски и тур ски је зик.

18 Сви да ту ми у Из ве шта ју су по ста ром ка лен да ру а у про прат ном тек сту по но вом.
19 Ућу мат је згра да у ко јој су сме ште ни тур ски ор га ни вла сти.
20 Сте ван Ан то ни је вић ро дом је из Пље вља. Учио је бо го сло ви ју у При зре ну. Ра дио је 

као учи тељ у Но вој Ва ро ши (1896/97) и При бо ју (1897–1899).
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5. Ла зар Јан ку ло вић21, пред сед ник ме сног Вил[ајет ског] Пр[осветног] Од-
бо ра, по што је дао остав ку на тај по ло жај, упу ћен је на рад у гим на зи-
ју. От по чео је ра ди ти 5. апри ла.

β. Пре ме шта ји
1. Мех мед Зе ки, хонор[арни] наст[авник] тур[ског] је зи ка, пре ме штен у 

Де бар 18. ја ну а ра и ти ме пре стао би ти наш слу жбе ник. Ње го ве ча со ве 
уз ње гов хо но рар при мио је од та да Ах мет Фи кри, дру ги хонор[арни] 
на став ник у на шој шко ли.

2. Ни ко ла Ђур ђе вић, еко ном, упу ћен је при вре ме но да вр ши учи тељ ску 
ду жност у Ре сну, у оску ди ци дру гог учи те ља, на ме сто Ст[евана] Ан-
то ни је ви ћа, ко ји је упу ћен у гим на зи ју да пре да је ве ро на у ку и да при-
вре ме но вр ши еко ном ску ду жност. Ђур ђе вић је на пу стио свој рад у 
гим на и зи ји, као еко ном, 15. мар та.

3. Јо ван Про да но вић22, про фе сор и вас пи тач, по ста вљен је за за ступ ни ка 
пред сед ни ка Вил[ајет ског] Прос[ветног] Од бо ра и осло бо ђен од ра да у 
гим на зи ји 5. апри ла.

γ. По ви ши це
1. Пе тру Ко со ви ћу, ди рек то ру, по ве ћан је ди рек тор ски до да так, по чев од 

1. ја ну а ра 1912. г[одине].
2. Пе тру Ле шња ре ви ћу, про фе со ру, да та је од 1. ја ну а ра ове год[ине] дру-

га по ви ши ца пла те.

21 Ла зар Јан ку ло вић, про фе сор и др жав ни са вет ник (Вол ко ви ја код Те то ва, 8. јун 1881 
– Бе о град, 13. април 1949). За вр шио је гим на зи ју, ви ши те чај ни ис пит Срп ске гим на зи је у 
Ца ри гра ду (1901) и Ве ли ку шко лу у Бе о гра ду (1901/1905). Био је су плент би тољ ске Срп ске 
гим на зи је (1905/06–1906/07, 1911–1912), на став ник у Со лу ну (1907), Пље вљи ма (1907/8) и Ско-
пљу (1908–1910, 1912–1913). Био је пред сед ник Ви ла јет ског од бо ра у Би то љу али је на ту функ-
ци ју под нео остав ку мар та 1912. Био је на че лу би тољ ске ор га ни за ци је као при вр же ник Мла-
до ту ра ка а 1912. го ди не опо зи ци о ни кан ди дат у Ско пљу за тур ски па р ла мент. Пи сао је срп ском 
кон зу лу у Ско пљу: „Но во ста ње у Тур ској ство ри ло је по тре бу да и на став ни ци не са мо због 
шко ле не го у оску ди ци дру гих љу ди и због ван школ ских по сло ва зна ју тур ски је зик”. Ре шио 
је да учи тур ски је зик и тра жио јед но го ди шње од су ство да у Ца ри гра ду учи је зик. Та да је био 
про фе сор Скоп ске гим на зи је. За вре ме Пр вог свет ског ра та у Срп ској гим на зи ји у Ни ци пре-
да вао је ма те ма ти ку и на црт ну ге о ме три ју. Из ме ђу два ра та био је др жав ни са вет ник. 

22 Јо ван Про да но вић, про фе сор и на ци о нал ни рад ник (Ђевђелијa, 15. јун 1881 – Бе о-
град, 24. фе бру ар 1942). Основ ну шко лу за вр шио је у Со лу ну 1894/95, сед ми раз ред и ви ши 
те чај ни ис пит у Срп ској гим на зи ји у Ца ри гра ду 1901/02. Био је по ста вљен за учи те ља у 
Ђев ђе ли ји. Шко ло ва ње је на ста вио на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду (1903–1907). Био је су плент 
Срп ске гим на зи је „Дом на у ке” у Со лу ну (1907–1908). На Кон фе рен ци ји Ср ба Со лу ња на, за 
вре ме Мла до тур ске ре во лу ци је, иза бран је за чла на Ви ла јет ског од бо ра у Со лу ну. За по тре-
бу слу жбе по ста вљен је за су плен та Срп ске му шке гим на зи је у Би то љу но вем бра 1908. 
Пре да вао је ма те ма ти ку и фи зи ку. Про фе сор ски ис пит по ло жио је 1909. го ди не. Као пред-
став ник Срп ске му шке гим на зи је у Би то љу иза бран је за чла на Цр кве но-школ ске оп шти не 
у Би то љу. По ста вљен је за за ступ ни ка пред сед ни ка Ви ла јет ског про свет ног од бо ра у Би то-
љу и осло бо ђен је од ра да у гим на зи ји 18. апри ла 1912. То ком 1913. го ди не по но во по чи ње 
да пре да је у гим на зи ји. Био је ди рек тор и про фе сор Др жав не ре ал не гим на зи је у Би то љу 
(1932, 1941). Од 1937. члан је ма сон ске ло же „Ко со во” и по ве ре ник Глав ног од бо ра Дру штва 
Све тог Са ве. Од ли ко ван је Ор де ном Све тог Са ве V и IV сте пе на и Ју го сло вен ском кру ном 
IV сте пе на (АС, Же ле зник, Пер со нал ни до си је, F – L, 22).



б. Ста ње на кра ју школ ске го ди не
1. Пе тар Р. Ко со вић, ди рек тор 13 год[ина] слу жбе; пре да вао је Срп ску 

исто ри ју у III и IV раз[реду] са по 3 ча са, све га 16 ча со ва не дељ но.
2. Ко ста Ло за нић23, про фе сор, 17 год[ина] слу жбе; пре да вао је ге о гра фи ју 

у I, II, III и IV, у пр вом и че твр том са по 3, у дру гом и тре ћем са по 2 
ча са; Срп[ски] је зик у I раз. са 6 ча со ва: све га 16 ча со ва не дељ но. Био је 
раз[редни] стар[ешина] у II раз[реду]. 

3. Пе тар Ле шња ре вић, про фе сор 11 год[ина] слу жбе; пре да вао је срп[ски] 
је зик у II са пет и у IV са 4 ча са; франц[уски] је зик у III и IV раз[реда] са 
по три ча са; све га 15 ча со ва не дељ но. Био је вас пи тач, де ло во ђа, књи-
жни чар и раз[редни] ста ре ши на IV раз[реда]. 

4. Ла зар Јан ку ло вић, про фе сор, 7 год[ине] слу жбе; пре да вао је ма те ма ти-
ку у сви ма раз ре ди ма са по 4 ча са; све га 16 ча со ва не дељ но. Био је 
разр[едни] ста ре ши на I раз[реда].

5. Лам бро То зи је вић24, су плент 5 год[ина] слу жбе, пре да вао је фи зи ку и 
хе ми ју у III и IV раз[реду] са по 3 ча са, је ста стве ни цу у I и II са по 2 ча са, 
Срп[ски] је зик у III са 4 ча са: све га 14 ча со ва био је разр[едни] ста ре ши на 
III раз[реда]. 

6. Сте ван Ан то ни је вић, учи тељ, 17 год[ине] слу жбе; пре да вао је ве ро на-
у ку у сви ма раз ре ди ма са по 2 ча са: све га 8 ча со ва. Вр шио је ду жност 
школ ског еко но ма.

7. Ах мет Фик фи, хонор[арни] на став ник, пре да вао је тур ски је зик у сви ма 
раз ре ди ма са по 4 ча са: све га 16 ча со ва.

8. То дор Гру јић25, учи тељ цр та ња, 9 год[ина] слу жбе; пре да вао је цр та ње у 
сви ма раз ре ди ма са по 2 ча са и ле по пи са ње у I и I раз[реду] са по 2 ча са: 
све га 12 ча со ва.

9. Ка ра ни ка, хонор[арни] настав[ник] Пре да вао је сви ра ње и пе ва ње у 
сви ма разр[едима]: све га 9 ча со ва не дељ но.

10. Док тор Ј. Ди ми три ја дис, био је школ[ски] ле кар. 

23 Ко ста Ло за нић ро ђен је у се лу Ло па ти це у бли зи ни Би то ља. Грч ку гим на зи ју за вр-
шио је у Би то љу. Кон зул у Би то љу Ди ми три је Бо ди иза слао га је у Бе о град 1890, где се 
шко ло вао као пи то мац срп ске вла де. За вр шио је и Исто риј ско-фи ло ло шки од сек Ве ли ке 
шко ле у Бе о гра ду 1894. го ди не. Про фе сор ски ис пит по ло жио је у Бе о гра ду 1910. го ди не. Био 
је на став ник бо го сло ви је у При зре ну (1894/95–1897/98), на став ник у Срп ској гим на зи ји у 
Би то љу (1898–1912), гим на зи ји у Ле сков цу (1913–1914) и у Би то љу од ја ну а ра 1914. Био је 
пред сед ник Цр кве не оп шти не у Би то љу. 

24 Лам бро То зи је вић ро ђен је 1883. у Ре сну код Би то ља. За вр шио је Срп ску гим на зи ју 
у Ца ри гра ду и по ло жио ви ши те чај ни ис пит (1895–1902). Ве ли ку шко лу у Бе о гра ду упи сао 
је 1903. Као сту дент оп ту жен је за пла ни ра ње и ор га ни зо ва ње по бу не про тив тур ских вла-
сти те је слу жио ка зну у тур ском за тво ру од ав гу ста 1906. до мар та 1907. Окри вљен је за то 
што је за вре ме рас пу ста аги то вао у ко рист осло ба ђа ња од Ту ра ка. То је тзв. Бу гар ска афе ра 
јер су у то ме уче ство ва ли и Бу га ри. Ка да је за вр шио фа кул тет по ста вљен је за на став ни ка 
Срп ске гим на зи је у Пље вљи ма (1908/09–1909/10). Био је и на став ник у При ле пу (1910/11) и 
Би то љу (1911/12). На кон осло бо ђе ња ра дио је у При леп ској гим на зи ји. 

25 То дор Гру јић ро ђен је у Би то љу. За вр шио је че ти ри раз ре да гим на зи је и сли кар ску 
шко лу Ву ка но вић у Бе о гра ду. По ло жио је др жав ни ис пит за учи те ља ве шти на. Био је учи-
тељ ве шти на у Срп ској му шкој гим на зи ји у Би то љу (1909–1912) и При ле пу (1913–1914). За 
вре ме Пр вог свет ског ра та сту ди рао је у Па ри зу. Био је на став ник Ле ско вач ке гим на зи је 
(1920–1938). 
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II Про ме не у по де ли пред ме та вр ше не у то ку го ди не
Пр ва по де ла пред ме та на на став ни ке из вр ше на је на сед ни ци 

настав[ничког] са ве та од 16. ок то бра 1911. г[одине] По тој по де ли од ре ђе но 
је да пре да ју:

1. Пе тар Ко со вић, ди рек тор, исто ри ју у III и IV раз[реду] све га 6 ча со ва 
не дељ но.

2. Ко ста Ло за нић, про фе сор, ге о гра фи ју у сви ма раз[редима] и срп[ски] 
jез[ик] у I раз[реду]. Све га 16 ча со ва.

3. Јо ван Про да но вић, про фе сор, ма те ма ти ку у свимa раз[редима] [Свега] 
16 [часова].

4. Л[амбра] То зи је вић, су плент: фи зи ку – хе ми ју у III и IV раз[реду] 
јестаст[веницу] у I и II, срп[ски језик] у III. [Свега] 14 [часова].

5. Т[одор] Гру јић, цр та ње и пи са ње у сви ма раз ре ди ма. [Свега] 12 [часова].
Ве ро на у ка и Тур ски је зик и пе ва ње ни су има ли у овом вре ме ну још по-

ста вље не на став ни ке, али су уне ти у рас по ред. У бр зо по сле овог по ста вље ни 
су као хонорар[ни] на став ни ци за тур[ски] је зик Ах мет Фи кри и Мех мед Зе ки, 
а не што доц ни је за учи те ља пе ва ња и му зи ке Ка ра ни ка, учи тељ пе ва ња у 
вла шкој гим на зи ји. Ве ро на у ка је оста ла без на став ни ка све до 15. мар та.

Дру га по де ла пред ме та из вр ше на је на сед ни ци на став нич кој од 15. 
мар та 1912. у то ли ко што је ве ро на у ку до био да пре да је Ан тон је вић, што је 
ма те ма ти ка у I раз[реду] од у зе та г. Про да но ви ћу, да би му се олак ша ло због 
ра да у В[илајет ском] Пр[осветном] Од бо ру и до де ље на г. То зи је ви ћу, од ово-
га од у зе та је ста стве ни ца у I раз[реду] и њу је при мио ди рек тор. По тој по-
де ли Ко со вић је имао 8 ча со ва, Про да но вић 12 а То зи је вић 16 ча со ва.

Тре ћа по де ла из вр ше на је 5. апри ла у то ме што је Про да но вић осло бо ђен 
ра да а пре да ва ња ма те ма ти ке у сви ма раз ре ди ма пред у зео ме сто ње га г. 
Л[азар] Јан ку ло вић, што је пре да ва ње је ста стве ни це у I раз[реду] опет вра-
ће но г. Л[амбри] То зи је ви ћу. Ово је би ла по след ња по де ла.

III Школ ски ле то пис
а) Ва жни ји до га ђа ји у шко ли

Школ скa 1911–1912 го ди на от по че ла је 1. ок то бра. Због ко ле ре, ко ја је 
це лог ле та бе сни ла у Би то љу, ме сна школ скa власт ни је до зво ља ва ла да се 
ра ни је шко ле отво ре.

Ок то бра 11. на сед ни ци на став нич ког са ве та из вр шен је при јем но вих 
уче ни ка.

Ок то бра 12. по ла га ни су раз ред ни ис пи ти. За тај ис пит при ја ви ло се 
све га 4 уче ни ка и сви су га по ло жи ли.

Ок то бра 13. 14. и 15. по ла га ни су при јем ни ис пи ти. Сви при ја вље ни 
уче ни ци по ло жи ли су га.26

Ок то бра 16. би ло је при зи ва ње Св[етог] ду ха.
Ок то бра 17. от по че та су ре дов на пре да ва ња.

26 Школ ске 1902/03. го ди не уве де ни су при јем ни ис пи ти. По ла гао се срп ски је зик, 
ма те ма ти ка и зе мљо пис. За упис у шко лу би ла је по треб на кр ште ни ца и ле кар ско уве ре ња 
да је уче ник здрав.
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Ок то бра 18. сти гли су 14 уче ни ка дру гог и тре ћег ра ре да упу ће них по 
на ред би Врх[овног] школ[ског] Ту тор ства, из скоп ске у би тољ ску гим на зи ју, 
због ве ли ког бро ја ђа ка у пр вој и не до вољ ног у дру гој.

Ок то бра 27. упу ће ни су и При леп 14 уче ни ка упи са них и I раз[ред] на-
ше гим на зи је да та мо уче тај раз ред, по што та мо шња на ша јед но ра зред на 
гим на зи ја ни је мо гла до би ти до вољ но ђа ка из ме ста и око ли не.

Но вем бра 17. ни је шко ла ра ди ла сто га што је то га да на био бај рам, те 
је ди рек тор са на став ни ци ма ишао на че сти та ње у ућу мат и на дру га ме ста.

Де цем бра 24. по сле под не ишли су уче ни ци у бад ња ке, у ве че све ча но 
по ла га ње бад ња ка у при су ству сви ју уче ни ка, на став ни ка, ида ди је на ца и 
мно гих го сти ју. Ди рек тор др жао го вор о зна ча ју срп ских оби ча ја и о ду жно-
сти да се чу ва ју.

Де цем бра 25. про сла вљен је Бо жић нај све ча ни је.27 На руч ку са уче ни-
ци ма би ли ида ди јан ци28 и сви Ср би вој ни ци овд[ашњег] гар ни зо на.29

Ја ну а ра 1. у гим на зи ји за јед нич ки ру чак сви ју на став ни ка и уче ни ка, 
ида ди ја на ца и вој ни ка Ср ба и дру гих го сти ју.

Ја ну а ра 11, 12. и 13. ни су др жа та пре да ва ња због при пре ма за про сла ву 
Св. Са ве. 

Ја ну а ра 14. про сла вљен је Св. Са ва.30 Пре под не слу жба у цр кви, чи но-
деј ство вао ми тро по лит грч ки са све ште ни ци ма; по сле цр кве: во до о све ће ње, 
де кла ма ци је и пе ва ње у шко ли. Го во рио је ди рек тор о Св. Са ви. Уве че за ба-
ва са игран ком. На ши уче ни ци из ида ди је пре ста вља ли су „Кир Ја њу”.

Фе бру а ра 3. по сле под не иза шли су на став ни ци и уче ни ци у по ље на из лет.
Мар та 14. био је цар ски дан. Пре да ва ња ни су др жа та а ди рек тор и на-

став ни ци ишли су у ућу мат да че сти та ју.
Апри ла 23. на Ђур ђев дан, на став ни ци и уче ни ци, кон зул и дру ги 

чинов[ници] овд[ашњег] Срп[ског] Кон зу ла та, учи те љи и дру ги гра ђа ни 
ишли су у ма на стир Хри сто фор на „Ђур ђев дан ски ура нак”.

27 Шко ле су пра зно ва ле све хри шћан ске пра зни ке. У Срп ској му шкој гим на зи ји Бад-
ње ве че се про сла вља ло све ча но. Ра но ују тру по ла га ли би бад њак, пе ва ли пе сме по срп ском 
оби ча ју, а уве че је би ла при ре ђе на за јед нич ка све ча на ве че ра. Гим на зи ја је ор га ни зо ва ла 
Ђур ђев дан ски ура нак, за јед нич ки је про сла вља ла Ус крс, Дан Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
Спа сов дан, Ви дов дан и оста ле пра зни ке и на тај на чин уз ди за ла срп ски дух.

28 Ида ди јан ци су уче ни ци Ср би ко ји су по ха ђа ли тур ску ида ди ју, пот пу ну сед мо ра зред ну 
гим на зи ју. По на став ном пла ну пот пу не гим на зи је пре да ва ли су се сле де ћи пред ме ти: арап ски 
је зик, арит ме ти ка, ве ро на у ка, ге о гра фи ја, ге о ме три ја, гра ђан ске по у ке, грч ки, еко но ми ја, за ко-
но дав ство, ал ге бра, исто ри ја, је ста стве ни ца, књи го вод ство, ко смо гра фи ја, пер сиј ски је зик, 
пи са ње, по зна ва ње при ро де, тур ски је зик, фи зи ка, фран цу ски је зик, хе ми ја, хи ги је на и цр та ње.

29 На кон Мла до тур ске ре во лу ци је Ср би су би ли за сту пље ни у тур ској вој сци.
30 Про сла ва Да на Све тог Са ве у Осман ском цар ству био је по се бан до га ђај и као вид 

срп ске на род не са бор но сти, не го ва ње тра ди ци је и срп ске кул ту ре. Пр ви пут су би тољ ски 
Ср би те го ди не ка да је по че ла са ра дом Срп ска му шка гим на зи ја 1897/98. све ча но про сла-
ви ли Дан Све тог Са ве. Про сла ве су за по чи ња ли хим ном сул та ну и хим ном Све том Са ви. 
Све ште ник би осве штао во ди цу и ре зао слав ски ко лач. Сва ке го ди не се ме њао до ма ћин 
сла ве. Пр ве го ди не био је Ми ха и ло Ха џи по по вић. Упра ва шко ле је пре про сла ве би ра ла 
од бор ко ји је имао за да так да што све ча ни је при пре ми све то сав ску про сла ву. При су ство ва-
ли су пред став ни ци стра них кон зу ла та и тур ских вла сти. Уче ни ци су де кла мо ва ли пе сме. 
Ди рек тор шко ле др жао је при год ну бе се ду. Уве че је би ла игран ка у школ ској са ли где су се 
сви ра ле и пе ва ле срп ске пе сме, игра ла се срп ска ко ла и при ка зи ва ли по зо ри шни ко ма ди. 
При ход од за ба ве до би ја ле су срп ске шко ле.
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Апри ла 25. по сле под не, ди рек тор, на став ни ци и уче ни ци, по на ред би 
из ме а ра фи та, ишли су, као и све дру ге шко ле да до че ка ју ми ни стра уну тра-
шњих де ла Ха џи Ади ла, на по врат ку из Ар на у тлу ка.

Ма ја 4. иза шли су на став ни ци и уче ни ци, опет по на ред би, на овд[ашњу] 
же ле знич ку ста ни цу, да ис пра те ми ни стра Ха џи Ади ла.

Ма ја 11. на Св. Ки ри ла и Ме то ди ја, на став ни ци и уче ни ци, кон зул и 
чи нов ни ци Овд[ашњег] Срп[ског] Кон зу ла та, учи те ља и не ко ли ко гра ђа на 
ишли су на из лет у ма на стир Хри сто фор.

Ма ја 19. за вр ше на су пре да ва ња у гим на зи ји, у свим раз ре ди ма.
Ма ја 21. про чи та на је уче ни ци ма кла си фи ка ци ја и рас пу ште ни су да 

иду ку ћа ма, сем уче ни ка IV раз ре да ко ји су оста ли да по ла жу ни жи те чај ни 
ис пит. Ди рек тор је том при ли ком и у при су ству го сти ју др жао го вор о ра ду 
и вла да њу уче ни ка за вре ме фе ри ја. Том при ли ком раз де ље не су на гра де 
од лич ним и вр ло до брим уче ни ци ма.

Ма ја 22. 24. 26. 28. и 30. по ла ган је те чај ни ис пит.
Ју на 1. са оп штен је уче ни ци ма ре зул тат те чај ног ис пи та, раз де ље на 

на гра да, у при су ству го сти ју, и уче ни ци рас пу ште ни ку ћи. Том при ли ком 
ди рек тор је др жао при го дан го вор. 

Ју на 15. на Ви дов дан, сти го ше у Би тољ 5 на став ни ка и 18 уче ни ка ја-
го дин ске гим на зи је у Ср би ји, на по врат ку из Со лу на и Св. Го ре. Уче ни ци су 
и на став ни ци при мље ни на пре но ћи ште у ин тер ант гим на зи ски. Су тра дан 
су от пу то ва ли за При леп и Ве лес а да ље у Ср би ју.

б. Ва жни је Од лу ке настав[ничког] Са ве та
1. На сед ни ци од 11. ок то бра, из вр шен је при јем но вих уче ни ка.
2. На сед ни ци од 16. ок то бра, из вр ше на је по де ла пред ме та на на став ни ке, 

од ре ђе не раз ред не ста ре ши не, до не та од лу ка да се у пан си о нат не мо гу 
при ма ти они уче ни ци из Би то ља, ко ји по на вља ју раз ред.

3. На сед ни ци од 20. ок то бра, а пре ма ре фе ра ту ди рек то ро вом, од у зе то је 
бла го де ја ње Ана ста су Ја ни ћи је ви ћу из Кру ше ва, свр ше ном уче ни ку IV 
раз ре да на ше гимназ[ије] и на шем пи том цу.

4. На сед ни ци од 25. ок то бра, при мље ни су у на шу гим на зи ју не ки уче-
ни ци, ко ји су до шли из бугар[ске] гим на зи је. Иза брат је за де ло во ђу г. 
Пе тар Ле шња ре вић, про фе сор. Од ре ђе ни су уче ни ци ко ји ће се упу ти-
ти у пр ви раз[ред] при леп ске гим на зи је.

5. На сед ни ци од 29. де цем бра, иза брат је од бор од на став ни ка, учи те ља 
и гра ђа на ко ји ће се бри ну ти и при пре ма ти све што тре ба за про сла ву 
Св. Са ве. Иза брат је за књи жни ча ра г. Пе тар Ле шња ре вић, про фе сор.

6. На сед ни ци од 3. ја ну а ра ре фе ри са ла су раз ред на ве ћа о ра ду за пр во 
тро ме сеч је. При мље ни су из ве шта ји раз[редних] ве ћа и ре ше но о ме ра-
ма ко је тре ба пред у зе ти про тив сла бих уче ни ка.

7. На сед ни ци од 15. мар та из вр ше на је но ва по де ла пред ме та на на став-
ни ке (де ли мич на).

8. На сед ни ци од 5. апри ла са слу ша ни су и при мље ни из ве шта ји 
раз[редних] ве ћа за дру го тро ме сеч је, ре ша ва но о ме ра ма, ко је тре ба 
пред у зе ти про тив сла бих уче ни ка и о то ме до не те од лу ке. Из вр ше на је 
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но ва (де ли мич на) по де ла пред ме та, на на став ни ке услед до ла ска г. Јан-
ку ло ви ћа.

9. На сед ни ци од 1. ма ја до не те су од лу ке: кад тре ба да се за вр ши пре да-
ва ња за ову школ[ску] го ди ну, да се про чи та кла си фи ка ци ја и рас пу сте 
уче ни ци. Утвр ђен је рас по ред за те чај ни ис пит. 

10. На сед ни ци од 20. ма ја са слу ша ни су и при мље ни из ве шта ји разр[едних] 
ве ћа, из ве де на кла си фи ка ци ја уче ни ка и од ре ђе но ко ји ће се уче ни ци и 
ка квим на гра да ма на гра ди ти.

11. На сед ни ци од 31. ма ја са слу шан је ре фе рат ис пит не ко ми си је о ре зул-
та ти ма са те чај ног ис пи та.31 Од лу че но је да се пред ло жи ста ри јој вла сти 
куд и у ко ју шко лу тре ба упу ти ти по је ди не уче ни ке ове шко ле што су 
по ло жи ли те чај ни ис пит. Од ре ђе на је на гра да де ло во ђи за ову школ[ску] 
го ди ну.

IV На уч на сре ства
а) на уч не збир ке

У гим на зи ји по сто је: 
1. ге о граф ски ка би нет, ко јим ру ку је г. Ко ста Ло за нић, про фе сор. Ка би нет 

овај рас по ла же са нај по треб ни јим кар та ма ге о граф ским, али је да ле ко 
од то га да има све што је по треб но за успе шно пре да ва ње на ро чи то 
оп ште ге о гра фи је (фи зич ке). 

2. фи зич ко-хе миј ски ка би нет, ко јим ру ку је г. Л[амбра] То зи је вић, до ста је 
до бро снаб де вен са фи зич ким и хе ми ским апа ра ти ма и хе ми ка ли ја ма, 
и ако се не мо же ре ћи да је пот пун. У ру ка ма струч ног и вред ног на-
став ни ка ово што ка би нет има до вољ но је да се и фи зи ка и хе ми ја са 
успе хом мо же пре да ва ти. Ме ђу тим од све га то га, од тих апа ра та не ма 
ни ка кве ко ри сти, као ни од са мих тих на у ка, ако их пре да је не стру чан 
и не спре ман на став ник као што је то слу чај био у овој го ди ни (јер је г. 
То зи је вић по стру ци ма те ма ти чар). 

3) зо о ло шки – бот[анички] ка би нет та ко ђе је при лич но снаб де вен и њим 
је ру ко вао г. То зи је вић! 
 Ис то ри ски ка би нет и не по сто ји.
Збир ком мо де ла и пре гле да за цр та ње ру ко вао је г. Т[одор] Гру јић. Збир ка 

је ова до ста оскуд на на ро чи то с по гле дом на са вре ме не зах те ве за пре да ва ње 
цр та ња.

б. Књи жни ца
 У гим на зи ји по сто ји на став нич ка књи жни ца са до ста ве ли ким бро-

јем ра зних де ла (око 1200 све за ка). По са др жи ни сво јој књи ге ње не мо гле би 
се по де ли ти у ове гру пе:

1) Књи ге на уч не са др жи не: исто риј ско-фи ло ло шка (нај ве ћа) при род њач-
ка и ма те ма тич ка (нај ма ња)

31 Пре ма за ко ну о сред њим шко ла ма одр жа вао се ни жи те чај ни ис пит. Чла но ви ко ми си је 
би ли су про фе со ри. Уче ни ци су по ла га ли ма те ма ти ку, срп ски и фран цу ски је зик. Про фе сор ски 
са вет се ба вио пи та њи ма о да љем шко ло ва њу оних уче ни ка ко ји су за вр ши ли че твр ти раз ред.
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2) По ли тич ке рас пра ве
3) Бе ле три стич ка (ско ро по ло ви на целокуп[ног] бро ја књи га)
4) Из да ња Срп[ске] Краљ[евске] ака де ми је (Гла со ви и Спо ме ни ци)
5) Књи га Срп[ске] Књиж[евне] За дру ге
6) Ле то пис Ма ти це Срп ске
7) Ча со пи си (Срп[ски] Књиж[евни] Гла сник, Де ло, Прос[ветни] гла сник, 

На став ник)
Од глав не књи жни це из дво јен је је дан део за то по де сан и од ње га обра-

зо ва на ђач ка књи жни ца, на ме ње на ђа ци ма.
Књи жни чар је у овој го ди ни био г. П[етар] Ле шња ре вић, про фе сор.
До кле су на став ни ци ма ло књи га тра жи ли и чи та ли, до тле су уче ни ци 

би ли да ле ко рев но сни ји и про чи та ли ве ли ки број књи га.
У то ку ове го ди не ни је при но вље но ни шта, јер ни је би ло за то сред ста ва.
Школ ски фонд ко ји би мо гао за то по слу жи ти, и ко ји је из но сио, ка ко 

сам чуо, око 2000 дин[ара] при ди гао је бив ши ди рек тор г. Јо тић, не оста вив-
ши од ње га ни јед не па ре, ни ти ка кве књи ге или за бе ле шке, да се зна ко ли-
ки је био!

V Уч бе ни ци
У то ку ове школ[ске] го ди не упо тре бље ни су ови уч бе ни ци:

1. На у ка хри шћан ска. – у I раз[реду]: Све ште на Исто ри ја Ст[арог] За ве та 
од Ко зи ро ва, у II раз[реду]: Свеш т[ена] Ист[орија] Нов[ог] За ве та од 
Ко зи ро ва; у III раз[реду]: Цр кве но об ра до сло вље од арх[имандрита] 
Фир ми ли ја на32; у IV раз[реду]: Хришћ[ански] ка ти хи зис од Ј[еврема] 
Или ћа.33 

2. Срп ски је зик. – у I, II и III раз[реду] Срп[ске] Гра ма ти ке од Љ[убомира] 
Сто ја но ви ћа34; у IV р[азреду] Срп ска Син так са од Ил[ије] Ла ле ви ћа35. 
У свим раз ре ди ма упо тре бље не су Срп[ске] Чи тан ке од [Милана] Ше-
ви ћа.36

3. Тур ски је зик. – у I раз[реду] Тур ски Бу квар од Ха џи Ри сти ћа и Еле зо-
ви ћа37. У оста лим раз ре ди ма упо тре бље ни су тур[ске] гра ма ти ке и чи-
тан ке ко је се упо тре бља ва ју у овд[ашњој] тур[ској] ида ди ји. 

4. Франц[уски] је зик. – у III раз[реду]. Франц[уска] гра ма ти ка и фр[анцуска] 
чи тан ка од П. По по ви ћа; у IV раз[реду]: La pre miè re année de gra ma i re 
par La ri ve et Fle ury De ux ème li vre de lec tu re po ur l’ado le scent par G. Bru no38 

32 Ар хи ман дрит Фир ми ли јан, Цр кве но об ре до сло вље, Бе о град 1896.
33 Је врем А. Илић, Хри шћан ски ка ти хи зис Пра во слав не цр кве, Бе о град 1896.
34 Љу бо мир Сто ја но вић, Срп ска гра ма ти ка, Бе о град 1898.
35 Или ја Ла ле вић, Срп ска син так са, Бе о град 1909.
36 Ми лан Ше вић, Срп ска чи тан ка, Бе о град 1909. За вре ме Мла до тур ске ре во лу ци је, 

ка да је ста ње у Осман ском цар ству би ло го то во анар хич но, про фе со ри срп ских гим на зи ја 
уве ли су мно ге уџ бе ни ке из Кра ље ви не Ср би је. За срп ску књи жев ност ко ри шће не су чи-
тан ке ко је је на пи сао Ми лан Ше вић, за сва че ти ри раз ре да гим на зи је.

37 Ха џи Спи ра Ри стић, Гли го ри је Еле зо вић, Тур ски бу квар са ве жба њи ма и реч ни ком, 
Ско пље 1910. 

38 La pre miè re année de gram ma i re, par La ri ve et Fle ury; Li vre de lec tu re et d‘in struc tion 
po ur l‘ado le scent... par G. Bru no, Co urs élémen ta i re, 2e se me stre.
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5. Зе мљо пис. – у I раз[реду] Зе мљо пис од С. Антоновићa39; у II и III 
раз[реду] Зе мљо пис од Р[адосава] Ва со ви ћа40, у IV раз[реду] Фи зич ка 
ге о гра фи ја од Т[одора] Ра ди во је ви ћа. Упо тре бљен је Volks atlas 

6. Исто ри ја. – Истор[ија] Срп[ског] на ро да од Ст[аноја] Ста но је ви ћа и 
Л[уке] Зр ни ћа, књи га I и II.41 

7. Ма те ма ти ка. – у свимa раз ре ди ма ма те ма ти ка од Хо чо ве ра42, у пре во ду 
Ђ. Рок ни ћа; Ге о ме три ја од истог пи сца у I, II и IV раз[реда] а у III 
раз[реду] Ге о ме три ја од Моч ни ка43 у пре во ду Ст[еван] Да ви до ви ћа. 

8. Је ста стве ни ца. – у I и II раз[реду]: Зо о ло ги ја од Љ[убомир] Миљ ко ви-
ћа44, Бо та ни ка од Ж[ивојин] Ју ри ши ћа45 (за ни же раз ре де).

9. Фи зи ка и хе ми ја. – у III раз[реду]: Осно ви физикe за сре[дње] шко ле од 
М[ите] Пе тро ви ћа46; у IV раз[реду] Хе ми ја за ни же раз ре де сред њих 
шко ла од Си ме М. Ло за ни ћа.47

II Кла си фи ка ци ја А. Го ди шњи успех
I раз ред

Раз ред ни стре ши на г. Ла зар Јан ку ло вић, про фе сор
a. свр ши ли су раз ред

α. са вр ло до брим успе хом
1. Ме то ди је По по вић, ро дом из Стру ге
2. Ду ко Ра фа и ло вић [родом из] Га лич ни ка (Де бар)
3. Алек сан дар Цвет ко вић [родом из] Би то ља
4. Ни ко ла Ср ба ко вић [родом из] Вев ча на (Дрим кол),
5. Сто јан Ри стић [родом из] Ла бу ни ште (Дрим кол),
6. Ђор ђе Ста врић [родом из] из Охри да,
7. Јо ван Илић [родом из] Ја бла ни це (Дрим кол).

β. са до брим успе хом
1. Алек сан дар Дам ња но вић ро дом из Га лич ни ка (Де бар),
2. Ана стас Стој ко вић [родом из] Кру ше ва,
3. Ва си ли је Ри стић [родом из] Во де на,
4. Јо ван Ко стић [родом из] Не ре зи (Дрим кол),
5. Ка та ри на Сте ва но ви ће ва48 [родом из] Би то ља,

39 Са ва Ан то но вић, Ни ко ла Ла зић, уз са рад њу Све то за ра То ми ћа, Зе мљо пис, Бе о град 1906.
40 Ра до сав Ва со вић, Зе мљо пис, Бе о град 1898.
41 Ста но је Ста но је вић, Лу ка Зр нић, Исто ри ја срп ског на ро да, Бе о град 1908. 
42 Франц Хо че вар, Ма те ма ти ка, Бе о град 1900. 
43 Франц Моч ник, Ге о ме три ја, Бе о град 1909. 
44 Љу бо мир Миљ ко вић, Зо о ло ги ја, Бе о град 1909.
45 Жи во јин Ју ри шић, Бо та ни ка, Бе о град 1902.
46 Ми та Пе тро вић, Осно ви фи зи ке, Бе о град 1893.
47 Си ма М. Ло за нић, Хе ми ја за сред ње шко ле, Бе о град 1903.
48 У Би то љу је по сто ја ла и Срп ска жен ска ра де нич ка шко ла ко ја је до би ла до зво лу за 

рад ка да и му шка гим на зи ја, 7. но вем бра 1897. го ди не. Шко ла је би ла тро го ди шња, ин тер нат-
ског ти па. За да так ове шко ле био је да спре ми до бре до ма ћи це вас пи та не у срп ском ду ху. 
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На ум Кр стић ро дом из Под гор ца (Дрим кол)

б. по ла жу разред[ни] ис пит
1. Пе тар Карапашoвић, ро дом из Би то ља: из ве ро на у ке.

в. по на вља раз ред
1. То ма Јев ти мо вић, из Би то ља.

г. упу ћен на за нат
1. Ди ми три је Ту по вић, ро дом из Во де на.

II раз ред
Раз ред ни ста ре ши на г. Ко ста Ло за нић, про фе сор

а свр ши ли су раз ред
α. са вр ло до брим успе хом

1. Ми лан Трај ко вић ро дом из Не ро ди мља (Ко со во),
2. Ма ри ја Јан ку ло ви ће ва [родом из] Те то ва,
3. Ми лан Ву лић [родом из] Не ро ди мља (Ко со во),
4. Пе тар Са мар џић [родом из] Во де на,
5. Ми ло ша Це мо ви ћа [родом из] из Бе ра на,

β. са до брим успе хом
1. Ђор ђе Мир че вић ро дом из Слеп ча (При леп)
2. Жив ко Ка ла мо вић [родом из] Вев ча на Дрим кол
3. Ми лан Са ти ро вић [родом из] При ле па
4. Ми лан Сте ва но вић [родом из] из Ре сна
5. Ми ха и ло Ми ха и ло вић [родом из] из Би то ља
6. Не стор По по вић [родом из] Ба ња на (Скоп[ске] Цр[не] Го ре)
7. Те мељ ко Га ври ло вић [родом из] Го сти ра жња При леп
8. Ди ми три је По по вић [родом из] Ки че ва
9. Стра хи ња Ђор ђе вић [родом из] При зре на

10. Се ра фим Змеј ко вић [родом из] Прем ке (Ки че во)

б. по ла же разред[ни] ис пит
 1. Пе тар Јо ви чић, ро дом из Би то ља: из ве ро на у ке и зе мљо пи са. 

в. по на вља ју раз ред
1. Јор дан Јо ва но вић ро дом из Тре сон ча (Де бар)
2. Но во Сто јо вић [родом из] Сла ти на (По реч)
3. Сте ван Па вло вић [родом из] Га лич ни ка (Де бар)

По за вр шет ку шко ле вра ћа ле су се ку ћи или су на ста вља ле шко ло ва ње у Учи тељ ској шко ли 
у Ско пљу. Жен ска ра де нич ка шко ла у Би то љу пре ста ла је са ра дом де цем бра 1910. го ди не.
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г. упу ћен на за нат
 1. Јо ван Лу ше вић, ро дом из Во де на

д. на пу стио шко лу
 1. Ва си ли је Ми тић, ро дом из Би то ља

III раз ред
Раз ред ни ста ре ши на г. Лам бро То зи је вић, су плент

 а. свр ши ли су раз ред

α. са од лич ним успе хом
1. Ми лан Ђор ђе вић ро дом из се ла При са да (При леп)
2. Јо ван Ко пи то вић [родом из] Цр не Го ре (отац му жи ви у Ца ри гра ду)
3. Бо жин Си мо но вић [родом из] Стру ге.

β. са вр ло до брим успе хом

1. Ва си ли је Кр стић ро дом из Под гор ца (Дрим кол)
2. Сто јан Ма нић [родом из] Ла пар дин ца (Пре ше во)
3. Ни ко ла По по вић [родом из] Ка ме ни це (Ги ла не)
4. Ве ли мир Нов ко вић [родом из] Ле по је ви ћа (Сје ни ца)
5. Ду шан Ту бин [родом из] Лип ни ка (Бо сна)

γ. са до брим успе хом

1) Бог дан То до ро вић, ро дом из Ба ши ног се ла (Ве лес)
2) Ди ми три је По по вић [родом из] Стру ге
3) Ђор ђе Ми ло ше вић [родом из] Кр ше ви це (Пре ше во)
4) Јо ван Бо жо вић [родом из] Пи пе ра (Цр на Го ра)
5) Јо ван Бра то но жић [родом из] Цр не Го ре (отац му жи ви у Со лу ну)
6) Но во Ми тро вић [родом из] Пе ле вог Бри је га (Цр на Го ра)
7) Сто ји мир Пар лић [родом из] Не ро ди мља (Ко со во)
8) Ва си ли је Ха џи Ко стић [родом из] Ско пља

б) По ла жу раз ред ни ис пит
1. Ва си ли је Шу мен ко вић из Бо ров ца (Дрим кол): из ма те ма ти ке.
2. Пе тар Јо ва но вић [из] Ло пар дин ца (Дрим кол) [из] франц[уског] јез[ика].
3. Ри ста Каџ ма но вић [из] Стру ге [из] исто ри је.
4. Ана стас Ми ло ше вић [из] Би то ља [из] срп ског је зи ка и исто ри је.
5. Дра го љуб Та сић [из] Кр ше ви це (Пре ше во) [из] франц[уског] је зи ка и 

ма те ма ти ке.
6. Јо ван По по вић [из] Стру ге [из] фи зи ке и математ[ике]. 



7. Ла зар Еле зо вић [из] Ву чи тр на [из] срп[ског] је зи ка и математ[ике]. 
8. Ни ко ла Ми ха и ло вић [из] То ми на се ла (По реч) [из] фи зи ке и математ[ике].
9. Сто јан Шу мен ко вић [из] Бо ров ца (Дрим кол) [из] исто ри је и математ[ике].

в) по на вља ју раз ред:
1. Ва си ли је Ај дић, ро дом из Пље ва ља
2. Ме то ди је Шај ко ре вић [родом из] При ле па
3. Мир ко По по вић [родом из] Дре нов ца (При леп)
4. Ћи ри ло Пан ди ре вић [родом из] Би то ља.

г) упу ћен на за нат:
1. Трај ко Трп ко вић, ро дом из Прем ке (Ки че во).

д) на пу сти ли шко лу:
1. Ми лан Ми ле вић, ро дом из Стру ге
2. Ри ста Сто ја но вић [родом из] При ле па
3. Ста вро Ка ра па мо вић [родом из] Би то ља

IV раз ред
Раз ред ни ста ре ши на г. Пе тар Ле шња ре вић, про фе сор

а. свр ши ли су раз ред
α са вр ло до брим успе хом

1. Ван ђел Поп Хри стић, ро дом из Је ни џе Вар да ра.
2. Ксе но фон Ша хо вић, ро дом из Охри да, 
3. Кли мен ти је Кр стић [родом из] Ла бу ни шта (Дрим кол)
4. Пе тар Га ври ло вић [родом из] Зе му на (Ау стри ја)
5. Све то мир Мар ко вић [родом из] Ла бу ни шта (Дрим кол)
6. Са ва Са вић [родом из] Охри да
7. То дор За цић [родом из] То пол ча на (При леп)

β. са до брим успе хом
1. Вла ди мир Ри стић ро дом из Ре сна
2. Ми лан Гр бић [родом из] При је до ра (Бо сна)
3. Пе тар Ве ља но вић [родом из] Ореш ја (По реч)
4. Са тир Миц ко вић [родом из] Је ни џе Вар да ра
5. Ми лен ко Га ври ло вић [родом из] Мо дри ча (Дрим кол)

б. По ла жу раз ред ни ис пит
1. Ђор ђе Јо ва но вић из При ле па: из тур ског и франц[уског] је зи ка,
2. Ме то ди је Ко це вић из При ле па: [из тур ског и франц[уског] језика],
3. Сто јан Ата нац ко вић из Бо ров ца (Дрим кол): из фран цу ског је зи ка и ма-

те ма ти ке
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в) по на вља ју раз ред
1. Бо го љуб Ми ло ше вић из Би то ља

г. упу ће ни на за нат
1. Ђор ђе Ћу туч ко вић из Во де на
2. Хри сто дул Бе ла со вић из Во де на.

Б) Те чај ни ис пит
Овај ис пит по ла га ло је 12 уче ни ка
Ис пит ну ко ми си ју са ста вља ли су пред сед ник Пе тар Р. Ко со вић, ди рек тор 

и као предм[етни] наст[авник] за исто ри ју, Ко ста Ло за нић, про фе сор за гео гра-
фи ју; Пе тар Ле шња ре вић, про фе сор за срп ски је зик, Ла зар Јан ку ло вић, про-
фе сор за ма те ма ти ку, Ах мет Фи кри, хонор[арни] на став ник за тур[ски] је зик.

По ло жи ли су ис пит
а) са вр ло до брим успе хом

1. То дор За цић
2. Ван ђел Поп Хри стић
3. Ксе но фон Ша хо вић
4. Ми лан Гр бић
5. Кли мен ти је Кр стић
6. Са ва Са вић

б. са до брим успе хом
1. Вла ди мир Ри стић 
2. Пе тар Ве ља но вић
3. Пе тар Га ври ло вић
4. Све то мир Мар ко вић
5. Со тир Миц ко вић
6. Ми лен ко Га ври ло вић

В. На гра ђе ни уче ни ци
на гра ђе ни су књи га ма:

α. пр вом на гра дом ови од лич ни уче ни ци:
1. Ми лан Ђор ђе вић
2. Јо ван Ко пи то вић
3. Бо жин Си мо но вић

β. дру гом на гра дом ови вр ло-до бри уче ни ци:
1. Ме то ди је По по вић, уче ник I раз[реда]
2. Дукo Ра фа и ло вић, уче ник I раз ре да
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3. Алек сан дар Цвет ко вић, [ученик I разреда]
4. Ни ко ла Ср ба ко вић, уче ник [I разреда]
5. Ми лан Трај ко вић учен [ик] II раз [реда]
6. Ма ри ја Јан ку ло ви ће ва [ученик II разреда] 
7. Ми лан Ву лић [ученик II разреда]
8. Ва си ли је Кр стић уч[еник] III раз ре да
9. Сто јан Ма нић, уче ник III раз ре да 

10. Ни ко ла По по вић, уче ник III раз ре да 
11. То дор За цић, уч[еник] IV раз[реда]
12. Ван џел Поп Хри стић [ученик IV разреда] 
13. Ксе но фон Ша хо вић [ученик IV разреда] 

γ. Тре ћом на гра дом ови вр ло до бри уче ни ци:
1. Сто јан Ри стић, уче ник I раз ре да
2. Ђор ђе Ста врић [ученик] I [разреда]
3. Јо ван Илић [ученик] I [разреда]
4. Пе тар Са мар џић уч[еник] II [разреда]
5. Ми ла на Це мо вић [ученик] II [разреда]
6. Ду шан Ту бин уч[еник] III ра[зреда]
7. Ве ли мир Нов ко вић [ученик] III [разреда]
8. Ми лан Гр бић [ученик] IV [разреда]
9. Кли мен ти је Кр стић [ученик] IV [разреда]

10. Са ва Са вић [ученик] IV [разреда]

В) На став нич ко ре ше ње о да љем шко ло ва њу уче ни ка  
ко ји су по ло жи ли те чај ни ис пит

На сед ни ци настав[ничког] Са ве та од 31. ма ја до не та је од лу ка да се 
пред ло жи ста ри јој вла сти: да се ова ко упу те и рас по ре де на да ље шко ло ва-
ње уче ни ци ко ји су свр ши ли IV раз[ред] и по ло жо ли те чај ни ис пит

а) у гим на зи ју
1. То дор За цић,
2. Са ва Са вић,
3. Ксе но фон Ша хо вић.

б) у ида ди ју
1. Кли мен ти је Кр стић,
2. Со тир Миц ко вић,
3. Вла ди мир Ри стић.

в) у Учи тељ ску шко лу, Ско пље
1. Ван ђел Поп Хри стић,
2. Све то мир Мар ко вић.
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г) у бо го сло ви ју, При зрен
1. Пе тар Ве ља но вић
2. Ми лен ко Га ври ло вић
3. Ми лан Гр бић
4. Пе тар Га ври ло вић

VII Ста ти сти ка уче ни ка

γ. Уче ни ци по бро ју I II III IV свега
1. Упи са них у по чет ку школ[ске] го ди не 16 21 33 18 88
2. На пу сти ло шко лу сво је вољ но − 1 3 − 4
3. Упу ће но на за нат 1 1 1 2 5
4. Оста ло до кра ја го ди не 15 19 29 16 79

β. Уче ни ци по уз ра сту и за ни ма њу родитеља I II III IV Свега
а) по уз ра сту  −  −  −  −  −
1. ро ђе них 1892 − − − 1 1

 1893 − − 1 − 1
 1894 − − 2 3 5
 1895 − 1 5 2 8
 1896 1 − 6 4 11
 1897 1 6 12 6 25
 1898 1 8 3 2 14
 1899 6 3 3 − 12
 1900 6 3  − − 9

2. Ни је за бе ле же на год[ина] ро ђе ња 1 − 1 − 2
Све га 16 21 33 18 88
б. по за ни ма њу ро ди те ља 
Зе мљо де ла ца 4 7 12 5 28
За на тли ја 5 2 2 6 15
Тр го ва ца 4 3 7 4 18
Све ште ни ка − 3 4 − 7
Учи те ља 1 4 1 3 9
Офи ци ра − − 1 − 1
Сто ча ра 2 − 1 − 3
Над ни ча ра − 2 5 − 7
Све га 16 21 33 18 88
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γ. Уче ни ци по ме сту рођења I II III IV Свега
Из Би то ља 4 3 3 1 11
Из  При ле па − 1 2 2 5
Из При леп ских се ла − − 2 1 5
Из  Кру ше ва 1 − − − 1
Из Ки че ва и око ли не − 2 1 − 3
Из По ре ча − 1 1 1 3
Из  Ве ле шких се ла − − 1 − 1
Из  Ре сна − 1 − 1 2
Из  Охри да 1 − 2 3
Из Стру ге 1 − 5 − 6
Из Дрим ко ла 5 1 3 4 13
Из Де бра 2 2 − − 4
Из  Во де на 2 2 − 2 6
Из  Је ни џе Вар да ра − − − 2 2
Из Ско пља − − 1 − 1
Из Скоп[ске] Цр[не] Го ре − 1 − − 1
Из  Ги ла ња с Пре ше вом −− − 5 − 5
Из Ко со ва − 2 2 − 4
Из  Бе ра на − 1 − − 1
Из  При зре на и Те то ва − 2 − 2
Из  Сан џак − − 2 − 2
Из Цр не Го ре − − 4 − 4
Из  Ау стро-угар ске − − 1 2 3
Све га 16 21 33 18 88
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Статистички преглед ученика по броју и месту рођења од кад школа 
постоји49

 Назив места 
одакле је ученик

18
97

/9
8.

18
98

/9
9.

18
99

/1
90

0.

19
00

/0
1.

19
01

/0
2.

19
02

/0
3.

19
03

/0
4.

19
04

/0
5.

19
05

/0
6.

19
06

/0
7.

19
07

/0
8.

19
08

/0
9.

19
09

/1
0.

19
10

/1
1.

19
11

/1
2.

св
ег

а

1 Битољ и околина 20 27 35 31 31 22 15 20 5 6 7 8 10 13 11 25450

2 Прилеп и околина 9 16 15 9 10 16 17 19 16 18 13 14 7 9 10 198
3 Кичево и Пореч 8 14 8 6 7 7 14 15 16 15 13 9 7 5 6 150
4 Крушево 5 6 6 3 7 7 6 4 2 4 9 7 6 3 1 76
5 Охрид 3 14 3 2 2 2 2 7 4 3 4 3 3 3 3 58
6 Струга и Дримкол - 2 1 2 3 6 7 6 12 11 9 12 16 15 19 121
7 Дебар - 2 8 6 8 10 9 13 8 6 3 4 3 1 4 85
8 Ресан - 2 4 1 1 - - - 1 - - 1 2 2 2 16
9 Костур и околина 3 7 5 2 2 1 - - 1 - 1 1 1 - - 24
10 Корча и околина 5 3 2 - - - - - - - - - - - - 10
11 Хлерин и околина 2 2 1 - - - - - - - - - - - - 5
12 Косовски вилајет 4 7 12 7 5 6 5 7 7 6 11 1 - 2 17 97
13 Солунски вилајет 1 1 1 - - 1 - - 2 1 - - - 7 8 22
14 Србија 1 1 1 2 3 - - - 1 2 - 1 - - - 12
15 Црна Гора 1 - 1 1 1 - - - 3 2 - - 1 2 4 16
16 Аустрија с Босном 1 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 2 7
17 Скадарски вилајет - - - - - - 1 2 1 - - - - - - 4
18 није забележено 1 12 2 - 1 - 3 - - 1 1 1 - 5 - 27

64 117 105 72 81 78 79 93 80 75 71 62 57 68 88 1182
  

Из овог пре гле да па да у очи ово:

1. Број уче ни ка у гим на зи ји нај ве ћи је за пр ве три го ди не, ка да је она има-
ла нај пре је дан за тим два па три раз ре да. Че твр ти раз ред отво рен је тек 
школ[ске] 1901– 1902. год[ине].

2. Нај ви ши број ђа ка у гим на зи ју до ла зио је из Би то ља и око ли не, али је он 
доц ни јих го ди на ја ко опао: у го ди ни 1899–1900 би ло их је 35, а 1905–6. 
спао је тај број на 5.

3. По сле Би то ља до ла зи При леп са око ли ном. Број се из тог кра ја ма ње 
ви ше одр жао за све вре ме, ма да је и ту по след ње две три го ди не опао.

49 Број ученика се не поклапа увек са бројем који је приказан по годинама рада. Овај 
табеларни приказ говори о броју ученика који су уписани на самом почетку године. У току 
године број ученика се мењао у гимназији и највећи је за прве три године, када је она имала 
најпре један затим два па три разреда. 

50 Када се саберу бројеви из прве колоне добија се укупан број ученика 261.



4. Ки че во и По реч, по бро ју ђа ка ко ји су да ли овој шко ли до ла зе на тре ће 
ме сто. И из тог кра ја број уче ни ка по след њих го ди на је опао.

5. На че твр то ме сто до ла зи Стру га с Дрим ко лом. То је је ди ни крај ко ји је 
у по гле ду бро ја ђа ка ко је је упу ћи вао у на шу гим на зи ју, на пре до вао, 
та ко да да нас тај крај пре ма бро ју ђа ка у овој шко ли, до ла зи на пр во 
ме сто (има их у овој школ[ској] год[ини] 19).

6. Ка рак те ри стич но је да смо пр вих го ди на има ли ђа ка из кра је ва, из ко јих 
их да нас и по о дав но ни ка ко не ма: из Кор чан ског, Ко стур ског и Хле-
рин ског кра ја.51

7. Из Ко сов ског ви ла је та нај ви ше је ова мо до ла зи ло ђа ка из Бе ра на. Због 
од ре ђи ва ња ре о на гим на зи ских, по след ње три го ди не све ден је број из 
тог ви ла је та на ми ни мум, али је ове го ди не, до ла ском 14 уче ни ка из Скоп-
ске гим на зи је по на ред би Врх[овног] Ту тор ства би ло из у зет но ве ли ки.

Шта је оме та ло рад у про шлој и че га не тре ба да бу де у  
иду ћој школ ској го ди ни

1. Школ ска го ди на от по че ла је тек 1. ок то бра. У Би то љу је це лог фе ри-
ја вла да ла ко ле ра, из због то га власт ни је до зво ља ва ла да се шко ла отво ри, 
до кле год је за ра за тра ја ла. Тек ак том ов да шњег ме а ра фи та од 27. ок то бра 
до зво ље но је отва ра ње шко ла по чев ши од 1. ок то бра. По зи ва ње ђа ка, ис пи-
ти не до во љан број на став ни ка, узрок су те је рад у шко ли мо гао от по че ти 
17. ок то бра. Чи тав ме сец и по да на ти ме је у школ ском ра ду из гу бље но.

2. Ни је би ло на став ни ка за тур ски је зик. У не во љи узе ти су да, као 
хонор[арни] на став ни ци, пре да ју те пред ме те два мла ди ћа, му ха ме дан ца, 
је дан чи нов ник овд[ашњег] ућу ма та, дру ги на став ник овд[ашње] ида ди је, 
обо ји ца шко ло ва ни љу ди. Али ка ко ни јед не ре чи срп ски ни су зна ли, би ло 
им је те шко и по ред ве ли ке вред но ће да са успе хом пре да ју, на ро чи то у I и 
II раз. Де ца им об ја шња ва ња ни су у вр ло ве ли ком бро ју слу ча је ва ни су ни 
схва ти ла ни раз у ме ла, и то је раз у ме се, би ло на уштрб успе ха из тог пред-
ме та. Бер лу цо ва52 ме то да за уче ње је зи ка та кав од нос и тра жи из ме ђу вас-
пи та ча и уче ни ка, али је за та кву ме то ду пре да ва ња по тре бан до бар мај стор. 
У сва ком слу ча ју, да кле, на став ник ко ји пре да је тур ски у пр ва два раз ре да 
по треб но је да зна, и то до бро срп ски. За III и IV раз[ред] чи ни ми се да то 
ни је нео п ход но, да је чак до бро да зна са мо тур ски.

3. На став ник за ве ро на у ку по ста вљен је тек 15. мар та! У оску ди ци на-
став ни ка са ви шом спре мом, по ста вљен је ста ри ји учи тељ. Све до 15. мар та, 
да кле, ве ро на у ка ни је пре да ва на, те се мо же ре ћи да на ста ве, из тог пред ме-
та, у овој школ[ској] го ди ни, ни је ни ка ко ни би ло. А то је ште та јед но што 

51 Број Ср ба сма њи вао се и ра стао у за ви сно сти од успе ха срп ске чет нич ке ак ци је или 
ак ци је че та ВМРО. Од то га је за ви сио и број уче ни ка из по је ди них кра је ва. Нпр. се ло Ли со-
лај у Би тољ ској ка зи 1903. го ди не има ло је 60 срп ских до мо ва са 360 ста нов ни ка, са мо за 
две го ди не, 1905, од но сно 1908. ни је би ло ни јед не срп ске ку ће ни ти ијед ног Ср би на. Сви су 
се из ја сни ли да су Ср би а по сле то га да су Бу га ри (Урош Ше шум, „О бро ју Ср ба у Ју жној 
Ста рој Ср би ји 1903–1908 го ди не”, Вар дар ски збор ник 10, 2015, 143–170).

52 Мак си ми ли јан Дел фи ни јус Бер лиц (Ma xi mi li an Delp hi ni us Ber litz), ро ђен је 14. апри-
ла 1852. у Мју рин ге ну у Не мач кој, а пре ми нуо је 6. апри ла 1921. у Њу јор ку. Био је лин гви ста 
и осни вач „Бер лиц шко ла стра них је зи ка”.

153



154

ре ли ги ска на ста ва за у зи ма ва жно ме сто у шко ли за ства ра ње мо рал ног ка-
рак те ра код уче ни ка; дру го што ре ли ги ја у овим кра је ви ма има свој по се бан 
зна чај, твр до ве зан за на род ност; тре ће што уче ни ци ко ји се одав де упу ћу ју 
на да ље шко ло ва ње у бо го сло ви ју, иду та мо без до вољ не осно ве за да ље 
из у ча ва ње богосл[овских]- пред ме та.

4. Шко ла ни је има ла струч ња ка за све пред ме те. Има ла је дво ји цу ма-
те ма ти ча ра, нај пре Про да но ви ћа и То зи је ви ћа за тим Јан ку ло ви ћа и То зи је-
ви ћа а њој је по тре бан био са мо је дан. Ме ђу тим ни је има ла струч ња ка за 
при род не на у ке (фи зи ку, хе ми ју и је ста стве ни цу), те је за те пред ме те упо-
тре бљен г. То зи је вић. Раз у ме се то је не нор мал но и штет но по рад и успех 
из тих пред ме та, јер та кав на став ник не мо же пре да ва ти ни са во љом ни са 
успе хом. Та ко не би тре ба ло да оста не и до го ди не, већ јед ног од дво ји це 
ма те ма ти ча ра за ме ни ти при род ња ком.

5. У по чет ку ове школ[ске] го ди не у ин тер на ту су би ла два вас пи та ча, 
то ли ко ко ли ко је нео п ход но по треб но. Је дан је био г. Ле шња ре вић, дру ги г. 
Про да но вић. Ка ко је г. Про да но вић био још и члан овд[ашњег] Вил[ајет ског] 
Просв[етног] Од бо ра по тре ба ра да зах те ва ла је ње гов вр ло чест од ла зак и 
ба вље ње та мо, а све је то би ло од ве ли ке ште те по ред у пан си о на ту, јер он 
ни је мо гао вр ши ти, спре чен по слом на тој стра ни, ду жност вас пи тач ку она-
ко ка ко то ред и пра ви ла ин тер нат ска зах те ва ју.

А кад је у ја ну а ру, по сле остав ке г. Јан ку ло ви ћа, пред у зео да вр ши и 
пред сед нич ку ду жност то га од бо ра, он је пот пу но био из гу бљен као вас пи-
тач, остао је то са мо по име ну, ста ну и хра ни, ко ја је и да ље имао у За во ду. 
О ју тра до ве че ри он је био на по слу у то ме од бо ру, а ни кад у гим на зи ји, сем 
о руч ку и ве че ри. Друк чи је ни је ни мо гао чи ни ти. Од та да шко ла има два 
вас пи та ча по име ну, али са мо јед ног на по слу. Остав ши на јед ном, она је го-
то во би ла и без ње га. По пра ви ли ма ин тер нат ским, о вас пи та чи ма, ин тер нат 
не сме би ти ни јед ног да на, ни јед ног са та без јед ног ту при сут ног вас пи та ча 
ко ји па зи и одр жа ва ред у за во ду. Ра ди то га је уде ше но де жур ство вас пи та ча: 
је дан је јед ног да на сло бо дан да из ла зи у ва рош, дру ги је оба ве зан да оста не 
у за во ду (као де жур ни, су тра дан ме ња ју уло ге). И та ко сва ки дан. Оту да и 
по тре ба за нај ма ње два вас пи та ча, јер се је дан не би мо гао ни кад при ми ти да 
стал но де жу ра и да ни ка да не иза ђе из За во да. И ка да је на ша шко ла оста ла 
на јед ном вас пи та чу, оне мо гу ће на је на тај на чин де жу ра ње, по ре ме ћен је 
чи тав рад у за во ду, јер и дру ги вас пи тач, сма трао је да је раз ре шен од те оба-
ве зе, ни ти је то уо ста лом, би ло мо гу ће од ње га и тра жи ти, ма да је ина че 
са ве стан на став ник. Те је та ко ин тер нат, од то га до ба, че сто пу та, кад ви ше 
кад ма ње, оста јао сам без ијед ног ту при сут ног вас пи та ча, оста ја ла де ца са ма 
са слу га ма. Пот пи са ти је због то га био при ну ђен да сам нај ве ћи део вре ме на, 
ви ше не го што би то ина че по треб но би ло про во ди у шко ли, во ди над зор 
над де цом, одр жа ва ред, јед ном ре чи, вр ши вас пи тач ку ду жност.

Та ко не сме и не мо же оста ти у иду ћој школ ској го ди ни. Шко ла мо ра 
има ти два вас пи та ча, али та ква ко ји не ће би ти ни ка квим по слом ван шко ле 
спре ча ва ни у вр ше њу вас пи тач ке ду жно сти, ко ји ће, да кле, при па да ти пот-
пу но шко ли. 

6. Ушло је у прак су ове гим на зи је да де ца ко ја оста ну да по на вља ју 
раз ред ти ме не гу бе бла го де ја ње, оста ју и по на вља ју раз ред опет као пи том ци! 
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То је про тив но школ[ским] пра ви ли ма али се прав да про па ганд ским раз ло-
зи ма. Мо же, да кле, не ки уче ник по на вља ти сва ки раз ред без бо ја зни и опа-
сно сти да ће из гу би ти бла го де ја ње. Та кви уче ни ци, ко ји по на вља ју, у сви ма 
на шим дру гим шко ла ма, гу бе бла го де ја ње, и до би ја ју га тек он да ако се у 
уче њу по пра ве. Мо је је ми шље ње да та ко тре ба да бу де и у Би то љу. Гу би так 
бла го де ја ња или опа сност од то га је сте јед на од нај ја чих ме ра да се ле њив ци 
упу те и при ну де на рад. Кад се та ме ра уки не, све дру ге су без ика квог ја чег 
ути ца ја. Ја др жим, да кле, да је не ми нов но ви ше ште те не го ко ри сти од те 
прак се и да је тре ба уки ну ти. Јер оста не ли и да ље ова ко шко ла до би ја из глед 
за во да за на пу ште ну де цу, ко ја ту до ла зе ра ди ис хра не. 

7. Уо би ча је но је у овој гим на зи ји, ка жу од ско ра, да се де ца при ма ју у 
ин тер нат, на стан и хра ну, и она ко ја су ро дом из Би то ља, па чак и она ко ја 
не уче ко ја по на вља ју раз ре де! Ка ко су ти уче ни ци из Би то ља, ма хом из си-
рот ни јих ку ћа, че сто без оца или мај ке, без ика квог до ма ћег вас пи та ња на-
ви кла на со как а вр ло ма ло или ни ка ко на ред и ди сци пли ну; ка ко као та ква 
сва ког ча са тра же да се пу сте да оду ку ћи, за ову или ону, у нај ви ше слу ча-
је ва, из ми шље ну по тре бу; ка ко их че сто и са ми ро ди те љи, не схва ћа ју ћи 
шта је шко ла и њен рад, зив ка ју и тра же, за ово или оно: то је при ма ње те и 
та кве де це у за вод од штет ног ути ца ја по ред и ди сци пли ну у ње му. Пот пи-
са ти је ус пео у про шлој го ди ни, на рав но по одо бре њу ме сног Ту то ра, да се 
у ин те р нат не при ма ју они ђа ци из Би то ља, ко ји оста ну да по на вља ју раз ред. 
Та квим уче ни ци ма не би тре ба ло да ва ти ни ру чак ни оде ло, јер су вр ло че сто 
то је ди ни мо ти ви ра ди ко јих до ла зе у шко лу, у ко јој не ра де ни шта. Ја шта 
ви ше ми слим да уче ни ке из Би то ља у оп ште не тре ба при ма ти у ин тер нат 
ни ка ко, већ да мо гу би ти при мље ни са мо као екс тер ни уче ни ци, дав ши они-
ма ко ји по уче њу за слу жу ју ру чак и оде ло. 

Упу ћи ва ње уче ни ка на за нат
Не сум њи во је да су нам у овим кра је ви ма по треб ни тр гов ци и спрем не 

за на тли је то ли ко исто, ако не ви ше, ко ли ко у оп ште про свет ни рад ни ци. У 
ства ра њу и спре ма њу ва ља них за на тли ја ма ло се учи ни ло, ма да је би ло 
сред ста ва и усло ва да се учи ни ви ше. 

Пот пи са ти је још као ди рек тор гим на зи је у Пље вљи ма сту пио у ве зу 
са Привред[ним] Оде ле њем Београд[ске] Тргов[ачке] Омла ди не, ко је се ба ви 
упу ћи ва њем ше гр та на за нат, и по стао ње гов по ве ре ник. Као та кав упу тио 
му је не ко ли ко де це из тог кра ја на за нат.

У спо ра зу му са овд[ашњим] Ту то ром и по ње го вом овла шће њу ја сам 
про ду жио тај рад и ов де и у то ку ове го ди не упу тио сам пе то ри цу уче ни ка 
на ше овд[ашње] гим на зи је, че тво ри цу из Во де на и јед ног из Прем ке (Ки че во). 
„Прив[редном] Оде ле њу” на из у ча ва ње за на та. Сви су они са да на за на ту у 
Пе шти: ја ви ли су ми се отуд, хва ле се и за до вољ ни су.

Из ја ви ли су же љу да иду на за нат још тро ји ца али је оста ло да на то ме 
ра ди мо по чет ком иду ће школ[ске] го ди не, ка да се по сле фе ри ја, вра те, ов де 
у шко лу.

Сва ко та кво де те упу ћу је се на за нат са мо по до бро вољ ном при стан ку 
и пи сме ном овла шће њу њи хо вих ро ди те ља. Шко ла та квој де ци пла ти тро-



156

шко ве око ва ђе ња па со ша, пут ни тро шак до Бе о гра да, и за сва ког Привред[ном] 
Оде ле њу по 25 дин[ара] у го то вом (за да љи пут ни тро шак). То је све.

По тре бе за иду ћу школ ску го ди ну
Гим на зи ји за иду ћу школ[ску] го ди ну тре ба ју:

1. На став ник за тур ски је зик;
2. На став ник струч њак за фи зи ку, хе ми ју и при род не на у ке;
3. На став ник за ве ро на у ку ако би га би ло са ви шом спре мом (из ду хов не 

ака де ми је); а ако та квог не ма не ка оста не са да њи г. Ан то ни је вић, учи-
тељ;

4. На став ник за му зи ку и пе ва ње, ко ји тре ба да је, по мо гућ ству Ср бин и 
да је до бро спре ман;

5. На став ник за гим на сти ку
6. Ин тер на ту су по треб на два вас пи та ча г. Ле шња ре вић је ста ри ји на став-

ник при лич но сла бог здра вља, те је и про шле го ди не је два при стао да 
бу де вас пи тач, те ако од ре као да бу де и иду ће го ди не он да шко ла оста је 
без и јед ног вас пи та ча јер је Г. Про да но вић фак тич ки то одав но пре стао 
би ти, об у зет по сло ви ма у Од бо ру. Ако би Ле шња ре вић при стао да оста не 
и за иду ћу го ди ну вас пи тач он да тре ба по ста ви ти још јед ног, на ме сто 
Г. Про да но ви ћа. А ако се и Ле шња ре вић не би при мио: он да тре ба ју два 
но ва вас пи та ча. Сто га не ка Гл[авно] Школ[ско] Ту тор ство во ди о овој 
по тре би школ[ској] ра чу на при на зна чи ва њу но вих на став ни ка, јер вас-
пи тач мо же би ти са мо бе ћар.53

7. Ако бу де по ста вљен нов на став ник за при род не на у ке, он да ће је дан од 
ма те ма ти ча ра, са ко ји ма гим на зи ја рас по ла же, би ти из ли шан те га Глав-
но Ту тор ство мо же упо тре би ти та мо где би му био по тре бан: Ла за ра 
Јан ку ло ви ћа или Лам бру То зи је ви ћа.

 Пе тар Р. Ко со вић, 
 ди рек тор. 
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A re port by Pe tar R. Ko so vić on the Ser bian men’s high school of Bi to la 
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SUM MARY: The re was is sued an im por tant hi sto ri cal so ur ce, A re port on the Ser bian 
high school of Bi to la for the school year 1911/1912, which was writ ten by its prin ci pal Pe tar 
Ko so vić. The re port tells abo ut the te ac hing staff, chan ges thro ug ho ut the school year, ap po-
int ments, con di ti ons at the end of the school year, chan ges in the su bject di stri bu tion among 

53 Мо мак, нео же њен.



157

te ac hers ca rr ried out du ring the year, school chro nic le, im por tant events in the school, im por-
tant de ci si ons ma de by the te ac hers’ co un cil, sci en ti fic re so ur ces and sci en ti fic col lec ti ons, 
li brary, school bo oks, clas si fi ca tion and an nual re sults. The re is al so a sta ti stics of the stu dents 
as well as the sta ti sti cal over vi ew of the stu dents ac cor ding to the num ber and the bi rt hpla ce 
ever sin ce the scho ol’s fo un da tion. It was de ter mi ned what had dis rup ted the work in the pre-
vi o us school year and what sho uld not oc cur in the fol lo wing school year. Plans for the fol lo-
wing school year had al so been ma de, ho we ver, it was the school year when the High school 
in Bi to la star ted ope ra ting wit hin the bor ders of the King dom of Ser bia be ca u se Bi to la had 
been freed from Tur kish aut ho ri ti es. The first prin ci pal of the Ser bian Men’s High school in 
Bi to la was Sa va Ja kić, the te ac her from the Se mi nary of Pri zren. It was a fo ur-gra de ju ni or 
high school which di rectly in flu en ced the in cre a se in num ber of Ser bian pri mary scho ols in 
the Bi to la vi layet . Af ter fi nis hing this school, the stu dents co uld con ti nue the ir stu di es in 
Ser bian high scho ols in Sko pje and Sa lo ni ca. Du ring the high scho ol’s exi sten ce, the re had 
wor ked 57 te ac hers (Ko sta F. Ko va če vić, Alek sa Jo va no vić, Je ro ti je To pa lo vić, Alek san dar 
Ma rić, Gri go ri je Bo žo vić, Pe tar Ko so vić, Sve to zar To mić et al.). The te ac hers we re edu ca ti-
o nal but al so na ti o nal wor kers. A bo ard cal led “Ser bian de fen ce” was for med in Bi to la and it 
pre pa red the Serbs’ de fen ce from the ar med at tacks (1904). The high school te ac hers we re the 
cre a tors of this or ga ni za tion. In Bi to la, the re was al so the three-year Girls Wor kers School 
(1897–1910).

KEYWORDS: Bi to la, men’s high school, re port, Pe tar R. Ko so vić, Bi to la vi layet , Ser-
bian con su la te in Bi to la
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ШКО ЛО ВА ЊЕ СРП СКЕ ЦР КВЕ НЕ ЕЛИ ТЕ У РУ СИ ЈИ
(Вла ди слав Пу зо вић, Руски путеви српског богословља.  

Шко ло ва ње Ср ба на ру ским ду хов ним ака де ми ја ма 1849–1917,  
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња  

и Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2017, 850 стр.)

Мо но гра фи ја др Вла ди сла ва Пу зо ви ћа 
Ру ски пу те ви срп ског бо го сло вља. Шко ло
ва ње Ср ба на ру ским ду хов ним ака де ми ја ма 
(1849–1917) те мат ски је са свим но ва, фак то-
граф ски из у зет но бо га та, по струк ту ри ло-
гич на и ми са о но ко хе рент на, а по на чи ну 
из ла га ња ве о ма до па дљи ва. У ње ној би ти је 
од го вор на пи та ње шта су ру ске ду хов не ака-
де ми је трај но и вред но да ле Срп ској пра во-
слав ној цр кви и срп ској бо го слов ској на у ци. 
У пи та њу је од го вор ко ји ру ши по сто је ће 
сте ре о ти пе о „бес плод но сти”, чак „штет но-
сти” ути ца ја ко ји је ру ска ака дем ска бо го-
слов ска на у ка ути сну ла срп ској те о ло шкој 
ми сли и по ка зу је на ко ји је на чин те о ло шко 
зна ње, са бра но на ду хов ним шко ла ма у Ру-
си ји пре, али и по сле ре во лу ци је, на ста ви ло 
да зра чи сво јом уни вер зал но шћу у окви ри ма 
срп ског пра во сла вља. Ис тра жи ва ње је по ка-
за ло да је ру ски ду хов но-про свет ни си стем 

и те о ло шко зна ње са бра но на ду хов ним ака-
де ми ја ма у Ки је ву, Мо скви, Санкт Пе тер бур-
гу, Ка за њу од лу чу ју ће и трај но ути ца ло на 
об ли ко ва ње срп ских бо го сло ва, фор ми ра ње 
ду хов но спрем не и обра зо ва не је рар хи је, 
успон срп ске бо го слов ске ми сли у дру гој по-
ло ви ни 19. и пр вим де це ни ја ма 20. ве ка. 

У осно ви вред них на уч них ре зул та та до 
ко јих је др Вла ди слав Пу зо вић до се гао на ла зе 
се обим на ис тра жи ва ња оба вље на у ар хив-
ским и би бли о теч ким ин сти ту ци ја ма Ру ске 
Фе де ра ци је (три ар хив ске уста но ве и две би-
бли о те ке ко је чу ва ју ру ко пи сну гра ђу), Укра-
ји не (две ин сти ту ци је) и Ср би је (две ин сти ту-
ци је). Ис тра же на до ку мен та ци ја по хра ње на 
у ар хив ским и би бли о теч ким ин сти ту ци ја ма, 
нај ве ћим де лом са свим не по зна тим ис тра жи-
ва чи ма са на ших про сто ра, зна лач ки је ком-
би но ва на са об ја вље ном ар хив ском гра ђом, 
ме мо а ри сти ком, ма те ри ја лом ко ји се мо же 
на ћи у ма ло ко ри шће ним лек си ко граф ским 
из да њи ма и оно вре ме ној на уч ној и бо го слов-
ској пе ри о ди ци. Ва жан из вор пред ста вља ле 
су кан ди дат ске ди сер та ци је, ма ги стар ски ра-
до ви, док то ра ти срп ских бо го сло ва (укуп но 
85 ори ги нал них ру ко пи са), ре фе ра ти и ре цен-
зи је про фе со ра и сту дент ски до си јеи, што је 
у те мат ском и са др жај ном сми слу убе дљи во 
све до чи ло о ду хов ном ути ца ју сре ди не у ко јој 
су се шко ло ва ли, и сте че ном ни воу зна ња. 
Вред на са зна ња пру жи ла је исто ри о граф ска 
и те о ло шка ли те ра ту ра. Си сте ма ти чан ис тра-
жи вач ки рад омо гу ћио је ау то ру да у свим 
сег мен ти ма те ме пре ва зи ђе ком пи ла тив ну 
ра ван, до сег не из у зет но ви сок сте пен ис тра-
же но сти и це ло ви то са гле да по сто је ћу по ја ву. 
Вре дан ре зул тат тог на по ра је и спи сак бо го-
сло ва (са др жи 234 име на) ко ји су шко ло ва ни 
на ру ским ду хов ним ака де ми ја ма. 

Ком по зи ци о ни ре љеф мо но гра фи је Ру
ски пу те ви срп ског бо го сло вља. Шко ло ва ње 
Ср ба на ру ским ду хов ним ака де ми ја ма (1849–
1917), по ред ин струк тив ног пред го во ра, зре-



лог епи ло га и из у зет но вред них при ло га 
(„Азбуч ник Ср ба на ру ским ду хов ним ака-
де ми ја ма” и „Ар хив ски до ку мен ти”) чи не 
че ти ри гро мад на по гла вља у ко ји ма је иден-
ти фи ко ва на ма па ру ских ду хов них ака де ми-
ја ко је су би ле цен три бо го слов ског обра зо-
ва ња Ср ба од 18. до по чет ка 20. ве ка и ис так-
ну те по себ но сти и зна чај Ки јев ске ду хов не 
ака де ми је, Мо сков ске ду хов не ака де ми је и 
Сан ктпе тер бур шке ду хов не ака де ми је у 
фор ми ра њу срп ских бо го сло ва.

У пр вом по гла вљу мо но гра фи је, на сло-
вље ном „Ру ске ду хов не ака де ми је на ма пи 
срп ског бо го слов ског обра зо ва ња”, ко ле га 
Пу зо вић је об ра дио исто ри ју си сте мат ског 
бо го слов ског обра зо ва ња на ру ским про сто-
ри ма од кра ја 16. до по чет ка 20. ве ка, скре нуо 
па жњу на бо го слов ске и схо ла стич ке ути ца је 
ко ји су сти за ли са грч ким те о ло зи ма и вас пи-
та ни ци ма рим ских ко ле ги ју ма, иден ти фи-
ко вао от по ре тим стру ја њи ма, по ка зао у 
ко јој су ме ри ду хов не ака де ми је би ле цен три 
обра зо ва ња у Ца ре ви ни, ис та као њи хо ву 
тра ди ци о нал ну отво ре ност за шко ло ва ње 
пра во слав них бо го сло ва ван Ру си је, озна чио 
ду хов не пре лом ни це, ре форм ске по ку ша је и 
фа зе у раз во ју бо го слов ске ми сли, ука зао на 
про ме не у ре жи му сту ди ра ња као и на зна чај 
и ду хов ни ути цај по је ди них пре да ва ча, про-
фе со ра и рек то ра ака де ми ја. Це ли ну за се бе 
у том де лу мо но гра фи је чи ни по сма тра ње ру-
ских ду хов них ака де ми ја као цен та ра бо го-
слов ског обра зо ва ња Ср ба. Ау тор је спи ску 
по зна тих по ла зни ка ру ских ду хов них ака-
де ми ја при до дао но ва име на ђа ка и по ка зао 
да је на че ти ри ду хов не ака де ми је у Ру си ји, 
по чев од 1849. зна ња сти ца ло пре ко 200 Ср ба. 
Го то во сва ком од њих, у ме ри у ко јој су ар-
хив ски из во ри то омо гу ћа ва ли, по све ће на је 
ду жна па жња. Од ли ка тог де ла мо но гра фи-
је, под јед на ко као и оних ко ји сле де, је ви сок 
сте пен пер со на ли за ци је тек ста уз ука зи ва ње 
на ме сто сту ди ра ња, вре ме бо рав ка у Ру си ји, 
по стиг ну ти ни во у шко ло ва њу, зна чај по је ди-
них про фе со ра и рек то ра на струч но фо р ми-
ра ње, по стиг ну ти успех, по то ње ме сто у све-
ште нич кој хи је ра р хи ји и бо го слов ској на у ци. 
На тај на чин по сред но је осен чен и ути цај 
ко ји су ђа ци ру ских ду хов них ака де ми ја 
има ли у срп ској др жа ви и дру штву.

На ред на три по гла вља мо но гра фи је ко-
ле га Пу зо вић по све тио је ду хов ним ака де ми-

ја ма у Ки је ву, Мо скви и Санкт Пе тер бур гу. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло у ко јој је ме ри ду-
хов на ака де ми ја у Ки је ву би ла цен тар про у ча-
ва ња срп ске цр кве не исто ри је, сре ди ште у 
ко јем су срп ски бо го сло ви сти ца ли по у ке из 
ру ске цр кве не и оп ште хри шћан ске исто ри је, 
ме сто на ко јем су не го ва на ака дем ска бо го-
слов ска зна ња и по себ но зна ња из би бли сти ке. 
Ау тор је, та ко ђе, у по себ ном по гла вљу ис та-
као зна чај Мо сков ске ду хов не ака де ми је, озна-
чио ње ну пре сти жност ка да су у пи та њу зна ња 
из цр кве не исто ри је, дог ма ти ке, би бли сти ке 
и дру гих обла сти ака дем ског бо го сло вља, од-
ме рив ши ути цај ко ји је та шко ла из вр ши ла на 
срп ске бо го сло ве. Под јед на ку па жњу ко ле га 
Пу зо вић по све тио је Сан ктпе тер бур шкој ду-
хов ној ака де ми ји, ње ним зна чај ним про фе со-
ри ма и рек то ри ма, и ути ца ју ко ји је из тог 
ду хов ног сре ди шта трај но ути снут на срп ске 
бо го сло ве и бо го слов ску ми сао у Ср би ји ка да 
је у пи та њу цр кве на исто ри ја, цр кве но пра во, 
ре ли гиј ска фи ло зо фи ја, па стир ско и мо рал но 
бо го сло вље, и ана ли за све то о тач ких спи са. 
Тра ди ци ја ру ских ду хов них ака де ми ја, па-
жња, на кло ност, раз у ме ва ње и стр пље ње ко је 
су про фе со ри ис ка зи ва ли пре ма сту ден ти ма 
из ју жно сло вен ских зе ма ља, ком би но ва ње 
бо го слов ских зна ња са зна њи ма дру гих ху ма-
ни стич ких на у ка, пре све га исто ри је, нај ди-
рект ни је су ути ца ли на фор ми ра ње спрем них 
и обра зо ва них бо го сло ва. Пи шу ћи о срп ским 
по ла зни ци ма на ду хов ним ака де ми ја ма у Ру-
си ји, ко ле га Пу зо вић је ве о ма узор но об ра дио 
про фе сор ски и упра вљач ки ка дар тих ин сти-
ту ци ја и та ко по сред но по ка зао ко ли ки су 
ин те лек ту ал ни и ду хов ни ка па ци тет те шко ле 
има ле, ка кав су и ко ли ки дру штве ни ути цај 
има ле у Ру си ји, ко је су све на у ке не го ва не и 
ка кве су до ме те до се за ле. На тај на чин до дат-
но је по ка за но да су у пи та њу би ле нај ре спек-
та бил ни је ду хов не школ ске ин сти ту ци је у 
це ло куп ном пра во сла вљу, сре ди шта у ко ји ма 
је са по себ ном па жњом не го ва на бо го слов ска 
ми сао, ме ста на ко ји ма се мо гло сте ћи ква ли-
тет но бо го слов ско обра зо ва ње. Као та кве, 
ру ске ду хов не ака де ми је су опле ме ни ле срп-
ске бо го сло ве, уна пре ди ле бо го слов ску ми сао 
у Срп ској пра во слав ној цр кви, ја ча ле све сло-
вен ску ми сао и ве зе, до при не ле фор ми ра њу 
цр кве не и на уч не ели те. 

Проф. др Љу бо драг Ди мић
до пи сни члан СА НУ

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

166



UDC 792(497.113 Novi Sad)

НО ВА СЕ РИ ЈА СВЕ ЗА КА АНА ЛИ ТИЧ КОГ ИН ВЕН ТА РА АР ХИ ВА  
ВОЈ ВО ДИ НЕ – ДРУ ШТВО ЗА СРП СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ
(Не над Пре до је вић, Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад 

(1861–1941), Ана ли тич ки ин вен тар, све ска 1, Ар хив Вој во ди не,  
Но ви Сад 2016, 440 стр.)

Еди ци ја „На уч но ин фор ма тив на сред-
ства о ар хив ској гра ђи” Ар хи ва Вој во ди не 
бо га ти ја је за joш јед ну се ри ју све за ка (XX) 
у окви ру ко је ће се пу бли ко ва ти ана ли тич ки 
ин вен тар и пре не ти са др жај фон да „Дру-
штво за Срп ско на род но по зо ри ште” (Ф. 35). 
Фонд чу ва до ку мен та ци о ну гра ђу исто и ме-
не ва жне на ци о нал не и кул тур не ор га ни за-
ци је и ка те го ри сан је као кул тур но до бро од 
из у зет ног зна ча ја.

Срп ско на род но по зо ри ште (СНП) у 
Но вом Са ду је нај ста ри је про фе си о нал но по-
зо ри ште код Ср ба. Осно ва но је у Но вом Са ду 
16(28). ју ла 1861. го ди не из по тре бе за не го-
ва њем на ци о нал не кул ту ре, књи жев но сти и 
је зи ка. Има ло је ја сан циљ и не дво сми сле ну 
дру штве ну функ ци ју и кул тур ну ми си ју, уз 
чврст осло нац у ши ро ком по ли тич ком и на-
ци о нал ном по кре ту срп ског на ро да. Иа ко 
зду шно при хва ће но и по ма га но од на ро да, 
СНП се упор но бо ри ло, не са мо са зва нич ни-
ци ма у Пе шти и Бе чу, ко ји су га кон тро ли са-
ли и тра жи ли и нај ма њи по вод да га за тво ре, 

не го и са опо зи ци јом и рас ко ли ма у сво јој 
сре ди ни. СНП је био на ро чит, је дин ствен ду-
хов ни по крет за јед ни штва ко ји је упр кос 
свим по де ла ма, су ко би ма, раз ли чи тим ин те-
ре си ма, спа јао со ци јал не и кла сне гру пе срп-
ског дру штва. СНП је би ло углав ном пу ту-
ју ће по зо ри ште ко је је, по сле кра ће се зо не у 
Но вом Са ду, од ла зи ло на го сто ва ња по ра-
зним ме сти ма да вр ши сво ју на ци о нал ну ми-
си ју. По та квој сво јој ор га ни за ци ји и де ло ва-
њу био је у све ту је дин ствен те а тар.

До Пр вог свет ског ра та ме зим че ме ђу 
на род ним ин сти ту ци ја ма, по сле ра та ра ди у 
ве о ма те шким, пот пу но но вим по ли тич ким 
и дру штве ним усло ви ма но ве за јед нич ке ју-
жно сло вен ске др жа ве ко ја је те жи ла бри са њу 
на ци о нал не од ред ни це. Ме ђу рат ни пе ри од је 
нај не по вољ ни је раз до бље у исто ри ји СНП-а, 
ка да је ра ди ло под ви ше име на и ор га ни за ци-
о них об ли ка и ни је ус пе ло да до стиг не ни во 
пред рат ног. По сле Дру гог свет ског ра та по-
зо ри ште до би ја ста тус др жав не уста но ве.

*

За ста ра ње о СНП-у, Срп ска чи та о ни ца 
на Осни вач кој скуп шти ни 29. и 30. ма ја 1862. 
уста но вља ва Дру штво за Срп ско на род но по-
зо ри ште (ДСНП), ко је та да до но си свој Устав 
(др жав но по твр ђен 1865), нај ви ши прав ни акт 
ко јим је де таљ но ре гу ли сан рад Дру штва. 
Пре ма од ред ба ма Уста ва глав ни ор га ни су 
би ли Глав на од но сно Ван ред на скуп шти на и 
Управ ни од бор ко га су чи ни ла два број но јед-
на ка од се ка – По зо ри шни и Еко ном ски. Сва-
ки од ова два од се ка др жао је одво је не сед ни-
це; у за јед нич ким пак сед ни ца ма оба од се ка 
за се да ла су и од лу чи ва ла као Управ ни од бор. 
Скуп шти на је би ра ла чла но ве Управ ног од-
бо ра на три го ди не, у са ста ву од нај ма ње 24, 
а нај ви ше 36 чла но ва, с на зна ком у ко ји се 
од сек члан би ра. За иза бра не чла но ве из ван 
Но вог Са да би ра ни су и њи хо ви за ме ни ци из 
се ди шта Дру штва. На пр вим ре дов ним скуп-
шти на ма коц ком је од ре ђи ва но ко јој тре ћи ни 
чла но ва Од бо ра пре ста је ман дат; доц ни је је 
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„ис па да ла” јед на тре ћи на чла но ва с нај ду жим 
од бор нич ким ста жом. На ме сто тих чла но ва 
би ра ни су но ви а мо гли су по но во би ти иза-
бра ни и до та да шњи чла но ви. Глав ни за да так 
скуп шти не био је да во ди над зор над имет ком 
СНП-а, да се бри не о умно жа ва њу фон да. 
ДСНП има ло је свог на чел ни ка, под на чел ни-
ка и тај ни ка. Дру штве не по сло ве оба вља ла је 
Глав на скуп шти на и Управ ни од бор. Скуп-
шти ну су чи ни ли ре дов ни и по ча сни чла но ви 
и они су би ра ли упра ву на три го ди не. Ре дов-
ни су би ли они чла но ви ко ји су по ло жи ли 50 
фо рин ти у Фонд СНП-а. По ча сне чла но ве 
би ра ла је Глав на скуп шти на, с об зи ром на 
за слу ге ко је су учи ни ли по зо ри шту. По сто-
ја ли су и из бор ни чла но ви, а њих су на Глав-
ну скуп шти ну сла ле кор по ра ци је (нпр. ва ро-
ши) као сво је иза сла ни ке. Прав не ин те ре се 
бра нио је фи шкал Дру штва.

По зо ри шни од сек је из вр ша вао за кључ-
ке Управ ног од бо ра, ру ко во дио књи жев но- 
-умет нич ким по сло ви ма и упра вљао По зо-
ри штем, по ста вљао ре ди те ља и глум це и 
од ре ђи вао им пла те; утвр ђи вао ре пер то ар и 
рас по ред пред ста ва, раз ма трао и под ми ри вао 
по тре бе По зо ри шне дру жи не; на ба вљао ори-
ги нал на и пре ве де на де ла за по тре бе ре пер то-
а ра и одо бра вао ко ма де ко ји се мо гу узи ма ти 
у при пре му; пра тио рад на про ба ма, умет нич-
ки раз ви так и по на ша ње глу ма ца и спро во дио 
над њи ма ди сци пли ну; из ри цао глум ци ма ка-
зне у ди сци плин ском по ступ ку (осим ка зне 
от пу шта ња из дру жи не, о че му је од лу чи вао 
Управ ни од бор на за јед нич кој сед ни ци). Ре-
ди тељ и по зо ри шна дру жи на би ли су под не-
по сред ном упра вом и над зо ром По зо ри шног 
од се ка, по себ но ње го вог пред сед ни ка.

Еко ном ски од сек се ба вио ма те ри јал-
ним ства ри ма. Већ од по чет ка ра да те жи ло се 
да се умет нич ка на сто ја ња што ви ше осло бо-
де бри ге за сва ко днев не по тре бе, да ма те ри-
јал на пи та ња тре ба одво ји ти од струч них и 
умет нич ких. Та ко је По зо ри шни од бор, осно-
ван на Скуп шти ни Срп ске чи та о ни це 1861. 
го ди не, по де љен у два од се ка: Ли те рар но-ар-
ти стич ки и Еко ном ски. Дру штво је 1862. пре-
у зе ло исту ор га ни за ци о но-управ ну схе му. 
Еко ном ски од сек био је ве о ма до бро по ве зан 
с ме сним од бо ри ма ко ји су при ку пља ли сред-
ства и чла на ри не, а при ли ком го сто ва ња у 
свом ме сту тру пи су обез бе ђи ва ли сме штај и 
удо во ља ва ли оста лим ма те ри јал ним по тре-
ба ма. Осим обез бе ђи ва ња те ку ћих ма те ри-
јал них сред ста ва, Еко ном ски од сек се ста рао 
и о Ста ја ћем фон ду, чи ја је глав ни ца би ла 

на ме ње на из град њи згра де, а ка ма та се тро-
ши ла за те ку ће по тре бе. Због то га је Еко ном-
ски од сек по вре ме но имао два бла гај ни ка – 
јед ног за те ку ћа сред ства, а дру гог за Фонд. 
Фонд ДСНП – ма те ри јал на осно ва Дру штва 
про пи са на Уста вом – био је на ме њен за фи-
нан си ра ње ра да, по ди за ње згра де По зо ри шта 
и на бав ку на ме шта ја и опре ме, обез бе ђи ва ње 
ре пер то а ра али и за дру ге по тре бе. Чи ни ли 
су га чла на на ри на, при ло зи по је ди на ца, нов-
ча на по моћ ор га ни за ци ја, за кла де и ле га ти, 
као и спе ци фич на да ва ња по пут Ков че жи ћа 
и Крај ца ро шких при ло га. Ипак нај ви ше го-
то вин ских при хо да до но си ла је По зо ри шна 
дру жи на од при ре ђе них пред ста ва.

Срп ска на род на по зо ри шна дру жи на, 
глу мач ка еки па и струч ни са рад ни ци би ли 
су осно ва По зо ри шта. На са мом по чет ку, из 
ја сних раз ло га сво је ми си је, пред ви ђе но је 
би ло да се по се ћу ју ме ста на се ље на Ср би ма 
ши ром Мо нар хи је. Би ло је нео п ход но да се 
ор га ни зу је до бро раз гра на та мре жа ме сних 
по зо ри шних од бо ра, ко ја би се у ло кал ним 
сре ди на ма ба ви ла ор га ни за ци јом пред ста ва 
и ра зним пи та њи ма ве за них за ор га ни за ци-
ју ра да у ло ка лу али и це ли ни. Од бо ри су 
ра ди ли по вре ме но, по по тре би, док су љу ди 
ко ји су се при хва та ли не баш ла ке ду жно сти 
по ве ре ни ка, би ли стал но у функ ци ји.

ДСНП је у пу ном оби му сво је ми си је, 
ка ко је опи са но, ра ди ло до по чет ка Пр вог свет-
ског ра та, ка да је на стао при вре ме ни пре кид 
у ра ду, као и ра ду по зо ри шне тру пе. Дру штво 
је на ста ви ло с ра дом и у пе ри о ду Кра ље ви не 
СХС/Ју го сла ви је, али с да ле ко ма њим зна ча-
јем и ути ца јем на рад по зо ри шне дру жи не. 
Оно је и да ље упра вља ло сте че ном имо ви ном 
(фон до ви ма) Дру штва и рас пи си ва ло је кон-
кур се за на гра ђи ва ње ори ги нал них по зо ри-
шних де ла до ма ћих ау то ра и пре во ди ла ца 
стра них драм ских де ла. ДСНП је пре ста ло са 
ра дом по чет ком Дру гог свет ског ра та.

*

Гра ђа фон да ко ја се на ла зи у де по и ма 
Ар хи ва Вој во ди не (три књи ге и 17 ку ти ја 
спи са), по сво јој при ли ци пре у зе та од Ма ти-
це срп ске, ни је ком плет на јер се пре ма са зна-
њи ма об ра ђи ва ча до бар део до ку ме на та још 
увек на ла зи у Му зе ју Вој во ди не, По зо ри-
шном му зе ју Вој во ди не, Ру ко пи сном оде ље-
њу Ма ти це срп ске и ар хи ви СНП-а. При ли-
ком ко нач ног сре ђи ва ња и ре ви зи је та ко ђе је 
кон ста то ва но да од ре ђе ни број до ку ме на та 



не до ста је. На жа лост, до ку мен та ци ја о ра ду 
ДСНП у пе ри о ду 1912–1941. сла бо је са чу ва-
на, али за то је за пе ри од 1861–1912. го ди не 
до ку мен та ци ја до брим де лом са чу ва на (спи-
си). Књи ге еви ден ци ја о на стан ку и кре та њу 
до ку ме на та (де ло вод ни про то ко ли и ре ги-
стри) ни су уоп ште са чу ва ни, док су фи нан-
сиј ске књи ге у ма њем оби му са чу ва не.

Ова све ска са др жи ана ли тич ке опи се 
(кра так са др жај по је ди нач ног пред ме та) ко ји 
се од но се на рад Глав не скуп шти не и Управ-
ног од бо ра ДСНП (за пи сни ци са сед ни ца), 
укуп но 1.200 опи са за пи сни ка са Скуп шти на 
и та ча ка днев ног ре да (1861–1922). Као пре дак-
та и при ло зи уз за пи сни ке, по ја вљу ју се до-
ку мен та о ста ту сним про ме на ма (осни ва ње) 
и нор ма тив на ак та (Устав, пра ви ла, уред бе 
и упут ства). Ова вр ста до ку ме на та је, по ми-
шље њу ау то ра, есен ци јал на за исто ри ча ре и 
те а тро ло ге, јер пре ма свом са др жа ју упу ћу ју 
на исто риј ски раз вој по зо ри шне умет но сти у 
да на шњој АП Вој во ди ни и ши ре (под руч је 
Ау стро у гар ске и Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је). 
Те ма ти ка спи са це лог фон да и ове пу бли ка ци-
је об у хва та мно ге те ме: рад Дру штва и По зо-
ри шта, обез бе ђе ње ма те ри јал них и прав них 
усло ва, жи вот и ста тус глу ма ца, ре пер то ар, 
го сто ва ње, из во ђе ње пред ста ва, до ку мен ти о 
кул тур ним и по ли тич ким пи та њи ма, пре пи-
ска итд. Фонд са др жи оби ље по да та ка о зна-
ме ни тим лич но сти ма и мно гим јав ним де лат-
ни ци ма то га вре ме на ко ји су би ли не по сред но 
ве за ни за Дру штво или су с њим са ра ђи ва ли: 
Све то зар Ми ле тић, Ла за Ко стић, Јо ван Ђор-
ђе вић, Ан то ни је Ха џић и мно ги дру ги.

На уч но ин фор ма тив но сред ство при-
ме ње но у об ра ди овог фон да је ана ли тич ки 
ин вен тар, ко ји под ра зу ме ва опис са др жа ја 
сва ког пред ме та. Ме ђу тим, тру дом ау то ра и 
због спе ци фич но сти гра ђе, он има еле мен те 
ре ге ста, ка да се де таљ но обра ћа па жња на 
ва жне до ку мен те, и ка та ло га ода бра них са-
др жа ја до ку мен та, ка да се по ве зу ју тип ске 
тач ке днев ног ре да у јед ну.

У цен трал ном де лу пу бли ка ци је, број 
ис пред тек ста ана ли тич ког опи са озна ча ва 
ар хив ску сиг на ту ру, а то је исто вре ме но ред-
ни број у пу бли ка ци ји (и он се на во ди у ре ги-
стри ма, од но сно по ње му се тра жи пред мет). 
У гор њем ле вом углу из над тек ста ана ли тич-
ког опи са на ла зе се по да ци о да ту му и ме сту 
одр жа ва ња сед ни ца. У до њем ле вом углу ис-
под тек ста опи са на ве ден је је зик/је зи ци ко јим 
је пред мет на пи сан, а у де сном број ли сто ва. 
Ар хив ски бро је ви (ар хив ске сиг на ту ре) те ку 

у кон ти ну и те ту (од 1 па на да ље) и од но се се 
на ре до след пред ме та сме ште них у од ре ђе ној 
ку ти ји. По гла вља су на сло вље на пре ма бро ју 
ку ти је (од ку ти је бр. 4 до 6).

На кра ју пу бли ка ци је на ла зе се по моћ-
на ин фор ма тив на сред ства, ре ги стри: Пред-
мет но-те мат ски, Имен ски и Ге о граф ски. 
Имен ски ре ги стар је ши ри с об зи ром на то 
да су на ве де на име на ли ца ко ја су при су ство-
ва ла сед ни ца ма Управ ног од бо ра, а ни су по-
ме ну та у тач ка ма днев ног ре да.

Ана ли тич ке опи се за ову све ску и пра-
те ћи на уч но ин фор ма тив ни апа рат из ра дио 
је ар хив ски са вет ник Не над Пре до је вић, ко-
ји је прет ход но ре ви ди рао и сре дио фонд. У 
из ра ди ана ли тич ких опи са (ку ти ја 4) уче-
ство вао је и Ми ло рад Гру јић, ар хив ски по-
моћ ник. У из ра ди опи са за ову пу бли ка ци ју 
ау тор се тру дио да са чу ва лек си ку, син так су 
и ин тер пунк ци ју, осо би не и дух оно вре ме-
ног срп ског је зи ка, укљу чу ју ћи и че сте и 
пре по зна тљи ве оп ште скра ће ни це ко је се 
на ла зе у ори ги нал ним до ку мен ти ма.

*

Не про це њи во ва жну кул тур ну и на ци-
о нал ну ми си ју и не из бри си ве тра го ве ра да 
Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште у 
Но вом Са ду пре но се нам са др жа ји ана ли-
тич ких опи са до ку ме на та ко је је про у чио и 
на пра ви на чин об ра дио Не над Пре до је вић, 
ис ку сни ар хи ви ста Ар хи ва Вој во ди не. Ау тор 
је ве ли ки по зна ва лац оно вре ме них исто риј-
ских при ли ка и ра да др жав не упра ве, дру-
штве них зби ва ња, мно гих јав них лич но сти, 
ра да овог и Ис то ри ског дру штва у Но вом 
Са ду, што су бит ни чи ни о ци да би се ова кав 
фонд ква ли тет но пред ста вио.

Си гур ни смо да ће ова књи га по слу жи-
ти бо љем упо зна ва њу кул тур не и по ли тич ке 
исто ри је, по је ди но сти из про шло сти ин сти-
ту ци ја, дру шта ва и по је ди на ца. Сма тра мо да 
је овај фонд до бар и још не ис ко ри шћен из вор 
за би о граф ске по дат ке о лич но сти ма и до га-
ђа ји ма из дру ге по ло ви не XIX и пр ве по ло-
ви не XX ве ка. Ово на уч но ин фор ма тив но 
сред ство пре по ру чу је мо сва ко ме као од лич но 
по ла зи ште за ис тра жи ва ње, уз же љу да се ова 
све ска што че шће на ђе у ру ка ма на уч них рад-
ни ка, ис тра жи ва ча, као и дру гих ко ри сни ка 
ар хив ске гра ђе Ар хи ва Вој во ди не.

Мр Де јан Јак шић, ар хив ски са вет ник
Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад
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ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ ДР ЖАВ НЕ ВЛА СТИ ИЛИ СК ЛА ПА ЊЕ  
КОЦ КИ ЦА МО ЗА И КА ЗВА НОГ ДР ЖАВ НИ АПА РАТ 

(Др жа ва и политикe упра вља ња /18–20. век/, уредник др Пе тар Кре стић, 
Исто риј ски ин сти тут Бе о град, Бе о град 2017, 301 стр.)

Те мат ски збор ник Др жа ва и по ли ти ка 
упра вља ња ко нач но је на до ме сти ла не до ста-
так ра до ва у исто риј ској на у ци о уну тра-
шњим пи та њи ма, о по ли ти ци и на чи ну 
упра вља ња. Ра до ви об је ди ње ни у овом збор-
ни ку тре ти ра ју по ли ти ку упра вља ња у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји, Кне же ви ни Ср би ји, 
од но сно Кра ље ви ни Ср би ји, од сре ди не 18. 
ве ка до пр вих де це ни ја 20. ве ка. На осно ву 
бо га те ар хив ске гра ђе, срп ске и ино стра не 
про ви ни јен ци је, као и ли те ра ту ре, гру па 
исто ри ча ра је на пи са ла зна чај не ра до ве на 
осно ву ко јих и да на шњи јав ни де лат ни ци 
мо гу из вла чи ти по у ке и ко ри сне саветe. Чи-
та њем овог збор ни ка њи ма би се пру жи ла 
при ли ка да уче на гре шка ма сво јих прет ход-
ни ка, те да сво ју ак тив ност усме ре ка ја ча њу 
и мо дер ни за ци ји др жа ве на ко рист гра ђа на. 
Исто та ко, са вре ме ни де лат ни ци би тре ба ло 
да има ју на уму да су и они са ми и њи хо ва 
де лат ност по тен ци јал ни пред мет про у ча ва-
ња бу ду ћих ге не ра ци ја исто ри ча ра. Ра до ви 
са бра ни у по ме ну том збор ни ку су ве о ма ра-
зно род ни, те их ни је би ло мо гу ће гру пи са ти 

дру га чи је не го по те мат ском прин ци пу, а у 
окви ру тих це ли на при ло зи су из ло же ни 
хро но ло шким ре до сле дом.

У Збор ни ку је об ја вље но три на ест ра-
до ва исто ри ча ра за по сле них у Исто риј ском 
ин сти ту ту, Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, Од се ку за исто ри ју Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду и у Бал-
ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ. Осим ра до ва 
Збор ник са др жи и пред го вор уред ни ка др 
Пе тра Кре сти ћа, на уч ног са вет ни ка. Збор ник 
је, ка ко он на гла ша ва, об ја вљен са на ме ром 
„да се ука же на ко је све на чи не раз ли чи ти 
прав ци јав но по ли тич ког де ло ва ња по је ди на ца 
и по ли тич ких гру па ци ја мо гу да ути чу на раз-
вој све у куп них од но са у окви ру дру штва у 
свим ње го вим обла сти ма, на раз ви так и суд-
би ну по је ди на ца, па и на ци је у це ли ни”.

Збор ник по чи ње ра дом Те ре зи јан ска 
цр кве на ре фор ма и Ср би Иси до ре То ча нац 
Ра до вић. Као ду го го ди шњи ис тра жи вач 18. 
ве ка на про сто ру Хаб збур шке мо нар хи је, ау-
тор ка је по себ ну па жњу по све ти ла ре фор ми 
спро ве де ној у Срп ској пра во слав ној цр кви 
(Кар ло вач кој ми тро по ли ји), као и од но су Ср-
ба пре ма ре фор ма ма ко је је на мет ну ла ап со-
лу ти стич ка др жа ва. У тек сту Је ле не Илић 
Ман дић, План ско на се ља ва ње у вој ној кра
ји ни: ко ло ни сти ве те ра ни у не мач коба нат
ској ре ги мен ти (1764–1788) ја сно се ука зу је 
на то да се та ре ги мен та до кра ја 18. ве ка 
раз ли ко ва ла од свих дру гих обла сти Вој не 
кра ји не. Пре ци зни и ра зно вр сни ста ти стич-
ки по да ци, раз вр ста ни по та бе ла ма (4 та бе ле 
и 1 гра фи кон), го во ре о по ре клу и бро ју, ме-
сти ма на се ља ва ња, као и о ста ро сној и пол-
ној струк ту ри ста нов ни штва. У ра ду Пре ки 
суд и пре ко су ђе ње у Кне же ви ни Ср би ји Вла-
ди мир Јо ва но вић пи ше о раз во ју ин сти ту-
ци је пре ког су да као по себ ном ин стру мен ту 
за очу ва ње по ли тич ког по рет ка у Кне же ви-
ни Ср би ји. По себ но је ана ли зи рао За кон о 
пре ком су ду из 1876. го ди не. У тек сту О др
жав ној упра ви у Кне же ви ни Ср би ји, из во ри 
и за кључ ци у де ли ма Аб до ло ни ма Уби си ни ја 
Љу бо драг П. Ри стић је де таљ но опи сао лич-
ност Уби си ни ја, ње го во пу те ше стви је по 
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Осман ском цар ству и Ср би ји, као и на чин на 
ко ји је ску пљао гра ђу за об ја вљи ва ње по то-
њих де ла. Ау тор је за кљу чио да је Уби си ни 
имао при ступ нај ва жни јим до ку мен ти ма 
ми ни стар ста ва у Бе о гра ду, али да је имао 
увид и у фон до ве ца ри град ских би бли о те ка. 
Ми ра Ра до је вић у ра ду Са мо стал на ра ди
кал на стран ка у бор би за пре по род уну тра
шње упра ве (1901−1914). Ути сци и се ћа ња 
пи ше о дав но про шлом вре ме ну ка да су по-
ли ти ча ри во ди ли прин ци пи јел ну по ли ти ку, 
и њи хо вом вођ ству „ко је се ни је јаг ми ло за 
власт”, ни ти је же ле ло да власт ко ри сти за 
лич но бо га ће ње. Та гру па по ли ти ча ра (адво-
ка ти, про фе со ри Уни вер зи те та) при па да ла 
је Са мо стал ној ра ди кал ној стран ци. Ипак, 
1914. го ди не мно ги од тих по ли ти ча ра би ли 
су све сни да по сто је раз ли ке „из ме ђу оно га 
што су же ле ли да про ме не у срп ском дру-
штву и срп ској др жа ви од оно га што су до-
и ста ус пе ли”. У ра ду Ми лан Ђ. Ми ли ће вић о 
не ким обра зов ним и про свет ним пи та њи ма 
у Ср би ји (1869–1877) Пе тар В. Кре стић је на 
осно ву Ми ли ће ви ће вих днев нич ких бе ле жа-
ка пру жио пре глед ста ња про све те у Кне же-
ви ни Ср би ји. С по себ ном па жњом ау тор је 
опи сао пе ри од у ком је Ми ли ће вић био на 
по ло жа ју се кре та ра Про све те, ка да је као 
све док, али и уче сник, мо гао да ути че на 
кре и ра ње по ли ти ке школ ства. Кре стић је на 
кра ју за кљу чио: „Ми ли ће ви ће ве иде је, за-
кључ ци, при мед бе и ста во ви из ло же ни у ње-
го вом Днев ни ку мо гу да по слу же као по ла зна 
тач ка, али и као ва жан ко рек тив са вре ме ним 
ре фор ма то ри ма срп ског дру штва не би ли се 
из бе гло не по треб но и по по ко ље ња опа сно 
лу та ње и ту ма ра ње у по тра зи за пра вим пу-
тем ко јим тре ба да ље ићи”. Ана Сто лић је 
ра дом Др жа ва и Бе о град ско жен ско дру
штво: (ре)про дук ци ја род них уло га и дру
штве них по зи ци ја же на као део стра те ги
ја упра вља ња (1875–1914) раз мо три ла од нос 
из ме ђу др жа ве и Бе о град ског жен ског дру-
штва, нај ва жни је жен ске ху ма ни тар не ор га-
ни за ци је у Ср би ји. Ау тор ка је по ме ну ла ве-
ли ки број зна ме ни тих же на ко је су кроз 
број не успе хе Дру штва по сред но ра ди ле и 
на еман ци па ци ји же на. За ди вљу ју ћа је уло га 
же на и њи хо ва по све ће ност раз ли чи тим де-
лат но сти ма ко је су оба вља ле.

Бо ја на Миљ ко вић Ка тић у ра ду По ли
ти ке упра вља ња по љо при вре дом у Кне же
ви ни Ср би ји от кри ва по да так да се у Кне же-
ви ни Ср би ји 93,15% ста нов ни ка ба ви ло по-
љо при вре дом, а да све до 1883. го ди не ни је 

по сто јао ре сор чи ја би ис кљу чи ва над ле-
жност би ла по љо при вре да, што је има ло за 
по сле ди цу не до вољ но ефи ка сно упра вља ње 
по љо при вре дом. У тек сту (Не)упра вља ње 
шу мом и про цес де фо ре ста ци је Кне же ви не 
Ср би је (1830–1878) – па ра диг ма функ ци о ни
са ња ег зи стен ци јал не по љо при вре де у се
љач ком дру штву Мо мир Са мар џић је раз-
ма трао про цес кр че ња шу ма у кон тек сту 
за ко но дав не ре гу ла ти ве и ег зи стен ци јал не 
по тре бе зе мљо рад ње се љач ког дру штва. 
Гор да на Га рић Пе тро вић у при ло гу Сер Ед
вард Бра ун о жи ви нар ству у Кра ље ви ни Ср
би ји пи са ла је о Бра у но вој по се ти Ср би ји, 
ко ји је у то до ба (1904) ва жио за нај ве ћег 
бри тан ског струч ња ка за жи ви нар ство, а на-
кон уви да у ста ње жи ви нар ства дао је и 
прак тич не пред ло ге за уна пре ђе ње те гра не 
при вре де. Алек сан дра Ву ле тић у ра ду Ста
ти сти ка у слу жби др жав не упра ве и уна
пре ђе ња на род ног бла го ста ња (у Ср би ји 19. 
ве ка) ис та кла је уло гу ста ти сти ке и раз во ја 
ста ти стич ке слу жбе у Ср би ји. Ана ли зи ра ла 
је де лат ност осни ва ча ста ти сти ке Вла ди ми-
ра Јак ши ћа и ње го вог на след ни ка Бо го љу ба 
Јо ва но ви ћа. Ци ти ра ла је за ни мљив ко мен тар 
о зна ча ју ста ти сти ке за др жав ну упра ву Че-
до ми ља Ми ја то ви ћа, ко ји је из ја вио „да је 
ста ти сти ка фо то гра фи ја на род ног ма те ри-
јал ног и мо рал ног ста ња у свим про фи ли ма 
и са сва ког гле ди шта, апа рат ко ји вр ло про-
стим ме то ди ма фик си ра сли ку на род ног ста-
ња, апа рат без ко га ви ше ни ко ме ни је мо гућ-
но да по ста не сре ћан ад ми ни стра тор и успе-
шан др жав ник”. Ни но Де лић је на пи сао рад 
Ау стро у гар ски вој ни ци че шког по ре кла у 
срп ском за ро бље ни штву 1914–1915. Раз ли
чи та ис ку ства и ви ђе ња, на осно ву успо ме-
на пе то ри це ау стро у гар ских вој ни ка че шке 
на ци о нал но сти, ко је је Срп ске вој ска за ро-
би ла то ком Пр вог свет ског ра та. Њи хо ве 
успо ме не от кри ва ју сву ком плек сност тог 
кон тро верз ног пи та ња. Ау тор је за кљу чио: 
„Усло ви жи во та као и пре жи вља ва ње умно-
го ме су за ви си ли од лич них спо соб но сти 
за ро бље ни ка, њи хо вих фи нан сиј ских мо гућ-
но сти а по не кад и од чи сте сре ће”. Ин спи ра-
ти ван рад Ире не Ћи ро вић, Из ме ђу мо де и 
на ци је: На ци о нал ни ко стим и ре пре зен та
ци ја кне ги ња и кра љи ца у Ср би ји 19. ве ка, 
обо га ћен је илу стра тив ним ма те ри ја лом, 
пор тре ти ма кне ги ња и кра љи ца. Мно ги од 
тих пор тре та до са да ни су би ли по зна ти ши-
рој јав но сти, а на ау тен ти чан на чин осли ка-
ва ју оде ва ње срп ских вла дар ки.
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Ко лек тив но де ло афир ми са них исто-
ри ча ра сред ње и мла ђе ге не ра ци је Др жа ва 
и по ли ти ка упра вља ња (18–20. век) за сва ку 
је пре по ру ку на уч ној јав но сти и ши рој чи-
та лач кој пу бли ци. Тек сто ви у овом збор ни ку 
ба ве се по ли ти ком упра вља ња и на чи ном на 
ко ји су по је дин ци да ли зна ча јан до при нос 
по ли ти ци упра вља ња, а мно ги од њих су 
бри ну ћи о др жа ви по ка за ли ви сок сте пен 
од го вор но сти. По себ но за ни мљи ви су члан-
ци на осно ву ко јих се ви ди на ко ји на чин 
стран ци ви де Ср би ју и функ ци о ни са ње др-
жав не вла сти у њој (Едвард Бра ун, Аб до ло-

ни ми Уби си ни па и ау стро у гар ски вој ни ци 
че шке на ци о нал но сти). На кон об ја вљи ва ња 
овог Збор ни ка, јав ност у Ср би ји има при ли-
ку да по ла ко скла па коц ки це мо за и ка зва ног 
др жав ни апа рат, и да по сте пе но ра све тља ва 
сли ку у ве зи са мно гим до са да не по зна тим 
и не до вољ но ис тра же ним те ма ма. На да мо се 
да ће Исто риј ски ин сти тут и на да ље има ти 
слу ха за ва жне те ме срп ске исто ри о гра фи је, 
и да је овај збор ник са мо пр ви у ни зу оних 
ко ји ће се ба ви ти др жа вом и по ли ти ком 
упра вља ња. 

Др Алек сан дра Но ва ков
на уч ни са рад ник

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
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ИСТО РИ ЈА У СРЕ ДИ ШТУ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ДЕ ЛО ВА ЊА
(Гру па ау то ра, Споменица академику Чедомиру Попову,

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017, 623 стр.)

Ма ти ца срп ска је у част свог де лу ју ћег, 
а по том и по ча сног пред сед ни ка, ака де ми ка 
Че до ми ра По по ва (Ме лен ци, 1936 – Но ви 
Сад, 2012) об ја ви ла спо ме ни цу. Ака де мик 
По пов је, као Ма ти чин пред сед ник, пре све-
га вр ло успе шно, од го вор но и бри жно, али и 
до след но, ди пло мат ски ве што и од ме ре но и 
уз лич но по жр тво ва ње во дио ову ин сти ту-
ци ју. По ред то га, у ин те лек ту ал ном сми слу, 
он је пред ста вљао јед ну го ро ста сну фи гу ру 
на ше исто ри о гра фи је, це ло куп не на у ке, па 
и јав ног и дру штве ног жи во та уоп ште.

Ака де мик По пов дао је не мер љив до-
при нос Ма ти ци срп ској (са рад ник од 1963) 
и осим то га што је ви ше де це ни ја био њен 
ча сник (члан Управ ног од бо ра од 1969, пот-
пред сед ник 1991–2000), он је био уте ме љи-
вач и ру ко во ди лац ње них ка пи тал них лек-
си ко граф ских про је ка та по пут „Срп ског 
би о граф ског реч ни ка” и „Срп ске ен ци кло-
пе ди је”. Ду жност пред сед ни ка Ма ти це срп-
ске (2008–2012, од апри ла 2012. по ча сни 
пред сед ник), пре ма ње го ви ма соп стве ним 
ре чи ма, за ака де ми ка По по ва би ла је кру на 
лич ног ан га жо ва ња на по љу кул ту ре и на у-

ке. Био је ак ти ван и у дру гим уста но ва ма, 
пре све га у СА НУ (ре дов ни члан од 1992) и 
на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду. Од ди пло-
ми ра ња на Гру пи за исто ри ју но во сад ског 
Фи ло зоф ског фа кул те та 1959, пре ко из бо ра 
за аси стен та сле де ће го ди не, па све до из бо-
ра за ре дов ног про фе со ра 1981. и од ла ска у 
пен зи ју 2000, ака де мик По пов да вао је огро-
ман до при нос раз во ју овог фа кул те та (пред-
сед ник Са ве та 1977–1979, де кан 1979–1981). 
Као ис так ну ти исто ри о граф на ро чи ту па-
жњу је по све тио про у ча ва њу исто ри је Евро-
пе и срп ског на ро да у XIX и пр вој по ло ви ни 
XX ве ка, европ ског кон тек ста на ци о нал не 
исто ри је, ис тра жи ва њу ме ђу на род них од но-
са, а пи сао је и о те о риј ско-ме то до ло шким 
пи та њи ма исто ри је као на у ке. Са мо стал но 
или у ко а у тор ству об ја вио је 17 књи га, пу-
бли ко вао ви ше сто ти на на уч них и струч них 
ра до ва, уче ство вао у пи са њу уџ бе ни ка, био 
уред ник ви ше књи га и еди ци ја и при ре ђи вао 
књи ге из вор не гра ђе.

По ред на став нич ког и на уч ног ра да, 
оба вљао је и мно го по сло ва на струч ном, 
кул тур ном и дру штве ном по љу у зе мљи и 
ино стран ству. Ње гов на уч ни и лич ни ау то-
ри тет и енер гич ни стил ра да би ли су од из-
у зет ног зна ча ја за оства ри ва ње плод них 
ре зул тат у свим обла сти ма ње го вог де ло ва-
ња. То му је до не ло углед код ве ли ког бро ја 
са вре ме ни ка, не са мо из обла сти на у ке и 
кул ту ре, не го и мно го ши ре. Ње го ва све у-
куп на жи вот на де лат ност пред ста вља све-
до чан ство и истин ску сли ку ин те лек ту ал ца 
нај ви шег ран га.

Сво је вр сан увод у об ја вљи ва ње Спо
ме ни це ко ја је пред на ма био је окру гли сто 
одр жан у Ма ти ци срп ској 15. мар та 2017. го-
ди не, на дан ро ђе ња ака де ми ка Че до ми ра 
По по ва, а по све ћен ње го вом жи во ту и ра ду. 
У ра ду окру глог сто ла узе ло је уче шће осмо-
ро ко ле га ака де ми ка По по ва и ујед но ис так-
ну тих на уч них рад ни ка ко ји су ра до ве из ло-
же не овом при ли ком по том об ја ви ли у Спо
ме ни ци. На по ме ну тој све ча но сти пред ста-
вље на је и књи га Исто ри ја на де лу ко ју је 
при ре ди ла др Је ле на По пов, а ко ја са др жи 
нај зна чај ни је ин тер вјуе ака де ми ка По по ва 
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ко је је дао пи са ним ме ди ји ма. Тек сто ви су 
по све ће ни ак ту ел ним исто риј ским и дру-
штве ним пи та њи ма о ко ји ма је он то ком го-
ди на ин тен зив но про ми шљао.

Бри гу о ра ду на Спо ме ни ци ака де ми ку 
Че до ми ру По по ву во дио је Уре ђи вач ки од бор 
у са ста ву: ака де мик Ва си ли је Кре стић, ака-
де мик Ми хај ло Вој во дић, проф. др Дра ган 
Ста нић, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, 
проф. др Бран ко Бе шлин и проф. др Ђор ђе 
Ђу рић. Број од 24 об ја вље на ра да у Спо ме
ни ци, од ко јих убе дљи ва ве ћи на има из ра же-
ну на уч ну но ту, у сва ком слу ча ју вре дан је 
по ме на за пу бли ка ци ју ова квог ка рак те ра.

Пр ви рад „О за на ту исто ри ча ра: те о риј-
ско-ме то до ло шка схва та ња Че до ми ра По по-
ва” (стр. 9–34) по ти че из пе ра доц. др Ми ха-
е ла Ан то ло ви ћа, јед ног од исто ри ча ра мла ђе 
ге не ра ци је, успе шног про у ча ва о ца и по зна-
ва о ца те о риј ских и ме то до ло шких по став ки 
исто риј ске на у ке. Он је у по ме ну том ра ду 
осве тлио ути ца је со ци ја ли стич ког дру штва 
и срп ске/ју го сло вен ске исто ри о гра фи је на на-
уч но фор ми ра ње Че до ми ра По по ва, рас пра-
вљао о ње го вим те о риј ско-ме то до ло шким 
по ла зи шти ма, о то ме шта је за ње га био пред-
мет исто риј ске на у ке, ње го вој хе у ри сти ци, 
хер ме не у ти ци, ака де ми ко вом од ре ђе њу пре-
ма објек тив но сти, те о на ра тив но сти и уло зи 
исто риј ских зна ња. Са др жај ност, на чин при-
сту па и из не та ми шље ња у овом ра ду уз ди жу 
ква ли тет и са ме Спо ме ни це. Проф. др Бран ко 
Бе шлин се у члан ку „Ака де мик Че до мир По-
пов (1936–2012)” (стр. 35–43) освр нуо на ње-
го ву би о гра фи ју и, уз не из о став но на во ђе ње 
фак то граф ских еле ме на та, обо га тио сво је 
из ла га ње и јед ним лич ним то ном ко ји је ве-
о ма до бро укло пљен у основ ну ми сао тек ста. 
Лич на за па жа ња и осврт, пре све га на ан га-
жо ва ње ака де ми ка По по ва у Ма ти ци срп ској, 
али и у ши рем и оп шти јем кон тек сту ње го вог 
де ло ва ња из нео је проф. др Слав ко Гор дић 
(„Од бра на и об зна на исти не о на ма, на шем 
иден ти те ту, про шло сти и са вре ме но сти”, стр. 
45–48). Др Ми ша Ђур ко вић пи сао је о ме сту 
књи ге Исто ри ја на де лу у укуп ном опу су Че-
до ми ра По по ва (стр. 57–68). Он је ово де ло 
ока рак те ри сао као „мо ну мен тал но све до чан-
ство, ко је ће би ти ко ри сно и за до дат но раз у-
ме ва ње опу са и ли ка Че до ми ра По по ва”, али 
и епо хе рас па да Ју го сла ви је. Ов де се мно го 
са зна је о ње му као чо ве ку, „ње го вом раз вој-
ном пу ту, ми са о ној ево лу ци ји, на чи ну на 
ко ји је до ла зио до те ма ко је су га оку пи ра ле 
чи та вог жи во та”.

У свом члан ку „Ус прав на реч и исто-
ри о граф ска уте ме ље ност Че до ми ра По по ва” 
(стр. 69–88) Иван Не гри шо рац је по сле увод-
них на по ме на о нај зна чај ни јим по сло ви ма 
ко је је у сво јој ка ри је ри оба вљао ака де мик 
По пов, украт ко из ло жио ње гов до при нос ен-
ци кло пе ди сти ци и оп штој исто ри ји, на ци о-
нал ној и ком па ра тив ној исто ри ји, као и ака-
де ми ко ва са гле да ва ња сло же но сти европ ског 
кон тек ста на ше исто ри је. Нај ви ше па жње 
Не гри шо рац је по све тио пи та њу и про бле-
ма ти ци ау то но ми је Вој во ди не, јед ном од уга-
о них ка ме но ва на уч не де лат но сти Че до ми ра 
По по ва. Та ко се раз ма тра ју ко ре ни ау то но ми-
је Вој во ди не у Хаб збур шком цар ству, пи та ње 
Вој во ди не у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, 
ме та мор фо зе ко му ни стич ких кон це па та вој-
во ђан ске ау то но ми је, пред но сти ау то но ми је 
и опа сно сти ета ти за ци је. Проф. др Јо ван По-
пов („А сад ми при чај”, стр. 89–96) пи сао је, 
лич но, емо тив но и то пло, о сво јим се ћа њи ма 
на од ла ске у би о скоп с оцем, гле да њу и пре-
при ча ва њу та да нео до љи во при ма мљи вих 
ка у бој ских фил мо ва, и уло зи ко ју је овај ри-
ту ал имао у ње го вом од ра ста њу и фор ми ра њу 
као мла дог чо ве ка. Од нос с ро ди те љи ма, а 
на ро чи то с оцем, у овом ра ном пе ри о ду жи-
во та за ње га је не што ду бо ко по уч но и на да-
све уз ви ше но. Текст др Алек сан дра Ра сто ви-
ћа (стр. 97–110) пред ста вља још је дан ус пео 
по глед на те о риј ске и ме то до ло шке аспек те 
на уч ног де ло ва ња ака де ми ка По по ва. Он се 
ба вио и оним што ве ћи на исто ри ча ра у свом 
ра ду за о би ла зи, а то су: те о риј ска пи та ња 
исто риј ске на у ке, исто риј ска ме то до ло ги ја, 
исто ри ја исто ри о гра фи је, фи ло зо фи ја исто-
ри је, ме то ди ка на ста ве исто ри је.

Др Ду шан Ба та ко вић је у Спо ме ни ци 
об ја вио рад (стр. 123–151) о срп ској вој сци у 
пе ри о ду 1903–1918. са ак цен том на су коб ко-
ји су са ре ген том Алек сан дром, Па ши ћем и 
ци вил ним вла сти ма во ди ли офи ци ри за ве-
ре ни ци пре ко сво је ор га ни за ци је „Цр на ру ка” 
и на мон ти ра ни Со лун ски про цес пу ков ни ку 
Д. Т. Ди ми три је ви ћу Апи су 1917. Су коб ко ји 
је угро жа вао пар ла мен тар ни по ре дак раз ре-
шен је у ко рист де мо кра ти је, а вој ска ни је 
пре тр пе ла ве ће по тре се пред про бој Со лун-
ског фрон та у је сен 1918. Проф. др Б. Бе шлин 
је у члан ку „Бри тан ски ути ца ји на срп ску 
исто ри о гра фи ју 60-их и 70-их го ди на XIX 
ве ка” (стр. 153–178) пи сао о бри тан ским ми-
сли о ци ма Хен ри ју То ма су Ба клу, Џо ну Ви-
ли је му Дреј пе ру и Џо ну Стју ар ту Ми лу као 
узо ри ма чи ја су по зи ти ви стич ка ме то до ло-
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шка на че ла, до ду ше крат ко трај но, усва ја ли 
срп ски ин те лек ту ал ци по чев ши од Вла ди-
ми ра Јо ва но ви ћа, па на да ље, и то не са мо на 
по љу по ли тич ке те о ри је, већ и оку ша ва ју ћи 
се у пи са њу исто ри је. Ака де мик Ми ха и ло 
Вој во дић об ја вио је је дан дра го цен ру ко пис 
про на ђен у Ар хи ву Ср би је, а ко ји по ти че од 
др жав ни ка, ди пло ма те, исто ри ча ра и књи жев-
ни ка Че до ми ља Ми ја то ви ћа („Ди пло мат ске 
тај не”, стр. 179–198), и ба ца за ни мљи во све-
тло на по се ту кне ги ње Ју ли је Лон до ну, Ми-
ја то ви ће во ви ђа ње са Ан дра ши јем у Бу ди му 
или на Тај ну кон вен ци ју. Свој текст о струч-
ном и на уч ном зна ча ју и би бли о гра фи ји Ју
го сло вен ског исто риј ског ча со пи са за пе ри-
од 1935–1997. при ло жио је до а јен цр но гор ске 
исто ри о гра фи је ака де мик Ми о мир Да шић. 
Овај ча со пис као ор ган Ју го сло вен ског исто-
риј ског дру штва и Са ве за исто ри ча ра Ју го-
сла ви је био је је дан од те мељ них из во ра за 
исто ри ју Ју го сла ви је, а по се бан осврт дат је на 
тре ћу се ри ју у ре дак ци ји ака де ми ка Че до-
ми ра По по ва 1986–1989. (стр. 199–241). Са-
др жај при ло га об ја вље них у овом пе ри о ду 
све до чи о ин те лек ту ал ној бор би да се уз по-
ли тич ку по др шку др жав них ин сти ту ци ја 
рас пра ве и не ки од нај ак ту ел ни јих про бле ма 
исто риј ске на у ке. За по ста вља њем срп ског 
на ци о нал ног пи та ња у Хр ват ској 50-их и 60-
их го ди на про шлог ве ка ба вио се проф. др 
Љу бо драг Ди мић (стр. 243–285). Он осве-
тља ва узро ке због ко јих је ко му ни стич ка 
власт во ди ла ова кву по ли ти ку, ана ли зи ра 
жи вот у обла сти ма ко је су на ста њи ва ли Ср-
би, пи ше о гу ше њу срп ских ин сти ту ци ја у 
Хр ват ској, од стра њи ва њу њи хо вих пред-
став ни ка из по ли тич ког жи во та, про бле му 
пи та ња за јед нич ког је зи ка и пра во пи са.

У свом ра ду „Па вле Ју ли нац и За ха ри-
ја Ор фе лин као исто ри ча ри” (стр. 287–309) 
проф. др Ђор ђе Ђу рић украт ко из ла же би о-
гра фи је ове дво ји це уче ња ка из епо хе про-
све ти тељ ства, а по том ана ли зи ра Ју лин чев 
Крат ки увод у Исто ри ју Сла ве носрп ског 
на ро да и Ор фе ли но ву би о гра фи ју Пе тра Ве-
ли ког, као и ње го ве ме то до ло шке по став ке 
из не те у бу ква ру. Ака де мик Дра го љуб Р. 
Жи во ји но вић ту ма чио је ме сто Ср би је и ју-
го сло вен ског пи та ња у го во ру бри тан ског 
пре ми је ра Деј ви да Лој да Џор џа одр жа ном 5. 
ја ну а ра 1918. и ука зао на ње го ве не до след-
но сти пре ма рат ним ци ље ви ма Ср би је (стр. 
311–324). Лојд Џор џов го вор ана ли зи ра се у 
кон тек сту пре ми је ро вих по гле да о Ср би ји и 
ње ном бу ду ћем по ло жа ју, те ри то ри јал ним 

пре тен зи ја ма и по ли тич ким ци ље ви ма из-
не тим у ње го вим рат ним ме мо а ри ма. Чла нак 
о дру гом там но ва њу Све то за ра Ми ле ти ћа, 
из пе ра проф. др Ду шка М. Ко ва че ви ћа (стр. 
325–346), го во ри о Ми ле ти ће вом жи во ту и 
по ли тич кој де лат но сти од дру гог хап ше ња 
1876, па до смр ти 1901. го ди не. Ау тор вр ло 
струч но и на дах ну то опи су је Ми ле ти ће во 
дру го там но ва ње, по вра так у по ли тич ки жи-
вот, ду го и муч но бо ло ва ње, по вла че ње из 
по ли тич ког жи во та и бо ра вак код си на Слав ка 
где се и упо ко ји ио. Проф. др Ми лош Ко вић 
при ло жио је за ни мљив рад о днев нич ким 
бе ле шка ма бри тан ског ад ми ра ла Ер не ста 
Тру бри џа, при пад ни ка ви со ког бри тан ског 
офи цир ског и дру штве ног ста ле жа, то ком 
рат не ми си је ме ђу Ср би ма 1915–1919. (стр. 
347–357). Ове бе ле шке су из вор за про у ча-
ва ње до га ђај не исто ри је, али су и сли ка ад-
ми ра ло вих пред ста ва пре ма Ср би ма ко је су 
би ле оп те ре ће не број ним не га тив ним пред-
ра су да ма. Ве о ма са др жа јан, ис тра жи вач ки 
уте ме љен и пре гле дан је текст ака де ми ка 
Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа у ко јем је дао за о кру-
же ну сли ку раз во ја срп ских по ли тич ких 
стра на ка, но ви на и ча со пи са, ра зних на уч-
них, кул тур них и стру ков них дру шта ва и 
ор га ни за ци ја код Ср ба у Угар ској и Хр ват-
ској од 1790. до 1914. го ди не (стр. 359–388). Рад 
пред ста вља зна чај ну син те зу на ци о нал не, 
по ли тич ке, дру штве не и кул тур не исто ри је 
Ср ба на овим под руч ји ма. Др Пе тар В. Кре-
стић при ре дио је два вр ло за ни мљи ва пи сма 
Си ме Лу ки на Ла зи ћа као по ве ре ни ка Срп ске 
књи жев не за дру ге у За гре бу, а ко ја је 1903. 
упу тио Сто ја ну Но ва ко ви ћу, та да шњем 
пред сед ни ку ове зна ме ни те ин сти ту ци је 
(стр. 389–397). О ста во ви ма Кон стан ти на 
Бог да но ви ћа, прав ни ка, књи жев ни ка, адво-
ка та и ис так ну те лич но сти Срп ског на род-
ног по кре та 1848. пре ма срп ском пи та њу, 
пи са ла је проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш (стр. 
399–428). Бог да но вић је сма трао да Ср би 
има ју пра во на те ри то ри ју Срп ске Вој во до-
ви не, по зи ва ју ћи се на при род но пра во сва-
ког на ро да на отаџ би ну, а као прав ни основ 
ис ти цао је при ви ле ги је и цар ске па тен те.

Проф. др Ми ло Лом пар сту ди о зно је 
при ка зао де ло Ани це Са вић Ре бац као исто-
ри ча ра иде ја (стр. 429–479). Из ме ђу оста лог 
он на гла ша ва мо гу ће па ра ле ле ње ног ме то да 
са Лав џо је вим, ана ли зи ра свој ства ње ног 
хер ме не у тич ког по ступ ка, до во ди у па ра-
ле лу ње на раз ми шља ња са пе сни ци ма и 
ми сли о ци ма ње ног вре ме на, ука зу је на ње но 
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за сни ва ње по себ ног прав ца у раз у ме ва њу 
књи жев но сти код нас и на гла ша ва ње ну ин-
тер пре та тив ну ве зу са хер ме не у ти ком Ни ко-
ле Ми ло ше ви ћа. Проф. др Сло бо дан Г. Мар-
ко вић у свом ра ду (стр. 481–500) ана ли зи ра 
до при нос Фри ца Фи ше ра и ње го ве шко ле 
са гле да ва њу узро ка Пр вог свет ског ра та. Ова 
шко ла за сту па те зу о до ми нант ној од го вор-
но сти Не мач ке и до 2003. ве о ма је ути ца ла на 
ве ћи ну свет ских исто ри о гра фи ја. Ме ђу тим, 
не дав но је до шло до сна жног пре вред но ва ња 
и оспо ра ва ња ове те зе у ан гло а ме рич кој и 
не мач кој струч ној и ши рој јав но сти. Еј Џеј 
Пи Теј лор био је глав ни про па га тор те зе о 
пре вас ход ној не мач кој, али и ау стро у гар ској 
од го вор но сти за из би ја ње ра та, док се ко ле-
бао из ме ђу уло ге струк ту ра и по је дин ца. 

Нај и стак ну ти ји пред став ни ци срп ске 
ли бе рал не по ли ти ке у Ау стро у гар ској, Све-
то зар Ми ле тић, Ми ха и ло По лит Де сан чић 
и Ла за Ко стић, у сво јим про гра ми ма за ре-
ше ње Ис точ ног пи та ња ин си сти ра ли су на 
пра ву Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни на са мо-
о пре де ље ње. О овим њи хо вим ста во ви ма 
из ра же ним кроз по ли тич ко, ин те лек ту ал но 
и пу бли ци стич ко де ло ва ње пи сао је проф. 
др Де јан Ми ка ви ца (стр. 501–536). Ве ро ват-
но наш нај бо љи по зна ла вац про свет них при-
ли ка у Ста рој Ср би ји, др Алек сан дра Но ва-
ков, у Спо ме ни ци је при ло жи ла чла нак „Јо-
ван Ри стић и осни ва ње Пра во слав не срп ске 
бо го сло ви је у При зре ну” (стр. 537–551). Јо-
ван Ри стић, чи јом др жав нич ком де лат но шћу 
се ду го вре ме на ба вио и ака де мик По пов, као 
кне жев ски на ме сник ор га ни зо вао је срп ску 
про па ган ду у Осман ском цар ству, а ње го ве 
иде је до не ле су та мо шњим Ср би ма со лид не 
успе хе. Је дан од ње го вих нај зна чај ни јих успе-
ха у овом пе ри о ду би ло је осни ва ње При зрен-
ске бо го сло ви је, пр ве срп ске сред ње шко ле 
у Осман ском цар ству и сво је вр сног по ли тич-
ког, про свет ног и кул тур ног сре ди шта срп-
ског на ро да у овим кра је ви ма. Проф. др Ми ра 
Ра до је вић осве тли ла је до са да сла бо ис тра-
жен од нос еми грант ске вла де Кра ље ви не 

Ју го сла ви је пре ма ма ђар ским зло чи ни ма у 
Бач кој 1941–1944. го ди не (стр. 553–586). 
Ана ли за гра ђе по ка за ла је да је Вла да при-
ку пља ла ве сти и до ка зе о зло чи ни ма на сто-
је ћи да ути че на са ве знич ке и не у трал не 
зе мље да јој пру же по др шку у на по ру да за-
шти ти сво је ста нов ни штво.

Го то во сви ра до ви на свом по чет ку са-
др же ап стракт и кључ не ре чи на срп ском, а 
на кра ју и на ен гле ском је зи ку. Иза го ре по-
ме ну тих тек сто ва на ла зи се сра змер но оби-
ман Ре ги стар име на. На ро чи то дра го це на 
чи ње ни ца је што Спо ме ни ца ака де ми ку Че
до ми ру По по ву са др жи ви ше де се ти на фо-
то гра фи ја ко је пра те ње гов жи вот од мла дих 
аси стент ских да на до све га не ко ли ко ме се ци 
пре смр ти. По ред зва нич них и слу жбе них, 
по себ но су за ни мљи ве оне на ко ји ма је пред-
ста вљен у по ро дич ном окру же њу. Ту су и 
фо то гра фи је са ко ме мо ра ци је (2012) и Окру-
глог сто ла по све ће ног ње го вом жи во ту и 
ра ду (2017) у Ма ти ци срп ској. Ови при ло зи 
пред ста вља ју са мо је дан ма ли исе чак из фо-
то-до ку мен тар не збир ке ко ја о ака де ми ку 
По по ву по сто ји у Ма ти ци срп ској. Та зна чај-
на фо то те ка се у Ма ти ци сте кла за хва љу ју-
ћи ње го вом по ме ну том ви ше де це ниј ском 
ан га жо ва њу у овој ин сти ту ци ји, као и за слу-
гом по ро ди це ака де ми ка По по ва, и то пр вен-
стве но ње го ве су пру ге Је ле не, ко ја је усту-
пи ла зна тан број по ро дич них фо то гра фи ја.

Ма ти ца срп ска је овом во лу ми но зном 
и сту ди зо но при пре мље ном пу бли ка ци јом 
на до сто јан на чин вра ти ла је дан ма ли део 
ду га свом по ча сном пред сед ни ку Че до ми ру 
По по ву. Мо же се кон ста то ва ти и да су се ау то-
ри ко ји су у Спо ме ни ци об ја ви ли сво је ра до ве 
по тру ди ли да они бу ду на ви со ком на уч ном 
и струч ном ни воу и оправ да ју оче ки ва ња 
бу ду ћих чи та ла ца. На ше је уве ре ње да Спо
ме ни ца на ве о ма успе шан на чин на ста вља 
нај бо љу тра ди ци ју пу бли ка ци ја овог ка рак-
те ра и да ће за на век оста ти као жи ви спо ме-
ник успо ме ни на јед ног ве ли ког чо ве ка.

Мр Дра ган Ту бић
стручни сарадник

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
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Ове го ди не, 24. ок то бра, срп ска исто ри о гра фи ја из гу би ла је исто ри ча ра, 
ис тра жи ва ча, про фе со ра уни вер зи те та и не сум њи во јед ног од нај ве ћих по зна-
ва ла ца про шло сти Вој не кра ји не и исто ри је Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
у пе ри о ду но вог ве ка на на шим про сто ри ма – про фе со ра Во ји на Да би ћа.

Во јин (Стан ка) Да бић ро ђен је 2. ја ну а ра 1949. го ди не у Тро је гла ви код 
Да ру ва ра. Ди пло ми рао је 1972. го ди не на Гру пи за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. На истом фа кул те ту од бра нио је 1982. го ди не ма ги стар-
ску те зу под на сло вом „Бан ска кра ји на од кра ја XVII до по ло ви не XVI II ве ка”, 
а 1996. го ди не и док тор ску ди сер та ци ју „Кар ло вач ки ге не ра лат (1683–1746)”. 
У Исто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду ра дио је од 1973. го ди не у зва њу ис тра-
жи ва ча. За аси стен та на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
иза бран је 1992. го ди не на пред ме ту На ци о нал на исто ри ја но вог ве ка. У 
зва ње до цен та иза бран је 1997. го ди не, а ван ред ни про фе сор по стао је 2002. 
го ди не, и у том зва њу је пен зи о ни сан 2014. го ди не. 

На уч ну ка ри је ру Во јин Да бић за по чео је про у ча ва њем те ма из исто ри је 
Вој не кра ји не и срп ског на ро да на под руч ју Хр ват ске и Сла во ни је у пе ри о ду 
од 16. до 18. ве ка. У ар хи ви ма у Бе чу, За гре бу и Љу бља ни ис тра жи вао је из-
вор ну гра ђу. Ре зул тат ње го вих ду го го ди шњих ис тра жи ва ња је мо но гра фи ја 
о Бан ској кра ји ни (1984), а за тим и о Кар ло вач ком ге не ра ла ту (2000). Об ја вио 
је број не ра до ве о про шло сти Вој не кра ји не, ме ђу ко ји ма се по себ но из два ја 
обим на сту ди ја о кра ји шким кне зо ви ма у Хр ват ској и Сла во ни ји до сре ди не 
18. ве ка (2007). Ин те ре со ва ње за вој но кра ји шку исто ри ју про фе сор Да бић 
ни ка да ни је из гу био и тим те ма ма се че сто и ра до вра ћао. Пла ни рао је да 
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за вр ши и тре ћу мо но гра фи ју из, ка ко је за ми слио, три ло ги је о Вој ној кра ји-
ни ко ја би об у хва та ла област Сла во ни је.

Ис тан ча но и ши ро ко зна ње ко је је Во јин Да бић имао о про шло сти Ср-
ба, не са мо на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је не го и о они ма под осман ском 
и мле тач ком вла шћу, до шло је до пу ног из ра жа ја у ње го вом ви ше де це ниј ском 
ра ду са сту ден ти ма исто ри је, а у јед ном пе ри о ду и исто ри је умет но сти, на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Строг и зах те ван пре ма се би, био је 
та кав и пре ма они ма ко је је учио, по себ но пре ма сво јим по сле ди плом ци ма 
и док то ран ти ма. Ре зул тат пе да го шког ра да про фе со ра Да би ћа огле дао се у 
по ве ћа ном ин те ре со ва њу сту де на та за срп ску исто ри ју од по чет ка 16. до 
кра ја 18. ве ка и из ра же ним же ља ма да се усавршавaју на по сле ди плом ским 
и док тор ским сту ди ја ма. Под ње го вим мен тор ством на пи сан је и од бра њен 
низ до брих ма ги стар ских и док тор ских те за уте ме ље них на озбиљ ним ар-
хив ским ис тра жи ва њи ма ко ја су кан ди да ти спро ве ли. 

По све ће ност Во ји на Да би ћа исто ри ји Ср ба ка ко у да љој та ко и у бли жој 
про шло сти огле да се, и то је зна чај но на гла си ти, у ње го вом ан га жо ва њу то-
ком те шких до га ђа ја ко ји су не дав но сна шли на ше про сто ре. Након рас па да 
Ју го сла ви је и из би ја ња рат них су ко ба, по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве ка 
осно вао је удру же ње под на зи вом „Срп ски са бор”. Ор га ни зо вао је и во дио 
сво је вр сни про је кат до ку мен то ва ња рат них зло чи на по чи ње них над Ср би ма, 
пре све га у Хр ват ској, али и у Бо сни и Хер це го ви ни. Ње го вим за ла га њем, 
при ку пље на све до чан ства жр та ва рат них зло чи на об ја вље на су из ме ђу 1993. 
и 1998. го ди не у три са мо стал не пу бли ка ци је.

По след њих го ди на Во јин Да бић по себ но се за ни мао за про бле ме исто-
риј ске де мо гра фи је срп ских обла сти у но вом ве ку. Ње го ва обим на ис тра жи-
ва ња под ра зу ме ва ла су ста ти стич ку об ра ду ве ли ких се ри ја по да та ка из по-
ре ских и дру гих по пи са, као и број них из во ра на осно ву ко јих је на срп ском 
ет нич ком про сто ру пра тио ми гра ци је, на ста ја ње и не ста ја ње на се ља, про ме-
не у струк ту ри се љач ких по ро ди ца. По себ ну па жњу по све ћи вао је аграр ним 
при ли ка ма, ра тар ској про из вод њи, за мљи шним по се ди ма, по ре ским оба ве-
за ма ста нов ни штва обла сти ко ју је ис тра жи вао. Од 2010. го ди не по чео је да 
об ја вљу је ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња у на уч ним ча со пи си ма: Збор ник о 
Ср би ма у Хр ват ској, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, Срп ске сту ди је, 
као и у ме ђу на род ним збор ни ци ма ра до ва. 

Ве ли ку па жњу Во јин Да бић по све ћи вао је лек си ко гра фи ји. Уче ство вао 
је на свим ве ли ким лек си ко граф ским про јек ти ма иза ко јих су ста ја ли Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Ма ти ца срп ска и За вод за уџ бе ни ке. Не сум њи-
во нај ве ћи траг оста вио је на про јек ту „Срп ски би о граф ски реч ник” Ма ти це 
срп ске, као члан Уре ђи вач ког и Ре дак ци о ног од бо ра, и уред ник две епо хе 
ко је об у хва та ју пе ри од од XVI до XVIII ве ка. Као са рад ни ке на про јек ту укљу-
чио је ве ћи број мла дих ис тра жи ва ча, и ти ме им пру жио при ли ку за са рад њу 
са Ма ти цом срп ском. Ау тор је ве ли ког бро ја би о гра фи ја исто риј ских лич но сти 
са под руч ја под хаб збур шком, тур ском и мле тач ком вла шћу.

Зна ча јан до при нос Во јин Да бић дао је Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто
ри ју чи ји је глав ни и од го вор ни уред ник по стао 2013. го ди не. По ред то га, 
био је и члан Ре дак ци о ног од бо ра Збор ни ка о Ср би ма у Хр ват ској Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. 



179

Про фе сор Во јин Да бић био је чо век ши ро ких на уч них ин те ре со ва ња. 
Ду бо ко ула зе ћи у про бле ме ко је је ис тра жи вао, пре да вао им се у пот пу но сти. 
До кра ја је за др жао ра до зна лост и за не се ност исто ри о граф ским про бле ми-
ма ко је је рe ша вао. По ка зи вао је истин ску ра дост и за до вољ ство про ла зе ћи 
кроз про цес от кри ва ња не по зна тог и про на ла же ња но вих ре ше ња. Они ко ји 
су га по зна ва ли до бро се се ћа ју ша ла ко је је умео да на пра ви на свој ра чун 
го во ре ћи ка ко да но ноћ но „бро ји зрн ца” док ра чу на при но се ра зних жи та ри ца 
у XVIII ве ку. 

Би ла је ве ли ка част учи ти од чо ве ка и про фе со ра ка кав је био Во јин 
Да бић, а ка сни је и са ра ђи ва ти с њим.

Др Иси до ра То ча нац Ра до вић
научни сарадник

Исто риј ски ин сти тут Бе о град
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на ци је и на ци о на ли зам у Ју го и сточ ној Евро пи у 19. и 20. ве ку, кул ту ра се ћа ња 
у Вој во ди ни.

Важнијекњиге: Скуп штин ске бе се де кра ља Ми ла на. О сто пе де се то
го ди шњи ци ро ђе ња (1854‒2004), Но ви Сад 2005 (ко а у тор); Евро па и обе ле
жа ва ње гра ни ца Ср би је 1878–1879, Но ви Сад 2006; Од Сан Сте фа на до 
Слив ни це. Ср би ја про тив Бу гар ске 1878–1886, Но ви Сад 2008; Ro ads to Eu
ro pe. The Ra il way Is sue and Ser bian Po li tics 1878–1881, Пи за 2010; Layers of 
Po wer: So ci e ti es and In sti tu ti ons in Eu ro pe, Пи за 2010 (ко а у тор); По ли тич ка 
упо тре ба про шло сти: о исто риј ском ре ви зи о ни зму на пост ју го сло вен ском 
про сто ру, Но ви Сад 2013 (ко а у тор); Ди ми три је Ту цо вић: 100 го ди на по сле, 
Но ви Сад 2015 (ко а у тор).

АЛЕК САН ДАР ФО ТИЋ (1960). Ван ред ни про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Е-адре са: afo tic@f.bg.ac.rs

Ди пло ми рао на Оде ље њу исто ри је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду (1987). Ма ги стри рао 1991. („Бе о град у 17. ве ку пре ма тур ским до ку-
мен ти ма кон та Мар си љи ја”) и док то ри рао 1999. („Тур ска и Хи лан дар у XVI 
и XVII ве ку”) на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. До цент (од 2000. го-
ди не) и ван ред ни про фе сор (од 2006) на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду (Одељење за историју). Члан је Уред ни штва Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за исто ри ју и Хи лан дар ског збор ни ка, члан Управ ног од бо-
ра Му зе ја гра да Бе о гра да (2000–2005), члан Од бо ра за по себ на из да ња Ар-
хи ва Ср би је (1995–1998), члан Хи лан дар ског од бо ра СА НУ (1999), члан Уре-
ђи вач ког од бо ра Го ди шња ка гра да Бе о гра да (2006–2008). Област ин те ре со-
ва ња: оп шта исто ри ја но вог ве ка, исто ри ја Бал ка на 15–19. век, исто ри ја 
Осман ског цар ства 15–19. век.

Важнијекњиге: Све та Го ра и Хи лан дар у Осман ском цар ству: (XV–XVII 
век), Бе о град 2000; Из приватног живота хришћана у Османском царству, 
Београд 2017.

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир Ни ко лић
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