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

UDC 94(495.02)
UDC 930.85(495.02)
UDC 929.7(495.02)
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

A с с .  М a  Д Е  ЈА Н  Р.  ГА  Ш И Ћ
Уни вер зи тет у При шти ни / Ко сов ска Ми тро ви ца
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ко сов ска Ми тро ви ца, Ср би ја

ПОР ТРЕ ТИ ВИ ЗАН ТИЈ СКИХ ЦА РЕ ВА XIV ВЕ КА 
Јо ван V Па ле о лог и Јо ван VI Кан та ку зин –  

ли те рар ни ан ти по ди Ду ки не исто ри је

СА ЖЕ ТАК: Сход но ма ни ри ма спи са тељ ске епо хе Па ле о ло га, у ко јој се не 
про пу шта при ли ка да се ви зан тиј ски цар ис так не као по ли тич ки иде ал му дро
сти, би ло ствар ни, или по жељ ни, чак иа ко „Па дом (Ἅλωσις) 1453. го ди не” рас
те ре ћен у осли ка ва њу лич но сти и до га ђа ја по зно ро меј ске исто ри је, исто ри чар 
Ду ка (Δούκας) ни је остао имун на по сред на са зна ња и при јем чи ву књи жев ну 
фор му по ме ну тих опи са док ис пи су је сво је де ло Hi sto ria Tur cobyzan ti na (1341–
1462). Ли те рар ним пор тре ти са њем и ка рак те ри за ци јом два ца ра XIV ве ка, Ду ка 
је ја сно ис пи сао суп тил ну гра ни цу из ме ђу пре и мућ ства ро меј ског ва си лев са и 
ан ти по да ко ји то не мо гу истин ски да бу ду, спи са тељ ски – ли ша ва ју ћи их нај
зна чај ни је осо би не ко ју вла дар тре ба да по се ду је, пре ма ње му, а то је раз бо ри
тост. У ду ху прет ход но ре че ног, циљ на слов не те ме има у за да так да из дво ји 
исто риј ску сли ку дво ји це ро меј ских ва си лев са и пре ро га тив њи хо ве цар ске 
ти ту ле са чу ва не у из во ри ма XIV и XV ве ка, где је Ду кин post fe stum пор трет о 
њи ма са гле дан у од но су на ау то ру са вре ме но и жи во ми ле ни јум ско бо га то на
сле ђе књи жев ног из ра за у по и ма њу пред ста ве вла да ра (κάτοπτρα ηγεμόνος).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: исто ри чар Ду ка, Hi sto ria Tur cobyzan ti na (1341–1462), 
Јо ван V Па ле о лог, Јо ван VI Кан та ку зин, пор тре ти вла да ра

Де ло не зна ног на сло ва, у ви зан то ло ги ји и да ље без по у зда но утвр ђе ног 
лич ног име на по зно ро меј ског исто ри ча ра Ду ке (око 1400–1470), јед ног од 
че тво ри це „исто ри ча ра па да”, ме ђу са вре ме ним уче ња ци ма, због не са чу ва
не пр ве, али и по след ње стра ни це, не рет ко је пре по зна тљи во под озна ком 
Hi sto ria Tur cobyzan ti na.1 Пи сан по пут сво је вр сног ла мен та над уми ру ћим 

1 Pr o so po grap hisches Le xi kon der Pa la i o lo gen ze it (PLP), III, eds. Erich Trapp, Ra i ner Walt
her, HansVe it Beyer, Ka tja SturmSchnabl, Wi en 1978 sq, № 5685. Ак ту ел но је ту ма че ње да би 
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Цар ством Ро ме ја, Ду кин спис о про па сти и па ду Ви зан ти је (1453) про жет је 
ау то ро вом не по ко ле бљи вом на дом, уве ре ног ро меј ског ле га ли сте и па три о те, 
да ће осман ској ти ра ни ји до ћи крај, али са не стан ком и ди на сти је Па ле о лог.2 
Та кав не скри ве ни исто ри о граф ски апе и рон сат кан је од XLV гла ва и уте ме
љен пре то че ним би блиј ским По ста њем, на рав но са же тим, те по пут крат ких 
хро ни ка, сво јим увод ним по гла вљем, Ду ка, из ве сно по не сен же љом да ис
ка же вла сти ту нео спор ну оба ве ште ност, обра зо ва ње и кон цеп циј ске до ме те 
раз у ме ва ња по ве сних де ша ва ња, ис пи су је ста ро за вет на по ко ље ња, а ни зу 
уз ви ше них и по ме на вред них име на, од Ада ма до Хри ста, при дру жу је Кон стан
ти на Ве ли ког, ца ра Ју сти ни ја на I, Кон стан ти на VI и ца ри цумај ку Ири ну. 
Ве о ма пе дант но, на да ље, оста ју за бе ле же ни на след ни ци Алек си ја I Ком ни
на, уз чи је по ро дич но име по ве сно сто ји пр ви по мен ди на стич ке вла да ви не, 
те на пре ско ке и ве о ма је дро до пр вог па да Кон стан ти но по ља под вла да ви ну 
Ла ти на 1204. го ди не, а од По ста ња, ко је на ра тив ним то ком ни чим ни је 
отрг ну то од ро меј ске др жа ве, за о кру жу ју се зве зда ни по ли тич ки тре ну ци 
Ро ме ја.3 На ред но по гла вље, с по себ ним раз ло гом, от по чи ње Ду ки ним ин
си сти ра њем на по чи ње ном гре ху Ми ха и ла VI II над Јо ва ном IV Ла ска ри сом, 
од но сно чи ном осле пље ња ко јим је ди на сти ја Па ле о лог сту пи ла на цар ски 
пре сто,4 да би се по том раз вио ди на ми чан на ра тив све до 1341. го ди не и так

је ди ни са чу ва ни ру ко пис из XV ве ка (Pa ri si nus Gra e cus 1310) мо гао би ти Ду кин ау то граф, 
док је дру ги ру ко пис, из XVI ве ка (Pa ri si nus Gra e cus 1766), ње гов пре пис. О то ме, али и о 
Ду ки ном ита ли јан ском пре во ди о цу и тек сту, упор. So fia Kot za bas si, “Der Ko pist des Geschichts
wer kes von Du kas”, Symbo lae Be ro li nen ses: Für Di e ter Har lfin ger, hrsg. Fri e de ri ke Ber ger et al., 
Am ster dam 1993, 307–324; Ea dem, “Ist der Ko pist des Geschichtswer kes von Du kas Du kas selbst?”, 
Byzan ti nische Ze itschrift (BZ) 96/2 (2008), 679–683. Пр во из да ње Ду ки ног тек ста Pa ri si nus 
Gra e cus 1310 пу бли ко ва но је у окви ру Па ри ског кор пу са (Du cae Mic ha e lis Du cae Ne po tis 
Hi sto ria Byzan ti na Res in Im pe rio Gra e co rum Ge sta Com plec tens..., ed. Ismael Bul li al dus, Pa ris 
1649), за тим на но во из да то у Ве не ци ји 1729, што су из да ња ко ја су и пред ста вља ла осно ву 
за зна ме ни ту Бон ску еди ци ју (Du cae, Mic ha e lis Du cae Ne po tis, Hi sto ria Byzan ti na, Cor pus 
Scrip torum Hi sto ri ae Byzan ti nae 21, ed. Im ma nuel Bek ke rus, Ismael Bul li al dus, Bon nae 1834). 
Ин те ре со ва ње за са др жи ну Ду ки ног спи са под ра зу ме ва но је у са вре ме ној на у ци до не ло и 
не ко ли ко пре во да на мо дер не је зи ке, од ко јих, на овом ме сту, из два ја мо: грч ки текст са пре
во дом на ру мун ски, ко ји с раз ло гом и да ље за слу жу је по ве ре ње и на ко ји се по зи ва мо у ра ду 
(Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), ed. Va si le Gre cu, Buc ha rest 1958), за тим, не увек 
из ни јан си ра ни, ен гле ски пре вод (Dec li ne and Fall of Byzan ti um to the Ot to man Turks by Do u cas. 
An An no ta ted Tran sla tion of „Hi sto ria Tur coByzan ti na” by Ha rry J. Ma go u li as, De tro it 1975), 
по том грч ки ([Μιχαήλ] Δούκας, Βυζαντινοτουρκική ιστορία, Μετάφραση – Εἰσαγωγὴ – Σχόλια 
Βρασίδας Καραλῆς, Αθήνα 1997), шпан ски (Du cas, Hi sto ria tur cobi zan ti na, edición y tradición 
de Ja vi er Ortolá Sa las y Fer nan do Al con chel Pérez, Ma drid 2006), фран цу ски (Do u kas, un hi sto 
rien Byzan tin du 15e siè cle: En tre Grecs et Turcs, Jean Dayan tis, Ca hi ers du Bosp ho re 51, Is tan bul 
2008).

2 Још то ком де чач ких го ди на, Ду ка је до знао за усме но пре да ње пре ма ко јем су Осман
ли је и Па ле о ло зи го то во исто вре ме но сту пи ли на власт (ὁ Ὀτμὰν ἐν τυραννίδι καὶ Μιχαὴλ ὁ 
Παλαιολόγος ἐν βασιλείᾳ), те да исто вре ме но са по ли тич ке по зор ни це тре ба и да не ста ну. 
Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 399–401. За основ не би о граф ске по дат ке о Ду ки: 
The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um (ODB), vol. I, ed. Ale xan der P. Kaz hdan, New York – Lon don 
1991, 656–657 (A. M. Tal bot); Le xi kon des Mit te lal ters, Band. III: Co dex Win to ni en sis bis Er zi
e hungsun d Bil dun gswe sen, Stut tgart –We i mar 1999, 1444–1445 (P. Schre i ner); Le o no ra Ne vil le, 
Gu i de to Byzan ti ne Hi sto ri cal Wri ting, Cam brid ge Uni ver sity Press 2018, 298–302.

3 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 29–33. 
4 О узу р па ци ји, али и ми шље њу да мла ди Јо ван Ла ска рис ни ка да за пра во, бар ли те рар

но, ни је пре ми нуо: Te re sa Shaw cross, “In the Na me of the True Em pe ror: Po li tics of Re si stan ce 
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са тив но по пи са ле те ри то ри је ко је су Ро ме ји гу би ли од стра не ма ло а зиј ских 
тур ских еми ра.5 При по вест о па ду и про па сти Ви зан ти је сва ком на ред ном 
гла вом, све до на глог тек сту ал ног пре ки да 1462. го ди не, задобиja ми ну ци о зно 
обра зла га ње тур скоро меј ске исто ри је.6 Иа ко је у на у ци већ по твр ђе но Ду
ки но по зна ва ње ита ли јан ског и тур ског је зи ка, уз из ра зи ту скло ност ка кла
сич ном грч ком је зи ку у нај на пред ни јим фор ма ма, за раз ли ку од сво јих ли
те рар них са вре ме ни ка, он не ко ри сти ар ха ич не ге о граф ске и ет но граф ске 
пој мо ве, већ их не ште ди ми це тран скри бу је.7 Ипак, на ра тив не те жње ка кла
сич ном су све пи сут не, по себ но у до ме ни ма па ра ле ла с ан тич ком ми то ло ги
јом, чи ме Ду ка, као пр ко сни по да ник Цар ства Ро ме ја, при сва ја њем древ ног 
на сле ђа, ве ром и је зи ком, ис цр та ва кул тур ну гра ни цу пре ма Осман ли ја ма, 
тек сту ал но фор ми ра ју ћи ко лек тив но се ћа ње на хе лен ску ан ти ку и ро меј ску 
по ли тич ку про шлост, што ње гов спис де кла ра тив но опре де љу је и ути ску је 
иско ном ро меј ске исто ри је.

Да кле, Ду ки на Ро меј ска исто ри ја, прем да је нај о бим ни јим де лом по
све ће на ду гом XV сто ле ћу, по и сто ве ће на с хро но ло шким пе ри о ди ма вла да
ви не по след ња три ва си лев са (Ма ној ло II – Јо ван VI II – Кон стан тин XI), те 
под ра зу ме ва но „Па дом 1453” рас те ре ће на бре ме на при стра сно сти, бар у 
нај ве ћем де лу кон ци зних ре до ва о XIV ве ку, оста је вер но ин вол ви ра на спи
са тељ ском ма ни ру епо хе Па ле о ло га, у ко јем се не про пу шта ли те рар ни тре
ну так да се ви зан тиј ски цар, на оти ску ро ме о хе лен ског за ве шта ња, уз ви си 
као по ли тич ки иде ал му др о сти, би ло ствар ни или по жељ ни, кон стант но 
при том на тра гу за гра ду ал ним узро ци ма про па да ња др жа ве.8 Ду кин спис, 
сто га, иа ко оче ки ва но са др жи пре гршт жи во пи сних сли ка о ро меј ском дру
штву, уста ље но про но си и ка зи ва ње о уни же ном до сто јан ству Цар ства због 
по чи ње них гре хо ва, сту па њем ди на сти је Па ле о лог на исто риј ску по зор ни цу 
и уну тра шњих су ко ба то ком XIV ве ка, због че га Ро ме ји по ста ју бес пре кид
но под ре ђе ни осман ском са жи ма њу оп сад ног обру ча око Кон стан ти но по ља. 

af ter the Pa la i o lo gan Usu r pa tion”, Byzan ti no sla vi ca (BS) – Re vue in ter na ti o na le des Etu des Byzan
ti nes, 1–2 (2008), 203–227.

5 За тај хро но ло шки до ми но ефе кат у гу бље њу кон тро ле над Ма лом Ази јом: Ге ор ги је 
Остр о го р ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959, 457–465. 

6 За пре глед ну са др жи ну де ла: Gyula Mo rav csik, Byzan ti no tur ci ca I, Ber lin 19582, 126–
128; Dec li ne and Fall of Byzan ti um to the Ot to man Turks by Do u cas, 9–22; Her bert Hun ger, Die 
Hochsprac hlic he Pro fa ne Li te ra tur der Byzan ti ner I, München 1978, 490–494. 

7 Dec li ne and Fall of Byzan ti um to the Ot to man Turks by Do u cas, 40. О упо ред ном од но
су и ин ди ка тив ним слич но сти ма, по себ но у до ме ни ма је зи ка и сти ла, пре ма де лу Ге ор ги ја 
Сфран ци са: Wil li am Mil ler, “The Hi sto ri ans Do u kas and Phrant zes”, The Jo u r nal of Hel le nic 
Stu di es, 46/1 (1926), 63–71. За по ред бе ни опис „че тво ри це исто ри ча ра па да”, упор. Јан Улуф 
Ру сен квист, Ви зан тиј ска књи жев ност: Од 6. ве ка до па да Ца ри гра да 1453, пре вод са швед
ског: Д. Ку пре ша нин, Ло зни ца –Бе о град 2014, 200–207.

8 Ihor Šev čen ko, “The Dec li ne of Byzan ti um Seen thro ugh the Eyes of Its In tel lec tu als”, 
Dum bar ton Oaks Pa pers (DOP), 15 (1961), 167–186; Ми ха ил В. Би би ков, Све тла на К. Кра са
ви на, „Не ко торые осо бен но сти исто ри че ской мысли позд ней Ви зан тии”, Кульֳу ра Ви зан ֳ ии, 
XI II – ֲер вая ֲо ло ви на XV в., ред. Ген на дий Г. Ли та врин, Мо сква 1991, 280–298. По себ но о 
кла сич ном ути ца ју на по зно ро меј ске ин те лек ту ал це, вид. Her bert Hun ger, Βυζαντινή Λογοτεχνία: 
Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών I, At he na 1978, 245–246. За ли те рар но пре и спи
ти ва ње иден ти те та на кон 1453. го ди не, упор. Io an nis Smar na kis, “Ret hin king Ro man Iden tity 
af ter the Fall (1453): Per cep ti ons of ‘Ro ma ni tas’ by Do u kas and Sphrant zes”, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 
25 (2016), 211–234.
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Гра ђан ски рат че тр де се тих го ди на за у зи ма за то за себ но ме сто у Ду ки ним 
на ве де ним до ми шља њи ма, као вид за мор них и ис цр пљу ју ћих ме ђу со би ца, 
ко је су на чи ном уну тра шњих ре ша ва ња прет по ста вља ле ме ша ње стра них 
си ла,9 у вре ме ну ка да ни је би ло ни ког да им се су прот ста ви или пру жи от пор 
(μὴ ἔχοντες τὸν ἀνθιστάμενον ἢ ἀνταίροντα ἀφόβως).10 

 Та квим при сту пом, усле ди ло је је згро ви то ски ци ра ње на ра тив них пор
тре та вла да ра. Ни жу ћи до га ђа је прет ход ног сто ле ћа, исто ри чар Ду ка ипак 
ни је остао имун на по сред на са зна ња и при јем чи ву фор му по ме ну тих опи
са, што по твр ђу је већ у Дру гом по гла вљу сво је исто ри је ка да бе ле жи род 
Па ле о ло га и Кан та ку зи на, по том два име ња ка, по то њих ви зан тиј ских ца ре
ва – два ан ти по да: Јо ва на Па ле о ло га (1341–1391) и Јо ва на Кан та ку зи на 
(1347–1354).11 Пр ви, због пре ра не смр ти свог оца Ан дро ни ка III (1328–1341),12 
на сле ђу је пре сто, док је дру ги, сво јим по ме ном, пред ста вљен чи та о цу као 
онај ко ји је од га јао, та да ма ло лет ног, ца ра Јо ва на V (παιδαγωγούμενος παρὰ 
κυρίου Ἰωάννου τοῦ Καντακουζηνοῦ).13 Опи су ју ћи од мах за тим рас про стра
ње ност ви зан тиј ске др жа ве, Ду ка вла да ви ни Јо ва на Па ле о ло га (ἐν τῷ αὐτοῦ 
χρόνῳ ἤξαρωτο) бес по штед но и но ми нал но при пи су је од го вор ност за тур ски 
пре ла зак пре ко Дар да не ла, те без об зи ра на ње гов уз раст (ἐν τῇ βασιλείᾳ γοῦν 
τοῦ ῥηθέντος Ἰωάννου ἔτι μείρακος ὄντος) ста вља му на те рет и пу сто ше ње 
Га ли по ља и оба ла Тра ки је, ђе но вљан ско за у зи ма ње Хи о са и гра до ва Фо ки
де, кон тро ли са ње број них остр ва од стра не Фра на ка из На ва ре.14 Ова кав 
ис ход по ли тич ких де ша ва ња, пре ма Ду ки, узро ко ва ла је зла Сре ћа, ко ја је 
ме ђу Ро ме ји ма по се ја ла мр жњу, из ко је се ро ди ла за вист (ἀλλ̓  ἡ τῶν Ῥωμαίων 
οὐκ ἀγαθὴ τύχη μῖσος ἐνέσπειρε καὶ φθόνον ἀπέτε κε) пре ма Јо ва ну Кан та ку
зи ну, та ко ре ћи – у плем ству слав ном цве ту ње го ве ге не ра ци је (τῶν εὐγενῶν, 

9 An ge li ki La i ou, “Byzan ti um and the Ne ig hbo ring Po wers: SmallSta te Po li ci es and Com
ple xi ti es”, Byzan ti um: Fa ith and Po wer (1261–1557): Per spec ti ves on La te Byzan ti ne Art and 
Cul tu re, ed. Sa rah T. Bro oks, New York 2006, 42–53.

10 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 35. Упор. Ге о р ги је Остр о го р ски, Исто
ри ја Ви зан ти је, 475; An ge li ki E. La i ou, “The Pa la i o lo goi and the World aro und them (1261–1400)”, 
The Cam brid ge Hi story of the Byzan ti ne Em pi re c. 500–1492, ed. Jo nat han She pard, Cam brid ge 
Uni ver sity Press 2008, 822–824.

11 О то ме ко ли ко су два име ња ка уза јам но да ва ла пе чат ме ђу соб ним жи вот ним суд
би на ма, по чев ши од за до би ја ња лич ног име на мла ђег Јо ва на по ста ри јем Кан та ку зи ну, као 
и тра ди ци ји до би ја ња име на то ком епо хе Па ле о ло га, вид. Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V 
Па ле о ло га (1332–1391), Бе о град 1993, 84–85.

12 Иа ко де чак у го ди на ма вла да ви не Ан др о ни ка III, зна ме ни ти Ди ми три је Ки дон, 
доц ни је, под ути ском до сег ну тих раз ме ра не ра зум ног су ко ба, на кон ва си лев со ве смр ти, но
стал гич ном епи сто лом је, у обра ћа њу Јо ва ну Кан та ку зи ну, за пи сао да је та да (то ком Ан дро
ни ко вог ца ре ва ња) ра зум у све му са ве то вао цар ску власт. Démétri us Cydonès, Cor re spon dan ce, 
pu bliée par. Raymond J. Lo e nertz (Stu di e Te sti 186), Città del Va ti ca no 1956, I № 7, 33. 

13 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 35. Осим Ду ке, слич ну са др жи ну до но
си Ја њин ска хро ни ка, ло кал ни из вор с по чет ка XV ве ка, у из да њу И. Бе ке ра: καὶ ἅπασαν τὴν 
Ῥωμαΐδα διοκεῖσθαι θε σπίσαντος ὑπὸ τοῦ προρρηθὲντος κυρίου Ἰωάννου τοῦ Καντακουζηνοῦ. 
Hi sto ria po li ti ca et pa tri ar chi ca Con stan ti no po le os. Epi ro ti ca, ed. Im ma nuel Bek ker, Bo nae 1849, 209. 

14 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 35–37. Да се Ви зан ти ја истин ски мо же 
у та да шњем тре нут ку опи са ти као re li cu i ae re li qu i a rum не ка да шње ве ли чи не, в. Ра ди вој 
Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 60. Та ко ђе, ве о ма пре глед но: Јо ха нес Ко дер, Ви зан тиј ски свет: Увод 
у исто риј ску ге о гра фи ју ис точ ног Ме ди те ра на то ком ви зан тиј ске епо хе, пре вод Вла да Стан
ко вић, Бе о град 2011, 111–113. 
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ὡς εἴποι τις, ἄνθος εὔοσμον),15 а ко га је прет ход ни ва си левс, Ан дро ник III, 
тре ти рао као бра та у свим ства ри ма (κατὰ πάντα ὡς ἀδελφὸν ἡγεῖτο) и на са
мрт ној по сте љи ње му и ње го вом си ну по ве рио је Цар ство (τὴν βασιλείαν σὺν 
τῷ παιδί, τε λευτῶντος, ἀνέθετο).16 

Ме ђу тим, из у зет но ра то бо ран у вој ним по сло ви ма (περὶ τὰ πολεμικὰ 
μαχιμωτάτῳ), те сто га и до ра стао за дат ку да у свој ству ва си лев са од не при
ја те ља за шти ти та ко угро же ну Ви зан ти ју, ко ја је у на до ла зе ћим вре ме ни ма 
ви ше под се ћа ла на ло кал но, не го уни вер зал но Цар ство, Кан та ку зин је окле
ве тан ца ри циудо ви Ани Са вој ској од стра не дру гих чла но ва Се на та, пу них 
за ви сти (οἱ δὲ λιοποὶ τῆς συγκλήτου φθονοῦντες). Ујед но, евен ту ал на ве рид ба 
Кан та ку зи но ве кће ри Је ле не са Јо ва ном Па ле о ло гом, иа ко је оста вља ла ути
сак све ча ног чи на оро ђа ва ња две нај моћ ни је по ро ди це и је ди ног по др жа ву 
спа со но сног ре ше ња, спре че на је, чи ме је над Кан та ку зи ном по чи ње на lèse
ma jesté, је згро вит је на да ље Ду ка, без ика квог ра зум ног раз ло га или до ка за 
о из да ји (φθόνῳ φερόμενοι κατ᾽ αὐτοῦ ἄνευ τινὸς εὐλόγου αἰτίας καὶ τῆς τυχού
σης ἐπιβουλῆς).17 Осло бо ђен те ре та вла да ви не, али не и Ду ки не од бра не, 
Кан та ку зин је на пу стио Кон стан ти но пољ, ка ко би оти шао у Ма ке до ни ју.18 

Не по ре ци во сли ко ви то и свој стве но исто ри ча ру Ду ки, да по ли тич ку 
си ту а ци ју вре ме на ко је опи су је ве о ма дра ма тич но и прег нант но пре до ча ва, 
за рад увер љи во сти, чи ни се, уве ден је на исто риј ску сце ну, по ред чла но ва 
Се на та, но ви ко лек тив ни лик, у ви ду Кан та ку зи но вих при ста ли ца, ко ји ма 
се при пи су ју ре чи: „Цар ство у жен ским ру ка ма (ми сли се на Ану Са вој ску) 
је по пут ткач ког вре те на ко је се вр ти на о па ко и мр си кон це пур пур не оде ће... 
вр хов на власт при па да де те ту (Јо ва ну V)... ко је је је два у ста њу да ко ри сти 

15 Ј. Кан та ку зин и за и ста је сте ста са вао уз гру пу ве о ма да ро ви тих ви зан тиј ских ари
сто кра та – но вом на ра шта ју пр ве по ло ви не XIV ве ка, ко ји је не за др жи во сту пао на по ли
тич ку сце ну. О до ме ти ма Кан та ку зи но вих по ли тич ких спо соб но сти нај бо ље го во ри епи тет 
ко ји је по нео још за жи во та: pa ter pa tri ae. Љу бо мир Мак си мо вић, „По ли тич ка уло га Јо ва на 
Кан та ку зи на по сле аб ди ка ци је”, Збо р ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та (ЗР ВИ) 9 (1966), 
182; Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 44.

16 За да ти тре ну так и пи та ње на сле ђа, ви зан то ло ги ја је и да ље без кључ ног од го во ра, 
над кри ве на за ма гље ном си ту а ци јом цар ске смр ти без опо ру ке. Ur su la V. Bosch, Ka i ser An
dr o ni kos III. Pa la i o lo gos, Ver such ei ner Dar stel lung der byzan ti nischen Geschic hte in den Jah ten 
1321–1341, Am ster dam 1965, 176–194. Иа ко је на уч но оправ да на прет по став ка да је Ду ка 
не из о став но био упу ћен у де ло Ни ћи фо ра Гри го ре, с об зи ром на са же тост ко јом пи ше, ипак 
оста је ути сак да суп тил ни де та љи XIV ве ка и ни су би ли за Ду ку од при мар ног зна ча ја. Око 
мо гу ће ди рект не Ан дро ни ко ве же ље да ве ли ки до ме стик Јо ван Кан та ку зин бу де ре гент, 
вест се мо же раз у ме ти као не по сред на и исти ни та то ком ца ре ве бо ле сти, 1330. го ди не, те у 
слу ча ју ње го ве смр ти Кан та ку зин би био од ре ђен за за штит ни ка и ре ген та де те ту ко је је 
тре ба ло да ро ди Ана Са вој ска. По себ но, вид. Ni cep ho ri Gre go rae Byzan ti na Hi sto ria, ed. Lud wig 
Scho pen, Im ma nuel Bek ker, I–I II, Bon nae 1829–1855, I, 439–440. и пре по зна тљи во ме сто чи јој 
се су бјек тив но сти мо же ис ка за ти објек тив но по ве ре ње Io an nis Can ta cu ze ni exim pe ra to ris hi
sto ri a rum I–IV, vol. I–I II, ed. Lud wig Scho pe ni, Bon nae 1828–1832, I 393. Па ра лел но из да ње 
тек сто ва уче не и на род ске вер зи је Ја њин ске хро ни ке, по ка за ло је, ме ђу тим, да је у том исто риј
ском до га ђа ју из о ста вље но име Јо ва на Кан та ку зи на и прет по ста вље но епи тро пи ма. На овом 
ме сту, упор. Τὸ Χρονικὸν τῶν Ἰωαννίνων κατ̓  ἀνέκδοτο δημῶδη ἐπιτομὴν, ed. Le an dros Vra no u sis, 
Ἐπετηρὶς τοῦ Με σαιωνικο ῦ Ἀρχείου 12 (1962) / At hi na 1965, 57–115, те за себ но: 74.

17 Још је дав но уо че но у на у ци да се из во ри су рев њи во сти из ме ђу при ста ли ца Па ле о ло га 
и Кан та ку зи на мо гу про на ћи у три де се тим го ди на ма XIV ве ка. Va len tin Pa ri sot, Can ta cuzène, 
hom me d᾽état et hi sto rien, Pa ris 1845, 129, 142.

18 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 41, 49.



свој ум...”. Из ре че но је са свим до вољ но, исто ри ча ру Ду ки, за из ве де ни за
кљу чак да је по ли тич ка моћ у ру ка ма не до стој них и без вред них љу ди (ἡ 
δυνασ τεία ἐν ἀγοραίοις καὶ μηδαμινοῖς ἀνδράσι), што је исто доб но нео бо рив 
ар гу мент за Кан та ку зи но ве при ста ли це да га обо дре по кли чом: „Опа ши мач. 
Сна жним по те зи ма на пре дуј и вла дај за до бро бит исти не, че сти то сти и 
прав де”.19 „Ми шље ња сам” (οἶμαι), као да су ре чи Кан та ку зи но вих при ста
ли ца, ујед но нај ве ћих стра дал ни ка на до ла зе ћег гра ђан ског су ко ба, екла тант
но уве ри ле Ду ку, да је Бог очвр снуо ње го во (Кан та ку зи но во) ср це... (τοῦ 
Θεοῦ εἰς τοῦτο σκληρύναντος τὴν καρδίαν αὐτοῦ...) у на ме ри да се пра вед но 
по бу ни, те му се ау тор при дру жу је и пе ром по пут ко пља, од та да, не скри
ве но ин си сти ра на по сто ја ној ли те рар ној на кло но сти пре ма Јо ва ну Кан та
ку зи ну, упр кос по ра зном при зо ру по ли тич ке па но ра ме да се Цар ство Ро ме
ја због све га то га по де ли ло раз до ром, а као по сле ди ца до шли су Тур ци и 
опу сто ши ли све зе мље под ро меј ским ути ца јем.20

Иа ко је су ви шно, на овом ме сту, ис ти ца ти да су лич но сти обо ји це ро меј
ских вла да ра ве о ма по зна те у ви зан то ло ги ји, ја сно је да ни ис точ ни ци, ни 
кон ци зна ме ди е ви сти ка ни су са чу ва ли пу но ле пих ре чи за Јо ва на Па ле о ло га 
као ва си лев са, а још ма ње за ње го ве лич не осо би не и ка рак тер.21 С дру ге стра
не, Јо ван Кан та ку зин, прем да и сâм пи сац и су бјек тив ни тра гич ни хе рој вла
сти тог ме мо ар ског де ла, у спи си ма сво јих ко ле га по пе ру, чак и са вре ме ни ка, 
не рет ко, збра јао је осо би не иде ал ног упра ви те ља, ка др ог да отаџ би ни по кло
ни сре ћу спо кој ства и про цва та, док је у исто ри о гра фи ји пре по знат као јед на 
од нај мар кант ни јих исто риј ских лич но сти по зно ви зан тиј ске епо хе.22

До при нос уоб ли ча ва њу на ве де не исто ри о граф ске сли ке о дво ји ци ро меј
ских вла да ра, ни ма ло за чу ђу ју ће и већ на кон пр вих ис пи са них им пре си ја, 
пру жио је и по зно ви зан тиј ски исто ри чар Ду ка, из чи јег се про зир ног по гле да 
на про шлост не ре флек ту је дру га чи ја до јед но стра на сли ка. Кроз по ме не њи
хо вих име на, Ду ка је сво јим пе ром ја сно ис пи сао оштру гра ни цу и по и ма ње 
о лич но сти ма до стој них сим бо ла ро меј ског ца ра и оних ко ји не мо гу истин
ски, не за слу жу ју и ни су спо соб ни да то бу ду. Ла пи дар ни је ре че но, спо соб ност 
и лич не осо би не вла да ра од раз су сна ге др жа ве.23 Ова кав вид про ми шља ња 

19 Исто, 47.
20 Исто, 49.
21 Пи та ње од но са два ца ра, чак ни у пи о нир ским ра до ви ма, то ком про у ча ва ња исто

ри ча ра Ду ке и ње го вог де ла, ни је из о ста ло: Е. Чер но у совъ, „Ду ка, одинъ изъ исто ри ковъ 
кон ца Ви зантіи (Опытъ ха рак те ри сти ки)”, Ви зан ֳ ийск ий вре мен ник (ВВ) 21 (1914), 171–222.

22 С об зи ром да ли те ра ту ра до се же не са гле ди вост у пре по зна ва њу и за у зи ма њу ста
во ва пре ма обо ји ци ца ре ва, тре ба ис та ћи да се и код еми нент них ви зан то ло га, у же љи да се 
од нос два Јо ва на што бо ље ра све тли, нео че ки ва но мо гу про на ћи ана хро на, те сто га и су ви
шна по ре ђе ња, ко ја је ди но про но се сав оче ки ва ни ри зик при ли ком до но ше ња за кљу ча ка. 
Та ко Фе дор И. Ус пен ский, Ис ֳ о рия ви зан ֳ ийск ой имֲе рии III, Мо сква –Ле нин град 1948, 
702, ам пу ти ра Јо ва ну Кан та ку зи ну хра брост Ми ха и ла VI II при ли ком пре у зи ма ња вла сти, 
док је Do nald M. Ni col, The Last Cen tu ri es of Byzan ti um 1261–1453, Lon don 1972, 217, нео че
ки ва но склон по ре ђе њу с од но сом Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та и Ро ма на I Ла ка пи на.

23 Упра во ста во ви о без у слов ној и не у ме ре ној при вр же но сти вред но сти ма из про шло
сти фор ми ра ни су, или бо ље ре ћи об но вље ни, то ком по сто ја ња Ни кеј ског цар ства (1204–
1261), Elen Ar ve ler, Po li tič ka ide o lo gi ja Vi zan tij skog car stva, pre veo Boš ko Bo jo vić, Be o grad 
1988, 119, чи ја се ин те лек ту ал на ге не за о им пе ри јал ној иде ји и сли ци ва си лев са, у цар ским 
го во ри ма и по хвал ним сло ви ма, ја сно очи та ва као не рас ки ди ва ка ри ка у лан цу ре то ри ке од 
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у ви зан тиј ској исто ри о гра фи ји фор ми ран је на тра гу бо га тог ми ле ни јум ског 
на сле ђа књи жев ног из ра за и по и ма њу пред ста ве вла да ра (κάτοπτρα ηγεμό
νος).24 По зно ви зан тиј ски исто ри чар Ду ка, уто пиј ски и ни ма ло раз ли чи то од 
сво јих са вре ме ни ка и ко ле га по пе ру XV ве ка, сле дио је спи са тељ ску тра ди
ци ју и кроз лич но сти ли те рар но удо сто је них ца ре ва ња, би ло из про шло сти, 
или соп стве не не по сред не са да шњо сти, тра гао је за иде ал ним про фи лом 
ва си лев са.25 Ка да се и по вр шно са гле да ју про ми шља ња ли те ра та XIV ве ка, 
где се, у та квом кон тек сту, за себ но ис ти чу ста во ви Ди ми три ја Ки до на, или 
Ни ко ле Ка ва си ле, при мет но је да су за јед нич ки и по нов но ожи вље ни име ни
те љи за иде ал ног упра ви те ља хер ме тич ки за о кру же ни: раз бо ри тост, му др ост, 
пра вед ност, хра брост26 – не из о став но до пу ње ни атри бу ти ма кон фе си о нал
не при ро де: чо ве ко љу бље и по бо жност.27 Ове осо би не, без из не на ђе ња, пред
мет су и са др жи на та ко ђе и спи са XV ве ка, ма да уз вас кр сну ће син таг ме 
ца ре ва фи ло зо фа или чу ва ра за ко на, ко ју су за вре ђи ва ла сва тро ји ца по след
њих Па ле о ло га. Бри жљи во чу ва на по ли тич ка те ко ви на ко ја ца ра сма тра за 
νόμος εὔψυχος ис тра ја ва ла је на ин си сти ра њу о вла да ре вој бри зи за оп ште 
до бро (τῶν κοινῶν), ко је је ди но мо же про ис те ћи из ње го вог обра зо ва ња и 
лич них вр ли на.28 Иа ко је ова пре ми са вр ху нац до жи ве ла у фи ло зо фе ма ма 
Ге ор ги ја Ге ми ста Пли то на, или Ви са ри о на, ми са о на и по ли тич ка па ра диг ма 
по зно ро меј ске епо хе са би ра на је фи ло ло шким по р тре ти ма ко је ца ре ви за
до би ја ју у су то ну по сто ја ња Ви зан ти је и чвр сто је скоп ча на са за шти том отаџ
би не и на ро да.29 Са др жај не и суп тил не ре чи Ду ки них са вре ме ни ка то ор ди

хе ле ни стич ких вре ме на до кра ја Ви зан тиј ског цар ства. За епо ху на кон пр вог па да Цар ства, 
в. Ни но сла ва Ра до ше вић, „Ни кеј ски ца ре ви у са вре ме ној им ре то ри ци”, ЗР ВИ, 26 (1987), 
69–87, док пре ла зни пе ри од, у ви ду па ра бо ле, од Ком ни на ка Па ле о ло зи ма, са гле да ва Ruth 
Mac ri des, “From the Kom ne noi to the Pa la i o lo goi: Im pe rial Mo dels in Dec li ne and Exi le”, New 
Con stan ti nes: The Rhythm of Im pe rial Re ne wal in Byzan ti um, 4th–13th Cen tu ri es, Pa pers from the 
Twentysixth Spring Sympo si um of Byzan ti ne Stu di es, So ci ety for the Pro mo tion of Byzan ti ne 
Stu di es 2, St An drews, March 1992, ed. Paul Mag da li no, Al der shotBro ok fi eld 1994, 269–283. 
Ве о ма пре глед но, у том кон тек сту, до вла да ви не Јо ва на V: Di mi ter An ge lov, Im pe rial Ide o logy 
and Po li ti cal Tho ught in Byzan ti um, 1204–1330, New York 2007, 78–116. 

24 За слу чај Ви зан ти је: Her bert Hun ger, Βυζαντινή Λογοτεχνία I, 245–256; То ња 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, пре ве ла 
с грч ког Ма ја Ни ко лић, Бе о град 2014, 128–136.

25 Да је цар у Ви зан ти ји пер ма нент но и под ра зу ме ва но био по жељ ни но си лац две не
из о став не осо би не: обра зо ва ног вла да ра и до бр ог вој ни ка: Ni no sla va Ra do še vić, “The Em pe ror 
as the Pa tron of Le ar ning in Byzan ti ne Ba si li koi Lo goi”, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, Stu di es in Ho nor of 
Spe ros Vryonis Jr., I, New Roc hel le – New York 1993, 267–287.

26 О сим фо ни ји и хар мо ни ји, од но сно са гла сно сти и скла ду раз ли чи тих мо ћи и те жњи 
у ин ди ви ду ал ном жи во ту и у жи во ту др жав не за јед ни це, ко ја и тре ба да бу де му дра, хра бра, 
уме ре на и пра вич на, упор. Pla ton, Dr ža va, pre ve li Al bin Vil har, Bran ko Pa vlo vić, ob jaš nje nja i 
ko men ta ri Bran ko Pa vlo vić, Be o grad 1976, 112, по себ но нап. 30a и по зи ва ње на Ари сто те ло ву 
Ни ко ма хо ву ети ку и упо тре бу тер ми на раз бо ри тост.

27 Мар га ри та А. Поляков ская, Игорь П. Ме две дев, „Раз ви тие по ли ти че ских идей в 
позд ней Ви зан тии”, Кульֳу ра Ви зан ֳ ии, XI II – ֲер вая ֲо ло ви на XV в., 256–259; Mar ga ri ta 
Po lja kov ska, Por tre ti vi zan tij skih in te lek tu a la ca: Tri stu di je, pre veo Ra di voj Ra dić, Be o grad 2013, 
47–53 (за ста во ве Д. Ки до на), 87–95 (за ста во ве Н. Ка ва си ле).

28 Ihor Šev čen ko, “So ci ety and In tel lec tual Li fe in La te Byzan ti um in the Fo ur te enth Cen
tury”, Ac tes du XI Ve Con grès In ter na ti o nal d᾽Étu des Byzan ti nes, I, Buc ha rest 1974, 83.

29 О по нов ном ожи вља ва њу Пла то но вих иде ја у сред њем ве ку, по себ но код Ви зан ти
на ца XV сто ле ћа, у до ме ни ма из у ча ва ња те о ри је о „фи ло зо фи ма”, као иде ал ним вла да ри ма 
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нар но илу стру ју, чак и ка да зву че нео че ки ва но.30 Ми ха и ло Апо сто лис у 
ве ли ча њу лич но сти Јо ва на VI II при мар но про на ла зи сна жно по ве ре ње ко је 
је он ули вао сво јим по да ни ци ма; Јо ван Ар ги ро пул, по здра вља ју ћи Кон стан
ти на XI, на гла ша ва да у но вом ва си лев су ње го ви по да ни ци ви де све тлост 
сло бо де, док за раз ли ку од њих Кри то вул му др ог и од го вор ног вла да ра за 
суд би ну др жа ве пре по зна је у сул та ну Мех ме ду II.31 

Ова ко пре фи ње но кон ци пи ра ну те зу, на им пре си ји ро меј ског ду гог им пе
ри јал ног на сле ђа, исто ри чар Ду ка у свом де лу од сеч ним из ра зом при ме њу је 
док фор ми ра ли те рар не пор тре те Јо ва на Па ле о ло га и Јо ва на Кан та ку зи на.32 
По тре сном сли ком про па да ња и жа ло сног ста ња Цар ства због гра ђан ских 
су ко ба из сре ди не XIV ве ка, кроз лик дво ји це сво јих ак те ра, Ду ка кон се квент
но осве тља ва: де тињ ство, мла дост и зре ле го ди не Јо ва на (V) за вр ши ли су 
се, оста рио је и за пао у ста ње ве ли ке ле тар ги је (μεθ᾽ ὅσης ναρκότητος), осе
ћа ју ћи за вист пре ма раз бо ри том (ἀνδρί συ νετῷ) и ве о ма ра то бор ном (πολεμικὰ 
μαχιμωτάτῳ) Јо ва ну Кан та ку зи ну, јер се они ма ко ји оби лу ју вр ли на ма нај
ви ше и за ви ди (καὶ γὰρ φθονοῦσι μᾶλλον τοῖς μᾶλλον ἐπ᾿ ἀρετῇ προιοῦσιν).33

Ду ка, већ под ра зу ме ва но, на ве де не од сја је за ви сти пре ма Кан та ку зи ну 
пот кре пљу је вра ћа ју ћи чи та о ца на ре ске исто риј ске сце не, где чла но ви Се
на та, ње гов прет ход но уве де ни, али мрач ни ко лек тив ни лик при по ве да ња, 
са ве ту ју ца ри цу Ану да њен син Јо ван V, пре ма древ ним оби ча ји ма, не бу де 
оже њен ро меј ском по да ни цом, већ иза бра ни цу тре ба да тра жи ме ђу Але ма
ни ма, за то што би им ти љу ди пру жи ли по др шку и по моћ ка да то бу де тре
ба ло.34 Ца ри чи ним одо бра ва њем овог пред ло га Кан та ку зин је као мо гу ћи 
цар ски таст, али и као по тен ци јал ни ре гент, већ ис ти снут из да љег по ли
тич ког раз ма тра ња, до дат но об ла ган лу ка вом вер зи ра но шћу Се на та. На и ме, 
но во ско ва ним пла ном би на кон што ца ри ца из да на ред бу да (Кан та ку зин) 
са ку пи ма ке дон ске тру пе и вра ти се у пре сто ни цу, по ви но ва њем био за ро бљен, 
док би се у су прот ном слу ча ју њи хо ве оп ту жбе о ком пло ту ис по ста ви ле 
исти ни тим.35 Кан та ку зи но ве ца ри град ске при ста ли це – од но сно, Ду ки ни 
при по ве дач ки исто ми шље ни ци про зре ли су ову на ме ру и бри жљи во му, 
по пут хо ра ан тич ке дра ме, осве тле ли до га ђа је и пре те ћу суд би ну, упе ча тљи вом 

за јед ни це, обра зо ва њу, но вој ко смо ло ги ји, cf. Ro u tled ge Encyclo pe dia of Phi lo sophy, vol. VII, 
ed. Ed ward Cra ig, Lon don – New York 1998, 440–448 (Ja mes Han kins).

30 О ин те лек ту ал ним про фи ли ма и ути ца ји ма ко ји су про ши ре ни на чи та во Цар ство: 
Franz Tin ne feld, “In tel lec tu als in La te Byzan ti ne Thes sa lo ni ke”, DOP 57 Sympo si um on La te 
Byzan ti ne Thes sa lo ni ke (2003), 153–172.

31 Игорь П. Ме две дев, „Осо бен но сти фи ло соф ской мысли в Ви зан тии XIV–XV вв.”, 
Кульֳу ра Ви зан ֳ ии, XI II – ֲер вая ֲо ло ви на XV в., 249–254; То ња Кју со пу лу, Цар или упра
ви тељ, 133–135.

32 О ро меј ском иден ти те ту и ви зан тиј ској тра ди ци ји XV ве ка: Aslıhan Akışık, Self and 
Ot her in the Re na is san ce: La o ni kos Chal ko kondyles and La te Byzan ti ne In tel lec tu als (док тор ска 
ди сер та ци ја у ру ко пи су: Har vard Uni ver sity Cam brid ge: Mas sac hu setts 2013), 242–247.

33 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 41. И ово ме сто нас симп то ма тич но 
вра ћа на бон ско из да ње Ја њин ске хро ни ке, чи ји је текст из ве сно мо гао би ти по знат Ду ки, а 
ко је ско ро иден тич ним ре че нич ним скло пом опи су је Јо ва на Кан та ку зи на, као раз бо ри тог 
чо ве ка, у рат нич ким ства ри ма вр ло вич ног и од пле ме ни тог ро да (ἀνδρὸς συ νετοῦ καὶ περὶ τὰ 
πολεμικὰ μαχιμωτάτου, καὶ τῶν εὐγενῶν). Hi sto ria po li ti ca et pa tri ar chi ca Con stan ti no po le os, 209.

34 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 43.
35 Исто.
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алу зи јом на пр во бит ни грех Па ле о ло га: „Ако би же лео да ви диш сун ца и 
из бег неш та му, раз ми сли пр во о не по слу шно сти; ако од лу чиш да се по ви
ну јеш ко ман ди, спо зна ћеш та му што на сту па од сле пи ла још пре смр ти”.36 
Про кла му ју ћи да се отво ре но по бу нио, Кан та ку зин се ни је оба зи рао на 
на ред бу ца ри цеудо ве, што је пре сто ни ча не на ве ло да уме сто ње га иза бе ру 
дру гог епа р ха Алек си ја Апо кав ка – ко га Ду ка сен тен ци о зно сво ди на про
ста ка и страшљивца (ἄνδρα ἀγενῆ τε καὶ ἄνανδρον), ве штог лу кав ца и опа ког 
чо ве ка (πλὴν ποικίλον ἐν πανουργίᾳ καὶ δεινὸν ἐν σκαιότητι).37

По вест о пре сто нич ким сви ре по сти ма над Кан та ку зи но вим при ста ли
ца ма, ко је су на сту пи ле на кон што је ца ри ца Алек си ју Апо кав ку до де ли ла 
ти ту лу ве ли ког дук са (ὃν καὶ μέγα δοῦκαν ἡ βασιλὶς ὠφφικίωσεν),38 иа ко вре
мен ски век уда ље на од Ду ки не сва ко дне ви це, оста ви ла је бол но уре за ни 
траг у ње го вом де лу, али очи то и све сти, об ли ку ју ћи му ста во ве у фор ми
ра њу лич ног од но са пре ма та да шњим де ша ва њи ма као де лу по ро дич не исто
ри је.39 Ме ђу утам ни че ни ма у твр ђа ви Ве ли ке Па ла те, по ред Кан та ку зи но вих 
ро ђа ка и при ја те ља, њих пре ко две сто ти не (ἐν τῷ φρουρίῳ τοῦ Μεγάλου 
Παλατίου ἀπέκλεισε τὸν ἀριθμὸν ὑπὲρ διακοσίους), љу ди ко ји су би ли по лу
бо го ви и хе ро ји, Пе ло по ви и Аја ки ди ни по том ци (ἄνδρας ἡμιθέους ἥρωας καὶ 
Πελ οπίδων καὶ Αἰακίδων ἀπόγονα),40 за те као се и Ду кин де да (ὁ πρὸς πατρὸς 
ἐμὸς πάππος) – Ми ха и ло VII Па ра пи нак (Μιχαὴλ Δούκας),41 ко ји се, на кон 
што је по кре ну та раз ја ре на од ма зда због Апо кав ко вог уби ства, спа сао са 
још ше сто ри цом скри ве них у Цр кви Неа (ἐν τῷ ἡπογαίῳ τοῦ ναοῦ τῆς Νέας).42 
За Ду ку, пр ви уда рац и пад ко ји је Апо кав ка обо рио са ко ња пред ста вља је
ди но ко но та ци ју из ра ја из ба че ног дру гог Со то не (ὁ δὲ κατὰ γῆς ἀπὸ τοῦ ἵππου 
ὡς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄλλος Σατὰν πίπτει).43 При се ћа ју ћи се ових опа ких ро меј ских 
не де ла пре и на кон Апо кав ко вог уби ства, Ми ха и ло Ду ка је пред ви ђао, ка ко 
за пи су је ње гов унук и мо гу ћи име њак, да ће све зе мље убр зо од Тра ки је до 
Ду на ва па сти у ру ке Ту ра ка, те да ће упра во они уско ро по ста ти ап со лут ни 
го спо да ри све га.44 Исто ри ча ру Ду ки, ко ји је до жи вео да се об и сти не про
роч ке ре чи ње го вог де де, оста ла је јет ка ин диг ни ра ност у за кљу чи ва њу ових 

36 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 43.
37 Исто.
38 Исто; ODB I 134–135 (A. M Tal bot).
39 О жи вот ном пу ту ви зан тиј ског ho mo no vusa, као и од но су пи са ца пре ма ње го вој 

кри ви ци то ком гра ђан ског ра та: Љу бо мир Мак си мо вић, „Ре ген ство Алек си ја Апо кав ка и 
дру штве на кре та ња у Ца ри гра ду”, ЗР ВИ 18 (1978), 165–188.

40 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 43.
41 Исто, 45, 47.
42 Ову вест рев но сно су пре не ли и Ni cep ho ri Gre go rae Byzan ti na Hi sto ria, II 729, као и 

Io an nis Can ta cu ze ni exim pe ra to ris hi sto ri a rum, II, 542.
43 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 45. Ко ли ко је нео че ки ва на смрт Алек

си ја Апо кав ка ули ла ве ру у по вољ ни ис ход иш че ки ва ња Кан та ку зи но вог све из ве сни јег 
по врат ка у пре сто ни цу, нај прег нант ни је је ту же љу мла да лач ка по не се ност Ди ми три ја Ки
до на са бра ла у ре чи ма: „Тво јој вла сти се ра ду ју на ро ди и гра до ви, остр ва и кон ти нен ти”. 
Démétri us Cydonès, Cor re spon dan ce, I № 6, 31. За оп шту сли ку и пре вод: Ра ди вој Ра дић, 
Вре ме Јо ва на V, 151.

44 За пред ви ђа ња и про ро чан ста у Ду ки ној исто ри ји, cf. Ber nard Flu sin, “Prédic ti ons et 
prophéti es dans l’œuvre de Do u cas”, L’ec ri tu re de la mémo i re: la lit te ra rité de l’hi sto ri o grap hie, 
ed. Pa o lo Odo ri co, Pa na gi o tis Aga pi tos, and Mar tin Hin ter ber ger, Pa ris 2006, 353–373.
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мо ти ва о ца ри град ској вла сти: „Бог је до зво лио ове ства ри због гре хо ва 
на ших пре да ка, Ро ме ја ко ји су у то вре ме упра вља ли” (Θεοῦ παραχωροῦντος 
διὰ τὰς ἀνομίας τῶν τότε πολιτευομένων Ῥωμαίων καὶ ἡμετέρων ἀποπάππων).45

На гла ше ним праг ма ти змом кроз жи вот но пор тре ти са ње ју на ка свог 
де ла, Ду ка је раз у мео про цес исто ри је као за јед нич ки на пор чо ве ка и Бо га, 
с ис хо ди штем на да ња, прем да нат кри ве но ве лом тра гич них про ме на ко је 
Ро ме ји ма до но си зла Сре ћа, ко ја у Ро меј ској исто ри ји оли ча ва си лу чи је 
де ло ва ње по твр ђу је да успе хе и про па сти ва ља но не сле де вр ли не и по ро ци, 
јер ко нач но – гре хо ви оправ да ва ју не сре ће. Ни шта, сто га, за Ду ку ни је не про
мен љи во, осим про шло сти. Сту па ју ћи та ко у по ље на гла ше них пси хо ло шких 
опи са лич но сти, по кре тач ку сна гу исто ри је Ду ка је про на ла зио у Бо жи јем 
про ви ђе њу, али са из ни јан си ра ним по тен ци ра њем су бјек тив ног фак то ра. 
Дру гим ре чи ма, за ње га, то смут но до ба Ви зан ти је, ка да је зла Сре ћа по се
ја ла мр жњу и ро ди ла се за вист, ва пи ло је за вла да ви ном Јо ва на Кан та ку зи на, 
ко ји је по то мак древ них хе ро ја, хра бар чо век, нај ра то бор ни ји у ра то ва њу, 
раз бо рит ка да тре ба по ка за ти вр ле осо би не.46 Ау тор, за то, гра да циј ским 
то ком на ра ци је о злу ра до сти и не по чин стви ма ца ри град ске вла сти и па ра
лел ним сна же њем раз ло га за од ме та ње вр лог Кан та ку зи на, оправ да ва ње
го ву су бјек тив ну од лу ку да Бо гом очвр сну тог ср ца при хва ти рат ни иза зов, 
чи ји је ис ход нај пре био од ла зак срп ском кра љу (Стефану Ду ша ну), у исто риј
ској епи зо ди ко јом Ду ка ви ди суд бо но сни рас плет иди ом ском кул ми на ци јом: 
„ка да ви со ки и сна жни пад ну, сла би и ни ски се уз диг ну”.47 Ма да, кон ци зан и 
нео п те ре ћен де та љи ма, Ду ка је по во дом ре зул та та њи хо вих пре го во ра за пи
сао да се срп ски краљ „сло жи да му (Кан та ку зи ну) пру жи по моћ и по др шку”. 
Ова вест, а по себ но да се Кан та ку зин у апо ста си ји оде нуо у зна ке цар ске (τὰ 
παράσημα τῆς βασιλείας ἐνδυθέντα), те да су га овен ча ног при зна ли на тлу 
Тра ки је све до Се лим ври је (ἐν τοῖς Θρᾳκῴοις μέρεσιν οἰκοῦσιν ἄχρις αὐτῆς 
Σηλυβρίας), би ле су ве о ма за бри ња ва ју ће по ца ри град ску вла ду, те су по ме
ну те но ви не при ми ли она кви ка квим их је Ду ка ре зи стент но пор тре ти сао: 
„...пу ни ку ка вич лу ка и стра ха...” (πλήρεις δειλίας καὶ φόβου), при пи су ју ћи им 
– у сво јој ми са о ној за о кру же но сти о по и ма њу и не пред ви ди во сти исто риј ских 
про ме на – очај и за пи та ност: „...ка кав ће би ти ис ход?” и „...шта зло на мер на 
Сре ћа спре ма Ро ме ји ма?”.48

Сва ка ко, Ду ка не ће про пу сти ти да апо стро фи ра ним при по ве да њем 
опи ше у но во на ста лој си ту а ци ји очај не Ца ри гра ђа не, ко ји су, не по пр ви пут 

45 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 47. О пред сто је ћим тур скови зан тиј ским 
су ко би ма, али и са ве зни штви ма: Ne vra Ne ci po ğlu, Byzan ti um bet we en the Ot to mans and the 
La tins: Po li tics and So ci ety in the La te Em pi re, New York 2009, 119–149.

46 На по ме ни мо, упра во на ве де не осо би не Кан та ку зи но ви про тив ни ци су пре тва ра ли 
у ње го ве ма не, на зи ва ју ћи их, реч ју – „кан та ку зи ни змом” (καντακουζηνισμός), в. Бо ја на Па
вло вић, „Ро меј ска исто ри ја” Ни ћи фо ра Гри го ре: Исто риј ска ана ли за де ла (док тор ска ди сер
та ци ја у ру ко пи су, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град 2018), 258.

47 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 55. О Ду ки ним ве сти ма ко је се ти чу 
Ср би је: Ми ха и ло Ди нић, „Ду кин пре во ди лац о бо ју на Ко со ву”, ЗР ВИ 8/2 (1964), 53–67; Jean 
A. Pa pa dri a nos, “L’hi sto rien byzan tin Do u cas et les Ser bes”, Cyril lo met ho di a num 1 (1971), 113–120. 
О од но су ви зан тиј ских пи са ца пре ма Ср би ји и ти ту ли срп ског кра ља: Ма ја Ни ко лић, „Срп
ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке”, ЗР ВИ 54 (2007), 482, по себ но нап. 4 и 5.

48 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 51.



19

зло коб но, убе ди ли ца ри цу Ану да по ша ље ам ба са до ра сул та ну Ор ха ну, не 
би ли га из мо ли ли за са рад њу и по моћ у бор би про тив Кан та ку зи на. До че
кав ши ту вест с оду ше вље њем, Ор хан им је упу тио сво је иза сла ни ке, што 
је сли ка ко јом Ду ка по тен ци ра ла ко ми сле ност пре сто ни ча на, јер „јад ни ци 
ни су ни би ли све сни ко га зо ву у по моћ” и „ка кву биљ ку мр ве да на пра ве лек 
за бо лест ко ју им је на нео њи хов грех”. Али, Тур ци су у Кон стан ти но по љу 
од ца ри це до че ка ни го сто љу би во, устре мив ши се по том на Кан та ку зи на, 
оја ча ног срп ским вој ним сна га ма, те је осман ски успех из о стао, раз ло гом 
ко ји је за Ду ку по сто ја но и ре пу та циј ски вре дан по ме на, по што је „тај чо век 
(Кан та ку зин) био из у зет но спо со бан у во је ва њу, ви чан ју на штву и по се до вао 
је мно го ви ше зна ња о ра ту и ра то ва њу не го би ло ко ји дру ги чо век у то 
вре ме”.49

Тек на кон ових до га ђа ја, са оп шта ва нам Ду ка, Кан та ку зин скла па вој
ни са вез са Ор ха ном, об ја шња ва ју ћи му том при ли ком да су га при ста ли це 
Па ле о ло га „из за ви сти про те ра ле и од у зе ле ти ту лу ре ген та и ма са кри ра
ли му ро ђа ке, пра ве ћи од ње га бе гун ца”. Као за лог рат ног са ве зни штва, Кан
та ку зин му је по ну дио ру ку сво је, нај ве ро ват ни је дру ге, кће ри Те о до ре,50 
што је Ор хан у оду ше вље њу при хва тио, ви ше је не го жи во пи сан на да ље 
Ду ка, као бик ко га је у гла ву уда ри ла па кле на лет ња вру ћи на, па ши ром отво
ре них уста пи је нај хлад ни ју во ду, али не мо же да се на пи је.51 Гну сно нај пре 
оце нив ши ту ве рид бу као ἡ μιαρὰ μνησ τεία,52 уз вен ча ње ко је се до го ди ло 
по чет ком ле та 1346. го ди не у Се лим ври ји,53 Ду ка убр зо пор тре ти ше Кан та ку
зи ну при дру же не Тур ке: ра то бор ни, крат ког фи ти ља и уни шти те љи Ро ме ја 
(ἄνδρες μαχιμώτατοι καὶ ὀξεῖς εἰς θυμὸν καὶ τῶν Ῥωμαίων φθο ρεῖς).54 Иа ко се 
ова рат на ко а ли ци ја Кан та ку зи ну так тич ки ис пла ти ла,55 исто ри ча ра Ду ку 
је до ве ла до на ра тив ног мо мен та да не моћ но крик не, прем да без не по сред
них оп ту жби пре ма Кан та ку зи ну због стра да ле зе мље, по ро бље ног на ро да 
и зле ху дом суд би ном ме ђу соб но уби ја них Ро ме ја: „Ὤ δεινῆς συμφορᾶς ”.56

Сти гав ши пред оп сед ну ти Кон стан ти но пољ, Јо ван Кан та ку зин је по ру
чи вао да је мла ди Јо ван ње гов цар и при сво је ни син (ὁ νεὸς αὐτὸς καὶ διάδοχος 

49 Исто, 57. За по глед са стра не: Chri stop her J. G. Tur ner, “A Sla vo nic Ver sion of John 
Can ta cu ze nus’s aga inst Islam”, The Sla vo nic and East Eu ro pean Re vi ew 51/122 (1973), 113–117.

50 Do nald M. Ni col, “The Byzan ti ne Fa mily of Kan ta ko u ze nos: So me Ad den da and Cor ri
gen da” (№ 29), DOP 27 (1973), 311; Та ко ђе, PLP, V (1981), № 10940.

51 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 57–59. За ширe ту ма че ње: Ant hony Bryer, 
“Gre ek hi sto ri ans on the Turks: the ca se of the first Byzan ti neOt to man mar ri a ge”, The Wri ting 
of Hi story in the Mid dle Ages: Es says Pre sen ted to Ric hard Wil li am So ut hern, ed. Ralph H. C. Da vis, 
John M. Wal la ceHa drill, Ox ford 1981, 471–493.

52 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 59.
53 Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 156; Ха лил Инал џик, Осман ско цар ство: кла сич но 

до ба 1300–1600, пре ве ла Ми ли ца Ми хај ло вић, Бе о град 2003, 14.
54 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 59. О раз ло зи ма, те на не ки на чин и сво

је вр сној гри жи са ве сти при ли ком ан га жо ва ња Ту ра ка, из ве шта ва нас и сâм Кан та ку зин. На 
ко ји на чин и с по себ ном вр стом исто ри о граф ског оправ да ња: Do nald Ni col, Last Cen tu ri es, 209.

55 Те мељ но о то ме: Kla us P. Todh, Ka i ser Jo han nes VI. Kan ta ku ze nos und der Islam, Po li
tische Realität und the o lo gische Po le mik im pa la i o lo gen ze i tlic hen Byzanz, WürzburgAl ten ber ge 
1991, 36–58.

56 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 61.
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τῆς βασιλείας ἐμός ἐστι βασιλεὺς καὶ υἱὸς κατὰ θέσιν).57 На ње го ве ре чи за ве та 
Хри стом и Бо го ро ди цом да је при ја тељ, пре сто ни ча ни су му са мо упу ти ли 
пре зир. Ипак, ње го ва вој на не у пит на до ми шља тост уве ла га је у Град. При
сту пив ши мла дом Јо ва ну и Ани Са вој ској, Кан та ку зин их је осло вио ца рем 
и ца ри цом Ро ме ја (εὐφήμησ εν αὐτοὺς ὡς βασιλεῖς τῶν Ῥωμαίων), а сва вој ска 
је ви де ла ње го ву до бр о ту и од су ство зло бе пре ма не при ја те љу. Сла вљен и 
ве ли чан, на кон ука за ног го сто прим ства Тур ци ма, от пу стио их је уз број не 
по кло не, као вид за хвал но сти свом зе ту Ор ха ну.58 Ни Ца ри гра ђа не ни је за
бо ра вио, оба си па ју ћи их ра зним по кло ни ма.59 Убе див ши том при ли ком 
сво ју кћер Је ле ну да се уда за Јо ва на Па ле о ло га, упри ли че на је свет ко ви на, 
при ли ком ко је је Кан та ку зин, као ца рев таст, та ко ђе кри ну сан са сво јом су пру
гом и при знат за ца ра Ро ме ја, док је ње гов син при знат за де спо та.60 Ову па ра ду 
ца ре ва и ца ри ца, де спо та и же на де спот ских на цар ском при је му, Ду ка упо
ре ђу је са го збом два на ест ста рих кра ље ва (ὡς τὸ πάλαι δωδεκάθεον).61

Из ве сно иро нич но и мо жда по ра зно у Кан та ку зи но вој по бе ди, кроз 
кру нид бе ну свет ко ви ну, Ду ка ипак до пу шта по ли ар хи ју као мо гу ћи вид 
вла да ви не др жа вом од стра не два име ња ка, ко ја та квим кон цеп том ни је ни
ма ло те о риј ска не по зна ни ца по зно ви зан тиј ској епо хи, јер је још Ди ми три је 
Ки дон сто ле ће ра ни је ин си сти рао да су два Јо ва на ду жна да бу ду је дин стве на 
у сво јим де ло ва њи ма, као отац и син. И ње гов, као и Ду кин лич ни из бор, био 
је ја сно и при мар но на кло њен име ну Кан та ку зи на, јер ни ко се не би бо ље 
ста рао о др жа ви и мла дом Јо ва ну Па ле о ло гу, ка ко твр ди Ки дон, до ње гов отац 
и цар Јо ван Кан та ку зин.62 

Исти на, Ду ка од мах и без око ли ша ња, осо би на ма два ца ра, раз лу чу је 
снагу по ме ну те ди ар хи је. Док је Па ле о лог по ста јао др зак, огре зао у гре ху, 
ло ме ћи мно га ср ца по хот ном стра шћу (ἀρξαμένου δὲ προσχωρεῖω εἰς τὸω τῆς 
ἀφηλιόκιτητος χρόνον, ἀτασ θ αλεῖν ἤρξατο καὶ νεωτερίζειν, οὐκ ἐν αἰχμαῖς καὶ 
δόρασιν, ἀλλ̓  ἐν κοιτασίαις καὶ ἀσελ γείαις καὶ ταῦτα δακνούσαις καὶ καπνὸν 
δριμὺ ἀποπε μπούσαις ἀπὸ καρδίας πολλῶν), Кан та ку зин ни је до зво ља вао ни 

57 Исто.
58 Де таљ но: Ernst Wer ner, “Jo han nes Kan ta ku ze nos, Umur Pa ša und Or chan”, BS 26 (1965), 

255–276; Jo seph Gill, “John VI Can ta cu ze nus and the Turks”, Βυζαντινά 13/1 (1985), 55–76.
59 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 63.
60 За сâм по глед на ца ри град ске це ре мо ни је, по себ но ње гов из глед узро ко ван гра ђан

ским су ко би ма то ком XIV ве ка: Ruth Mac ri des, “Ce re mo ni es and the City: The Co u rt in Fo ur
te enthCen tury Con stan ti no ple”, Royal Co u rts in Dyna stic Sta tes and Em pi res: A Glo bal Per spec ti ve, 
ed. Je roen Du in dam, Tülay Ar tan, Me tin Kunt, Ru lers & Eli tes, vol. 1, Le i denBo ston 2011, 217–236.

61 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 65; Све тла на К. Кра са ви на, „Ми ро воз
зре ние и со ци ально по ли ти че ские взгляды ви зан тийско го исто ри ка Ду ки”, ВВ 34 (1973), 
101. Већ смо на по ме ну ли да Ду ка ве о ма че сто пи ше уз хро но ло шку нео п те ре ће ност, али, да 
би за бу на око да ту ма би ла ком плет на, ни сâм Кан та ку зин, ни ти Гри го ра, па чак ни Крат ке 
хро ни ке не до но се раз ре ше ње. Из тог раз ло га, на во ди мо је ди но да из ве сност и пре ци зност 
тог мај ског да на 1347. го ди не оста је отво ре на. Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 168, по себ но 
нап. 20.

62 Уго вор од 8. фе бру а ра 1347. го ди не је кон крет но и под ра зу ме вао за јед нич ко ца ре
ва ње (συμβασιλεύειν δὲ ἀμφοτέρους βασιλέα) и од нос за сно ван на уза јам ном по што ва њу 
ро ди те ља и де це. Io an nis Can ta cu ze ni exim pe ra to ris hi sto ri a rum, II 614; Démétri us Cydonès, 
Cor re spon dan ce, I № 64, 35–36, 45, 48; Do nald Ni col, Last Cen tu ri es, 212–213; Mar ga ri ta Po lja
kov ska, Por tre ti vi zan tij skih in te lek tu a la ca, 26–27.
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сну, ни ле њо сти да му за ма гле ум (οὐκ ἐδίδου ὕπνον τοῖς βλεφάροις οὐδὲ τοῖς 
κροτάφοις νυσταγμόν), буд но мо тре ћи на не при ја те ље Ро ме ја.63 Због на чи на 
жи во та свог зе та, таст га је пре ко рио, јер про во ди да не у блуд ни че њу и пи јан
ству, што је би ла увре да због ко је је Јо ван V на пу стио пре сто ни цу и на ред не 
две го ди не про вео на пу ту по Ита ли ји и Гер ма ни ји (ἐν τῇ Ἰταλίᾳ καὶ Γερμανίᾳ), 
ода кле се, уз исто ри о гра фи ји по зна те де та ље, вра тио у Град, у прат њи ђе
но вљан ског аван ту ри сте Фран че ска Га ти лу зи ја (Φραντζῆσκος ἦν οὗτος ὁ 
Γατελοῦζος τὴν ἐπωνυμίαν).64

Да кле, не у спе ло дво вла шће, сво јим на лич јем, до не ло је не са гле ди ве 
раз ме ре не тр пе љи во сти ме ђу са вла да ри ма, у ко јој је на су прот Јо ва ну Кан
та ку зи ну, иде ал ном ли де ру (ἀρχηγός) и вла да ру (ἡγεμών), енер гич ном, ра то
бор ном и ра зум ном, ста јао ди наст ко ји је по себ но на кон рас пле та гра ђан ских 
не ми ра 1347. го ди не, у пу ном сја ју, по ка зао сво ју ли дер ску и вла дар ску не спо
соб ност.65 Пре ла зе ћи ти хо и без мно го де та ља и ре чи о гра ђан ском су ко бу ко ји 
је усле дио, при во де ћи по вест о по врат ку Јо ва на V у Град, али без по дроб них 
чи ње ни ца о 1354. го ди ни,66 Ду ка исто вре ме но пи ше и о до стој ном си ла ску 
са вла сти Кан та ку зи на, ко ји је оти шав ши у ма на стир Пре све те Бо го ро ди це 
при мио по стриг (τῇ μονῇ τῆς Περιβλέπτου εἰσε λθὼν κείρεται τὴν κόμην)67 и за
тра жио до зво лу од ца ра да се упу ти у Све ту Го ру и жи ви као мо нах.68 По што 

63 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 65.
64 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 67. На по ме ни мо, од 1421. го ди не исто

ри чар Ду ка је сту пио у слу жбу ђе но вљан ског по де ста Ђо ва ни ја Адо р на, као ње гов се кре тар 
и ак тив ни са ста вљач ди пло мат ских пи са ма, из ме ђу оста лог и сул та ну Му ра ту II. По па ду 
Ца ри гра да 1453. го ди не, већ је у слу жби Га ти лу зи ја са Ле збо са, ко ји му по ве ра ва ју ва жне и 
че сто не при јат не ди пло мат ске ми си је. Јед на од њих је сва ка ко и пре да ја дан ка за Ле збос и 
Лем нос у име го спо да ра ових остр ва тур ском сул та ну Мех ме ду II, ав гу ста 1455. го ди не у 
Је дре ну. Упор. Di et her Re insch, “Meh med der Ero be rer in der Dar stel lung der zeitgenössischen 
byzan ti nischen Geschichtsschre i ber”, Sul tan Meh met II. Ero be rer Kon stan ti no pels – Pa tron der 
Künste, ed. Ne sli han Asu tayEffen ber ger and Ul rich Rehm, Co log ne 2009, 15–30. Дру гим ре чи
ма, Ду ка ex si len tio пре до ча ва чи та о цу да га то при ја тељ ство – Га ти лу ти ја и Па ле о ло га – 
ап со лут но ни је оба ве зи ва ло, ни ти на ру ша ва ло по сто ја ност ње го вих ми сли при ли ком ис пи
си ва ња де ла.

65 У пр вим го ди на ма за јед нич ке вла да ви не, за си гу р но бар до 1350, Кан та ку зин, ко ли
ко је по зна то, ни је ис ти цао же љу да по ти сне Јо ва на V, док су при ме ри да је ста ри ји Јо ван 
чак по стао на од ре ђе ни на чин при мер ко га тре ба опо на ша ти, ве о ма по сто ја ни. По себ но, у 
том кон тек сту, вид. Љу бо мир Мак си мо вић, „По ли тич ка уло га Јо ва на Кан та ку зи на по сле 
аб ди ка ци је”, ЗР ВИ, 9 (1966), 137–138. За рад под се ћа ња, бор бе и над му дри ва ња Јо ва на V са 
до мом Кан та ку зи на по тра ја ле су до 1357, чи ме су ства ри по ста вље не као да од ми че јун 1341. 
го ди не, али ис ти ца ла је ше ста де це ни ја XIV ве ка, ка да Ви зан ти ја ви ше ни је би ла у сво јој 
прет ход ној сна зи.

66 О на ве де ној го ди ни, као кључ ној пре крет ни ци: Do nald M. Ni col, “AD 1354 – An nus 
fa ta lis for the Byzan ti ne Em pi re”, Geschic hte und Kul tur der Pa la i o lo gen ze it, ed. Wer ner Se ibt, 
Vi en na 1996, 163–169.

67 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 69. Да кле, са га о Кан та ку зи ну као Ду
ки ном пре ћут ном из вр ши о цу ка зне над Па ле о ло зи ма због по чи ње них гре хо ва је на ве де ном 
сли ком за вр ше на. Де таљ ни је о рас пле ту на ве де них до га ђа ја: Мир ја на Жи во ји но вић, „Јо ван 
V Па ле о лог и Јо ван VI Кан та ку зин од 1351. до 1354. го ди не”, ЗР ВИ 21 (1982), 139–140.

68 Свој стве на Ду ки на јед но став ност, у при ка зи ма на ве де них до га ђа ја, очи глед на је и 
чи та вим опи сом Кан та ку зи но вог гу бље ња по др шке јав ног мње ња у Ца ри гра ду, иза зва ног 
осо би то по ку ша јем по нов ног ан га жо ва ња Осман ли ја, чи ме ни прет ње пре сто ни ча ни ма 
ни су има ле ефек та у опре де љи ва њу то ком су ко ба дво ји це ца ре ва, у ко јој су Ца ри гра ђа ни 
ја сно ода бра ли стра ну Јо ва на Па ле о ло га. Ове ве сти вер но је са брао Kla us – P. Matschke, 
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му је же ља би ла усли ше на, Ду ка са же то за о кру жу је жи во то пис о Кан та ку
зи ну, ко ји је по сле ду гог жи во та ис пу ње ног за до вољ стви ма, по чи вао у ми ру 
(ὃ καὶ πεποίηκε κἀκεῖ διαβιβάσας χρόνον ἱκανόν καλῶς ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο).69

На ред на де ша ва ња Ду ки не Ро меј ске исто ри је већ оче ки ва но, про но се 
кон траст ни опис Јо ва на V, ко ји услед озбиљ них по ли тич ких пре ви ра ња и 
ве за са Тур ци ма, оста је ма сти лом ути снут као ве о ма не спо со бан.70 На и ме, 
раз лог за ова кву од сеч ност пре ма Jовану V, Ду ка пот кре пљу је окол но сти ма 
под ко ји ма су Јо ва нов нај ста ри ји син Ан дро ник и син сул та на Му ра та, Сав
џибег , здру же ни у по ку ша ју свр га ва ња сво јих оче ва, у ко нач ном ис хо ду 
пла ни ра не по бу не осле пље ни.71 Ме ђу тим, ка зна је из вр ше на на ред бом ко ја 
је по те кла од сул та на, уз прет њу Му ра та да ће уко ли ко и Јо ван V исто не 
учи ни свом пр вен цу кре ну ти у не ми ло ср дан рат про тив ње га.72 Ис пи су ју ћи 
на бр зу ру ку ове не вољ не исто риј ске зго де, за вр ше так Јо ва но вог жи во та, иа ко 
је по жи вео до 1391. го ди не, Ду ка крај њим оду шком по сво је пе ро те ле граф
ски за пи су је да је био ве зан за кре вет и да је па тио је од гих та у сто па ли ма, 
та ко ре ћи по лу мр тав због сво је ха ла пљи во сти, не у ме ре но сти у пи ћу и жи
во та на ви со кој но зи... цар је у гр чу од ис цр пљу ју ћих те ле сних бо ло ва умро 
(ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκούσας τὸ πικρὸν καὶ ἀπαίσιον μήνυμα, ἔτι ὄντος ἐν ὀδύναις 
σωμάτων, ἀπέδωκε τὸ χρεών).73 Не скри ве но већ, овај рав но ду шни и крат ки 
исто риј ски ка дар ца ре вог упо ко је ња, по ред нај ди рект ни јих на па да и ти ра де 
по ни жа ва ју ћих књи жев них увре да упу ће них Јо ва ну V,74 кон се квент но је 
из ни као из ра ни је ис пи са них ре до ва, по пут бес по штед ног епи та фа, у на ра ци ји 

Fortschritt und Re ak tion in Byzanz im 14. Jh Kon stan ti no pel in der Bürger kri eg spe ri o de von 1341 
bis 1354, Ber lin 1971, 210, док за њи хов од раз у срп ској ви зан то ло ги ји, уп. Ви зан тиј ски из
во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том VI, ур. Фра њо Ба ри шић, Бо жи дар Фер јан чић, 288 
и нап. 171 (Б. Фер јан чић).

69 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 71. Зна лач ки о Кан та ку зи но вој аб ди ка
ци ји и по ли тич ким за пле ти ма, као и пра те ћим на уч ним за блу да ма о ње го вом мо на шком 
бо рав ку на Све тој Го ри: Љу бо мир Мак си мо вић, „По ли тич ка уло га Јо ва на Кан та ку зи на 
по  сле аб ди ка ци је”, ЗР ВИ 9 (1966), 169–186; An ge li ki E. La i ou, “The Byzan ti ne Ari stoc racy in the 
Pa la e o lo gan Pe riod: A Story of Ar re sted De ve lop ment”, Vi a tor IV (1973), 137. Ко нач но, осим ро
ђач ког хва ло спе ва Јо ва ну Кан та ку зи ну од стра не Те о до ра Спан ду њи на, исто ри ча ра XVI ве ка, 
ко ји је за пи сао да је био hu o mo ve ra men te stre nu is si mo et no bi le di san gue et do ta to d’o gni vir tu te, 
The o do ro Span dug ni no, Pa tri tio Con stan ti no po li ta no, De la ori gi ne de li Im pe ra to ri Ot to ma ni, 
or di ni de la cor te, for ma del gu er reg gi a re lo ro, re li gi o ne, ri to, et co stu mi de la na ti o ne, ed. C. N. 
Sat has, Mo nu men ta IX, Pa ris 1890, 144, мо жда нај вер ни ја и нај по зна ти ја оце на о Кан та ку зи ну, 
с об зи ром да је по те кла од ње го вог нај пре при ја те ља, а по том од не по мир љи вог не при ја те ља 
Ни ћи фо ра Гри го ре, гла си да је мо гао да бу де ве ли ки цар, ка дар да во ди Цар ство пре ма не ве ро
ват ном бла го ста њу, са мо да је жи вео у срећ ни је вре ме. Ni cep ho ri Gre go rae Byzan ti na Hi sto ria, 
II 590. Ме ри то р но о два ца ра у Гри го ри ним очи ма: Бо ја на Па вло вић, „Ро меј ска исто ри ја” 
Ни ћи фо ра Гри го ре: исто риј ска ана ли за де ла, 311–315.

70 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 71–73.
71 John 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, 18–23.
72 Зо ри ца Ђо ко вић, „Раз ло зи по бу не Ан дро ни ка IV Па ле о ло га 1373. го ди не”, Бе о град

ски исто риј ски гла сник 2 (2011), 91–104.
73 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 77. За ши ру сли ку и да тум упо ко је ња 

ца ра (15. или 16. фе бру ар 1391), Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 460. Та ко ђе, за из во ре ко ји 
про но се ову вест, John W. Bar ker, Ma nuel II Pa la e o lo gus (1391–1425), 80–81, нап. 214.

74 И по ред „ја ких”, чак на род ских из ра за ко ји ма је обо јио лик Јо ва на V, Ду ка је не сум
њи во и с раз ло гом кла си фи ко ван у елит ни ју ли те ра ту ру. Kla us –P. Matschke, Franz Tin ne feld, 



још жи вом ца ру, као не моћ ном (ἀδιναμίαν), ла ко у мом и не спо соб ном да пре
го ва ра о би ло че му... (ἦν γὰρ ὡς ἐπιπολὺ κοῦφος καὶ μὴ πολυπραγμονῶν ἐν 
ἄλλοις τὰ πράγματα...).75 

Кроз сво ју исто риј ску по тра гу за узро ци ма па да Гра да, што је, до га ђај 
до сто јан би блиј ских су за про ро ка Је ре ми је76, исто ри чар Ду ка, прем да по бор
ник цр кве не уни је са Ри мом и усту па ка пре ма За па ду у пре го во ри ма за рад 
оп стан ка Цар ства, мо жда и вр ло из ве сно кон вер тит, те не сум њи во пре по знат 
као ла ти но фрон, и по ред мно гих про пу ста, не све сних или на мер них, у ис пи
си ва њу ро меј ске по ве сни це, због сво јег до ви тљи вог ума и Ви зан ти ји вер ног 
ис ка за с раз ло гом за слу жу је ве ли ку па жњу и при бра но чи та ње. Ве о ма ин
ди ка тив ним се, ме ђу тим, ис по ста вља ње гов за чу ђу ју ће из о ста вље ни по глед 
на уни јат ску по ли ти ку оба сво ја ак те ра, чи ји жи во то пи си то пи та ње ну жно 
укљу чу ју.77 Раз ло зи, ипак, мо гу је ди но оста ти у до ме ни ма прет по став ке. 
На и ме, осим на гла ша ва ња по га же них за кле тви да тих Јо ва ну IV Ла ска ри су 
при ли ком пру жа ња по др шке Ми ха и лу VI II, гре си ма Ро ме ја исто ри чар Ду
ка при дру жу је и не по што ва ње скло пље них цр кве них уни ја, ка ко у Ли о ну 
(1274), та ко и у Фе ра риФи рен ци (1438–1439), ко јој је по све тио чи та во XXXI 
по гла вље сво је исто ри је.78 Сто га, Ду ка не пре за да – пред сâм пад Кон стан
ти но по ља то ком не за др жи вог на ле та осва јач ке вој ске Мех ме да II – очај не 
Ро ме је, ко ји су због без на ђа, иа ко с на кнад ном, али за ка сне лом па ме ћу хр ли
ли на за јед нич ку ли ту р ги ју, а ко ју су слу жи ли све ште ни ци ко ји су при хва
ти ли уни ју цр ка ва, на зо ве убо ги ма и бед ни ци ма: „ᾮ δύστηνοι Ῥωμαῖοι, ὦ 
ἄθλιοι”.79 С об зи ром на ова кву по све ће ност и под се ћа ње на уни ју као спа со
но сно ре ше ње по Цар ство, Ду ка је чак пре ћу тао пре ла зак Јо ва на V у ка то

Die Ge sellschaft im späten Byzanz: Grup pen, Struk tu ren und Le ben sfor men, Köln–We i mar –Wi en 
2001, 244.

75 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 71. Прем да је ова, иа ко крај ње не по сред
на, оце на о Јо ва ну V ско ро све при сут на, чак уз број не при ме се у ко нач ном ка рак те ри са њу 
ње го ве и лич но сти и вла да ви не, нео бо ри ва је кон ста та ци ја да је упра во он за дом Па ле о ло
га са чу вао пре сто. Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 464. Доц ни ји и од Ви зан ти је уда ље ни 
из во ри, на те ко ви на ма усме не тра ди ци је, про но си ли су лик Јо ва на V у му че нич ком то ну. 
Осим што је Цар ство би ло не срећ но, у ве ли кој не ма шти ни, а ар хон ти бо га ти, цар (Јо ван V) 
бе ше си ро мах. Упор. Ge or ge Th. Zo ras, Χρονικὸν περὶ τῶν τούρκων σουλτάνων (κατὰ τὸν 
Βαρβερινὸν ἑλληνικὸν κώδικα 111), At hi na 1958, 26–27. Оте та му је и власт, ан га жо ва њем 
Ту ра ка то ком су ко ба два Јо ва на, те су се Гр ци ра ср ди ли и на ре ди ли да Кан та ку зин бу де 
ка ме но ван. Ра ди вој Ра дић, „Ви зан тиј ски ца ре ви Јо ван V Па ле о лог и Јо ван VI Кан та ку зин 
у де лу Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа из Остро ви це”, Кул ту ра и обра зо ва ње, књ. 7, том I, Ба ња 
Лу ка 2006, 257–264. 

76 О књижевном маниру којим су такозвана „четворица историчара пада” (Дука, Лао
ник Халкокондил, Георгије Сфранцис и Критовул са Имброса) описала османско освајање 
Константинопоља 1453. године, истовремено откривајући своје различите политичке по
гледе, о чему је већ било речи у тексту, вид. Maja Nikolić, “The Greatest Misfortune in the 
Oikoumene Byzantine Historiography on the Fall of Constantinople in 1453”, Balcanica 47 (2016), 
119–134.

77 Пре глед но о ви зан тиј ској цр кве ној по ли ти ци пре ма За па ду: Mic hael An gold, “Byzan ti um 
and the West 1204–1453”, The Cam brid ge Hi story of Chri sti a nity, vol. V (Ea stern Chri sti a nity), 
ed. Mic hael An gold, Cam brid ge Uni ver sity Press 2008, 53–79.

78 Ма ја Ни ко лић, Бо ја на Па вло вић, „Сли ка Ми ха и ла VI II у де ли ма исто ри ча ра епо хе 
Па ле о ло га”, ЗР ВИ 54 (2017), 172–173.

79 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 265–271, 365; Све тла на К. Кра са ви на, 
„Ду ка и Сфранд зи об унии пра во сла вой и ка то ли че ской цер квей”, ВВ 27 (1965), 142–153.
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ли чан ство.80 Уко ли ко би се као од го вор, али и у Ду ки ну од бра ну мо гао 
из ве сти уми шљај да је и о том пи та њу све већ ре као ка да је ин си сти рао на 
Па ле о ло го вој не спо соб но сти да о би ло че му пре го ва ра, по што је сâм Јо ва нов 
чин са бла знио Ви зан ти ју и ко нач но схва ћен ис кљу чи во као лич ни иступ, 
оста је отво ре на не до у ми ца за што бар не ко ли ко де та ља по овом пи та њу ни је 
из ре че но о Јо ва ну Кан та ку зи ну, ко га је кра си ла и ви ше не го та на на упу ће
ност у те о ло шка пи та ња, те и при ље жност са бор ном при бли жа ва њу Ис то ка 
и За па да.81 Мо жда, ма да ни шта ма ње и уте шно, оста је је ди на и под ра зу ме
ва на при ми сао да је све пак о њи ма епи те ти ма ис пи сао, сла жу ћи слов не 
ре до ве о два ца ра, два цар ска и ка рак тер на ан ти по да, на из ме нич но, ма ње или 
ви ше фре квент но, све до XIV гла ве у при по ве сти о про па сти и па ду Ви зан
ти је под власт Осман ског цар ства. 

Из ме ђу тих, ис по ста вља се, ње му с раз ло гом умет ну тих ре до ва, те че 
глав на на ра ци ја, ко ја за циљ има при каз ши ре ња тур ске мо ћи у Ма лој Ази ји 
и Евро пи. Упр кос број ним ли ко ви ма, бит ка ма, до га ђа ји ма ко ји ма је не пре ста
но пе ром по све ћен и ве о ма пре фи ње но оба ве штен, ја да ју ћи се при том што 
пи ше о по бе да ма не вер ни ка, а по ра зи ма свог на ро да, исто ри чар Ду ка на по
слет ку до зи ва сво ју при по вест (λόγος), ко ју су оп ту жбе про тив Кан та ку зи на 
(τῶν αἰτιαμάτων τοῦ Καντακουζηνοῦ) на те ра ле да по ву че сво је узде, да се вра ти 
на пра ви пут, до га ђа ји ма ви зан тиј скотур ских од но са, на пут ...ка не сре ћа ма 
Ро ме ја (τὰ τῶν Ῥωμαίων δυστυχήματα).82

Ли те рар ним пор тре ти са њем два Јо ва на из XIV ве ка, Ду ка је де ци ди ра но 
за да љи ток на ра ци је ис пи сао крх ку гра ни цу из ме ђу пре и мућ ства ро меј ског 
ва си лев са и ан ти по да ко ји то не мо гу истин ски да бу ду, спи са тељ ски ли ше
них нај зна чај ни је осо би не ко ју вла дар тре ба да по се ду је, пре ма ње му, а то је 
раз бо ри тост. Оста је, сва ка ко, сна жан ути сак да је Ду ка ца ра Јо ва на V ста вио 
у ред нај о мра же ни јих лич но сти вла сти тог спи са, у ко јем је пр ва на ред на 
цар ска фи гу ра, ко ја је де ли ла ка рак тер не осо би не Јо ва на Кан та ку зи на и за
вре ђи ва ла ау то ро ву истин ску па жњу да их ис ка же, био упра во сред њи син 
Јо ва на Па ле о ло га – Ма ној ло II, ко ји је, на гла ша ва ви зан тиј ски исто ри чар, 
био и раз бо рит и вр ло учен чо век (σύννους ὢν καὶ παιδείας με στός),83 по бо жан 
и му дри хри шћа нин (χριστιανικώτατος ὢν καὶ μεμνημένος).84

80 По став ши ре не гат 1357. го ди не у Ри му, а у обра ћа њи ма па пе Ино ћен ти ја VI ca ris si mus 
in Chri sto fi li us no ster, Јо ва но ва кон вер зи ја и по ред ни за не до у ми ца у ту ма че њи ма пап ских 
пи са ма и по све ће них ре до ва Фи ли па де Ме зи је ра у Жи ти ју Пе тра То ме, чин је ко ји се не 
до во ди у сум њу. По дроб но о то ме: Ра ди вој Ра дић, Вре ме Јо ва на V, 287–291.

81 Осим, Jean Meyen dorff, “Pro jets de con ci le oe cuméni que en 1367: Un di a lo gue inédit 
en tre Jean Can ta cuzène et le légat Paul”, DOP 14 (1960), 149–177, упор. Љу бо мир Мак си мо вић, 
„По ли тич ка уло га Јо ва на Кан та ку зи на по сле аб ди ка ци је”, ЗР ВИ 9 (1966), 160–162.

82 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 75.
83 Du cas, Hi sto ria Tur coByzan ti na (1341–1462), 83.
84 Исто, 85.
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POR TRA ITS OF THE BYZAN TI NE EM PE RORS IN  
THE FO UR TE ENTH CEN TURY 

John V Pa la i o lo gos and John VI Kan ta ko u ze nos –  
Li te rary An ti po des in Do u kas’ Hi story

SUM MARY: The work of the Byzan ti ne hi sto rian Do u kas (c. 1400–1470), one of the 
fo ur “hi sto ri ans of the fall,” known among scho lars as Hi sto ria Tur cobyzan ti na, was writ ten 
as a kind of la ment for the dying Em pi re of the Ro mans, yet, at the sa me ti me, it is wo ven with 
the aut hor’s un flin ching ho pe of a con vin ced Ro man loyalist and pa tri ot that the Ot to man 
tyranny wo uld co me to an end, al be it only with the di sap pe a ran ce of the Pa la i o lo gan dynasty. 
Ca rryin g such hi sto ri o grap hic ape i ron, Do u kas’ ta le be gins in the bi bli cal fas hion – with the 
Ge ne sis, which is of co ur se fa irly con ci se, then un folds and very dyna mi cally it re ac hes 1341, 
when the nar ra tion be co mes an ac co unt of the Tur coByzan ti ne hi story in a mi nu te de tail, 
abruptly en ding in 1462. Do u kas’ work writ ten in 45 chap ters is fra ught with pic tu re sque 
ac co unts of the Byzan ti ne so ci ety which is de scri bed as be ing of de gra ded dig nity be ca u se 
of the pre vi o us sins and ce a se lessly su sta i ning the pres su re by the Ot to mans tig hte ning the 
ro pe aro und Con stan ti no ple. 

The lar gest part of the Hi sto ria Tur cobyzan ti na is de di ca ted to the socal led ‘long fif
te enth cen tury’ and equ a ted with the pe riod of re igns of the last three Byzan ti ne em pe rors. 
Do u kas, alt ho ugh per haps fe e ling un la den to wri te his con ci se works on the fo ur te enth cen tury 
af ter the ‘fall of 1453,’ ke eps with the li te rary man ners of the Pa la i o lo gian era, in which the 
Byzan ti ne em pe ror was ro u ti nely ex tol led as a po li ti cal ideal of wis dom, whet her ac tual or 
de si ra ble, con cur rently, he is con stantly se e king ca u ses for the dec li ne. Thro ugh this met ho
do lo gi cal ap pro ach and by strin ging the events of the pre vi o us cen tury, Do u kas forms suc cinct 
nar ra ti ve por tra its of ru lers. At the sa me ti me he did not re main un to uc hed by se con dary 
ac co unts and su scep ti ve form of the afo re men ti o ned de scrip ti ons; this is vi si ble al ready in the 
se cond chap ter which no tes the Pa le o lo goi ge nus and the two na me sa ke Byzan ti ne em pe rors 
– two an ti po des: John V Pa la i o lo gos and John VI Kan ta ko u ze nos, whe re the for mer one in
he ri ted the thro ne due to the pre ma tu re de ath of his fat her An dro ni cus III (1328–1341), whi le 
the lat ter one is pre sen ted to the re a der as the one who ra i sed the ju ve ni le em pe ror John V 
(παιδαγωγούμενος παρὰ κυρίου Ἰωάννουτοῦ Καντακουζηνοῦ).

Alt ho ugh it is su per flu o us to po int out that the per so na li ti es of both Ro man ru lers are 
wellknown in Byzan ti ne stu di es, it is evi dent that ne it her the pri mary so ur ces nor con ci se 
me di e val stu di es bes to wed a lot of kind words upon John Pa la i o lo gos as ba si le us, and even 
fe wer upon his per so nal qu a li ti es and cha rac ter. On the ot her hand, John Kan ta ko u ze nos, 
alt ho ugh a wri ter him self, in his own me mo irs wro te of him self as a hi sto ri cally tra gic he ro. 
The works of his fel low wri ters of ten at tri bu ted to him the tra its of the ideal ad mi ni stra tor 
ca pa ble of pro vi ding his ho me land with the bles sing of pe a ce ful ness and pro spe rity, whi le in 
hi sto ri o graphy he is re cog ni zed as one of the out stan ding hi sto ri cal fi gu res of the la te Byzan
ti ne era.

Not sur pri singly, Do u kas’ per cep tion of them is no dif fe rent. By chan ging the two em
pe ror’s na mes, Do u kas in scri bes a sha rp bor der li ne bet we en the cha rac ters worthy of the 
im pe rial of fi ce and tho se who do not de ser ve it, are not able to wi eld it, and simply can not be 
em pe rors. Ter sely said, abi lity and per so nal qu a li ti es of a ru ler are re flec tion of po li te i a’s strength.
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This kind of con si de ra tion in Byzan ti ne hi sto ri o graphy stems from a rich, mil len ni um
long li te rary he ri ta ge of un der stan ding the ru ler (κάτοπτρα ηγεμόνος). The hi sto rian Do u kas, 
rat her uto pian and qu i te ali ke his pe ers from the fif te enth cen tury, fol lo wed the li te rary tra
di tion and so ught the ideal mo del for an em pe ror thro ugh fi gu res gra ced by the of fi ce, both 
from the past and mo re im me di a te pre sent. Lo o king at con tem pla ti ons by the Byzan ti ne li te
ra ti of the fo ur te enth cen tury, par ti cu larly the stand po int by De me tri os Kydo nes and Nic ho las 
Ka ba si las, one can no ti ce that the fa cets of an ideal ru ler are well ro un ded up: pru den ce, 
wis dom, ju sti ce, co u ra ge/an dre ia – una vo i dably com ple men ted with con fes si o nal at tri bu tes: 
phi lan thro pia and pi ety. It co mes as a lit tle sur pri se that the sa me qu a li ti es are di scus sed in 
the fif te enth cen tury as well, alt ho ugh ac com pa nied with the re vi val of the ‘phi lo sop herem
pe ror’ and ‘lawke e per’ syntagm bor ne by each of the last three Pa la i o lo gan em pe rors. The 
po li ti cal he ri ta ge that con si de red the em pe ror as the νόμος εὔψυχος, was pre ser ved thro ugh 
the in si sten ce on the ru ler’s ca re for the com mon well be ing (τῶν κοινῶν) which co uld co me 
abo ut only thro ugh the em pe ror’s edu ca tion and per so nal vir tu es. Alt ho ugh this pre mi se re
ac hed its pe ak with the tho ught of Ge or gi us Ge mi stus Plet hon or Bes sa rion, the po li ti cal and 
tho ughtful pa ra digm from the la te Byzan ti ne li te rary epoch is as sem bled in the phi lo lo gi cal 
por tra its as sig ned to the em pe rors du ring the twi light of the em pi re, and it is inex tri cably tied 
to the pro tec tion of the ho me land and its pe o ple. Suc cinct li nes of Do u kas’s pe e rs il lu stra te well 
this no tion, even when they ap pe ar unex pec ted. When glo rifying  the fi gu re of John VI II, 
Mic hael Apo sto les un der li nes pri ma rily the trust he in stil led in to his su bjects, whi le John 
Argyro po u los, when gre e ting Con stan ti ne XI, emp ha si zes that his su bjects saw the new light 
of fre e dom in him; con ver sely, Cri to bu lus finds a wi se and re spon si ble em pe ror in the Sul tan 
Meh med II.

Fol lo wing the ‘long im pe rial he ri ta ge,’ Do u kas ap pli es this fi nely con ce i ved the sis in 
his suc cinct ex pres si on whi le for ming the li te rary por tra its of John Pa la i o lo gos and John Kan
ta ko u ze nos. With a mo ving ima ge of a de gra ding and pi ti ful sta te of the em pi re ca u sed by the 
ci vil wars from the mid fo ur te enth cen tury, Do u kas com pen di o usly il lu mi na tes the fol lo wing: 
child hood, ado le scen ce and adult hood of John V pas sed by, he grew old, and fell in a sta te of 
let hargy (μεθ᾽ ὅσης ναρκότητος); whe re as, to wards the sen si ble (ἀνδρί συ νετῷ) and highly 
bel li ge rent (πολεμικὰ μαχιμωτάτῳ) John Kan ta ko u ze nos, the glo ri o us blo om of his ge ne ra tion, 
the re was a twin ge of envy due to the fact that he had stir red up ha tred among the Ro mans 
(Rho ma i oi); for tho se who are vir tu o us are en vied the most (καὶ γὰρ φθονοῦσι μᾶλλον τοῖς 
μᾶλλον ἐπ᾿ ἀρετῇ προιοῦσιν).

Une qu i vo cally, Do u kas finds his ideal ru ler from the past in John Kan ta ko u ze nos, who se 
pru den ce and in ge nu ity co uld be com pa red only to that of Ma nuel II Pa la i o lo gos. “I am of the 
opi nion,” Do u kas is con vin ced when ju stifyin g Kan ta ko u ze nos’ co u ra ge to re volt in de fen se 
of his dig nity, that “God har de ned his he a rt.” Thus en te ring in to the fi eld of psycho lo gi cal 
de scrip ti ons of his cha rac te rs, Do u kas finds the dri ving for ce of hi story in di vi ne pro vi den ce, 
but with a mo re nu an ced emp ha sis on a su bjec ti ve fac tor. In ot her words, this grim pe riod of 
the Byzan ti ne po lity, when the evil For tu ne (οὐκ ἀγαθὴ τύχη) of the Ro mans so wed ha tred 
and ga ve birth to envy, cried in Do u kas mind for the re ign of Kan ta ko u ze nos, who was a bra
ve man, the most bel li ge rent in war, pru dent when pru den ce was ne e ded.

Emp ha ti cally prag ma tic in por traying  Kan ta ko u ze nos’ at tri bu tes, Do u kas un der stood 
the pro cess of hi story as a com mon en de a vor of man and god; its out co me was ho pe, alt ho ugh 
fil led with con stant chan ges bro ught upon the Byzan ti nes by the bad For tu ne. Not hing is im
mu ta ble, ex cept for the past. Fo cu sing pri ma rily on re cent events that en ded the exi sten ce of 
the Byzan ti ne sta te, Do u kas co mes back to the una vo i da ble qu e sti on of the im pe rial idea and 
per ma nently re vi ves the awa re ness of the ca u ses of the dec li ne bor ne out by the ci vil stri fe 
bet we en the sup por ters of the two fa mi li es. Alt ho ugh cer ta inly with irony, Do u kas hig hlights 
even oli garchy as a pos si ble form of go ver ning the sta te by the na me sa ke em pe rors. In the 
re alm of the ory, this con cept was not unk nown in the la te Byzan ti ne pe riod; al ready a cen tury 
ear li er, De me tri os Kydo nes in si sted that the two ‘Johns’ must be uni fied in the ir ac ti ons, li ke 
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fat her and son. Kydo nes’s cho i ce, just li ke Do u kas’, cle arly was Kan ta ko u ze nos, be ca u se, as 
cla i med by Kydo nes, no one co uld ta ke bet ter ca re of the sta te and of John Pa la i o lo gos, than 
his fat her and em pe ror, John Kan ta ko u ze nos.

The un suc cessful di a rchy bro ught abo ut in to le ran ce on an im men se sca le aga inst Kan
ta ko u ze nos, fo un ded on li es by the re gency in Con stan ti no ple. Do u kas tran smits the mes sa ge 
which was al le gedly sent to John VI, that if he was to comply with the com mand of the tri
um vi ra te from the ca pi tal, he wo uld me et “the dark ness that co mes from blind ness be fo re 
de ath.” This led the hi sto rian to con clu de re sig nedly thro ugh the words of Kan ta ko u ze nos’s 
co mra des that “po li ti cal po wer is in the hands of ba se and wor thless men,” whi le mis for tu nes 
and everyday di sar ray “re sul ted in the ba r ba ri ans and the rab ble pre va i ling over the Ro man.” 
Do u kas’ ex pe ri en ce re ac hes furt her idi o ma tic cul mi na tion “when the high and the mighty are 
aba sed, the we ak and the low are exal ted”. “So ve re ig nity”, the re fo re, as the hi sto rian wri tes, 
“be longs to an im ma tu re” which is “ba rely able to use its mind and ton gue in ga mes and stut
te ring.” Con tra sted with John Kan ta ko u ze nos, who was an ideal le a der (ἀρχηγός) and ru ler 
(ἡγεμών), vi go ro us, bel li ge rent and re a so na ble, stood a ru ler who “be ca me in so lent and in
dul ged in sin” par ti cu larly af ter the end of the ci vil stri fe in 1347. Kan ta ko u ze nos was the only 
one who “saw that the for tu nes of the Ro mans we re in di re stra its”. Anot her ci vil war which 
fol lo wed few years la ter pla ced a monk’s ro be on Kan ta ko u ze nos, which al so un for tu na tely 
ends his ac ti ve and pre sent ro le in the po li ti cal li fe of Byzan ti um in Do u cas’ ac co unt. The 
nar ra tion abo ut John V soon co mes to an end as “he was be drid den, halfdead, so to spe ak, 
from glut tony, ex ces si ve drin king, and lu xu ri o us li ving”. It se ems that de spi te the di rect as
sa ults and ti ra de of hu mi li a ting li te rary in sults ad dres sed to John V, this ima ge of em pe ror’s 
in com pe ten ce re ma ins Do u kas’ po wer ful ar gu ment to car ve thro ugh his nar ra tion an epi taph 
for a still li ving em pe ror: “he was very stu pid, in ca pa ble of ne go ti a ting any is sue”.

The im pres sion re ma ins that Do u kas pla ces John V along the most de spi sed fi gu res of 
his hi story and of the Byzan ti ne hi story in ge ne ral.

With his li te rary por trayal of the two em pe rors from the fo ur te enth cen tury, Do u kas 
cle arly in scri bes the sub tle bor der li ne bet we en the pre ce den ce of the Byzan ti ne ba si le us and 
its an ti po des which are not truly worthy of the ele va tion; he de pri ves them of the cru cial qu
a lity an em pe ror must pos sess – pru den ce. Do u kas’ qu ickwit ted mind and de vo tion to the 
Byzan ti ne sta te still de ser ves a gre at at ten tion and a ca re ful re a ding of scho lars.

KEYWORDS: Hi sto rian Do u kas, Hi sto ria Tur cobyzan ti na (1341–1462), John V Pa la i
o lo gos, John VI Kan ta ko u ze nos, Por tra its of the Byzan ti ne Em pe rors
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Д о ц .  д р  Н Е  Б О Ј  Ш А  С .  Ш У Л Е  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

КА ТА ЛОГ СТА РЕ ШИ НА СА МО КОВ СКЕ ЕПАР ХИ ЈЕ 
(XVI–X VI II ВЕК) 

При ло зи Срп ском би о граф ском реч ни ку  
Ма ти це срп ске1

СА ЖЕ ТАК: У члан ку се ре кон стру и ше ка та лог ста ре ши на Са мо ков ске 
епар хи је Срп ске па три јар ши је од сре ди не XVI ве ка до 1766. го ди не и ука зу је 
се на не ке од про бле ма с ко ји ма се су о ча ва ју ау то ри лек си ко граф ских при ло
га у Срп ском би о граф ском реч ни ку Ма ти це срп ске.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска цр ква, Са мо ков, Дуп ни ца, ар хи је ре ји, Осман ско 
цар ство

Јед на од основ них функ ци ја ка пи тал них лек си ко граф ских про је ка та 
ка кав је Срп ски би о граф ски реч ник (= СБР) Ма ти це срп ске, је сте да омо гу ће 
увид у са др жај и струк ту ру на уч не про дук ци је у тре нут ку ка да се ре а ли зу ју. 
Ако се са ве сно во де и ана ли зи ра ју, ови про јек ти мо гу да ука жу на раз ли ке 
у ме то да ма и ква ли те ту ра да по је ди них ге не ра ци ја ис тра жи ва ча, на пра зни
не у на уч ном зна њу, на не до вољ но из у че не те ме, и што је нај ва жни је, мо гу 
да ство ре са др жа јан ма те ри јал за кри тич ко про ми шља ње и осми шља ва ње 
бу ду ћег ра да по је ди на ца и на уч них ко лек ти ва. Ка да је реч о при ло зи ма ко ји 
су до са да пу бли ко ва ни у СБР, а при па да ју епо ха ма ра ног но вог ве ка, већ се 
из спи ско ва из во ра и ли те ра ту ре ко је су ко ри сти ли ау то ри ви ди да нај ве ћи 
део по сто је ћих зна ња из ове обла сти чи не ре зул та ти ра да ис тра жи ва ча из 
про шлог и прет про шлог сто ле ћа. Овај за кљу чак се још ја сни је уо ча ва ако 
се по сма тра ју те ме из исто ри је Срп ске цр кве, где тек сто ви бра ће Ила ри о на 
(1832–1905) и Ди ми три ја Ру вар ца (1842–1931), Ра до сла ва Гру ји ћа (1878–1955) 
и не ко ли ци не дру гих исто ри ча ра, че сто не пред ста вља ју са мо из во ре чи ње

1 У члан ку се са оп шта ва ју ре зул та ти ис тра жи ва ња на про јек ту „Срп ска на ци ја – ин те
гра тив ни и дез ин те гра тив ни про це си” (ев. број 177.014), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство просве
тe, наукe и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ни ца, већ са со бом до но се и го то ве обра сце за кон тек сту а ли за ци ју про шло
сти. Ни је по треб но по себ но на гла ша ва ти то да на уч на об ја шње ња ко ја су 
фор му ли са на пре сто ти ну и ви ше го ди на и са ма пред ста вља ју исто риј ски 
из вор и тра же од го ва ра ју ћи кри тич ки при ступ. Мно ги исто ри ча ри, ме ђу тим, 
не кри тич ким пре у зи ма њем са др жа ја ста ри је ли те ра ту ре утвр ђу ју на уч ни 
дис курс ра ни јих епо ха и ства ра ју круп не по те шко ће ау то ри ма син те тич ких 
и лек си ко граф ских тек сто ва. Уме сто да бу ду пре глед нај ва жни јих ре зул та та 
ко ји су до тог тре нут ка оства ре ни у на у ци, ова кви при ло зи се не рет ко пре
тва ра ју у пра ве ис тра жи вач ке ра до ве, чи ји се ау то ри вра ћа ју из во ри ма и 
из но ва кон тек сту а ли зу ју за да те те ме.

Ти ме се, ме ђу тим, про бле ми не ис цр пљу ју. Ва жни по да ци о при пад ни
ци ма цр кве не је рар хи је, ства ра о ци ма срп ске умет но сти и кул ту ре, али и о 
светов ним пр ва ци ма из раз до бља XVI–X VI II ве ка, че сто се на ла зе у крат ким 
нат пи си ма на са крал ним објек ти ма и пред ме ти ма или у за пи си ма на ли сто
ви ма цр кве них књи га. Ве ћи ну ових из во ра при ку пља ли су ис тра жи ва чи и 
љу би те љи ста ри на то ком XIX и XX ве ка и пу бли ко ва ли их у ра зним на уч ним 
и по пу лар ним пу бли ка ци ја ма. Из да ња ко ја су му би ла до ступ на у пр вим де
це ни ја ма ХХ сто ле ћа са ку пио је, си сте ма ти зо вао и об ја вио Љу бо мир Сто ја
но вић (1860–1930) у ше сто том ној еди ци ји под на сло вом Ста ри срп ски за
пи си и нат пи си (= ССЗН).2 Вре ме је по ка за ло да су мно ги од ових за пи са и 
нат пи са би ли ло ше при ре ђе ни. Не ки су ка сни је по но во об ја вље ни, не ки су 
у ме ђу вре ме ну уни ште ни, а ка пи тал ног по ду хва та ка квог се пре сто го ди на 
ла тио Љ. Сто ја но вић, ви ше се ни ко ни је при хва тио.3 По што је слич на си ту а
ци ја и с дру гим вр ста ма до ку мен тар них из во ра, ау то ри при ло га за СБР мо ра
ју да пра ве из бор из ме ђу два пу та. Пр ви во ди кроз ста ре зби р ке и че сто упу
ћу је на по гре шне за кључ ке, док дру ги во ди у по тра гу за но ви јим из да њи ма 
из во ра или њи хо вим ори ги на ли ма. Пр ви до при но си ства ра њу и учвр шћи ва њу 
на уч них за блу да, док дру ги из и ску је мно го тру да и зна чај но успо ра ва на уч ну 
про дук ци ју. Сто га се си сте мат ско из да ва ње гра ђе и за ме на ста рих еди ци ја 
из во ра но вим, кри тич ки при ре ђе ним пу бли ка ци ја ма, на ме ће као је дан од бит
них усло ва за уна пре ђе ње исто ри о гра фи је сред њег и ра ног но вог ве ка.

Има ју ћи у ви ду да се зна ча јан део би о граф ских од ред ни ца СБР из епо
ха ра ног но вог ве ка од но си на је рар хе Срп ске па три јар ши је, пред ста ви ће мо 
у овом члан ку ка та лог ста ре ши на Са мо ков ске епар хи је из вре ме на ка да је по
ме ну та цр кве на област би ла део ау то ке фал не Пећ ке ар хи е пи ско пи је. А као 
скро ман до при нос са ку пља њу про со по граф ског ма те ри ја ла за исто ри ју Срп
ске цр кве, при ла же мо два до са да не ко ри шће на из во ра из Осман ског ар хи ва 
Пред сед ни штва вла де (тур. Başba kanlık Osmanlı Arşivi) у Ис тан бу лу. У пи та
њу су ре ги стри бе ратâ (ука зи о име но ва њу на ду жност) ко је је Кан це ла ри ја 
епи скоп ских му ка та (тур. Pi sko po sluk Ka le mi) у Ца ри гра ду из да ла са мо ков ским 
вла ди ка ма у раз до бљу из ме ђу 1702. и 1754. го ди не. Фак си ми ли до ку ме на та 
и њи хов пре вод на срп ски је зик пред ста вље ни су у При ло зи ма бр. 1 и 2.

2 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, I–VI, Срем ски Кар лов ци 1902–1926 
(= ССЗН).

3 Из у зе так је у из ве сној ме ри рад Пе тра Мо ми ро ви ћа на еди ци ји Ста ри срп ски за пи
си и нат пи си из Вој во ди не, I–V, Но ви Сад 1993–2001.
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ЕПАР ХИ ЈА

Са мо ков ска епар хи ја је цр кве на је ди ни ца Пећ ке ар хи е пи ско пи је у чи јем 
су се са ста ву, нај ка сни је од сре ди не XVII ве ка, на ла зи ли део Со фиј ског сан џа
ка (Ка ди лук Са мо ков и област Их ти ма на у Со фиј ском ка ди лу ку) и ис точ ни 
део Ћу стен дил ског сан џа ка (област Дуп ни це у Ћу стен дил ском ка ди лу ку). 
У по ре ским књи га ма ко је су у то до ба во ђе не у Кан це ла ри ји епи скоп ских 
му ка та у Ца ри гра ду, ова епар хи ја ре ги стро ва на је као Ми тр о по ли ја не вер ни ка 
из обла сти (ви ла је та) Дуп ни це, Раз ло га, Их ти ма на, Са мо ко ва и под руч них 
ме ста (осм. Metrepōlīdliḳ ke fe rei vilāyeti Dūbniçe ve Rāzlıḳ ve İhtimān ve Ṣa
māḳov ve tevābı‛hā). На ве де ни то по ни ми ни су увек бе ле же ни истим ре до сле дом, 
али су три ре ги о нал на цен тра (Дуп ни ца, Их ти ман и Са мо ков) и ге о граф ска 
област Раз ло га (на ју гу Са мо ков ског ка ди лу ка) од сре ди не XVII ве ка до след
но упи си ва ни у бе ра те са мо ков ских ар хи је ре ја. Као и дру ги ар хи је ре ји, и 
са мо ков ски је рар си су у вре ме сту па ња на ду жност и у вре ме до ла ска но вог 
вла да ра на пре сто би ли оба ве зни да по ре ској упра ви под не су мол бу за из да
ва ње бе ра та. Том при ли ком др жав ној бла гај ни пла ћа ли су так су пе шкеш, ко ја 
је сре ди ном XVII ве ка вре де ла 4.700, а у пр вој по ло ви ни XVI II сто ле ћа 5.700 
ак чи.4

Те ри то ри јал ни раз вој Са мо ков ске епа р хи је ни је у пот пу но сти ја сан, а 
због не до стат ка по у зда них из во ра ово пи та ње се за са да не мо же ре ши ти. 
Пре сре ди не XVII сто ле ћа епар хи ја је има ла ма њи обим не го у на ред ном ве ку. 
О то ме све до чи не да то ва на бе ле шка из јед ног по ре ског ре ги стра, где се по ми
ње пе шкеш за Ми тр о по ли ју Са мо ков ског ка ди лу ка од 20 осман ских злат ни ка. 
Ова нов ча на вред ност из ра же на је у ре ги стру као 3.250 ак чи, што би при бли
жно од го ва ра ло кур су из пе те де це ни је XVII сто ле ћа. У јед ном тре нут ку 
Са мо ков ска епа р хи ја про ши ре на је на се љи ма ко ја су до та да при па да ла 
Со фиј ској ми тро по ли ји. У ре ги стру се не на во ди о ко јим је на се љи ма реч, 
али је за бе ле же но да је због овог про ши ре ња ју рис дик ци је пе шкеш уве ћан 
за 1.450 ак чи или око 9 злат ни ка. Ко рек ци ја гра ни це до го ди ла се пре 19. џу
ма да у ла хи ра 1059. (30. јунa 1649), ка да се Са мо ков ска епа р хи ја пр ви пут по
ми ње у об ли ку ко ји је има ла у XVI II ве ку.5

Са мо ков ска епа р хи ја гра ни чи ла се у пр вој по ло ви ни XVI II сто ле ћа са 
Со фиј ском ми тр о по ли јом Ца ри град ске ар хи е пи ско пи је на пла ни на ма Ви то ши 
и Ло зен ској, док се иза Их ти ман ске Сред ње го ре на ла зи ло ју рис дик ци о но 
под руч је плов див ског ми тро по ли та. У Плов див ској епа р хи ји би ле су обла
сти Плов ди ва, Та тарПа за ра, Ха ско ва, Чир па на и Ка зан ли ка. Да ље пре ма 
за па ду на ла зи ла се Ми тр о по ли ја Дра ме, ко ја је у осман ским из во ри ма опи
си ва на као Ми тр о по ли ја обла сти (ви ла је та) Дра ме, Зих не, Не вр о ко па и 
Пра ви шта (да нас Елеф те ру по ли код Ка ва ле). Уз гра ни цу са Са мо ков ским 
ка ди лу ком на ла зи ла су се не вр о коп ска се ла До бро ни ште, Оби дин и Го стун. 
За пад на гра ни ца одва ја ла је Са мо ков ску од Ко ла сиј ске (Ћу стен дил ске) епар
хи је Срп ске па три јар ши је и она се де ли мич но по кла па ла с ад ми ни стра тив ном 

4 Р. Трич ко вић, „Срп ска цр ква сре ди ном XVII ве ка”, Глас СА НУ, 320 (Оде ље ње исто
риј ских на у ка 2), Бе о град 1980, 145 (= Трич ко вић, Срп ска цр ква).

5 Ş. Pa muk, A Mo ne tary Hi story of the Ot to man Em pi re, Cam brid ge 2000, 136, 144.
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гра ни цом из ме ђу Са мо ков ског и Ћу стен дил ског ка ди лу ка, а де ли мич но 
ни је, по што су Дуп нич ком об ла шћу упра вља ли сан џак бег и ка ди ја из Ћу
стен ди ла (Кар та 1).6

Кар та 1. Са мо ков ска епа р хи ја и су сед не цр кве не обла сти у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка

АР ХИ ЈЕ РЕ ЈИ

На осно ву рас по ло жи вих из во ра не мо же се мно го ре ћи ни о пи та њу 
се ди шта са мо ков ских ар хи је ре ја. Ре кло би се да су у раз до бљу од сре ди не 
XVI до осме де це ни је XVI II ве ка по је ди ни је рар си ви ше вре ме на про во ди ли 
у Хра му Све те Тро ји це у се лу Круп ни ку, дру ги у цр ква ма у око ли ни Дуп
ни це, тре ћи у Бе љо вој цр кви код Са мо ко ва, а по не ки и у ма на сти ру Ри ли, у 
чи јој би бли о те ци је са чу ван нај ве ћи број за пи са о са мо ков ским вла ди ка ма. 
То је сва ка ко и раз лог због ко јег се у из во ри ма по ми њу под раз ли чи тим име
ни ма, нај че шће као дуп нич ки и са мо ков ски ар хи је ре ји. У за пи си ма се по ми њу 

6 Н. С. Шу ле тић, „Ко ла сиј ска епа р хи ја и ње не ста ре ши не у тур ским по ре ским књи га ма 
(1662–1766)”, Срп ске сту ди је, 1 (2010), 167–169 (= Шу ле тић, Ко ла сиј ска епа р хи ја).
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и с раз ли чи тим ти ту ла ма, јед ни као епи ско пи, дру ги као ми тро по ли ти или 
ар хи е пи ско пи. Бу ду ћи да у из во ри ма не ма на зна ка о то ме да је Са мо ков ска 
епар хи ја, као ни би ло ко ја дру га цр кве на област у Пећ кој ар хи е пи ско пи ји, 
има ла сло же ну струк ту ру, из ве сно је да ста ре ши не Са мо ков ске епар хи је под 
сво јом ју рис дик ци јом ни су има ле дру ге је рар хе. Ти ту ле ми тро по ли та и ар хи
е пи ско па озна ча ва ле су са мо част, а не и њи хо ву ар хи је реј ску власт.

У да љем тек сту при ка за ће мо про со по граф ски ма те ри јал о ста ре ши на ма 
Са мо ков ске и Дуп нич ке епа р хи је у раз до бљу од сре ди не XVI ве ка до 1766. 
го ди не (Та бе ла 1).

1. 
МИТРОФАН 

(дуп нич ки епи скоп, ?, ? – ?, ?, по сле 1. IX 1564)

Пр ви по зна ти ар хи је реј ко ји је у дру гој по ло ви ни XVI ве ка имао ду хов ну 
власт на под руч ју Са мо ков ске епа р хи је, или ба рем на јед ном де лу ње ног под
руч ја, звао се Ми тро фан. Он се по ми ње у за пи су на ру ко пи сном Че тво ро је
ван ђе љу ко је се на ла зи у Цр кве ном му зе ју Св. Си но да у Со фи ји (буг. На цио
на лен църко вен исто ри коар хе о ло ги че ски му зей при Све тия си нод). За пис 
је кра јем XIX ве ка пу бли ко вао бу гар ски ис тра жи вач Ев тим Спро стра нов 
(1868–1931). Уно се ћи текст овог за пи са у зби р ку ССЗН, Љ. Сто ја но вић је про
пу стио да на ве де ва жан по да так ко ји је са оп штио Спро стра нов. Текст за пи са 
пи са ле су две ру ке у раз ли чи то вре ме и он опи су је две раз ли чи те рад ње. Дру
гим ре чи ма, ни је реч о јед ном већ о два ма за пи си ма. Пр ви за пис гла си:

ИзволѣниемѠтцаипоспѣшениемСынаисъвръшенїемьСветагоДꙋха
писасесиакнига,глаголмитетроевагель,четвороеблаговѣстие;писахьазь
многѡгрѣшниермонахГаврилъвъместоѡбластїРадомирскіе,вишеселаБате
новци,ꙋманастирьꙊспенїеПрѣсветеиБогородицивълѣт҂з҃о҃г҃,приѡсвеенаго
митрополитакирДиѡмидїаСофискагоиприкрепискꙋпаРадоі(мир?)скога
Мардариꙗ,иБогъспасеть,амїнъ.

Пр ва рад ња о ко јој све до чи овај из вор је пре пи си ва ње ру ко пи са. Бе ле шку 
је оста вио је ро мо нах Га врил из ма на сти ра Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це код 
се ла Ба те но ва ца у око ли ни Ра до ми ра, из ме ђу 1. сеп тем бра 1564. и 31. ав гу ста 
1565. Та да се на че лу Со фиј ске ми тро по ли је на ла зио вла ди ка Ди о ми ди је, а 
на че лу Ра до ми р ске епи ско пи је вла ди ка Мар да ри је. Дру ги за пис гла си:

ИкꙋпиюпопьНешѡѿсѣлѡДїакковѡ,приепискꙋпакрМитрофана,въ
мѣстозатраниа(?)зовѣепархиеДꙋпници[…]”.7

Дру ги за пис ни је да то ван, али се мо же прет по ста ви ти да је вре мен
ски бли зак прет ход ном. Из ње га се са зна је да је књи гу ку пио поп Не шо из 
се ла Ђа ко ва код Дуп ни це у вре ме дуп нич ког епи ско па Ми тро фа на. Поп 
Не шо је ве ро ват но и ау тор за пи са.

7 E. Спр о стра новъ, Оֲис на ръко ֲ и сиֳе в Би бли о ֳ е ка ֳ а ֲри св. Си нод на Бълֱар ска ֳ а 
Църква в Со фия, Со фия 1900, 44–45 (= Спро стра новъ, Со фия); ССЗН, III, 5612.



На осно ву по сто је ћих из во ра се, да кле, о епи ско пу Ми тро фа ну мо же 
ре ћи са мо то да је у не ком тре нут ку по сле 1. сеп тем бра 1564. био цр кве ни 
ста ре ши на у обла сти Дуп ни це. Ни су по зна те гра ни це епар хи је ко јом је упра
вљао, а не мо же се са си гур но шћу ре ћи ни то да ли је при па дао ар хи је реј ском 
са бо ру Срп ске или Ва се љен ске па три јар ши је.

2. 
ЈОАСАФ 

(круп нич ки ми тро по лит, ми тро по лит Дуп ни це, Са мо ко ва  
и Ра до ми ра, ?, ? – ?, ?, пом. 1576/77, 1578)

По пут вла ди ке Ми тро фа на, не до вољ но ја сан траг у из во ри ма оста вио 
је и вла ди ка Јо а саф. Он је по знат из нат пи са на ко ри ца ма тзв. Круп нич ког 
је ван ђе ља. Нат пис је ви ше пу та об ја вљи ван. У зби р ку ССЗН уне сен је пре ма 
из да њу бу гар ског фи ло ло га Бе ња Цо не ва (1863–1926). По сле Цо не ва нат пис 
су об ја вљи ва ли Јор дан Ива нов (1872–1947) и Кр стју Ми ја тев (1892–1966), а 
но ви је из да ње при ре дио је Бо жи дар Рај ков (1939–1995).8 Прет по ста вља се 
да је ру ко пис Че тво ро је ван ђе ља на стао по чет ком XVI ве ка, јер је пи сан на 
хар ти ји ко ја је из ра ђе на из ме ђу 1496. и 1500. Не ко ли ко де це ни ја по сле ње не 
из ра де, круп нич ки вла ди ка Јо а саф је код со фиј ског зла та ра Ма те ја на ру чио 
сре бр ни по зла ће ни оков за књи гу, ко ју је по том да ро вао Рил ском ма на сти ру. 
Зла тар Ма теј је ње го во кти тор ство ове ко ве чио при клад ним тек стом, ко ји је 
за по чео на пред њој ко ри ци:

Сиестоееѵ(г)лїеѡковаиприїложимїтрополитКрꙋпникꙋкрІѡасафь,

а за вр шио на зад њој ко ри ци:

стомꙋѡцꙋІѡРилскомꙋвьтьиждемонастирРила.

По обо ду зад ње ко ри це ис пи сао је текст о сво ме тру ду и, што је на ро
чи то ва жно, на вео је го ди ну из ра де око ва:

†ПоменетебратиеМатѳеазла(т)раѡСофїювьсти(х)млтвь.ижетрꙋдїсе
иѡковасїеІеѵ(г)лие.приигꙋменꙋЕѳїмиюнастоанїемжепрогꙋменаКалист[а]
вълѣтоз҃п҃е ҃ндиктиѡнье ҃.9

Дру ги из вор у ко јем се, по свој при ли ци, по ми ње исти вла ди ка Јо а саф 
осман ског је по ре кла. По чет ком про шлог сто ле ћа бу гар ски осма ни ста Ди а
ман ди Их чи ев (1854–1913) пу бли ко вао је ху џет ко ји је пећ ки ка ди ја са ста вио 
1. зил хи џе 985 (9. фе бру а ра 1578). До ку мент је зна ча јан за из у ча ва ње епа р
хиј ске ор га ни за ци је Срп ске цр кве у дру гој по ло ви ни XVI ве ка, али због 

8 Б. Цо нев, „Ръко пи сна та сби р ка в Рил ския ма на стир”, Бълֱа р ски ֲре ֱ лед, 6, 1900, 10, 
91; ССЗН, I, 735; Й. Ива нов, Бълֱа р ски сֳа ри ни из Ма ке до ния, Со фия 1931, 206–207; Б. 
Райков, Х. Ко дов, Б. Хри сто ва, Славянски ръко ֲ и си в Рил ския ма на сֳир, 1, Со фия 1986, 
34–36 (= Райков, Славянски ръко пи си).

9 Райков, Славянски ръко ֲ и си, 34–36.
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на чи на на ко ји је пу бли ко ван тре ба га ко ри сти ти с опре зом. Бу ду ћи да се о 
прав ном ста ту су пра во слав не је рар хи је у пр вим де це ни ја ма осман ске вла
да ви не са свим ма ло зна, пре вод ка кав је дао Их чи ев до вољ но је сло бо дан да 
омо гу ћа ва раз ли чи та ту ма че ња ни за ва жних пи та ња из про шло сти Срп ске 
цр кве. Пре ма ин тер пре та ци ји Д. Их чи је ва „па три ја рх срп ског на ро да и дру
гих на род но сти” (!) Ге ра сим по твр дио је овом при ли ком пред све до ци ма да 
му је ми тро по лит Јо а саф пре дао 85 ду ка та, ко ли ко је био ду жан да му да је 
сва ке го ди не на име раз ли чи тих так си ко је је уби рао у обла сти ма под сво јом 
ју рис дик ци јом. Су ма од 85 злат ни ка би ла је утвр ђе на збра ја њем 50 це ки на 
за „епар хи је” Са мо ко ва и Дуп ни це и 35 це ки на за „епар хи ју” Ра до ми ра.10

Има ју ћи у ви ду да се круп нич ки ми тро по лит Јо а саф по ми ње 1576/77, 
а да је ми тро по лит исто га име на по чет ком 1578. упра вљао у обла сти ма Дуп
ни це, Са мо ко ва и Ра до ми ра, ра зум но је прет по ста ви ти да се ра ди о ис тој 
осо би. На та кво ра су ђи ва ње упу ћу је и чи ње ни ца да је се ло Круп ник, о ко јем 
је ов де реч, у XVI сто ле ћу при па да ло по пи сној обла сти (на хи ји) Дуп ни це, 
од но сно ка ди лу ку и сан џа ку Ба њи (Ћу стен ди лу).

3. 
АНАНИЈЕ (?) 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, ?, пом. пре 9. IX 1650)

Иа ко и Р. Гру јић и Са ва Ву ко вић (1930–2001) по ми њу са мо ков ског вла
ди ку Ана ни ја у сво јим лек си ко граф ским ра до ви ма, до ка зи о жи во ту овог 
је рар ха то ли ко су оскуд ни, да се не мо же са си гур но шћу твр ди ти ни то да 
је у пи та њу ствар на лич ност.11 Он се по ми ње са мо у јед ном из во ру, у за пи су 
на ру ко пи су Три о да из би бли о те ке ман. Св. Пан те леј мо на на Све тој Го ри, 
где је, пре ма твр ђе њу Љ. Сто ја но ви ћа, тај ном бу кви цом на пи са но:

ОвюкнигꙋписакирАнаниивладикиСамѡковꙋиДꙋпнициипрочимиазь
многогрешнимонахГаврилѿбогохранимагоградаВдинѣѿселаЦрънеРеке.12

Сум њу у пра вил ност Сто ја но ви ће вог чи та ња ства ра чи ње ни ца да ми
тро по ли то во име не по ми њу дру ги ис тра жи ва чи ко ји су опи си ва ли овај 
ру ко пис. У опи су Ан то ни јаЕми ла Та хи а о са овај за пис се уоп ште не на во ди.13 
У опи су А. Ту ри ло ва по ми ње се крат ка тај но пи сна бе ле шка пи са ра Га ври ла, 
ко ји је књи гу пре пи сао за вла ди ку Са мо ко ва и Дуп ни це, али се не по ми ње 
име ар хи је ре ја.14

10 Д. Их чи евъ (прир.), Тур скиֳѣ до ку мен ֳ и на Рил ския мо на сֳирь, Со фия 1910, 324–325.
11 Р. Гру јић, „Са мо ков ска епар хи ја”, у: С. Ста но је вић (ур.), На род на ен ци кло пе ди ја 

СХС, I–IV, Бе о град 1925–1929, IV, 30; Са ва епи скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог 
до два де се тог ве ка, Бе о град 1996, 13 (= Срп ски је рар си).

12 Љ. Сто ја но вић, „За пи си и нат пи си”, Спо ме ник, ХХХ, Бе о град 1896, 44; ССЗН, II, 4269.
13 А. Та хи а ос, Славянские ру ко ֲ и си СвяֳоПан ֳ е ле и мо но ва мо насֳыря (Рус сик) на 

ֱо ре Афон, СанктПе тер бург 2012, 68–69 (= Та хи а ос, Славянские ру ко пи си).
14 А. А. Ту ри лов, Л. В. Мо шко ва, Каֳа лоֱ славянских ру ко ֲ и сей афон ских оби ֳ е лей, 

Бе о град 2016, 402, бр. 1.019 (= Ту ри лов, Ка та лог).
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У слу ча ју да но во из да ње за пи са по твр ди ис прав ност чи та ња Љ. Сто
ја но ви ћа, вре ме упра ве вла ди ке Ана ни ја мо ћи ће са мо при бли жно да се 
од ре ди по мо ћу дру гог за пи са, ко ји је ис пи сан бр зо пи сом на по след њем ли сту 
ру ко пи са. Из ње га се са зна је да се рад ња ко ја је сле ди ла из ра ди књи ге – ку
по ви на ру ко пи са – до го ди ла из ме ђу 1. сеп тем бра 1649. и 31. ав гу ста 1650. по 
ста ром ка лен да ру:

СиюкнигоукоупипопьАзарїꙗиприложиемонастироуенохоузасвою
д(оу)шоуБ(ог)ьдагапростивълето҂з҃р ҃н҃и҃придикеоуТеѡфаноу.15

Да кле, ако се вла ди ка ко ји је упра вљао Са мо ко вом и Дуп ни цом за и ста 
звао Ана ни је, он да је на че ло ове епар хи је по ста вљен пре 31. ав гу ста 1650. 
по ста ром или пре 9. сеп тем бра 1650. по но вом ка лен да ру.

4. 
ВИСАРИОН 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, пре 22. IX 1671)

По ми ње се у за пи су у јед ном ру ко пи сном збор ни ку, ко ји се пре Дру гог 
свет ског ра та на ла зио у На род ној би бли о те ци Ср би је. Пре ма из да њу Све то
за ра Ма ти ћа (1887–1995), за пис се на ла зио на 26. ли сту и гла сио је:

ИзволнїемОцаисъпоспѣшенїемС(ы)наисъврьшенїемС(ве)т(а)гоД(оу)ха
исписасесїас(ве)тааиб(о)ж(ь)ст(вь)нааивысокыхб(о)гословїикнигаг(лаго)лмаа
ѳикараповелѣнїемвьсеос(ве)еннагоиб(о)голюбивагоmitropolita(подв. Н. Ш.)
доупничкагокурВисарїѡна,ижекъниїимдобрымпроизволнїемтъчнагоІѡаннꙋ
М(и)л(о)стивомꙋ,пачежеис(ве)теишереиподобеаобтемꙋвл(а)д(ы)цѣ,
посѣенїемибогатымпомилованїемьназираюꙋниежителнопрѣбываюїих,
рꙋкоюжемнѡгогрѣшнагоихоудаговъїноцѣхЕѵѳимїар(мона)х(а)ижевъпо
устыниоубопрѣбываюатѣлѡм,поистинѣжевъмирѣмоудрованїем,тѣкꙋꙋ
тогдалѣтꙋбытїа҂з҃р ҃н҃д҃,ѡтсп(а)снагожевъпльенїаГ(оспод)аиБ(ог)аи
Сп(а)санашегоІ(со)уХ(рист)а҂а҃х҃м҃ѕ҃,индиктиѡньд҃ ҃крꙋгсл(ь)нцꙋд҃ ҃;а
лꙋнѣ ҃,ѳемелїек҃г ҃,златоечислог҃ ҃.ПисажесесїевъС(ве)тѣиГорѣАѳона,на
скитьс(ве)топавльскы,наклїиг(лаго)лмеиСотирь,ежес(ть)Сп(а)сь,емꙋ
жеслава,вьвѣкиаминь.

Ис под овог за пи са срп ски па три јарх Мак сим за бе ле жио је ва жну ре че ни цу:

Обачепопрѣставлѥнїиб(о)голюбивагѡѥp(i)skupa(подв. Н. Ш.)дꙋпнич(к)агѡ
курВисарїѡна–бꙋдиемꙋвечнапамет–възехьсїюкнигꙋазьпоследниприставник
великїецркве,Маѯѵм,патрїархпекскыиБ(о)жїагробапоклонник,иприложих
велицѣипекскои,ипакоћеѡтсїеобитѣликоимлꙋкавствомѡтиметидабꙋдеть
проклѣтѡтГ(оспод)аБ(ог)авседрьжитѣлꙗиѡтПр(е)ч(и)стїеБ(о)гом(а)т(е)ре
иѡтнашогѡсмѣренїасвезаньизадрьжаньздеипредБ(о)гом.Амин.҂з҃р ҃п҃
сек(темврїа)в҃ ҃.16

15 ССЗН, I, 1461; Та хи а ос, Славянские ру ко пи си, 68–69; Ту ри лов, Ка та лог, 402, бр. 1.019.
16 С. Ма тић, Oпиc ру ко пи са На род не би бли о те ке, Бе о град 1952, 161.
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Вла ди ка Ви са ри он мо гао би да бу де и пр ви са мо ков ски ми тро по лит 
ко ји се по ми ње у осман ским по ре ским ре ги стри ма као ста ре ши на епар хи је 
ко ју су чи нов ни ци Кан це ла ри је епи скоп ских му ка та на зи ва ли Ми тро по ли
јом не вер ни ка из обла сти (ви ла јетâ) Дуп ни це, Раз ло га, Их ти ма на, Са мо ко ва 
и под руч них ме ста. На жа лост, име ар хи је ре ја чи ји је по тврд ни бе рат 19. 
џе ма зи у ла хи ра 1059 (30. јул 1649) био у про це ду ри из да ва ња ни је чит ко за
пи са но. Ре кло би се да је у овој ру бри ци ре ги стро ван као Ūrūz (?) Bisāriyōn, 
а у су сед ној као Bisāriyōn.17

По ме ну та два за пи са ука зу ју да је 1645/46. вла ди ка Ви са ри он упра вљао 
цр кве ном об ла шћу у чи јем је са ста ву би ла област Дуп ни це. Ва жан де таљ 
на ко ји тре ба ука за ти је сте то да се иста лич ност у пр вом за пи су на зи ва ми
тро по ли том, а у дру гом – ко ји пи ше срп ски па три јарх – епи ско пом.

5. 
ВИСАРИОН 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, ?, пом. IX 1682)

Па три јарх Ар се ни је Цр но је вић је 6. IX 1682. кре нуо на хо до ча снич ко 
пу то ва ње у Је ру са лим с не ко ли ко пра ти ла ца. Опис ово га пу то ва ња оста вио 
је у днев ни ку, а бе ле шке је по чео да во ди од ко сов ског се ла Ша шков ца на 
Ко со ву. Ње го во пр во ко на чи ште по сле Ша шков ца би ло је у се лу Зла та ри ма, 
дру го у не ком се лу не да ле ко од Ско пља, тре ће у Мла дом На го ри чи ну, че
твр то у Ра ди бу шу у Сла ви шком по љу, пе то на ма на стир ском ме то ху код 
Кри ве Па лан ке, ше сто у Гра ма жда ни ма код Ћу стен ди ла. Сед мог да на до шао 
је на под руч је Са мо ков ске епар хи је и за пи сао сле де ће:

„Ко нак 7. ва ме сто Дуп ни ца, ва до му вла ди ки кир Ви са ри о на. 
И љу ба зно нас при јет и всех уч ре ди до вољ но все ми бла го по треб
ни ми. И пре би смо ту две но шти. И за у тра пој до смо. И с на ми вла
ди ка кир кир Ви са ри он пој де на по кло не ни је Жи во но сна го гро ба 
Го спод ња. И ве лик плач оста ви ста ри ци ма те ри сво јеј.

Ко нак 8. ва ме сту Са мо ко ви, па ки ва ке ли вла ди чи ној. И ту нас 
ле по хри сти ја ни до че ка ше и по треб на ја вса при не со ше. И пре би смо 
и ва ин дан на Ваз дви же ни је ча сна го кр ста. И све ту ју аги ја зму 
са тво рих. И окро пи смо се и всех хри сти ја ни бла го сло вих.

Ко нак 9. ва на ро чи том се лу Се стри ма. И ту хри сти ја ни и ор та
ци усе рд но всех при је ше и љу бов по ка за ше. И вса до вољ но по треб
на ја при не со ше и на кр ми ше всех из о бил но. Бог да их про сти! И 
за у тра, ва су бо ту дне, ор так кир Ра ја Сер бин са тво ри ва до му сво
јем ве ли ко уч ре жде ни је: и са зва все ха џи је и уго сти всех до вољ но. 
И пре би смо вас дан до ве че ра. И мно го уте ше ни је при је хом. И за у
тра вси куп но пој до хом на ре ку. И отуд ва звра тих слу жи те љи је на
ших: јек сар ха Те о до си ја и по па Ије фре ма, и је ште не ко јех спа хи је 

17 Трич ко вић, Срп ска цр ква, 145. Р. Трич ко вић је пр во име про чи та ла као Averovisâriyôn 
или Ава Ви са ри он. Ве ро ват но је у пи та њу гре шка пи са ра.



ко то ри бе ху нас пра ти ли. Ми же пој до хом ва пред ња ја Го спо ду 
Бо гу сла ву ва зда ју ште.”

Већ у на ред ном, де се том ко на чи шту, у Та тарПа зар џи ку, па три јарх пи ше:

„И от зде отре ши смо ће се на ха рач”.18

Вла ди ка Ви са ри он ко ји се по ми ње у днев ни ку не сум њи во ни је осо ба 
ко ја је по ме ну та у за пи су из 1645/46.19 Осим за бе ле шке па три јар ха Мак си ма, 
о то ме све до чи и чи ње ни ца да је од лу ка вла ди ке да по ђе с па три јар хом у 
Је ру са лим ожа ло сти ла ње го ву мај ку. Чи ње ни ца да је вла ди ка Ви са ри он имао 
жи ву мај ку 1682, не до пу шта мо гућ ност да је имао епи скоп ски чин још 1645/46.

Дру ги ва жан по да так ко ји се са зна је из днев ни ка ти че се ју го и сточ не 
гра ни це Са мо ков ске епар хи је. Па три јарх Ар се ни је је, на и ме, био то пло до
че ки ван и го шћен до ко на чи шта у се лу Се стри му. Ка да је на пу стио ово се ло 
и сти гао до ре ке Ма ри це, от пу стио је део сво је прат ње и од та да је пла ћао и 
сме штај и хра ну. Бу ду ћи да су се ла Се стри мо и Мо ми на Кли су ра нај и сточ
ни ја на се ља Са мо ков ског ка ди лу ка, а Ји не лер, Са ран беј и Са ји то во нај за
пад ни ја на се ља Та тар па зар ског ка ди лу ка, овај де таљ ука зу је на то да се 
гра ни ца из ме ђу Са мо ков ске и Плов див ске епар хи је по свој при ли ци по кла
па ла с гра ни ца ма по ме ну тих ка ди лу ка (Кар та 1).

6. 
ГРИГОРИЈЕ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, ?, пом. 10. VI 1702)

Вла ди ка Гри го ри је до са да ни је ре ги стро ван у ли те ра ту ри. У осман ском 
по ре ском ре ги стру из пр ве по ло ви не XVI II ве ка по ме нут је као бив ши ста ре
ши на Са мо ков ске ми тро по ли је. Сме њен је с по ло жа ја, на вод но, „због ло ше 
упра ве”, па су 10. ју на 1702. на пред лог па три јар ха Ка ли ни ка I (1691–1710) 
осман ске по ре ске вла сти на ње гов по ло жај име но ва ле ми тро по ли та Нек та
ри ја (вид. При лог 1).

7. 
НЕКТАРИЈЕ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, пре 24. Х 1710)

На стра ни ца ма две ју књи га из би бли о те ке Рил ског ма на сти ра оста вио 
је за пи се ко је је по чет ком ХХ ве ка про чи тао и об ја вио Е. Спро стра нов, а из 

18 А. Мла де но вић, „Днев ник па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа о пу то ва њу у Је ру са лим 
(текст и фи ло ло шке на по ме не)”, Збо р ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, 35/1 
(1992), 69–107; Исто, Сен тан дреј ски збо р ник, 3, Бе о град 1997, 207–223. У овом тек сту на ве
де на су ста ри ја из да ња из во ра.

19 У СБР су ове две осо бе пред ста вље не као јед на лич ност. С. Ву ко вић, „Ви са ри он, 
ми тро по лит са мо ков ски (? – ?), 1646–1682.”, СБР, 2: В–Г, Но ви Сад 2006, 222. Вид. и Срп ски 
је рар си, 84.
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ње го ве зби р ке пре у зео Љ. Сто ја но вић. Тач ни је из да ње за пи са и де таљ ни ји 
опис ру ко пи са при ре дио је у по след њим де це ни ја ма ХХ ве ка Б. Рај ков.20

Пр ви за пис на чи нио је на ру ко пи сном ми не ју за ја ну ар. За бе ле жио је 
да је 19. ок то бра 1703. (по ста ром ка лен да ру) у Рил ском ма на сти ру ру ко по
ло жио мо на ха Ди о ни си ја у чин ђа ко на, а за тим и пре зви те ра, а 26. фе бру а ра 
1704. (по ста ром ка лен да ру) у све ште нич ки чин по све тио мо на хе До си те ја 
и Ни ки ту, за вре ме игу ма на Јо а ки ма.

†Смѣ(р)нниНектарїепослѣ(д)ниприставникистражархїепи(с)кꙋпїи(!)
Самоковскыепѡ(д)писа(х)своеюрꙋкоюлѣто҂з҃с ҃в҃ ҃тожделе(т)приходи(х)ꙋ
монастирРилскыижепочиваютъмоиста(г)ѡцаІоаннапоустинжителꙗ.
м(с)цаѡ(к),ѳднъизадїакони(х)Дїюнисїаипостави(х)жесьвръшениасен
никапоцрковномꙋправилꙋ.ипакытѡ(ж)летапридѡ(х)ꙋбелꙋне(д)люзовомъ
сирнааседмицаизапопихДоситеꙗиНиктꙋм(с)фкѕкцввзхѯнеѳвсѳпвѯѳ
[=приигꙋменаИѡакима].21

Дру ги за пис на ла зи се на ру ко пи су Ка но на Св. Јо ва ну Рил ском, и њи ме 
је вла ди ка Нек та ри је оста вио спо мен на по се ту Рил ском ма на сти ру, где је бо
ра вио са скоп ским ми тро по ли том Ата на си јем 22. сеп тем бра 1706. (по ста ром 
ка лен да ру):

Лѣто҂з҃с ҃е ҃ ҃прихѡдиздеѡсеннѣишиимитрополитьскопскыкрАѳанасїе
напоклоннїестомꙋѡцꙋРилскомꙋсъНехтарїе(м)Самоковскы(м)приїгꙋмина
к(р)НиканораиеклисиархакрФиларета.М(с)ецасе(п)к҃в҃клѕквѡѳенпуѳцви
(=подписаНектарие).22

По ми ње се и у син ђе ли ји ко јом је срп ски па три јарх Ка ли ник I име но вао 
Мој се ја (Пе тро ви ћа) за да бро бо сан ског ми тро по ли та, по сле ру ко по ло же ња 
у Пећ ком ма на сти ру. У до ку мен ту је за бе ле жен да тум 4. но вем бар (по ста ром 
ка лен да ру), а го ди на је за пи са на по ви зан тиј ској ери (7217) и од Хри сто вог 
ро ђе ња (1709). Из то га би тре ба ло да сле ди, да је до ку мент из дат 15. но вем бра 
1708. по но вом ка лен да ру.

Иѡбрѣтохѡмьѿсветыхьѡтецьиѿсветыхьцарѣихрисовꙋликоесꙋть
митрополиеепископыепѡдьсветꙋюивѣликꙋюцеркѡвьпрѣѡсвеѣнннꙋюархие
пископиюпекскꙋюѡбьдрьжѣꙋювьсемьсрьблмьибльгарѡмьисевѣрнимь
странамьипрочимьѡбачѣпопрѣставлнымитрополитадабарскагокѵрьвиса
риѡнасалꙋчисепрїитикьнамьвьсеѡсвеѣнномꙋмитрополитꙋскѡпскомꙋкѵрь
аѳанасїюи вьсеѡсвеѣнномꙋмитрополитꙋ захльмьскомꙋкѵрь герасимꙋи
вьсеѡсвеѣнномꙋмитрополитꙋрашкомукѵрьмоѵсеюивьсеѡсвеѣнномꙋмитро
политꙋбѣлиградскомукѵрьМихаилꙋивьсеѡсвеѣнномꙋмитрополитꙋтѣми
шварскомꙋкѵрьКонстантинꙋивьсеѡсвеѣнномꙋмитрополитꙋвалвскомꙋкѵрь

20 Е. Спро стра новъ, Оֲис на ръко ֲ и си ֳ е в би бли о ֳ е ка ֳ а ֲри Рил ския ма на сֳир, Со фия 
1902, 26, 36 (= Спро стра новъ, Рил ския ма на стир); ССЗН, III, 5738, 5739, 5740, 5747. Но ви је 
из да ње за пи са: Райков, Славянски ръко ֲ и си, 105.

21 Райков, Славянски ръкоֲи си, 52–53.
22 Райков, Славянски ръко ֲ и си, 105. Код Спро стра но ва и Сто ја но ви ћа по гре шно „под

пи са Ни ка норъ”; Спро стра новъ, Рил ския ма на сֳир, 26; ССЗН, III, 5747.
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григорїюибоголюбазномꙋпископꙋсамокѡвскомꙋкѵрьнектарїю(подв. Н. Ш.)и
боголюбазномꙋпископꙋколасїискомꙋкѵрьданїилꙋибоголюбазномꙋпископꙋ
цѣтинскомꙋкѵрьданїилꙋибоголюбазномꙋпископꙋнишкомꙋкѵрьїѡанићїюи
прѣподобнѣишемꙋѯархꙋнашегоꙋмѣренакѵрьхристофорꙋ.23

У тур ским по ре ским књи га ма са чу ван је по да так о то ме да је на по ме
ну ти по ло жај по ста вљен по сле сме не вла ди ке Гри го ри ја. Од лу ку о ње го вом 
име но ва њу за ми тро по ли та вла сти су об ја ви ле 14. му ха ре ма 1114 (10. ју на 
1702). Убр зо по сле то га из дат му је бе рат за ко ји је пла тио так су од 5.700 аспри. 
По тврд ни бе рат из дат му је на осно ву на ре ђе ња ко је су по ре ске вла сти из да ле 
10. ре би у ла хи ра 1115 (23. ав гу ста 1703). Умро је пре 1. ра ма за на 1122 (24. 
ок то бра 1710), ка да је у ад ми ни стра тив ној про це ду ри би ла пред став ка за 
име но ва ње ње го вог на след ни ка, вла ди ке Да ни ла (При лог 1).

8. 
ДАНИЛО 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, пре 2. V 1716)

По ми ње се у тек сту та ко зва ног Ру вар че вог ле то пи са као је дан од ше сто
ри це ар хи је ре ја Срп ске па три јар ши је ко ји су 1712. иза бра ли ра шког ми тро
по ли та Мој се ја (Ра јо ви ћа) за срп ског па три јар ха. У крат ком би о граф ском 
са оп ште њу ко је је по све ће но па три јар ху Мој се ју ка же се:

аМоисеи,кдпатриархъ.РодомѿРасїе,славнародабисть.Прѣждежебывшоу
емоумитополитоурашкомоуивазведеньбистьнапрестолсрбскивалѣтогосподн
҂а҃ѱ҃в҃ ҃митрополитомьтогдаобретаюимьсеоусрбьскоиземли:Мелетїе,захлмски
илитихерцеговачкїи;Моисеи,босанскипоследибистьбѣлиградски;Константїнь,
скопски;Григорїе,архилскїи;Їоаникїе,епискоупьбѣлоцр(к)вѣньскиинишки;Даниль,
самоковски(подв. Н. Ш.).24

Епи скоп Да ни ло по ми ње се у још јед ном слу жбе ном до ку мен ту ко ји је 
из дат у па три ја ра шкој кан це ла ри ји. У пи та њу је син ђе ли ја ко ја је 1. ја ну а ра 
1714. (или 1716) из да та вр шач ком епи ско пу Мој си ју (Ста но је ви ћу). И ова син
ђе ли ја са др жи име на и ти ту ле ар хи је ре ја Срп ске па три јар ши је. Ово га пу та 
се као ми тро по ли ти по ми њу: скоп ски Кон стан тин, бе о град ски Мој си је, за
хум ски Ме лен ти је, да бар ски Ге ра сим, ва љев ски Гри го ри је и те ми швар ски 
Јо а ни ки је, а као епи ско пи: ни шки Јо а ни ки је, самоковскиДанило, је гар ски 
Је фрем и ипоп си фи ја ћу стен дил ски, од но сно вла ди ка без стал не епар хи је, 
Ви са ри он.25

Из на ве де них из во ра мо же се за кљу чи ти да је Да ни ло ру ко по ло жен за 
са мо ков ског вла ди ку пре из бо ра Мој се ја (Ра јо ви ћа) за срп ског па три јар ха, 
али и да је у слу жбе ној ко му ни ка ци ји на зи ван епи ско пом, а не ми тро по ли

23 „Ста ри не срб ске. Син ђе ли ја ми тро по ли та да бар ског кир Мој се ја”, Бе се да, 10, Но ви 
Сад 1870, 159–160. Ру ва рац.

24 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, Срем ски Кар лов ци 1927, 110 
(= ССРЛ).

25 Д. Ру ва рац, „Гра ма те ми тро по лит ске и па три ја ра шке”, Срп ски Си он, 19 (1905), 558.



том. Ни је без зна ча ја при ме ти ти ни то да Са мо ков ска епар хи ја у за пи су из 
Ру вар че вог ле то пи са ни је озна че на као Бу гар ска, већ као Срп ска зе мља.

Осман ски из во ри у це ло сти по твр ђу ју хро но ло ги ју упра ве вла ди ке Да
ни ла ко ју су ге ри шу до ма ћи из во ри. По ре ске вла сти у Ца ри гра ду име но ва ле 
су га за са мо ков ског ми тро по ли та по сле смр ти вла ди ке Нек та ри ја. Пред
став ку за ње го во име но ва ње са ста вио је па три јарх Ата на си је I (1711–1712) 
пр вог да на ме се ца ра ма за на 1122 (24. ок то бра 1710). Слу жбу је на пу стио око 
10. џе ма зи у ле ве ла 1128 (2. ма ја 1716), ка да је у про це ду ри би ла пред став ка 
за име но ва ње ње го вог на след ни ка, вла ди ке До си те ја. Раз ло зи ње го вог по
вла че ња или сме не ни су по зна ти (При лог 1).

По сто ји основ за прет по став ку да је узрок ње го вог по вла че ња би ло пре у
зи ма ње упра ве над су сед ном Ко ла сиј ском епар хи јом. Вла ди ка Да ни ло, ко га су 
осман ске вла сти име но ва ле за ста ре ши ну Ко ла сиј ске епар хи је 1. џе ма зи у ле
ве ла 1131 (22. мар та 1719), мо гао би да бу де не ка да шњи са мо ков ски ар хи је реј.26

9. 
ДОСИТЕЈ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, пре 13. XI 1718)

У на став ку на ве де не бе ле шке из Ру вар че вог ле то пи са за бе ле же на су 
име на ар хи је ре ја ко је је па три јарх Мој сеј ру ко по ло жио за вре ме сво је цр кве не 
упра ве:

Ипоставлꙗетьсїесвоеюроукою:прьвееТемишвароуЇоаникїа,митрополита
темишварскаго;Моисеꙗ,епискоупасебишкага;Арсенїа,митрополитаЗахлми;
Арсенїа,митрополитарашкога;Кѵрила,митрополитаскопскаго;Досиѳеꙗ,епискоупа
валевскога;Кѵрила,митрополитаПризреноу;Їсаию,митрополитаархилскаго;Досиѳеꙗ,
епискоупасамоковскога(подв. Н. Ш.);Висариѡна,епискоупаКоласїи;ипакиЕфрема,
епискоупаКоласїи;Савоу,митрополитаСкендерїи;Стефана,епискоупаДалматїи.27

Осман ски из во ри по твр ђу ју да је по сле Да ни ло ве сме не 10. џе ма зи у ле
ве ла 1128 (2. ма ја 1716) име но ван До си теј на осно ву пред став ке па три јар ха 
Мој се ја (При лог 1). Умро је пре 19. зул хи џе 1130 (13. но вем бра 1718), ка да је 
у про це ду ри би ла мол ба за из да ва ње бе ра та са мо ков ском вла ди ки Ки ри лу 
(При лог 1).

10. 
КИРИЛ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, пре 10. VI II 1729)

По ми ње се у за пи су на Пчињ ском ру ко пи су Син таг ме Ма ти је Вла ста ра. 
Про чи тао га је и об ја вио Ти мо теј Д. Фло рин ски (1854–1919), а од ње га пре у зео 
Љ. Сто ја но вић.

26 Шу ле тић, Ко ла сиј ска епар хи ја, 165.
27 ССРЛ, 110.

41



42

Идохѡмоурилскимонастирнапоклоненїесветомꙋѡтцꙋпꙋстиножителю
Їѡаннурильскомумесецасек.е ҃ ҃иѡбноевахѡм҂а҃ѱ҃к҃е ҃азАрсенїепекскїи
иазсамоковскиКѵрилл.28

Име но ван је по сле До си те је ве смр ти на осно ву пред став ке са мо ков ског 
ка ди је Аб дул ре џеб ефен ди је. На ре ђе ње о име но ва њу је из да то 19. зул хи џе 
1130 (13. но вем бра 1718). Умро је пре 15. му ха ре ма 1142 (10. ав гу ста 1729), ка да 
је у про це ду ри би ла пред став ка за из да ва ње бе ра та ње го вом на след ни ку Је
фре му (При лог 1).

11. 
ЈЕФРЕМ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, пре 26. VI 1734)

До са да је био иден ти фи ко ван по крат ком за пи су на ру ко пи су Ше сто
дне ва Св. Ва си ли ја Ве ли ког, у ко јем је за бе ле жен по да так о ње го вој по се ти 
ма на сти ру Ри ли. За пис је из зби р ке Е. Спро стра но ва пре у зео Љ. Сто ја но вић. 

҂а҃ѱ҃л҃в҃секвдьнькогдапридемитропѡлитсамоковскигосподиньЕфрем
игосподиньКоласииАѳанасие.29

Осман ски из во ри са др же не ко ли ко по да та ка о про це ду ри за из да ва ње 
ње го вог бе ра та. По ре ске вла сти име но ва ле су га за са мо ков ског ми тро по ли та 
на осно ву пред став ке ко ју је упу тио па три јарх Ар се ни је (Јо ва но вић). На ре ђе
ње о име но ва њу из да то је 15. му ха ре ма 1142 (10. ав гу ста 1729). Већ на ред не 
го ди не под нео је пред став ку за из да ва ње по тврд ног бе ра та, због сту па ња на 
пре сто сул та на Мах му да II (1730–1754). На ре ђе ње за из да ва ње по тврд ног бе
ра та да то је 19. ре би у ле ве ла 1143 (2. ок то бра 1730). Умро је пре 24. му ха ре ма 
1147 (26. ју на 1734), ка да је у ад ми ни стра тив ној про це ду ри би ло име но ва ње 
ње го вог на след ни ка Си ме о на (При лог 1).

12. 
СИМЕОН(ПОПОВИЋ) 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, Со фи ја, 21. VI II 1737)

Вла ди ка Си ме он (По по вић) пр ви пут се по ми ње у срп ским из во ри ма 
1734, у за пи су ко ји је сво јом ру ком на чи нио на ру ко пи су Па не ги ри ка при ли
ком по се те ма на сти ру Ри ли. Љ. Сто ја но вић је овај за пис пу бли ко вао пре ма 
из да њу Е. Спро стра но ва.

АзъгосподинавишеписатогорабъачедѡСѵмеѡнПоповићъмїтрѡполїтъ
Самѡковос.здепрїходивторїкратълетагосподна҂а҃ѱ҃л҃д҃деке ҃поклонїсмосе

28 Т. Д. Фло рин ский, Памяֳни ки за ко но да ֳ ельно й деяֳельно сֳи Ду ֵ а на, царя Сер бов 
и Гре ков, Кіевъ 1888, 309; ССЗН, II, 2453.

29 Спро стра новъ, Рил ския ма на сֳир, 26, 56; ССЗН, III, 5780.
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светомꙋѡтцꙋІѡаннꙋипомолїсмоседанамъбꙋдетъходатаипредъспасителемъ
настрашномъсꙋдїꙋ.СѵмеѡнСамоковскирꙋкою.30

Пред по че так Ау стриј скотур ског ра та 1737–1739. су де ло вао је у пла ни
ра њу устан ка про тив осман ске вла сти, о че му је сту де нич ки ар хи ман дрит 
Ва си ли је 8. мар та 1737. оба ве стио хаб збур шког за по вед ни ка Бе о гра да, ге не
ра ла Фран че ска Ма ру ли ја. У пи сму су као глав ни за ве ре ни ци уз па три јар ха 
Ар се ни ја (Јо ва но ви ћа) по ме ну ти и ра шки ми тро по лит Јеф ти ми је, скоп ски 
епи скоп Ки рил, ко ла сиј ски епи скоп Ата на си је, са мо ков ски епи скоп Си ме он, 
ар хи ман дрит сту де нич ки Ва си ли је (са ста вљач пи сма), пећ ки игу ман Ни кон, 
бр ве нич ки кнез Са ва, ста ро вла шки кнез Ата на си је, сту де нич ки кнез Сте фан, 
сту де нич ки ода ба ша То ма и из ве сни Ми лић Чо ка но вић. Окол но сти под ко ји ма 
је из гу био жи вот не сум њи во су би ле у ве зи с овим по ли тич ким ак тив но сти ма.31

Ње го во стра да ње и по гу бље ње по ми ње се у за пи су на јед ној штам па ној 
књи зи из би бли о те ке пећ ког ма на сти ра. Љ. Сто ја но вић је об ја вио ње гов текст 
на осно ву чи та ња Гли го ри ја Еле зо ви ћа:

Ѡхвалѣтогосподне1732(!)бистьвеликиметежегдавазѣшеНемциНишь,
ипридошедоблизСофїе,дозовомагоХалкалꙗ.ПоследижепридѣнаСофїюпаша
зовомиЋꙋприлиѠглꙋ,исобрадо600тисꙋьвоинствасилнагоивазѣпакиНишь.

ТожделетоѡклевѣтаньбистьархїереиСамоковскиСомеин(!)вишеписатом
паши,даѣѡндигаѡНемцанаТꙋрчина,ѡнжепомногихмꙋкахѡбесиего.32

Стра да ње вла ди ке Си ме о на пот пу ни је је опи са но у два ма за пи си ма, 
ко ји ни су пре ци зно да то ва ни. Пр ви се на ла зи у ру ко пи су Па не ги ри ка срп ске 
ре дак ци је ко ји се на ла зио у Ло зен ском ма на сти ру код Со фи је. За пис је у 
срп ској на уч ној пе ри о ди ци пр ви пу бли ко вао Све ти слав Ву ло вић (1847–1898), 
а из ње го вог члан ка га је пре у зео Љ. Сто ја но вић. У из да њу Б. Цо не ва на ве
де но је да за пис по ти че с кра ја XVI II ве ка.

Еетꙋркѡвоюиспротимоскало,придошенецинанишъипленишеего
тꙋркежеѡдгнашеѿниша,иѿѡкртниегоградѡвъ,тогдавлчаствꙋюꙋипртоль
држеꙋсамокоскиеепархиевсеѡсенномꙋархиереюкСѵмеѡнꙋ,емꙋжеѡретшꙋсе
ваталютавремена,ваметерекомѡдꙋпница,агаренижеꙋстрмишеедомегопле
нишеꙗконеѡтативаненичемꙋ,влкꙋжеꙋватишеегожеиневедошепреигемона,
наѡковашемногимиꙋзамижелезнимивасишеватамницꙋ,ванеижепребить
дник҃гполедижеѿведошеегоꙋсофиюпрепашꙋрекомагоћꙋпрлиогли,ѡнжепо
велеегомꙋчити,ꙗкодаѿвржетсехртаѡнжепртпеꙗкодобарьстралацьспасовь
потоповесиегозавиюмцааѵк҃ада.Сежебитьвлетоа҃ѱ҃л҃з҃.33

30 Спро стра новъ, Рил ския ма на сֳир, 26, 112–113; ССЗН, III, 5775.
31 J. Lan ger, NordAl ba ni ens und der Her ze go wi na Un ter wer fungsAner bi e ten an Oe ster

re ich (1737–1738), Wi en 1880, 267–269. (пре штам па но из: Ar chi ve für österreichische Geschic hte, 
LXII, Bd. 1); М. Ко стић, „Уста нак Ср ба и Ар ба на са у Ста рој Ср би ји про тив Ту ра ка 1737–1739 
и се о ба у Уга р ску”, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва, 6–7, Ско пље 1930, 210; С. Га ври ло вић, 
„Пи смо сту де нич ког ар хи ман дри та Ва си ли ја ге не ра лу Ма ру ли ју од 8. мар та 1737. го ди не”, 
Исто риј ски ча со пис, 39 (1992), 249–254.

32 ССЗН, V, 7734–7735.
33 С. Ву ло вић, „Опис сло вен ских ру ко пи са со фиј ске би бли о те ке”, Спо ме ник СКА, 37 (1900), 

19–20; ССЗН, II, 2708–2709, с ис прав ком у V, 7733, 7735; Б. Цо невъ, Оֲисъ на рѫко ֲ и сиֳѣ и 
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Дру ги за пис на ла зи се у ру ко пи сном Псал ти ру из сре ди не XVII ве ка. 
У за пи су се го во ри о не при ли ка ма у ко ји ма се хри шћан ско ста нов ни штво 
на шло у вре ме хаб збур шкоосман ских бор би за Ниш 1737. го ди не:

приошенемцинаниьивьзешенишьбжїемьповеленєистрахьбожинапана
натꙋрцисьмигодаѡшебесьбоиповьсꙋдюгрьдоветрꙋркистраиметежьбожистра
напаєнани.вьстанꙋтькакѡсл҃нцеистече.ѿютродогезаиде.хоетꙋрципограꙋ
идїавьльинатавииевреинаꙋчиаитоваваьѿхртїанеитꙋрципочеꙋхртьань
мꙋчити.ѡѡтꙋкаанахртїане.навточошеповесенимилотвибожихртиане
ппдпбнемꙋченїцизавеа.лето҂а҃ѱ҃л҃з҃,

а по том се из но се де та љи о по гу бље њу са мо ков ског вла ди ке Си ме о на:

вьсиднидовеьбитьсамѡвкивлкасимеѡьблажени.сьмокьвокиарїепкпь.
вьньнелничаье ҃свешенбисьибисьчꙋдовелїкобожее.повешенїепрьвѡсломисе
вьжеѿвиюпрекиееиюжетретипꙋть.Искончаседхь҃иꙗкожеоннатрїдньвнова
сишемрьтавгꙋсь.дньк҃а҂аѱлз.34

*

Осман ски из во ри са др же не ко ли ко по да та ка о про це ду ри за из да ва ње 
бе ра та вла ди ке Си ме о на. По сле смр ти вла ди ке Је фре ма, па три јарх Ар се ни
је је под нео пред став ку вла сти ма, тра же ћи да се за ми тро по ли та обла сти 
(ви ла је та) Дуп ни це, Раз ло га, Их ти ма на и Са мо ко ва име ну је Си ме он По по вић 
(Pāpās оġlu), што је и учи ње но на ре ђе њем од 24. му ха ре ма 1147 (26. ју на 1734) 
(При ло зи 1 и 2). Чи ни се ве ро ват ним да је пре име но ва ња за ста ре ши ну Са
мо ков ске епар хи је, кра ће вре ме упра вљао Ко ла сиј ском (Ћу стен дил ском) и 
Ни шком епар хи јом. Ипак, вла ди ка Си ме он ко ји се по ми ње у осман ским 
по ре ским књи га ма као ста ре ши на по ме ну тих епар хи ја не мо же се по у зда но 
иден ти фи ко ва ти као Си ме он По по вић. Из ве сни вла ди ка Си ме он био је по
ста вљен на че ло Ко ла сиј ске епар хи је уме сто Је фре ма (Стан ко ви ћа), ко ји је 
са хра њен у Дуп ни ци 4. апри ла 1730.35 Мол ба па три јар ха Ар се ни ја (Јо ва но
ви ћа) да му се из да бе рат за упра ву овим вла ди чан ством по вољ но је ре ше на 
1. му ха ре ма 1143 (17. ју ла 1730), али је већ 16. ша ба на 1143 (24. фе бру а ра 1731), 
по но во на мол бу срп ског па три јар ха, Ко ла сиј ска епар хи ја до де ље на вла ди ки 
Ата на си ју.36 Си ме он је исто га да на име но ван за ни шког ар хи је ре ја, уме сто 
оста ре лог епи ско па Јо а ни ки ја, ко ји је сме њен с по ло жа ја про тив но ње го вој 
во љи. Пред став ку је тим по во дом вла сти ма упу тио па три јарх Ар се ни је и 
она је 16. ша ба на 1143 (24. фе бру а ра 1731) та ко ђе по вољ но ре ше на. Убр зо је 

сֳа ро ֲ е чаֳ ниֳѣ книֱи на На род на ֳ а би бли о ֳ е ка въ Со фия, Со фия: Държав на пе чат ни ца 
1910, 236.

34 Спро стра новъ, Со фия, 12–13. То ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња у Бе љо вој цр кви 
код Са мо ко ва 1994. гру па бу гар ских ар хе о ло га на че лу с Ве се ли ном Ха џи ан ге ло вим от кри
ла је гроб ни цу у ко јој су по ред оста та ка људ ског те ла про на ђе ни де ло ви Је ван ђе ља, ми тро
по лит ско же зло и зла тот ка на ми тро по лит ска оде жда. Не ко ли ко го ди на ка сни је Бу гар ска 
пра во слав на цр ква ка но ни зо ва ла је Св. Си ме о на Са мо ков ског и обе ле жа ва спо мен на овог 
све ца 21. ав гу ста.

35 ССЗН, II, 2549.
36 Шу ле тић, Ко ла сиј ска епар хи ја, 165.
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ни шки ка ди ја Ха лил упу тио деф тер да ру мол бу за по ни ште ње Си ме о но вог 
име но ва ња. И ње гов зах тев је одо брен, па је 21. му ха ре ма 1144 (26. ју ла 1731) 
Јо а ни ки је по но во име но ван за ни шког вла ди ку.

13. 
МЕЛЕТИЈЕ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, ?, 1740–1754)

У ли те ра ту ри је по знат из за пи са на ру ко пи сном Псал ти ру у ко јем се 
по ми њу уче сни ци са бо ра ар хи је ре ја и из бор скоп ског ми тро по ли та Ата на
си ја за срп ског па три јар ха 1747. го ди не.

Нагогѡдоумѣсѧцаїюлиѧгочиславаздвиженъбистьнапрѣстолъ
сербскагопатрихаршествавъсеблаженеишихъпатриахаръкурюкурьАѳанаси
скѡпски.Тогдаприсаборꙋбише:архиереиначалнигосподинъпреѡсвѧениПаусеи
митрѡпѡлитъбалевскїииꙋжичкїи,ВилоѳеиЕрцеговски,ГаврїилъПризренскїи,
МелетиСатьковски(!),Анѳитъскопски.37

Прем да је у за пи су по ме нут као сат ков ски (?) вла ди ка, осман ски из во
ри от кла ња ју сум њу у то да се ра ди о ста ре ши ни Са мо ков ске епар хи је. Не што 
ви ше од две го ди не по сле смр ти вла ди ке Си ме о на (По по ви ћа), пећ ки ар хи
е пи скоп Јо а ни ки је (Ка ра џа) под нео је вла сти ма пред став ку за ње го во име
но ва ње на по ло жај са мо ков ског ар хи је ре ја. На ре ђе ње о име но ва њу из да то је 
27. ше ва ла 1152 (27. ја ну а ра 1740). По ву као се с по ло жа ја пре по след њег 
да на џе ма зи у ла хи ра 1167 (23. апри ла 1754), ка да је у про це ду ри би ла мол ба 
за из да ва ње бе ра та ње го вом на след ни ку Нео фи ту (При лог 2). Раз ло зи ње
го вог по вла че ња ни су по зна ти.

14. 
ТЕОФАНИЈЕ 

(Ис кљу чен из ка та ло га)

Вла ди ка Те о фа ни је уве ден је у ка та лог ста ре ши на Са мо ков ске епар хи
је због гре шке осман ског пи са ра из Кан це ла ри је цр кве них му ка та у Ца ри
гра ду. У зби р ци до ку ме на та за исто ри ју Срп ске цр кве у вре ме па три јар ха 
Га ври ла III, на ша углед на осма нист ки ња Љи ља на Чо лић пу бли ко ва ла је под 
ред ним бро јем 8 и 9 два до ку мен та из до си јеа о име но ва њу са мо ков ског 
вла ди ке Нео фи та 1754. Пи шу ћи име овог ар хи је ре ја, пи сар је у до ку мен ту 
бр. 9 до дао су ви шне по те зе пе ром, што се мо же ви де ти на Сли ци 1. Из ре ги
стра бе ра та, ко ји је при ка зан у При ло гу бр. 2, ја сно се ви ди да је у раз до бљу 
из ме ђу 1754. и 1778. Са мо ков ском епар хи јом без пре ки да упра вљао вла ди ка 
Нео фит.38

37 Љ. Шта вља нинЂор ђе вић, М. Гро зда но вићПа јић, Л. Цер нић, Опис ћи рил ских ру ко
пи са На род не би бли о те ке Ср би је, I, Бе о град 1986, 59.

38 Љ. Чо лић, Пећ ка па три јар ши ја под упра вом па три јар ха Га ври ла Дру гог (Тре ћег) 
(1753–1755), Кра гу је вац 1998, 34–35, 73–77.



Сли ка 1. Име са мо ков ског ми тро по ли та Нео фи та у до ку мен ти ма бр. 8 и 9  
из зби р ке Љ. Чо лић

15. 
НЕОФИТ 

(вла ди ка Са мо ко ва и Дуп ни це, ?, ? – ?, 16. IV 1778)

Нео фит је по знат као је дан од осмо ри це ар хи је ре ја Пећ ке ар хи е пи ско
пи је ко ји су да ли фор мал ни при ста нак за уки да ње ње не ау то ке фал но сти 
1766. По ред ње га то су би ли још и пећ ки ар хи е пи скоп Ка ли ник II, ни шки 
вла ди ка Га ври ло, скоп ски Кон стан тин, бо сан ски Се ра фим, ужич ки Ми тро
фан, бе о град ски Је ре ми ја и ћу стен дил ски Га ври ло.39 Због ова квог од но са 
пре ма тра ди ци ја ма Срп ске цр кве, као и због то га што је остао на сво ме по
ло жа ју по сле 1766, не ки ау то ри сма тра ју да је био грч ког ет нич ког по ре кла. 
На та кав за кљу чак упу ћу је и чи ње ни ца да је пре 1766. уче ство вао у из бо ри
ма ар хи је ре ја из ван гра ни ца Пећ ке ар хи е пи ско пи је. Та ко је, на при мер, уз 
при ста нак со лун ског ми тро по ли та Те о до си ја уче ство вао у из бо ру мо глен ског 
епи ско па Гер ма на 1762.40

Осман ски из во ри са др же не ко ли ко по да та ка о ад ми ни стра тив ним по
сло ви ма ко је је оба вљао у Ца ри гра ду. По сле по вла че ња вла ди ке Ме ле ти ја с 
по ло жа ја са мо ков ског вла ди ке, иза бран је за ње го вог на след ни ка, па је па
три јарх Га ври ло III под нео вла сти ма мол бу да му се из да ар хи је реј ски бе рат. 
Мол ба је одо бре на по след њег да на џе ма зи у ла хи ра 1167 (23. апри ла 1754) и 
уз услов да пла ти оби чај ни пе шкеш од 5.700 ак чи за по ве ђе но је да му се из
да ар хи је реј ски бе рат. По сле при са је ди ње ња ње го ве епар хи је Ца ри град ској 
ар хи е пи ско пи ји, ва се љен ски па три јарх упу тио је вла сти ма мол бу да му се 

39 И. Ја стре бов, По да ци за исто ри ју срп ске цр кве, Бе о град 1879, 3–4; В. При би ће вић, 
„Ак та о уки да њу Пећ ске па три јар ши је”, Бо го слов ски гла сник, V, Срем ски Кар лов ци 1905, 
379.

40 Ђ. Сли јеп че вић, „Уки да ње Пећ ке па три јар ши је 1766”, Бо го сло вље, 13, 3–4 (1938), 
280–281.
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из да но ви бе рат, што је на ре ђе но 26. ре би у ла хи ра 1180 (1. ок то бра 1766). По
сле до ла ска на пре сто сул та на Абул ха ми да I (1774–1789), об но вио је овај бе рат, 
а на ре ђе ње за по твр ду ње го вог име но ва ња из да то је 8. зул хи џе 1187 (20. фе
бру а ра 1774) (При лог 2).

Пре ма за пи су на јед ном ру ко пи су из би бли о те ке ма на сти ра Ри ле, умро 
је 16. апри ла 1778.41

Та бе ла 1. Ка та лог ста ре ши на Са мо ков ске епар хи је (1565–1778)

СТА РИ КА ТА ЛОГ НО ВИ КА ТА ЛОГ 
Ми тро фан
(дуп нич ки, пом. 1565)

Ми тро фан
еп. дуп нич ки, око 1565 (?)

Јо а саф
(пом. 1578)

Јо а саф
пом. 27. I 1578.

Ана ни је
(пом. пре 1666) Ана ни је (?)

Ви са ри он
(пом 1646, 1682)

Ви са ри он
(пом. 1646, † пре 22. IX 1671)

Ви са ри он
(пом. IX 1682)

Нек та ри је
(пом. 1703, 1710)

Гри го ри је
(пре 1702)
Нек та ри је

(1702–1710)
Да ни ло 
(пр ва по ло ви на 18. в.)

Да ни ло
(1710–1716)

До си теј 
(пр ва по ло ви на 18. в.)

До си теј
(1716–1718)

Ки рил
(пом. 1725)

Ки рил
(1718–1729)

Је фрем
(пом. 1732, 1734)

Је фрем
(1729–1734)

Си ме он
(умро 1737)

Си ме он
(1734–1737)

Ме ле ти је
(пом. 1747)

Ме ле ти је
(1740–1754)

Те о фа ни је
(пом. 27. IV 1754) Нео фит

(1754–1778)Нео фит 
(пом. 1766, † 1778)

41 Спро стра новъ, Рил ския ма на сֳир, 68; ССЗН, III, 5884.
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При лог 1. Ре ги стар из да тих бе ра та ста ре ши на ма Са мо ков ске епар хи је  
од 1702. до 1734. го ди не (BOA, KK 2542)

МИ ТРО ПО ЛИ ЈА НЕ ВЕР НИ КА У ОБЛА СТИ МА (ВИ ЛА ЈЕ ТИ МА)  
ДУП НИ ЦЕ, КА ЗАН ЛИ КА42, ИХ ТИ МА НА, СА МО КО ВА  

И ПОД РУЧ НИХ МЕ СТА

У оба ве зи мо на ха Нектарија(Neḳṭarīyōs); [именован је уместо] мо на ха 
Гри го ри ја (Līġōrye) ко ји је сме њен због ло ше упра ве; [берат је издат] на осно
ву пред став ке па три јар ха Пе ћи мо на ха Ка ли ни ка (Ḳāliniḳōs) и уз ви ше не 
за по ве сти [која је издата] 14. му ха ре ма 1114. го ди не (10. ју на 1702); ста ри 
пе шкеш: 5.700 [акчи].

Из дат је но ви бе рат због сту па ња [новог султана] на пре сто; 10. ре би у
ла хи ра 1115. го ди не (23. ав гу ста 1703).

По што је по ме ну ти мо нах Нек та ри је умро, на ње го во ме сто је по ста вљен 
мо нах Данил (Dānīl) ко ји је ис пра ван [човек]; [берат се издаје] на осно ву 
пред став ке па три јар ха Пе ћи мо на ха Ата на си ја (Aṭanāsīyōs) од пр вог да на 
[месеца] ра ма за на 1122. го ди не (24. ок то бра 1710).

Сме њен је [монах Данило]; за ми тро по ли та у по ме ну тим обла сти ма 
(ви ла је ти ма) уме сто ње га је име но ван Доситеј (Dōsītiōs); бе рат му је уру чен 

42 Очи глед на гре шка пи са ра. Уме сто Ка зан лик тре ба да пи ше Раз лог.
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10. џе ма зи у ле ве ла 1128. го ди не (2. ма ја 1716) на осно ву пред став ке не вер нич
ког па три јар ха Пе ћи мо на ха Мој се ја (Mōysey), тел хи са и уз ви ше не за по ве сти; 
ста ри пе шкеш: 5.700 [акчи], [пеш к еш је плаћен] пр вог да на ме се ца џе ма зи у
ле ве ла 1128. го ди не (23. апри ла 1716).

Умро је [монах Доситеј]; уме сто ње га [је именован] мо нах Кирил (Kī
rilōs); [берат је издат] на осно ву пред став ке са мо ков ског ка ди је Аб ду рах ман 
ефен ди је, тел хи са и уз ви ше не за по ве сти [која је издата] 19. зул хи џе 1130. 
го ди не (13. но вем бра 1718); ста ри пе шкеш: 5.700 [акчи]. Бе рат је за ве ден у 
ру знам че [регистар].

Умро је [монах Кирил]; уме сто ње га [је именован] мо нах Јефрем (Еfrem); 
[берат је издат] на осно ву пред став ке па три јар ха Пе ћи мо на ха Ар се ни ја (Arse
nīyōs) и уз ви ше не за по ве сти [која је издата] 15. му ха ре ма 1142. го ди не (10. 
ав гу ста 1729). Бе рат је за ве ден у ру знам че [регистар].

Из дат је но ви бе рат због сту па ња [новог] сул та на на пре сто; 19. ре би у
ле ве ла 1143. го ди не (30. но вем бра 1730).

Умро је [монах Јефрем]; уме сто ње га [је именован] мо нах Папасоглу
(Поповић)Симеон (Pāpās oġlu Sīmīyōn); [берат је издат] на осно ву пред став ке 
па три јар ха обла сти (ви ла је та) Пе ћи мо на ха Ар се ни ја и уз ви ше не за по ве сти 
[која је издата] 24. му ха ре ма 1147. го ди не (26. ју на 1734).

При лог 2. Ре ги стар из да тих бе ра та ста ре ши на ма Са мо ков ске епар хи је  
од 1734. до 1754. (BOA, KK, 2542–11)
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МИ ТРО ПО ЛИ ЈА НЕ ВЕР НИ КА У ОБЛА СТИ МА (ВИ ЛА ЈЕ ТИ МА)  
ДУП НИ ЦЕ, РАЗ ЛО ГА, ИХ ТИ МА НА, СА МО КО ВА  

И ПОД РУЧ НИХ МЕ СТА

У оба ве зи мо на ха Папасоглу(Поповић)Симеона (Pāpās oġlu Sīmīyōn); 
[именован је] уме сто мо на ха Је фре ма ко ји је умро; [берат је издат] на осно ву 
пред став ке па три јар ха обла сти Пе ћи мо на ха Ар се ни ја (Arsenīyōs) и уз ви ше
не за по ве сти [која је издата] 24. му ха ре ма 1147. го ди не (26. ју на 1734), ста ри 
пе шкеш: 5.700 [акчи].

Умро је [монах Симеон]; уме сто ње га [је именован] мо нах Мелетије 
(Me le ṭīō s); [берат је издат] на осно ву пе ча том ове ре не пред став ке па три јар ха 
Пе ћи мо на ха Ја ни ки ја (Yānikīyōs), тел хи са и уз ви ше не за по ве сти [која је 
из дата] 27. ше ва ла 1152. го ди не (27. ја ну а ра 1740); ми риј ски пе шкеш је пла ћен 
бла  гај ни пр вог да на ме се ца зул ка де 1152. го ди не (30. ја ну а ра 1716).

[Монах Мелетије] се по ву као с по ло жа ја; име но ван је мо нах Неофит 
(Neōfītōs); бе рат му је уру чен на осно ву пе ча том ове ре не пред став ке па три
јар ха Пе ћи мо на ха Дру гог Га ври ла (Dīger Ġavrīl), тел хи са и уз ви ше не за по
ве сти [која је издата] по след њег да на ме се ца џе ма зи у ла хи ра 1167. го ди не (23. 
апри ла 1754); по што је пла тио ми риј ски пе шкеш др жав ној бла гај ни ње го во 
име но ва ње је за ве де но у ре ги стар.

Из дат је но ви бе рат због сту па ња [новог] сул та на на пре сто 16. са фе ра 
1180. го ди не (10. но вем бра 1756); по што је ми риј ски пе шкеш пла ћен цар ској 
бла гај ни, бе рат је за ве ден у ру знам че ре ги стар.

*

Ова ми тро по ли ја је по уз ви ше ној цар ској за по ве сти при кљу че на Ис
тан бул ској грч кој па три јар ши ји, [па је сада] у за ку пу по ме ну тог па три јар ха 
[с још] око 34–40 но вих је ди ни ца. Сто га је из дат но ви по тврд ни бе рат с од ред
ба ма [које одговарају] усло ви ма у дру гим ми тро по ли ја ма.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

NE BOJ ŠA S. ŠU LE TIĆ, PhD and As sis stant Pro fes sor 
Uni ver sity of Bel gra de 
Fa culty of Phi lo sophy 
Bel gra de, Ser bia

THE CA TA LO GUE OF THE PRE FECTS IN THE EPA RCHY OF SA MO KO VO 
(XVI–X VI II CEN TURY) 

Con tri bu ti ons to Ser bian Bi o grap hi cal Dic ti o nary by Ma ti ca Srp ska

SUM MARY: The work do ne so far on the le xi co grap hi cal pro ject Ser bian Bi o grap hi cal 
Dic ti o nary (in furt her text SBR) by Ma ti ca Srp ska, has de mon stra ted that the ma jor part of 
ar tic les from the epoch of early mo dern era we re ba sed on the work re sults by re se ar chers 
from the 19th and 20th cen tury. Ha ving in mind that the sig ni fi cant num ber of bi o grap hi cal 
en tri es in SBR from the epochs of early mo dern era re la tes to hi e rarchs of the Ser bian church, 
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this pa per pre sents the ca ta lo gue of the pre fects in the Epa rchy of Sa mo ko vo from the ti me 
this church unit was a part of the au to cep ha lo us Ar chbis ho pric of Peć (Ta ble 1). As a hum ble 
con tri bu tion to col lec ting pro so po grap hi cal ma te rial for the hi story of the Ser bian church, 
the re we re ad ded two so far unu sed so ur ces from the Ot to man Ar chi ves of the Pri me Mi ni
ster s̓ Of fi ce in Is tan bul (Tur. Başba kanlık Osmanlı Arşivi). The se are re gi stres of be rats 
(dec re es on ap po int ments), which we re is sued in Con stan ti no ple to the Bis hops of Sa mo ko vo 
bet we en 1702 and 1754. Fac si mi les and do cu ments con tents in Ser bian lan gu a ge are pre sen ted 
in Ap pen di ces 1 and 2. 

KEYWORDS: Ser bian church, Sa mo ko vo, Dup ni ca, Bis hop, Ot to man Em pi re





UDC 271.222(497.11)523(495)”1709”
UDC 091(=163.41)”1709”
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

ХИ ЛАН ДАР СКА ПИ СА НИ ЈА 1709. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви хи лан дар ском пи са ни јом из 1709. го ди не, на 
осно ву Ка та сти ха бр. 523, ру ко пи сне књи ге у ко ју је мо нах Ди о ни си је упи си
вао име на при ло жни ка и до би је не при ло ге. На свом пу ту у пи са ни ји, мо нах 
Ди о ни си је об и шао је мно га ме ста и ма на сти ре у обла сти ма Ко со ва, Ме то хи је, 
Ра шке, То пли це, Ста ре Хер це го ви не и Ста ре Цр не Го ре, по чев ши од При зре
на на ју гу до Сту де ни це на се ве ру, и од Про ку пља на ис то ку до Це ти ња на 
за па ду. Као исто риј ски из вор, Ка та стих бр. 523 са др жи број на све до чан ства о 
та да шњим на се љи ма и ста нов ни штву у сре ди шњим срп ским обла сти ма и 
њи хо вим ве за ма са ма на сти ром Хи лан да ром. По ред то га, у овој књи зи на ла зе 
се по да ци о по је ди ним ар хи је ре ји ма и епар хи ја ма Срп ске па три јар ши је, па ро
хиј ској струк ту ри, ма на сти ри ма и њи хо вим брат стви ма. За бе ле же ни по да ци 
све до че о ста њу срп ског на ро да и пра во слав не цр кве у пе ри о ду на кон окон
ча ња Беч ког ра та (1683–1699).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска па три јар ши ја, ма на стир Хи лан дар, срп ски ма
на сти ри, пи са ни ја, Ко со во, Ме то хи ја, Ра шка, То пли ца, Ста ра Хер це го ви на, 
Ста ра Цр на Го ра, XVI II век 

У Збир ци ру ко пи сних књи га ма на сти ра Хи лан да ра, под бро јем 523, 
чу ва се Ка та стих ко ји је 1709. го ди не, на свом пу ту у пи са ни ји, ис пи си вао 
хи лан дар ски мо нах Ди о ни си је. На стао је на мен ски, као књи га ко ју је тре
ба ло но си ти у пи са ни ју, ра ди упи си ва ња при ло га ко је су вер ни ци, као ми
ло сти њу, при ла га ли Хи лан да ру.1 Пи сан је на па пи ру, бр зо пи сом XVI II ве ка 

1 На зна чај пи са ни је за оп ста нак ма на сти ра за вре ме тур ске вла да ви не ука зи ва ли су 
сле де ћи ис тра жи ва чи: М. В. Ве се ли но вић, „Срп ске ка лу ђе ри це”, Глас СКА 80, 1909, 155–157; 
Ђ. Три фу но вић, „Све то гор ски обра зац за пи сма у Ле шку зе мљу или Ма лу Ру си ју”, Ар хе о
граф ски при ло зи 3, 1981, 161; Р. Гру јић, Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве: по Ра до сла ву 
Гру ји ћу, прир. С. Ми ле у снић, Бе о град 1993, 206; А. Фо тић, Све та Го ра и Хи лан дар у Осман
ском цар ству: (XV–XVII век), Бе о град – Ма на стир Хи лан дар 2000, 221–231; В. С. Да бић, 
„Пре пи ска Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји (XVI–X VI II век)”, у: Пи смо, прир. Р. Љу шић, 
Бе о град 2001, 57; Љ. Пу зо вић, „Пи са ни ја мо на ха ма на сти ра Де ча на у XVI II ве ку на при
ме ру Оп штег ли ста (Де ча ни 154)”, у: Де ча ни у све тлу ар хе о граф ских ис тра жи ва ња, прир. 
Т. Су бо тинГо лу бо вић, Бе о град 2012, 241–267; Иста, „Два де чан ска пи сма за пи са ни ју из 
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срп ске ре дак ци је, ре сав ским пра во пи сом.2 Са др жи број на све до чан ства о 
ста њу срп ског на ро да и цр кве по чет ком XVI II ве ка, због че га пред ста вља ва
жан из вор за њи хо во про у ча ва ње.

Мо нах Ди о ни си је ис пла ни рао је из глед књи ге, ура дио фо ли ја ци ју и 
ис пи сао њен са др жај. По чет не ли сто ве (л. Iа–1а) оста вио је за на кнад но упи
си ва ње по да та ка, на шта је ука зао на са мом по чет ку (л. Iа), где пи ше: „Вьсей
книгилистаинакоелистькоесело.” Ка та стих бр. 523 се са да са сто ји од I + 84 
+ 1 ли сто ва, од ко јих су сле де ћи пра зни: 1б–2а, 2бII3–3а, 4а, 5б–6а, 8а, 9б, 10а, 
11а, 15б, 16а–28а, 30а, 37б, 38а, 39а, 41а, 42а–44а, 45, 46а–47а, 48а–49а, 49б, 
50а–51а, 52б–60а, 61б–63а, 80а–81а. 

На л. Iа, по ред са др жа ја, при вр ху стра не, мо нах Ди о ни си је се пот пи сао 
на грч ком διονύσιος Διονίσι(ος) ѿрож[дества] (1709). На кра ју књи ге, на л. 84б, 
пот пи сао се још јед ном као †ὁ ἐν μοναχ(οῖς) διονύσιος χιλανταρινὸς κ(αὶ) ἐν Χ(ριστ)
ῷ / ἀδελφός († Ме ђу мо на си ма Ди о ни си је Хи лан да рац и у Хри сту брат).4

На л. 83а на ла зи се за пис је ро мо на ха Ми ха и ла Ко ма то ви ћа о ста њу књи
ге из 1912. го ди не: „За ле пи ла се бе ше је два је ра дво ји тру ла и про па ла сва 1912. 
је ро мо нах Ми ха ил Ко ма то вић.”5 На л. 84б је пе чат Би бли о те ке ма на сти ра 
Хи лан да ра, а на ко ри ца ма и до ко рич ном ли сту ис пи сан је по пис мо на шких 
ства ри с по чет ка XX ве ка, ве ро ват но ру ком је ро мо на ха Ми ха и ла Ко ма то ви ћа.

Ка та стих бр. 523 по ме нут је пр ви пут у нео бја вље ном ка та ло гу Са ве 
Хи лан дар ца,6 а ка та ло шки га је об ра дио Ди ми три је Бо да но вић 1973. го ди не.7 
У пр вом и дру гом из да њу ка та логâ сло вен ских ру ко пи са на Све тој Го ри, 
ау торâ Људ ми ле В. Мо шко ве и Ана то ли ја А. Ту ри ло ва, ру ко пис је та ко ђе 
ка та ло шки опи сан.8 По сво јој при ро ди, ка та ло шки опи си ну де са мо основ не 

пр ве по ло ви не XIX ве ка”, Ар хе о граф ски при ло зи 34, 2012, 145–153; Иста, „Ка та стих ма на сти ра 
Хи лан да ра (бр. 522) као из вор за про у ча ва ње исто ри је ма на сти ра по чет ком XVII ве ка”, При
ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 83, 2017, 177–206. 

2 Д. Бог да но вић, Ка та лог ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи лан да ра, Бе о град 1978, 196.
3 Из не ког раз ло га, мо нах је два пу та обе ле жио лист 2, од ко јих је дру ги не ис пи сан. 

По што ни смо у мо гућ но сти да ви ди мо књи гу и да је де таљ ни је ко ди ко ло шки про у чи мо, ово 
оста је не по зна ни ца. 

4 За раш чи та ва ње тек ста на грч ком је зи ку ве ли ку за хвал ност ду гу је мо др Ко сти 
Си ми ћу, на уч ном са рад ни ку Ау стра лиј ског ка то лич ког уни вер зи те та у Бри збеј ну. 

5 Је ро мо нах Ми ха и ло Ко ма то вић био је уче ник и на след ник је ро мо на ха Са ве Хи
лан дар ца на ме сту би бли о те ка ра и чу ва ра ар хи ве. На том по слу ша њу на ла зио се од 1911. до 
смр ти, 1943. го ди не. На ста вио је сре ђи ва ње ар хив ске гра ђе, а очи глед но и би бли о те ке, са 
истом рев но шћу као и ње гов прет ход ник и учи тељ, је ро мо нах Са ва, с тим што су ре ге ста 
ко је је пра вио би ла још пот пу ни ја и бли жа да на шњим. Ви де ти: И. Шпа ди јер, „Ру ко пи сно 
на сле ђе”, у: Ма на стир Хи лан дар, прир. Г. Су бо тић, Бе о град 1998, 126.

6 Ка та лог би бли о те ке хи лан дар ске на Св. Го ре Атон ској, са ста вио Са ва Хи лан да рац 
1908 (у ру ко пи су НБС Р 1.042): „Бр. 521: ка та стих хи лан дар ски, пи сан на па пи ру, 84 ли ста, 
19×13 cm, из XVII ве ка. Ве о ма оште ћен.” И ово га пу та, ну ме ра ци ја ка та сти ха Са ве Хи лан
дар ца се раз ли ку је од да на шње, бр. 521 је да нас бр. 523. 

7 Пре ма све до че њу Ди ми три ја Бог да но ви ћа, ди мен зи је књи ге су 195×130 mm. Са сто ји 
од I + 84 + 1 ли ста ори ги нал не фо ли ја ци је, уве за них у ко жни по вез. То по граф ска сиг на ту ра 
ру ко пи са је 430. Ви де ти: Д. Бог да но вић, Ка та лог ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи лан да ра, 
196.

8 А. А. Ту ри лов и Л. В. Мо шко ва, Славянские ру ко ֲ и си афон ских оби ֳ е лей, Фес са ло
ни ки 1999, 336–337; А. А. Ту ри лов и Л. В. Мо шко ва, Ка ֳ а лоֱ славянских ру ко ֲ и сей афон ских 
оби ֳ е лей, Бе о град 20162, 387.
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ин фор ма ци је о ру ко пи си ма, ко је мо гу да под стак ну на де таљ ни ја ис тра
жи ва ња. 

На осно ву са др жа ја Ка та сти ха бр. 523, не мо же се за кљу чи ти да ли је 
мо нах Ди о ни си је сâм ишао у пи са ни ју, или у прат њи јед ног или дво ји це 
мо на ха, као што је би ло уо би ча је но. У књи зи не ма ни по ме на игу ма на, ко ји 
их је по слао у при ку пља ње ми ло сти ње, што би се мо гло оче ки ва ти, ма да 
ни је оба ве зно, на по чет ку ова квог ти па књи ге.9 

Но ви Па зар за пи сан је као пр во на се ље, од мах иза са др жа ја, а за тим 
сле де још два на се ља из ње го ве око ли не. Ме ђу тим, ни је не мо гу ће да су ти 
ли сто ви на кнад но по пу ње ни, а да је за пра во мо нах Ди о ни си је из Хи лан да ра 
нај пре сти гао у се ди ште Срп ске па три ја ши је, ма на стир Пећ ку па три јар ши ју, 
мо жда и по бла го слов за при ку пља ње ми ло сти ње, а за тим кре нуо у оби ла зак 
око ли не, ка Де ча ни ма и Де ви чу.10 На кон оби ла ска Ме то хи је, мо нах Ди о ни
си је је ре дом по се ћи вао се ла у до ли ни ре ке Ибар, укљу чу ју ћи Иба р ски Ко
ла шин, Гор њи Ибар и Ибар у ужем сми слу, за тим на се ља у Ста ром Вла ху и 
По ли мљу, на свом пу ту ка Це ти њу. У по врат ку, пут га је во дио пре ко се ла у 
око ли ни Ту ти на, ка Но вом Па за ру, а за тим на пу ту за Хи лан дар, пре ко При
зре на и Шти па. У Ка та стих бр. 523 упи са но је 154 то по ни ма, од то га 145 
раз ли чи тих, јер су ве ћа и зна чај ни ја ме ста, по пут Но вог Па за ра и При зре на, 
за пи са на и по ви ше пу та. Ме ста за пи са на у Ка та сти ху до но си мо тран скри
бо ва но, за тим у за гра ди број ли ста на ко јем се на ла зе, а по том бли же ло ка
циј ско од ре ђе ње.11 
	ме сто [...] Паз(а)р [...]шиа (л. 2б): (ве ро ват но је пи са ло „Но ви Па зар” и 

на зив чар ши је у ко јој су бо ра ви ли, али за пис ни је до вољ но чи тљив, због 
оште ће ња ли ста ) 

	се ло По лаз (л. 3б): са да за се лак По ла зи код Но вог Па за ра12 
	се ло Врано[...] (л. 3б): мо жда Вра но ви на код Но вог Па за ра13 
	Па три јар ши ја срп ска ма на стир Пећ (л. 4б)
	ма на стир Пећ па три јар ши ја (л. 4б, 5а) 
	Ме то хи ја, се ло Ђу ра ков ци (6б)
	се ло Че ло пе ки бли зу Де ча на (6б) 
	се ло Цр ни Луг (7а): два то по ни ма са истим име ном: јед но се ло код Ис

то ка, дру го код Кли не
	Сту де ни ца Се ло (7а): се ло се вер но од Цр ног Лу га (код Ис то ка)

9 У Ка та сти ху бр. 521, на л. 1а, на ла зи се за пис у ко јем се ка же да је ње но ис пи си ва ње 
за по че то 1694. го ди не за вре ме игу ма на Ва си ли ја. Уп: Зби р ка ру ко пи сних књи га ма на сти ра 
Хи лан да ра, Ка та стих бр. 521, л. 1а.

10 О про си тељ ним и пре по ру чи тељ ним пи сми ма за пи са ни ју де таљ но: Љ. Пу зо вић, 
„Два де чан ска пи сма за пи са ни ју из пр ве по ло ви не XIX ве ка”, Ар хе о граф ски при ло зи 34, 2012, 
145–153.

11 За уби ци ра ње ве ћи не ме ста ко ри шћен је Ime nik me sta. Pre gled svih me sta, opšti na i 
sre zo va u Ju go sla vi ji sa poš ta ma i te ri to ri jal no nad le žnim su do vi ma i jav nim tu ži o ci ma (Be o grad 
19602). Због оп те ре ћи ва ња на уч ног апа ра та овај на слов се не ће по себ но ис ти ца ти у фу сно
та ма. Та мо где уби ка ци ја ни је би ла мо гу ћа по мо ћу на ве де не књи ге би ће озна че на од го ва ра
ју ћа ли те ра ту ра.

12 М. Ал. Пур ко вић, „По пис се ла у сред ње ве ков ној Ср би ји”, Го ди шњак Скоп ског Фи
ло зоф ског фа кул те та 4, 1939/49, 129.

13 Исто, 75.



	Цр ни Луг (7а) 
	ма на стир Де вич, „храм ча сна го Ва ве де ни ја Пре све те Бо го ро ди це” (7б)
	се ло До лац бли зу ма на сти ра Сту де ни це (8б): ју го за пад но од ма на сти ра
	се ло Бре зо ва (8б): код ма на сти ра Сту де ни це
	се ло Вра ши ца (Вр ши ца, Вр шиц?) (9а): мо жда Вран шти ца, се ло из ме ђу 

Ко па о ни ка и Го ча14 (без при ло га)
	се ло Ми ли ћи (10б): за пад но од Сту де ни це
	се ло Бо ров ци (10б): мо жда Бо ро ви ћи ју го за пад но од ма на сти ра Град ца, 

код Ушћа15 
	се ло Дра гу ша код Про ку пља (11б): са да До ња и Гор ња Дра гу ша у То

пли ци16 
	се ло За сад (12а): се ло бли зу Сту де ни це 
	се ло Рас ти шта (12а): са да за се лак се ла Ђа ко во код Сту де ни це17

	ма на стир Сту де ни ца (12б) 
	не ма ме ста, али има при ло га (13а): ве ро ват но Сту де ни ца 
	не ма ме ста, али има при ло га (13б): ве ро ват но Сту де ни ца и да ље 
	се ло Ка мен(д)ин ? (13б): са да по сто ји на се ље Ка ме ња ри (или Ка ме ња ни?), 

ис точ но од Сту де ни це18

	се ло Дра жи ли ћи (14а): се вер но од ма на сти ра Град ца
	се ло Би ни ћи (14а): се ве ро за пад но од Град ца
	се ло Кру ше ви ца Му са бе го ва? (14б): се ве ро и сточ но од Град ца
	се ло Па ме ти на, бли зу Кру ше ви це (14б): са да је за се лак се ла Град ца19

	се ло Бр ве ни ца (15а): ис точ но од Град ца
	се ло Кре ми ћи (29б): код ма на сти ра Но ве Па вли це20 
	Ибар, ма на стир Па вли ца, „храм че сна го Ва ве де ни ја” (л. 30б)
	се ло Бр ве ник (31а): код Но ве Па вли це 
	се ло По це се (л. 31б): По це сје, код Но ве Па вли це 
	се ло Ва ре во (л. 31б): код Но ве Па вли це 
	Ибар, се ло Ра до је ви на (л. 32а): део се ла Па вли це 21 
	се ло Ба дањ (л. 32а): са да код Ра шке, Ибар22

	се ло Ле шак (л. 32б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар (се вер Ко со ва)

14 С. М. Ко ту ро вић, Реч ник ме ста у Кра ље ви ни Ср би ји, Бе о град 1892, 58.
15 Исто, 119.
16 Исто, 133.
17 Исто, 117.
18 Исто, 119.
19 Исто, 117.
20 Исто, 118.
21 Исто, 117–118.
22 „Ибар је област у до ли ни ре ке Ибра, од Зве ча на код Ко сов ске Ми тро ви це на ју гу, 

па до За пад не Мо ра ве на се ве ру. Пре део око Ибра ви ше Зве ча на зо ве се „Ми тро вач ки”, Ибар
ски или Ста ри Ко ла шин. Ибар је за тво рен пла ни на ма Ко па о ни ком и Же љи ном на ис то ку, а 
Ро го зном и Го ли јом с огран ци ма на за па ду.” – Р. Љ. Па вло вић, „По ди бар и Гок ча ни ца”, 
Срп ски ет но граф ски збо р ник, књ. 56. Пр во оде ље ње, На се ља и по ре кло ста нов ни штва, књ. 
30, Бе о град 1941, 219. Пре ма ре чи ма Р. Љ. Па вло ви ћа, у Ибру по сто је две жу пе (обла сти) – 
Ибар и Гор њи Ибар. Се ло Ја ри ње је гра нич но се ло, се вер но од ње га до За пад не Мо ра ве је 
Ибар, а ју жно, до Зве ча на, је Гор њи Ибар. Уп.: Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, 221. Под ко па о ник 
об у хва та на се ља ис под нај ви ших де ло ва Ко па о ни ка: Ли си ну, Ча је ти ну и Ши па чи ну у Ибру 
и Гув ни ште и Исе во у Гор њем Ибру. Уп.: Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, 223.
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	се ло Зр но сек (л. 32б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Се ми чи шта (л. 33а): мо жда Се ме теш, код Но ве Па вли це23 
	се ло Рон чи ћи (л. 33а): ве ро ват но Ран чи ће код Зу бин По то ка
	се ло Руд ни ца (л. 33а): Под ко па о ник 
	се ло Жи то ле (л. 33б): не у би ци ра но
	се ло Ста ну ло ви ћи (л. 33б): код Бру са, Под ко па о ник
	се ло За ма ни ца (л. 33б): се ло Зе ма ни ца код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Кру шчи ца (л. 33б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Дрен (л. 34а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Тју хо џе? (Ти хо це?) (л. 34а): са да Ти о џе код Руд ни це, Ибар
	се ло За вра та (л. 34а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Остра ће (л. 34а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Исе во (л. 34а): са да Гор ње и До ње Исе во, Под ко па о ник
	се ло Ка мен (л. 34а): мо жда Ка ме ни ца код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Бе ло Бр до (л. 34б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Цр на то во (л. 34б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Ја ри ње (л. 34б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло По по во По ље (л. 35а): мо жда По пов це код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Ка за но ви ћи (л. 35а): код Руд ни це, Ибар
	се ло Ро дељ (л. 35а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Би стри ца (л. 35а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	Но во Се ло (л. 35б): ве ро ват но се ло код Руд ни це (Ибар), ма да по сто ји 

ви ше то по ни ма са овим на зи вом
	се ло Ле ско ви ца (л. 35б): са да Ле ско вац код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Ле по са вле ви ћи (л. 35б): Ле по са вић, Гор њи Ибар
	се ло Со ви њак (л. 35б): се ло под овим име ном са да не по сто ји, али ње гов 

на зив остао је у име ну по то ка Со вљак, ко ји про ти че кроз ибар ска се ла 
Ко ван лук и Ра ти ну, у ко ји ма и не ко ли ко по те са но си овај на зив24 

	се ло Па це се (л. 35б): мо жда По це сје код Но ве Па вли це
	се ло Ку кањ (л. 36а): не ка да се ло у Ибру, ме тох Хи лан да ра, са да са мо 

на зив по то ка ко ји те че кроз Но во Се ло код Руд ни це25 
	се ло При сој ник (л. 36а): за се лак се ла Му ре, код Сту де ни це26

	се ло Му ре (л. 36а): код Сту де ни це
	се ло Бе љак (л. 36а): код Сту де ни це27

	се ло Ши па чи на (л. 36а): Под ко па о ник
	се ло Ули је (л. 36б): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Ру ди ћи (л. 36б): не у би ци ра но
	се ло Со ча ни ца (л. 37а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Јо ша ни ца (л. 37а): код Ле по са ви ћа, Гор њи Ибар
	се ло Ву вац Се ни це (л. 38б): са да се ло Увац код Сје ни це
	Ста ри Влах, ви ла јет Се ни це, се ло Го ње (л. 39б)

23 С. М. Ко ту ро вић, нав. де ло, 118.
24 Р. Љ. Па вло вић, нав. де ло, 375, 387.
25 Р. М. Илић, „Ибар. Ан тро по ге о граф ска про у ча ва ња Ра до ми ра М. Или ћа”, Срп ски 

ет но граф ски збор ник 6, 1905, 551, 650.
26 С. М. Ко ту ро вић, нав. де ло, 117.
27 Исто, 117.
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	Го ње (л. 40а)
	се ло Скрад ник (л. 40б): код Сје ни це
	се ло Ме ћа ни (л. 40б): из ме ђу Сје ни це и При је по ља, код Скрад ни ка и 

Ло пи жа
	се ло Ло пе же (л. 40б): код Сје ни це
	се ло Ду ни ши ћи у Се ни ци (л. 41б)
	Ста ри Влах на хи ја (л. 44б)
	„Ма на стир Ко фи ли ја храм све тих ар хи стра тиг” (л. 44б): из ме ђу Го ли

је и Ја во ра
	Ста ри Влах (л. 45б)
	Ер че ге (л. 45б): код ма на сти ра Ко ви ље и Ду ни ши ћа, са да у оп шти ни 

Ива њи ца
	Ста ри Влах, се ло Ко се ри ћи и Ко со ви ца (л. 47б): бле дим ма сти лом, не 

ви ди се до бро
	Бут ко во (л. 47б): Од 1890. го ди не Бут ко во, Ку ма ни ца, Прим че во Бр до и 

Ко со ви ца спо је ни су у се ло Ко со ви цу код Ива њи це. Мо жда је и се ло 
Ко се ри ћи је дан од за се ла ка.28

	При зен се ло Хо ча (л. 49б)
	ме сто При зрен (л. 51б)
	на ста вак При зре на (л. 52а)
	„Но ви Па зар и на пред на ли сту 72” (л. 60б)
	Но ви Па зар (л. 61а)
	Ко ла шин на Ибру (л. 63б)
	„Ма на стир и храм све то је Ва ве де ни је Бо го ро ди це на ри ца је ми Ду бо ки 

По ток” (л. 63б)
	се ло Пре сек (л. 64а): Ибар ски Ко ла шин
	Ко ла шин Че че во (л. 64б): Ибар ски Ко ла шин
	се ло Ме ла ја Ко ла шин (л. 65а)
	се ло За су ље (л. 65а): се ло За се ље код Ко сов ске Ми тро ви це, ма да има 

ви ше ме ста ши ром срп ског ет нич ког про сто ра са овим на зи вом. 
	Ко ла шин Че че во (л. 65б)
	се ло Цре пу ља (л. 65б): Ибар ски Ко ла шин
	се ло Пре влан (л. 65б): са да Пре влак, Иба р ски Ко ла шин
	се ло Ка лу дра, Ко ла шин (л. 66а)
	се ло Ва ра ге (л. 66а): са да Гор ње и До ње Ва ра ге у Иба р ском Ко ла ши ну
	се ло Ва ра ге у Ко ла шин ци (л. 66б)
	се ло Ја бу ка (л. 66б): Ибар ски Ко ла шин
	се ло Дрен (л. 66б): Ибар ски Ко ла шин
	се ло До ли на Ибру (л. 67а): ве ро ват но не ко се ло у Иба р ском Ко ла ши ну 

ко је са да не по сто ји 
	се ло До бри ње (л. 67б): код Ту ти на
	се ло Гај ла? (л. 68а): не у би ци ра но
	се ло Че че во Ко ла шин (л. 68б)
	Ту ши ћи се ло (л. 68б): Ибар ски Ко ла шин
	Ко ла шин, се ло Ја се но вик (л. 69а)

28 Исто, 147, 433.



59

	се ло При дво ри ца (л. 69а): код Ле по са ви ћа
	Ко ла шин, се ло Оклан ци (л. 69б)
	при ло зи без ме ста (л. 70а)
	се ло Мој стир (л. 70б)
	се ло Ње гуш (л. 70б): се ло код Це ти ња
	Мој стир (л. 71а): има се ло код Бе лог По ља, а код Ту ти на по сто ји Ис точ ни 

и За пад ни Мој стир 
	Је згро ви ћи (л. 71а): се ло код Ту ти на
	Мој стир Ка ра џе (л. 71а)
	Но ви Па зар (л. 71б)
	Но ви Па зар (л. 72а)
	Па зар (л. 72б)
	се ло Пе тр о во ви ше Но во га Па за ра (л. 73а)
	се ло Ше те ви ћи (л. 73а): не у би ци ра но
	Па зар (л. 73а)
	се ло Сре ђа ни (л. 73б): не у би ци ра но
	се ло Ве вер (л. 73б): део Но вог Па за ра
	се ло Па вље (л. 73б): део Но вог Па за ра
	се ло Цр ни врх (л. 74а): се ло код Пе ћи,29 уко ли ко ни је по сто ја ло не ко на

се ље са овим име ном у око ли ни Но вог Па за ра
	се ло Се ла ко вац (л. 74а): не у би ци ра но
	се ло Сре ђа ни (л. 74а): не у би ци ра но
	се ло По пе (л. 74а): код Но вог Па за ра
	се ло Ба ра ко вац (л. 74б): не у би ци ра но
	се ло Ро гин ље (л. 74б): не у би ци ра но
	се ло Осо је бли зу Па за ра Но во га (л. 75а)
	Би хор на хи ја (л. 75б): По ли мље, се вер но од Бе ра на
	се ло То чи ло во (л. 75б): код Ту ти на
	се ло Ми ла ко ви ћи (л. 75б): код При је по ља, Бро да ре ва и Го сту на
	се ло Стра ња ни? (л. 75б): са да Гор њи и До њи Стра ња ни, код Бро да ре ва
	се ло Вр ба ни ца (л. 76а): не у би ци ра но
	се ло Сте па ни ца (л. 76а): не у би ци ра но
	Би хор (л. 76а)
	се ло Мрч ко ви на (л. 76а): код При је по ља
	се ло Си нан? (л. 76б): не у би ци ра но
	се ло Ис ток у Ме то хи ји (л. 77а)
	Ме то хи ја, се ло Ис ток (л. 77б)
	Љу би шта (се ло?) (л. 77б): се ло Љу би ште код Ви ти не
	се ло Љу би шта (л. 78а)
	се ло Црн це (л. 78а): код Ис то ка
	се ло Ту че па (л. 78б): Ту чеп код Ис то ка30

	се ло Мој стир у Ме то хи ји (л. 79а): код Ис то ка
	се ло Ма че те во (л. 79б): код При зре на
	се ло Ки ча ва у Вра не ши (л. 81б): код Би је лог По ља

29 У. С. Ше шум, Ср би ја и Ста ра Ср би ја (1804–1839), Бе о град 2017, 50.
30 М. Ал. Пур ко вић, „По пис се ла у сред ње ве ков ној Ср би ји”, 151.



	се ло Ку тло вац бли зу Дми тро ви це (л. 82а): код Ко сов ске Ми тро ви це
	се ло Гој бу ља бли зу Ву чи тр на (л. 82а)
	Си ри ни ће, се ло Сев це (л. 82б): Си ри нић ка жу па
	Штип, се ло Но ва (л. 83а): Но во Се ло, са да део Шти па, а по сто ји и дру

го Но во Се ло, ју жно од Шти па
	се ло Жи го ли (л. 83б): не у би ци ра но
	се ло Бу на (л. 83б): не у би ци ра но
	при ло зи без ме ста, на ста вак прет ход ног упи са (л. 84а)
	при ло зи без ме ста (л. 84б)

На пу ту при ку пља ња ми ло сти ње за ма на стир, по ред се ла и ва ро ши, хи
лан дар ски мо нах Ди о ни си је по се тио је не ко ли ко ма на сти ра. У њи ма је бо
ра вио не ко вре ме, до био по моћ за свој ма на стир, а на ма оста вио дра го це не 
по дат ке о ма на стир ском брат ству. Стра да ње мо на штва и ру ше ње ма на сти ра 
на ве ли ком де лу срп ског ет нич ког про сто ра то ком Беч ког ра та (1683–1699), 
од ко јих не ки ни кад ни су об но вље ни, би ла је ду го трај на по сле ди ца рат них 
деј ста ва.31 Сто га су из у зет но ва жна све до чан ства о по сто је ћим ма на сти ри ма 
у по сле рат ном пе ри о ду и о ста њи ма њи хо вих брат ста ва де це ни ју ка сни је.

Нај пре је био у се ди шту Срп ске па три јар ши је у Пе ћи. На л. 4б ки но ва
ром је ис пи сан за пис „Б(о)госпасемипрѣстолъиПатриаршиасрбъскамонастиръПећъ.
Пис(а)преѡс[в]ееннымитрѡполитъкирАѳанасиїеобштилистъ”. Да кле, та да шњи 
скоп ски ми тро по лит (око 1706–1711), по то њи срп ски па три јарх Ата на си је I 
(1711–1712)32 дао је при лог у из но су оп штег ли ста, нај ве ћи ко ји се да вао у 
ова квим при ли ка ма. На сле де ћем ли сту (л. 5а), у истом ма на сти ру, не ки је
ро мо нах пи сао је се би про ско ми ди ју од три гро ша. За ни мљи во је да се у 
се ди шту Па три јар ши је не по ми ње та да шњи па три јарх Ка ли ник I,33 ма да 
ње го во од су ство не из не на ђу је, бу ду ћи да је и сâм че сто би вао у пи са ни ји. 

На кон Пе ћи, пре ко не ко ли ко ме то хиј ских се ла из око ли не Де ча на, сти
гао је до ма на сти ра Де ви ча (л. 7б).34 Ов де је ста рац Ву ко се би као при лог 
пи сао 40 ли тур ги ја. Да ље, пре ко Ста рог Вла ха и Ибра, упу тио се у ма на стир 
Сту де ни цу (л. 11б). Ту је да скал кир Ми лен ко пи сао се би за по мен 40 ли тур
ги ја. На сле де ћем ли сту (12б), цр ве ним ма сти лом и кит ња стим ру ко пи сом 
пи ше: „ЦеркваС(ве)таиС(ве)еннааѡбител[ъ]МонастирСтꙋденицаСрбскаЛаѵрахрам
честноеспениїеПрес[в]етїеБ[огороди]це”. Ње го ва по се та па ла је у вре ме кир Па хо
ми ја је ро мо на ха, „ар хи ман дри та све ти је оби те љи”, ко ји је се би пи сао оп шти 
лист. По ред ње га, у ма на сти ру је би ло још осмо ри ца мо на ха: Ми са ил је ро

31 Ра зо ре ни, по па ље ни или опљач ка ни су ско ро сви ма на сти ри на Ко со ву и Ме то хи ји, 
це лом По мо ра вљу, Шу ма ди ји, Под ри њу, По са ви ни и Сре му. Уп.: Исто ри ја срп ског на ро да, 
III/1, Бе о град 1993, 543–546.

32 Са ва, еп. шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град –Под
го ри ца –Ка ле нић 1996, 40–41; Исти, „Ата на си је I”, Срп ски би о граф ски реч ник 1, Но ви Сад 
2004, 294.

33 Н. Шу ле тић, „По ре ске оба ве зе ’Пећ ке па три јар ши је’ у вре ме па три јар ха Ка ли ни ка 
I (1691–1710)”, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 88, 2013, 9.

34 Од но ви јих ра до ва о ма на сти ру Де ви чу ви де ти: Љ. Пу зо вић, „По ку шај ре кон струк
ци је ру ко пи сне зби р ке ма на сти ра Де ви ча”, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, 
81, 2015, 93–109.
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мо нах, је ро мо нах Је фрем, Ми са и ло је ро мо нах, Евло ги је мо нах,35 Ми ха и ло 
је ро мо нах, Са ва ти је је ро мо нах, Се ва сти јан је ро мо нах, мо нах Је фрем и мо
на хи ња Је фре ма, ве ро ват но мај ка не ког мо на ха. 

Ов де је бо ра вио и „пре о све ште ни ми тро по лит ра шки кир Мој сеј”,36 
ко ји је пи сао при лог у из но су оп штег ли ста и ве ли ки са ран дар „да се по је” 
(л. 13а). Из ве сно је да је ра шки ми тро по лит Мој си је та да сто ло вао у Сту де ни
ци, ода кле је на сто јао да об но ви цр кве ну мре жу, ма на сти ре и цр кве, го то во у 
пот пу но сти уни ште не у не та ко дав но за вр ше ном Беч ком ра ту (1683–1699).37

Из Сту де ни це, мо нах Ди о ни си је је кре нуо ка ју го и сто ку, до ли ном Ибра, 
и до шао у ма на стир Па вли цу – „храм че сна го Ва ве де ни ја” (л. 30б). Ми сли 
се на ма на стир Но ву Па вли цу, јер је она са цр квом по све ће ном Ва ве де њу, 
ко ју је по ди гао Сте фан, син чел ни ка Му се, у дру гој по ло ви ни XIV ве ка.38 
Ту је за те као вла ди ку кир Је фре ма,39 ко ји је се би пи сао про ско ми ди ју и дао 
во ла за при лог.40 

У Ка та сти ху бр. 523 за бе ле жен је под за ни мљи вим на зи вом „ма на стир 
Ко фи ли ја, храм Све тих Ар хи стра ти га” (Ста ри Влах на хи ја, л. 44б). Ра ди се 
о ма на сти ру Ко ви ље, по диг ну том кра јем XII или по чет ком XI II ве ка, са цр ква
ма по све ће ним Све тим Ар хан ђе ли ма и Све том Ни ко ли. За пу сте ли ма на стир 
је 1644. го ди не об но вио та да шњи ра шки ми тро по лит, по то њи срп ски па три
јарх Га ври ло I Ра јић (1648–1655).41 Нај пре је об но вио ста ри храм Све тих 
Ар хан ђе ла, а по том по ди гао но ви, по све ћен Све том Ни ко ли. По чет ком XIX 

35 Евло ги је мо нах пи сао је за по мен мај ки мо на хи њи Те о до ти ји (?) 100 аспри (те шко 
чи тљив за пис).

36 Мој си је (Ра јо вић), ми тро по лит ра шки (пре 1704–1712) и па три јарх срп ски (1712–1725). 
Уп.: Са ва, еп. шу ма диј ски, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, 332–333.

37 О од но су тур скота тар ских и ар ба на шких од ре да пре ма хри шћан ском ста нов ни
штву то ком ра та, у сре ди шњим срп ским обла сти ма, ви де ти: П. С. Срећ ко вић, „Вто рое за
пу сте ние Ата на сия ди а ко на Сер би на 1691–1699”, Спо ме ник СКА 5, 1890, 23–38; Исто ри ја 
срп ског на ро да, III/1, Бе о град 1993, 530–546; Ј. Н. То мић, Де сет го ди на из исто ри је срп ског 
на ро да и цр кве под Тур ци ма (1683–1693), Бе о град 1902, 12–17, 84, 144–146, 162–166, 202–203; 
Р. Трич ко вић, Бе о град ски па ша лук 1687–1739, прир. Н. Шу ле тић, Бе о град 2013, 41–78, 155–
157. По вра так тур ске вој ске са ве ли ким ве зи ром Му ста фом Ћу при ли ћем пре ма Ви ди ну, 
Ду нав ским дру мом ко ји је во дио кроз По жа ре вац, Ку чај ну, Бо газ, Мај дан пек и По реч, до вео 
је до трај не де по пу ла ци је обла сти ис точ не Ср би је (Т. Ка тић, „Су во зем ни пут од Бе о гра да 
до Ви ди на. Пре ма днев ни ку по хо да Му ста фапа ше Ћу при ли ћа 1690. го ди не”, Исто риј ски 
ча со пис 47, 2000, 103–115. Из тур ских по ре ских књи га са зна је се да се ха рач ко ста нов ни штво 
сма њи ло чак осам пу та (Р. Трич ко вић, Бе о град ски па ша лук 1687–1739, 185). 

38 В. Р. Пет ко вић, Пре глед цр кве них спо ме ни ка кроз по ве сни цу срп ског на ро да, Срп ска 
ака де ми ја на у ка. По себ на из да ња. Књи га CLVII. Оде ље ње дру штве них на у ка. Но ва се ри ја. 
Књ. 4, Бе о град 1950, 145; О. Зи ро је вић, Цр кве и ма на сти ри на под руч ју Пећ ке па три јар ши је 
до 1683. го ди не, Бе о град 1984,158.

39 Је фре м Бањанин, бивши владика јегарски, ко ји је до 1719. го ди не живео у Новој Па
влици, где је и сахрањен. Уп.: Д. Руварац, Владика јегарски Јефрем Бањанин, Срп ски Сион 
(1904), 89–91.

40 По да ци о ве за ма хи лан дар ских мо на ха са по ме ну тим срп ским је рар си ма има ју 
по се бан зна чај, јер је го то во из ве сно да су се хи лан дар ски мо на си, по сту па ју ћи по уста ље
ним оби ча ји ма, на кон до ла ска у сва ку епар хи ју по је ди нач но ја вља ли та мо шњим вла ди ка ма, 
не са мо из по што ва ња пре ма њи хо вом чи ну, већ и ра ди до би ја ња бла го сло ва, од но сно до
зво ле, и пре по ру ке за при ку пља ње пи са ни је у њи хо вим епар хи ја ма. Де таљ ни је: Љ. Пу зо вић, 
Два де чан ска пи сма за пи са ни ју из пр ве по ло ви не XIX ве ка, 145–153.

41 Га ври ло I. Ра јић, Срп ски би о граф ски реч ник II, Но ви Сад 2006, 568–569. 
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ве ка ма на стир је пре тво рен у мир ску цр кву, да би 2005. го ди не по стао жен
ски ма на стир.42 У вре ме по се те Ди о ни си ја Хи лан дар ца, ду жност игу ма на 
оба вљао је кир Ди ми три је, али из за пи са ни је нај ја сни је да ли је по ред ње га 
би ло још мо на ха, јер је он сâм за дво ји цу мо на ха пи сао при лог. 

По след њи ма на стир у ко јем је бо ра вио Ди о ни си је Хи лан да рац био је 
„Монастиръихрам[ъ]светоеВьведениеБ(огородиц)инарицаемиДубокиПотокъ”, у Ибар
ском Ко ла ши ну (л. 63б). Је ди ни мо нах, игу ман кир Пај сеј, пи сао је за се бе 
јед ну про ско ми ди ју у ви си ни 5 гро ша.

Вре дан је па жње и по мен мо на ха и мо на хи ња из ван ма на сти ра. У ме сту 
Че че во, у Ибар ском Ко ла ши ну (л. 64б), је реј кир Ни ко ла пи сао је при ло ге 
за оца сво га, Ни ко ди на мо на ха (40 ли тур ги ја) и за мај ку, мо на хи њу Те о фа
ни ју (20 ли тур ги ја). 

Све ште ни ци су че сто би ли хи лан дар ски при ло жни ци, та ко да се у Ка
та сти ху бр. 523 по ми њу 13 пу та. Њи хо ва ма ло број ност не из не на ђу је, ако се 
има на уму ра за ра ње па ро хи јал не мре же на овом про сто ру то ком Беч ког 
ра та. Стра да ње срп ског на ро да би ло је пра ће но стра да њем Срп ске цр кве, 
ко ја је у овом пе ри о ду до жи ве ла пот пу но ра за ра ње по сто је ће струк ту ре, на 
свим ни во и ма, од епар хиј ских до па ро хиј ских.43 Пи та ње је ко ли ко је би ло 
мо гу ће об но ви ти ра зо ре ну па ро хиј ску струк ту ру за не што ви ше од де це ни
је, има ју ћи на уму и де по лу ла ци ју про сто ра. Сле де ћи је ре ји за пи са ни су као 
при ло жни ци: је реј кир Ра до сав (Ме то хи ја, се ло Ђу ра ков ци, л. 6б), је реј кир 
Жи ван (се ло Ми ли ћи, л. 10б), је реј кир Ни ко ла, пре зви тер Ра до сав (се ло 
Ле шак, л. 32б), је реј Га ври ло (се ло Ву вац, Се ни це, л. 38б)44, је реј кир Мој сеј 
(ста ри Влах, ви ла јет Се ни це, се ло Го ње, л. 39б), је реј кир Кр сто (При зрен, 
л. 51б), је реј кир Ни ко ла (Ко ла шин, Че че во, л. 64б), је реј кир Но вак (се ло 
Ва ра ге у „Ко ла шин ци”, л. 66б), је реј кир Ми ла шин (Но ви Па зар, л. 72а), је
реј кир Ни ко ла (Ме то хи ја, се ло Ис ток, л. 77б), је реј кир Ми ха и ло (Штип, 
се ло Но во Се ло, л. 83а), поп Јо ван (Хо ча /Ве ли ка/, л. 84б).

Зна чај не при ло ге хи лан дар ци су до би ја ли и од се о ских ста ре ши на, 
кме то ва и кне зо ва. У Ка та стих бр. 523 упи са но је осам кне зо ва и је дан се о ски 
кмет. Њи хо ви при ло зи су бо га ти – ше сто ри ца су при ло жи ла по 40 ли тур ги
ја (вред ност са ран да ра), дво ји ца при ло ге у жи ту, а је дан у ви ну. Кне зо ви су 
Ве се лин кнез (се ло Би ни ћи, л. 14а), кнез кир Са ва (се ло Кре ти ћи, л. 29б), 
Ми лош кнез (се ло Руд ни ца, л. 33а), кнез кир Ра до ван (се ло Ули је, л. 36б), 
кнез кир Спа со је (Ста ри Влах, ви ла јет Се ни це, се ло Го ње, л. 39б), кир Јо ван кнез 
Лу ја но вић (се ло Ме ла ја, Ко ла шин, л. 65а), кир Лу ка кнез (Ко ла шин, се ло 
Оклан ци, л. 69б), кнез Ми ха и ло (се ло Бу на, л. 83б) и Сте фан кмет (се ло Се
ми чи шта, л. 33а).

42 О. Зи ро је вић, Цр кве и ма на сти ри на под руч ју Пећ ке па три јар ши је до 1683. го ди не, 
118. Ма на стир се на ла зи у се лу Сми љев цу, у под нож ју пла ни не Ја вор. До ступ но на: http://
epar hi jazic ka.rs/ma na sti ri/ma na stirko vi lje/ (при сту пље но 26. 2. 2018).

43 Исто ри ја срп ског на ро да, III/1, Бе о град 1993, 543–546; О ста њу у Срп ској цр кви 
нај бо ље све до чи по да так да су 1710. го ди не у це лој Ни шкој и Бе ло цр кван ској епар хи ји са 
244 се ла, по сто ја ла са мо тро ји ца све ште ни ка (Р. Трич ко вић, Бе о град ски па ша лук 1687–1739, 
185).

44 „Пи са бла го сло ве ни Јо ван Ве ли са вље вић са до мом оп шти лист у Хи лан дар и ње гов 
син је реј Га ври ло 10 гро ша” (Се ло Ву вац Се ни це, л. 38б).



Гле да но уоп ште но, нај зна чај ни је, од но сно нај бо га ти је при ло ге Хи лан дар 
је до био од срп ских за на тли ја у Но вом Па за ру и При зре ну. Ја ке за на тлиј ске 
за јед ни це у овим ме сти ма из да шно су да ри ва ле ма на стир, нов ча но или про
из во ди ма сво је ра ди о ни це. У овој књи зи упи са но је 60 за на тли ја, од ко јих је 
11 да ло при ло ге у на ту ри, а 49 у нов цу: 9 ћур чи ја45, 8 му тав џи ја46, 7 са пун
џи ја47, 5 ку јун џи ја48, 4 тер зи ја49, 4 ек ме џи ја50, 3 дун ђе ра51, 3 са мар џи ја52, 3 
ко ва ча, 3 кун дак чи ја53, 2 ка тан џи ја54, 2 та бан џи ја55, 2 си ми џи ја56, 2 ке ра ми
џи ја (ће ра ми џи ја), 57 1 лу ле џи ја, 1 ту фег џи ја58, 1 мај стор. Пре ма ре до сле ду 
упи си ва ња у Ка та стих бр. 523, за бе ле же на су њи хо ва име на и за на ти:
	Бла го че сти ви кир Јо ван ку јун џи ја (Но ви Па зар /?/, л. 2б)
	Сто јан ту фег џи ја (се ло По лаз, л. 3б) 
	кир Ан ђел ке ра ми џи ја (не ма ме ста, пре то га Сту де ни ца, л. 13б)
	Јов че та ку јун џи ја (не ма ме ста, пре то га Сту де ни ца, л. 13б)
	му тав џи ја (се ло По по во По ље, л. 35а) 
	Ми лен ко са мар џи ја (се ло По по во По ље, л. 35а) 
	кир То мо та ба џи ја (Ста ри Влах , Ер че ге, л. 45б)
	кир Ра дич ћур чи ја (ме сто При зрен, л. 51б)
	Сто јан му тав џи ја (При зрен, л. 51б)
	То мо са пун џи ја (При зрен, л. 51б)
	Мар ко ћур чи ја (При зрен, л. 51б)
	Ста ни ша ћур чи ја (При зрен, л. 51б)
	Сто јан ћур чи ја (При зрен, л. 51б)
	Ми ха и ло са мар џи ја (При зрен, л. 51б)
	Ан дреј ку јун џи ја (При зрен, л. 52а)
	Мар ко ћур чи ја (При зрен, л. 52а)
	Не дељ ко му тав џи ја (При зрен, л. 52а)
	Пеј чин ко вач (При зрен, л. 52а)
	Ра ди вој ћур чи ја (При зрен, л. 52а) 
	Ву ко дул ћер (При зрен, л. 52а)
	Пе тар са пун џи ја (При зрен, л. 52а)
	Мла ден му тав џи ја (При зрен, л. 52а)
	Дра гу тин са пун џи ја (При зрен, л. 52а)
	Ра до ња дул ђер (При зрен, л. 52а)

45 Кр знар. Де таљ но о за нат ским удру же њи ма у пе ри о ду осман ске вла сти на на шим 
про сто ри ма: H. Kre še vlja ko vić, Esna fi i obr ti u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo 1961, као и дру ги 
ра до ви овог ау то ра на по ме ну ту те му. 

46 Кро јач тек стил не ро бе од ко стре ти.
47 За на тли ја ко ји пра ви са пу не.
48 Зла тар.
49 Кро јач. 
50 Пе кар. 
51 Зи да ри. 
52 За на тли ја ко ји из ра ђу је са ма ре и кал та ке. 
53 Пу шкар.
54 За на тли ја ко ји пра ви ка тан це.
55 За на тли је ко ји се ба ве пре ра дом си ро ве ко же и ње ним шта вља њем. 
56 Пе кар ко ји про из во ди фи на пе ци ва. 
57 За на тли ја ко ји пра ви ци гле (ће ра ми де), зи дар (дун ђер). 
58 Пу шкар.

63



64

	Сто јан са пун џи ја (При зрен, л. 52а)
	Кир ко тер зи ја (Но ви Па зар, л. 60б)
	Јо ван ћур чи ја (Но ви Па зар, л. 60б)
	Ми ли сав си ми џи ја (Но ви Па зар, л. 60б)
	Ла зо тер зи ја (Но ви Па зар, л. 60б)
	кир Мак сим тер зи ја (Но ви Па зар, л. 61а)
	Ми ју шко мај стор (Ко ла шин, се ло Оклан ци, л.70а)
	Но вак ек ме џи ја (Но ви Па зар, л. 71б)
	Ми лун кун дак чи ја (Но ви Па зар, л. 71б)
	Јо ван са пун џи ја (Но ви Па зар, л. 71б)
	Љу би сав тер зи ја (Но ви Па зар, л. 71б)
	Ве лич ко кун дак чи ја (Но ви Па зар, л. 72а)
	Иван ек ме џи ја (Но ви Па зар, л. 72а)
	Вук лу ле џи ја (Но ви Па зар, л. 72а)
	Ве се лин кун дак џи ја (Но ви Па зар, л. 72а)
	Ми ха и ло ћур чи ја (Но ви Па зар, л. 72а)
	Ки ро ће ра ми џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ком нин ку јун џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ата на си је ку јун џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Јеф то са пун џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ми хат си ми џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ми лош ек ме џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ма рин ко и Мар ко дул ће ри (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ра до сав ек ме џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Ра до сав му тав џи ја (Но ви Па зар, л. 72б)
	Па ди вој ка тан џи ја (Се ло Пе тр о во ви ше Но во га Па за ра, л. 73а)
	Ми лен ко му тав џи ја (Но ви Па зар, л. 73а)
	То ма му тав џи ја (Но ви Па зар, л. 73а)
	Ди ми три је ћур чи ја (Но ви Па зар, л. 73а)
	Пе тар са мар џи ја (Но ви Па зар, л. 73а)
	Па вле ка тан џи ја (Ве вер, л. 73б)
	Или ја та бан џи ја (се ло Се ла ко вац, л. 74а)
	Мла ден ко вач (се ло Сре ђа ни, л. 74а)
	Но вак ко вач (се ло Мој стир у Ме то хи ји, л. 79а)
	Ра до ван му тав џи ја (се ло Ку тло вац бли зу Дми тро ви це, л. 82а)
	Сте фан Крај че са пун џи ја (Штип, се ло Но ва?, л. 83а)

Хи лан дар је, пре ма за пи си ма у Ка та сти ху бр. 523, до био ве о ма ра зно
род не при ло ге, ка ко у нов цу, та ко и у сто ци или жи ту. Мно ги вер ни ци ни су 
има ли до вољ но го то вог нов ца код се бе, што је би ла, а и да нас је не рет ка 
по ја ва у се о ским сре ди на ма, па су уме сто ње га да ва ли сто ку или жи то као 
при лог. По сма тра ју ћи укуп не при ло ге, хи лан дар ски мо на си до би ли су осам 
ши ље жа ди, два на ест ју на ца, три де се тјед ног ов на, ше сна ест бра ва (ни је на
ве де но да ли се од но си на ов на или ов цу), осам ова ца, пет ова ца са јаг ње том, 
јед ну ко зу, јед ну ко зу с ја ре том, јед ну ко зу дви зе, пет дви ски (не пи ше да ли 
ова ца или ко за), јед ну ов цу дви ску, јед но го ве че, два јар ца и три во ла (јед ном 
за про ско ми ди ју, дру ги пут за 40 ли тур ги ја и тре ћи пут за 60 ли тур ги ја).



65

Од при ло га у жи ту до би ли су: 11,5 убо ра ка59 пше ни це, 6 осма ка60 
пше ни це, 7 ши ни ка61 пше ни це, 11,5 кар ли ца62 пше ни це, 3 ча бра63 пше ни
це, 8 кар ли ца јеч ма, 8,5 убо ра ка јеч ма, 3,5 кар ли ца ра жи, 1 ши ник ра жи, 
по лов ни цу64 ра жи, убо рак круп ни ка, осмак зо би, кар ли цу ов са, убо рак 
ов са, 3,5 убо р ка жи та и 2 убо р ка не ке жи та ри це, чи ји је на зив не чи так. 

По ред уо би ча је них, за бе ле же но је мно штво не у о би ча је них при ло га, у 
по ре ђе њу са оста лим до са да про у че ним ка та сти зи ма и књи га ма слич не 
на ме не.65 Хи лан да ру је при ло же но 3 ар ши на плат на (за 12 ли тур ги ја), 3 
лак та плат на (за 8 ли тур ги ја), ко но пац (за 8 ли тур ги ја), кал па че (за 42 ли
тур ги је), три ко шу ље,66 кли нац (2 ли тур ги је). На ро чи то су за на тли је, као 
број ни и ва жни при ло жни ци, при ла га ли пред ме те ко је су об ра ђи ва ли или 
са ми пра ви ли. Та ко су за на тли је та бан џи је у не ко ли ко на вра та да ва ли та
бан че (та ба че)67 или два та бан че та ву не (40 ли тур ги ја) и три та бан че та (20 
ли тур ги ја + 20 ли тур ги ја). Та бан че је да ва но и за 15 ли тур ги ја, а по ме ну то 
је као ле по, цр но или бе ло. Дво ји ца ко ва ча при ло жи ла су по се ки ру (је дан 
за по мен, дру ги за 10 ли тур ги ја), дво ји ца му тав џи ја по по кро вац (је дан за 
40 ли тур ги ја, дру ги за по мен), са мар џи ја са мар (по мен), ћур чи ја ко жу шан
ца68 (по мен), је дан ка тан џи ја ка та нац69 (4 ли тур ги је), дру ги 3 ка тан ца (20 
ли тур ги ја).

59 Ме ра за жи то, раз ли чи те за пре ми не у раз ли чи тим кра је ви ма и вре ме ни ма. Пре ма 
М. Вла јин цу (Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, IV све ска, Бе о град 1974, 927–929), 
убо рак би мо гао да из но си и 24 kg, али и ма ње. 

60 Пре ма М. Вла јин цу (Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, IV све ска, 682–685) 
осмак ни је пред ста вљао са мо јед ну, не го ви ше ра зних ме ра. Нај че шће се сре ће као осми део 
ва га на (ме ро ва) или у из но су од 8 ока, што би би ло 10,5–12,5 kg. Ока је ме ра ко ја се ко ри
сти ла у свим на шим кра је ви ма под тур ском вла шћу, али и у су сед ним зе мља ма, као јед на 
од глав них об ра чун ских је ди ни ца. Пра ва тур ска (ца ри град ска, стам бол ска) из но си ла је од 
1,225 kg до 1,4 kg, с тим што је 1869. тур ским за ко ном фик си ра на на 1,282.945 kg. Ме ђу тим, 
ока је по не кад ра чу на та и као 1,5 kg. Уп.: М. Вла ји нац, Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку 
ве ко ва, IV све ска, 652–674. 

61 Пре ма М. Вла јин цу (Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, IV све ска, 1048–1055) 
ши ник је за пре мин ска ме ра за жи то и сит не ства ри, чи ја је ве ли чи на мо гла да ва ри ра од 10 
до 20 ока, а по не где и ви ше, да кле од 12 до 30 kg. 

62 Жит на ме ра, на ро чи то ко ри шће на на Ко со ву и Ме то хи ји. Мо гла је да из но си од 
25–35 ока (при зрен ска кар ли ца) до 80 ока (пећ ка кар ли ца). Уп.: М. Вла ји нац, Реч ник на ших 
ста рих ме ра у то ку ве ко ва, III све ска, Бе о град 1968, 369–370. 

63 Ме ра за теч ност, али и ме ра за сит не чвр сте ства ри и жи та ри це. Ко ри шће на је че
шће у XVI II ве ку. Ве ли чи на јој је ва ри ра ла, по ми ње се из нос од тач но 60 kg до 70–80 ока 
(90–100 kg). Уп.: М. Вла ји нац, Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, IV све ска, 1008–1011. 

64 По ла не ке ве ће ме ре, ста ра или ва га на. Уп.: М. Вла ји нац, Реч ник на ших ста рих ме ра 
у то ку ве ко ва, IV све ска, 745. 

65 Љ. Пу зо вић, „Пи са ни ја мо на ха ма на сти ра Де ча на у XVI II ве ку на при ме ру Оп штег 
ли ста (Де ча ни 154)”, Де ча ни у све тлу ар хе о граф ских ис тра жи ва ња, Бе о град 2012, 241–267; 
Иста, „Ка та стих ма на сти ра Хи лан да ра (бр. 522) као из вор за про у ча ва ње исто ри је ма на сти
ра по чет ком XVII ве ка”, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 83, 2017, 177–206; 
Иста, „При ку пља ње пи са ни је пре ма Ка та сти ху ма на сти ра Хи лан да ра (бр. 521): при лог 
исто ри ји Срп ске цр кве и на ро да кра јем 17. и по чет ком 18. ве ка”, Sca la pa ra di si. Ака де ми ку 
Ди ми три ју Бог да но ви ћу у спо мен (1986–2016), Бе о град 2018 (у штам пи).

66 Уз јед ну је за пи са но да је за 20 ли тур ги ја, а за дру ге две да су за по мен.
67 Об ра ђе на ко жа.
68 Ве ро ват но огр тач од ко же, по пут ка пу та.
69 При ло же на су још два ка тан ца, укуп но шест.
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Да ва на су и ал ко хол на пи ћа – за бе ле же но је да је за оп шти лист да то 10 
чу ту ра, али не пи ше че га, мо же се са мо прет по ста ви ти да се ра ди о ра ки ји. 
При ло зи у ви ну за бе ле же ни су на л. 84б, где је упи са но чак 19 при ло жни ка. 
Том при ли ком ма на стир је до био 5,5 ве дра,70 јед ну ве дри цу и 56,5 пин ти71 
но вог ви на, фр таљ72 и по ла ва га на73 жи та, док се због оште ће но сти ли ста не 
ви де два при ло га. 

Сви при ло зи, уоп ште но узев, да ти су за од ре ђе ну вр сту мо ли тве – за 
здра вље да ва о ца или срод ни ка, од но сно за по кој ду ше пре ми ну лих. Да ва о
ци ма је оста вља на сло бо да у из бо ру при ло га, ни су по сто ја ли тач но утвр ђе
ни из но си за од ре ђе ну вр сту по ме на, већ се от при ли ке зна ло ко ли ко је по
треб но да ти за же ље не мо ли тве. До би је ни при ло зи ка сни је су мо гли би ти 
про да ти и пре то че ни у но вац, ка ко би се лак ше до пре ми ли у Хи лан дар. 

У овај ка та стих упи са но је пет раз ли чи тих вр ста мо ли та ва ко је ће се за 
вер ни ке чи та ти по по врат ку у ма на стир: по мен, про ско ми ди ја, оп шти лист, 
ве ли ки са ран дар и ли тур ги ја (Та бе ла 1). Нај ви ше се да ва ло за оп шти лист, 
ко ји је у овој књи зи за бе ле жен де вет пу та, за тим за све ту про ско ми ди ју и 
ве ли ки са ран дар, док су из но си за по мен нај ви ше ва ри ра ли.

Та бе ла 1. Број упи са пре ма вр сти по ме на (мо ли тве)

Вр ста по ме на (мо ли тве) Број упи са 
по мен 122
про ско ми ди ја 12
оп шти лист 9
ве ли ки са ран дар 1
ли тур ги ја укуп но 275
од то га:
јед ну 11
две 9
три 23
че ти ри 15
пе т 26
шест 13

70 Пре ма Лек си ко ну срп ског сред њег ве ка (Бе о град 1999, 395), ча бар је из но сио 41 l ви на, 
ве дро 10,25 l, а кон дир 2,56 l ви на. Пре ма М. Вла јин цу (Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку 
ве ко ва, II све ска, Бе о град 1964, 196–203) ве ли чи на ве дра (ако ва) ва ри ра ла је у за ви сно сти 
од ре ги је. По жун ско и беч ко ве дро са др жа ва ло је 32 пин те, од но сно око 56 l (пин та=1,75 l), 
цр но гор ско ве дро из ме ђу 30 l и 36 l, а ру ско ве дро 12 l. По ред на ве де них, по сто ја ло је још 
раз ли ка у за ви сно сти од вре ме на и ре ги је. 

71 Ме ра за теч но сти, жит ке и то пљи ве ства ри, раз ли чи те ве ли чи не, од 1 до 3,5 l, али 
и 8–12 ока. Уп.: М. Вла ји нац, Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, IV све ска, 717–721. 

72 Че твр ти на ва га на.
73 Ва ган је жит на ме ра, исто што и ме ров. Нај ра спро стра ње ни ји су би ли по жун ски, 

ко ји је из но сио 62,5 l, беч ки 60–61 l и пе штан ски 93,7 l, али су по сто ја ле и дру ге ло кал не 
ва ри јан те. Уп.: М. Вла ји нац, Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, II све ска, 182–188.
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се дам 1
осам 3
де вет 3
де сет 30
два на ест 6
три на ест 2
че тр на ест 1
пет на ест 1
ше сна ест 1
два де сет 27
че тр де сет 93
че тр де сет две 6
че тр де сет три 2
шест де сет 1
сто 2

Код по је ди них вер ни ка ви дљи ва је гра да ци ја у при ло зи ма, у за ви сно сти 
од бли ско сти са осо ба ма за ко ју се при ла же. Кир ко тер зи ја из Но вог Па за ра 
(л. 60б) пи сао је за се бе и мај ку по 10 ли тур ги ја, а та шти 2 ли тур ги је. Кир 
Мак сим тер зи ја из Но вог Па за ра (л. 61а) упи сао је 43 ли тур ги је се би, оцу 40 
ли тур ги ја, мај ци 20 ли тур ги ја, бра ту 20 ли тур ги ја, а под ру жи ју (су пру зи) 
20 ли тур ги ја. 

У Ка та стих бр. 523 упи са но је не ко ли ко сто ти на му шких и жен ских 
име на, што мо же да чи ни дра го цен из вор за оно ма стич ка ис тра жи ва ња, ко ја 
овим ра дом ни су об у хва ће на, јер за слу жу ју по себ ну сту ди ју. По себ на вред
ност овог спо ме ни ка до ла зи до из ра жа ја ако се има на уму обим, ра зно врст ност 
и бо гат ство по да та ка на ста лих у вре ме ну на кон Беч ког ра та. По ме ни на се ља, 
ма на сти ра, мо на ха, при ло жни ка и при ло га, пру жа ју мо гућ ност са гле да ва ња 
ста ња срп ског на ро да и цр кве на јед ном де лу срп ског ет нич ког про сто ра у 
из у зет но сло же ним по ли тич ким окол но сти ма, по чет ком XVI II ве ка. 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

LJI LJA NA I. PU ZO VIĆ, Mr. Sci. 
Na ti o nal Li brary of Ser bia 
Bel gra de, Ser bia

PI O US DO NA TI ONS (PI SA NIYA) OF THE MO NA STERY  
OF HI LAN DAR IN 1709

SUM MARY: Ka ta stic hos No. 523 is a Ser bian ma nu script bo ok whe re the Hi lan dar 
monk Di o ni si je re cor ded va ri o us da ta abo ut the mo na stery’s be ne fac tors and alms re ce i ved 
du ring alm sgi ving in 1709. On his tra vels thro ugh the cen tral parts of the Ser bian Pa tri ar cha te, 
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he vi si ted many pla ces in Ko so vo, Me to hi ja, Raš ka, To pli ca, Old Her ze go vi na and Old Mon te
ne gro, from Pri zren in the so uth to Stu de ni ca in the north. As a hi sto ri cal so u r ce, Ka ta stic hos 
No. 523 of fers wi deran ging evi den ce on the set tle ments of this pe riod and the ir po pu la tion in 
the abo ve men ti o ned parts of the Ser bian et hnic spa ce, as well as on the ir ti es to the Hi lan dar 
Mo na stery.

Whi le col lec ting alms for his mo na stery, be si des vil la ges and towns, monk Di o ni si je of 
Hi lan dar vi si ted se ve ral mo na ste ri es: the Pa tri ar cha te of Peć, De vič, Stu de ni ca, No va Pa vli ca, 
Ko vi lje and Du bo ki Po tok. He stayed in them for a whi le, re ce i ved alms for his mo na stery 
and left us va lu a ble in for ma tion abo ut the ir mo na stic com mu ni ti es. In ad di tion, Ka ta stic hos 
No. 523 con ta ins in for ma tion abo ut pa rish clergy and so me bis hops of the Ser bian Pa tri ar cha
te. The monks of Hi lan dar al so re ce i ved alms from vil la ge le a ders (tra di ti o nally cal led kmet 
and knez), whi le the con tri bu ti ons of Ser bian craftsmen of No vi Pa zar and Pri zren se em to 
ha ve been par ti cu larly ge ne ro us.

In for ma tion re cor ded in the Ka ta stic hos be a rs evi den ce to the po si tion of the Ser bian 
pe o ple and the Ort ho dox Chu rch in the pe riod fol lo wing the end of the War of the Holy Le a
gue (1683–1699), a ma jor ar med con flict that bro ught gre at de va sta tion on the po pu la tion and 
chu rch in the se are as. 

KEYWORDS: Ser bian Pa tri archy, Hi lan dar Mo na stery, Ser bian mo na ste ri es, pi o us 
do na ti ons, Ko so vo, Me to hi ja, Raš ka, To pli ca, Old Her ze go vi na, Old Mon te ne gro, XVI II cen tury
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

П р о ф.  д р  ЉУ  Б О М И Р К А  К Р К ЉУ Ш
Ма ти ца срп ска
Но ви Сад, Ср би ја

ПРАВ НИ ТЕР МИ НИ У ЕПИ СТО ЛА РИ МА  
АЛЕК СИ ЈА ВЕ ЗИ ЛИ ЋА И  

АТА НА СИ ЈА СТОЈ КО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка об ја вље на су два епи сто
ла ра чи ји су ау то ри би ли срп ски пи сци Алек си је Ве зи лић и Ата на си је Стој
ко вић. По ред упут ста ва за пи са ње раз ли чи тих пи са ма, са др жа ли су и упут ства 
и обра сце за са чи ња ва ње уго во ра и дру гих прав них до ку ме на та. Епи сто ла ри 
са др же пр ве прав не тер ми не на срп ском је зи ку и пру жа ју дра го це ну гра ђу за 
про у ча ва ње раз во ја срп ске прав не тер ми но ло ги је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Епи сто ла ри, Алек си је Ве зи лић, Ата на си је Стој ко вић, 
Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах, Серб ски се кре тар или 
ру ко вод ство ка ко со чи ња ва ти раз лич њеј ша пи сма, Кви те, Обли га ци је, Кон
трак те, Те ста мен те, Ре вер се, Кон те и пр., прав ни тер ми ни

У по след њим де це ни ја ма XVI II и на са мом по чет ку XIX ве ка об ја вље
на су, у ре ла тив но крат ком раз ма ку, два епи сто ла ра (упут ства за пи са ње 
пи са ма и обра сци дру гих вр ста до ку ме на та), чи ји су ау то ри би ли дво ји ца 
срп ских књи жев ни ка епо хе про све ти тељ ства.1 Ау тор пр вог, под на сло вом 
Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах, ко ји је имао два из
да ња, пр во штам па но у Бе чу 1785, а дру го, та ко ђе у Бе чу, 1792. го ди не, био 
је Алек си је Ве зи лић. Дру ги, под на сло вом Серб ски се кре тар или ру ко вод
ство ка ко со чи ња ва ти раз лич њеј ша пи сма, Кви те, Обли га ци је, Кон трак те, 
Те ста мен те, Ре вер се, Кон те и пр. на пи сао је Ата на си је Стој ко вић и штам
пао у Бу ди му, 1802. го ди не.

Већ у Ве ли кој се о би уче ство вао је ве ли ки број за на тли ја и тр го ва ца, 
ко ји су и по до ла ску на ста ви ли да се ба ве сво јим за ни ма њи ма.2 У XVI II ве ку 

1 Епи сто лар ‒ пи смо, по сла ни ца, „по сла ни ја”. Збир обра за ца за пи сма и ти ту ли ра ње, 
ко ји се с ма лим из ме на ма мо гу упо тре би ти у ра зним при ли ка ма (Reč nik knji žev nih ter mi na, 
No lit, Be o grad 1984, 179). 

2 А. Фо ри шко вић, „По ли тич ки, прав ни и дру штве ни од но си Ср ба у Хаб сбур шкој Мо
нар хи ји”, Исто ри ја срп ског на ро да IV1, Бе о град 1986, 295‒300; Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој
во ди ни, II, Но ви Сад 1959, 292‒316. 
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за на ти по чи њу да се раз ви ја ју у ве ћем оби му, тр го ви на на пре ду је, по го то ву 
по сле По жа ре вач ког ми ра, ка да је по ми ров ном уго во ру сло бод на тр го ви на 
омо гу ће на тр гов ци ма из обе ју зе ма ља, Хаб збур шке мо нар хи је и Тур ске.3 
Ме ђу угар ским Ср би ма из ра стао је и еко ном ски оја чао гра ђан ски слој, што 
је омо гу ћи ло и под ра зу ме ва ло и од го ва ра ју ћи по раст обра зо ва ња. „На ша кул
ту ра и на ша књи жев ност по чи ње од XVI II ве ка”, за кљу чио је крат ко Јо ван 
Ске р лић.4 По ја ва епи сто ла ра ја сно је све до чан ство о по сто ја њу гра ђан ског 
сло ја ме ђу Ср би ма у Угар ској, о та квом сте пе ну њи хо вог при вред ног раз во
ја ко ји је под ра зу ме вао већ раз ви је ну за нат ску про из вод њу, раз ме ну ‒ про мет 
до ба ра и по сто ја ње број них прав них по сло ва ко ји су о то ме за кљу чи ва ни, 
па, пре ма то ме и нео п ход ност по зна ва ња и ко ри шће ња оних прав них ин сти
ту та ко ји су их ре гу ли са ли.

„Ме ђу тим, и да прет по ста ви мо да је у Вој во ди ни, то ком дру ге по ло ви
не 18. и пр ве по ло ви не 19. сто ле ћа, би ло на 4000 по ро ди ца с пре ро га ти ви ма 
гра ђан ства, ти ме ипак не би био ис цр пен број по ро ди ца ко је су жи ве ле гра ђан
ским жи во том, шко ло ва ле сво ју де цу, ку по ва ле књи гу, су де ло ва ле у јав ном 
дру штве ном жи во ту и у јав ним ор га ни за ци ја ма. По ред за на тли ја и тр го ва ца 
у слу жбе ним кра љев ским гра до ви ма, ко ји су мо ра ли би ти гра ђа ни, тр го ва
ца за на тли ја у сло бод ним гра ни чар ским ко му ни те ти ма, и у при ви ле ги са ним 
окруж ји ма, у ка ме рал ним спа хиј ским и гра ни чар ским се ли ма тр гов ци и 
за на тли је ко је смо на зва ли гра ђа ни ма без тр го вач ке ли сти не (Bürger bri ef). 
У мно гим слу ча је ви ма они су има ли исту прет спре му ко ју и срећ ни ји им 
так ма ци у гра до ви ма; с ови ма су за јед но стран ство ва ли, ра ди ли у ве ћим или 
ма њим гра до ви ма, при сво ји ли гра ђан ске на чи не жи во та, а што се ни су ета
бли ра ли у гра ду, то је би ла са мо њи хо ва ‘сре ћа или не сре ћа’”.5

Све то под ра зу ме ва ло је и по сто ја ње пи сме не ко му ни ка ци је, као сред
ства дру штве ног жи во та и дру штве них ве за и, на ро чи то, ефи ка сни јег и 
успе шни јег оба вља ња при вред них и прав них по сло ва.

* * *

Епи сто ла ри су на чи ње ни по узо ру на тзв. Bri ef stel lerе, на ста ле у ве ли
ком бро ју у не мач ким зе мља ма.6 Пре но ше ње ве сти, гла снич ка слу жба би ла 
је ду го у пр вом ре ду сред ство по ли тич ке вла сти, на ме ње но одр жа ва њу ве зе 
из ме ђу цен трал них и про вин циј ских ор га на. Као на чин са о бра ћа ња ме ђу 
при ват ним ли ци ма би ло је лук суз, јер су за то мо ра ли би ти по себ но нај мље
ни и пла ће ни гла сни ци. По ред то га, вла да ло је уве ре ње да пи сма тре ба да 
бу ду сро че на по свим пра ви ли ма ре то ри ке; још у XVI ве ку пи сао је Ера змо 
Ро тер дам ски да са мо уче ни има ју пра во да пи шу при ват на пи сма, јер са мо 
они рас по ла жу по треб ним по зна ва њем кла сич не ре то ри ке.

3 Д. Ј. По по вић, нав. де ло, II, 307. 
4 Ј. Ске р лић, Срп ска књи жев ност у XVI II ве ку, Бе о град 1923, IX.
5 В. Ста јић, „Гра ђан ско дру штво и се ља ци”, Вој во ди на II, Про ме теј, Но ви Сад 2008, 190. 
6 Ата на си је Стој ко вић је у пред го во ру сво га Серб ског се кре та ра об ја вље ног у Бу ди

му 1802. го ди не на звао свој при руч ник „Пи сме ник”. Нео че ки ва но, ја вио се Bri ef stel ler и у 
са вре ме но до ба у не мач ком пре во ду на сло ва ро ма на са вре ме ног ру ског пи сца Mихаила 
Па вло ви ча Ши шки на „Пи смов ник”.



Ка ко је та ко зва на по штан ска ре фор ма омо гу ћи ла да по ред вла да ра и 
по да ни ци бу ду по сте пе но укљу че ни у ру ди мен тар ну по штан ску мре жу, по
штан ски са о бра ћај из ме ђу обич них гра ђа на под сти цан је пу тем при руч ни
ка, пре ци зно пи са них упут ста ва за пи са ње пи са ма ‒ Bri ef stel lera. Не мач ки 
се кре тар Ге о р га Фи ли па Хар сдор фе ра, штам пан 1656. го ди не, ни је са др жао 
са мо пре ци зни ти ту лар, ко ји је по ши ља о ца и при ма о ца ста вљао у стро ги 
хи је рар хиј ски од нос, не го и чи та ву мре жу при ли ка и те ма за сва ку мо гу ћу 
вр сту пи са ма.7 Bri ef stel lerи су са др жа ли пра ви ла за пи са ње свих пи са ма, 
од га лант них до по слов них. На стил ској рав ни био је до ми нан тан зва нич ни 
кан це ла риј ски стил, пи сме ни стил је зи ка упра ве ‒ stylus cu ri ae, ко ји је био 
ме ро да ван и за од но се при ват них ли ца.8

До ба про цва та бриф ште ле ри до жи ве ли су у XVII и, на ро чи то у XVI II 
ве ку. Сво јим ин струк ци ја ма за са чи ња ва ње стил ски ва ља не и дру штве но 
при ме ре не ко ре спон ден ци је из гле да да су ау то ри ба рок них бриф ште ле ра од
го во ри ли дру штве ној по тре би, уто ли ко ви ше што при ват на ли ца, ла ћа ју ћи се 
пе ра, ни су би ла, или су би ла вр ло ма ло упо зна та са ети ке том и стил ским 
прин ци пи ма са вре ме ног пи сме ног са о бра ћа ја. Нај ва жни ји за да так спи са као 
што је ви ше том ни Al lze it fer ti ge Bri ef stel ler Ау гу ста Бо зеа (Та лан де ра) био је у 
то ме да по ка же пу бли ци спо соб ној да чи та и пи ше пи сма „…ко ме, у чи је име 
/ по чи јем на ло гу? ка ко по че ти, ка ко на ста ви ти и ка ко за вр ши ти? Ко је до ка зе 
и ре чи упо тре би ти и ка ко све то срећ но и ја сно из ра зи ти?” За то ни је чуд но 
што је успе шна исто ри ја бриф ште ле ра за по че ла са зна чај ним по ра стом при
ват ног пи сме ног са о бра ћа ја од кра ја Три де се то го ди шњег ра та.9

Пр ви срп ски епи сто ла ри на ста ли су под сна жним и не по сред ним ути
ца јем не мач ких бриф ште ле ра.10 У обра зо ва ним срп ским кру го ви ма већ од 
кра ја XVI II и то ком XIX ве ка из у зе тан углед ужи вао је ау стриј ски прав ник 
Јо зеф фон Зо нен фелс.11 Зо нен фел со во де ло би ло је не за о би ла зно у об ра зо
ва њу прав ни ка у Мо нар хи ји, што по твр ђу је и број из да ња ње го ве књи ге о 
др жав ној упра ви. Опи су ју ћи сво је шко ло ва ње, још и Са ва Те ке ли ја на по ми
ње да је „при уни вер си те ту слу шао Зо нен фел са у по ли ци ји”.12 Зо нен фелс 
је био ау тор и јед ног епи сто ла ра, на ме ње ног у пр вом ре ду кан це ла риј ском 
по сло ва њу.13 С об зи ром на углед ко ји је Зо нен фелс ужи вао, ра зу мљи во је што 
је Алек си је Ве зи лић, пр ви срп ски епи сто ло граф, ко ри стио и ње гов Bri ef stel ler. 

7 Ge org Phi lip Harsdӧrf fer, Der Te utsche Sec re ta ri us, Nürn berg 1656.
8 Tho mas Weg man, Tauschverhältnisse: Zur Ökonomie des Li te ra rischen und zum Öko no

mischen in der Li te ra tur von Gel lert bis Go et he, Kӧnigs ha u sen und Ne u mann, 2002, 58‒59. 
9 Car men Fur ger, „Bri ef stel ler: Rat ge ber me dien des frühne u ze i tlic hen Kor re spon den zwe

sens”, Tra ver se: Ze itschrift für Geschic hte = Re vue d’hi sto i re, 18 (2011), 25, 27. (http://doi.org/10.5169/ 
se als391010). Al lze it fer ti ge Bri ef stel ler об ја вљен је у не ко ли ко то мо ва, од 1690. до 1694. го ди не. 

10 V. N. Be rić, „Ne ke od li ke ’Epi sto la ra’ Alek si ja Ve zi li ća”, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул
те та у Но вом Са ду, Књи га XI/1, Но ви Сад 1968, 252. 

11 Јо зеф фон Зо нен фелс (Jo seph von Son nen fels), (1723/1733 ‒ 1817) био је ау стриј ски 
прав ни пи сац до ба про све ти тељ ства и јо зе фи ни зма, ре фор ма тор управ ног си сте ма и про
фе сор по ли тич ких на у ка. Ње го во нај ва жни је де ло је Grundsätze der Po li zei, Han dlung und 
Fi nanz (1777), у ко јем об у хва та круг над ле жно сти др жа ве: по ли ци ју [управу], тр го ви ну и 
фи нан си је. Од 1777. до 1796. го ди не об ја вље но је шест из да ња ове књи ге. 

12 С. Те ке ли ја, Опи са ни је жи во та, Бе о град 1966, 65. 
13 Son nen fels über den Geschäftsstil, Die er sten Grun dli nien für an ge hen de ӧste r re ic hische 

Kan zleybe am ten, Wi en 1784. 
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По ред ње га, Ве зи лић је по ме нуо и је дан од нај ста ри јих не мач ких бриф ште
ле ра ‒ Хар сдор фе ров Не мач ки се кре тар.14

* * *
Алек си је Ве зи лић ро ђен је у Ста ром Ке ру (Зма је во) 1753. го ди не. За вр

шио је основ ну шко лу у род ном ме сту, по ха ђао гим на зи ју у Но вом Са ду и 
Се ге ди ну, а Ли цеј на ла тин ском и не мач ком је зи ку у Пе шти и Бу ди му. По сле 
дво го ди шњег учи тељ ског се ми на ра у Оси је ку тре ба ло је да по ста не учи тељ 
у Кар лов ци ма, али се ду жно сти ни је при мио и упу тио се у Беч на сту ди је 
пра ва. Вра тив ши се по сле ре ла тив но крат ког бо рав ка из Бе ча, по ку шао је 
да се за мо на ши у Гр ге те гу 1784. го ди не, не ко вре ме бо ра вио у Но вом Са ду, 
а по том на ста вио сту ди је пра ва у Бе чу. По сле по врат ка у Кар лов це 1785, 
из др жа вао се од да ва ња при ват них ча со ва из не мач ког и ла тин ског је зи ка, 
да би од 1787. по стао ин спек тор пра во слав них ру мун ских и срп ских шко ла 
у Ве ли ко ва ра дин ском ди стрик ту (Ер де љу). По у ча вао је и де цу и од ра сле 
све ште ни ке чи та њу, пи са њу и осно ва ма пра во слав не ве ре. Већ кра јем 1790. 
го ди не, из ло жен про го ни ма ка то лич ких и уни јат ских све ште ни ка због су
пр от ста вља ња њи хо вом де ло ва њу ме ђу пра во слав ним жи вљем, обра тио се 
ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу са же љом да сту пи као мо нах у не ки од фру
шко гор ских ма на сти ра. Ми тро по ли то ва на кло ност пре ма обра зо ва ном, спо
соб ном и књи жев но сти по све ће ном Ве зи ли ћу по ка за ла се у спрем но сти да га 
од мах по ста ви за ар хи ман дри та ма на сти ра Ра ков ца. Том бр зом уна пре ђе њу 
од луч но су се ус про ти ви ли кар ло вач ки и фру шко гор ски ка лу ђе ри сма тра ју ћи 
га за зло у по тре бу. Кра јем 1791. го ди не Ве зи лић је под нео остав ку на ду жност 
ин спек то ра и пен зи о ни сан. По чет ком 1792. умро је у Но вом Са ду.15

Ве зи ли ћев књи жев ни опус ни је био оби ман. Ње го во књи жев но де ло 
ни је у пр во вре ме би ло на ро чи то по вољ но оце ње но, али је Јо ван Ске р лић 
за кљу чио да за слу жу је ви ше, бар са књи жев но и сто риј ског, ако не и есте тич
ког гле ди шта. Био је ме ђу пр вим при ста ли ца ма До си те ја Об ра до ви ћа и је дан 
од нај ра ни јих срп ских пе сни ка. У пр вим де це ни ја ма XIX ве ка ужи вао је у 
срп ској књи жев но сти до бар глас, а у но ви је вре ме увр штен је ме ђу нај зна чај
ни је пред став ни ке срп ског кла си ци зма. Спа да у ред ро до на чел ни ка мо дер ног 
срп ског пе сни штва, а ње го ва го то во за бо ра вље на зби р ка пе са ма Крат ко је 
на пи са ни је о спо кој ној жи зни би ла је зна ча јан узор за нај у глед ни је срп ске 
књи жев ни ке.16

Пр ва Ве зи ли ће ва књи га би ла је епи сто лар ‒ Крат ко је со чи ње ни је о 
при ват них и пу блич них дје лах. И у уво ду и у јед ном свом пи сму ко је је увр
стио у епи сто лар, Ве зи лић је на вео да је ко ри стио од го ва ра ју ћи ма те ри јал 
раз ли чи тих и до брих ау то ра, ко ји је пре вео за по тре бе или р ске мла де жи.17 
Епи сто лар са др жи упо ред не тек сто ве на не мач ком и на ру ско сло вен ском 

14 Ge o rg Phi lip Harsdӧrf fer, Der Te utsche Sec re ta ri us, Nürn berg 1656.
15 Ј. Ске р лић, нав. де ло, 317‒318; В. Пе тро вић, „Ве зи лић Алек си је”, На род на ен ци кло

пе ди ја срп скохр ват скосло ве нач ка, I књи га, 323; Ра до слав Ера ко вић, „Алек си је Ве зи лић: 
Ски це за пор трет срп ског ин те лек ту ал ца на раз ме ђи 18. и 19. ве ка”, Збо р ник Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик, Књи га ше зде сет тре ћа (2015), Све ска 1, 49‒56. 

16 Ј. Ске р лић, нав. де ло, 321; Р. Ера ко вић, нав. де ло, 56. . 
17 А. Ве зи лић, Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах, Ви је на 1785, 106.
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је зи ку. Упо ред но на во ђе ње не мач ког и ру ско сло вен ског тек ста В. Бе рић об
ја шња ва ти ме што су вла сти про гла си ле не мач ки је зик глав ним пред ме том 
школ ске на ста ве, те су и школ ски уџ бе ни ци штам па ни са упо ред ним не мач
ким тек стом.18 Да ли је епи сто лар сма тран за уџ бе ник и ко ри шћен као та кав 
ни је по зна то. Је зи ци за ко но дав ства и прав ног про ме та у то вре ме у хаб збур
шким зе мља ма би ли су ла тин ски и не мач ки, сто га је ло гич но да се при ли ком 
са ста вља ња епи сто ла ра и пре во ђе ња, тач ни је ре че но гра ђе ња но вих, по ла
зи ло од по зна тих тер ми на, ко ји су би ли у упо тре би.19 У Угар ској у то вре ме 
је зич ка ре фор ма још ни је ни за по че ла, па ће тек че тр де се тих го ди на сле де ћег 
ве ка на ста ти пр ви пре во ди за ко на на ма ђар ски је зик.

Ве зи ли ће во де ло на и шло је на до бар при јем код чи та лач ке пу бли ке, 
од го во рив ши очи глед но на по тре бу за књи гом та кве вр сте, о че му све до чи 
и окол ност да је до жи ве ло два из да ња. У ин вен та ру књи га ко је су се 1818. 
го ди не на шле у оста ви ни Ла за ра Јан ко ви ћа, чла на углед не но во сад ске по
ро ди це, на шао се и Ве зи ли ћев епи сто лар.20

* * *

Ма да је по ме нуо да је од Зо нен фел са пре у зео два пи сма, у Ве зи ли ће вом 
де лу се осим то га не уо ча ва мно го слич но сти са Зо нен фел со вим Се кре та
ром.21 Се кре тар је био при руч ник, на ме њен, као што и у са мом на сло ву 
сто ји, но вим чи нов ни ци ма, да их оспо со би да до при не су што бо љем и де
ло твор ни јем ра ду др жав ног апа ра та, пред ко ји је власт про све ће ног ап со лу
ти зма Јо си фа II по ста вља ла ве ли ке оба ве зе и раз гра на те ду жно сти. Са др жао 
је оп шта упут ства о струк ту ри ра зних до ку ме на та, о је зи ку и сти лу, ис црп
на об ја шње ња и обра зло же ња по је ди них пој мо ва, као и функ ци ја др жав не 
ор га ни за ци је и др жав не упра ве, а не са мо прак тич на упут ства. Зо нен фелс 
је де ло вао као ак тив ни ре фор ма тор це ло куп не др жав не упра ве, a ба вио се и 
не ким са свим кон крет ним прак тич ним про бле ми ма.22

Ве зи ли ћев епи сто лар не са др жи оп шта упут ства о фор ми и са др жи ни 
раз ли чи тих до ку ме на та. Са сто ји се ис кљу чи во од го то вих обра за ца и мо де ла 
нај ра зно вр сних са ста ва ко ји су се од но си ли на раз ли чи те си ту а ци је и пред
ме те. Је дан број пи са ма ко је епи сто лар са др жи би ла су очи глед но ау тен тич на 
пи сма, са по да ци ма о сво јим ау то ри ма ко ји то по твр ђу ју; у дру ги ма, ко ја 
пред ста вља ју обра сце до ку ме на та, ау то ри су озна че ни у не мач кој ва ри јан ти 

18 В. Бе рић, нав. де ло, 253; П. Ивић и А. Мла де но вић, „О је зи ку код Ср ба у раз до бљу 
од 1699. до 1804”, Исто ри ја срп ског на ро да IV2, Бе о град 1986, 82. 

19 Не мач ки је зик је 1784. го ди не де кре том ца ра Јо си фа II про гла шен за зва нич ни, слу
жбе ни је зик у це лој ца ре ви ни, по стао је зик упра ве, су до ва, сред њег и ви со ког обра зо ва ња. 

20 В. Ста јић, Но во сад ске би о гра фи је, Том I, Но ви Сад 1936, 312. 
21 У јед ном пи сму на сло вље ном ца ру чи нов ник мо ли да му се одо бри ше сто ме сеч но 

од су ство ра ди ле че ња, а у дру гом удо ви ца чи нов ни ка мо ли да јој се по сле му же вље ве смр
ти до де ли пен зи ја (А. Ве зи лић, нав. де ло, 96‒100). 

22 Ад ми ни стра тив носуд ска власт под врг ну та је стро гој кон тро ли др жа ве, по стиг
ну та је ви со ка ме ра уни фи ка ци је управ носуд ских ин сти ту ци ја и уве ден нов по ре ски си стем. 
Зо нен фелс је био за слу жан и за по бољ ша ње си сте ма јав не ра све те у Бе чу. Та ко је у Се кре
та ру де таљ но пред ви ђе но и ка ко тре ба да бу де ор га ни зо ва на обу ка за слу жбе ни ке ко ји ће 
је одр жа ва ти, укљу чу ју ћи и вре ме пу ње ња лам пи и ко ли чи ну уља ко ја ће би ти упо тре бље на 
(Son nen fels über den Geschäftsstil…, 192‒193). 
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ини ци ја ли ма N. N, а у ру ско сло вен ској И. И. Та ко је Б. Ма рин ко вић оправ
да но ука зао на зна чај Ве зи ли ће вог спи са као сво је вр сне зби р ке об ја вље не 
ар хив ске гра ђе ‒ он је „пр ва об ја ва по је ди них ар хив ских до ку ме на та код 
Ср ба уоп ште”.23

* * *

Ве зи ли ће ва књи га са сто ји се од че ти ри одељ ка и не ко ли ко ње го вих 
ли те рар них тек сто ва ‒ мо рал них по у ка и по уч них при ча.24 Пр ви оде љак 
но си на слов О при ват ним са ста ви ма, дру ги О мол ба ма, тре ћи О пи сми ма 
и че твр ти О ти ту ла ту ри. Из ра зно вр сног и бо га тог ма те ри ја ла ко ји књи га 
са др жи из дво ји ће мо са мо до ку мен те ко ји се од но се на прав не по сло ве и са
др же прав не тер ми не. Они се на ла зе пре те жно у пр вом одељ ку, ко ји са др жи 
32 „са ста ва”.

Нај ви ше са ста ва од но си ло се на уго во ре и дру ге обли га ци о но прав не 
по сло ве. На во де се при ме ри раз ли чи тих уго во ра: два уго во ра о ку по про да
ји не крет ни на ‒ ку ће и ви но гра да, два уго во ра о нај му [закупу] не крет ни на, 
је дан уго вор о нај му [слуге], је дан уго вор о гра ђе њу, је дан уго вор о ор та клу ку, 
је дан брач ни уго вор, че ти ри обли га ци је на ста ле по ра зним осно ви ма, две 
при зна ни це, јед на по твр да о при је му, је дан ра чун, јед на по твр да о за ло же ном 
до бру, је дан ре верс, три от пу ста слу ге са пре по ру ка ма, је дан па сош, јед на 
пу но моћ, јед на да ров ни ца, јед но све до че ње о увре ди не ког про ла зни ка, све
до чан ства јав ног учи те ља о ђа ку, о сту ден ту, мај сто ра о ше гр ти ма (кро ја чу 
и ћур чи ји) и три те ста мен та. .

Го во ре ћи о уго во ри ма, Ве зи лић пре во ди не мач ки из раз Ver trag као кон
тракт, опре де љу ју ћи се за ста ри, ла тин ски тер мин рим ског пра ва и не тра
же ћи но ви. Опре де лив ши се за по зна ти и уо би ча је ни тер мин рим ског пра ва 
и не по ку ша ва ју ћи да пре ве де не мач ки тер мин ко ји је ста јао у па ра лел ном 
тек сту, Ве зи лић је по сту пио ло гич но и у скла ду са основ ном свр хом свог по
ду хва та ‒ да олак ша чи та те љи ма и ко ри сни ци ма сво га при руч ни ка сна ла
же ње у по сло ви ма ко је су же ле ли да оба ве. Зна ње ла тин ског је зи ка сти ца ло 
се још на сред њем ступ њу обра зо ва ња, а прав нич ке сту ди је би ле су ве за не 
за ла тин ске осно ве, не са мо је зи ком на ста ве не го, и пре све га, те ме љи ма са
ме на у ке и прав ног си сте ма ‒ рим ским пра вом. Док тор ска ди сер та ци ја, као 
за вр шни ца прав них сту ди ја, пи са на је и бра ње на ла тин ским је зи ком.25

По је ди не вр сте уго во ра по не кад је раз ли чи то на зи вао, али је те шко у 
то ме уста но ви ти не ку пра вил ност. На ве де на су два уго во ра о ку по про да ји 
не по крет но сти. Пр ви, о ку по про да ји ку ће озна чен је са мо као кон тракт, а 

23 B. Ma rin ko vić, „O Alek si ju Ve zi li ću”, Iz raz (Sa ra je vo), X/1966, knj. XI, sv. 5 (maj), 457. 
24 Као ре зул тат ра да у окви ру про јек та Ма ти це срп ске, Иси до ра Бје ла ко вић и Оли ве

ра Об ра до вић при ре ди ле су Ве зи ли ћев епи сто лар. По ред увод ног де ла ко ји пру жа основ не 
по дат ке о жи во ту и ра ду Алек си ја Ве зи ли ћа и ори ги нал ног тек ста, дат је тран скри бо ва ни 
текст, што са вре ме ном чи та о цу знат но олак ша ва чи та ње овог тек ста, че му до при но си и реч
ник не по зна тих ре чи (Алек си је Ве зи лић, Краֳ ко је со чи ње ни је о ֲри ваֳних и ֲу блич них дје лах 
(1785), Но ви Сад, Ма ти ца срп ска 2015). 

25 Док то рат ни је пред ста вљао на уч ни, не го ака дем ски сте пен, што се у по след ње вре
ме че сто пре ви ђа. 
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дру ги (о ви но гра ду) као ку по ва тел ни кон тракт. У по гле ду уго во ра о нај му 
не по крет но сти, на ве де но је да се ра ди о на јем ном кон трак ту. Уз ве ћи ну 
уго во ра сто ји, да кле, ја сно од ре ђе ње њи хо вог пред ме та ‒ ку по про дај ни (ку
по ва тел ни), на јам ни, о гра ђе њу, брач ни.

У сво јим при ме ри ма (обра сци ма) уго ворâ Ве зи лић до след но го во ри о 
кон трак ти ма, али се у њи ма у не ко ли ко на вра та по ми ње и уго вор и уго во
ри ти, али са мо у сми слу са гла сно сти, по стиг ну тог до го во ра из ме ђу стра на ка 
о по је ди ним еле мен ти ма прав ног по сла. Та ко у пр вом ку по про дај ном уго
во ру сто ји: „Тре ти је: Уговорено (подв. Љ. К.) јест да го спо да ра И. (про да ва
те ља) дом до ис прав на го по ло же ни ја цје ни и при на дле жа шча го ин те ре са 
ја ко же хи по те ка ток мо за ло жен бу де”. У уго во ру о гра ђе њу сто ји: „Че твер то: 
Ашче би се слу чи ло сја да је дин или дру ги сеј уговор не ис пол нил би, тој 
60 ф(орин тов) ка зни пла ти ти об вја зан да бу дет”. Тре ћи по мен се на ла зи у 
брач ном уго во ру: „Пер во: Обе стра не пре жде свја шче ни че ска го бла го сло
ве ни ја сред ством пре мје ње ни ја пер сте нов брач ни со јуз уговориша”.26

Са др жи на уго ворâ о нај му ко је је Ве зи лић на вео по ка зу је да је уго вор 
о нај му у ње го во вре ме још увек имао ка рак тер рим ског lo ca tiocon duc tio 
‒ уго вор о нај му под ра зу ме ва и за куп ку ће и уго вор о слу жби, ко ји је на зван 
усло ви је (по год ба).27 

Уго вор о ор та клу ку за слу жу је по себ ну па жњу. Иа ко је Ве зи лић на пр вом 
ме сту по ме нуо дру же ски кон тракт, по шав ши од рим ског прав ног тер ми на 
so ci e tas и не мач ког Ge sellschaft sver trag, а у за гра ду ста вио хор тач ки кон тракт, 
остао је у срп ском пра ву до да нас овај тур ци зам као озна ка за ту вр сту уго
во ра.28 Тај по да так не дво сми сле но све до чи о то ме да су Ср би и пре до се ље
ња већ по зна ва ли и ко ри сти ли ову вр сту по слов ног удру жи ва ња, ко је је и 
оп ста ло и раз ви ја но у при вред ном жи во ту Ср ба то ком XVI II ве ка под сво јим 
пр во бит ним на зи вом.29

По ред кон трак та или уме сто ње га по ми ње се код не ких при ме ра и 
тер мин усло ви је (по год ба). Уго вор о слу жби не на зи ва се кон тракт не го 
усло ви је (по год ба). И уз је дан од уго во ра о ку по про да ји ку ће ко ји је на вео, 
Ве зи лић је у за гра ди ста вио и усло ви је.30 Та ко Ве зи лић за уго вор ко ри сти 
три тер ми на: кон тракт, усло ви је и по год ба. 

* * *

И мно ги дру ги пој мо ви ко је је Ве зи лић на вео за др жа ли су у епи сто ла ру 
сво је ла тин ске, не мач ке и дру ге (фран цу ске, ита ли јан ске) тер ми не. Та ко су 
оста ли обли га ци ја, кви тан ци ја, кон то, ре верс. Је ди но ће кви тан ци ја би ти 
вре ме ном за ме ње на при зна ни цом, намирoм, по твр дом, али ће оста ти у упо

26 А. Ве зи лић, нав. де ло, 11, 25, 31. 
27 А. Ве зи лић, нав. де ло, 21. Рим ска lo ca tiocon duc tio је по ред нај ма об у хва та ла још и 

за куп и уго вор о слу жби и де лу. У мо дер ном пра ву раз ли ку је се и уго вор о нај му и за ку пу 
(Prav ni lek si kon, Dru go iz me nje no i do pu nje no iz da nje, Be o grad 1970, 602, 1333). 

28 И Od sjek 13, čla nak 637 Za ko na o ob ve znim od no si ma Re pu bli ke Hr vat ske са др жи про
пис о уго во ру о ор та штву и ор та ци ма. 

29 С об зи ром на не до ста так из во ра, би ло би ве ро ват но те шко ис тра жи ва ти по сто ја ње 
не пи са ног оби чај ног пра ва што би пружилo ис црп ни ја са зна ња и о овом и слич ним пи та њи ма. 

30 А. Ве зи лић, нав. де ло, 9, 21. 
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тре би и кви та.31 Не из ме њен је остао и по јам и тер мин те ста мен та, ко ји и 
у са вре ме ном прав ном жи во ту за др жао пред ност над дру гим тер ми ни ма ‒ 
за ве шта њем и опо ру ком.

Они тер ми ни ко је је пре вео ма хом су за др жа ли и ка сни је сво је на зи ве 
ко ји су, ра зу мљи во, вре ме ном тран сфор ми са ни у скла ду са про ме на ма ко је 
је је зик у свом раз во ју до жи вља вао (пол но мо шчи је, да ро ва тељ но пи смо, 
ро спи ска). Исто вре ме но, не ки тер ми ни би ва ли су пре ци зи ра ни и у са вре ме
ној тер ми но ло ги ји до би ли ви ше ужих, спе ци фич ни је од ре ђе них зна че ња. 
Та ко Ве зи лић об ја шња ва по јам ате ста та‒ сви де тељ ства и као све до че ње 
про ла зни ка о увре ди на не се ној дру гом про ла зни ку на ули ци, и као све до
чан ство о уче њу и ра ду ђа ка, сту де на та и ше гр та. Уго вор о нај му вре ме ном 
ће се раз дво ји ти на уго вор о нај му и уго вор о за ку пу. 

* * *

Ау тор дру гог епи сто ла ра био је Ата на си је Стој ко вић. Ро ђен у Ру ми 1773. 
го ди не, за по чео је шко ло ва ње у род ном ме сту, где је не ко вре ме био учи тељ, 
а шко ло ва ње ка сни је на ста вио у Шо пр о њу, Се ге ди ну и По жу ну. Док то рат 
фи ло зо фи је сте као је у Ге тин ге ну. По стао је члан зна ме ни тог Ге тин ген ског 
уче ног дру штва 1802. као и Јен ског при род њач ког дру штва. За про фе со ра 
фи зи ке на Хар ков ском уни вер зи те ту име но ван је 1803. го ди не, а два пу та 
био је иза бран и за рек то ра.

Пи сао је на уч но по пу лар не ра до ве на ру ском је зи ку, али сво јим глав ним 
де ли ма при па да срп ској књи жев но сти. Ау тор је фи ло зоф скопо уч ног спи са 
са еле мен ти ма фи ло зоф ског ро ма на Кан дор или от кро ве ње еги пат ских тајн 
(Бу дим 1800) и сен ти мен тал ног ро ма на Ари стид и На та ли ја (Бу дим 1801). 
Ње го во нај ва жни је де ло Фи си ка, про стим ја зи ком спи са на за род Сла ве но
Серб ски, об ја вље на у три де ла у Бу ди му 1801‒1803, пр ва је си сте мат ски 
из ра ђе на књи га о фи зи ци на срп ском је зи ку, де ло из при род них на у ка. У 
нај ве ћем де лу сво јих ра до ва Ата на си је Стој ко вић је био про све ти тељ и по
пу ла ри за тор на у ке.32

Стој ко вић је об ја вио Серб ски се кре тар 1802. го ди не.33 У пред го во ру 
на во ди да је пи са њу овог „пи сме ни ка” при сту пио на по зив Кра љев ске уни
вер зи тет ске ти по гра фи је у Бу ди му, што по ка зу је да је по сто ја ла и по тре ба 
и по тра жња за та квом вр стом по уч них књи га; од штам па ња дру гог из да ња 
Ве зи ли ће вог епи сто ла ра про те кло је тек пет го ди на. У пр ви мах на ме ра вао 
је са мо да пре гле да, пре чи сти и евен ту ал но до пу ни Ве зи ли ћев епи сто лар, 
али се пре до ми слио због то га што је Ве зи лић пи сао на сла вен ском је зи ку, а 
он сма тра да књи га, ако се пи ше за Сла ве но ср бе тре ба да бу де и пи са на на 
сла ве но срп ском. По што Нем ци има ју де се ти не слич них при руч ни ка, из о
ста вио је не мач ки текст, ма да би то мо жда би ло ко ри сно ра ди уче ња је зи ка. 
Но, свр ха ова квог при руч ни ка ни је, по ње му, да се учи стра ни је зик, не го да 

31 Пи сме на из ја ва јед ног ли ца ко јом по твр ђу је да му је од ре ђе но дру го ли це из вр ши ло 
не ку имо вин ско прав ну рад њу, нпр. не што да ло или учи ни ло (Prav ni lek si kon, 918).

32 Ј. Де ре тић, „Стој ко вић Ата на си је”, Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је 8, За греб 1971, 158. 
33 А. Стој ко вић, Серб ски се кре тар или ру ко вод ство ка ко со чи ња ва ти раз лич њеј ша 

пи сма, Кви те, Обли га ци је, Кон трак те, Те ста мен те, Ре вер се, Кон те и пр, Бу дим 1802.
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се по мог не ства ра ње пи сме них до ку ме на та на свом је зи ку. Тру дио се да 
утвр ди пра ви ла по ко ји ма би чи та лац мо гао и сам пи са ти са ста ве сва ке вр
сте, а не са мо ко ри сти ти при ло же не уз о ре. На гла сио је да ни је из о ста вио 
ни шта што би тре ба ло да уђе у књи гу ове вр сте и тру дио се да при ме ри 
ко је је унео бу ду и по уч ни и за бав ни.

Стој ко ви ћев Серб ски се кре тар оп шир ни ји је од Ве зи ли ће вог епи сто
ла ра у сва ком по гле ду. Ве ћи је и оби мом, за го то во 200 стра ни ца, а и ње го ва 
са др жи на знат но се раз ли ку је од Ве зи ли ће вог.

Слич но не мач ким бриф ште ле ри ма, нпр. Зо нен фел со вом, он у увод ном 
де лу ве ли ки про стор по све ћу је оп штим пра ви ли ма за пи са ње сва ког пи сме
ног до ку мен та ‒ је зи ку, пра во пи су, ја сно ћи, сми слу, крат ко ћи, уку су. Чак 
че ти ри одељ ка са др же пре ци зна упут ства, по чев ши од струк ту ре са мог 
пи сма ‒ ње го ве по тре бе, свр хе, рас по ре да де ло ва ‒ пред ста вља ња, при сту
па ња те ми, до за кљу чи ва ња и пот пи са. Мно го па жње по све ће но је да ље и 
чи сто тех нич кој стра ни пи са ња пи са ма ‒ хар ти ји, ма сти лу, на чи ну са ви ја ња 
пи са ња, пе ча та њу, адре си ра њу. Пе ти оде љак по све ћен је ти ту ла ту ри, од 
осло вља ва ња све тов ња ка, по чев од им пе ра то ра па до про стог чо ве ка и ду
хов них ли ца, где по чи ње од па пе и за вр ша ва мо на хом. У ше стом одељ ку су 
узо р ци и упут ства за пи са ње раз ли чи тих вр ста пи са ма ‒ мол би, из ви ње ња, 
оба ве ште ња, пре по ру ка, при ја тељ ских, љу бав них, из ја ва са у че шћа, че стит
ки, па до по слов них, тр го вач ких и дру гих. С об зи ром на за ди вљу ју ћи број 
пи са ма на ме ње них го то во свим за ми сли вим жи вот ним при ли ка ма, не чу ди 
чи ње ни ца да је овај оде љак и нај о бим ни ји, око 300 стра ни ца.

* * *

Тек тре ћи, по след њи део Серб ског се кре та ра са др жи упут ства и при
ме ре пи са ма ко ји су се од но си ли на прав не по сло ве и са др жа ли и прав не 
тер ми не. На бро јао је пет на ест вр ста та квих „пи сме них со чи ње ни ја”: те ста
мен ти, пи сме на да ро ва ња, усту па тел на пи сма, кон трак ти, про ше ни ја или 
ин штан ци је, пол но мо шчи ја, об ве за тел на пи сма (обли га ци је), ис по ру чи тел
на или је мач ка пи сма, кви тан ци је или на мир ње, при јем ни це или ре це пи си, 
сви де тељ ства или ате ста ти, от пу сти тел на пи сма, про во ди тељ на пи сме
на или па со ши, ре вер си и кон те (ра чу ни). Но ви не у од но су на Ве зи ли ћев 
епи сто лар би ле су уно ше ње усту па тел них пи са ма (це си је) и век сле (ме ни це), 
о че му је пи сао оп шир но, али у дру гом одељ ку.

Ка рак те ри стич но је за Стој ко ви ћев Се кре тар да је у на сло ви ма на пр
во ме сто ста вљао срп ски (сла ве но срп ски), а у за гра ду ла тин ски или не мач
ки тер мин. На по чет ку из ла га ња о сва ком ин сти ту ту Стој ко вић је да вао и 
ње го ву крат ку де фи ни ци ју и бит не еле мен те: „Те ста мент или За ве шча ни је 
јест по след ња во ља и за по вед че ло вје ка при кон цу сво је му, с ко јом он уре
жда ва, что с до бр ом и имје ни јем је го по сме р ти би ти мо ра и кто за пра вог 
је го на сљед ни ка дер жа ти се има”.34 По том је сле ди ло не ко ли ко при ме ра.

Стој ко ви ће ва об ја шње ња и упут ства би ла су вр ло ја сна, ра зу мљи ва и 
прак тич на. Го во ре ћи о век сли (ме ни ци), пр во је об ја снио при ро ду са ме ме ни це, 

34 А. Стој ко вић, Серб ски се кре тар…, 443.
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зна че ње основ них пој мо ва ме нич ног пра ва, не до вољ но ра зу мљи вих и обра
зо ва ни јим чи та о ци ма због њи хо ве ита ли јан ске осно ве, и на кра ју на вео при
ме ре не ко ли ко вр ста ме ни це.

Иа ко и у на сло ву и у об ја шње њу основ ног пој ма, и о по је ди ним вр ста
ма уго во ра Стој ко вић го во ри о кон трак ту, на по чет ку, у са мој де фи ни ци ји 
сто ји: „Ако два или ви ше лиц ка ко ва об ве за тел ства на се бе тор же стве но 
та ко узму, да јед но дру го му не што да ти, со тво ри ти или не со тво ри ти (то 
јест: про пу сти ти) обје шча се, а дру го (ли це) то обје шча ни је приј ми, то се 
ме жду ова два ли ца ра жда Кон тракт, или уго вор”.35 Ма да у да љем тек сту 
Се кре та ра пре о вла ђу је кон тракт, ова фор му ла ци ја ја сно по ка зу је да се 
уго вор већ сма тра за си но ном тер ми на кон тракт, и да не упу ћу је са мо на 
по сто ја ње по стиг ну тог до го во ра из ме ђу стра на ка.

У увод ном об ја шње њу Стој ко вић је на гла сио зна чај уго ворâ и ва жност 
њи хо вог пра вил ног са ста вља ња: „Из Те ста мен тов и Кон трак тов ве ли чај ши 
Про це си и не шча сти ја би ва ју. За то је нај бољ ше к со чи не ни ју Кон трак та 
всег да она ко во ли це при зва ти, ко је му пра ва оте че ства на ше го по зна та је су. 
Јед на реч, ко ја ни је до вољ но ја сно и опре де ље но из ре че на, да је ча сто при
ли ку к нај вја шче му про це су. Ја се не сум њам, да не ки от чи та те љех мо јих 
ово не шчаст но је ис ку ство са ми већ со тво ри ли ни су. Тим ви ше тре ба би ти 
пре до сто ро жну.”36 

Ме ђу уго во ри ма се на во де и уго во ри о раз ме ни (про ме ни тел ни) и о по
у ча ва њу (учеб ни), ко је Ве зи лић ни је по ми њао. По ред њих, као нај че шће 
уго во ре на бро јао је ку по про дај ни (ку по ва тел ни), уго вор о нај му (на јем ни), 
о град њи (до мо стро и тел ни), уго вор о ор та клу ку ко ји као и Ве зи лић на зи ва 
дру же ски (ор тач ки) кон тракт и брач ни уго вор.37

Уго вор о нај му Стој ко вић је де фи ни сао као уго вор ко јим јед на стра на 
до би ја власт да не ку ствар (нпр. ку ћу или зе мљу) за не ко од ре ђе но вре ме 
упо тре бља ва у сво ју ко рист, за шта дру гој стра ни ко јој ствар при па да да је 
од ре ђе ну сво ту нов ца. У при ме ри ма овог уго во ра на во ди До мо на ем ни Кон
тракт ‒ да ва ње ку ће у на јам (ки ри ју) и Зе мље на ем ни Кон тракт ‒ да ва ње 
зе мље под за куп (арен ду). Као при ме ре уго во ра о нај му по ми ње на јам ку ће 
под ки ри ју [закуп], по том на јам, арен ду пу ста ре.38 У са вре ме ном пра ву се 
на јам и за куп сма тра ју за две вр сте уго во ра.39 

Под на зи вом Усту па тел на пи сма (Ces si o nen.) Стој ко вић је пи сао о це
си ји – пре ла зу тра жби не са до та да шњег по ве ри о ца на од ре ђе но дру го ли це 
на осно ву њи хо вог ме ђу соб ног уго во ра, та ко да на ме сто ста рог по ве ри о ца 
сту па но ви, док ду жник оста је исти, а та ко ђе и тра жби на од но сно дуг.40 Као 
при ме ре на вео је усту па ње јед не обли га ци је и усту па ње на сле ђа.41 

35 Исто, 439. 
36 Исто, 461. 
37 Исто, 475. 
38 Исто, 471‒472. 
39 Исто, 468‒472. У са вре ме ном пра ву се уго вор о нај му де фи ни ше као уго вор ко јим 

се јед на стра на (нај мо да вац) оба ве зу је да ће дру гој пре да ти не ку ствар или не ко пра во на 
упо тре бу, док се нај мо при мац оба ве зу је да ће за то нај мо дав цу да ти на кна ду (Prav ni lek si kon, 
602, 1333) 

40 Prav ni lek si kon, 127. 
41 А. Стој ко вић, Серб ски се кре тар, 457‒463. 
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Под сви де тељ стви ма је и Стој ко вић под ра зу ме вао све вр сте све до че ња 
о чи ње ни ца ма раз ли чи те вр сте: „Ате стат јест та ко вое со чи не ни је, с ко им 
ми по ка зу је мо, да вешч та ко а не ина че до го ди ла се јест. У вса ко му Ате ста
ту мо ра би ти 1) ска за на она вешч. о ко јеј ми сви де тел ству је мо, ден (ког да) 
ме сто (где) и вса про ча ја об сто ја тел ства, ко ја с деј стви јем оним со ју же на 
је су 2) имја, и ка рак тер ко је му сви де тел ство да је мо 3) под пис оног, ко ји сви
де тел ству јет. Ова ко ва со чи не ни ја је су у жи во ту че ло ве че ско му раз лич на.”42 
Као при ме ре на вео је и ис каз све до ка о фи зич ком на па ду на ули ци ко јем је 
при су ство вао, све до че ње о до бр ом вла да њу сво је бив ше слу шки ње ко ја је 
за тво ре на, два све до чан ства учи те ља о успе ху уче никâ, по твр ду тр гов ца о 
за вр ше ној обу ци кал фе.43 

Под от пу сти тел ним пи сми ма под ра зу ме ва ла се пре по ру ка пре ђа шњих 
по сло да ва ца бив шој слу жин ча ди за да љу слу жбу.44 

* * *

Прав ни тер ми ни ко ји се у Ве зи ли ће вом и Стој ко ви ће вом епи сто ла ру 
по ја вљу ју ве ро ват но пр ви пут у тек сто ви ма срп ских пи са ца за сно ва ни су 
пре те жно на ла тин ским тер ми ни ма рим ског пра ва, а ма њим де лом и на не
мач ким. При мер та квог прав ног ин сти ту та је ме ни ца, ко ја у рим ском пра ву 
ни је по сто ја ла, а у хаб збур шким зе мља ма је њен ори ги нер ни ита ли јан ски 
на зив пре ве ден нај пре на не мач ки је зик. 

Ве зи ли ће ви и Стој ко ви ће ви прав ни тер ми ни, одн. њи хо ви пре во ди су 
у нај ве ћем бро ју у прав ној тер ми но ло ги ји и оп ста ли, ме ња ју ћи сво ју је зич ку 
фор му у скла ду са про ме на ма кроз ко је је је зик у по то њем вре ме ну про ла зио. 
У да љем раз во ју и је зи ка и пра ва, не ки тер ми ни ће ме ња ти де ли мич но и сво је 
зна че ње, од но сно оно ће би ти пре ци зни је од ре ђе но и при ла го ђе но по је ди ним, 
ужим и спе ци фич ни јим ка те го ри ја ма свог при мар ног пој ма, упо ре до са раз во
јем дру штва у це ли ни, раз во јем еко но ми је, др жав ног и прав ног си сте ма, ка да 
су по је ди ни од но си до би ја ли сло же ни је и бо га ти је об ли ке, а ја вља ли се и но ви. 

Те про ме не мо гу се уо чи ти и пра ти ти на ро чи то ја сно на при ме ру јед ног 
од нај ва жни јих прав них ин сти ту та ‒ уго во ра. У епи сто ла ри ма пре о вла ђу је 
за уго вор тер мин кон тракт, али се ја вља ју и по год ба и усло ви је. Већ у Стој
ко ви ће вом Се кре та ру мо же се уо чи ти про ме на у зна че њу тер ми на уго вор. 
Код Ве зи ли ћа је озна ча вао са мо са гла сност стра на ка, нео п ход ну за сва ки 
уго вор, док га Стој ко вић по ми ње већ и као си но ним за кон тракт. 

У Гра ђан ском за ко ни ку за Кња же ство Ср би ју, об на ро до ва ном 1844. 
го ди не, чи ји је на црт са чи нио Јо ван Ха џић, упо тре бља ва се већ ис кљу чи во 
тер мин уго вор.45

У јед ном крат ком спи су, по во дом свог ра да на пре во ђе њу ау стриј ског 
Оп штег гра ђан ског за ко ни ка на срп ски је зик, Бо жи дар Пе тра но вић је из нео 
сво је по гле де на ства ра ње прав не тер ми но ло ги је, па и књи жев ног је зи ка. У 

42 Исто, 513
43 Исто, 516‒518. 
44 Исто, 518. 
45 Гра ђан ски за ко ник за Кња же ство Ср би ју, Дру го из да ње ми ни стар ства прав де, Бео

град 1873, 172‒180.



по гле ду пу те ва гра ђе ња књи жев ног је зи ка сло жио се углав ном са ста во ви ма 
Јо ва на Сте ји ћа, ко је је овај из нео у свом кри тич ком по гле ду на је зик Ву ко вог 
пре во да Но вог За ве та.46 У Пе тра но ви ће вом спи су мо же се на ћи и об ја шње
ње по сто ја ња раз ли чи тих тер ми на за уго вор. Пе тра но вић је из ло жио основ
но на че ло ко јег се др жао при ли ком пре во ђе ња За ко ни ка: „Др жао сам т. ј. да 
се сва ки за ко ник обич но пи ше за цео на род, да кле да је он об шта на род на 
књи га, па за то и је зик у ње му да је про из вод це ло куп но га је зи ка, а не тек 
про вин ци јал но под на реч је оно га на ро да, за ко ји је исти за ко ник опре де љен. 
И ово је узрок, те сам у пре ва ђа њу, има ју ћи у оста лом сваг да пред очи ма 
при ро ду и свој ство це ло га срб ског је зи ка, упо тре бља вао на мно ги ма ме сти
ма ре чи и из ра зе из раз лич ни срб ски пре де ла, за ко је су дио сам, да ју ри дич
ко по ња ти је не мач ко га ори ги на ла стро жи је и точ ни је опре де љу ју, и да су 
ве ћи ни на ро да по зна ти ји. Та ко да на ве дем за при мер не ко ли ко ова ко ви ре чи. 
Ver trag у Дал ма ци ји и Хр ват ској зна чи по год ба, и ми слим, да из ра жа ва ју
ри дич ку идеу бо ље не го срем ско уго вор, што од го ва ра нем. Ve ra bre dung, 
ко је је са свим дру го што”. На кра ју овог спи са дат је и кра так не мач косрп ски 
реч ник нај ва жни јих тер ми на, где је Пе тра но вић Ver trag пре вео као по год ба.47 

По год ба је у то вре ме већ че шће има ла зна че ње усло ва, али се за др жа ла 
и у зна че њу уго во ра. Усло ви је, у зна че њу уго во ра ја вља се све ре ђе, и то са мо 
као дру ги тер мин за уго вор, да би из за кон ских и прав нич ких тек сто ва че
тр де се тих го ди на пот пу но не ста ло.

У Реч ни ку за ко на, уред ба, уред бе ни про пи са и пр. и пр. из да ни у Кња же
ству Ср би ји од 1827. до по ло ви не 1854. го ди не Ђор ђа Пе тро ви ћа, по ми ње се 
у мно гим про пи си ма по год ба, али у зна че њу по рав на ња, на год бе ‒ спо ра зум
ног уре ђе ња гра ђан ско прав них по сло ва. Као тер мин за је дан од нај ва жни јих 
ин сти ту та прав ног си сте ма пре вла дао је уго вор.48

* * *
Да би се пот пу но осно ва но сме ло твр ди ти да су епи сто ла ри има ли ве ли

ки ути цај и зна чај ну уло гу у жи во ту са вре ме ни ка, у дру штве ним од но си ма 
и у прав ним по сло ви ма, би ло би по треб но вр ло ши ро ко спро ве де но ис тра
жи ва ње. Ипак, не би би ло нео прав да но да се то за кљу чи и на осно ву гра ђе 
ко ја је по зна та. Убе дљив до каз пру жа већ и по да так о два из да ња Ве зи ли ће
вог епи сто ла ра у раз ма ку од са мо пет го ди на. 

И Стој ко ви ћев Се кре тар до жи вео је да бу де пре ра ђен и по но во из дан 
по сле ше зде сет го ди на, али не у Угар ској, не го у Ср би ји. У вре ме ње го вог 
пр вог из да ња у Ср би ји ни су по сто ја ли ни од го ва ра ју ћи усло ви, па ни по тре ба 
за ова квим при руч ни ком. У вре ме ка да га је пре ра дио и из дао Макс. Ра и че
вић, 1862. го ди не, при ли ке су се про ме ни ле, у сва ком по гле ду.49 Из да ње је 

46 Ј. Сте јић, „Је зи ко слов не при мет бе на пред го вор г. Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа к 
пре во ду Но вог за ве та”, Гла сник Дру жтва срб ске сло ве сно сти, Свез ка II, Бе о град 1849, 1‒42. 

47 Б. Пе тра но вић, О ау стриј ском Гра ђан ском за ко ни ку и срб ском пре во ду исто га, Беч 
1850, 27‒29, 47. 

48 Ђ. Пе тро вић, Реч ник за ко на, уред ба, уред бе ни про пи са и пр. и пр. из да ни у Кња же
ству Ср би ји од 1827. до по ло ви не 1854. го ди не, Бе о град 1856, 300, 499. 

49 Срб ски се кре тар или Ру ко во ди тељ у са чи не ни ју ра зно струч ни пи са ма/пре ра ђе но 
де ло Стој ко ви ће во, Из дао Макс. Ра и че вић, Бе о град 1862. 
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знат но скра ће но и из ме ње но, пр во из да ње 1802. го ди не има ло је 562, а Ра и
че ви ће ва пре ра да 218 стра ни ца. О то ме чи јим је по тре ба ма од го во ри ло ово 
из да ње и ка кав је био ње гов при јем, све до чи ве ли ки број пре ну ме ра на та, из 
свих кра је ва Кне же ви не Ср би је. На но во из да ње Стој ко ви ће вог Се кре та ра 
би ло је прет пла ће но 1.057 пре ну ме ра на та, вр ло раз ли чи тог со ци јал ног, обра
зов ног, ста ро сног и сва ког дру гог ста ту са. 

Епи сто ла ри или пи сме ни ци (ка ко је сам Стој ко вић озна чио сво је де ло) 
нео прав да но су за не ма ре ни у исто риј ским и прав но и сто риј ским ис тра жи
ва њи ма. Б. Ма рин ко вић је дав но ука зао на то да Ве зи ли ћев епи сто лар пред
ста вља пр во об ја вљи ва ње ар хив ске гра ђе код Ср ба. Из да ње ко је су при ре
ди ле Иси до ра Бје ла ко вић и Оли ве ра Об ра до вић, штам па но 2015. го ди не, 
мо же знат но олак ша ти бу ду ће ис тра жи ва ње.

У пи сме ни ци ма се на ла зе пр ви по ме ни прав них тер ми на у срп ској књи
жев но сти, ко ји ни су има ли свој ство по да тка на ђе ног у ар хив ском до ку мен ту, 
не го си сте мат ског, оп штег при ла за прав ном ин сти ту ту, са свр хом еду ка ци
је и омо гу ћа ва ња ње го вог лак шег и ефи ка сни јег ко ри шће ња у дру штве ном 
и по слов ном жи во ту. Они су као та кви не сум њи во има ли и сво ју уло гу у 
ка сни јем раз во ју прав не тер ми но ло ги је и пред ста вља ли део осно ве од ко је 
се ка сни је по ла зи ло у ства ра њу за конâ и за ко никâ. 

И на во ђе њем па ра лел ног не мач ког и срп ског тек ста код Ве зи ли ћа и 
све стра ним и си сте ма тич ним при сту пом Ата на си ја Стој ко ви ћа, пи сме ни ци 
пру жа ју дра го це ну мо гућ ност да се ис тра жи по ре кло и пра ти да љи раз вој 
број них прав них тер ми на код Ср ба. Окол ност да се ра ди ло о зна ме ни тим 
срп ским књи жев ни ци ма по ка зу је ко ли ко је раз вој прав не тер ми но ло ги је био 
са став ни и нео дво ји ви део про це са из град ње срп ског књи жев ног је зи ка. 
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LE GAL TERMS IN THE LET TER BO OKS BY ALEK SI JE VE ZI LIĆ  
AND ATA NA SI JE STOJ KO VIĆ

SUM MARY: At the end of the 18th cen tury and the be gin ning of the 19th cen tury, the re 
we re pu blis hed two let ter bo oks in Ser bian lan gu a ge (Rus sianSla vic and Sla vicSer bian), 
aut hors of which we re two Ser bian wri ters of the Age of En lig hten ment. Ma de ac cor ding to 
the Ger man Bri ef stel lers, pu blis hed on a lar ge sca le in Ger man lands ever sin ce the 16th cen
tury, they con ta i ned in struc ti ons and pat terns for the wri ting of let ters and ot her kinds of 
do cu ments as well. Eco no mic and cul tu ral de ve lop ment of the Ser bian ci ti ze nry im plied the 
exi sten ce of writ ten com mu ni ca tion as a me ans of so cial li fe and so cial con nec ti ons and, 
espe ci ally, mo re ef fi ci ent and mo re suc cessful de a ling with eco no mic and le gal bu si ness.

Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах50, prin ted in Vi en na in 1785 
and 1792, was writ ten by Alek si je Ve zi lić. Ata na si je Stoj ko vić was the aut hor of the ot her one, 

50 А sho rt wri ting on pri va te and pu blic le gal mat ters
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prin ted in Bu da in 1802, un der the ti tle Серб ски се кре тар или ру ко вод ство ка ко со чи ња
ва ти раз лич њеј ша пи сма, Кви те, Обли га ци је, Кон трак те, Те ста мен те, Ре вер се, Кон
те и пр.51

Apa rt from in struc ti ons and norms for very dif fe rent types of let ters, let ter bo oks (pi
sme ni ci in Ser bian) con ta i ned in struc ti ons and exam ples for the wri ting of va ri o us do cu ments 
re fer ring to le gal bu si ness using le gal terms. The se terms we re usu ally tran sla ted from La tin 
and Ger man lan gu a ge. Let ter bo ok by Ve zi lić con ta i ned com pa red texts in Ger man and Rus
sianSla vic. Се кре тар52 by Stoj ko vić had ge ne ral in struc ti ons and norms for the wri ting of 
writ ten do cu ments of dif fe rent sorts. 

Le gal terms ap pe a ring in the se let ter bo oks are pre do mi nantly ba sed on La tin terms 
from Ro man law, and in smal ler part on Ger man ones. Le gal terms by Ve zi lić and Stoj ko vić, 
i.e. the vast ma jo rity of the ir tran sla ti ons ha ve sub si sted in le gal ter mi no logy, tran sfor ming 
lin gu i sti cally in ac cor dan ce with the chan ges of the lan gu a ge. 

The se let ter bo oks men tion for the first ti me so me le gal terms in Ser bian li te ra tu re, 
which did not fe a tu re as me rely da ta fo und in an ar chi val do cu ment. They had syste ma tic, 
ge ne ral ap pro ach to a le gal in sti tu te with the aim of edu ca ting and ena bling its ea si er and 
mo re ef fi ci ent use in so cial and bu si ness li fe. Thus, the se let ter bo oks as such wit ho ut do ubt 
had a ro le in la ter de ve lop ment of le gal ter mi no logy and re pre sen ted at le ast a part of the ba se 
from which laws and law bo oks wo uld be cre a ted. 

As such, they re pre sent a va lu a ble pos si bi lity to ex plo re the ori gin and mo ni tor de ve
lop ment of le gal terms with Serbs. The oc ca sion that the aut hors of the let ter bo oks we re 
me mo ra ble Ser bian wri ters in di ca tes how much the de ve lop ment of le gal ter mi no logy was a 
con sti tu ting and an in se pa ra ble part of the Ser bian li te rary lan gu a ge bu il ding pro cess. 

KEYWORDS: Let ter bo oks, Alek si je Ve zi lić, Ata na si je Stoj ko vić, Крат ко је со чи ње ни је 
о при ват них и пу блич них дјелаx, Серб ски се кре тар или ру ко вод ство ка ко со чи ња ва ти 
раз лич њеј ша пи сма, Кви те, Обли га ци је, Кон трак те, Те ста мен те, Ре вер се, Кон те и пр, 
le gal terms

51 Ser bian sec re tary or in struc ti ons how to wri te dif fe rent let ters, re ce ipts, obli ga ti ons, 
con tracts, te sta ments, re ver ses, ac co unts etc.
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UDC 94(497.6)”1804/1806”
UDC 94(=163.41)(497.6)”1804/1806”
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

М р  Б РА Т И С Л А В  Т Е  И  НО ВИ Ћ
Му зеј Ре пу бли ке Срп ске
Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Бо сна и Хер це го ви на

БО САН СКИ ЕЈА ЛЕТ У ПР ВИМ ГО ДИ НА МА  
ПР ВОГ СРП СКОГ УСТАН КА (1804–1806)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је при ка зан дру штве ни и по ли тич ки по ло жај нај за
пад ни је про вин ци је Тур ског цар ства у ат мос фе ри по чет ка Пр вог срп ског 
устан ка. Ути цај Ка ра ђор ђе вог уста нич ког по кре та на на ци о нал но –по ли тич ки 
раз вој Бо сне и Хер це го ви не био је ви ше струк. Код нај број ни јег пра во слав ног 
ста нов ни штва про бу дио је срп ску на ци о нал ну сви јест, код бо сан ског му сли
ман ског ста нов ни штва оја чао ве зу са Пор том, а код бо сан ских ка то ли ка осна
жио ори јен та ци ју пре ма Ау стриј ском цар ству. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бо сан ски ве зи ри, Пор та, бо сан ски Ср би, Пр ви срп ски 
уста нак, бо сан ски му сли ма ни, бо сан ски ка то ли ци 

Бо сан ског ве зи ра Хак ки Ха џи Мех медпа шу (1800–1801) за ми је нио је 
Ван ли Мех медпа ша (1800–1801).1 Обо ји ца су за на ци о нал нопо ли тич ку 
исто ри ју Бо сне и Хе р це го ви не би ли пот пу но бе зна чај ни бо сан ски ве зи ри у 
од но су на Ебу бе кир (Бе ћир)па шу (18. сеп тем бар 1801 – 4. мај 1802),2 ко ји је 
1802. ко нач но уки нуо пре тва ра ње ти ма ра у чи тлу ке и на тај на чин знат но 
олак шао по зи ци ју хри шћан ског ста нов ни штва. Тај ње гов ре форм ски за хват 
пред ста вљао је је дан од озбиљ них раз ло га што се хри шћан ско ста нов ни штво 
у Бо сан ском па ша лу ку ни је ма сов но ода зи ва ло на срп ску по бу ну,3 бар у 
пр вим ње ним го ди на ма. Бе ћирпа ша убр зо је сми је њен, па се на сто ли ци 
бо сан ског ве зи ра са мо на крат ко, од ма ја до ју на 1802, за др жао Гур џи Ха џи 
Османпа ша (4. мај 1802 – 2. јун 1802), да би на то мје сто по но во за сјео ре фор
ми ста Ебу бе кир Бе ћирпа ша (2. јун 1802 – 6. ја ну ар 1805).4 Нај ве ћи про блем 
у зе мљи на по чет ку дру ге Бе ћирпа ши не вла да ви не ни је имао ни ка кве ве зе 

1 S. S. Ha dži hu se i no vić Mu vek kit, Po vi jest Bo sne, 2, Sa ra je vo 1999, 738–739.
2 Isto, 740.
3 М. Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња: Исто ри ја Ср ба у Но вом ве ку 

(1492–1992), Бе о град 2007, 152.
4 S. S. Ha dži hu se i no vić Mu vek kit, n. d., 742–743.



с хри шћа ни ма, не го са не за до вољ ним му сли ма ни ма у Хе р це го ви ни. Та мо је 
1802. из био не пред ви ђе ни су коб из ме ђу мо стар ског аја на Алиаге Да ди ћа, 
ина че за штит ни ка хри шћан ске ра је, и бла гај ског пр ва ка Алиаге Во ља ви це. 
По све му су де ћи, овај Да ди ћев по крет имао је при је све га ка рак тер ан ти о
сман ске по бу не, бу ду ћи да је мо стар ски ајан био сви ма по знат као ве ли ки 
не при ја тељ све га што је има ло ве зе за Осман ли ја ма.5 Ина че, Мо стар је имао 
не ке сво је на ци о нал не и вје р ске спе ци фич но сти. Се кре тар фран цу ског кон
зу ла Пје ра Да ви да у Трав ни ку Шо мет де Фо се из бро јао је 1807–1808. у Мо
ста ру 12.000 ста нов ни ка, „од че га дви је тре ћи не пра во слав них”. Де Фо се се 
освје до чио да су се у том гра ду „пра во слав ни сла га ли са му сли ма ни ма, као 
и да су ужи ва ли ве ли ке сло бо де”.6 Пра во слав не по ро ди це с по чет ка XIX 
ви је ка у Мо ста ру би ле су: Шан то, Чо лак, Гру ји ца,7 Га ло, Ка ди је вић, Ба тић, 
Ба ти нић, Чо ја нић, Сук но вић, Ник шић, Ма тић,8 Ца ца нов, Ца цан, Пле мић,9 
Ћо лу ка, Ек ме чи ја, Об ра до вић,10 Зу бо, Ко ва че вић, Пе дал, Бо ван,11 Ре љић, 
Ми ло је вић, Ра да ши но вић,12 Ду чић.13 

Ме ђу вјер ска на пе тост из ме ђу бо сан ских ка то ли ка и пра во слав них ни је 
би ла ни шта ма ња не го у ра ни јим ви је ко ви ма. У то ври је ме за ка то лич ку цр кву 
нај ве ћи про блем био је што су по је ди ни пра во слав ни по по ви вјен ча ва ли 
не ке ка то лич ке па ро ве, па чак и у слу ча је ви ма ка да се брак ни је мо гао скло
пи ти због срод ства за ру че них. Та ко су се бо сан ски фра њев ци из са мо ста на 
у Кра ље вој Су тје сци жа ли ли 23. мар та 1802. ка пе та ну Ту зле Су леј манбе гу 
на пра во слав не мла ди ће због оти ма ња не ких ка то лич ких дје во ја ка и удо ви
ца.14 Ина че, те го ди не фран цу ски кон зул П. Да вид ве ћи ну ста нов ни ка Бо сне 
сма трао је за по лу ди вља ке, не зна ли це, мрач ња ке, сви ре пе вар ва ре,15 ко ји су 
на ње го ву по зи ци ју гле да ли са не вје ри цом. За пра во слав не је уо чио да су 
Фран цу зи ма би ли „уви јек не при ја те љи”, и то нај ви ше због њи хо вог ра то ва
ња про тив Ру са. Ипак, „ла тин ски мо на си” по ње го вом ви ђе њу би ли су ве ћи 
не при ја те љи Фран цу зи ма. Ка ко је Да вид ис ти цао, они су до би ли „на ре ђе ње 
од па пе” да про по вје да ју про тив Фран цу за. Бо сан ски му сли ма ни или ка ко 
их он на зи ва „Тур ци” ви дје ли су у ње му „шпи ју на” ко ји је при пре мао „ин ва
зи ју” сво је зе мље на Бо сну. Ова не тр пе љи вост пре ма Фран цу зи ма на ро чи то 
је би ла из ра же на у Хер це го ви ни, у ко јој су „пра во слав ни ка лу ђе ри и ла тин ски 

5 М. М. Ву ки ће вић, „Алиага Да дић, Ајан мо стар ски кра јем про шлог и по чет ком овог 
ви је ка и ње го ви си но ви Ме мишаг а, Адиага и Ах метаг а”, Зо ра, год. III, бр. 9, Мо стар, 1. 
сеп тем бра 1898, 310–311.

6 A. Cha u met te –des –Fossés, Voyage en Bo snie, dans les années 1807 et 1808, Ber lin 1812, 43.
7 Р. Ста нић, „Ста ри срп ски над гроб ни спо ме ни ци у Мо ста ру, Епи та фи над гроб ни ка 

на Па ши но вач ком гро бљу”, Са оп ште ња, XXVI, Бе о град 1994, 163–164. 
8 Исто, 166–167.
9 Исто, 168–169.
10 Исто, 171–172.
11 Исто, 175–176.
12 Исто, 177–178.
13 Исто, 179.
14 Fra B. M. Vr do ljak, „Apo stol ski vi ka ri jat u Bo sni 1735–1881.”, u: Fra Bo no M. Vr do ljak, 

Plo do vi lju ba vi i žr tve, pri no si iz po vi je sti, kul tu re i ar he o lo gi je, Liv no 2005, 100.
15 M. Ša mić, Fran cu ski put ni ci u Bo sni na pra gu XIX sto lje ća i nji ho vi uti sci o njoj, Sa ra je vo 

1966, 113–114. 
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мо на си” јав но про по вје да ли про тив њих16 и на сто ја ли увје ри ти „Вла хе” да 
ни је ни ка кав зло чин уби ти јед ног Фран цу за, јер су ови би ли не при ја те љи свих 
ре ли ги ја.17

То ком при пре ма за по ди за ње по бу не про тив Тур ске, Ср би су и те ка ко 
во ди ли ра чу на и о то ме да за сво ју по ли ти ку при до би ју на кло ност бо сан ских 
Ср ба, и то у пр вом ре ду бо га тих са ра јев ских тр го ва ца. У том ци љу, ље та 
1803. нај бли жи Ка ра ђор ђев са рад ник про та Ма ти ја Не на до вић по сје тио је 
не ке од њих у Са ра је ву, да се, ка ко свје до чи ње гов син Љу бо мир, „раз го во ри 
са знат ни јим људ ма на ко ји би се на чин мо гла скр ха ти да хи ска си ла”.18 
Про та Не на до вић у сво јим Ме мо а ри ма и сâм на јед ном мје сту от кри ва: јер бо 
ја ни сам ни куд од Са ра је ва да ље пу то вао.19 По зна то је при ја тељ ство из ме
ђу про те Не на до ви ћа и ути цај ног са ра јев ског тр гов ца Ха џи Пе тра Се ла ка 
(Се ла ко вић). У Са ра је ву је још од кра ја XVI II ви је ка ег зи сти рао ве ћи број 
тр го ва ца срп ске на ци о нал не ори јен та ци је, ме ђу ко ји ма се на ро чи то ис ти цао 
Ха џи Јо ван Ву ко вић (ро ђен у Мо ста ру), по знат и као кти тор ко сов ског ма
на сти ра Сту де ни ца.20 Та да су у Ба ња лу ци тр гов ци Ср би би ли: Пет ко Ту фек
џи ја, Ми ле и Јеф то Са мар џи ја, у Лив ну Јо во Ту фо, у Трав ни ку не ки Триф ко, 
у Чај ни чу Ха џи Ско пљо и Ва сиљ Жу ри ца, у Ту зли Спа со је Ку јун џи ја, а у 
Зво р ни ку Јо ван Сте па нов, ор так Са рај ли је Ар се ни ја Бе са ре.21 Мно ги од њих 
сво је по сло ве про ши ри ли су и у Дал ма ци ји. Три тр гов ца: Са рај ли је Ди ми
три је (Ми ћо) Ри сти во је вић, Сте пан Сор ко вић и Мо ста ра нин Ри сто Лу ћић 
пре се ли ли су се по сљед њих го ди на XVI II ви је ка у Сењ под Ве ле би том. Да би 
са чу ва ли свој ка пи тал они су се убр зо оро ди ли са дру гим бо га тим срп ским 
са ра јев ским по ро ди ца ма: По крај чи ћи ма, Ву ко ви ћи ма, Са мар ђи ћи ма.22 Ни јед
на од са ра јев ских тр го вач ких по ро ди ца ни је тр го ви ну раз ви ла до те мје ре као 
Бу ди мли ћи. Они су уче ство ва ли у тр го ви ни, ко ја се усљед кон ти нен тал не 
бло ка де су вим пу тем раз ви ла пре ко ци је лог Бал кан ског по лу о стр ва.23 Бу ди
мли ћи су тр го ва ли са Ду бров ни ком и Спли том, Сан џа ком (Ста ра Ср би ја), При
ле пом и Ско пљем у Ма ке до ни ји,24 као и с Це ти њем гдје су би ли у ди рект ној 
ве зи с цр но гор ским вла ди ком Пе тр ом I.25 У ври је ме устан ка у Ср би ји Бу ди

16 „Фран цу ски кон сул у Трав ни ку Пјер Да вид (Pi e r re Da vid) – ми ни стру ино стра них 
де ла, Трав ник”, 24. но вем бра 1808, у: Ис пи си из па ри ских ар хи ва (Гра ђа за исто ри ју Пр во га 
срп ско га устан ка), при ку пио М. Га ври ло вић, Збо р ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп
ско га на ро да, Дру го оде ље ње, Спо ме ни ци на ту ђим је зи ци ма, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, 
књи га I, Бе о град 1904. (=М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва), 368.

17 Исти – истом, Трав ник, 30. ав гу ста 1809, у: Исто, 473. 
18 Љ. Ко ва че вић, „Про та Ма ти ја Не на до вић”, у: Ме мо а ри про те Ма ти је Не на до ви ћа, 

СКЗ 9, Бе о град 1893, VI.
19 Ме мо а ри про те Матiє Не на до ви ћа, (из дао Люубо миръ П. Не на до вићъ), Бе о град 

1867. (=Ме мо а ри про те Матiє Не на до ви ћа), 101.
20 В. Ћо ро вић, Мо стар и ње го ва срп ска пра во слав на оп шти на, Бе о град 1933, 37.
21 В. Ћо ро вић, „Бо сан скохер це го вач ки тр гов ци у Дал ма ци ји (При лог са ра јев ској тр го

ви ни с кра ја XVI II ве ка)”, Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, књ. XXXV, Бе о град 1923, 217.
22 П. М. Кра ји но вић, „С ог њи шта ускоч ко га”, Бо сан ска ви ла, год. XVI II, бр. 10, Са ра је во 

1903, 192–193.
23 V. Po po vić, „Tr go vi na Bu di mli ća u pr voj po lo vi ni XIX sto le ća”, Na rod na sta ri na, Vol. 6, 

No. 14, Za greb 1927, 60.
24 Isto, 62–63.
25 В. Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, Бе о град 1939. (=В. Чу бри ло

вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би), 28.
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мли ћи су снаб ди је ва ли уста ни ке оруж јем.26 По ред Бу ди мли ћа, фран цу ски 
кон зул Па скал То мас Фур кад (Pa scal Tho mas Fo ur ca de, 1769–1813) из дво јио 
је још не ко ли ко срп ских тр го вач ких по ро ди ца у Са ра је ву, тзв. шпе ку ла на та, 
ко ло ни јал ном ро бом: Де ми тро ви ће, Ла зи ће и Ми чи ће.27 Овој гру пи сва ка ко 
су по свом ка пи та лу при па да ли и Ри сти ћи (ка сни ји Де спи ћи), ко ји су вр ло 
ак тив но тр го ва ли са Со лу ном, Се ром, Ска дром, Бе чом, Ду бров ни ком, На по
ле о но вом Или ри јом28, Ца ри гра дом, Лај пци гом29, Спли том, Бро дом, Зе му ном, 
Ђа ко вом, Оси је ком, Си ском и Тр стом30. По ме ну ти П. Т. Фур кад је срп ске 
тр гов це у Бо сни сум њи чио да су због из ра зи те љу бо мо ре на стран це по зи
ва ли сво је су на род ни ке на по бу ну. Овај Фран цуз био је ме ђу пр ви ма ко ји је 
на ци о нал нопо ли тич ку иде о ло ги ју срп ских тр го ва ца у Бо сни ока рак те ри сао на 
сље де ћи на чин: љу бав пре ма Ру си ји и мр жња пре ма све му што је ка то лич ко.31 
Пре ма истом из во ру, пра во слав ни у Бо сни ме ђу соб но су се ври је ђа ли на тај 
на чин што би јед ни дру ги ма го во ри ли да су исти као ка то ли ци, а то је за њих 
би ла нео про сти ва увре да.32 Дру ги из вор, ко ји до но си Шо мет де Фо се, од но сио 
се на мр жњу из ме ђу пра во слав них и ка то ли ка у Бо сни. За њу је овај Фран цуз 
кри вио њи хо ве по по ве, ко ји су до дат но рас пи ри ва ли ову не тр пе љи вост. Он 
се освје до чио да бо сан ски ка то лик ко ме би у су срет ишао пра во слав ни ни је 
про пу штао при ли ку да му по дру гљи во до ба ци: „па сја вје ро”, овај би му та
ко ђе уз вра тио увре дом.33 

Ве ћи на срп ских тр го ва ца у Са ра је ву ни је би ла са мо срп ског ет нич ког 
по ри је кла, већ и грч ког и цин цар ског.34 При хва та ју ћи срп ску на ци о нал нопо
ли тич ку иде ју, они су као ути цај на гру па ци ја у Са ра јев ској цр кве ној на род
ној оп шти ни успје ли 1801. смје ни ти фа на ри от ског ми тро по ли та Пај си ја II 
на кон ње го вог су ко ба с тр гов ци ма Ми ле ти ћи ма и Бу ди мли ћи ма.35 Ми ле ти ћи 
су уз Бу ди мли ће спа да ли ме ђу нај у глед ни је са ра јев ске по ро ди це дру ге по ло
ви не XVI II и по чет ка XIX ви је ка.36 Не та ко ма ли број са ра јев ских тр го ва ца 
за у зео је по чет ком устан ка у Бе о град ском па ша лу ку ра то бо ран курс. Са рад
ни ци срп ског во жда Ка ра ђор ђа би ли су по зна те Са рај ли је: ко ман дант од бра
не Ве ли ког остр ва на Ду на ву код Кла до ва Ха џи Ни ко ла Жив ко вић и ње гов 
пи сар Ри сто Мо јић,37 бим ба ша хај дук Вељ ка и упра ви тељ шан ца на Ве ли ком 

26 Н. Урић, „При лог за по вест по ро ди це Гли го ри ја Јеф та но ви ћа у тур ско до ба”, Збо р ник 
за исто ри ју БиХ, бр. 7, Бе о град 2012, 216.

27 M. Ša mić, n. d., 243. 
28 I. Te pić, „Tr go vi na De spi ća u pr voj po lo vi ni XIX vi je ka (Pri log pro u ča va nju na stan ka 

bur žo a zi je u Bo sni i Her ce go vi ni)”, Go diš njak Druš tva isto ri ča ra BiH, god. XX (1972–1973), Sa
ra je vo 1974, 76–77. 

29 Isto, 78–79.
30 Isto, 82–83.
31 M. Ša mić, n. d., 244. 
32 Isto, 258.
33 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 75.
34 М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, 1, Бе о град 1989, 86–87.
35 Н. Урић, н. р., 2012, 205.
36 Ђ. Ма за лић, „Пор трет са ра јев ског ми тро по ли та Па и си ја из го ди не 1805 и ње гов 

сли кар”, Гла сник Зе маљ ског му зе ја, год. XLIV, св. 2. (за хи сто ри ју и ет но гра фи ју), Са ра је во 
1932, 102.

37 В. Сто јан че вић, „Ср би Са рај ли је у Пр вом срп ском устан ку”, Збо р ник за исто ри ју БиХ, 
бр. 2, Бе о град 1997, 199. 



остр ву Ха џи Ни ко ла Ми јај ло вић, ку рир во жда Ка ра ђор ђа Хри сто Пе тр о вић 
Са ра је вац и бар јак тар но во па зар ског вој во де Ди ми три ја Ку јун џи ћа, Јо ван 
Се ла ко вић.38 На ци о нал на сви јест са ра јев ске срп ске тр го вач ке кла се не у пит
на је, а при пад ност „све то са вљу” до ка за на је у нај те жим вре ме ни ма. Хи лан
да р ски мо на си, ко је су они ви ше пу та ма те ри јал но по ма га ли, ча сти ли су их 
ти ту лом „благопочтенородн[их] и христољубив[их] господар[а]”.39

Ср би су у свом уста нич ком по ли тич ком про гра му ју на 1804. као циљ 
за цр та ли, осим до би ја ња Бо ке ко тор ске, Дал ма ци је и Сре ма и ве ли ки дио 
Бо сан ског еја ле та, ис точ но од ри је ка Пли ве и Вр ба са. За ни мљи во је, да се 
та да шњи глав ни пре го ва рач с Ру си јом ми тро по лит Стра ти ми ро вић код од
ре ђи ва ња за пад ног ди је ла Бо сне по слу жио тер ми ном „Тур ска Хр ват ска”, 
ко ја је по ње го вом при је дло гу тре ба ло по рас па ду тур ског цар ства да уђе у 
са став Ау стри је. Став уста нич ког по ли тич ког вођ ства био је да на ве де не 
обла сти, уз Шу ма ди ју, пред ста вља ју та ко зва ну „срп ску др жа ву”. У окви ре 
ова ко за ми шље не др жа ве ула зи ла је, не што ка сни је, и Цр на Го ра.40 Пр во 
јав но, де кла ри са ње Бо сне и Хер це го ви не као ди је ла „срп ске др жа ве” мо же се 
на ћи у пје сми срп ског про свје ти те ља До си те ја Об ра до ви ћа Во ста ни Сер бие.41 
До си теј је у ту ђи ни, осим за Ср би јом и за „Бо сном и Ер це го ви ном: уз ди сао 
и че сто гор ке про ли вао су зе”.42 Пред став ни ци уста нич ке Ср би је по ку ша ва
ли су да ра де не са мо на при до би ја њу бо сан ских Ср ба већ и бо сан ских му сли
ма на. Про та Не на до вић на сто јао је за срп ске уста нич ке ци ље ве за до би ти 
по вје ре ње Ха џи Са либе га Сре бре нич ког, бу ду ћи да је и он био „про тив 
да хи ја”43 и ва жио за „срб ског при ја те ља”.44 На бо сан ске и хер це го вач ке му
сли ма не ра чу на ло се и због то га што се у та да шњим срп ским уста нич ким 
кру го ви ма сма тра ло да су они срп ског ет нич ког по ри је кла. Оба вје ште ња о 
то ме до ла зи ла су од шпи ју на, ка ко је, на при мјер, у Мо ста ру и у Хер це го ви
ни осим на ро да „Сла ве но –Серб ска го” жи вје ло „мно же ство Мухамедан[аца] 
[који] су, из Хри сти а на сла вен ска го бо сан ска го т. в. серб ска го ја зи ка, та ко ви 
по став ши”.45 Ипак, сви ови по ку ша ји би ли су уза луд ни, а по свје до че њу са
вре ме ни ка зби ва ња Л. Ар се ни је ви ћа Ба та ла ке „Тур ци Бо шња ци су и са ми 

38 Исто, 202–203.
39 „Хи лан дар ски мо на си – Са рај ли ја ма, 9. ок то бра 1807”, у: Ш. С. еф. Ке му ра, В. Ћо ро

вић, При ло зи за хи сто ри ју пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни у XVI II и XIX сто ље ћу, 
Гла сник Зе маљ ског му зе ја, год. XXIV, 3, Са ра је во 1912. (Ш. С. еф. Ке му ра, В. Ћо ро вић, При
ло зи за хи сто ри ју пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни у XVI II и XIX сто ље ћу), 430.

40 М. Ек ме чић, н. д., 2007, 172; Ко нач на оцје на о то ме шта је у на ци о нал нопо ли тич кој 
про шло сти пред ста вља ла „Тур ска Хр ват ска” још ни је до не се на. Шта ви ше, у исто риј ској 
на у ци се ви ше од са мог на зи ва спор ним мо же сма тра ти ге о граф ски про стор ко ји је она за
у зи ма ла. (Б. Те и но вић, „Тур ска Хр ват ска” [“lap sus ca la mi” у исто ри ји Бо сне и Хер це го ви не 
XIX вијека], у: Збор ник ра до ва са на уч ног ску па–„Кул ту ра и обра зо ва ње – Де тер ми нан те 
дру штве ног про гре са [достигнућа, до ме ти, перспект иве]”, књ, 11, Ба ња лу ка, 3–4. де цем бра 
2010, Ба ња лу ка 2010, 236.) 

41 М. Ек ме чић, н. д., 2007, 179.
42 Жи вот и при кљу че ни ја Ди ми три ја Об ра до ви ча на ре че но га у ка лу ђер ству До си те ја 

њим истим спи сат и из дат, II, СКЗ 8, Бе о град 1893, 99.
43 Ме мо а ри про те Матiє Не на до ви ћа, 66.
44 Исто, 29.
45 Д. Ру ва рац, Ге о граф ске бе ле шке о Тур ској ми тро по ли та Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа 

из г. 1803. и 1804., Спо ме ник, СКА, XXXIX, Бе о град 1903, 110–111. 
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ис ти ца ли, ка ко је Бо сна на се дам кра ље ва од пор мо гла др жа ти, те да су по 
хо ло сти они сво јој др жа ли, да са Ср би ма ни за то ли ко вре ме на, по сла има ти 
не ће, за ко ли ко би се јед на лу ла ду ва на по пу ши ла”.46 У пр вим окр ша ји ма 
ишао је: Али бег Ви да јић из Бо сне Да хи ја ма у по моћ, пре шао је Дри ну, уда рио 
на Ва ље во, а по том је на пао и Ша бац.47

Хер це го вач ки Ср би би ли су укљу че ни у пр ве Ка ра ђор ђе ве уста нич ке 
ак тив но сти. Та ко је Шап ча нин хер це го вач ког по ри је кла Или ја Мо ста рац, а 
ко ји је јед но ври је ме жи вио у Са ра је ву, лич но са 900 фо рин ти фи нан си рао 
Ка ра ђор ђа за рат у Бо сни. Из Са ра је ва је 450 фо рин ти по ло жио у уста нич ку 
ка су и не ки Ха џи –Ко ја.48 Име Или је Мо стар ца ве о ма че сто се спо ми ње у 
про то ко лу и ре ги стру Ша бач ког ма ги стра та од 1808. до 1812. го ди не.49 Хер
це го вач косрп ског и бо сан скосрп ског по ри је кла би ли су и тр шћан ски тр гов
ци ко ји су се ода зва ли на Ка ра ђор ђев по зив и нов ча но по мо гли уста нак: 
Јо ван Кур то вић (1.000 ф.), Сте фан Ри знић (2.000 ф.), Ђу ро и Пе тар То до ро вић 
(4.000 ф.), Дра го То до ро вић (1.500 ф.), Јо ван Ни ко лић (500 ф.), Јо ван и Ди ми
трије Ћир ко вић (300 ф.), Ха џи Ко јо „из Са ра је ва” (1.350 ф.) и игу ман Ви кен
ти је Ра кић (100 ф.).50 Пре ма ау стриј ским оба вје штај ним из во ри ма „оду ше вље
ни пра во слав ни” тр шћан ски тр го вац Јо ван Кур то вић био је та да у кон так ту 
са сво јим ро ђа ци ма у Хер це го ви ни.51 Сви ови тр гов ци мо ра ли су би ти упо
зна ти са пла но ви ма Са ве Те ке ли је и Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа пре ма ко ји ма 
је би ло за ми шље но да Бо сна и Хер це го ви на уђе у са став но во фор ми ра не 
„Сла ве носерб ске” др жа ве.52 Сва ка ко да је као под сти цај за укљу чи ва ње у 
рат про тив тур ске вла сти на сво јој стра ни по слу жи ло и то што је ве ли ки 
број Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не ра то вао у Ка ра ђор ђе вим је ди ни ци ма: 
Ава кум Ђа кон (ма на стир Мо шта ни ца),53 Јо во Бар јак тар (Са ра је во),54 Или ја 
Бир ча нин (Би рач),55 Фи лип Ви шњић (Тр на ва код Звор ни ка),56 Си ма Ка тић 
Пре ко дри нац (Дво ро ви на Дри ни),57 Иван Кне же вић (Дво ро ви на Дри ни),58 

46 Л. Ар се ни је вићБа та ла ка, Исто ри ја срп ског устан ка, део дру ги, 1899, 827.
47 Ј. Ха џић [М. Светић], Уста накъ Србскій подь Црнымь Ђор ђемь, Пр ве три го ди не, 

I, Но ви Сад 1862, 23.
48 В. Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, 27.
49 Про то кол и ре ги стар Ша бач ког ма ги стра та од 1808. до 1812. го ди не (при ре дио Р. Ј. 

По по вић), Бе о град 2010, 26, 34, 48, 52, 61, 74, 86, 93, 101, 112, 122, 151–152. 
50 Р. Пе ро вић, „Днев ник Је ре ми је Га ги ћа, се кре та ра Пра ви тељ ству ју шчег со вје та”, 

Бра ство XXX, Дру штво св. Са ве, књ. 50, Бе о град 1939, 166. 
51 V. Vlat ko vich, Probst und Dom he rr zu Agram, Wi en, den 29ten Au gust 1805, in: T. Ma tić, 

„Iz vješ taj au strij sko ga po li tič ko ga emi sa ra o Du brov ni ku i nje go vu bal kan skom za le đu iz god. 1805.”, 
Sta ri ne JA ZU, knj. XXXVII, Za greb 1934. (=T. Ma tić, Iz vješ taj au strij sko ga po li tič ko ga emi sa ra), 
186.

52 М. Пе тро вић, „Бо сна и Хер це го ви на у осло бо ди лач ким пла но ви ма уста нич ке Ср би је 
и уче них Ср ба за вре ме Пр вог срп ског устан ка 1804–1813.”, у: Срп ска ре во лу ци ја 1804–1815. и 
Бо сна и Хер це го ви на, АНУ РС, на уч ни ску по ви, књ. VI, Одје ље ње дру штве них на у ка, књ. 8, 
Ба ња лу ка 2004, 208–209. 

53 М. Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди у срп ског на ро да но ви је га до ба, Бео
град 1888, 5.

54 Исто, 27.
55 Исто, 35.
56 Исто, 57.
57 Исто, 248.
58 Исто, 254.



Мак сим Кр стић (не гдје у Бо сни),59 Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја (Са ра је
во),60 Те шан По дру го вић Га ври ло вић (Ка зан ци код Гац ког),61 Гри го ри је Ра
до ји чић (не гдје у ис точ ној Хер це го ви ни),62 Цвет ко Ра јо вић (Ву ко вић код 
Тре би ња),63 Ха џиМе лен ти је Сте ва но вић (Би рач),64 Ха џиНи ко ла Ми ја и ло
вић (Са ра је во),65 Ша рић „Бо шњо” (не гдје у Бо сни).66 Јо ва на Де ми ра (Гво зден) 
(не гдје у ис точ ној Хер це го ви ни) Ка ра ђор ђе је лич но про гла сио сво јим вој
во дом.67 Бо сан ског по ри је кла био је и Зе ка Бу љу ба ша, а хер це го вач ког су 
би ли Ба кал Ми ли сав, Гли ша Мла де но вић и Сто јан Чу пић.68 Из Оса та код 
Сре бре ни це био је и хај дук Ка раМар ко Ва сић. Овај ни ма ло слав ни Ка ра
ђор ђев при ста ли ца по бу њи вао је по чет ком устан ка хри шћа не сред њег бо
сан ског Под ри ња. О „хра бром Мар ку Оса ћа ни ну” оста вио је ње гов пи сар 
Ни ћи фор Нин ко вић ве о ма кон тро верз не за би ље шке. Опи су ју ћи га као окор
је лог зло чин ца и си ле џи ју, Ни ћи фор је на вео и чи ње ни цу да је Ка раМар ко 
био не ми ло ср дан, не са мо пре ма бо сан ским му сли ма ни ма, не го и пре ма 
бо сан ским Ср би ма. Он је сво ја два ку ма, Ми тра и Па вла из Оса та, ко ји су 
над ни чи ли код Ка ра ђор ђа, ка да су се вра ћа ли по ро ди ца ма у Бо сну, по што 
је пр во опљач као, не ми ло срд но за клао и ба цио у Дри ну. Јед ном при ли ком 
опљач као је Ка раМар ко и ма на стир Ра чу на Дри ни, да ни ка ши ке у ње му 
ни је оста ло.69

Пр ви срп ски уста нак имао је, пре ма ри је чи ма Д. Ђор ђе ви ћа „сна жан 
од јек у це лом срп ском на ро ду, то ком чи јег тра ја ња су се на по ре до раз ви ја
ја ле ета ти стич ка и на ци о нал на иде ја”.70 Ка ра ђор ђе је ље та 1804. по зи вао у 
Хер це го ви ни „бра ћу Сер бље, да се угле да ју на Ср би ју” са ко јом би тре ба ло 
да се ује ди не у од бра ни отаџ би не. У истом сми слу, осим јед ног еми са ра у 
Хер це го ви ну, по слао је и јед ног у Бо сну.71 Бо сан скому сли ман ске вла сти 
нај вје ро ват ни је су рас по ла га ле ин фор ма ци јом ко ју је ок то бра 1804. пре но сио 
и фран цу ски лист Мо ни тор, а то је да су ови бо сан скосрп ски по бу ње ни ци 
по ста вља ли исте за хтје ве као и Ка ра ђор ђе.72 Хер це го вач ки ар хи ман дрит 
Ар се ни је Га го вић, ко ји је по ла го ди не ра ни је у Пе тро гра ду до го ва рао бу ну 

59 Исто, 279.
60 Исто, 362.
61 Исто, 550.
62 Исто, 594.
63 Исто, 619.
64 Исто, 762.
65 Исто, 769.
66 Ј. Ми шко вић, Срп ска вој ска и во је ва ње за вре ме уста на ка, од 1804–1815. год., Глас, 

XLVII, СКА, Бе о град 1895, 32.
67 Ј. Ми шко вић, „Гра ђа за но ви ју исто ри ју Ср би је”, Гла сник Срп ског Уче ног Дру штва, 

књ. XLVI II, Бе о град 1880, 191.
68 Љ. Јо ва но вић, „Пре глед на ци о нал нопо ли тич ког жи во та срп ско га у XIX ве ку”, Срп ски 

књи жев ни гла сник, бр. 9. (II, 5), Бе о град, 1. ју ни 1901, 348–349.
69 Р. Мар ко вић, „Из успо ме на Ни ћи фо ра Нин ко ви ћа”, Збо р ник Ма ти це срп ске, се ри ја 

дру штве них на у ка, бр. 7, Но ви Сад 1954, 152.
70 Д. Ђор ђе вић, Исто ри ја мо дер не Ср би је 1800–1918, Бе о град 2017, 64.
71 В. Сто јан че вић, „Ср би ја и осло бо ђе ње Бо сне у вре ме Пр вог срп ског устан ка”, Збор ник 

за исто ри ју БиХ, бр. 1, Бе о град 1995, 194. 
72 М. Ђор ђе вић, „Пр ва го ди на срп ског устан ка, При лог из у ча ва њу ка рак те ра уста нич

ких ци ље ва 1804/1805”, Го ди шњак Исто риј ског дру штва БиХ, VI, Са ра је во 1954, 14. 
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у Хер це го ви ни и ства ра ње фа мо зног „цар ства Сла вја ноСерб ског” у ко је би 
она ула зи ла,73 до пи си вао се још то ком ље та 1804. са не ким уста нич ким во
ђа ма. Ови су га увје ра ва ли да је Бо сна већ би ла спрем на на уста нак и да је 
са мо че ка ла Хер це го ви ну за за јед нич ку ак ци ју. Ра чу на ло се да ко ор ди ни са
ном ак ци јом са сје ве ра (из Бо сне) и са ју га (из Хер це го ви не) ни је би ло по
тре бе ни мје сец да на за осва ја ње Са ра је ва.74 Ау стри јан ци су ок то бра 1804. 
са зна ли да су се „бо сан ски хри шћа ни” спре ма ли за рат и да су их „пра во
слав ни тр гов ци” иле гал ним ка на ли ма на о ру жа ва ли оло вом и ба ру том из 
Ду бров ни ка.75 Не при ја тељ ство из ме ђу Ср ба и Бо сне кре ну ло је не за у ста
вљи вим то ком. Иа ко је срп ски во ђа устан ка Ка ра ђор ђе упу тио бо сан ском 
ве зи ру Бе ћирпа ши пи смо у ко ме му је га ран то вао да се на род по ди гао са мо 
про тив да хи ја а не и про тив сул та на, овај се од мах по сво ме до ла ску у Бе о град 
спо ра зу мео с во ђом кр џа ли ја Ха лилагом Гу шан цем.76 Обе ћа ње Бе ћирпа ше 
да то Ка ра ђор ђу да ће по би ти све да хи је77 би ло је ис пу ње но. Али на пе тост 
из ме ђу Ср ба и бо сан ских му сли ма на на ста вље на је због Бе ћирпа ши не по
др шке кр џа ли ји Гу шан цу.78 Бо сан ски ве зир Бе ћирпа ша вра тио се по чет ком 
но вем бра 1804. го ди не „у Бо сну, увје рив ши Ср бе о сво јој до бр ој во љи спра
ма њих, као и о то ме, да ће он код ви со ке Пор те њи хо ва за хтје ва ња пре по
ру чи ти и по др жа ти”.79 Ме ђу тим, већ у де цем бру 1804. тра жио је сул тан од 
бо сан ског ве зи ра Бе ћирпа ше да по диг не сво ју вој ску на Ср бе,80 да би га већ 
по чет ком иду ће го ди не сврг нуо и на ње го во мје сто име но вао Му ста фа –па шу 
Исма ил па ши ћа Но во ше хер ли ју (6. ја ну ар 1805 – 25. март 1806).81

Уста нак у Хер це го ви ни спре ма ли су пра во слав ни ка лу ђе ри из не ко ли
ко хер це го вач ких ма на сти ра (За ва ла, Ду жи, Жи то ми слић), са ку пив ши до 
1805. око 19.000 вој ни ка.82 Ау стри јан ци су има ли ин фор ма ци ју да је кра јем 
ав гу ста 1805. и цр но гор ски вла ди ка, осим с Ка ра ђор ђем, во дио пре пи ску и 
с не ким пра во слав ним цр ква ма у Бо сни.83 Са уста нич ким ак тив но сти ма 
не ко ли ко по по ва у Хер це го ви ни ни је мо гао да се сло жи но ви хер це го вач ки 
фа на ри от ски вла ди ка Је ре ми ја, ко ји је од мах по из би ја њу срп ског устан ка 

73 „Дми трій Та тищев ъ–Графъ Алек сан дръ Ро ма но вичъ, С. Пе тер бургъ, Ноября 22–го 
дня. 1803–го го да”, у: М. Ву ки ће вић, Ка ра ђор ђе, књи га пр ва 1752–1804, Бе о град 1907, 397.

74 Д. Стра ња ко вић, „Ка ра ђор ђе ва на ци о нал на по ли ти ка”, Бра ство, Дру штва Св. Са ве, 
XXXII, књ. 52, Бе о град 1941, 9. 

75 Vin zenz Vlat ko vich – ne po zna tom, Go ric za in Her cze go vi na ohnwe it Imosky den 12–ten 
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по звао сво је вјер ни ке на мир и ода ност тур ским вла сти ма.84 Да бро бо сан ска 
ми тро по ли ја би ла је ца ри град ским па три јар си ма ве о ма ва жна, у пр вом ре ду 
због ви со ких при хо да уби ра них од пра во слав них вјер ни ка. Тре ба има ти у 
ви ду да је ова ми тро по ли ја, ко ја је прак тич но по кри ва ла ци је лу Бо сну, би ла 
у то ври је ме ве ћа од свих дру гих епар хи ја уки ну те Пећ ке па три јар ши је.85 
Шо мет де Фо се на звао је са ра јев ског „ми тро по ли та, апр хи е пи ско па Бо сне 
ше фом свих пра во слав них по по ва”, ко ме су би ле под ре ђе не вла ди ке, осим 
у Са ра је ву, у Звор ни ку и Хер це го ви ни.86 

Ве за бо сан ских пра во слав них хри шћа на са срп ским уста ни ци ма би ла 
је на ро чи то при сна у ис точ ним кра је ви ма Бо сан ског па ша лу ка, по го то во 
што је из њих по ти цао ве ли ки број ста нов ни ка за пад не Ср би је.87 Ви јест о 
из би ја њу Ка ра ђор ђе вог устан ка на и шла је на не га тив не ре ак ци је код бо сан
ских му сли ма на. Они се ни су да ли за ва ра ти Ка ра ђор ђе вим по зи ви ма на 
са рад њу у бор би про тив да хи ја. Ка ра ђор ђе је бо сан ске му сли ман ске пр ва ке 
по ку шао при до би ти не ка квим пи сми ма у ко ји ма се прав дао да се ни је од
мет нуо од Пор те, већ да се по бу нио про тив да хи ја, уби ца бе о град ског ва ли је. 
Ме ђу тим, стра сти су се код бо сан ских му сли ма на рас плам са ле на ро чи то на
кон ви је сти о уста нич ком уби ја њу и про тје ри ва њу под рињ ских му сли ма на.88 
За рат са срп ским уста ни ци ма из дао је бо сан ски ве зир Бе ћирпа ша већ у 
ка сну зи му 1804. на ре ђе ње о мо би ли за ци ји бо сан ске вој ске. Он је, по што је 
за за мје ни ка по ста вио Су леј манпа шу Ско пља ка, по чет ком ју на исте го ди не 
с 3.000 вој ни ка пре ко Звор ни ка упао у Ср би ју.89 Глав ни за да так ове бо сан ске 
вој не екс пе ди ци је био је спре ча ва ње срп ских уста ни ка у по ку ша ју за тва ра ња 
пу та Ца ри град –Са ра је во,90 гдје би се они мо гли да ље по ве за ти са по бу ње
ним бо сан ским срп ским се ља ци ма из са ра јев ске око ли не (Бут мир, Ха џи ћи, 
Ра ко ви ца, Ку леш, Дро зго не тва, Па за ри ћи, Ста но ви ћи, Во го шћа, На хо ре во 
и Цр на Ри је ка).91 

Ва са Чу бри ло вић за кљу чу је ка ко је по ло жај бо сан ских ка то ли ка, од но
сно „Хр ва та по чет ком XIX ве ка под Тур ци ма у Бо сни и Хер це го ви ни био 
нај те жи”. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су „ве ко ви ма уни шта ва ни и про го
ње ни, они су на пу сти ли чи та ве пре де ле, где се до се ља ва ју Ср би или су се 
по ву кли у не при сту пач не кра је ве сред ње Бо сне”. Он та ко ђе на во ди: „За хва
љу ју ћи ускоч кој ак ци ји из При мор ја ус пе ли су да очу ва ју сво ју ве ћи ну у 
за пад ној Хер це го ви ни и њој су сед ној Бо сни”. Чи ње ни ца је по овом еми нент
ном исто ри ча ру и то да је „ра се ља ва њем ста рог ча кав ског ста нов ни штва из 

84 Н. Ра до са вље вић, „Хер це го вач ки ми тро по ли ти 1766–1878”, Исто риј ски ча со пис, 
књ. LVII, Бе о град 2008, 180.

85 Н. В. Ра до са вље вић, „Да бро бо сан ска (са ра јев ска) ми тро по ли ја у рат ном пе ри о ду 
Срп ске ре во лу ци је (1804–1815)”, Ис тра жи ва ња, бр. 22, Но ви Сад 2011, 206.

86 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 76.
87 В. Ћо ро вић, „На ци о нал ни раз вој Бо сне и Хер це го ви не у про шло сти (до 1875. го ди

не)”, у: На пор Бо сне и Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Са ра је во 1929, 24.
88 S. Šejh Ke mu ra, Pr vi srp ski usta nak pod Ka ra gjor gjem: od go di ne 1219. po hiđ. ili 1804. 

po I. do do bit ka au to no mi je (od go di ne 1219–1804 do go di ne 1279–1862), Sa ra je vo 1916, 13–14.
89 Isto, 11–12.
90 Ć. Tru hel ka, „Boš nja ci i pr vi srp ski usta nak”, Gla snik Ze malj skog mu ze ja, god. XXIX, 

sv. 1–4, Sa ra je vo 1917, 249.
91 S. Šejh Ke mu ra, n. d., 74.
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пре де ла из ме ђу Вр ба са и Уне не ста ло та мо и тра ди ци ја на не ка да шњу хр ват
ску др жа ву”. Чу бри ло вић је са си гур но шћу твр дио да су по сли је бо сан ских 
му сли ма на има ли бо сан ски ка то ли ци „нај бо ље очу ва ну бо сан ску тра ди ци
ју”, као и да је усљед „сла бе кул тур не ве зе за вре ме тур ског го спод ства са 
за пад ним зе мља ма, па и са Ри мом, учи ни ло да је ка то лич ка цр ква у хр ват
ским зе мља ма не ка да њег Ото ман ског Цар ства до би ла ви ше на ци о нал но 
обе леж је”. По Чу бри ло ви ће вом ми шље њу су „бо сан ски фра њев ци би ли, и 
да нас оста ли, наш нај на ци о нал ни ји ка то лич ки ред. Они су очу ва ли ка то ли
ци зам па с тим и хр ват ство у на шим зе мља ма под Тур ци ма”.92 Бо сан ски 
ка то ли ци су по че так XIX ви је ка за по че ли при ви ле ги ја ма до би је ним од бо
сан ског ве зи ра. Бу ју рул ди јом из 1801. ко ја се по зи ва ла на Пор тин фер ман 
га ран то ва но је фра три ма са мо ста на у Фој ни ци, Ви со ком и Кре ше ву осло ба
ђа ње од свих по ре за, осим ха ра ча.93 Дру гом бу ју рул ди јом бо сан ског ве зи ра 
Му ста фапа ше из 1805. стро го је би ло на ре ђе но ви соч ком, фој нич ком и кре
шев ском ка ди ји да се „фра три, по по ви, ко ји [су] стан[овали] по ма на сти ри ма, 
те су као вје р ске во ђе кр шћан ског на ро да” мо ра ју „чу ва ти и шти ти ти од 
сва ких на па да ја”, ка ко би исти „ли је по и мир но провод[или] свој жи вот”.94

Ка ра ђор ђе ва по ли тич ка игра око укљу чи ва ња бо сан ских ка то ли ка у 
срп ски уста нич ки по крет пред ста вља ла је опа сност у пр вом ре ду за Ау стри
ју. Из тих раз ло га мо ра ли су бо сан ски фра њев ци „пре по ру чи ва ти ка то ли ком 
нај ве ћу опре зност и раз бо ри тост”.95 Иа ко је би ло по зна то, да су пра во слав ни 
у Бо сни би ли „вјеч ни и за кле ти не при ја те љи ка то ли ка”,96 за Ка ра ђор ђа и 
срп ско уста нич ко вођ ство сви су хри шћа ни, па та ко и ка то ли ци на про сто ру 
од „Ун не до Мо ра ве”, ка ко су они сма тра ли, би ли је дан „Сла ве но –Серб ски 
На род”.97 Не ки Или ја Мо ста ра нин из Са ра је ва са ку пио је ја ну а ра 1805. вој
ску од 3.000 вој ни ка у ко јој је био зна тан број ка то ли ка. Мо ста ра ни но ва 
на мје ра би ла је да се са овом сво јом вој ском спо ји са Ка ра ђор ђем код Ба ња
лу ке.98 Ау стриј ски из вје шта ји из Дал ма ци је го во ри ли су да се Ка ра ђор ђе са 
30.000 љу ди на ла зио кра јем истог мје се ца у бли зи ни Ба ња лу ке,99 до ко је је 
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Бе о град 1907, 407–408.
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мо гао до ћи је ди но про до ром кроз „ср це Бо сне”,100 што је зна чи ло кроз сред
њу Бо сну ко ја је на се ље на му сли ман ским и ка то лич ким ста нов ни штвом. Из 
ових раз ло га беч ка вла да је ути чу ћи пре ко бо сан ског би ску па фра Гр ге Или
ји ћа на сто ја ла да ка то ли ке у Бо сни по сва ку ци је ну отрг не од срп ских уста
ни ка.101 Осим са за гре бач ким би ску пом Мак си ми ли ја ном Вр хов цем,102 пр вим 
хр ват ским на ци о нал нопо ли тич ким ин те гра ли стом још од 1800. го ди не,103 
би скуп фра Или јић одр жа вао је ве зу и са ау стриј ским аген том, за гре бач ким 
ка но ни ком Вин цен цом Влат ко ви ћем. Је дан од глав них за да та ка аген та Влат
ко ви ћа био је да беч ку вла ду ре дов но оба вје шта ва о свим ак тив но сти ма 
„ра шке [српске, прим. аутора] на ци је” у Бо сни”.104 Пре ко ових ве за, а на 
слу жбе ни по зив ау стриј ског ца ра „да га раз пи та о Бо сни и ње зи ном ста њу 
с мло го га гле ди шта”, од ла зио је 1802. Или ји ћев по моћ ник фра Ау гу стин 
Ми ле тић у Беч.105 Агент Влат ко вић је осим пре ко фра А. Ми ле ти ћа за ау стриј
ске по ли тич ке ин те ре се шпи ју ни рао и пре ко још „јед ног шпи ју на”. Влат ко
вић је бо сан ске Ср бе осим „Ра ци ма” на зи вао и „не у је ди ње ним Гр ци ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни”,106 као и „бо сан ским Гр ци ма”.107 Бо сан ски ка то ли ци 
на зи ва ли су та ко ђе сво је пра во слав не зе мља ке: „Вла си ма, Рка ћи ма и Ра ци
ма”, а ни ка да Ср би ма.108 Пр ви ко ји је скре нуо па жњу чи та лач ке јав но сти на 
срп ску на ци о нал ну ори јен та ци ју пра во слав них у Бо сни по чет ком XIX ви
је ка био је са вре ме ник зби ва ња До си теј Об ра до вић. Ипак, Об ра до вић је на вео 
и то да су „Сер бли” у Бо сни са ми се бе на зи ва ли „Бошњаци[ма]”, а у Хер це
го ви ни „Херцеговци[ма]”.109 Дру ги кре а тор мо дер ног срп ског на ци о на ли зма 
ми тро по лит Стра ти ми ро вић је у Бо сни раз ли ко вао „Ср бе во сточ но га бла
го че сти ја” од „Ту ра ка у Бо сни сла вен ска го по ко ље ња и Народ[а] ри мо ка то
лич ка го за ко на”.110 Ипак, ови на ро ди јед ни дру ге ни су осло вља ва ли тим 
име ни ма, по го то во бо сан ски му сли ма ни ко ји пра во слав ни ма у Бо сни ни су 
при зна ва ли срп ско име. Они су „вса ко га Хри сти ја ни на Бо сан ца и Сер би на” 
са пре зре њем на зи ва ли „Вла –Влах”.111 Све на ве де но има ве зе са оним, ка ко 
то Чу бри ло вић об ја шња ва, да је при ста ја ње бо сан ских Ср ба уз Ка ра ђор ђев 
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102 Isto, 65.
103 J. Ko la no vić, „Dje lat nost Mak si mi li ja na Vr hov ca na po ve zi va nju hr vat skih ze ma lja (do 

1809)”, Hi sto rij ski zbo r nik, God. XXXVII (1), Za greb 1984, 42. 
104 Б. Брон за, н. р., 577. 
105 Fra M. V. Ba ti nić, Dje lo va nje fra nje va ca u Bo sni i Her ce go vi ni za pr vih šest vi e ko va 

nji ho va bo rav ka, Sve zak III, Pro vin ci ja (1700–1835), Za greb 1887, 177.
106 V. Vlat ko vich, “Probst und Dom he rr zu Agram, Wi en, den 29ten Au gust 1805”, u: T. Ma tić, 

Iz vješ taj au strij sko ga po li tič ko ga emi sa ra, 183–184.
107 Ibi dem, 187.
108 Љ. Јо ва но вић, н. р., бр. 9. (II, 5), 1. ју ни 1901, 352.
109 Д. Об ра до вич, Ме зи мацъ, Част Вто ра Со бранїя разныхъ Нра во у чи телныхъ Вещей 

въ пол зу и уве се ленїе, Бу дим 1818, 41–42.
110 ʼМи тро по лит Стра ти ми ро вић – Алек сан дру Тур ге ње ву ,̓ Срем ски Кар лов ци, 1. (13.) 

ма ја 1806, у: Ј. Ра до нић, „Пи смо А. И. Тур ге ње ва ми тро по ли ту Сте ва ну Стра ти ми ро ви ћу и 
од го вор ми тро по ли тов с при ло гом ње го ве рас пра ви це о Вла си ма”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
књ. 223–228, св. I–VI, за го ди ну 1904, Но ви Сад 1904, 104–105.

111 Исто, 119.

93



уста нич ки по крет упра во би ло због то га што су они у Бо сну „до брим де лом 
до шли из ста рих ра шких зе ма ља – са ње ном тра ди ци јом, ве за ни с оста лим 
Ср би ма вер ском ор га ни за ци јом, оби ча ји ма, пе смом и др жав ном иде јом”.112 

Нај ве ћа кон цен тра ци ја срп ске уста нич ке вој ске би ла је кра јем по след њих 
да на ја ну а ра 1805. на Дри ни, пре ма Бо сни.113 На ви је сти да су срп ски уста ни ци 
пре шли гра ни цу у Бо сни и иза зва ли по ди за ње не ко ли ко под рињ ских се ла на 
уста нак ре а го вао је та да сул тан јед ним фер ма ном бо сан ском ве зи ру и нат ка
ди ји. Ова дво ји ца су с нај ви шег мје ста у др жа ви по зи ва ни „да чу ва ју и шти те 
од зу лу ма хри шћа не и њи хо ве вје р ске по гла ви це”. Осим то га, у фер ма ну је 
би ло на бро ја но без број не пра вил но сти у Бо сан ском па ша лу ку. У ње му се екс
пли цит но на во ди ло да се ра ја мо ра ла узи ма ти у за шти ту, као и вла ди ке, ко ји
ма „су при на пла ћи ва њу њи хо вих при стој би и да ћа”, а „ко је су они при ку пља
ли од хри шћан ског на ро да”, чи ње не „раз не не по го де” од  стра не бо сан ских 
му сли ма на. Сул та но ва искре на же ља би ла је „да се сви зу лу ми, ако их је би ло, 
што при ти ска ју ра ју, сва ка ко из бјег ну” и да се „ли је по по сту па са хри шћан ским 
вла ди ка ма, а осо би то са оним ми тро по ли том, ко ји [је] стан[овао] стал но у Са
ра је ву у Бо сни”. Ве зи ру и ка ди ји би ла је скре ну та па жња „да стро го по сту па ју” 
по ње го вим „већ из да ним фер ма ни ма”, јер ће „у про тив ном слу ча ју про у зро
ко ва ти” у ње му „же сто ку љут њу, [и] усљед ко је ће се про тив ни ци [његових] 
цар ских на ре да ба стро го ка зни ти”.114 Сул та но ва на ред ба озбиљ но је схва ће на 
од бо сан ског ве зи ра Му ста фепа ше. Он је ко тар ским ка ди ја ма у Ви со ком, Фој
ни ци и Кре ше ву од мах на ло жио да у тим мје сти ма при па зе на без бјед ност 
фра та ра, ко ји су уви јек би ли ло јал ни Тур ској ца ре ви ни.115 

„Сви пра во слав ни у про вин ци ји [Босна – прим. Б.Т.], ко јих је би ло у 
ве ли ком бро ју” су пре ма фран цу ским из вје шта ји ма при жељ ки ва ли Ка ра
ђор ђев на пад на Бо сну и би ли спрем ни да му се при дру же.116 Фран цу ски 
из во ри та ко ђе су твр ди ли да је „хер це го вач ком вла ди ци” би ла 4. апри ла 1805. 
по на ре ђе њу бо сан ског ве зи ра „од ру бље на гла ва”. Код ње га су на вод но би ла 
про на ђе на не ка ква пи сма у ко ји ма се он по ми њао као „ор га ни за тор устан ка 
пра во слав них у ње го вој епар хи ји”.117 Бо сан ски Ср би су већ кра јем ма ја 1805. 
го ди не „пје ва ли ју нач ке пје сме на сло вен ском је зи ку”, ко је су по оби ча ју 
овог на ро да сла ви ле Ка ра ђор ђе ва дје ла, опи су ју ћи га као хе рој ског осло бо
ди о ца хри шћа на”.118 С про ље ћа 1805. про ши ри ла се ви јест ка ко су бо сан ски 
хри шћа ни на кон по ра за бо сан ског му сли ман ског пр ва ка Му сааг е на Дри ни 
оче ки ва ли ко нач но спа ја ње са Ка ра ђор ђе вим је ди ни ца ма. За Фран цу зе је 
до во љан до каз да су Ср би има ли пре тен зи је пре ма Бо сни био од ла зак јед не 
је дин стве не де ле га ци је бо сан ских хри шћа на и Ср би ја на ца у Ца ри град по

112 В. Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, 13.
113 М. Ђор ђе вић, н. р., 25.
114 „Цар ски фер ман – бо сан ском ва ли ји и нат ка ди ји”, Са ра је во од кон ца ја ну а ра 1805, 

у: Ш. С. еф. Ке му ра, В. Ћо ро вић, При ло зи за хи сто ри ју пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер це
го ви ни у XVI II и XIX сто ље ћу, 430.

115 H. Di zdar, Mu sli ma ni i krš ća ni pod tur skom vlaš ću u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo 1944, 
17–18.

116 „Bul le tin”, Ду бров ник, 17. фе бру а ра 1805, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских 
ар хи ва, 9.

117 „Ibi dem”, Ibi dem, 9. ав гу ста 1805, у: Исто, 21.
118 „Ibi dem”, Ibi dem, 28. ма ја 1805, у: Исто, 12.
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ло ви ном ју на 1805. Де ле га ци ја је но си ла мол бу за ре ха би ли та ци ју њи хо вих 
ста рих пра ва, као и да се у ви ла је ту име ну је је дан за јед нич ки хри шћан ски 
пред став ник.119 Фран цу ски по сла ник у Ца ри гра ду имао је са зна ња да је ље
та 1805. не ки пра во слав ни поп Си мон Ја ко вић, „Сло вен” при чао у овом гра
ду ка ко до ла зи из Бо сне и да но си мол бу ру ском ца ру у име без број не ра је 
из ове про вин ци је.120 Од го вор Пор те на све ове по ку ша је би ло је про гла ше
ње све тог ра та про тив Ср ба. Вр хов ни му сли ман ски вје р ски по гла вар Шејх
улИслам на пи сао је по чет ком ју на 1805. го ди не „јед ну све ште ноправ ну фе тву, 
по ко јој се уста ни ци срп ског ку фар ског [неверничког] бун та ра чу на ју по пра
ву и ше ри а ту [свешт ени за кон мухамеданаца] као по бу ње на и не при ја тељ ска 
стра на”. Фе тва је из да та као од го вор на чи ње ни цу да су „не вер ни ци по че ли 
на па да ти и му сло ман ске гра до ве, уби ја ти пра во вер не, па ли ти њи хо ве ку ће, 
ро би ти му сло ман ске же не и де цу, и оти ма ти њи хо ва има ња”. Овим до ку мен
том се и зва нич но про гла ша вао „рат [џихад] про тив не вер ни ка [куфара] 
Ср ба, ко ји су са за ста вом из и шли из гра ни ца сво је по кор но сти, сво га роп
ства”. На те ме љу фе тве сул тан Се лим III об ја вио је „да је про гла шен рат са 
срп ском ра јом”.121 Бо сан ски ве зир на ре дио је мо би ли за ци ју цје ло куп не бо
сан ске вој ске у Под ри њу. За вр хов ног ко ман дан та од ре дио је звор нич ког 
му те са ри фа Ха санпа шу са по моћ ни ци ма: си нов цем Ха џи Са лихбе гом Сре
бре ни цом, Си нанпа шом Го ра жда ли јом, Мех медагом Ви ше гра дли јом и 
са ра јев ским ја њи чар ским ба ша гом Ме мишагом Мач ко ви ћем.122 Бо сан ској 
вој сци на Дри ни при дру жи ли су се не што ка сни је Ха санпа ша Ба ња лу ча
нин,123 Али бар јак тар из Пру сца,124 кли шки му те са риф Су леј манпа ша, Ибра
химага из Ко ба ша125 и Мах мутага  из Ђул хи са ра (Је зе ро).126 Из Бо сне на 
Пор ту по слан је из вје штај у ко јем је си ту а ци ја опи са на та квом да је по сто
ја ла ве ли ка опа сност да се уста нак из Бе о град ског па ша лу ка ра ши ри у Бо сни, 
бу ду ћи да је та мо би ло до ста хри шћан ске ра је. Ре зул тат ове ак ци је би ло је 
при спје ће у Трав ник фер ма на на адре су бо сан ског ве зи ра Се јид Му ста фа
па ше из Ца ри гра да у ко ме су се му сли ман ски Бо шња ци по зи ва ли да свом 
сна гом уда ре на Ср бе и то на три стра не: Ужи це, Ша бац и Ка ра Нев чу. У 
фер ма ну су пре не се ни ста во ви нај ви шег му сли ман ског вјер ског по гла ва ра 
Шеј хулИсла ма Ме вла на Ах ме ди Еса да ефен ди је, ко ји је на тра же ње Пор те 
из дао фе тву про тив Ср ба. У фе тви је из ме ђу оста лог би ло на ве де но ка ко је 
ду жност сва ког пра во вјер ног му сли ма на би ла да при ско чи бра ћи у по моћ, 
а ако то не бу де учи нио да ће би ти ка жњен на оба сви је та.127 Та да су мно ги 
Ср би из бо сан ског Под ри ња, пре ма свје до че њу Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај

119 Б. Хра бак, Бо сна и Хер це го ви на у до ба Пр вог срп ског устан ка, Ба ња лу ка 2004, 29.
120 Фран цу ски от прав ник по сло ва у Ца ри гра ду – ми ни стру ино стра них де ла, Ца ри

град, 11. ју ли 1805, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 15.
121 Г. Ба лас чев, „Не из да ти тур ски до ку мен ти о срп ском устан ку 1805 и 1813 го ди не”, 

Срп ски књи жев ни гла сник, бр. 95. (XIV, 1), Бе о град, 1. ја ну а ра 1905, 30.
122 S. Šejh Ke mu ra, n. d., 26–27.
123 Isto, 44.
124 Isto, 54.
125 Isto, 58–59.
126 Isto, 60.
127 Isto, 64–65.



ли је, би ли мо би ли са ни у рат про тив Ср би је.128 У тур ским вој ним фор ма ци
ја ма осим бо сан ских му сли ма на ак тив но је уче ство вао и је дан од ре ђен број 
Ср ба, као не ки Са рај ли ја Сто јан из Че крк чи не ма ха ле129 и Са во из Ко тор ца, 
из на хи је Бут мир код Са ра је ва, ко ји се „де вет мје се ци бо рио са му сли ман
ским вој ни ци ма у цар ској вој сци код Ужи ца са срб ским од мет ни ци ма”. Бо
ре ћи се про тив срп ских уста ни ка, они су се осло бо ди ли пла ћа ња ха ра ча.130 
Не ки пра во слав ни кме то ви у Бо сан ској Кра ји ни су због ис ка за не ло јал но сти 
би ли на гра ђи ва ни про из во ђе њем у по по ве. Кме та Јо ва на Бал ти ћа из се ла 
Ру ји шка ру ко по ло жио је ље та 1804. го ди не па крач ки епи скоп Ки рил Жив
ко вић у по па, и то на лич ну ур ген ци ју ње го вог га зде нов ског ка пе та на Му
ста фебе га Це ри ћа. Епи скоп Жив ко вић је то учи нио иа ко се „стам бо лиј ски 
па три јарх” љу тио што је овај „до сад не ко ли ко [лица] из Бо сне за по пио”. То 
је овај ра дио по што се усљед устан ка „до Са ра је ва мир но про ћи н[ије] 
мо[гло]”.131 Ме ђу пра во слав ни ма је осим се ља ка би ло и тр го ва ца ко ји су то
ком чи та вог устан ка ми ро ва ли и би ли Тур ци ма ап со лут но ло јал ни. Та кво 
по на ша ње ка рак те ри са ло је не ке „ба ња луч ке тр гов це, пред во ђе не Ђор ђем 
Мар че том”.132 Ови „пра во слав ни у Бо сни”, пре ма свје до че њу фран цу ског 
кон зу ла Да ви да, во ди ли су сво је по сло ве „на европ ски на чин” са Бе чом, Тр стом 
и Ве не ци јом.133 Од тр шћан ских Ср ба, ко ји су од кра ја XVI II ви је ка сво ју 
оп шти ну на зи ва ли „Серб ско Три е стин ско об шче ство”,134 мо гли су они да 
на у че о срп ској на ци о нал ној сви је сти. Та ко ђе и у Ри је ци, гдје су исто та ко 
кра јем XVI II ви је ка бо га ти срп ски тр гов ци обра зо ва ли сво је „Об шче ство 
сла ве но серб ское гра да Фи у ми”.135 

Но ву бу ју рул ди ју из дао је бо сан ски ве зир 24. но вем бра 1805. и то на 
пред став ни ка ше ри ја та у Са ра је ву – му лу, ка ди је, ви со ке му де ри се, ве ли ку 
уле му и ја њи чар ског ко ман дан та. Њом је он ове оба ви је стио да му је Пор ти
ним фер ма ном би ло на ре ђе но „да по мо ћу бла го род них ми ри ми ра на, бе го ва 
и бе гов ских си но ва у бо сан ском еја ле ту и уоп ште по мо ћу бо сан ског на ро да 
по ко ри оне Ср бе сме де рев ско га сан џа ка ко ји су се по ка за ли не по кор ни и да 
са вла да, под врг не и на ред и по слу шност на тје ра упо р не уста ни ке”.136 Та ко 

128 В. Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, 37.
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су већ с је се ни 1805. го ди не бо сан ски му сли ма ни за по че ли но ве упа де у Ср
би ју. Про ди ра ли су пре ко Дри не у Ра ни то ва чу, по лу о стр во пре ма Ја дру. 
Олак ша ва ју ћа окол ност за њих би ла је што су сва се ла уз Дри ну још уви јек 
би ла му сли ман ска.137 Пр ви ор га ни зо ва ни ји удар бо сан скому сли ман ске вој
ске на Ср би ју био је кра јем ја ну а ра 1806. и то из два прав ца: из Ље шни це и 
Ба до ви на ца пре ма Шап цу138 и из Сре бре ни це пре ко Со ко ла пре ма Ва ље ву.139 
Од го вор срп ских уста ни ка био је па ље ње три му сли ман ска се ла у Со кол ској 
на хи ји: До не, Др ља че и Ба че ва ца. У се лу Са ла шу у Са ла шком по љу у Ма чви 
био је су зби јен и звор нич ки ка пе тан Мех медпа ша Ви да јић.140 

Бо сан скому сли ман ски пр ва ци би ли су на ро чи то ре вол ти ра ни због 
зло чи на над му сли ма ни ма у Ср би ји и при ли ва ве ли ког бро ја из бје гли ца у 
Бо сну. На кон смр ти бо сан ског ве зи ра Му ста фапа ше Исма ил па ши ћа Но во
ше хер ли је 25. мар та 1806. го ди не, нај ва жни ји бо сан ски пр ва ци под ни је ли 
су Пор ти је дан ар зу хал у ко ме је вр ло сли ко ви то опи са но ста ње у Бо сни: 
„Ср би, ко ји су се од мет ну ли већ не ко ли ко го ди на му сли ма ни ма при чи ња
ва ју бес крај на зла. Они су у Бе о град ском сан џа ку по па ли ли све ка са бе и 
се ла, по ру ши ли мно ге џа ми је и мес џи де, а та мо шње ста нов ни ке ра ста ви ли 
са жи во ти ма и имо ви ном или их ис тје ра ли из њи хо вих ку ћа и кра је ва. На
тје ра ли су их го ле, да пла чу ћи из не су са мо жи ву гла ву и да се пре се ле у 
ка са бе и се ла Бо сан ског еја ле та, и та мо се на ста не. По том су и у не ким су
сјед ним ка ди лу ци ма Бо сне по бу ни ли ра ју, па за јед но с њом и с цр но гор ским 
уста ни ци ма и ру ским ђе не ра лом, ко ји се ме ђу њи ма на ла зи, стал но су у 
до слу ху. Из не на да су на па ли са ја ком вој ском на ка ди лу ке Бо сан ског еја ле
та: Но ви Па зар, Ста ри Влах, При бој, Ру до, Пље вља, Ви ше град и Ло зни цу. 
Ка са бе Ви ше град, При бој и Ло зни цу су спа ли ли, а имо ви ну и хра ну опљач
ка ли. Же не и не ду жну дје цу и не јач на тје ра ли су да по љу тој зи ми бо си, 
цви ле ћи и ли ју ћи су зе, до ђу у ка са бе и се ла на овој стра ни”.141 

Но ви бо сан ски ве зир од 9. апри ла 1806, до та да шњи со лун ски ве зир 
Ху среф Мех медпа ша (9. април 1806 – 29. ја на ур 1808)142 до шао је у Бо сну у 
ври је ме ка да је ру ски лист Вје сник Евро пе пре нио ви јест да је пре ма од ред
ба ма По жун ског ми ра 26. де цем бра 1805. го ди не Бо сна за јед но са Ср би јом, 
као ком пен за ци ја за из гу бље не те ри то ри је у ко рист На по ле о на, тре ба ло да 
се пре да на упра ву Ау стри ји.143 Ху среф Мех медпа ша ва жио је за при ја те ља 
Фран цу за. Пре ма Да ви до вом ви ђе њу он ни је имао „ни шта за јед нич ко са 

и ве ли кој уле ми, сту бо ви ма ду бо ке уче но сти, го спо ди ну ја њи чар ском за по вед ни ку, узо ру 
слав них по гла ва ра, го спо ди за по вед ни ци ма тур на џи ја, ха се ћи ја и сер ден геч ди ја, бај рак та
ри ма, ста ре ши на ма и оста лим љу ди ма од зва ња, по но су слич них и јед на ких ,̓ Трав ник, 19. 
Ша ба на 1220 го ди не (=12 но вем бра 1805 по но вом ка лен да ру), у: Ф. Бај рак та ре вић, „Јед на 
бу ју рул ди ја о Пр вом срп ском устан ку”, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва, књ. XI, Ско пље 
1932, 153.

137 Ј. Ха џић [М. Светић], н. д., 57.
138 Исто, 61–62.
139 Исто, 62–63.
140 Исто, 64.
141 S. S. Ha dži hu se i no vić Mu vek kit, n. d., 760–761.
142 Isto, 763–764.
143 М. Ра ду си но вић, „Исто риј ско и ле ген дар но у ру ским ви је сти ма о Ка ра ђор ђу (1804–

1818)”, Ми то ло шки збо р ник, бр. 4, Бе о град 2001, 43.
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бру тал ним по но сом Бо шња ка” и ни је ни ма ло скри вао да је од у ви јек во лио 
Фран цу зе. На пр вом су сре ту са Да ви дом, ско ро го ди ну ка сни је, овај му је 
ре као ка ко је имао у свом ср цу не што што га је при вла чи ло Фран цу зи ма. „О 
На по ле о ну и ње го вим по бје да ма го во рио је са ди вље њем”. Ху среф Мех мед
па ша ро ђен је у Гру зи ји, од обич них ро бо ва сул та на Се ли ма. Због хро мо сти 
на зван је „То палпа ша”.144

„Пра ви тељ ству ју шћем со вје ту серб ском” из Сме де ре ва би ло је ве о ма 
ва жно да одр жа ва ве зу са бо сан ским Ср би ма и то је чи ње но пре ко хај ду ка, 
тр го ва ца и по по ва. Овој пр вој срп ској уста нич кој вла ди би ло је у ин те ре су 
да на уста нак по кре не и хри шћа не у Бо сни, ко ји ма би се не ко ври је ме по за
ба ви ле тур ске вла сти.145 „Во ђа бо сан ских од мет ни ка Ка раМар ко” опе ри сао 
је око Сре бре ни це „под сти чу ћи хри шћа не про тив Ту ра ка” и у ко ор ди на ци
ји с Ми ла ном Обре но ви ћем146 у фе бру а ру 1806. по ту као Ха санпа шу Сре
бре нич ког. Осим у бо сан ском Под ри њу уста ни ци су су ко бе пре ни је ли ду бље 
у Бо сну, у око ли ну Звор ни ка, Гра ча ни це и Ма гла ја. Исти на, та гру па не слав
но је за вр ши ла а око сто ти ну њи хо вих од сје че них уши ју по слао је бо сан ски 
ве зир у Ца ри град. У исто ври је ме и Цр но гор ци под ко ман дом Ра ди ча про
дри је ли су го то во до Са ра је ва.147 Иа ко су у да љим рат ним ак тив но сти ма 
во ђе уста ни ка Сто јан Чу пић и Јан ко Ка тић раз би ли Мех ме да ка пе та на Ви
да ји ћа код Звор ни ка, бо сан ске му сли ман ске сна ге ре ла тив но бр зо су се кон
со ли до ва ле и за у ста ви ле да ље ши ре ње устан ка у Бо сни.148 То ни је спри је
чи ло да јед на де пу та ци ја уста ни ка у Бе чу пре да фе бру а ра 1806. пред став ку 
ру ском ца ру у ко јој се тра жи ла за шти та срп ског на ро да „у Бо сни и Хер це
го ви ни у ко јој су Тур ци рђа во по сту па ли пре ма на ро ду без сва ког по во да”.149 
Ру ски пла но ви о бу дућ но сти Бал ка на већ та да су ишли на ру ку ау стриј ској 
др жав ној по ли ти ци. Оста је не по зна ни ца да ли су срп ски уста ни ци уоп ште 
зна ли да је Ру си ја мар та 1806. пре пу шта ла Ау стри ји не са мо „Бо сну” и „тур
ску Хр ват ску”, не го и „Ср би ју”.150 Нај вје ро ват ни је је да ни су, бу ду ћи да је 
Ка ра ђор ђе 16. апри ла 1806. по зи вао цр но гор ског вла ди ку Пе тра Пе тро ви ћа 
да за јед но ра де на то ме, да „уста не и Бо сна и Хер це го ви на на об шчи је сви ју 
Сер бља из ба вље ни је”.151 

У Хер це го ви ни је му сли ман ски пр вак Алиага Да дић са ре ла тив ним 
ра то вао успје хом про тив Цр но го ра ца и Ру са. У ње го вим је ди ни ци ма би ло 
је до ста хри шћа на, јед на ко пра во слав них и ка то ли ка. Ове дру ге пред во ди ли 
су фра Ни ко ла Илић,152 мо стар ски жуп ник фра Ми јо Ни ко лић, блат ски жуп ник 

144 ʼEx tra its du Jo u r nal de Pi e r re Da vid, con sul général de Fran ce a Trav nik (1807–1808) ,̓ 
in: A. Du ma i ne, “Un Con su lat de Fran ce en Bo snie so us le pre mi er Em pi re”, Re vue d’Hi sto i re 
di plo ma ti que, Tren te –hu i tiè me année No 1, Pa ris Jan vi er –Mars 1924. (=Ex tra its du Jo u r nal de 
Pi e r re Da vid, con sul général de Fran ce a Trav nik [1807–1808]), 152. 

145 Б. Хра бак, н. д., 95.
146 „Obe r sten von Per ss–den Com man di ren den in Sla vo nien He rrn Ge ne raln Feld mar schal

li e u te nant Ba ron Simbschen”, de da to Se mlin, am 24. May 1809, u: A. Ivić, Do ku men ti o ustan ku 
Sr ba pod Ka ra đor đem Pe tro vi ćem, 376.

147 Б. Хра бак, н. д., 278. 
148 В. Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, 34–35. 
149 Д. Стра ња ко вић, н. р., 11.
150 Б. Брон за, н. р., 575.
151 G. Šlji vo, Bo sna i Her ce go vi na 1788–1812, Ba nja Lu ka 1992, 258.
152 Fra M. V. Ba ti nić, n. d., 179.
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фра Фи лип Ле тић и брот њан ски жуп ник фра Ја ко Је ли чић. У исто ври је ме 
тра жио је Су леј манпа ша по моћ од љу бу шког жуп ни ка фра Фра не Кра ље
ви ћа, да на ред бом од вра ћа ка то ли ке од Да ди ћа и по бу не.153 Мо стар ски „пра
во слав ни вла ди ка” др жао је стра ну мо стар ског аја на Да ди ћа. Он је пред 
сво јим до мом по ста вио „три сту ба за оба вје ште ње” као знак за ре гру то ва ње 
сво јих вјер ни ка за Да ди ће ву вој ску. Чак је и рас пи сао рат ни по рез у ње го ву 
ко рист.154 Да ди ћи су би ли по зна ти ау то но ма ши и њи хо ва ми сао о сло бод ној 
Хер це го ви ни у скло пу Тур ског цар ства ни је би ла на пу ште на ни то ком њи
хо вих бор би са су сјед ним Цр но гор ци ма.155 

На по ле он је знао да су срп ски уста ни ци за да ва ли бри ге Пор ти у Бо сни, 
у ко јој су, пре ма фран цу ским из во ри ма, до ма ја 1806. би ли за би ље же ни „ма
са кри у осам де сет се ла”.156 Фран цу ски цар се као са ве зник Ту ра ка згра жа вао 
над ру ским са ве зни ци ма Ср би ма и же лио њи хо ву про паст.157 Ка ра ђор ђе је 
у но вом пи сму це тињ ском вла ди ци од 10. ју на 1806. ис та као ка ко се вођ ство 
Пр вог срп ског устан ка на да ло ору жа ној по мо ћи Цр но го ра ца за про дор у 
Бо сну и Хер це го ви ну. Ка ра ђор ђе је за нај ве ће про тив ни ке Ср би је сма трао 
бо сан ске му сли ма не и „злоб но за ви дљи ву Бо сну” и „непримири[ву] Босн[у]”. 
„Вер хов ни Сер бов вожд” по звао је Цр но гор це да по кре ну ак ци ју про тив: 
„не вер не и ду шман ске Бо сне, ко ја је от ста ри не сваг да глав не и за кле те не
при ја те ље срб ско га име на и ве ре у не дри ма сво ји ма хра ни ла, и ко ја је Ехид
но во иш ча ди је,–не ча сти во га Бран ко ви ћа се ме про кле то”, по ку ша ва ју ћи и 
да ље, „да уга си са све та ја дом сво јим и да из бри ше са свим име и бла го че сти
је срб ско!”. У пи сму је Ср би ју, Цр ну Го ру и Хер це го ви ну „за кли њао све тим 
оним ве ре, пле ме на и кр ви све зом, по ко је му [су] се јед на бра ћа назива[ли]”, 
да ра ту ју про тив њи хо вог „за кле то га, веч но га, до ма ће га не при ја те ља”. Пре
ма во ждо вој оцје ни, од свих „ре беллс ким ду хом отрова[них]” бо сан ских 
му сли ма на, Ср би ма су „по нај ви ше Са ра јев ци” би ли нај ве ћи не при ја те љи.158 
Цр но гор ци се ни су мо гли по кре ну ти да ље од Хер це го ви не у ко јој су би ли 
оку пи ра ни ра том про тив бо сан скохер це го вач ке [турске] и фран цу ске вој ске. 
Ми ни стар спољ них по сло ва Фран цу ске Та ље ран обе ћа вао је Тур ци ма да ће 
фран цу ска вла да ма те ри јал но по мо ћи свих „1.120 тур ских вој ни ка ме ђу ко
ји ма је би ло и пра во слав них из око ли не Тре би ња” са мо да оста ну у да љем 
ра ту про тив Цр но го ра ца.159 Ве ли ки ути цај на во ђе ње та да шње сул та но ве и 
Пор ти не по ли ти ке у Бо сни и Хер це го ви ни имао је фран цу ски по сла ник на 
Пор ти Се ба сти ја ни. Сул тан је не што ка сни је под ње го вим лич ним при ти ском 
смје нио тре бињ ског па шу, ко ји је ју на 1806. учи нио не ка кве услу ге цр но

153 Isto, 186.
154 „Фран цу ски кон сул у Трав ни ку Пјер Да вид (Pi e r re Da vid) – ми ни стру ино стра них 

де ла”, Трав ник, 30. ав гу ста 1809, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 474.
155 М. М. Ву ки ће вић, н. р., бр. 9, 312.
156 “Frag ments in for mes des In struc ti ons données à Mon si e ur le général Séba sti a ni”, Mai 

1806, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 60.
157 „На по ле он –Та ле ра ну, ми ни стру ино стра них де ла”, СенКлу, 11. ју на 1806, у: Исто, 62.
158 „Ге о р гиј Пе тро вич, Вер хов ни Сер бов Вожд са серб ским Со ве том На род ним –Све

тлеј ше му и Ви со ко пре о свја штен неј ше му Ка вал ле ру Го спо ди ну Пе тру Пе тро ви чу Ње го шу”, 
у Сме де ре ву 29. ма ја 1806, у: Л. Ар се ни је вићБа та ла ка, н. д., део пр ви, Бе о град 1898, 235–236.

159 „Та ле ран, ми ни стар ино стра них де ла –Му хиб ефен ди ји, тур ском по сла ни ку у Па
ри зу”, Па риз, 30. ју ла 1806, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 69.
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гор ском вла ди ци Пе тру I у ври је ме ра та око Ду бров ни ка. Уло га Се ба сти ја
ни је ва на Пор ти би ла је да стра ши Тур ке и сул та на „пра вим ци ље ви ма ру ске 
по ли ти ке, ко ја је хтје ла да на оруж је по диг не чи та во пра во слав но ста нов ни
штво и Тур ке из ба ци из Евро пе”.160 

Пре го во ри о ми ру, ко је је у Трав ни ку ље та 1806. во дио Ка ра ђор ђев иза
сла ник про то поп Ма ти ја Сте фа но вић са бо сан скому сли ман ским пр ва ци ма, 
про па ли су због уста нич ког на па да на Бе о град.161 Бо сан ски ве зир Ху среф 
Ме медпа ша по слао је 25. ју на 1806. ви ше од 3.000 бо сан ских му сли ма на 
пред во ђе них Ку линка пе та ном у рат про тив Ср ба, али су пре тр пје ли зна тан 
по раз од по па Лу ке Ла за ре ви ћа на Ми ша ру, не да ле ко од Шап ца, са ско ро 
500 мр твих.162 Ме ђу број ним по ги ну лим бо сан скому сли ман ским пр ва ци ма, 
или ка ко их је Ран ке на звао „цви је ћем бо сан ског плем ства”, би ли су Ку лин
ка пе тан, Си нанпа ша из Го ра жда, за тим ста ри Мех медка пе тан Ви да јић са 
два си на и дер вент ски ка пе тан.163 Жи во те су из гу би ли и дру ги бо сан ско
му сли ман ски пр ва ци: би хаћ ки бег Му радбе г Ибра хим па шић из Рип ча, 
Ха џиаг а Ми шић и Ах медаг а Агић из Со ко ла, Ах медаг а Зи рић и Омерага 
Ку ча ко вић, ку ленва куф ски ка пе тан Мах мудбег  Ку ле но вић, за мје ник би
хаћ ког ка пе та на Ру стембе г, за тим Си нанбе г Ку ка ви ца, Ха санпа ша Сре
бре нич ки, Дер виш Мал коч из Ус ко пља.164 За ро бље но је пет па ша: ће ха ја 
бо сан ског ве зи ра Ибра химпа ше Су леј манпа ша Ско пљак, Алипа ша Ви да
јић, Ха санпа ша Сре бре нич ки и Ха санпа ша Ба ња луч ки.165 На Ми ша ру је 
жи вот из гу био и са ра јев ски му ла, за ко га су бо сан ски му сли ма ни „то ли ко 
бла га обе ћа ва ли, ко ли ко је он те жак, ако је са мо жив”.166 Глав на бит ка од и
гра ла се 13. ав гу ста 1806. го ди не, да би на ред ног да на Ху среф Мех медпа ша 
из дао бу ју рул ди ју ко јом је про гла сио свој по раз, уз по зив свим бо сан ским 
му сли ма ни ма да се уста ну у рат про тив Ср ба.167 За успјех срп ских уста ни ка 
и по раз бо сан ске вој ске на Ми ша ру вр ло бр зо се са зна ло и у Бо сни. Фран
цу ски из вје шта ји го во ре да су „пра во слав ни и Ла ти ни [којима се ни је смје ло 
вјеровати] при ча ли да су Тур ци, по себ но бо сан ски ве зир, би ли по ра же ни од 
Ка ра ђор ђа”.168 За то је дру га Ху среф Мех медпа ши на мје ра би ла кон фи ска

160 Д. Ле кић, Спољ на по ли ти ка Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша (1784–1830), Це ти ње 1950, 
212–213.

161 G. Šlji vo, n. d., 262.
162 Ć. Tru hel ka, n. r., 253–254.
163 L. Ran ke, The Hi story of Ser via, and the Ser vian re vo lu tion with a sketch of the in sur

rec tion in Bo snia, Lon don 1853, 108; Је дан од по ги ну лих, Си нанпа ша Си јер чић је, на вод но, 
за жи во та ње го вао сво је срп ско по ри је кло. Он је у Го ра жду, уз Хер це го ву (Ко са ча) цр кву 
при зи дао при пра ту на гро бу сво га пре тка Ра до са ва (М. С. Ко са но вић, „Цр те из Бо сне”, Гла
сник Срп ског Уче ног дру штва, књ. 69, Бе о град 1889, 256). Са овим Си јер чи ћем во дио је још 
1802. пре го во ре про та М. Не на до вић о за јед нич кој бор би Ср ба и бо сан ских Му сли ма на 
про тив да хи ја и кр џа ли је Гу шан ца (Ме мо а ри про те Матiє Не на до ви ћа, 150–151). Чак су 
Ка ра ђор ђе и Не на до вић би ли за то да се Си јер чић по ста ви за бо сан ског ве зи ра, бу ду ћи да 
ра ји ни је пра вио зу лу ме (Исто, 152).

164 G. Šlji vo, n. d., 263.
165 Isto, 270.
166 Ј. Ха џић [М. Светић], н. д., 78.
167 Ć. Tru hel ka, n. r., 253–254.
168 „Ге не рал Ло ри стон – ми ни стру ино стра них де ла”, Ду бров ник, 24. ав гу ста 1806, у: 

М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 79.
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ци ја оруж ја бо сан ских хри шћа на. Он је до био фер ман са Пор те ко јим му је 
де цид но би ло на ре ђе но да бо сан ским хри шћа ни ма оду зме оруж је, уред но 
га по пи ше и про да бо сан ским му сли ма ни ма. Но вац од про да ног оруж ја имао 
је бо сан ски ве зир пре да ти бо сан ским хри шћа ни ма. Бо сан ском ве зи ру скре
ну та је па жња да су бо сан ски хри шћа ни има ли оруж ја осим по ку ћа ма и по 
сво јим цр ква ма и дру гим скро ви тим мје сти ма.169 Не ки пра во слав ни поп из 
При је до ра пи сао је 1806. го ди не ка ко је „тр пљи во под но сио тур ски ја рам, 
као и сви пра во слав ни, на да ју ћи се да Ка ра ђор ђе и нас осло бо ди и под сво је 
по кро ви тељ ство при ми”.170 В. Ћо ро вић озна чио је по по ве за глав не под стре
ка че свих по бу на у Бо сни у ври је ме Ка ра ђор ђа, ко ји су, ка ко је он ис та као, 
тра жи ли „ни шта ма ње не го ства ра ње цар ства, вра ћа ње на ца ра Сте ва на 
и Ла за ра”.171 Ка ра ђор ђу ни је би ло те шко за до би ти сим па ти је пра во слав них 
у Бо сни. При ти сци бо сан ских му сли ман ских пр ва ка иза зи ва ли су код њих 
оправ да ни ре волт. У на си љу над њи ма на ро чи то су се ис ти ца ли бо сан ско 
кра ји шки бе го ви: Са лихбе г Ку ле но вић из Ку лен Ва ку фа, Му стајбе г Це рић 
из Но вог Гра да и Ху се инбе г Бе ши ре вић из Би ха ћа.172 

Бо сан ски еја лет је по бро ју ста нов ни ка био по чет ком XIX ви је ка го то
во ду пло ве ћи од Ср би је. Про цје не срп ске уста нич ке вла де би ле су да је у 
Бо сни та да жи вје ло око 700.000, у Хер це го ви ни око 200.000 ста нов ни ка, док 
је Ср би ја има ла до 500.000 ста нов ни ка.173 Пре ма про цје на ма Шар ла Ан то
у а ра у Бо сни је у ју ну 1806. би ло нај ви ше пра во слав них, око 250.000, за тим 
око 200.000 бо сан ских му сли ма на и ка то ли ка око 150.000.174 Нај ре ле вант
ни ји у про цје на ма био је Шо мет де Фо се, ко ји је твр дио да је у Бо сни 1807. 
жи вје ло из ме ђу 1.250.000 и 1.300.000 ста нов ни ка, од че га је би ло до 600.000 
бо сан ских „му сли ма на”, ви ше од 500.000 „Гр ка” тј. пра во слав них и не ви ше 
од 120.000 „ка то ли ка”.175 Фран сис Шарл Хуг Ло рен Пу квил, ко ји је у то ври
је ме про пу то вао Бо сном на зи вао је му сли ма не „Бо шња ци ма”176 и „Тур ци ма”, 
пра во слав не „Гр ци ма” и „хри шћа ни ма грч ког об ре да”, а ка то ли ке „ка то ли
ци ма” и „Ла ти ни ма”.177 Фран цу ски ка пе тан Роа ле Ме зе ли јер је све ста нов
ни ке Бо сне на зи вао „Бо шња ци ма”.178 Он је мо гао да при ми је ти ка ко је ве
ћи на бо сан ских му сли ма на, од но сно „Ту ра ка” ка ко их је он на звао, жи вје ла 
по гра до ви ма и утвр ђе њи ма, док је нај ве ћи број бо сан ских ка то ли ка или 
„Ла ти на” био кон цен три сан на ши рем про сто ру Хер це го ви не и у обла сти од 

169 S. Šejh Ke mu ra, n. d., 115–116.
170 Ј. То шко вић, Од но си из ме ђу Бо сне и Ср би је 1805–6 и Бој на Ми ша ру, Су бо ти ца 1927, 

72.
171 В. Ћо ро вић, н. р., 1929, 25.
172 G. Šlji vo, n. d., 261–262.
173 “Mémo i re abrégé sur la Ser vie de pu is sa déca den ce ju squ’à l’épo que présen te, pre senté 

par Ra do Wuc si nics”, 23. ју на 1810, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 551.
174 Le général Cha r les Ant ho u ard de Vra in co urt, ʼBo snie ,̓ Mon za l 14 juin 1806, у: В. Је ла

вић, „Фран це ска из вје шћа о Бо сни”, ГЗМ, год. XVI II, св. 3, Са ра је во 1906. (=В. Је ла вић, 
Фран це ска из вје шћа о Бо сни), 310. 

175 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 30. 
176 F.–C.–H.–L. Po u qu e vil le, Voyage de la Grè ce, to me tro i siè me, Pa ris MDCCCXXVI, 125.
177 Ibi dem, 128–129.
178 Le ca pi ta i ne Théodo re Ro ux –la –Ma ze liè re, „Me mo i re sur la Bo snie, 1807–1809”, у: В. 

Је ла вић, Фран це ска из вје шћа о Бо сни, 319.



Ба ња лу ке до Фој ни це. Пра во слав ци или „Гр ци” у нај ве ћем бро ју би ли су 
за сту пље ни у бо сан ском Под ри њу.179 За ни мљи во је да је ка пе тан Ле Ме зе
ли јер „на под руч ју Ба ња лу ке и ње не око ли не ви дио ве ли ки број ка то ли ка”.180 
Шо мет де Фо се је као Ле Ме зе ли јер тач но уо чио да је го то во по ла му сли ман
ског ста нов ни штва жи вје ло у гра до ви ма и утвр ђе њи ма, а да су пра во слав ни, 
осим у бо сан ском Под ри њу, би ли нај број ни ји и у до ли ни ри је ке Са ве.181 По 
ви ђе њу та ко ђе Фран цу за П. Т. Фур ка да, ко ји је 1812. про пу то вао од Ко стај
ни це до Трав ни ка, сви ста нов ни ци Бо сне би ли су на ни жем сте пе ну ци ви ли
за ци је. „Бо шња ци хри шћа ни, пра во слав ни и ка то ли ци” по Фур ка ду „ни су 
[били] про све ће ни већ ма не го ма ка кви ди вља ци од мах по сле кр ште ња”. Са 
дру ге стра не „Му ха ме дан ци [су] зазир[али] и мрз[или] све што ни је као што 
су они”.182 

Ка да је ри јеч о Са ра је ву, у том гра ду жи вје ло је та да око 30.000 ста нов
ни ка, од че га нај ви ше му сли ма на, за тим Је вре ја, пра во слав них и ка то ли ка.183 
У дру гом гра ду по ве ли чи ни у Бо сни, у Ба ња лу ци, осим му сли ма на, жи вје
ло је не што и хри шћа на обје вје ре, ка то лич ке и пра во слав не.184 Шо мет де 
Фо се твр ди да је Ба ња лу ка има ла у то ври је ме око 5.000 ста нов ни ка, „од 
ко јих са мо 1.000 Ту ра ка”. Оста так су чи ни ли, „по ла пра во слав ни и по ла ка
то ли ци”.185 У глав ном гра ду Бо сне Трав ни ку оби та ва ло је 7.000 љу ди, од че га 
је би ло око 6.000 му сли ма на, око 1.000 пра во слав них, око 500 ка то ли ка, око 
60 Је вре ја и 300 Ро ма. Зво р ник је имао око 6.000 ста нов ни ка и „го то во сви 
су би ли пра во слав ни”.186 Ус ко пље је бро ја ло око 3.000 ста нов ни ка, а „нај ве
ћи број би ли су рим ске ре ли ги је”, за пра во ка то ли ка. У ње му је жи вје ло и 
800 „Ту ра ка” тј. му сли ма на и 300 „Гр ка”, од но сно пра во слав них. Сре бре ни
ца је мо гла има ти око 3.000 љу ди, од ко јих су „ви ше од три че твр ти не би ли 
пра во слав ни”.187 У Тре би њу је жи вје ло око 2.000 љу ди, „нај ви ше ка то ли ка”. 
Мо стар је био град са 12.000 ста нов ни ка, од ко јих су „дви је тре ћи не би ли 
пра во слав ни”.188 Би хаћ је имао 3.000, а Јај це 4.000 ста нов ни ка. У Ма гла ју од 
7–8.000 ста нов ни ка „ви ше од по ло ви не су чи ни ли ка то ли ци”. Ви ше град на 
Дри ни имао је 5.000 љу ди и „го то во сви су би ли пра во слав ни”.189 

Ка да је ри јеч о је зи ку, Пјер Да вид је је зик свих ста нов ни ка Бо сне на зи
вао или р ским.190 Шо мет де Фо се на вео је да је „на род ни је зик ко ји су уве ли 
Ср би био или р ски” и да се тај је зик го во рио у Бо сни.191 За Шар ла Пер ту зи

179 Isto, 318.
180 Isto, 326.
181 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 30–31. 
182 С. Но ва ко вић, Фран цу ске слу жбе не бе ле шке о за пад нобал кан ским зе мља ма из 

1806–1813, Спо ме ник, XXXI, Дру ги раз ред, 29, СКА, Бе о град 1898, 138. 
183 Le général Cha r les Ant ho u ard de Vra in co urt, O. c., у: В. Је ла вић, Фран це ска из вје шћа 

о Бо сни, 313.
184 Isto, 316.
185 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 41. 
186 Ibi dem, 38–39. 
187 Ibi dem, 40–41. 
188 Ibi dem, 42–43. 
189 Ibi dem, 44–45. 
190 M. Ša mić, n. d., 179. 
191 A. Cha u met tedes Fossés, O. c., 48. 
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јеа, ко ји је про ла зио кроз Бо сну 1812. го ди не, „бо шњач ки је зик” пред ста вљао 
је са мо „ди ја лект сло вен ског је зи ка”.192 Фран цу ски по сла ник на Пор ти Се
ба сти ја ни на вео је у свом ме мо а ру из 1808. го ди не да су „сви Бо шња ци, 
Тур ци или Хри шћа ни го во ри ли са мо ди ја лект сло вен ског је зи ка и да ни су 
зна ли тур ски је зик”.193 Шо мет де Фо се ни је раз ли ко вао Ср бе од Хр ва та, али 
је при мје ћи вао озбиљ ну раз ли ку из ме ђу осман ских Ту ра ка и му сли ман ских 
Сло ве на, ко је су Тур ци сма тра ли за обич не вар ва ре и но во пре о бра ће ни ке, 
ко ји уоп ште ни су по зна ва ли тур ски је зик. На зи ва ли су их „по ту ри ца ма”.194 
Шта ви ше, исти ау тор је код не ких бо сан ских му сли ма на уо чио тра го ве ка
то лич ке вје ре. Он се освје до чио да су мно го број ни „му сли ма ни у Бо сни” 
због бо ле сти слу ша ли ми се пред сли ка ма све те Дје ви це Ма ри је или су зва
ли не ког ка то лич ког фра тра да их по но во кр сти или да им пру жи по сљед ње 
по ма за ње.195 Ф. Ш. Х. Л. Пу квил кон ста то вао је да су „сви Бо шња ци би ли 
су је вје р ни”.196 Пре ма Ш. Пер ту зи јеу ни по бо жност бо сан ских „хри шћа на” 
ни је би ла иму на од „глу пог су је вјер ја”.197 Шо мет де Фо се је од не ког по зна тог 
ка то лич ког ми си о на ра из Фој ни це слу шао ка ко је „Му ха мед био исти као 
ђа во”. Овог Фран цу за фра пи ра ла је чи ње ни ца да је би ло ја ко пу но при ми
тив них слу ша ла ца код ко јих ни је по сто ја ло ни ма ло сум ње у ове бе сми сли
це.198 Он је за за ту ца ност бо сан ских ка то ли ка нај ви ше оп ту жи вао бо сан ске 
фра њев це, ко ји су се у жи во ту сво јих вјер ни ка ми је ша ли у све. На зи ва ју ћи 
их чак „де спо ти ма”, бо сан ским фра њев ци ма су, ка ко је на вео, не срет ни бо
сан ски ка то ли ци да ва ли све, са мо да би се спа си ли од „ти ра ни је бо сан ских 
му сли ма на”. Фо се је за кљу чи вао да је та ко зва на ве за ност фра ње ва ца за Бо
сну има ла ве зе за ла год ним жи во том ко ји су они во ди ли.199 

По ли тич ка си ту а ци ја у Бо сни би ла је то ком чи та вог ље та 1806. крај ње 
не ста бил на. Пре ма из вје шта ју фран цу ског офи ци ра Ле клер ка „у ци је лом 
па ша лу ку пре о вла да ва ла је жи вах ност нај ви ше због ра та са Ср би јом”.200 
Бу ду ћи да је уста нак по ди гла Ср би ја, хри шћа ни, по го то во пра во слав ни же
ље ли су да их она при кљу чи се би”.201 Бо сан ске му сли ман ске вла сти зна ле 
су за ову при вр же ност пра во слав них Ср би ји, а с тим у ве зи је и бо сан ском 
ве зи ру сти гао је дан оштар фер ман да на ро чи то па зи на све „жи те ље пра во
слав не вје ре” и да се пре тра же два ма на сти ра. Ау стри јан ци су та ко ђе има ли 
ин фор ма ци је са те ре на да су по себ но у по гра нич ним пред је ли ма „сви пра
во слав ни” би ли „ду шом и ти је лом уз Цр но га Ђор ђа”. Агент беч ке вла де 
Влат ко вић из вје стио је 9. но вем бра 1806. сво је над ре ђе не о не ка квом спо ра

192 Ch. Per tu si er, La Bo snie con sidérée dans ses rap ports avec l’Em pi re Ot to man, Pa ris M 
DCCC XXII, 103.

193 Из “Mémo i re sur la Tur quié, sur la Rus sie et sur l’A u tric he, par le général Séba sti a ni”, 
12. ју ла 1808, у: М. Га ври ло вић, Ис пи си из па ри ских ар хи ва, 341.

194 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 53. 
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197 Ch. Per tu si er, O. c., 91.
198 A. Cha u met te –des –Fossés, O. c., 70–71.
199 Ibi dem, 73–74.
200 Le ca pi ta i ne Lec lerc, “Mémo i re sur la Bo snie (aôut 1806)”, у: В. Је ла вић, Фран це ска 

из вје шћа о Бо сни, 334.
201 Isto, 338.
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зу му из ме ђу бо сан ских „пра во слав них” по по ва са Ка ра ђор ђем.202 Око 600 
срп ских се ља ка око Бо сан ске Ду би це, као и не ки се ља ци из Ру ји шке код 
Бо сан ске Кру пе, за кле ло се у је сен 1806. да ће се су про ста ви ти на го вје ште
ној кон фи ска ци ји оруж ја.203 Бо сан ски Ср би су од „Гра ди шке до Ђа ко ва при
пре ма ли по бу ну”,204 а ба ња луч ком му те се ли му уоп ште ни је по шло за ру ком 
да раз о ру жа ло кал не хри шћа не. Шта ви ше, они су му за при је ти ли ору жа ном 
по бу ном.205 Са срп ским уста ни ци ма су ве зу одр жа ва ли и са ра јев ски тр гов
ци. Ха џиЈо ван Селак[овић] је због сум ње да је во дио ко ре спон ден ци ју са 
Ка ра ђор ђем мо рао кра јем 1806. бје жа ти у Срем ску Ми тр о ви цу.206 У јед ном 
ау стриј ском из вје шта ју из истог мје се ца из Бо сан ске Ко стај ни це се ка же 
ка ко су у Бо сни „сви пра во слав ни би ли ода ни ду шом и те лом Ка ра ђор ђу, 
ко ји је пре ма оп штем при ча њу био пр о гла шен од ру ског ца ра за кне за пра
во слав не на ци је”. Овај из вје штај упо зо ра вао је да се на ове тре ба при па зи ти, 
бу ду ћи да су се спре ма ли на по бу ну.207 По сто је ин ди ци је и да се Ка ра ђор ђе 
осим пра во слав ним вла ди ка ма у но вем бру 1806. обра ћао и но вом ка то лич
ком би ску пу,208 ко ји је био вр ло до бро упо знат о „ра ту из ме ђу по бу ње них 
Ср би ја на ца [Раца] и Ту ра ка”.209 Ме ђу тим, при ста ја ње бо сан ских ка то ли ка 
уз Ср бе би ло је спо ра дич но. Ге не рал но узев ши, бо сан ски ка то ли ци вје р но 
су слу ша ли шта им је дик ти ра но из цр кве. У бо сан ској По са ви ни о Ка ра
ђор ђу мо гли су те 1806. чу ти са мо оно нај го ре, да је био „раз бој ник, као и 
ра ни је, ко ји је за по чео нај при је при во ди ти раз бој ни ке и пљач ка ти Тур ке”.210 
Да би за шти тио ка то ли ке у обла сти ма за хва ће ним по кре ти ма бо сан ских Ср
ба, ау стриј ски цар лич но је ин си сти рао на вр ше њу стал ног ути ца ја на њих, 
а то је да се по ко ра ва ју од лу ци беч ке вла де о ло јал но сти тур ским вла сти ма.211 

202 T. Ma tić, „Pa bir ci iz Ar hi va au strij ske Po li ze i hof stel le iz go di na 1797–1810”, Sta ri ne 
JA ZU, knj. 46, Za greb 1956, 49–50. 
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205 G. Šlji vo, n. d., 266.
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209 Fra J. Je le nić, Lje to pis fra nje vač kog sa mo sta na u Kr. Su tje sci, 172. 
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211 М. Ек ме чић, „До зре ва ње иде је о срп ској на ци о нал ној др жа ви го ди не 1806”, Збо р ник 

Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 57, Но ви Сад 1998, 76.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

Mr. Sci. BRA TI SLAV TE I NO VIĆ 
Mu se um of Re pu blic of Srp ska 
Ba nja Lu ka, Re pu bli ka Srp ska 
Bo snia and Her ze go vi na

THE EYALET OF BO SNIA IN THE FIRST YEARS  
OF THE FIRST SER BIAN UPRI SING (1804–1806)

SUM MARY: The pa per gi ves an in sight in to the so cial and po li ti cal si tu a tion in the 
most we stern Ot to man pro vin ce du ring the first years of the First Ser bian Upri sing. By the 
be gin ning of the 19th cen tury, Bo snia and Her ze go vi na had been al most twi ce as lar ge as 
Ser bia. Ac cor ding to esti ma tes of the Ser bian re bel le a ders, the re we re aro und 700,000 pe o ple 
li ving in Bo snia, aro und 200,000 in Her ze go vi na, whi le Ser bia had up to 500,000 in ha bi tants. 
The in flu en ce of Ka ra đor đe’s mo ve ment on the na ti o nal and po li ti cal de ve lop ment of Bo snia 
and Her ze go vi na had been mul ti ple. It re vi ved the Ser bian na ti o nal fe e ling among the Ort ho
dox po pu la tion, stren gthe ned the ti es of Bo snian Mu slims with the Por te and pus hed the 
Cat ho lics de e per in to the arms of the Au strian em pi re. Pre pa ra ti ons for the re bel lion aga inst 
the Ot to mans in clu ded ac ti vi ti es ai ming to gain the sup port of Bo snian Serbs, no tably we althy 
tra ders from Sa ra je vo, for the Ser bian po li tics. The goal that had been set by Ser bia in the 
re bel po li ti cal pro gram me was to an nex part of Bo snia and Her ze go vi na east of the Ri vers 
Pli va and Vr bas. The mi sta ke that had been ma de in be li e ving in the sup port of the Mu slims 
from Bo snia and Her ze go vi na ca me partly due to the mis be li ef com mon in the re bel cir cles 
that the Mu slims in Bo snia we re of the Serb et hnic de scent. Ka ra đor đe played the po li ti cal 
ga me of in vol ving the Bo snian Cat ho lics in to the re bel lion, which was pri ma rily a dan ger to 
Au stria. To pro tect the Cat ho lics li ving in the are as af fec ted by the Ser bian re bels’ ac ti vi ti es, 
the Au strian em pe ror in si sted on ma in ta i ning the per ma nent in flu en ce on them, by ma king 
them obey the Vi en na’s de ci sion to stay loyal to the Ot to man aut ho ri ti es.

KEYWORDS: Bo snian vi zi ers, Por te, Bo snian Serbs, First Ser bian Upri sing, Bo snian 
Mu slims, Bo snian Cat ho lics





UDC 341.71:929 Ivanić I.
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  К РИ С Т И  А Н  Ј Е  РИ Ћ
Унивeрзит ет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град, Ср би ја

ПРИ ЛОГ ДИ ПЛО МАТ СКОЈ ДЕ ЛАТ НО СТИ  
ИВА НА ИВА НИ ЋА У БУ ДИМ ПЕ ШТИ*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су на осно ву гра ђе угар ског Ми ни стар ства уну тра
шњих де ла пред ста вље ни раз ло зи због ко јих су ау стро у гар ски др жав ни ор га ни 
оне мо гу ћи ли ди пло мат ско де ло ва ње Ива на Ива ни ћа у Ге не рал ном кон зу ла ту 
Ср би је у Бу дим пе шти. Ну жна об ја шње ња су учи ње на углав ном на осно ву 
ма ђар ске и срп ске штам пе из Угар ске, као и на осно ву гра ђе По ли тич ког оде
ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Иван Ива нић, Ге не рал ни кон зу лат Ср би је у Бу дим пе
шти, Ау стро у гар ска, Ср би ја, Ми ни стар ство ино стра них де ла 

Име Ива на Ива ни ћа ни је не по зна то у срп ској исто ри о гра фи ји. Упр кос 
ду го трај ној ди пло мат ској слу жби, у срп ској јав но сти остао је упам ћен као 
но ви нар и ау тор ви ше по ве сних и ет но ло шких рас пра ва о Ср би ма у Угар ској 
и Осман ској ца ре ви ни. Ро ђен је 24. ју на 1867. у Бач ком Гра ди шту код Бе че ја. 
Основ ну и сред њу шко лу по ха ђао је у Но вом Са ду, Вр ба су и Срем ским Кар
лов ци ма. Ван ред но је сту ди рао пра ва у Бу дим пе шти. Ба вио се но ви нар ством. 
Био је са рад ник срп ских опо зи ци о них ли сто ва у Угар ској, као и у Хр ват ској 
и Сла во ни ји. За тва ран је због по ли тич ког де ло ва ња про тив уга р ске вла де. 
Из Ру му ни је је пре бе гао у Ср би ју, али је за вре ме вла де Ни ко ле Хри сти ћа 
био при мо ран да се вра ти у Ру му ни ју. По сле аб ди ка ци је кра ља Ми ла на 
Обре но ви ћа сту пио је у ди пло мат ску слу жбу Ср би је. Био је ди ју ри ста у Ге не
рал ном кон зу ла ту у Бу дим пе шти, а за тим у три на вра та слу жбо вао је у истом 
уре ду као пи сар (1891–1892, 1893–1894, 1895). У свој ству пи са ра ра дио је и 
у Кон зу ла ту у При шти ни (1894–1895, 1898–1899), као и у Ге не рал ном кон зу
ла ту у Со лу ну (1895–1898). Био је ви це кон зул у Би то љу (1900) и Ско пљу 
(1900–1903), а за тим се кре тар у по слан ству у Ца ри гра ду (1903–1905). У мар ту 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је „Срп ска на ци ја: ин те гра тив ни и дез ин те гра тив ни 
про це си” (Ев. бр. 177014).
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1905. име но ван је за ви це кон зу ла Ге не рал ног кон зу ла та у Бу дим пе шти, али 
због про ти вље ња угар ских вла сти ни је пре у зео по ме ну ти по ло жај. За ше фа 
Прес би роа по ста вљен је 1906. го ди не. На ве де ну ду жност оба вљао је до 1908, 
ка да је пре ме штен у срп ско по слан ство у Ца ри гра ду. Од 1911. је де ло вао као 
се кре тар у Ад ми ни стра тив ном оде ље њу Ми ни стар ства ино стра них де ла у 
Бе о гра ду. У то ку Пр вог бал кан ског ра та био је се кре тар за стра ну пре пи ску 
у Шта бу Тре ће ар ми је, док је за вре ме Дру гог бал кан ског ра та оба вљао ду
жност ше фа Прес би роа Вр хов не ко ман де у Ско пљу. По сле ула ска срп ске 
вој ске у ја дран ске при мор ске обла сти, на и ме но ван је за на чел ни ка пр во 
Ље шког, а за тим Драч ког окру га. По окон ча њу рат них деј ста ва 1918, оба вљао 
је ду жност др жав ног ко ме са ра у Вр шцу. За тим је био ре фе рент Цен трал ног 
прес би роа у Ри је ци (1925–1926), Тр сту (1926–1931) и Франк фур ту на Мај ни 
(1932–1934). Упо ре до с ди пло мат ском слу жбом, са ра ђи вао је као но ви нар, 
при по ве дач и пре во ди лац у број ним ли сто ви ма и ча со пи си ма. Био је у бра
ку са Ми ли цом, ро ђе ном Ми хај ло вић, а ка сни је са Дел фом, ро ђе ном Му сић. 
Пре ми нуо је 31. ја ну а ра 1935. у Бе о гра ду.2

Ме ђу по вер љи вим спи си ма не ка да шњег угар ског Ми ни стар ства ино
стра них де ла, ко ји су да нас по хра ње ни у Зе маљ ском ар хи ву ма ђар ског на
ци о нал ног ар хи ва у Бу дим пе шти, на ла зи се не ко ли ко пред ме та ве за них за 
лич ност Ива на Ива ни ћа. Они су на ста ли као по сле ди ца те жњи угар ских 
др жав них ор га на да се Ива нић укло ни из Ге не рал ног кон зу ла та Кра ље ви не 
Ср би је у Бу дим пе шти. У њи ма су на ве де ни раз ло зи због ко јих се угар ска 
вла да осе ћа ла при мо ра на да де лу је у на ве де ном прав цу. У овом ра ду је при
ка зан са др жај спо ме ну тих до ку ме на та уз ну жна об ја шње ња, ко ја су углав ном 
учи ње на на осно ву ма ђар ске и срп ске штам пе из Угар ске, као и гра ђе По ли
тич ког оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је.

Иван Ива нић је 5. ју на 1891. по ста вљен за вр ши о ца ду жно сти пи са ра 
Ге не рал ног кон зу ла та Ср би је у Бу дим пе шти јер је по сто ја ла по тре ба за осо
бом ко ја вла да ма ђар ским је зи ком.3 Ме ђу тим, спо ме ну то на и ме но ва ње иза
зва ло је па жњу ау стро у гар ског Ми ни стар ства ино стра них де ла. Раз лог ле жи 
у чи ње ни ци да је Ива нић пре сту па ња у срп ско по дан ство био др жа вља нин 
Уга р ске, ко ји се као са рад ник но во сад ске За ста ве, ор га на ра ди кал ног кри
ла Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке, ис ти цао сво јим не при ја тељ ским 
др жа њем пре ма угар ској вла ди. Ви ше пу та је хап шен, док му је ве ли ки жу

2 По ли ти ка, бр. 9.593 од 1. фе бру а ра 1935, 8; Дел фа Ива нић, Успо ме не, при ре ди ла Ја
сми на Ми ла но вић, Бе о град, 2012, 8–9, 115–119, 127–128, 132–137, 143–154, 203, 206–210, 
315–319; Ми лош С. Ја го дић, „Срп ске че те у Ма ке до ни ји 1897–1901. го ди не”, Устан ци и по бу не 
Ср ба у Тур ској у XIX ве ку: збор ник ра до ва. По во дом 170 го ди на од из би ја ња Ни шке бу не, Ниш 
2012, 113, 121; Ста ни ша Во ји но вић, „Иван Ива нић”, Ва р дар ски збо р ник, бр. 10 (2015), 189–205; 
Ва са Ста јић, „Рад Ма ти це срп ске на раз ви ја њу књи жев но сти”, Ма ти ца срп ска 1826–1926, 
Но ви Сад 1927, 93; Мир ја на Грос, Вла да ви на хр ват скосрп ске ко а ли ци је 1906–1907, Бе о град 
1960, 65; Ра до ван Са мар џић, „На у ка код Ср ба у XIX и XX ве ку”, Исто ри ја срп ског на ро да, VI/2 
(Од Бер лин ског кон гре са до ује ди ње ња), Бе о град, 1983, 496; Ва си ли је Кре стић, Исто ри ја 
срп ске штам пе у Угар ској 1791–1914, Бе о град 2003 2, 249, 342, 362–363, 463.

3 Ар хив Ср би је (=АС), Ми ни стар ство ино стра них де ла (=МИД), По ли тич ко оде ље
ње (=ПО), рол на ми кро фил ма 129, 1892, IV/196, ге не рал ни кон зул у Бу дим пе шти, Ко ста Н. 
Хри стић, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла, Јо ва ну Ава ку
мо ви ћу, пов. бр. 1450, 10. (22.) ав гу ста 1892, Бу дим пе шта.



пан Фе ликс Пар че тић за бра нио бо ра вак у Но вом Са ду.4 У ма ђар ској штам пи 
озна чен је као „опа сан аги та тор”.5 На да ље, у „гре хе” му је упи си ва но и да 
је вој ни бе гу нац, као и да је зло у по тре бља ва ју ћи свој по ло жај чи нов ни ка у 
Ге не рал ном кон зу ла ту Ср би је у Бу дим пе шти уз бу њи вао уче ни ке Те ке ли ја
ну ма про тив Угар ске.6 На осно ву спо ме ну тих оп ту жби, пред сед ник уга р ске 
вла де Ђу ла Са па ри на ло жио је 25. ју ла 1891. бу дим пе штан ској по ли циј ској 
ка пе та ни ји да се Ива нић др жи под при смо тром. Ипак, по сле три ме се ца 
уста но вље но је да не по сто је до ка зи да је Ива нић уоп ште био у до ди ру са 
уче ни ци ма Те ке ли ја ну ма у пе ри о ду од 25. ју ла до 20. ок то бра 1891.7 Сто га 
Са па ри је ва вла да ни је пред у зе ла да ље ко ра ке про тив ње га.8

Ива ни ћев пр ви бо ра вак у Бу дим пе шти у свој ству срп ског др жав ног 
чи нов ни ка ни је био ду гог ве ка. Упр кос ми шље њу ге не рал ног кон зу ла Ко сте 
Н. Хри сти ћа да је „ње го ва слу жба од ве ли ке ко ри сти што он пот пу но вла да 
ма џар ским је зи ком, а што је у мно го при ли ка од нај ве ће олак ши це у вр ше њу 
по сло ва”9, 11. сеп тем бра 1892. раз ре шен је ду жно сти пи са ра.10 Ме ђу тим, 28. 
ма ја 1893. вра ћен је на спо ме ну ти по ло жај.11 Ни та да ње гов бо ра вак у Угар
ској ни је про шао не за па же но од стра не угар ских вла сти. Но во сад ски ве ли
ки жу пан Вик тор Флат из ве стио је Ми ни стар ство уну тра шњих де ла да је 
Ива нић у то ку ма ја и ју на у ви ше на вра та бо ра вио у Срем ској Ка ме ни ци и 
Срем ским Кар лов ци ма, где је ра дио на ор га ни за ци ји Срп ске на род не ра ди
кал не стран ке, у че му му је по моћ пру жао пе сник Јо ван Јо ва но вић Змај. Та
ко ђе је на ве де но и да је био у Бе чу на по дво ре њу цр но гор ском кне зу Ни ко ли. 
Спо ме ну та де нун ци ја ци ја оста ла је без по сле ди ца.12 У то ку 1893. и 1894. ма
ђар ска штам па је са сим па ти ја ма пи са ла о Ива ни ће вој де лат но сти у Бу дим
пе шти.13 По себ но је ис ти ца но ње го во по зна ва ње ма ђар ског је зи ка и књи

4 Magyar Nem ze ti Levéltár Országos Levéltára (=MNL OL), Polgári ko ri kormányhatósági 
levéltárakK szekció, K Belügymi niszétri um, Rezervált ira tok 1872–1944 (=K 149), бр. 18952
1353, ау стро у гар ско Ми ни стар ство ино стра них де ла, пред сед ни штву уга р ске вла де, 1645/4 
J. B., 20. ју ла 1891, Беч. 

5 MNL OL, K 149, бр. 189521353, ми ни старпред сед ник Де же Бан фи, ми ни стру при 
кра ље вом дво ру, Ша му е лу Јо ши ки, кон цепт, 766. szám, 22. ав гу ста 1895, Бу дим пе шта.

6 MNL OL, K 149, бр. 189521353, ау стро у гар ско Ми ни стар ство ино стра них де ла, 
пред сед ни штву уга р ске вла де, 1645/4 J. B., 20. ју ла 1891, Беч.

7 MNL OL, K 149, бр. 189521353, глав ни по ли циј ски ка пе тан гра да Бу дим пе ште, 
Ја нош Те рек, ми ни струпред сед ни ку и ми ни стру уну тра шњих по сло ва, Ђу ли Са па ри ју, 244 
res. E. sz./fk. 1891, 20. ок то бар 1891, Бу дим пе шта. 

8 MNL OL, K 149, бр. 189521353, за кљу чак да се спи си ве за ни за Ива на Ива ни ћа от пре
ме у Ар хив Ми ни ста р ства уну тра шњих по сло ва, 929. res. sz., 29. окт о брa 1891, Бу дим пе шта.

9 АС, МИДПО, рол на ми кро фил ма 129, 1892, IV/196, ге не рал ни кон зул у Бу дим пе
шти, Ко ста Н. Хри стић, пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла, 
Јо ва ну Ава ку мо ви ћу, пов. бр. 1450, 10. (22.) ав гу ста 1892, Бу дим пе шта.

10 Исто, IV/198, Исти, Истом, пов. бр. 1549, 4. (16.) сеп тем бра 1892, Бу дим пе шта.
11 Исто, рол на ми кро фил ма 138, VI/240, пи сар ге не рал ног кон зу ла та у Бу дим пе шти 

Иван Ива нић, ми ни стру ино стра них де ла, Ан дри Ни ко ли ћу, пов. бр. 714, 14. (26.) ју ла 1893, 
Бу дим пе шта; Срп ске но ви не, бр. 112 од 25. ма ја (12. јуна) 1893; Bu da pe sti Hírlap, бр. 156 од 
8. ју на 1893.

12 MNL OL, K 149, бр. 18932456, но во сад ски ве ли ки жу пан Вик тор Флат, ми ни стру 
уну тра њих по сло ва, Ка ро љу Хи је ро ни ми ју, 54/res. szám, 19. ју на 1893, Но ви Сад. 

13 Pe sti Napló, бр. 227 од 13. ав гу ста 1893; Исто, бр. 36 од 5. фе бру а ра 1894; Pe sti Hírlap, 
бр. 346 од 15. де цем бра 1893; Bu da pe sti Hírlap, бр. 208 од 30. ју ла 1893.
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жев но сти14, као и „леп, мла да лач ки из глед”15. Ка да је Ива нић пре ме штен из 
глав ног гра да Уга р ске у При шти ну16, о то ме су из ве сти ли и бу дим пе штан ски 
ли сто ви. За кљу чи ли су да је Ива нић био ра до ви ђен у пре сто нич ким кру го
ви ма, као и „да је у сво јој отаџ би ни оду ше вље но ши рио ве сти о ма ђар ској 
књи жев но сти”.17 Ни је ја сно због че га су ма ђар ски но ви на ри хва ли ли осо бу 
ко ју су ра ни је сма тра ли за опа сног аги та то ра и про тив ни ка уга р ске вла де.

По сле не што ви ше од го ди ну да на слу жбе у При шти ни, Ива нић се по но во 
на шао у Бу дим пе шти, јер је у ју лу 1895. при вре ме но рас по ре ђен као пи сар 
у Ге не рал ном кон зу ла ту Ср би је у спо ме ну том гра ду.18 Ње гов по вра так Бу
дим пе штан ски днев ник про пра тио је ре чи ма „да су Ива ни ће ви из ве шта ји о 
угар ској при вре ди увек до би ја ли за слу же ну па жњу”.19 Упра во по во дом на
ве де не но вин ске ве сти, ми ни старпред сед ник Де же Бан фи од лу чио је да од 
ау стро у гар ског Ми ни ста р ства ино стра них де ла за тра жи ми шље ње на пи
та ње да ли је пре по руч љи во да се Ива ни ћу до зво ли бо ра вак у Бу дим пе шти. 
На рав но, Бан фи ни је про пу стио да на ве де све ра ни је оп ту жбе на Ива ни ћев 
ра чун без об зи ра да ли су оне би ле пот кре пље не до ка зи ма или не.20 Бан фи
је во пи смо је у сеп тем бру гроф Ци ра ки21 по ка зао Ђор ђу Си ми ћу, по сла ни ку 
Ср би је у Бе чу. Си мић је по ку шао да уве ри Ци ра ки ја да је Ива нић про ме нио 
сво је ми шље ње о Уга р ској, али је Ци ра ки под ву као да је Бан фи од лу чан да 
се Ива нић укло ни из Бу дим пе ште. Си мић је пред сед ни ку вла де и ми ни стру 
ино стра них де ла Ср би је Сто ја ну Но ва ко ви ћу пре по ру чио да се иза ђе у су срет 
же љи угар ског ми ни страпред сед ни ка, јер је ра чу нао на Бан фи је ву пред у
сре тљи вост по во дом „свињ ског пи та ња”.22 Су ге сти ја је усво је на, сто га је 
Ива нић пре ме штен из Бу дим пе ште у Со лун.23 Не што ка сни је, ге не рал ни кон

14 Bu da pe sti Hírlap, бр. 156 од 8. ју на 1893; Pe sti Napló, бр. 8 од 8. ја ну а ра 1894.
15 Pe sti Napló, бр. 234 од 20. ав гу ста 1893.
16 Срп ске но ви не бр. 33 од 12. [24.] фе бру а ра 1894.
17 Bu da pe sti Hírlap бр. 109 од 20. апри ла 1894; Pe sti Napló, бр. 109 од 20. апри ла 1894.
18 АС, МИДПО, рол на ми кр о фил ма 152, II/688, 1895, по сла ник Ср би је у Бе чу, Ђор ђе 

Си мић, пред сед ни ку Ми ни ста р ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла, Сто ја ну Но ва ко ви
ћу, пов. бр. 1049, 29. ав гу ста (10. септем бра) 1895, Беч; Исто, II/690, ге не рал ни кон зул Ср би је 
у Бу дим пе шти, Ђор ђе М. Бар ло вац, Сто ја ну Но ва ко ви ћу, пов. бр. 1148, 2. (14.) сеп тем бра 1895, 
Бу дим пе шта.

19 Bu da pe sti Hir lap, бр. 224 од 18. ав гу ста 1895.
20 MNL OL, K 149, бр. 189521353, Д. Банд фи, Ш. Јо ши ки, кон цепт, 766. szám, 22. ав гу

ста 1895, Бу дим пе шта.
21 Гроф Бе ла Ци ра ки (Ла у шбрин, Жу па ни ја Фе јер, 23. мај 1852 – Беч, 20. март 1911) је 

1895. био од сеч ни са вет ник ау стро у гар ског Ми ни ста р ства ино стра них де ла. So mogyi Éva, 
Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a du a li sta Hab sburg Monarchiában, Bu da pest 
2006, 104–105, 132.

22 АС, МИДПО, рол на ми кро фил ма 152, II/688, 1895, Ђор ђе Си мић, Сто ја ну Но ва ко
ви ћу, пов. бр. 1049, 29. ав гу ста (10. септем бра) 1895, Беч. У ви ше на вра та је у то ку 1895. 
уга р ска вла да за бра њи ва ла увоз сви ња из Ср би је, што је иза зи ва ло зна чај не про бле ме за 
срп ску еко но ми ју. Ми ха и ло Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по
чет ком XX ве ка, Бе о град, 1988, 51–52.

23 АС , МИДПО, рол на ми кро фил ма 152, II/688, 1895, Сто јан Но ва ко вић, Ђор ђу Си ми ћу 
и Ђор ђу М. Бар лов цу, кон цепт, пов. бр. 1123, 4. (16.) сеп тем бра 1895, Бе о град; MNL OL, ми
ни стар ски са вет ник ми ни стар ства при кра ље вом дво ру, Га бор Апор, ми ни струпред сед ни ку, 
Д. Бан фи ју, szám 1419/elnöki, 14. де цем бра 1895, Беч; Срп ске но ви не, бр. 221 од 1. (13.) ок то бра 
1895. 
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зул Ср би је у Бу дим пе шти Ђор ђе М. Бар ло вац упи тао је угар ског пред сед ни ка 
вла де да ли је мо гу ће да се Ива ни ћу ипак до зво ли да де лу је у Ге не рал ном 
кон зу ла ту под ње го вом упра вом. Од го вор је био не га ти ван.24

Ин те ре со ва ње по је ди них уга р ских др жав них ор га на пре ма Ива ну Ива
ни ћу ни је опа ло ни у пе ри о ду ка да ни је слу жбо вао у Уга р ској. Ње гов бо ра
вак у Срем ским Кар лов ци ма у ју лу 1897. у то ку Срп ског цр кве нона род ног 
са бо ра рев но сно је за бе ле жио ве ли ки жу пан Флат. Ива ни ћу и ве ћем бро ју 
дру гих по је ди на ца из Кра ље ви не Ср би је при пи си ва но је да у Кар лов ци ма 
бо ра ве с ци љем да сво јим са ве ти ма ути чу на по сла ни ке Срп ског са бо ра из 
ре до ва Ра ди кал не стран ке.25

Иа ко је би ло ја сно да над ле жни у Ау стро у гар ској не ма ју бла го на клон 
став пре ма евен ту ал ној ди пло мат ској слу жби Ива на Ива ни ћа у Бу дим пе шти, 
он је у мар ту 1905. на и ме но ван за ви це кон зу ла Ге не рал ног кон зу ла та Ср би
је у спо ме ну том гра ду. Ме ђу тим, ау стро у гар ско Ми ни стар ство ино стра них 
де ла је, пре ко свог по сла ни ка у Бе о гра ду Кон стан ти на Дум бе, ус пе ло да 
спре чи Ива ни ћев до ла зак у Бу дим пе шту. У обра зло же њу за та кав по сту пак, 
по ред ра ни јих оп ту жби на ње гов ра чун, на ве де но је и то да сво јим пе ром 
де лу је про тив Ау стро у гар ске.26 По сле ду жег од су ства, Ива нић је 23. ју на 
1906. по ста вљен за ше фа Прес би роа у Бе о гра ду.27

Иван Ива нић је у то ку сво је ди пло мат ске ка ри је ре у ви ше на вра та по
ста вљан за чи нов ни ка Ге не рал ног кон зу ла та Кра ље ви не Ср би је у Бу дим пе
шти. Ме ђу тим, на ње го во де ло ва ње ау стро у гар ске и уга р ске вла сти гле да ле 
су с по до зре њем. Раз лог ле жи у чи ње ни ци да је Ива нић у пе ри о ду док је био 
уга р ски по да ник био при ста ли ца ра ди кал ног кри ла Срп ске на род не сло бо до
ум не стран ке, чи је је де ло ва ње би ло упе ре но про тив уга р ске вла де. Та ко ђе 
се сум ња ло да је и да ље био у ве зи са срп ским ра ди ка ли ма у Уга р ској, али 
за то ни су про на ђе ни уве р љи ви до ка зи. Ипак, ње гов бо ра вак у Бу дим пе шти 
у свој ству ди пло ма те био је оне мо гу ћен 1895. и 1905. го ди не.

24 MNL OL, K 149, бр. 189521353, ми ни старпред сед ник Де же Бан фи, ге не рал ном кон
зу лу Кра ље ви не Ср би је у Бу дим пе шти, Ђор ђу М. Бар лов цу, кон цепт, ad 1353, 20. ав гу ста 1896, 
Бу дим пе шта.

25 Ira tok a nem ze tiségi kérdés történetéhez Magyarországon a du a li zmus korában, II. 1892–
1900, при ре дио Kemény G. Gábor, Bu da pest, 1952, 558–559.

26 MNL OL, K 149, бр. 19052161, одсeчни са вет ник ау стро у гар ског Ми ни стар ства 
ино стра них де ла, Алек сан дер Су ца ра, пред сед ни штву уга р ске вла де, 28041/10, 26. апри ла 
1905, Беч.

27 Срп ске но ви не, бр. 132 од 13. (26.) ју на 1906; Дел фа Ива нић, Успо ме не, при ре ди ла 
Ја сми на Ми ла но вић, 127–128.



112

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

KRI STIAN JE RIĆ, PhD 
Uni ver sity of Bel gra de 
Fa culty of Phi lo sophy 
Bel gra de, Ser bia

A CON TRI BU TION TO IVAN IVA NIĆ’S DI PLO MA TIC AC TI VITY  
IN BU DA PEST

SUM MARY: Se ve ral do cu ments re la ted to the Ser bian di plo mat Ivan Iva nić are kept 
wit hin the con fi den tial fi les of the for mer Hun ga rian Mi ni stry of In ter nal Af fa irs in the Na
ti o nal Ar chi ves of Hun gary in Bu da pest. Alt ho ugh Iva nić was born in Hun gary, he en te red 
the di plo ma tic ser vi ce of Ser bia. Be ca u se of his na ti o nalop po si tion at ti tu de aga inst the Hun
ga rian go vern ment, the Hun ga rian aut ho ri ti es con si de red him ina de qu a te to be an of fi cial of 
the Con su la te Ge ne ral of the King dom of Ser bia in Bu da pest. In this pa per the con tent of the 
men ti o ned do cu ments are pa rap hra sed. The ne ces sary ex pla na ti ons we re ma de ma inly on the 
ba sis of Hun ga rian and Ser bian press from Hun gary, as well as on the ba sis of the fi les from 
the Po li ti cal De part ment of the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the King dom of Ser bia.
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UDC 94(497.1)”1918/1941”
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  М И  Л Е  В А  Т О М И Ћ
Ре пу бли ка Ср би ја 
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
Но ви Сад, Ср би ја

„БРИ ТАН СКИ ПРИ ЈА ТЕ ЉИ” И ДР ЖАВ НО ПРАВ НИ  
РАЗ ВОЈ КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Те ма овог ра да је уло га јав них рад ни ка, на уч ни ка и но ви на
ра Ве ли ке Бри та ни је, тзв. бри тан ских при ја те ља Ју го сла ви је, у ства ра њу и 
др жав но прав ном раз во ју пр ве др жа ве Ју жних Сло ве на. Они су се, пре зва нич
ног Лон до на, за ла га ли за ру ше ње Ау стро у гар ске и ју го сло вен ско ује ди ње ње, 
су прот ста вља ли се, нај пре, сте ре о ти пи ма ко ји су од 1903. у Ве ли кој Бри та ни
ји по сто ја ли о Ср би ји, а за тим и по др шци ре ви зи о ни зму у де лу бри тан ског 
јав ног мње ња. За ла жу ћи се, још у вре ме ства ра ња Ју го сла ви је, за фе де ра ли
стич ки кон цепт ње ног уре ђе ња, они ће у ме ђу рат ном срп скохр ват ском спо ру 
до след но за сту па ти ин те ре се но си ла ца тог кон цеп та, Хр ват ске се љач ке стран
ке, од но сно Се љач коде мо крат ске ко а ли ци је. Сма тра ју ћи ре ша ва ње хр ват ског 
пи та ња нај ва жни јим за дат ком ју го сло вен ске по ли ти ке, они су, ко ри сте ћи 
сво је по ли тич ке и ди пло мат ске ве зе, пред соп стве ном вла дом обра зла га ли 
по тре бу зва нич ног упли ва у срп скохр ват ске од но се њи хо вим зна ча јем за ста
бил ност у ре ги о ну и Евро пи. О кон тро вер за ма ко је је њи хов ан га жман иза зи вао 
у ју го сло вен ској јав но сти све до чи чи ње ни ца да је нај и стак ну ти ји пред став ник 
овог де ла бри тан ске јав но сти, Ро берт Ви ли јам Си тонВот сон, у Ју го сла ви ји 
исто вре ме но сма тран „не при ја те љем Ју го сло вен ства” (Ј. Љу бић) и „нај ве ћим 
при ја те љем ко га је Ју го сла ви ја икад има ла” (М. Ћур чин).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ро берт Ви ли јам Си тонВот сон, Ви кем Стид, ује ди ње
ње, др жав но уре ђе ње, уни та ри зам, фе де ра ли зам 

Уло гу Ве ли ке Бри та ни је у на стан ку пр ве ју го сло вен ске др жа ве и ње ном 
ме ђу рат ном жи во ту не мо гу ће је све сти са мо на ин те ре се, ста во ве и ак ци је 
бри тан ске вла де и ње ну зва нич ну по ли ти ку уну тар и ван гра ни ца те моћ не 
зе мље. Ви ше не го у би ло ко јој европ ској зе мљи то га до ба, у кре и ра њу по ли
ти ке Ве ли ке Бри та ни је уче ство ва ли су јав но мње ње, на уч ни и јав ни рад ни ци, 
пу бли ци сти и но ви на ри. Упра во из њи хо вих ре до ва по ти чу лич но сти чи је 
су би о гра фи је ве ли ким де лом по ве за не са на стан ком ју го сло вен ске др жа ве 
и са по ли тич ким про це си ма и су ко би ма око ње ног др жав но прав ног уре ђе ња 



ко ји су обе ле жи ли чи тав ме ђу рат ни пе ри од. Сво је јав не и на уч не ка ри је ре 
за по че ли су још на по чет ку XX ве ка, а на ша исто ри о гра фи ја се нај ви ше ба
ви ла њи хо вим ан га жо ва њем у го ди на ма Пр вог свет ског ра та. Ма да су зна чај
ну уло гу у том пе ри о ду од и гра ли и ар хе о лог сер Ар тур Еванс, исто ри ча ри 
Џорџ Тре ве љан, Ха ролд Тем пер леј и Чарлс Оман, ин тен зи те том свог по ли
тич ког ан га жма на и ути ца ја на при ли ке и по ли тич ке чи ни о це у Ју го сла ви ји, 
то ком чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да, из два ја ју се Ро берт Ви ли јем Си тонВот
сон (Ro bert Wil li am Se tonWat son) и Хен ри Ви кем Стид (Steed He nry Wic ham). 
Ови „екс пер ти за ју го сло вен ска пи та ња” од и гра ли су у пр вој де це ни ји XX 
ве ка и то ком ра та зна чај ну уло гу у ин фор ми са њу бри тан ског јав ног мње ња 
о Ср би ји и о про бле ми ма и зах те ви ма ју жно сло вен ских на ро да. Исто ри ча ри 
ис ти чу њи хов до при нос раз би ја њу увре же них сте ре о ти па о Ср би ји за ко ју, 
по сле 1903. го ди не, бри тан ска јав ност ни је има ла ре чи хва ле, као и про па
ган ду то ком ра та у ко рист срп ских вој нич ких на по ра. Кон так ти са по ли тич
ком еми гра ци јом из Ау стро у гар ске учи ни ће их са вет ни ци ма и ло би сти ма 
Ју го сло вен ског од бо ра у бор би за ју жно сло вен ско ује ди ње ње, али се њи хов 
ан га жман не ће за вр ши ти оства ре њем тог ци ља. Из ме ђу два ра та, ак тив но 
ће за сту па ти ин те ре се и по ли ти ку Се љач ко де мо крат ске ко а ли ци је, од но сно 
Хр ват ске се љач ке стран ке, пред срп ским по ли ти ча ри ма, бри тан ском вла дом 
и јав ним мње њем и по др жа ва ти њи хов про је кат др жав но прав ног пре у ре ђе
ња Ју го сла ви је. За раз у ме ва ње ова квог опре де ље ња нео п ход но је под се ти ти 
на њи хо ву уло гу уо чи и у вре ме Пр вог свет ског ра та, у про це си ма ко ји су 
до ве ли до на стан ка ју го сло вен ске др жа ве.

 
Ро берт Ви ли јем Си тонВот сон, исто ри чар и пу бли ци ста, све до из би ја ња 

ра та де лио је ти пич но бри тан ско уве ре ње да Хаб збур шка мо нар хи ја пред
ста вља „је дан од нај дра го це ни јих еле ме на та за рав но те жу и мир Евро пе”. Као 
млад но ви нар пи сао је да „док по сто ји Ау строУга р ска мо же мо пот пу но хлад
но крв но гле да ти не мач ку екс пан зи ју на Еу фра ту и ру ску екс пан зи ју пре ма 
Ца ри гра ду”. Ње го ви по гле ди на од нос Бе ча и Бу дим пе ште од ра жа ва ли су, 
та ко ђе ти пич но, гле ди ште бри тан ских ли бе ра ла о Ма ђа ри ма као „ју нач ком 
и сло бо до ум ном на ро ду” и же љу да беч ка вла да за до во љи „пра вед не зах те
ве ма ђар ских на ци о на ли ста”. По сле пр вог бо рав ка у Ау стро у гар ској (1905–
1906) ко ри го вао је сво је ста во ве, уо ча ва ју ћи не тр пе љи вост по ли ти ча ра у 
Бу дим пе шти пре ма на ци о нал ним ма њи на ма, па ће у сво јим тек сто ви ма за
го ва ра ти ја ча ње цен трал не вла сти Мо нар хи је као нај бо ље ре ше ње за по тла
че не на ро де у Угар ској. Кон так ти са пред став ни ци ма Ср ба, Хр ва та, Сло ва ка 
и Ру му на од 1906. до 1912. го ди не за ин те ре со ва ли су га за „на род но сно” 
пи та ње Ју жних Сло ве на и иде ју њи хо вог ује ди ње ња.1 

У Бе чу га је Ви кем Стид, до пи сник лон дон ског Тај мса, 1908. го ди не 
упо знао са Фра ном Су пи лом, пр ва ком Хр ват скосрп ске ко а ли ци је, а исте 
го ди не, ме ђу ње го вим са го вор ни ци ма у За гре бу на ћи ће се и Стје пан Ра дић. 
Су пи ло и Јо сип Смо дла ка би ли су ње го ви „пр ви ју го сла вен ски при ја те љи”, 
а у Дал ма ци ји, где је че сто бо ра вио, упо знао је уско ро и Ан ту Трум би ћа. 

1 H. SitonVotson, Robert Vilijem SitonVotson i vojvođansko pitanje 1906–1914, Novi Sad 
1971, 149. 
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По се тио је Бо сну и Цр ну Го ру, а из ве сно вре ме је при су ство вао и тзв. Ве ле
и здај нич ком про це су у За гре бу, про тив пе де сет три чла на Срп ске са мо стал
не стран ке. То су ђе ње до не кле је про ме ни ло ње го во ми шље ње о по ли ти ци 
Бе ча, али је ипак по здра вио ау стриј ску анек си ју Бо сне и Хер це го ви не. О 
Си тонВот со но вом ин те ре со ва њу за на ци о нал но пи та ње у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји све до чи и чи ње ни ца да је те ма ње го вог док то ра та на Окс фор ду 
би ла О ра сном про бле му угар ских на ро да.2 Си тонВот сон је вре ме ном кон
цен три сао сво ју па жњу на по ло жај Ср ба и Хр ва та, па се ње го ва дру га ве ли ка 
сту ди ја Ју жно сло вен ско пи та ње ба ви по ло жа јем ова два на ро да у Мо нар
хи ји. У то вре ме, он је при ста ли ца по ли ти ке три ја ли зма и сма тра да се ује
ди ње ње Ју жних Сло ве на мо же оства ри ти са мо у окви ру Мо нар хи је. Иа ко је 
„га јио нај при ја тељ ски је осје ћа је за срп ски на род”, Си тонВот сон је био „не
по вер љив” пре ма по ли тич ком вођ ству Кра ље ви не Ср би је, што је још јед на 
„ти пич на ре ак ци ја Бри та на ца на до га ђа је од 29. ма ја 1903. го ди не”. У ок то бру 
1909. го ди не пи сао је Иви Лу пи су Ву ки ћу, но ви на ру и по сла ни ку Хр ват ске 
стран ке: „Сла жем се пот пу но с иде јом хр ват скосрп ског је дин ства, али сам 
уве рен да се оно мо же оства ри ти са мо уну тар гра ни ца Ау стро у гар ске мо
нар хи је, а да ње го во оства ре ње из ван тих гра ни ца не би би ло по жељ но ни 
у ин те ре су Хр ва та и Ср ба, ни Ау стри је, ни Евро пе уоп ште. Са да шњи ре жим 
у Ср би ји ме ни се чи ни пот пу но по ква ре ним и не спо соб ним, још го рим од 
ма ђар ског, а тра ге ди ја од 1903. го ди не као симп том ду бо ке из о па че но сти 
вла да ју ћих кла са. Ја бих жа лио ује ди ње ње дру гих ју жно сло вен ских др жа ва 
са Ср би јом као ко рак уна зад, не уна пред”.3

Бал кан ски ра то ви про ме ни ће ње го во уве ре ње о „ори јен тал ној, вар вар
ској при ро ди Ср би је”, али не и сна жан ани мо зи тет пре ма Ни ко ли Па ши ћу 
ко га је упо знао при ли ком по се те Ср би ји, 1913. го ди не. Та да се Си тонВот сон 
срео и са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем, Јо ва ном Цви ји ћем, Ла зом Па чу ом, а у 
Ско пљу је раз го ва рао и са пре сто ло на след ни ком Алек сан дром. По је ди ни 
ау то ри твр де да је, по сле по се те Ср би ји, Си тонВот сон по стао њен „оду ше
вље ни по бор ник”, и да је од у стао од иде је да би Ср би ја мо гла „ући у Мо нар
хи ју”, те да је „ју нач ко др жа ње срп ске вој ске омо гу ћи ло да код ње га са зри 
уве ре ње да је Ср би ја, а не Хаб сбур шка мо нар хи ја, Пи је монт ју жно сло вен ског 
ује ди ње ња”.4 

Пр ви свет ски рат де фи ни тив но је раз био ње го ве илу зи је о то ме да ре
фор ми са на Хаб збур шка мо нар хи ја мо же би ти спа со но сно ре ше ње за ње не 
сло вен ске жи те ље. Ка да је Ве ли ка Бри та ни ја об ја ви ла рат Не мач кој, кон ста
то ва ће да су ре ше ња ко је је „ду го го ди на пред ла гао умр ла... при род ном, или 
бо ље ре че но, нај не при род ни јом – смр ћу... Од да нас на да ље ве ли ка срп ска 
др жа ва је не ми нов на, а ми је мо ра мо ство ри ти. Дал ма ци ја, Бо сна, Хр ват ска, 
Истра, мо ра ју би ти ује ди ње не са Ср би јом.”5

2 Х. Си тонВот сон, Ро берт Ви ли јем Си тонВот сон и ју го сла вен ско пи та ње, За греб 
1970, 78–79; А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 1903–1914, Бе о град 2005, 402.

3 Исти, нав. де ло, 80–81; Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, Ко ре спон ден ци ја I–II, 
1906–1941, За гре б–Лон дон 1976, I, 16.

4 У. Осто јићФе јић, „При лог би о гра фи ја ма бри тан ских екс пе ра та за ју го сло вен ска пи
та ња”, Исто риј ски гла сник 1–2, 1985, 46; А. Ра сто вић, нав. де ло, 395.

5 Х. Си тонВот сон, нав. де ло, 86.
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 Од ма ја 1917. го ди не, Си тонВот сон је ра дио у По ли тич кооба ве штај
ном би роу, ко ји је би ло од го вор но Ми ни стар ству од бра не. Био је за ду жен за 
Ау стро у гар ску, са за дат ком да при пре ма из ве шта је за рат ни ка би нет, Мини
стар ства спољ них по сло ва и од бра не, Ад ми ра ли тет и бри тан ске ам ба са де. 
Си тонВот сон ни је био овла шћен за по ли тич ке пре по ру ке, али су ти из ве
шта ји, пре ма оце ни ње го вих би о гра фа, бри тан ским по ли ти ча ри ма при бли
жи ли на ци о нал не по кре те у Мо нар хи ји и учи ни ли ра зу мљи ви јим њи хо ве 
зах те ве. По чет ком 1918. го ди не пре ме штен је у Оде ље ње за про па ган ду у не
при ја тељ ским зе мља ма, у ко ме су он и Ви кем Стид би ли за ду же ни за Ау стро
у гар ску.

За раз ли ку од Си тонВот со на, ње гов ду го го ди шњи са рад ник и при ја тељ 
Ви кем Стид ни је ве ро вао у мо гућ ност ре фор ми са ња Хаб збу р шке мо нар хи је 
чи ја је исто риј ска уло га, у пр вој де це ни ји XX ве ка, пре ма ње го вом ми шље
њу би ла пре ва зи ђе на. Као до пи сник из Бе ча од 1902. до 1913. го ди не, ра но 
је уо чио те жи ну на ци о нал них про бле ма у Мо нар хи ји, па је још по чет ком 
ве ка пред ви део из би ја ње ра та из ме ђу бал кан ских на ро да и Ау стро у гар ске. 
У књи зи Хаб збур шка мо нар хи ја, ко ја је об ја вље на по след њих да на бо рав ка 
у Бе чу, за сту пао је иде ју ње ног ру ше ња, иа ко се ти ме су прот ста вљао зва
нич ним бри тан ским ин те ре си ма. Стид је ова кав став обра зла гао тврд њом 
да је Ау стро у гар ска „ква зи мо нар хи ја” и ору ђе у ру ка ма Не мач ке, чи ју је 
по ли ти ку про до ра на Ис ток же сто ко кри ти ко вао. Био је, та ко ђе, ого р че ни 
про тив ник ве ли ко ма ђар ске по ли ти ке Бу дим пе ште и ене р гич но по др жа вао 
Ју жне Сло ве не у же љи за ује ди ње њем. Сма трао је да би осни ва њем ју го сло
вен ске др жа ве би ла ство ре на ба ри је ра не мач ком про до ру на Ис ток и не мач
коита ли јан ској до ми на ци ји на Ја дра ну. По сле Са ра јев ског атен та та, од ба цио 
је (као и Си тонВот сон) оп ту жбе на ра чун Ср би је и уна пред осу дио би ло 
ка кав агре сив ни чин Ау стро у гар ске ко ји би по слу жио Цен трал ним си ла ма 
као по вод за иза зи ва ње европ ског ра та. По че так ра та за те као га је на ме сту 
уред ни ка спољ но по ли тич ке ру бри ке Тај мса, а од ма ја 1918. го ди не, са Си
тонВот со ном, чи ни већ по ме ну ти сек тор за Ау стро у гар ску, у Оде ље њу за 
про па ган ду у не при ја тељ ским зе мља ма.6 Сма тра ли су га јед ним од „нај о ба
ве ште ни јих љу ди све та”, са по ли тич ким ве за ма на ко ји ма би му по за ви део 
сва ки др жав ник у Евро пи. 

Од из би ја ња ра та, Си тонВот сон и Стид ак тив но су ра ди ли на то ме да 
по ли тич ки и ху ма ни тар но по мог ну Ср би ји. Зна чај на је њи хо ва уло га у на
стан ку Срп ског пот пор ног дру штва 1914. го ди не, а две го ди не ка сни је, са 
Ар ту ром Еван сом, осни ва ју Срп ско дру штво Ве ли ке Бри та ни је, с ци љем 
„да се об ја сни ва жност ује ди ње не др жа ве Ју жних Сло ве на као трај но оси
гу ра ње европ ске сло бо де” и „да ра ди на при ја тељ ском спо ра зу му из ме ђу 
Ју жних Сло ве на, Ита ли је и Ру му ни је”.7 Фо рин офис (Fo re ign Of fi ce) је на 
по чет ку ра та од био Си тонВот со но ву по ну ду да бес плат но по мог не као 
струч њак за Цен трал ну Евро пу и Бал кан, али га је „че сто пи тао за са вет”. 
Већ 1. ок то бра 1914. го ди не Си тонВот сон је Фо рин офи су упу тио ме мо ран
дум у ко јем је ис црп но обра зло жио ју го сло вен ско пи та ње и за ло жио се за 

6 У. Осто јићФе јић, нав. де ло, 41–43.
7 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, I, 27.



117

ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца са те ри то ри је Мо нар хи је у фе де ра тив ну 
др жа ву са Ср би јом. „Љу ди ко ји су се та да у Ве ли кој Бри та ни ји ин те ре со ва ли 
за ју го сло вен ско пи та ње, мо гли су се из бр о ја ти на пр сте”, оце нио је ка сни је 
у јед ном члан ку.8 За ла гао се за пра во на са мо о пре де ље ње ко је би, при ме ње
но на Ау стро у гар ску, зна чи ло осни ва ње ју го сло вен ске др жа ве „од Ис тре до 
Вој во ди не”. По сле ула ска Бу гар ске у рат на стра ни Цен трал них си ла, бра нио 
је и срп ске зах те ве пре ма Ма ке до ни ји, али је сма трао да се мо ра по сти ћи 
те ри то ри јал ни ком про мис са Ита ли јом. У том сми слу је, по чет ком 1915. у 
Ср би ји раз го ва рао са ре ген том Алек сан дром, исти на не зва нич но, али уз 
одо бре ње и упут ства бри тан ског ми ни стра спољ них по сло ва Едвар да Гре ја. 
Про ти вио се срп ским те ри то ри јал ним зах те ви ма на се ве ру, од но сно „анек ти
ра њу ма ђар ских кра је ва око Ве ли ке Ка њи же и Пе чу ја”, па је ре ген ту са ве
то вао да, „ако же ли сно шљи ве од но се из ме ђу но ве ју го сло вен ске др жа ве и 
но ве Ма ђар ске, тре ба да се бит но сма ње срп ски зах те ви у Бач кој, или да се 
са свим на пу сте”.9 У то вре ме, бри тан ска вла да је још увек са ре зер вом гле
да ла на про грам ју го сло вен ског ује ди ње ња, пр вен стве но због не мо гућ но сти 
да по ми ри те ри то ри јал не ин те ре се ње го вих про та го ни ста са аспи ра ци ја ма 
Ита ли је и Бу гар ске, на чи је је са ве зни штво ра чу на ла. Пред став ни ци Фо рин 
офи са об ја шња ва ли су да има ју сим па ти је за Ју го сло ве не, да ће бра ни ти 
на че ло са мо о пре де ље ња и прав ду, али да „у исто ри ји не ма при ме ра да је 
је дан на род јед ним ра том, сам или по мо ћу са ве зни ка оства рио све сво је 
аспи ра ци је и свој на ци о нал ни сан”.10 

Про тив ру ше ња Ау стро у гар ске и ју жно сло вен ског ује ди ње ња из ја шња
вао се и део бри тан ске ин те лек ту ал не ели те, на уч ни ци и но ви на ри ко ји су 
сма тра ли да осло бо ђе ње и не за ви сност ма лих сло вен ских на ро да мо же нај
ви ше ко ри сти ти Ру си ји, па су се сто га за ла га ли са мо за ре ор га ни за ци ју, 
од но сно фе де ра ли за ци ју Хаб збур шке мо нар хи је. Про тив по ли ти ке ру ше ња 
Ау стро у гар ске из ја шња вао се и Бал кан ски ко ми тет ко ји је у Пр вом бал кан
ском ра ту имао сим па ти ја за Ср би ју, али је ина че био про бу гар ски ори јен
ти сан. Ме ђу про тив ни ци ма ује ди ње ња, пр вен стве но због не при ја тељ ског 
рас по ло же ња пре ма Ср би ји, из два јао се ан тро по лог Ме ри Едит Да рам ко ја 
је у „дра ма тич ној и спек та ку лар ној ме та мор фо зи сво јих гле ди шта о бал кан
ским на ро ди ма”, по сле пр во бит не на кло но сти пре ма Ср би ма, по ста ла њи хов 
же сто ки не при ја тељ. Те зу да је „зло чи нач ка при ро да” Ср ба од го вор на за 
из би ја ње Пр вог свет ског ра та про мо ви са ће упо р но и по сле ра та, а сво јим 
књи га ма и пре да ва њи ма во ди ће пра ву кам па њу про тив Ср би је.11 

8 А. Ра сто вић, нав. де ло, 395; Д. Ше пић, Ита ли ја, са ве зни ци и ју го сла вен ско пи та ње 
1914–1918, За греб 1970, 24.

9 Х. Си тонВот сон, нав. де ло, 89; Р. В. Си тонВот сон и Ју го сло ве ни, I, 21–22.
10 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, 78. 
11 У пр вој по сле рат ној де це ни ји, при ста ли це ју го сло вен ског ује ди ње ња во ди ле су 

јав ну по ле ми ку о од го вор но сти за рат ко ју је 1924. го ди не по кре ну ла Ме ри Едит Да рам и 
гру па ње них исто ми шље ни ка у Кра љев ском ин сти ту ту за ме ђу на род не по сло ве. Оп ту жбе 
да је Ср би ја од го вор на за рат, она је до брим де лом за сни ва ла на јед ној из ја ви бив шег срп ског 
ми ни стра уну тра шњих по сло ва Љу бе Јо ва но ви ћа да је срп ска вла да уна пред зна ла за атен
тат и чак по ма га ла за ве ре ни ке. Си тонВот сон, Стид и Ха ролд Тем пер леј су се у штам пи и 
на јав ним три би на ма у Лон до ну и Ва шинг то ну су прот ста вља ли Да ра мо вој, Ар нол ду Тојн
би ју, Фе ју и дру гим исто ри ча ри ма ко ји су на сто ја ли да ак ту е ли зу ју ово пи та ње и ути чу не 



 По до ла ску чла но ва Ју го сло вен ског од бо ра у Лон дон, у ма ју 1915. го
ди не, цен трал на ак тив ност бри тан ских за го вор ни ка ује ди ње ња по ста ло је 
уса гла ша ва ње ста во ва од бо ра и срп ске вла де, ко ја је, због Ма ке до ни је, би ла 
спрем ни ја на ком про мис са Ита ли јом. У том су ко бу, Стид и Си тонВот сон 
ста ли су на стра ну Ју го сло вен ског од бо ра, тач ни је ре че но оног ње го вог де
ла ко ји се за ла гао за фе де ра тив но уре ђе ње ју го сло вен ске др жа ве, ин си сти
ра ју ћи на хр ват ском др жав ном пра ву. Про та го ни сти те кон цеп ци је би ли су 
Фра но Су пи ло и у не што уме ре ни јој ва ри јан ти Ан те Трум бић, за ко је је 
иде ја ју го сло вен ског ује ди ње ња са Ср би јом има ла сми сла са мо уко ли ко об
у хва ти и оне хр ват ске те ри то ри је за ко ји ма је те жи ла и Ита ли ја. По др жа ва
ју ћи Су пи ло ве ста во ве о нео п ход но сти „це ло ви те” Хр ват ске, Стид је у пи сму 
пред сед ни ку срп ске вла де кри ти ко вао по ја ву да се „очи Ср би је упра вља ју 
ви ше ка Бал кан ском по лу о стр ву не го пре ма Евро пи” и кон ста то вао да „из
ме ђу иде је јед не још ве ће Ср би је и иде је пот пу но ује ди ње не Ју го сла ви је 
по сто ји ин ком па ти бил ност ко ја мо же ићи до ан та го ни зма”. Си тонВот сон, 
на ко га је пре суд но ути цао Фра њо Су пи ло (сма трао га је „нај па мет ни јим 
ме ђу Ју го сло ве ни ма”), та ко ђе је ин тер ве ни сао код ре ген та Алек сан дра ме
мо ран ду мом у ко јем се, из ме ђу оста лог, на во ди: „Ср би ја тре ба да по ста не 
за го вор ник и за штит ник Хр ват ске, чу вар устав них пра ва и тра ди ци ја Тро
јед не кра ље ви не и да се, пре ма то ме, су прот ста ви сва ком ре ше њу ко је би 
угро зи ло те ри то ри јал но је дин ство те кра ље ви не.”12

 Си тонВот сон је био и ау тор на цр та „Ма ни фе ста бри тан ском на ро ду 
и пар ла мен ту” ко јим је Ју го сло вен ски од бор тре ба ло да пре до чи сво је ста
во ве јав но сти. У том на цр ту он је пред ви део да се Хр ват ска, Дал ма ци ја, 
Сла во ни ја, Истра, Ко ру шка и Бо сна и Хер це го ви на „ује ди не под срп ском 
ди на сти јом у окви ру јед не је ди не фе де рал не др жа ве, за др жа ва ју ћи сво је 
ау то ном не уста но ве...” У ко нач ном тек сту је, због мо гу ћих ре ак ци ја срп ске 
вла де, из о ста вље на фор ма др жав ног уре ђе ња, већ је фор му ли са но да ће о 
уну тра шњем уре ђе њу од лу чи ти сâм на род „по сво јим же ља ма и по тре ба ма”. 
У Ма ни фе сту се по ми њу све ју жно сло вен ске те ри то ри је, али не ма пре ци зног 
од ре ђе ња гра ни ца бу ду ће др жа ве, јер су Стид и Си тонВот сон сма тра ли да 
би то ума њи ло из гле де да бри тан ска вла да при хва ти овај до ку мент. Пред
став ни ци Ср би је у Лон до ну ни су би ли за до вољ ни на чи ном на ко ји се Од бор 
пред ста вљао европ ској јав но сти, бу ду ћи да је сли чан Ма ни фест до ста вљен 
и фран цу ској и ру ској вла ди. Ре ак ци ја срп ске вла де и ди пло ма ти је би ла је 
по сле ди ца бо ја зни да би, уко ли ко не до ђе до ује ди ње ња, Хр ват ска мо гла по
ста ти не за ви сна, об у хва та ју ћи и ау стро у гар ске те ри то ри је пре те жно на се
ље не Ср би ма. За то је Па шић са ве знич ким вла да ма до ста вио срп ски про је кат 
„Са вре ме но срп ско на ци о нал но пи та ње”, ко ји је са др жао и тзв. Ма ло ре ше ње, 

са мо на јав но мње ње већ и на по ли ти ку Фо рин офи са. Да ра мо ва ће до кра ја жи во та стра сно 
за сту па ти на ци о нал ну афир ма ци ју Ал ба на ца и 1918. го ди не у Лон до ну осно ва ти Ал бан скоен
гле ско дру штво, а за ове за слу ге ал бан ски краљ од ли ко вао ју је 1921. го ди не Ор де ном Скен дер
бе га. Као при зна ти по зна ва лац Бал ка на би ра на је за пот пред сед ни ка Кра љев ског ан тро по ло
шког ин сти ту та, а по сле ра та иза бра на је и за чла на Кра љев ског ин сти ту та за ме ђу на род не 
од но се. Ви де ти: Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 125–126; Д. Ше пић, нав. де ло, 173–174; 
А. Ра сто вић, нав. де ло, 373–374; М. То до ро ва, Има ги нар ни Бал кан, Бе о град 1999, 209–212.

12 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, I, 24–25.
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од но сно гра ни це на ко је је Ср би ја пре тен до ва ла у слу ча ју да се не оства ри 
ује ди ње ње свих Ју жних Сло ве на.13

Лон дон ски уго вор и „ве ли ко срп ска кон цеп ци ја ује ди ње ња” срп ске вла
де на ве ли су Сти да и Си тонВот со на да на го во ре ре ген та Алек сан дра на 
ак тив ни је ан га жо ва ње у ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве. У мар ту 1916. го
ди не при ли ком ње го ве по се те Лон до ну, пре да ли су му ме мо ран дум у ко јем 
га по зи ва ју да ре а фир ми ше прин цип на ци о нал ног је дин ства ко је би се за
сни ва ло на пот пу ној јед на ко сти из ме ђу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Обра ћа
ју ћи се Ју го сло ве ни ма и бри тан ским при ја те љи ма не што ка сни је у јед ном 
лон дон ском хо те лу, Алек сан дар је свој го вор у ве ли кој ме ри те ме љио на 
пред ло зи ма из не тим у по ме ну том ме мо ран ду му и том при ли ком пр ви пут 
упо тре био тер мин „на шем ју го сло вен ском на ро ду”.14 У скла ду са Су пи ло
вим ста во ви ма о нео п ход но сти уну тра шње тран сфор ма ци је Ср би је, Бри тан
ци су су ге ри са ли ре ген ту да из вр ши од ре ђе не ре фор ме ко је би до ка за ле да 
Ср би ја при хва та ју го сло вен ски про грам. У том ци љу, пред ла га ли су да се 
ју го сло вен ски еми гран ти ан га жу ју у срп ским по слан стви ма у Евро пи и да 
не ко од њи хо вих ис так ну тих пред став ни ка уђе у срп ску вла ду као ми ни стар 
без порт фе ља. Ни Алек сан дар ни Па шић ни су се де ци ди ра но из ја сни ли о 
овом пред ло гу, али он ни ка да ни је ре а ли зо ван.15

 По себ ну епи зо ду у рат ном ан га жо ва њу Си тонВот со на пред ста вља 
пе ри од вој нич ког сло ма Ср би је и по вла че ња ње не вој ске пре ко Ал ба ни је. Он 
је нај пре са сво јим исто ми шље ни ци ма по ку шао да убе ди вла ду да усту па
њем Ки пра обез бе ди грч ку вој ну по моћ Ср би ји, а ка да је тај по ку шај про пао, 
јав но је оп ту жио Гре ја за не ком пе тент ност и оп струк ци ју рат них на по ра. У 
бри тан ској штам пи ор га ни зо вао је кам па њу за при ку пља ње ху ма ни тар не 
по мо ћи и био је дан од осни ва ча Бри тан ске ја дран ске ми си је ко ја је у Ал ба
ни ји не по сред но по ма га ла срп ској вој сци и из бе гли ца ма. 

 Бри тан ски по бор ни ци ју го сло вен ског ује ди ње ња ор га ни зо ва ли су и 
по ма га ли про па ганд ни рад Ју го сло вен ског од бо ра, а њи хо ве пу бли ка ци је о 
исто ри ји и кул ту ри ју го сло вен ских на ро да, по ли тич ким и со ци јал ним усло
ви ма жи во та Ју жних Сло ве на и иде ји ује ди ње ња има ли су од је ка у бри тан
ској јав но сти, и „ства ра ли рас по ло же ње да се поч не раз ми шља ти о по тре би 
ру ше ња Ау строУга р ске”. Осни ва ње Срп ског дру штва Ве ли ке Бри та ни је 
1916. го ди не и по кре та ње ча со пи са Но ва Евро па, чи ји је вла сник и уред ник 
био Си тонВот сон, има ли су ве ли ки ути цај на ево лу ци ју ста во ва по ли тич
ких кру го ва у Лон до ну. Осим про па ган де у ци љу ру ше ња Ау стро у гар ске и 
фор ми ра ња не за ви сне ју го сло вен ске др жа ве, Дру штво је као је дан од сво јих 

13 Јо ван Цви јић је сма трао да у Од бо ру има „по гре шних те жњи за не ким из два ја њем, 
ко је са мо по ка зу је да јед ном ре чи пи та ње још ни је са свим зре ло”, али се за ла гао за убла жа
ва ње не спо ра зу ма. По сла ник Ма ти ја Бо шко вић од био је да за тра жи ау ди јен ци ју де ле га ци
је Ју го сло вен ског од бо ра код Едвар да Гре ја и пи сао Па ши ћу: „Мо гу ре ћи да хр ват ске иде је 
и тен ден ци је већ из би ја ју из Од бо ра, ко ји у том прав цу гу ра ју и ен гле ски при ја те љи”. Про
фе сор Па вле По по вић, ко ји је уче ство вао у тим раз го во ри ма, пи сао је ка сни је да су се „сви 
Ср би” та да про ти ви ли то ме да се бу ду ћа др жа ва зо ве Ју го сла ви ја. Д. Ше пић, нав. де ло, 
97–102.

14 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, 26; А. Ра сто вић, нав. де ло, 399. 
15 Д. Ше пић, нав. де ло, 160.
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за да та ка по ста ви ло и ре ви зи ју Лон дон ског уго во ра и ком про ми сно ре ша ва
ње те ри то ри јал них пи та ња са Ита ли јом. 

Рад у Оде ље њу за про па ган ду ме ђу не при ја тељ ским зе мља ма омо гу ћио 
је Сти ду и Си тонВот со ну да сво је по ли тич ке ста во ве ар ти ку ли шу као др жав
ни чи нов ни ци, од го вор ни ди рект но пред сед ни ку бри тан ске вла де. Ди ле ма 
ко ја је у то вре ме вла дала у бри тан ским по ли тич ким кру го ви ма по кла пала се 
са са др жа јем јед ног ме мо ран ду ма у ко јем је Стид пре до чио вла ди две оп ци
је спољ но по ли тич ког де ло ва ња пре ма Ау стро у гар ској: скла па ње се па рат ног 
ми ра или ње но ру ше ње уз по др шку по кре ти ма за не за ви сност. Оде ље ње је 
као свој став по др жа ва ло дру гу оп ци ју (План Б) ко ја је под ра зу ме ва ла са
рад њу свих за ин те ре со ва них др жа ва, укљу чу ју ћи и Ита ли ју, са еми грант
ским од бо ри ма по тла че них на ро да Мо нар хи је. Вла да у Лон до ну на ро чи то 
је би ла за ин те ре со ва на за ре ша ва ње ита ли јан скоју го сло вен ског те ри то ри
јал ног спо ра, ка ко би се осло бо ди ла од го вор но сти за из вр ша ва ње Лон дон ског 
уго во ра, о чи јој се ре ви зи ји у Фо рин офи су раз ми шља ло у то вре ме. У по сре
до ва њу из ме ђу ита ли јан ске вла де и Ју го сло вен ског од бо ра зна чај ну уло гу 
има ли су упра во Стид и Си тонВот сон, па је у мар ту 1918. го ди не скло пљен 
тзв. Рим ски спо ра зум из ме ђу Ан те Трум би ћа и пред став ни ка ита ли јан ског 
Од бо ра за спо ра зум са по тла че ним на ро ди ма, Ан дрее То реа. Ју го сло вен ско
ита ли јан ски спо ра зум скло пљен је уо чи одр жа ва ња Кон гре са по тла че них 
на ро да Ау стро у гар ске, у чи јим су при пре ма ма ак тив но уче ство ва ли Стид и 
Си тонВот сон, као пред став ни ци Оде ље ња за про па ган ду. Уо чи Кон гре са, 
Стид је од сво је вла де овла шћен да поч не про па ган ду „на осно ву Пла на Б, 
тј. ру ше ња Ау строУга р ске и по др жа ва ња на ци о нал них зах те ва ње них по
тла че них на ро да”.16 

 Ак ци ја ко ју су Си тонВот сон и Стид во ди ли у ле то 1918. го ди не с ци
љем да Бри та ни ја при зна Ју го сло вен ски од бор као „са ве знич ку и рат ну 
при вре ме ну вла ду” за вр ши ла се не у спе хом, ма да је та кво при зна ње усле ди
ло за че хо сло вач ко На род но ве ће. На та кав став бри тан ске, али и фран цу ске 
вла де, ути ца ло је про ти вље ње Ита ли је ко ја је сма тра ла да да ва ње ле ги ти
ми те та Од бо ру обе сна жу је Лон дон ски уго вор, али мо жда и пре суд ни је – от
пор срп ске вла де. Па ши ће ва вла да обра зло жи ла је да Ср би ја во ди рат за 
осло бо ђе ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и њи хо во ује ди ње ње, те да сто га она 
је ди на има пра во и да их пред ста вља у ме ђу на род ним од но си ма. Та да су се 
Си тонВот сон и Стид обра ти ли ре ген ту Алек сан дру, апе лу ју ћи на ње га да 
ути че на вла ду и омо гу ћи „збли же ње и ује ди ње ње Ср ба са Ср би ма, Хр ва
ти ма и Сло вен ци ма из Ау строУга р ске”, од но сно ме ђу на род но при зна ње 
Ју го сло вен ског од бо ра. Си тонВот сон је у Но вој Евро пи об ја вио чла нак под 
на сло вом „Ср би ја тре ба да би ра”, у ко ме је упо зо рио и ре ген та и Па ши ћа на 
не за до вољ ство бри тан ских по ли тич ких кру го ва због ста во ва срп ске вла де. 
У тек сту се кри ти ку је не са мо Па ши ћев од нос пре ма Од бо ру, већ и уну тра шња 
по ли ти ка срп ске вла де, ко ју, пре ма Си тонВот со ну, ка рак те ри ше „ау то ри
тар но по на ша ње, по ли циј ске ме то де, гу ше ње опо зи ци је”. За та кво ста ње, 
пре ма ми шље њу ау то ра, нај ве ћу од го вор ност сно си Ни ко ла Па шић ко ји је 
„коч ни ца на ци о нал ног раз вит ка”, по ли ти чар ко ји „при па да про шло сти” и 

16 Исто, стр. 302.
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због то га Са ве зни ци тре ба да „од луч но су зби ју сва ки по ку шај ста ре гар де 
у Ср би ји да се вра ти на ужу ср би јан ску ба зу, су прот ну што ши рој ју го сло
вен ској ба зи”.17 У Бе о гра ду је кам па ња „бри тан ских при ја те ља” иза зва ла 
оштре ре ак ци је у вла ди, а по др шку не ких опо зи ци о них по ли ти ча ра, али је 
Ср би ја оста ла од луч на у ста ву да не до зво ли при зна ње ко је би јој „ве зи ва ло 
ру ке у бит ним пи та њи ма ује ди ње ња”. У на сто ја њу да спре чи са ве знич ко 
при зна ње Ју го сло вен ског од бо ра, Па шић је по се тио Па риз и Лон дон, а у пи сму 
Сто ја ну Про ти ћу пи сао је да, због си ту а ци је ко ју су Си тонВот сон и Стид 
ство ри ли у Фо рин офи су, мо ра при ста ти на ула зак јед ног чла на Од бо ра у 
но ву ко а ли ци о ну вла ду. У пре го во ри ма из ме ђу срп ске вла де и Ју го сло вен
ског од бо ра, уо чи Же нев ске кон фе рен ци је, Стид и Си тонВот сон за сту па ли 
су бри тан ски став да Са ве зни ци сма тра ју нео д ло жним фор ми ра ње је дин
стве не вла де ко ја би мо гла пред ста вља ти све Ср бе, Хр ва те и Сло вен це. Си
тонВот сон пре нео је Трум би ћу пред лог да Ју го сло ве ни фор ми ра ју за јед
нич ку вла ду, али без Па ши ћа, уз обе ћа ње Лој да Џор џа да би од мах при знао 
та кву вла ду и да би но ва за јед нич ка др жа ва мо гла уче ство ва ти на Ми ров ној 
кон фе рен ци ји са сво јом по себ ном де ле га ци јом.18 Под при ти ском Са ве зни ка, 
су о чен са от по ром не са мо Ју го сло вен ског од бо ра и На род ног ви је ћа, већ и 
соп стве не опо зи ци је, Па шић је у Же не ви при знао На род но ви је ће СХС као 
рав но пра ван фак тор ује ди ње ња и ду а ли стич ку кон цеп ци ју ује ди ње ња. Си
тонВот сон је „то пло по здра вио срп скоју го сло вен ски спо ра зум”, али је био 
ве о ма ого р чен ка да су ре гент Алек сан дар и вла да од би ли да при хва те за
кључ ке Же нев ске кон фе рен ци је, ма да се од те Де кла ра ци је огра ди ло и Пред
сед ни штво На род ног ви је ћа СХС у За гре бу. Стид и он су по но во ин тер ве ни
са ли код Алек сан дра по ру ком да се „ди на сти ја мо же на ћи у опа сно сти ако 
до пу сти и да ље та кву си ту а ци ју”. Илу стру ју ћи сво ју тврд њу да је тај пе ри од 
пред ста вљао „вр ху нац ути ца ја” ње го вог оца и Ви ке ма Сти да на бри тан ску 
по ли ти ку, Хју Си тонВот сон на во ди при ват но пи смо пред сед ни ка ита ли
јан ске вла де Ор лан да у ко јем се он „гор ко жа ли” бри тан ском по сла ни ку 
Ре не лу Ро ду на „на кло ност ко ју су по ка за ли са ве зни ци пре ма Ју го сло ве ни ма 
на не дав ним са стан ци ма пред сед ни ка вла да и на не до во љан об зир пре ма осе
ћа ји ма Ита ли ја на.” Ор лан до је то при пи си вао ути ца ју Оде ље ња у ко јем су 
ра ди ли Си тонВот сон и Стид и пи тао: „За што је тој го спо ди до пу ште но да 
се ми је ша ју у во ђе ње бри тан ске спољ не по ли ти ке?”19

 Кра јем 1918. и по чет ком 1919. го ди не, Стид и Си тонВот сон бо ра ви ли 
су у Па ри зу, овог пу та у свој ству глав ног уред ни ка и чла на ре дак ци је ли ста 
Тајмс. Иа ко ни су има ли ста тус зва нич них уче сни ка Ми ров не кон фе рен ци је, 
би ли су у стал ним кон так ти ма са чла но ви ма бри тан ске де ле га ци је и они су 
их, пре ма ре чи ма Си тонВот со на мла ђег, че сто пи та ли за са вет о про бле ми
ма ко ји су се од но си ли на бив ше ау стро у гар ске те ри то ри је. Док су тра ја ли 
пре го во ри, Си тонВот сон је у Но вој Евро пи из но сио сво је по гле де на те ри
то ри јал на пи та ња, про ти ве ћи се зах те ви ма Ју го сла ви је пре ма Бу гар ској, 
Ал ба ни ји и за „прак тич ки чи та вом Бач ком”, али је по др жа вао на шу де ле га

17 Исто, 334–337; Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, 30.
18 Д. Ше пић, нав. де ло, 350–359, 389.
19 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, 31.
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ци ју у по гле ду Ба на та и на ро чи то, гра ни ца пре ма Ита ли ји. Стид је са ве то вао 
Трум би ћа и ре ген та Алек сан дра да тра же ар би тра жу пред сед ни ка Вил со на 
и чак је сâм са ста вио зва нич ни зах тев ју го сло вен ске де ле га ци је.20 Овај зах
тев је, због про ти вље ња Ри ма, од би јен, а гра ни ца пре ма Ита ли ји је Ра пал
ским уго во ром де фи ни са на дру га чи је од њи хо вог за ла га ња, али је Ми ров на 
кон фе рен ци ја по твр ди ла кон ти ну и тет уче шћа дво ји це Бри та на ца у ства ра
њу ју го сло вен ске др жа ве.21

 
Ма да је био „оду ше вљен” што је ство ре на др жав на за јед ни ца Ју жних 

Сло ве на, Си тонВот сон је два де се тих го ди на гле дао на при ли ке у Ју го сла
ви ји са „по ми је ша ним осје ћа ји ма”, ко ји су про ис ти ца ли из од но са Ср ба и 
Хр ва та, од но сно из су ко ба уни та ри зма и фе де ра ли зма. Ње гов син де ман ту
је да је Си тонВот со нов став био „про хр ват ски”, ма да је „га јио нај то пли је 
осје ћа је пре ма хр ват ском на ро ду” и „имао мно го при ја те ља Хр ва та”. Чи ње
ни цу да је Ро берт Ви ли јам „не пре ста но бра нио Хр ва те”, он об ја шња ва ти ме 
да су Хр ва ти „би ли на уда ру не при ја тељ ске по ли ти ке ко ја је вла да ла у Бе о
гра ду. Уви јек је твр дио да је и ве ћи на срп ског на ро да жр тва та кве по ли ти ке. 
Ње го во ста ја ли ште ни је би ло хр ват ско, већ ју го сло вен ско”.22

Сво ја уве ре ња о при ли ка ма у Кра ље ви ни, Си тонВот сон за сни вао је на 
не по сред ним ути сци ма из шест бо ра ва ка у Ју го сла ви ји име ђу два ра та и на 
ре дов ној ко ре спон ден ци ји са ис так ну тим по ли тич ким лич но сти ма, Ан том 
Трум би ћем, Ива ном Ме штро ви ћем, Ми ла ном Ћур чи ном, Јо си пом Смо дла
ком и Ивом Лу пи сом Ву ки ћем у Хр ват ској и Јо ва ном Јо ва но ви ћем и Јо ва ном 
Цви ји ћем у Бе о гра ду. Пр вих по сле рат них го ди на имао је „оп се жну пре пи
ску” са Стје па ном Ра ди ћем. Су де ћи пре ма об ја вље ној ко ре спон ден ци ји, 
Си тонВот сон је по сле ра та пре те жно, а по сле Дик та ту ре го то во ис кљу чи во 
кон так ти рао са пред став ни ци ма Се љач коде мо крат ске ко а ли ци је и то углав
ном они ма из ХСС. Био је до ма ћин сво јим ју го сло вен ским при ја те љи ма 
при ли ком њи хо вих по се та Лон до ну и по сред ник у њи хо вим кон так ти ма са 
бри тан ским зва нич ни ци ма. 

На ред них го ди на, бри тан ски „при ја те љи Ју го сла ви је” де ло ва ли су на 
јав ној сце ни као про тив те жа де лу по ли ти ча ра и ин те ли ген ци је ко ји је по др
жа вао ре ви зи о ни зам ју го сло вен ских су се да. Го ди на ма је тра ја ла јав на по ле
ми ка са не ким по сла ни ци ма у бри тан ском пар ла мен ту и де лом јав ног мње
ња, пред во ђе ним ли стом Деј ли мејл, ко ји су пру жа ли по др шку ма ђар ском 
ре ви зи о ни зму. Кам па ња у ко рист зах те ва за ре ви зи ју гра ни ца от по че ла је 
1927. го ди не тек стом вла сни ка и из да ва ча ли ста, лор да Ха рол да Ро тер ми ра, 
у ко ме се тра жи прав да за „по бе ђе ну и угње те ну Ма ђар ску”, „оса ка ће ну” 
Три ја нон ским уго во ром и ре ви зи ја гра ни ца у ко рист „ми ли о на Ма ђа ра ко ји 
жи ве у те шким усло ви ма под вла шћу др жа ва Ма ле Ан тан те”. Бив ши пред
сед ник вла де Лојд Џорџ при дру жио се кам па њи про тив „не пра вед ног Три
ја нон ског уго во ра”, об ја шња ва ју ћи да су га у Вер са ју са ве зни ци об ма ну ли, 
под ме ћу ћи му ла жне ста ти стич ке по дат ке о ет нич кој сли ци По ду на вља. У 

20 Исто, 32–33.  
21 Х. Си тонВот сон, нав. де ло, 93–94.
22 Исто, 95–96; Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, 34.
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бри тан ском пар ла мен ту осно ван је Ко ми тет при ја те ља Ма ђар ске, а 161 по
сла ник До њег до ма под нео је ин тер пе ла ци ју о по ло жа ју ма ђар ске ма њи не у 
Ју го сла ви ји. Део ен гле ске штам пе по ле ми сао је са при ста ли ца ма ре ви зи о
ни зма, али је Фо рин офис из бе гао зва нич ну ре ак ци ју. Си тонВот сон је сма
трао да Ро тер мир не ма ути ца ја на зва нич ну по ли ти ку и да га Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва „не узи ма за озбиљ но”, без об зи ра на то што про па ган да 
Деј ли меј ла мо же „на не ти ште ту у не ин фор ми са ним кру го ви ма”. Ро тер ми ра 
је сма трао не прин ци пи јел ним опор ту ни стом, ко ји „ко ке ти ра” са Му со ли
ни јем и „про во ди се по Бу дим пе шти” на Бе тле нов ра чун.23 

Због кам па ње ко ју је са по зи ци ја бу гар ског ре ви зи о ни зма во дио Бал
кан ски ко ми тет, Си тонВот сон је 1921. го ди не под нео остав ку на члан ство 
у овој ор га ни за ци ји, сма тра ју ћи да она у свом ан ти ју го сло вен ском ста ву 
„знат но пре у ве ли ча ва хр ват ско пи та ње”. Ме ђу тим, „ма да је бра нио по сто
ја ње ју го сло вен ске др жа ве, био је гор ко раз о ча ран то ком по ли тич ких до га
ђа ја у зе мљи”. За ло ше ста ње у Ју го сла ви ји 20их го ди на кри вио је на ро чи то 
Ни ко лу Па ши ћа и „кли ку с ко јом се он окру жио, а не што ма ње Ра ди кал ну 
стран ку као цје ли ну. Вје ро вао је да су ти љу ди за ве ли ре жим ко руп ци је, 
фа во ри зо ва ња, фал си фи ци ра ња из бо ра, бру тал не упра ве и еко ном ског из
ра бљи ва ња, те да упра вља ју Ју го сла ви јом као сво јим при ват ним по сје дом”. 
До ова квог за кључ ка до шао је на осно ву „мно го стра них ин фор ма ци ја ко је 
је до пу нио вла сти тим по сма тра њем”.24 Кључ ни про блем у пр вој де це ни ји 
жи во та ју го сло вен ске др жа ве за ње га је би ла „цен тра ли стич ка иде ја” ко је 
су се „вла сто др шци кру то др жа ли и не ра до гле да ли на сва ки ло кал ни или 
по кра јин ски па три о ти зам”. Сма трао је да Па шић ни ка да ни је раз у мео ју го
сло вен ско пи та ње „или еле мен те хр ват ске исто ри је или хр ват ских од но са 
са Ау строУгар ском” и да је био „јед на од глав них пре пре ка за ства ра ње 
ује ди ње ња 1918.” Си тонВот сон та ко ђе кон ста ту је да је Па шић за вре ме Ми
ров не кон фе рен ци је „ра дио у пансрп ском и ан тију го сло вен ском сми слу”, 
а да је Ви дов дан ски устав „кул ми нант на тач ка те пансрп ске тен ден ци је.”25 
О же сти ни Си тонВот со но вог ани мо зи те та пре ма пред сед ни ку срп ске вла
де све до чи и јед но пи смо исто ри ча ру Ви ли ја му Ми ле ру из 1925. го ди не, у 
ко јем, кри ти ку ју ћи Па ши ћа, до слов но пи ше сле де ће: „Али, на рав но, при ро
да ће се уско ро по тру ди ти да га скло ни, хва ла Бо гу”.26

У ана ли зи „По за ди на ју го сло вен ске дик та ту ре”, Си тонВот сон је, ме
ђу тим, за кљу чио да, осим Па ши ћа, по сто је још два по ли ти ча ра ко ја су до
при не ла „ћор со ка ку” у ко ме се на ла зи Ју го сла ви ја: Све то зар При би ће вић и 
Стје пан Ра дић. У пре пи сци са Ми ле ром, Си тонВот сон на зи ва Ра ди ћа „за бри
ња ва ју ћом и не по у зда ном осо бом”, ко ја се „стал но вр ти у ру ка ма про тив ни
ка”.27 У не ко ли ко на вра та он ко ри сти за Ра ди ћа ме та фо ру „пе таове тро каз”, 
алу ди ра ју ћи на че сту про ме ну ста во ва ли де ра ХРСС, па кон ста ту је да је 
Ра ди ће во „стал но вр да ње и ме ња ње од јед ног до дру гог ста ва до ве ло до оча

23 Исто, 155.
24 Исто, 35.
25 Р. В. Си тонВот сон, По за ди на ју го сло вен ске дик та ту ре, Но ви Сад 1967, 13.
26 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 127.
27 Исто, 122.
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ја ња Ср бе ко ји су искре но же ле ли са рад њу са Хр ват ском”.28 Си тонВот сон 
је све срд но по др жа вао хр ват ске зах те ве за уки да ње „срп ске хе ге мо ни је” и 
про ме ну др жав ног уре ђе ња, али ни је одо бра вао Ра ди ће во пак ти ра ње са ре
ви зи о ни сти ма у ино стран ству. Уо чи Ра ди ће вог до ла ска у Лон дон, 1923. го
ди не, упо зо рио га је на „опа сност да до ђе у ру ке из ве сних љу ди у Лон до ну 
ко ји пра ве про па ган ду за Ма ђа ре и ра до се слу же Ра ди ћем... да би ука за ли 
на по гре шку ко ју је по чи ни ла Евро па до пу стив ши да се рас пад не Ау стро у гар
ска”.29 Та ква упо зо ре ња очи глед но ни су ути ца ла на Ра ди ћа ко ји је то ком ове 
по се те пре го ва рао и са пред став ни ци ма зва нич не Бу дим пе ште и са њи хо вим 
бри тан ским ло би сти ма, а одр жао је и не ко ли ко пре да ва ња у ор га ни за ци ји 
Бал кан ског ко ми те та, на кло ње ног бу гар ском ре ви зи о ни зму.

У Си тонВот со но вој ана ли зи узро ка ко ји су до ве ли до уво ђе ња дик та
ту ре у Ју го сла ви ји, уло га Све то за ра При би ће ви ћа по сма тра се углав ном из 
пер спек ти ве ра ди кал не про ме не ње го вог ста ва о др жав но прав ном уре ђе њу 
зе мље и по ли тич ке тран сфор ма ци је не ка да шњег ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва, ко ји је пр ви пут по сле ра та „ба цио Ра ди ћа у там ни цу”, а 1927. скло
пио са вез са бив шим „ар хи не при ја те љем”. Ства ра ње Се љач коде мо крат ске 
ко а ли ци је, пре ма Си тонВот со ну, био је до каз да „Бе о град има да ра чу на не 
са мо са не за до вољ ством Хр ват ске, не го вир ту ел но са свих се дам ми ли о на 
пре ча на и за и ста, не за до вољ ство у Вој во ди ни и Бо сни би ло је у из ве сном 
по гле ду још ве ће не го у Хр ват ској”. Под се ћа ју ћи на При би ће ви ће ве ре чи о 
„ср би јан ском вар ва ри зму” и ве ћим гра ђан ским пра ви ма и по ли тич ким сло
бо да ма у Ау стро у гар ској не го у ју го сло вен ској др жа ви, Си тонВот сон за кљу
чу је да је При би ће вић „имао рет ку хра брост да при зна ра ни је по ли тич ке за
блу де и да се бо ри за ствар сло бо де и срп скохр ват ске са рад ње иа ко је лич но 
био вре ђан и ду го про го њен”.30

Од го вор ност за не ста бил не ју го сло вен ске при ли ке, осим тро ји це по ме ну
тих по ли ти ча ра, пре ма Си тонВот со ну, сно си и краљ Алек сан дар. Прет ход но 
уве ре ње да ће краљ „од и гра ти кон струк тив ну уло гу у ре ша ва њу уну тар њих 
по ли тич ких су прот но сти”, Си тонВот сон је вре ме ном за ме нио оп ту жба ма 
на ра чун вла да ро вог „ау то кра ти зма” и скло но сти ка по ли тич ким ма ни пу
ла ци ја ма. Сма тра ју ћи да је ју го сло вен ски краљ, уме сто ре фор ми др жав ног 
уре ђе ња, за вео лич ну власт, не од сту па ју ћи од „пре те ра ног цен тра ли зма” 
ни у „сра мот ном” Уста ву из 1931. го ди не, Си тонВот сон га сма тра од го вор ним 
што ни је по ну дио по ли тич ке кон це си је Хр ва ти ма као „увре ђе ној стран ки”, 
али и дру гим обла сти ма у др жа ви, ко је та ко ђе има ју „акут не” про бле ме. 
Усва ја ју ћи по јам „пре ча ни”, Си тонВот сон на во ди да је њи хо во „не за до вољ
ство има ло ду бо ког пси хо ло шког и прак тич ног раз ло га”, због цен тра ли зма, 
ко руп ци је, „рђа ве ад ми ни стра ци је, због ко је је ста нов ни штво жа ли ло за 
ин до лент ном, али ефи ка сном и по ште ном ад ми ни стра ци јом бив ше мо нар
хи је”. У „про вин ци ја ма” је, пре ма ње го вој оце ни, за вла да ло огор че ње и због 
то га што су Ср би из Ср би је „има ли не ку вр сту мо но по ла у гра ђан ској, ди

28 Исто, 104; Р. В. Си тонВот сон, По за ди на ју го сло вен ске дик та ту ре, 15.
29 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 108.
30 Р. В. Си тонВот сон, По за ди на ју го сло вен ске дик та ту ре, 15–17.
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пло мат ској и вој ној слу жби”.31 Си тонВот сон је још 1923. го ди не ука зи вао 
кра љу Алек сан дру на не за до вољ ство Хр ва та и по тре бу да се „учи ни је дан 
гест ко ји би их раз у ве рио”, а сво је ви ђе ње ју го сло вен ских при ли ка ко је „бу
де те шку за бри ну тост у ре до ви ма при ја те ља Ју го сла ви је на За па ду”, фор
му ли сао је 1925. го ди не у јед ном ме мо ран ду му на ме ње ном ју го сло вен ском 
кра љу ко ји, ме ђу тим, ни ка да ни је по слао.32 Бу ду ћи да овај до ку мент ни је 
да ти ран, оста је отво ре но пи та ње да ли је Си тонВот сон од сла ња од у стао 
због Ра ди ће вог нео че ки ва ног ула ска у Па ши ће ву вла ду, пра ће ног јав ним 
при хва та њем мо нар хи је и уни та ри зма.33 У Си тонВот со но вој ко ре спон ден
ци ји ко ја је до ступ на јав но сти, по сле 1924. го ди не не ма по да та ка о ко му ни
ка ци ји са Ра ди ћем, али је ње го во уби ство ути ца ло на то да бри тан ски пу
бли ци ста од би је ти ту лу по ча сног док то ра на у ка Бе о град ског уни вер зи те та. 

Си тонВот сон је Па ши ћев од ла зак са по ли тич ке и жи вот не сце не до
жи вео као шан су да се „при ли ке кон со ли ду ју”, с об зи ром на то да је „ста рог 
џен тлме на”, ка ко га у пре пи сци на зи ва ју он и ње го ви ју го сло вен ски ко ре
спон ден ти, сма трао глав ним крив цем за срп скохр ват ски не спо ра зум. У 
јед ном пи сму 1927. го ди не, он из но си уве ре ње ко је је, ка ко на во ди, учвр стио 
раз го вор са Трум би ћем, да ће у Ју го сла ви ји за две до три го ди не би ти по
стиг нут „ком про мис из ме ђу цен тра ли зма и фе де ра ли зма.”34 При ли ком Трум
би ће ве по се те Лон до ну, 1928. го ди не, Си тонВот сон и Стид по ку ша ли су да 
му омо гу ће кон так те у Фо рин офи су, али је бри тан ска ди пло ма ти ја та да 
по ка за ла уз др жа ност у по гле ду срп скохр ват ских од но са и су ге ри са ла Трум
би ћу да ре ше ње по тра жи у зе мљи, од но сно на дво ру. Ње гов кон цепт о че ти ри 
фе де рал не је ди ни це, у чи јој би над ле жно сти би ло све осим од бра не и спољ
них по сло ва, а по себ но ал тер на ти ва о пер со нал ној уни ји, ни су у то вре ме 
на и шли на јед но ду шно одо бра ва ње ни Трум би ће вих бри тан ских при ја те ља. 
Си тонВот сон је сма трао да ис кљу чи вост Трум би ће вих ста во ва оне мо гу ћа ва 
до го вор са Бе о гра дом и да у Ју го сла ви ји тре ба из вр ши ти де цен тра ли за ци ју 
„на из ве сној исто риј ској осно ви, али не она ко ка ко тра же љу ди из За гре ба”. 
Мо же се прет по ста ви ти да су Стид и Си тонВот сон има ли на уму још увек 
при сут но из бе га ва ње бри тан ске вла де да се ди рект но уме ша у срп ско 
хр ват ски спор, па им је по ли тич ко ис ку ство на ла га ло да, у осно ви, сле де тај 
пра вац. 

Уво ђе ње дик та ту ре, Си тонВот сон је до жи вео као „гре шку”, али је 
сма трао да је реч о „при вре ме ном ре ше њу”, иза ко јег сто је „ча сни мо ти ви” 
ју го сло вен ског кра ља. У по чет ку је сво ју кри ти ку огра ни чио на уред бу о 
те ри то ри јал ној по де ли зе мље, про ти ве ћи се из ме ни „ста рих исто риј ских 

31 Исто, 18–19.
32 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 104, 145.
33 Из ме ђу оста лог, Ра дић је у јед ном од сво јих еу фо рич них рас по ло же ња, у По ли ти ци 

из ја вио да „... ми у ко а ли ци ји ра ди ка ла и се љач ке стран ке до би ва мо пар ла мен тар ну и на
род ну сна гу ко ја мо же да ри је ши све про бле ме. Па да ви ди мо он да да ли ће се усу ди ти да 
до ла зи у на шу зе мљу г. Ват сон, по слан од ен гле ске вла де, да во ди фор мал не ис тра ге по 
Ма ке до ни ји, Вој во ди ни и Хр ват ској! Јест, мо жда мно го то га у на шој др жа ви не ва ља, мно
го то га тре ба по пра ви ти и еу ро пе и зи ра ти, али то ће мо уре ди ти ми, ми Ср би и Хр ва ти за
јед но, а не ма да се ми је ша ју стран ци у то.” Исто, 376.

34 Исто, 150.
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на зи ва по је ди них по кра ји на” и ре фор ма ма ко је „вр ше на си ље над ду бо ко 
уса ђе ним исто риј ским осе ћа њи ма.”35

Оштре кри ти ке на ра чун Алек сан дро вог ре жи ма Си тонВот сон оп шир
но је из нео у јед ном ме мо ран ду му из 1930. го ди не ко ји је, пре ма ту ма че њу 
ње го вог си на, био упу ћен Едвар ду Бе не шу, ми ни стру ино стра них по сло ва 
Че хо сло вач ке. У том ме мо ран ду му се за во ђе ње дик та ту ре на зи ва „ка та стро
фал ним” ко ра ком, по сле ко јег Ју го сла ви ја све ви ше ли чи на „по ли циј ску 
др жа ву” у ко јој не ма еле мен тар них гра ђан ских и по ли тич ких сло бо да. Пре
ма ње го вом ми шље њу, у Бе о гра ду „пре о вла да ва мен та ли тет си ле”, ко ји се 
нај ви ше ис по ља ва у од но су пре ма ма њи на ма. Као је дан од при ме ра на во ди 
Бу њев це и Шок це, ко ји су „по сле ује ди ње ња, при род но, об ја ви ли сво ја хр
ват ска осе ћа ња” и „оштро од би ли по ку ша је ре жи ма да их про гла си Ср би ма”. 
Пи та ње ма њи на је, пре ма Си тонВот со ну, у це ли ни не ре ше но: „ал бан ска и 
вла шка ма њи на уоп ште не ма ју пра ва, Ру му ни и Ма ђа ри у Вој во ди ни ве о ма 
ма ла, а крај ње су не за до вољ ни и Нем ци”. Од ред ба о ис пи ти ва њу по ре кла 
име на, уве де на у Вој во ди ни, по ње го во ми шље њу је сте „вар вар ска прак са у 
су прот но сти са кон цеп том сло бо де јед не зе мље”, ко ја во ди у „зло у по тре бе” 
и „злу крв”. У та квој ат мос фе ри, сма тра Си тонВот сон, не ма из гле да за ре
ша ва ње срп скохр ват ских од но са ко ји су кључ ни про блем у др жа ви, а чи ји 
је узрок у то ме што ју го сло вен ска др жа ва ни је ство ре на на „здра вим осно
ва ма”. Иа ко на по ми ње да су хр ват ски ли де ри че сто „игра ли на по гре шну 
кар ту” и „зах те ва ли не мо гу ће”, Си тон Вот сон сма тра да „ко рен зла ле жи у 
чи ње ни ци да је Хр ват ска де фи ни тив но из гу би ла мно го од сво је пре ђа шње 
по зи ци је под Угар ском, а да јој, за уз врат, ни ка да ни је по ну ђе на ни јед на ре
ал на кон це си ја, од стра не вла де или кру не”. Као не ко ко је „бра нио прин ци пе 
Ср би је пред за пад ним јав ним мње њем за вре ме Ве ли ког ра та”, Си тонВот сон 
кон ста ту је да је ју го сло вен ски ре жим у про те клих 11 го ди на „ла ко ми сле но 
по тро шио го то во сав огром ни мо рал ни ка пи тал ко ји је Ср би ја сте кла сво јим 
до при но сом са ве знич кој рат ној по бе ди”. За то сма тра сво јим за дат ком да 
ју го сло вен ским вла сти ма ја сно ста ви до зна ња да, уко ли ко по гре шном по
ли ти ком по но во учи не Ју го сла ви ју „узро ком европ ске не ста бил но сти”, не 
тре ба ви ше да оче ку ју ни ка кву ма те ри јал ну ни ти мо рал ну по др шку Ве ли ке 
Бри та ни је.36

Ова кви ста во ви, ко је је Си тонВот сон у не ко ли ко на вра та на ста вио да 
из но си у че хо сло вач кој штам пи, а на ро чи то за ла га ње за об у ста вља ње ма те
ри јал не и мо рал не по др шке Ве ли ке Бри та ни је, иза зва ли су не го до ва ње ју
го сло вен ских вла сти, али и бри тан ског по сла ни ка Не ви ла Хен дер со на ко ји 
је сма трао да та кви јав ни на сту пи ште те ју го сло вен скобри тан ским од но
си ма. Си тонВот сон сва ка ко ни је био је ди ни бри тан ски ин те лек ту а лац ко ји 
је оштро кри ти ко вао Дик та ту ру, па Хен дер сон у сво јим из ве шта ји ма пи ше 
о „бес кру пу ло зној кам па њи про тив Ју го сла ви је”, ко ју во ди део лон дон ске 
штам пе.37 Нај ви ше ре ак ци ја иза зва ло је пи смо об ја вље но у Ман че стер гар

35 Исто, 36; Бри тан ци о Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Зби р ка из ве шта ја бри тан ског по слан ства 
(при ре дио Ж. Авра мов ски), Бе о град –За греб 1986, I, 589.

36 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 193–200.
37 Бри тан ци о Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, II, 98.
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ди ја ну 24. де цем бра 1932. го ди не, ко је је, осим Си тонВот со на, Сти да и Еван са, 
пот пи са ло још три на ест јав них рад ни ка, по сла ни ка и но ви на ра. Пот пи сни
ци су на осно ву „при ват них по се та Ју го сла ви ји” утвр ди ли да је ста нов ни
штво „огор че но због дик та ту ре” и да је „та кво ста ње трај но ис ку ше ње за 
су сед не вла де, про тив не ује ди ње њу Ју жних Сло ве на и стал на прет ња ми ру 
у Евро пи”. За то сма тра ју да вла да Ње го вог ве ли чан ства, у са рад њи са вла дом 
Фран цу ске, „а де лу ју ћи са зна њем при ја тељ ских вла да у Пра гу и Бу ку ре шту, 
тре ба да ра ди на ра ди кал ној про ме ни уста ва ју го сло вен ске др жа ве и да у 
ме ђу вре ме ну не одо бри са да шњој вла ди у Бе о гра ду даљ ње фи нан сиј ске по
год но сти”. Ово пи смо се „с пра вом при пи си ва ло ути ца ју Си тонВот со на”, 
па је усле ди ла по ле ми ка са Хен дер со ном ко ји је сма трао да је за ста бил ност 
Ју го сла ви је и уво ђе ње ре фор ми нео п ход на упра во бри тан ска фи нан сиј ска 
по моћ ре жи му у Бе о гра ду и по др шка кра љу Алек сан дру. Си тонВот сон је 
од го ва рао да би по моћ ре жи му учвр сти ла „вла да ви ну нај го рих еле ме на та у 
зе мљи – љи га вих ла ска ва ца, ко рум пи ра них по ли ти ча ра и бру тал них по ли
ца ја ца”, и од ло жи ла нео п ход не др жав но прав не ре фор ме. „Не спо соб ност да 
се по гле да у ли це дру штве ним, устав ним и на ци о нал ним про бле ми ма – на
ро чи то хр ват ском и ма ке дон ском пи та њу – пот ко пат ће Ју го сла ви ју, а ње зин 
ће тру ли ор га ни зам по ста ти из вор отро ва за чи та ву Евро пу” – пи сао је Хен
дер со ну сре ди ном 1930.38

Кам па ња ко ја је у бри тан ској и че хо сло вач кој штам пи во ђе на као вид 
при ти ска на вла де и јав но мње ње са ве знич ких зе ма ља, у ци љу про ме не др
жав но прав ног уре ђе ња Ју го сла ви је, ко ин ци ди ра са по те зи ма ко је су у том 
прав цу чи ни ли за го вор ни ци фе де ра ли зма у Се љач коде мо крат ској ко а ли
ци ји, а пре све га ру ко вод ство ХСС. Са мо стал не де мо кра те при хва та ју фе
де ра ли стич ку кон цеп ци ју, усво је не су За гре бач ке пунк та ци је и Но во сад ска 
ре зо лу ци ја, а Си тонВот со но ва пре пи ска са ру ко вод ством СДК то ком 1932. 
пред ста вља сво је вр сно ан ке ти ра ње њи хо вих ми шље ња о ре ша ва њу ју го сло
вен ске кри зе. По чет ком го ди не, Си тонВот сон се обра тио Ма че ку с мол бом 
да из не се „ми шље ње о смјер ни ца ма рје ша ва ња ју го сло вен ске др жав не кри зе”, 
на шта је ли дер ХСС од го во рио пи смом чи ји се са др жај у осно ви по кла па са 
Пунк та ци ја ма од 5. но вем бра.39

Све то зар При би ће вић је у од го во ру оба ве стио Си тонВот со на о свом 
ста но ви шту да је је ди на „плат фор ма за ре ше ње ју го сла вен ског пи та ња” – 
фе де ра ли зам „на ба зи исто риј скопо ли тич ких ин ди ви ду ал но сти”.40 У при лог 
овој тврд њи, При би ће вић по сле Но во сад ске ре зо лу ци је из ве шта ва Си тон 
Вот со на да су „Ср би Вој во ђа ни при ми ли без раз ли ке стра на ка... из ја ву, ко јом 
тра же ау то ном ни по ло жај Вој во ди не, и то та кав, ка кав ће има ти оста ле зе мље 
(Хр ват ска итд.) и по зи ва ју на нај о длуч ни ју бор бу про тив цен тра ли зма и 
про тив сва ке не де мо крат ске вла да ви не у зе мљи”. При би ће вић ин си сти ра да 

38 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 201, 205.
39 У пи сму Ма чек по на вља зах те ве о „вра ћа њу на ис ход ну тач ку из 1918. го ди не”, при

зна ње Хр ват ској и Цр ној Го ри „на си љем и пре ва ром” оте тог др жав но прав ног су ве ре ни те та 
и пле би сцит у Бо сни и Вој во ди ни, а за тим „фе де рал ни уго вор” из ме ђу Хр ват ске, Ср би је, Сло
ве ни је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је, и евен ту ал но Бо сне и Вој во ди не.” Љ. Бо бан, Ма чек и по ли ти ка 
ХСС 1928–1941, За греб 1974, I, 92–94.

40 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 234–236.
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вла де Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске и Че хо сло вач ке „у свом ин те ре су” тре
ба да по мог ну ру ше ње „Алек сан дро ве ау то кра ти је”, јер „да до ђе слу чај но 
до ка квих рат них за пле та, ју го сла вен ска вој ска не би пред ста вља ла ни ка кав 
озби љан фак тор.”41 

Ре зи ми ра ју ћи, на из ве стан на чин, прет ход на ми шље ња, Си тонВот сон, 
Стид и Еванс об ја ви ли су 1933. го ди не у Тај мсу пи смо у ко јем су из не ли 
тврд ње о нео п ход но сти про ме не по сто је ћег ре жи ма у Ју го сла ви ји, као усло
ва за нео ме тан раз вој Сред ње и Ју го и сточ не Евро пе. Они су упо зо ра ва ли на 
то да от пор вла да ју ћем ре жи му у Бе о гра ду не пру жа ју са мо Хр ва ти, већ и 
срп ско ста нов ни штво, те да прет по став ке о мо гу ћем рас па ду ју го сло вен ске 
др жа ве не по чи ва ју ви ше са мо на срп скохр ват ским су прот но сти ма. Сма
тра ли су да тре ба фор ми ра ти но ву на ци о нал ну вла ду ко ја би ре ор га ни зо ва ла 
уну тра шње по ли тич ко устрој ство на осно ву на ци о нал не и вер ске рав но прав
но сти, спро ве ла сло бод не из бо ре и уки ну ла цен зу ру у јав ном жи во ту.42

У пе ри о ду од 1929. до 1936. го ди не Си тонВот сон ни је бо ра вио у Ју го
сла ви ји, већ је сво ја са зна ња сти цао по сред но, у кон так ти ма са оним по ли
ти ча ри ма са ко ји ма је одр жа вао ве зе го то во две де це ни је. Пре ма об ја вље ној 
ко ре спон ден ци ји, то су ис кљу чи во би ли пред став ни ци Се љач коде мо крат
ске ко а ли ци је, од но сно ХСС и Све то зар При би ће вић, да кле за го вор ни ци 
пре у ре ђе ња Ју го сла ви је на фе де ра тив ном прин ци пу. За то ни је нео бич но што 
се ње го ве оце не узро ка кри зе и пред ло зи за ње но ре ше ње по кла па ју са ста
во ви ма хр ват ског фе де ра ли стич ког по кре та, по го то во ако се има у ви ду да 
је тај кон цепт био до ми нан тан и у вре ме ка да су за јед но ра ди ли на ства ра њу 
ју го сло вен ске др жа ве. Ме ђу на род не окол но сти ути ца ле су на то да уну тра шња 
кон со ли да ци ја Ју го сла ви је до би је све ве ћи зна чај и у зва нич ној бри тан ској 
по ли ти ци, што је ишло на ру ку де лу јав ног мње ња у Ен гле ској ко ји је пре
да но ра дио на ре ша ва њу хр ват ског пи та ња. О ка рак те ру Си тонВот со но вог 
ан га жо ва ња на ре ша ва њу ју го сло вен ске кри зе мо жда нај бо ље све до чи јед но 
пи смо ко је му је упу тио бри тан ски по сла ник у Бе о гра ду Не вил Хен дер сон 
1934. го ди не. Кон ста ту ју ћи да се Си тонВот сон „ве о ма по ште но из у зео из 
охра бре ња ко је су да ли Ро тер мир, Деј ли мејл и чла но ви бри тан ског пар ла
мен та ма ђар ским екс тре ми сти ма”, Хен дер сон пи та: „Да ли ћеш би ти спре ман 
да раз мо триш, па ра лел но са тим, не ће ли би ти јед на ко штет но да сво јим 
соп стве ним нат пи си ма охра бру јеш хр ват ске се па ра ти сте? Ства ри се ов де 
по кре ћу, ако не ка фе де ра ци ји, у сва ком слу ча ју, ка ве ћој ау то но ми ји и, ма да 
ја це ним ви со ку са ве сност у ин те ре со ва њу за са му Ју го сла ви ју ко ја те ин
спи ри ше и ма да ја лич но де лим не ке од тво јих по гле да на пре у ре ђе ње, сна
жно сам про тив хр ват ских се па ра ти ста ти па Пер чец – Па ве лић ко ји жи ве 
ван зе мље и у скла ду с тим, про тив све га што мо же да охра бри њи хо ве ру
ши лач ке на по ре. И, мо рам по ште но ре ћи да ми слим да не ке од тво јих оштрих 
кри ти ка дик та ту ре чи не упра во то?”43

По сле по се те Ју го сла ви ји 1936. го ди не, Си тонВот сон је сво ја на чел на 
за ла га ња за фе де ра тив но пре у ре ђе ње зе мље пре то чио у „Ме мо ран дум о 

41 Исто, 253–257, 261.
42 Д. Хер ци го ња, Ве ли ка Бри та ни ја и спољ но по ли тич ки по ло жај Ју го сла ви је 1929–1933, 

Бе о град 1987, 146–147. 
43 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 294.
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при ли ка ма у Ју го сла ви ји” ко ји нај ве ћим де лом од ра жа ва ста во ве ХСС о том 
пи та њу. Тај Ма че ков глав ни зах тев, пре ма ње го вом ми шље њу, ви ше ни је 
пре пре ка спо ра зу му из ме ђу Бе о гра да и За гре ба, али је спо ран број фе де рал
них је ди ни ца. „Оп ће ни то го во ре ћи За греб тра жи се дам је ди ни ца (од за па да 
к ис то ку, Сло ве ни ја, Хр ват скаДал ма ци ја, Бо снаХер це го ви на, Ср би ја, Вој
во ди на, Ма ке до ни ја и Цр на Го ра), док је Бе о град во љан да при ми са мо пр ве 
че ти ри, а код то га Бо сну још те шка ср ца. Мо гу ће је да би Др Ма чек при стао 
да од у ста не од по сљед ње дви је из раз ло га што се то Хр ва та и Сло ве на ца 
ти че са мо ин ди рект но, те да су те ри то ри ји о ко ји ма се ра ди при је ра та би ли 
са став ни дио пред рат них не за ви сних кра ље ви на. Па док има на де да би др 
Ма чек мо гао од у ста ти од за хтје ва да се на пра ви се дам је ди ни ца, не ма ско ро 
ни ка кве мо гућ но сти да би он мо гао да при ми ма ње од пет је ди ни ца. Дру гим 
ри је чи ма, спор је све ден на пе ту је ди ни цу, Вој во ди ну, са ко јом Бе о град тра
жи да од лу чу је исто та ко ап со лут но као и са Ма ке до ни јом и Цр ном Го ром. 
Ја сам остао са ду бо ким увје ре њем да су Ср би јан ци свје сни да ау то но ми
стич ки по крет у Вој во ди ни укљу чу је нај ма ње 90% вој во ђан ских Ср ба, а 
осим то га да га под у пи ру сло вач ке, ру син ске, ње мач ке и ма џар ске ма њи не. 
У слу ча ју Вој во ди не, још ви ше не го у слу ча ју дру гих пре ча на, по крет на 
сна га ни је са мо на ци о нал ни осје ћај и же ља да во де са ми сво је по сло ве мје сто 
да бу ду пре пла вље ни хор дом не спо соб них и не спрем них чи нов ни ка из са ме 
Ср би је, не го је по крет на сна га же ља да пре ки ну до та да шњи си стем по ко јем 
су нај бо га ти ји ди је ло ви Ју го сла ви је (ве ли ка жит ни ца Ба нат и Бач ка) кроз 
осам на ест го ди на би ли не ми ло срд но екс пло а ти ра ни и до кра ја ис ци је ђе ни 
у ко рист пре тје ра но из гра ђи ва не при је стол ни це и у ко рист на тра жних ди
је ло ва са ме Ср би је. Во ђа ау то но ми ста др Бо шко вић са ста вио је ста ти сти ку 
у по гле ду пу чан ства и до при но са ко ји се уби ре у Вој во ди ни и оно га у са мој 
Ср би ји, а број ке бо ду очи а џе по ви зе бу.” 

 На осно ву ових ар гу ме на та, Си тонВот сон као „иде ал ни ком про мис” 
на во ди за кљу чак о пет фе де рал них је ди ни ца: „1. Сло ве ни ја, 2. Хр ват ска
Дал ма ци ја, 3. Бо снаХер це го ви на, 4. Вој во ди на, 5. Ср би ја, у ко јој би би ле 
ау то ном не ју жна Ср би ја и Цр на Го ра. Ме ђу тим, прет по ста вља се да би Сри
јем и дио Сла во ни је био оди је љен од Хр ват ске и при кло пљен Вој во ди ни, а 
да би Ду бров ник, ко ји је са да дио Зет ске ба но ви не и ко ји је вр ло не за до во љан 
екс пло а та ци јом и упра вом на Це ти њу, био по нов но вра ћен Дал ма ци ји.” У 
За кључ ку кон ста ту је да је „ју го сла вен ско је дин ство и европ ски и бри тан ски 
ин те рес”, и да би не у спех „по ли тич ког из ми ре ња” зна чио „ра су ло. Хр ват ска 
др жа ва те шко да би се мо гла са ма одр жа ти, па чак кад би би ла и ује ди ње на 
са Сло ве ни јом, а Ита ли ја би ско ро си гур но по ку ша ла да за хва ти Дал ма ци ју, 
а ти ме би фа тал но про ми је ни ла рав но те жу си ла у Сре до зем ном мо ру”.44

 Овај Ме мо ран дум је, пре ма ту ма че њу Хјуа Си тонВот со на, та ко ђе са чи
њен за пред сед ни ка Че хо сло вач ке Едвар да Бе не ша, а до ста вљен је и Фо рин 
офи су и „дру гим за ин те ре со ва ним лич но сти ма”, а у скра ће ној вер зи ји и 
кне зу Па влу.45

44 Љ. Бо бан, нав. де ло, I, 224–235.
45 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 38.
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Ни Ро налд Кемп бел, бри тан ски по сла ник у Бе о гра ду ко ји је 1935. го
ди не за ме нио Хен дер со на, ни је одо бра вао Си тонВот со но ве ин тер вен ци је 
у ју го сло вен ској кри зи и у сво јим из ве шта ји ма Ми ни стар ству ино стра них 
по сло ва у Лон до ну из ра жа вао је жа ље ње што се „тај до бро на мер ни сим па ти
зер хр ват ске ства ри мо же упли та ти у го ру ћа уну тра шња пи та ња”. Кемп бел 
је, по во дом Си тонВот со но вог Ме мо ран ду ма, из ра жа вао сум њу у ва ља ност 
фе де ра ли стич ког ре ше ња, сма тра ју ћи да би оно мо гло би ти пр ви ко рак ка 
„се па ра ци ји” Хр ват ске. Као је ди ни ре зул тат Си тонВот со но ве по се те Ју го
сла ви ји, Кемп бел на во ди „охра бре ње др Ма че ку да бу де ма ње склон ком
про ми су не го што би ина че мо гао би ти”.46

 То ком пре го во ра Цвет ко ви ћа и Ма че ка, Стид и Си тонВот сон са ве то
ва ли су ХСС „уме ре ност у ста во ви ма и жур бу у по сти за њу спо ра зу ма због 
ка та стро фе ко ја се при бли жа ва”. У јед ном пи сму Ива ну Ме штро ви ћу, у 
мар ту 1939. го ди не, Си тонВот сон из но си уве ре ње да би „основ спо ра зу ма” 
мо гао би ти пред лог из ње го вог Ме мо ран ду ма о пет фе де рал них је ди ни ца, 
са „мо гу ћим спе ци јал ним ста ту сом Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је”, с тим 
што би спољ ни по сло ви, од бра на и фи нан си је оста ли у над ле жно сти цен
трал не вла сти.47 Ма чек је на ову по ру ку од го во рио да „не ма ни шта про тив 
то га”, али уз га ран ци је да ће та „вој ска би ти до и ста за јед нич ка, а не срб ска и 
да не бу де ин стру мент ср би јан ских хе ге мо ни ста за тла че ње хр ват ског на ро
да”. На кра ју пи сма ли дер ХСС мо ли Си тонВот со на да „гдје бу де при ли ке” 
бу де „ту ма чем на ших оправ да них за хтје ва”.48 Си тонВот сон је ова „нај но
ви ја Ма че ко ва ре а ги ра ња” до ста вио Фо рин офи су, сма тра ју ћи их „до вољ но 
ва жним... с об зи ром на си ту а ци ју и по тре бу за бр зом ак ци јом”.49

Сво је по гле де на Спо ра зум Цвет ко вић –Ма чек, Ро берт Ви ли јем Си тонВот
сон из ло жио је у по ме ну том пи сму, са да већ као шеф Сек ци је за Ју го и сточ ну 
Евро пу у но ви нар ској и ис тра жи вач кој слу жби Фо рин офи са. У сеп тем бру 
1941. го ди не пре ме штен је у По ли тич кооба ве штај но оде ље ње, ра де ћи упо ре до 
и за Глав ни од бор за по ли тич ки рат. Де мон стра ци је у Бе о гра ду 27. мар та 
1941. го ди не, по здра вио је по ру ком пре ко ра ди ја BBC, из ра жа ва ју ћи по нос 
што су ње го ви „ју го сло вен ски при ја те љи” учи ни ли и ви ше не го што је оче
ки вао.50 Ње го ва уло га у до га ђа ји ма ве за ним за Ју го сла ви ју ни је, ме ђу тим, 
за вр ше на из би ја њем Дру гог свет ског ра та. Ка да то ком ра та пред став ни ци 
срп ских и хр ват ских гра ђан ских по ли тич ких стра на ка у Лон до ну по но во 
бу ду по те гли ста ре ар гу мен те у уза луд ној бор би око др жав но прав ног уре ђе
ња, Ро берт Ви ли јам Си тонВот сон ће се на ћи у већ опро ба ној уло зи са вет
ни ка, па и ау то ра но вог фе де ра ли стич ког про јек та ју го сло вен ске др жа ве.

46 Љ. Бо бан, нав. де ло, 236.
47 Р. В Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 355–356.
48 Исто, 357.
49 Љ. Бо бан, нав. де ло, 93–94.
50 Р. В. Си тонВот сон и Ју го сла ве ни, II, 367–368.
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Re pu blic of Ser bia, 
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“BRI TISH FRI ENDS” AND NA TI O NAL DE VE LOP MENT  
IN THE KING DOM OF YUGO SLA VIA

SUM MARY: The the me of this pa per is the ro le of pu blic wor kers, sci en tists and jo ur
na lists of the Uni ted King dom, socal led Bri tish fri ends of Yugo sla via, in the cre a tion and the 
sta tede ve lop ment of the first So uth Slavs sta te. They, be fo re the of fi cial Lon don, advo ca ted 
the de mo li tion of the Au stroHun ga rian and Yugo slav uni fi ca tion, op po sed the ste re otypes  
that had exi sted in Ser bia sin ce 1903, and then sup por ted the re vi si o nism of Bri tish pu blic 
opi nion. At the ti me of the cre a tion of Yugo sla via, for the fe de ra list con cept of its or ga ni za
tion, they wo uld con si stently re pre sent the in te rests of the be a rers of this con cept, the Cro a tian 
Pe a sant Party, ie the Pe a santDe moc ra tic Co a li tion, in the in ter im Ser boCro a tian dis pu te. 
Con si de ring the so lu tion of the Cro a tian is sue as the most im por tant task of Yugo slav po li tics, 
they, using the ir po li ti cal and di plo ma tic ti es, ex pla i ned be fo re the ir own go vern ment the need 
for an of fi cial en ga ge ment on Ser bianCro a tian re la ti ons with the ir sig ni fi can ce for sta bi lity 
in the re gion and in Eu ro pe. The con tro versy ca u sed by the ir en ga ge ment in the Yugo slav 
pu blic is te sti fied by the fact that the most pro mi nent re pre sen ta ti ve of this part of the Bri tish 
pu blic, Ro bert Wil li am Sut tonWat son, was re gar ded in Yugo sla via at the sa me ti me as “the 
enemy of Yugo sla via” (J. Lju bic) and “the gre a test fri end Yugo sla via ever had” (M. Ćur čin).

KEYWORDS: Ro bert Wil li am Sit honWat son, Vi kem Stid, uni fi ca tion, sta te or der, 
uni ta rism, fe de ra lism
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UDC 614((497.6 Banja Luka)”1929/1941”
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

М р  Б О  ЈА Н  С Т О Ј  Н И Ћ
Ар хив Ре пу бли ке Срп ске 
Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска 
Бо сна и Хер це го ви на

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ У ВР БА СКОЈ БА НО ВИ НИ 
1929–1941.

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду об ра ђе но je здрав ство Вр ба ске ба но ви не, ко је 
је од осни ва ња Ба но ви не 1929. би ло пре лом но за њен укуп ни дру штве ни жи
вот. За хва љу ју ћи пр вом ба ну Све ти сла ву Ти си Ми ло са вље ви ћу, здрав ство се 
у Ба но ви ни по че ло раз ви ја ти и ши ри ти не са мо у ње ном цен тру Ба ња лу ци, 
не го и ши рим про сто ри ма Ба но ви не. Са ма Ба ња лу ка до би ла је но ве здрав
стве не уста но ве – Хи ги јен ски за вод и но ву бол ни цу, ко ји су би ли зна чај ни, и 
за Град и за Ба но ви ну. Ба но ви на и Ба ња лу ка до би ле су ви ше по зна тих ље ка ра, 
чи ја је уло га у су зби ја њу за ра зних и со ци јал них бо ле сти оста ла не мјер љи ва 
за очу ва ње здра вља на ро да, по себ но дје це. Зна чај здрав стве них уста но ва ни
је био ве лик са мо за гра до ве не го и за се ла и се ља штво, ме ђу ко ји ма су би ле 
ра ши ре не хро нич не бо ле сти, а чи јим је ли је че њем не са мо за у ста вље но ши
ре ње за ра зих бо ле сти, већ је спри је че но и пре ра но уми ра ње ста нов ни штва. 
Вре ме ном је ор га ни за ци ја здрав ства уре ђи ва на не са мо у гра до ви ма и сје ди
шти ма сре зо ва, већ и у оп штин ским и се о ским на се љи ма. У то ме су зна чај не 
би ле бол ни це и со ци јал нохи ги јен ске уста но ве – до мо ви на род ног здра вља, 
здрав стве не ста ни це и се о ске ам бу лан те, у чи јем лан цу цен трал но мје сто за
у зи ма Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Вр ба ска ба но ви на, здрав стве не и со ци јал нохи ги
јен ске уста но ве, ље ка ри, бан Све ти слав Ти са Ми ло са вље вић

Са фор ми ра њем Вр ба ске ба но ви не, здрав ство је, у зна чај ној мје ри, на 
осно ву За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја, од 3. ок то
бра 1929, пре не се но из цен трал не вла де у над ле жност ба на и Кра љев ске 
бан ске упра ве у Ба ња лу ци.

У над ле жност ба на ула зи ли су, из ме ђу оста лог, и по сло ви оп ште упра
ве из обла сти здрав ства и со ци јал не по ли ти ке.1 Ба ну Вр ба ске ба но ви не био 

1 Чл. 8 „Законa о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја”, Слу жбе не но ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, 4. ок то бра 1929, бр. 232, 1.
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је пот чи њен Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци и све хи ги јен ске уста но ве. Бан 
је пре ко За во да вр шио и хи ги јен ску слу жбу у Ба но ви ни.2 По дје лом бан ске 
упра ве на осам одје ље ња, вр хов ни са ни тет ски ор ган у Вр ба ској ба но ви ни 
би ло је Одје ље ње за со ци јал ну по ли ти ку и на род но здра вље (VI), ко је се 
ди је ли ло на Од сјек за со ци јал ну по ли ти ку и Од сјек за на род но здра вље.3

Сред ства ко ја су из два ја на за здрав ство Вр ба ске ба но ви не ни су од го ва
ра ла ни нај е ле мен тар ни јим по тре ба ма. За уна пре ђе ње здрав ства на под руч ју 
Вр ба ске ба но ви не зна чај на сред ства су до би ја на од Ми ни стар ства со ци јал не 
по ли ти ке и на род ног здра вља Кра ље ви не Ју го сла ви је и ра зних фон до ва.

Ка рак те ри сти ке здрав стве них при ли ка Вр ба ске ба но ви не од ре ђи ва ла 
је па сив ност свих ње них ра ни јих под руч ја ко ја су до та да об у хва та ла Вр ба
ску, Би хаћ ку област и ди је ло ве Трав нич ке и Ту злан ске обла сти. Би ли су то 
углав ном си ро ма шни кра је ви сје ве ро за пад не Бо сне.4 На ро чи то је на здрав
ство Вр ба ске ба но ви не ути ца ла број ност ње ног ста нов ни штва.

У раз до бљу 1930–1935. го ди не, пре ма ста ти стич ким по да ци ма, про цен
ти ра ђа ња и уми ра ња би ли су кон стант ни. Го ди шње се број ро ђе них кре тао 
из ме ђу 42.000 и 45.000, а број умр лих око 20.000.5 И по ред то га, на та ли тет 

2 Чл. 41 „За ко на о бан ској упра ви”, Исто, 7. но вем бра 1929, бр. 261–CV, 1.956.
3 У над ле жност Одје ље ња за со ци јал ну по ли ти ку и на род но здра вље ула зи ли су: „1) 

ста ра ње о рат ним ин ва ли ди ма, си ро ча ди и си ро ма шни ма; 2) одо бра ва ње упо сле ња стра ним 
рад ни ци ма и на ме ште ни ци ма...; 3) упра вља ње у ку па ли шти ма и ле чи ли шти ма и до но ше ње 
од лу ка у ве зи са упра вља њем... из у зи ма ју ћи да ва ње ку па ли шта у екс пло а та ци ју; 4) упра
вља ње и над зор над бол ни ца ма, де чи јим и ин ва лид ским уста но ва ма, шко ла ма за ба би це и 
ху ма ни тар ним уста но ва ма; 5) про јек то ва ње, гра ђе ње, и про ши ре ње но вих бол ни ца... 6) 
пред ло зи за осни ва ње но вих бол ни ца и но вих бол нич ких оде ле ња... 7) из вр ше ње од ре да ба 
пра вил ни ка бр. 13102/27 год. о бол ни ца ма; 8) упра вља ње слу жбом и од ре ђи ва ње слу жбе 
сре ским са ни тет ским ре фе рен ти ма; 9) до но ше ње од лу ка у дру гом и по след њем сте пе ну по 
сви ма кри ви ца ма до не тим на осно ву са ни тет ског за ко на и оста лих са ни тет скопо ли циј ских 
про пи са; 10) одо бра ва ње оп ште ле кар ске прак се... на зи ва спе ци ја ли сте... оба вља ња прак
тич ног ста жа... вр ше ња во лон тер ске ле кар ске слу жбе у са ни тет ским уста но ва ма... вр ше ња 
спо ред не слу жбе... ден ти стич ке прак се... прак се ни жем са ни тет ском осо бљу (ба би ца ма, 
ма се ри ма и сл.); 11) одо бра ва ње за сло бод но ру ко ва њем апо те ком,... апо те кар ских кон це си
ја... одо бре ња о про да ји апо те ка... за отва ра ње апо те ка по из да тој до зво ли за др жа ње апо те
ка... за др жа ње дро ге ри ја... за увоз и про да ју отров них ства ри; ре так са ци ја апо те кар ских 
ра чу на за др жав не и са мо у прав не уста но ве и над ле штва; 12) одо бре ња уго во ра и из бо ра 
оп штин ских ле ка ра и ба би ца по рас пи са ном сте ча ју; 13) од ре ђи ва ње ко ми си је за пре глед 
умо бол них, као и упу ћи ва ње умо бол них у бол ни це...; 14) одо бра ва ње и из вр ше ње аса на ци ја...” 
Чл. 41 „За ко на о бан ској упра ви”, Исто, 7. но вем бра 1929, бр. 261–CV, 1.956.

4 По вр ши на Вр ба ске ба но ви не из но си ла је 20.937 km2 или 8,46% др жав не те ри то ри је. 
Чи ни ли су је ад ми ни стра тив ноуправ ни сре зо ви: Ба ња лу ка, Би хаћ, Бо сан ска Ду би ца, Бо
сан ска Гра ди шка, Бо сан ска Кру па, Бо сан ски Пе тро вац, Бо сан ски Но ви, Ца зин, Дер вен та, 
Двор, Гла моч, Гра ча ни ца, Јај це, Кључ, Ко тор Ва рош, Мр ко њић Град, При је дор, Пр ња вор, 
Сан ски Мост и Те шањ. На осно ву спо ра зу ма Цвет ко вић –Ма чек из ав гу ста 1939, сре зо ви 
Гра да чац и Дер вен та из дво је ни су из Вр ба ске ба но ви не и при по је ни но во о сно ва ној Ба но ви
ни Хр ват ској. Vlad. Ma rin ko vić, Reč ni k – I me nik me sta Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1930, 
16–17; Vik tor Ma na kin (gl. ur.), Ba no vi na Vr ba ska – Opšti pre gled, Ba nja Lu ka 1931, 3, 14–23; 
Мatko Ku ma rić, Mo no gra fi ja Vr ba ske ba no vi ne, Ba nja Lu ka 1932. [25–36]; Бо јан Стој нић, „Кра
љев ска бан ска упра ва Вр ба ске ба но ви не (исто ри јат ства ра о ца и при каз ор га ни за ци је ар хив
ског фон да)”, Гла сник Удру же ња ар хив ских рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске, бр. 1, Ба ња лу ка 2009, 
26.

5 Др Га вро Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, Go diš njak o na rod nom zdra vlju i ra du zdrav stve
nih usta no va i or ga na 1936, Be o grad 1937, 20.
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је 1935. из но сио 41,44‰, а при ра штај 22,74‰ и би ли су нај ве ћи у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји.6

У со ци јал ној струк ту ри ста нов ни штва Ба но ви не у се ли ма је жи вје ло 
90%, а у гра до ви ма 10% ста нов ни штва. По љо при вре дом се ба ви ло ви ше од 
90% ста нов ни штва. Пре овла да ва ли су ма ли по сје ди, ко ји су из но си ли од 2 
до 50 хек та ра, а про сјеч ни се о ски по сјед био је из ме ђу 8 и 10 хек та ра.7 Око 
90% се ља ка је ора ло зе мљу на при ми ти ван на чин, др ве ним плу гом, док је 
гво зде ни плуг, „рав њак” или „обр тач” пред ста вљао ри јет кост.8 Сто чар ством 
се ба ви ло око 80% ста нов ни ка Ба но ви не. И по ред иде ал них усло ва за раз вој 
свих гра на сто чар ства, оно је би ло при ми тив но.9 У по љо при вре ди Ба но ви не 
во ћар ство је за у зи ма ло тре ће мје сто. Од во ћа се нај ви ше уз га ја ла шљи ва.10 
Глав ни узрок не ис ко ри шће но сти по љо при вре де у Ба но ви ни ле жао је у не
про сви је ће но сти ста нов ни штва. Ба но ви на је 1929. има ла 312 на род них шко
ла11 и пре ко 72% не пи сме них, а ве ћи на пи сме них чи та ла је ма ло, ма хом 
штам пу.12

О оп штој за о ста ло сти у Вр ба ској ба но ви ни бан Све ти слав Ти са Ми ло
са вље вић ре фе ри сао је 20. но вем бра 1929. кра љу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви
ћу сље де ћим ри је чи ма: „Чо ве ку ко ји пр ви пут та мо до ла зи, ја ко па да у очи 
ве ли ка си ро ти ња и оп шта за о ста лост на сви ма по љи ма јав ног ра да: у са о
бра ћа ју, при вре ди, као и у про свет нокул тур ном жи во ту”. По том је до дао 
да је на род „ми ран, тру до љу бив и са ма лим за до во љан”.13

Пре ма ба ну Ми ло са вље ви ћу, у пла нин ске кра је ве Вр ба ске ба но ви не 
уво зи ло се и у нај род ни јим го ди на ма до 800 ва го на ку ку ру за.14

Због ду го трај не су ше, у ље то 1931. ље ти на је би ла сла ба, а при но си су 
под ба ци ли за 30–60%. Иза то га је на сту пи ла ду го трај на зи ма 1931/32, ко ја 
се про те гла до апри ла 1932. го ди не.15 Да би се из бје гла глад ве ћих раз мје ра 
и оси гу ра ла ис хра на љу ди и сто ке, осно ван је 7. сеп тем бра 1931. Глав ни од бор 
за ис хра ну су шом по стра да лих кра је ва, а по том су у ве ћим мје сти ма осно
ва не по дру жни це – под од бо ри са за дат ком да при ку пља ју по моћ у нов цу и 
на ту ри. За ла га њем Бан ске упра ве и др жа ве ста нов ни штву су по ди је ље на 
624 ва го на хра не, чи ме је от кло ње на „не ман гла ди” ко ја је при је ти ла ве ли
ком ди је лу ста нов ни штва, спри је че но је „крај ње из ну ри ва ње и про па да ње 

6 Јо во Зу бо вић, „Ста нов ни штво Вр ба ске ба но ви не”, Раз ви так, 1. ја ну а ра 1939, бр. 1, 9.
7 Бо јан Стој нић, „Све ти слав – Ти са Ми ло са вље вић и по љо при вре да Вр ба ске ба но ви не”, 

Све ти слав – Ти са Ми ло са вље вић – Збо р ник Окру глог сто ла одр жа ног у Ба ња лу ци 16. ок то бра 
2004. го ди не, Ба ња лу ка 2006, 98–99.

8 Исти, нав. дје ло, 100.
9 Исти, нав. дје ло, 102.
10 Исти, нав. дје ло, 104.
11 Љу бо драг Ди мић, „Бан Све ти слав – Ти са Ми ло са вље вић, кул тур не при ли ке и кул

тур на по ли ти ка у Вр ба ској ба но ви ни 1929–1934”, нав. дје ло, 164.
12 Ј. Зу бо вић, „Ста нов ни штво Вр ба ске ба но ви не”, Раз ви так, 1. ја ну а ра 1939, бр. 1, 

10–15.
13 Све ти слав Ти са Ми ло са вље вић, Ме мо а ри – Ба но ва ње [Том 2], при ре ди ли: Не бој ша 

Рад ма но вић, Ве ри ца М. Сто шић и Зо ран С. Мач кић, Ба ња лу ка 2005, 30.
14 „Из ја ва Ба на г. Све ти сла ва Т. Ми ло са вље ви ћа о при ли ка ма у Вр ба ској ба но ви ни”, 

Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 5. ма ја 1932, бр. 18, 9.
15 Б. Стој нић, нав. дје ло, 100.
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сто ке” и обез би је ђе на нео п ход на ко ли чи на сје ме на за про љет ну сје тву 1932. 
го ди не.16

Ба ња луч ки сре ски на чел ник је тра жио од Кра љев ске бан ске упра ве 
Вр ба ске ба но ви не хит ну по моћ од 40 ва го на си је на и да се од ове ко ли чи не 
„имућ ни јим се ља ци ма дад не ко ли ко им је по треб но за пре хра ну сто ке на 
по чек са оба ве зом да исту по це ни ко шта ња на про ле ће ка да бу ду про да ва ли 
ов це по вра те. Си ро ма шним сто ча ри ма тре ба ло би да ти хра ну бес плат но”.17

Ис хра на се о ског ста нов ни штва Вр ба ске ба но ви не би ла је сла ба, не до
вољ на и јед но лич на. У кра је ви ма Зми ја ња и Имља на на Вла ши ћу је ла се 
пре те жно зо бе ни ца. Ме со се ко ри сти ло ри јет ко, „са мо при го дом ве ли ких 
пра зни ка: као Бо жић, Ус крс, Кр сна сла ва и Бај рам”. По вр ће је пред ста вља ло 
ри јет кост у ис хра ни. Од ва ри ва ко ри стио се па суљ и кром пир, а зи ми ки се ли 
ку пус, од за чи на со, зеј тин, маст (хри шћа ни), лој и ма сло (му сли ма ни). Од 
во ћа се љак је ко ри стио шљи ве, у ма лој ко ли чи ни, јер „нај ви ше шљи ва иде 
на пе че ње ра ки је”. Ше ћер се тро шио у ма лим ко ли чи на ма а умје сто ње га 
ко ри стио се пек мез.18 Ис хра на град ског ста нов ни штва би ла је не што бо ља.19

Пр ва по сље ди ца еко ном ске би је де и не про сви је ће но сти се ља ка би ло је 
то да „вла жан и мра чан стан, без до вољ но чи сто га зра ка са ма лим про сто
ри ја ма, по ве ћа ва смрт ност одој ча ди, по го ду је ши ре њу ту бер ку ло зе и ра зних 
епи де ми ја”. Со ба за спа ва ње би ла је у ди рект ној ве зи са про сто ри јом у ко јој 
се ку ха ло, гдје су се је ла при пре ма ла на отво ре ном ог њи шту, та ко да је ци
је ла ку ћа би ла кон стант но за ди мље на. При ова ко ло шим стам бе ним при ли
ка ма сва ка за ра зна бо лест по га ђа ла је све уку ћа не.20 Под истим кро вом 
че сто су бо ра ви ли љу ди и жи во ти ње. Ри јет ке су би ле се о ске ку ће ко је су 
има ле то а ле те.21

Вр ба ска ба но ви на су о ча ва ла се са број ним тзв. со ци јал ним бо ле сти ма 
– акут ним за ра за ма, ту бер ку ло зом, ве не рич ним бо ле сти ма, ма ла ри јом, ал ко
хо ли змом, хро нич ним и де ге не ра тив ним бо ле сти ма – ко је су пред ста вља ле 
од раз ни ског ни воа здрав стве не про сви је ће но сти и оп ште кул ту ре. Су зби
ја ње за ра зних бо ле сти био је је дан од нај ве ћих про бле ма са ни тет ске слу жбе 

16 „Ис хра на у Вр ба ској ба но ви ни – На сто ја ње и успех ак ци је Кра љев ске Бан ске Упра
ве”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 7. апри ла 1932, бр. 14, 1–2; „Из ја ва Ба на г. Све ти сла
ва Т. Ми ло са вље ви ћа о при ли ка ма у Вр ба ској ба но ви ни”, Исто, 5. ма ја 1932, бр. 18, 9.

17 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске Ба ња лу ка (=АРСБЛ), фонд 9, Кра љев ска бан ска упра ва 
Вр ба ске ба но ви не (=КБУВБ), VI, 3, 1, бр. 4.042/1932.

18 АРСБЛ, 9, VI, 3, 35, бр. 185/1937; Б. Стој нић, нав. дје ло, 100.
19 [Гавро] Ву ји чић, „Со ци јал ни од но си и со ци јал но ста ње у Вр ба ској ба но ви ни”, Ал

ма нах ба но ви на – Вр ба ска ба но ви на (у до дат ку: Вар дар ска ба но ви на и Зет ска ба но ви на), 
1931, 37.

20 Г. Ву ји чић, „Со ци јал ни од но си и со ци јал но ста ње у Вр ба ској ба но ви ни”, 37; Ми лан 
Јан ко вић за ве ћи ну се о ских до мо ва у Вр ба ској ба но ви ни ка же да су би ли вр ло би јед ни: 
„Про зо ри пре ма ле ни, че сто не ма ни по да, по ци је лој ку ћи ра зи ла зи се дим и чађ, спа ва се 
на по ду у сла ми или на гу њу, че сто и те лад пре би ва у ис тој про сто ри ји, обу ћа се не бри ше, 
не ма са пу на, не ма пљу вач ни це, ри јет ко се че љад ку па и пе ре, ру би не вр ло ло ше опра не. Кад 
се не ко раз бо ли и од опа сне при љеп чи ве бо ле сти, не ма на чи на ни мо гућ но сти да се оди је ли 
од здра ве че ља ди и дје це и да се по себ но ње гу је. Због то га ја да по ста ла је ту бер ку ло за (или 
су ши ца) на ша на род на бо лест. А су ши ца је бо лест не кул ту ре, не зна ња, си ро ма штва, би је де”. 
Mi lan Jan ko vić, „Zdra vlje u na šem se lu”, Вр ба ске но ви не, 10. мар та 1936, бр. 944, 3.

21 Вр ба ске но ви не, 1. сеп тем бра 1937, бр. 1.324, 3.
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на те ри то ри ји Вр ба ске ба но ви не. Сви на по ри над ле жних вла сти усмје ре ни 
ка по бољ ша њу су мор не сли ке здрав стве них при ли ка су че ља ва ли су се кул
тур ним, со ци јал ним и еко ном ским не да ћа ма.

При јав на слу жба у ци љу ефи ка сни јег су зби ја ља акут них за ра зних бо
ле сти ни је функ ци о ни са ла ка ко тре ба на под руч ју Вр ба ске ба но ви не. Че сто 
је епи де ми ја оста ја ла нео т кри ве на не дје ља ма и мје се ци ма.22 Ка ко би се то спри
је чи ло, Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци је 7. ма ја 1930. упу тио свим сре ским 
на чел ни ци ма и До му на род ног здра вља у Би ха ћу по зив да се при др жа ва ју 
Пра вил ни ка о при ја вљи ва њу за ра зних бо ле сти и За ко на о су зби ја њу за ра зних 
бо ле сти23 и да при ја вљу ју на ври је ме за ра зне бо ле сти на свом под руч ју, јер 
се де ша ва ло „да се че сто пу та епи де ми је ве ли ких раз ме ра от кри ва ју са свим 
слу чај но и то обич но, по што је бо лест по ко си ла ве ли ки број жр та ва”.24 Сре
ски ље ка ри, ко ји ма је би ло по вје ре но су зби ја ње за ра зних бо ле сти, че сто су 
би ли оба ви је ште ни о бо ле сти тек кад она узме ве ћег ма ха и људ ских жр та
ва. По ред то га мо рао је „да оба вља раз не уре дов не ду жно сти, оби ла зак сео
ских ам бу лан та па и до ста за ма шну ад ми ни стра ци ју и из ве штај ну слу жбу. 
Осим то га вр шио је и при ват ну прак су”.25

Од акут них за ра зних бо ле сти ко је су се по ја вљи ва ле на под руч ју Вр ба ске 
ба но ви не на пр вом мје сту би ли су мор би ле (оспи це, кр змак) и скр лет, за тим 
пје га ви („пје га вац”) и тр бу шни („цри јев ни”) ти фус и шар лах. Ве лик ле та
ли тет по ка зи вао је пер ту сис („ве ли ки” или „ма га ре ћи” ка шаљ).

Од ових за ра зних бо ле сти нај ви ше су стра да ли пла нин ски сре зо ви.26 
Глав ни и нај че шћи узрок епи де ми ја био је упо тре ба за га ђе не во де, а за тим 
ши ре ње кон так том, во ћем и сл.27

22 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 18.
23 Пре ма За ко ну о су зби ја њу за ра зних бо ле сти, оба ве зној при ја ви под ли је га ле су, на 

осно ву кли нич ке ди јаг но зе, сље де ће за ра зне бо ле сти: 1. Cho le ra (ко ле ра), 2. Pe stis (ку га), 3. 
Fe bris fla va (жу та гро зни ца), 4. Va ri o la ve ra (ве ли ке бо ги ње у свим об ли ци ма), 5. Typhus 
exant he ma ti cus (пје га ви ти фус), 6. Typhus re cur rens (по врат ни ти фус), 7. Fe bris typho i des – 
Typhus ab do mi na lis – Pa ratyphus – Гру па ти фа (сва ки по себ но – вру ћи це – цр ве ни ти фус – 
па ра ти фус), 8. Dysen te ria (ср до бо ља), 9. Scar la ti na (скр лет), 10. Dip hte ria et Cro up (гу шо бо ља), 
11. Me nin gi tis ce re bro spi na lis (за ра зно за па ље ње мо жда ни це), 12. En cep ha li tis let har gi ca (дре
ма ли ца), 13, Erysi pe las (цр ве ни вје тар), 14. Mal le us (са ка ги ја), 15. Te ta nus (зли грч), 16. An trax 
(про стрел – бе дре ни ца), 17. Le pra (гу ба), 18. Fe bris me li ten sis (мал те шка гро зни ца и Бан го ва 
бо лест), 19. Lyssa (ra bi es – бје сни ло), 20. Mor bus Weyli (Вај ло ва бо лест), 21. Po li omyeli tis acu
ta (за ра зно за па ље ње кич ме не мо жди не), и 22. Fa bris pu er pe ra lis (ба би ња гро зни ца). Осим 
на ве де них при ја ви су под ли је га ле чим се по ја ве у епи де миј ском об ли ку и у из у зет ној ја чи
ни ове за ра зне бо ле сти: 1. Mor bil li (мра се), 2. Va ri cel lae (ов че бо ги ње), 3. Ru be o la (цр ве ни це), 
4. Per tus sis (ве ли ки ка шаљ), 5. Fe bris pa pa tac cii (па па та чин гро зни ца – па си ја ча), 6. Pa ro ti tis 
epi de mi ca (за у шња ци), 7. Grip pe (ку ња ли ца) и 8. Den gue. Ми ни стар со ци јал не по ли ти ке и 
на род ног здра вља мо гао је и дру ге бо ле сти у слу ча ју по тре бе озна чи ти као за ра зне. Чл. 1 
„За ко на о су зби ја њу за ра зних бо ле сти”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 24. ја ну
а ра 1930, бр. 18–VII, 41; Чл. 1 и 2 „Пра вил ни ка о при ја вљи ва њу за ра зних бо ле сти и о са би
ра њу по да та ка о њи хо вом кре та њу”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 4. де цем бра 1930, 
бр. 56, 7.

24 Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 15. ма ја 1930, бр. 25, 2.
25 „Sa ni tet ska or ga ni za ci ja u Vr ba skoj ba no vi ni”, Le kar, 15. novembrа 1935, br. 203–204, 134.
26 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 17–18.
27 [Гавро] Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, Ал ма нах 

ба но ви на – Вр ба ска ба но ви на (у до дат ку: Вар дар ска ба но ви на и Зет ска ба но ви на), 1931, 
42–43.



Кра јем 1934. и по чет ком 1935. ве ли ка епи де ми ја мор би ла по ја ви ла се у 
сре зо ви ма Јај це, Ба ња лу ка, Мр ко њић Град, Кључ, Бо сан ски Пе тро вац и Бо
сан ско Гра хо во. Ље ка ри ко ји су су зби ја ли епи де ми ју твр ди ли су да је мор
би ди тет из но сио из ме ђу 85 и 90%, а ле та ли тет око 7%. Број ре ги стро ва них 
обо ље ња из но сио је око 10.000, а број умр лих око 6.000. На чин ста но ва ња 
и жи вље ња од и грао је пре суд ну уло гу у ши ре њу ове ве ли ке епи де ми је.28 
Ко ли ко је она та да узе ла ма ха нај бо ље свје до чи то што је ми ни стар со ци јал
не по ли ти ке и на род ног здра вља 23. ја ну а ра 1935. на ре дио Цен трал ном хи
ги јен ском за во ду у Бе о гра ду и Хи ги јен ском за во ду у За гре бу да упу те по 
два сво ја ље ка ра у Ба ња лу ку, ко ји ће се ста ви ти на рас по ла га ње ра ди су зби
ја ња мра се (мор би ла) и дру гих за ра зних бо ле сти на про сто ри ма сре зо ва 
Јај це, Мр ко њић Град, Бо сан ски Пе тро вац и Двор.29

Кра јем 1929. и по чет ком 1930. ве ли ка епи де ми ја скр ле ти по ја ви ла се у 
сре зо ви ма Гла моч, Мр ко њић Град и Ко тор Ва рош. У 1930. од 952 обо ље ла 
би ла су 182 смрт на слу ча ја, а 1936. је ре ги стро ва но све га 48 обо ље лих, од 
ко јих је тро је умр ло.30

Вр ба ску ба но ви ну је усљед ве ли ке ва шљи во сти те шко по га ђао пје га ви 
ти фус.31 На под руч ју Кра ље ви не СХС би ло је 1919. ре ги стро ва но 12.198 
слу ча је ва пје гав ца. По чет ком те го ди не ши ру око ли ну Ба ња лу ке по го ди ла 
је ве ли ка епи де ми ја пје га вог ти фу са, а у мар ту бо лест је по го ди ла и сам град. 
Пр ви обо ље ли изо ло ва ни су у ба ра ку Оп штин ске бол ни це у Ба ња лу ци.32 
Основ ни ла нац пје га вог ти фу са на те ри то ри ји Вр ба ске ба но ви не про те зао 
се од ју го и сто ка ка сје ве ро за па ду (Про зор – Бу гој но – Јај це – Мр ко њић Град 
– Кључ – Сан ски Мост), а сте пен ен де мич но сти опа дао је у прав цу сје ве ро
за па да. Па ра лел но са овим лан цем, у прав цу сје ве ро за па да, по сто ја ла су још 
два лан ца пје гав ца: сје вер ни (Фој ни ца – Трав ник – Ко тор Ва рош – Ба ња лу ка 
– При је дор) и ју жни (Дув но – Лив но – Гла моч – Бо сан ско Гра хо во – Бо сан
ски Пе тро вац – Би хаћ – Ца зин). И код њих је сте пен ен де мич но сти опа дао 
у прав цу сје ве ро за па да.33 Бо лест је би ла ен дем ска у по је ди ним сре зо ви ма, 
а по себ но у цен трал ним сре зо ви ма Ба но ви не. По те шко ће око су зби ја ња ове 
бо ле сти би ле су огром не. Во ди ла се стал на бор ба са овом бо ле шћу, али њу 
су оте жа ва ли не до ста так сред ста ва и не по вољ не те рен ске при ли ке због ко
јих је те шко би ло до ста ви ти пар не апа ра те за де пе ди ку ла ци ју у за ра же но 
мје сто.34

Тр бу шни ти фус, бо лест пр ља вих ру ку и но гу и не чи сте одје ће, ја вљао се 
у ни зиј ским кра је ви ма, а по себ но у По са ви ни и до њем то ку ри је ке Вр бас.35 Ве ћа 
епи де ми ја тр бу шног ти фу са за хва ти ла је 1925. и град Ба ња лу ку. За то је ра ди 

28 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 17–18.
29 АРСБЛ, 9, VI, 16, 101.
30 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 18.
31 Ар хив Бо сне и Хер це го ви не (=АБиХ), Зе маљ ска вла да за Бо сну и Хер це го ви ну 

(=ЗВБХ) (2), кут. 173, Из вје штај Ко тар ског уре да у Ко тор Ва ро шу о хи ги јен ским при ли ка ма 
од 16. ју ла 1919, бр. 3.052/1919.

32 Че до Алек сић, Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци, Ба ња Лу ка 2001, 31.
33 Boš ko Živ ko vić, Mi loš Ara nic ki i sar., Pe ga vac i re ku rens u NR Bo sni i Her ce go vi ni (Rad 

Dr žav ne sa ve zne ak ci je za su zbi ja nje pe gav ca i re ku ren sa u NR BiH), Sa ra je vo 1947, 8–9, 17–19.
34 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 18.
35 Г. Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, 42–43.
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спре ча ва ња ши ре ња епи де ми је вак ци ни са но око 3.000 осо ба.36 Дви је ве ли ке 
епи де ми је тр бу шног ти фу са у Вр ба ској ба но ви ни по ја ви ле су се кра јем 1935. 
и по чет ком 1936. го ди не. Нај те жа је би ла у се лу Мед на код Мр ко њић Гра да.37

У Вр ба ској ба но ви ни по себ но је био опа сан шар лах, усљед при ми тив них 
хи ги јен ских при ли ка на се лу, гдје су „че сто сва кућ на че љад спа ва ла у јед ној 
со би за јед но са бо ле сни ком”, па се бо лест ши ри ла „по пут екс пло зи је”.38 У зи му 
1930/31. ве ли ка епи де ми ја шар ла ха по го ди ла је сре зо ве Ко тор Ва рош, Јај це и 
Мр ко њић Град, гдје је би ло 105 обо ље лих, од ко јих је 28 умр ло. У апри лу 1931. 
епи де ми ја је би ла у опа да њу на под руч ју Ба но ви не, јер су вла сти пред у зе ле 
„обли га тор но це пље ње про тив шар ла ха” ка ко се бо лест не би вра ти ла.39

Ме ђу акут ним ин фек ци ја ма ко је су се ја вља ле на под руч ју Вр ба ске ба
но ви не би ле су ди зен те ри ја, диф те ри ја и ан тракс. Ди зен те ри ја се у по чет ку 
у Вр ба ској ба но ви ни ја вља ла у фор ми спо ра дич них слу ча је ва.40 У сеп тем бру 
и ок то бру 1940. на под руч ју сре зо ва Ба ња лу ка, Ко тор Ва рош, Пр ња вор, Те слић 
и Двор по ја ви ла се ве ли ка епи де ми ја ди зен те ри је. Пре ма по да ци ма Хи ги
јен ског за во да у Ба ња лу ци, би ло је око 4.000 обо ље лих од ове бо ле сти, са 
150 до 200 смрт них слу ча је ва. У су зби ја њу ди зен те ри је би ло је ан га жо ва но 
цје ло куп но осо бље Хи ги јен ског за во да у Ба ња лу ци, сре ски ље ка ри и по
моћ но осо бље за ра же них сре зо ва. У ци љу су зби ја ња ове бо ле сти осно ва на 
је и по моћ на бол ни ца у се лу Ли пљу, ко ја је ра ни је би ла у се лу Јо шав ци.41 
Диф те ри ја се по ја ви ла са мо јед ном у епи де миј ској фор ми, у Сре зу Гла моч.42

Вла сти су то ком 1931. спр о ве ле де цен тра ли за ци ју ли је че ња про тив бје
сни ла, јер се де ша ва ло да се за ра же не осо бе не под врг ну ли је че њу због уда
ље но сти бол ни ца и не мо гућ но сти да пла те пут не тро шко ве. Због то га је 
ли је че ње ове бо ле сти би ло пре не се но у над ле жност сре ских ље ка ра.43

Ма ла ри ја је углав ном би ла ве за на за кра је ве уз ри је ку Са ву и до ње то
ко ве ри је ка Вр бас и Бо сна, а у ма њој мје ри и за под руч ја сре зо ва Пр ња вор 
и При је дор. Нај ра спро стра ње ни ја је би ла у Сре зу Бо сан ска Гра ди шка44 и 
сре ској ис по ста ви Бо сан ски Брод.45 Број обо ље лих од ове ин фек тив не бо ле
сти у Вр ба ској ба но ви ни 1938. кре тао се из ме ђу 3.000 и 4.000.46

36 Ч. Алек сић, Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци, 31.
37 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 18; Бо јан Стој нић, Ве ри ца М. Сто шић, Ље кар ска 

ко мо ра Вр ба ске ба но ви не 1929–1941, Ба ња лу ка 2012, 81.
38 Г. Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, 42–43; За пи сник 

тре ћег ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 15 и 16 де цем
бра 1932 год., Бе о град 1933, 146.

39 „Ста ње на род ног здра вља у Вр ба ској ба но ви ни и ра до ви на аса на ци ји у ме се цу мар ту 
и апри лу 1931. год.”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 14. ма ја 1931, бр. 20, 2.

40 Г. Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, 43.
41 Вр ба ске но ви не, 1. но вем бра 1940, бр. 1.748, 4.
42 „Sa ni tet ska or ga ni za ci ja u Vr ba skoj ba no vi ni”, Le kar, 15. novembrа 1935, br. 203–204, 134.
43 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 19.
44 Глав ни рад на су зби ја њу ма ла ри је у Вр ба ској ба но ви ни вр шио је Дом на род ног 

здра вља у Бо сан ској Гра ди шки. Овај рад био је огра ни чен на пе ри о ди чан из ла зак ље ка ра у 
по је ди на за ра же на под руч ја ра ди ис пи ти ва ња и ди је ље ња бес плат них ли је ко ва ста нов ни
штву. Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 19.

45 Г. Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, 43.
46 За пи сник сед ни ца де ве тог за се да ња Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не одр жа них 6, 7. 

и 8. мар та 1939. го ди не у Већ ни ци Бан ског ве ћа (ру ко пис, штам па не са мо ко ри це – прим. 
ау то ра), 122.
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Од хро нич них обо ље ња пр во мје сто у Вр ба ској ба но ви ни за у зи мао је 
ен дем ски си фи лис. Мје ре за су зби ја ње ове бо ле сти пр ви пут су пред у зе те 
1929, ка да је ши ром Ба но ви не по диг нут чи тав низ ста ни ца и ам бу лан ти у ци љу 
ње ног ли је че ња и су зби ја ња.47 Нај за ра же ни ји сре зо ви би ли су Гра ча ни ца, Гра
да чац, Те шањ, Ма глај и Ца зин. Број обо ље лих из но сио је око 25.000.48

На под руч ју Вр ба ске ба но ви не би ле су 1931. дви је уста но ве (ам бу лан те) 
за су зби ја ње ко жних и ве не рич них бо ле сти. У њи ма су те го ди не оба вље на 
2.994 пре гле да и 4.550 кон сул та ци ја и одр жа но је 17 пре да ва ња, ко ји ма је при
су ство ва ло 259 слу ша ла ца.49

Обо ље лих од го но ре је од 1935. до 1938. би ло је 1.710, од то га 1.282 му
шка ра ца и 438 же на, а од си фи ли са 2.722, од ко јих је би ло 1.616 му шка ра ца 
и 1.106 же на.50

Пре гле да них осо ба на ко жне и ве не рич не бо ле сти на под руч ју Вр ба ске 
ба но ви не у 1937. би ло је 1.800. Ве не рич но обо ље ње кон ста то ва но је код 530, 
а ко жно код 1.150 осо ба. Број свих пре гле да и по сје та у ве зи са овим обо ље
њи ма из но сио је 6.300, а број по сје та ра ди са вје та 230.51

Вр ба ска ба но ви на је у по гле ду ра ши ре но сти ту бер ку ло зе („су ши це”, 
„јек ти ке”) за у зи ма ла пр во мје сто у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. За ве ли ку рас
про стра ње ност ове бо ле сти узрок је био Пр ви свјет ски рат. Гла до ва ње то ком 
ра та и у пр вим по сље рат ним го ди на ма ра пид но је сма њи ло от пор ну сна гу 
ста нов ни штва и омо гу ћи ло ши ре ње бо ле сти.52 Ту бер ку ло за је би ла на ша 
„на род на бо лест”, од но сно „бо лест не кул ту ре, не зна ња, си ро ма штва, би је
де”.53 Број смрт них слу ча је ва од ове бо ле сти у Ба но ви ни из но сио је 38 на 
10.000 ста нов ни ка, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 27. Сва ке го ди не је на под
руч ју Ба но ви не од ове бо ле сти уми ра ло из ме ђу 3.500 и 4.000 љу ди.54 У Вр ба
ској ба но ви ни по сто ја ла су са мо два ан ти ту бер ку ло зна дис пан зе ра, при Хи
ги јен ском за во ду у Ба ња лу ци и До му на род ног здра вља у Би ха ћу. Ан ти ту бер
ку ло зни дис пан зер у Би ха ћу био је не пот пун јер ни је по сје до вао Ренд ге нов 
апа рат. Обо ље ли од ове бо ле сти има ли су на рас по ла га њу око 50 кре ве та у 
осам бол ни ца на те ри то ри ји Вр ба ске ба но ви не.55 Управ ник Ба ња луч ке бол
ни це др Ејуб Му је зи но вић сма трао је да све те же ту бер ку ло зне бо ле сни ке 
тре ба изо ло ва ти, а да је у Вр ба ској ба но ви ни тре ба ло обез би је ди ти око 4.000 
бол нич ких по сте ља, док је 1932. на под руч ју Вр ба ске ба но ви не би ло се дам 
бол ни ца са 350–360 по сте ља.56

47 Г. Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, 43.
48 Дом на род ног здра вља у До бо ју по кри вао је све прет ход но на ве де не сре зо ве, из у зев 

Ца зи на, те је ис пи ти ва ње, ли је че ње и су зби ја ње ове бо ле сти пред ста вља ло за ње га је дан од 
нај ва жни јих здрав стве них про бле ма. Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 19.

49 „Su zbi ja nje za ra znih bo le sti”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1933, 207.
50 „Ста ти стич ки по да ци ве не рич них бо ле сти”, Вр ба ске но ви не, 13. ав гу ста 1939, бр. 

1.613, 2.
51 Ар хив Ју го сла ви је (=АЈ), фонд 39, Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на род ног 

здра вља Кра ље ви не Ју го сла ви је (=МСПНЗКЈ), 9, 27–28.
52 Г. Ву ји чић, „Здрав стве не и хи ги јен ске при ли ке Вр ба ске ба но ви не”, 42.
53 M. Jan ko vić, „Zdra vlje u na šem se lu”, Вр ба ске но ви не, 10. мар та 1936, бр. 944, 3.
54 Г. Ву ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 19.
55 Вр ба ске но ви не, 19. ма ја 1935, бр. 709, 1.
56 Б[ожидар] В[есић], „Ју го сло вен ска ли га про тив ту бер ку ло зе. Из вр шни од бор ба но

вин ске упра ве у Ба њој Лу ци”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 2. ју на 1932, бр. 22, 6–7.



141

У ци љу бор бе са овом опа ком бо ле шћу 15. де цем бра 1935. осно ва на је 
Ли га про тив ту бер ку ло зе у Ба ња лу ци. Ли га је на сто ја ла да за ин те ре су је ши ру 
јав ност, ани ми ра имућ не гра ђа не да нов ча но по мог ну ан ти ту бер ку ло зну ак ци
ју и осну је бол нич ко одје ље ње за ли је че ње ту бер ку ло зних у Ба ња лу ци.57

На тро днев ној кон фе рен ци ји пред став ни ка здрав стве них уста но ва о 
здрав стве ним при ли ка ма у Вр ба ској ба но ви ни, одр жа ној у Хи ги јен ском за
во ду у Ба ња лу ци у фе бру а ру 1941, кон ста то ва но је да је ту бер ку ло за узе ла 
ма ха у гра до ви ма и се ли ма Вр ба ске ба но ви не. На под руч ју Ба но ви не ни је 
по сто јао са на то ри јум или бол ни ца за ту бер ку ло зно обо ље ле. На кон фе рен
ци ји до не сен је за кљу чак да се бор ба про тив ове бо ле сти ак ти ви ра осни ва њем 
уста но ва, пр вен стве но но во и згра ђе ног ље чи ли шта за ту бер ку ло зне у Сан ском 
Мо сту, ко је је тре ба ло опре ми ти и за по сли ти ље ка ре, и да се при Др жав ној 
бол ни ци у Ба ња лу ци отво ри одје ље ње за ту бер ку ло зне бо ле сни ке, а да се, 
по ред бол ни це у Гра ча ни ци, по диг не бол ни ца у До бо ју са ан ти ту бер ку ло
зним дис пан зе ром, ко ји би слу жио по тре ба ма ис точ ног ди је ла Вр ба ске ба
но ви не.58 По себ но ак ти ван у су зби ја њу ту бер ку ло зе на те ри то ри ји Вр ба ске 
ба но ви не био је при зна ти спе ци ја ли ста за ову бо лест др Ве ли мир Чо вић, 
шеф Ан ти ту бер ку ло зног дис пан зе ра Хи ги јен ског за во да у Ба ња лу ци. Он је 
одр жао ве ли ки број пре да ва ња и пи сао у Вр ба ским но ви на ма о ути ца ју ту
бер ку ло зе на здрав стве но ста ње на ро да.59

Је дан од нај круп ни јих со ци јал них про бле ма и пра ва по шаст по здра вље 
на ро да био је ал ко хо ли зам. Овај по рок је „у то ли кој ме ри ухва тио ма ха, да 
је по стао за пре ка сва ком на прет ку”. Ин же њер Ла зар Ма р ко вић из ра чу нао је 
да на те ри то ри ји Сре за Пр ња вор „це ло куп ни при ход од зе мљо рад ње по од
бит ку ре жиј ских тро шко ва и ко ли чи не хра не по треб не за пре хра ну – би ва 
по пи јен, по тро шен у ал ко хол на пи ћа, а оста ле по тре бе (оде ло, по рез и др.) 
би ва ју на ми ре не од про да не сто ке”.60 У ци љу су зби ја ња ал ко хо ли зма осно ва
на су по чет ком 30их го ди на дру штва тре зве но сти ши ром Вр ба ске ба но ви не.61

Пи та ње снаб ди је ва ња ста нов ни штва пит ком во дом пред ста вља ло је 
је дан од нај ве ћих здрав стве них про бле ма Вр ба ске ба но ви не. Ве ли ки број 
сре зо ва, по себ но оних у ју жном ди је лу Ба но ви не, при па дао је кр шу и био је 
си ро ма шан во дом. И мно ги дру ги сре зо ви ко ји ни су при па да ли кр шу, као 
што су би ли Пр ња вор и ди је лом При је дор, па ти ли су од без вод но сти. По
сто ја ла су на се ља у ко ји ма у кру гу од 10 до 15 km ни је би ло пит ке во де. 

57 Исто, 6; „Из вр шни од бор ли ге про тив ту бер ку ло зе у Ба њој Лу ци”, Слу жбе ни лист 
Вр ба ске ба но ви не, 16. ју на 1932, бр. 24, 9; Вр ба ске но ви не, 19. ма ја 1935, бр. 709, 1; Исто, 17. 
ма ја 1936, бр. 995, 1; Исто, 14. но вем бра 1936, бр. 1.139, 4; Исто, 15. но вем бра 1936, бр. 1.140, 
3; Исто, 17. но вем бра 1936, бр. 1.141, 2; Исто, 19. но вем бра 1936, бр. 1.143, 3.

58 Исто, 16. фе бру а ра 1941, бр. 1.769, 1.
59 Бо јан Стој нић, Ве ри ца М. Сто шић, Ба ња луч ки ље ка ри у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Ба

ња лу ка 2017, 192.
60 „При вред не при ли ке у Пр ња вор ском сре зу”, Глас Вр ба ске ба но ви не, 10. но вем бра 

1929, бр. 1, 3; Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 16. фе бру а ра 1930, бр. 11, 2.
61 Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 16. фе бру а ра 1930, бр. 11, 2; Исто, 19. ју на 1930, 

бр. 30, 1; Исто, 26. ма ја 1932, бр. 21, 5; Исто, 22. но вем бра 1932, бр. 54, 6; Вр ба ске но ви не, 24. 
мар та 1933, бр. 89, 5; Исто, 29. мар та 1933, бр. 91, 7; Исто, 2. но вем бра 1933, бр. 248, 4; Исто, 
23. фе бру а ра 1936, бр. 932, 2; Исто, 29. ма ја 1936, бр. 1.004, 3; Б. Стој нић, В. Сто шић, Ба ња
луч ки ље ка ри у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 165, 168.
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Пре ма при ча њу се ља ка де ша ва ло се да сто ка у љет ном пе ри о ду оста не без 
во де 10–15 да на. У тим кра је ви ма ста нов ни штво се сна ла зио пра вље њем 
ло ка ва, на би је них ило ва чом и об ра ђе них пру ћем, у ко је се саку пља ла ки
шни ца. По овим ло ква ма че сто су чи та ви кра је ви до би ја ли на зив „Ло ква ри”. 
Во да из ло ка ва би ла је мут на и за га ђе на, а њу су, по ред сто ке, ко ри сти ли че сто 
и љу ди, што је до во ди ло до че стих па ра зит них и цри јев них обо ље ња.62 Јед на 
од нај ва жни јих мје ра на по љу по ди за ња хи ги је не на се лу и су зби ја ња за ра
зних бо ле сти би ло је по ди за ње са ни тет скотех нич ких обје ка та. Хи ги јен ски 
за вод у Ба ња лу ци у раз до бљу од 1930. до 1940. из гра дио је око 500 раз ли
чи тих са ни тет скотех нич ких обје ка та: во до во да, хи ги јен ских бу на ра, ку па
ти ла, ци стер ни, ну жни ка и др.63

Нај ви ши струч ни здрав стве ни са вје то дав ни ор ган ба на Вр ба ске ба но
ви не био је Бан ски са ни тет ски са вјет Вр ба ске ба но ви не, ко ји је у 1938. дје
ло вао ин тен зив но у со ци јал ноздрав стве ном и оп ште ад ми ни стра тив ном 
по гле ду.64

На под руч ју Вр ба ске ба но ви не по чет ком 1931. по сто ја ле су че ти ри град
ске (оп штин ске), пет ба но вин ских, три бол ни це со ци јал ног оси гу ра ња и 
јед на ру дар ска.65

Бан Све ти слав Ти са Ми ло са вље вић је кра јем 1932. сма трао да на под
руч ју Вр ба ске ба но ви не по сто ји по тре ба за отва ра њем нај ма ње 15 но вих 
бол ни ца.66

Ка ко због си ро ма штва оп шти не у Вр ба ској ба но ви ни ни су би ле у мо
гућ но сти да из др жа ва ју бол ни це, оне су се обра ћа ле мол бом Бан ској упра ви 
у Ба ња лу ци да их пре у зме Ба но ви на у сво ју над ле жност. Због опа сно сти да 
те бол ни це бу ду за тво ре не, ба но вин ске вла сти пре у зе ле су до 1933. њих че
ти ри у сво ју над ле жност.67

На под руч ју Вр ба ске ба но ви не 1934. по сто ја ле су ба но вин ске бол ни це 
у Ба ња лу ци, Би ха ћу, Ца зи ну, Бо сан ском Но вом, Дер вен ти, Пр ња во ру, Кљу чу, 
Ко тору Ва ро шу, за тим бол ни це со ци јал ног оси гу ра ња у Др ва ру, Јај цу, Гор њим 
Под град ци ма и Те сли ћу68 и Вр ба ска стал на вој на бол ни ца у Ба ња лу ци.

Осим ба ња луч ке, оста ле ба но вин ске бол ни це сво јим уре ђе њем, бро јем 
ље ка ра и по сте ља ни су од го ва ра ле сво јој свр си. Пре ма та да шњим ин фор ма

62 Са ни тет скотех нич ко одје ље ње Хи ги јен ског за во да у Ба ња лу ци по све ћи ва ло је 
ве ли ку па жњу снабди је ва њу без вод них кра је ва пит ком во дом, што је пред ста вља ло „пр ви 
и основ ни услов за по ди за ње оп штих здрав стве них и хи ги јен ских при ли ка на се лу”. Г. Ву
ји чић, „Вр ба ска ба но ви на”, 19–20; Б. Стој нић, нав. дје ло, 100.

63 „Нај хит ни је по тре бе здрав ства у Вр ба ској ба но ви ни”, Вр ба ске но ви не, 16. фе бру а ра 
1941, бр. 1.769, 2.

64 „Пра вил ник о са ста ву и де ло кру гу бан ског са ни тет ског са ве та”, Слу жбе не но ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, 18. де цем бра 1929, бр. 297–CXXIV; АРСБЛ, 9, VI, 16, 224, бр. 304/1938.

65 V. Ma na kin, Ba no vi na Vr ba ska – Opšti pre gled, 12.
66 Бан Све ти слав Ти са Ми ло са вље вић из ја вио је на сјед ни ци Бан ског ви је ћа Вр ба ске 

ба но ви не: „Има још сре зо ва у на шој Ба но ви ни ко ји ма је нео п ход но по треб на ма и нај ма ња 
бол ни ца, а ми не мо же мо да ти ни ам бу лан ту”. За пи сник тре ћег ре дов ног го ди шњег са стан
ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 15 и 16 де цем бра 1932 год., 164.

67 Исто, 162–163, 164; За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа 
Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., За греб [1934], 119, 121.

68 „Sa ni tet ska or ga ni za ci ja u Vr ba skoj ba no vi ni”, Le kar, 15. novembrа 1935, br. 203–204, 
133–134, 136.
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ци ја ма глав не ка рак те ри сти ке ба но вин ских бол ни ца би ле су „сла бо ма те ри
јал но снаб де ва ње, до тра јао и не пот пун ин вен тар, не шко ло ван пер со нал”.69

Пре ма та да шњим стан дар ди ма, на 1.000 ста нов ни ка у се о ским обла
сти ма до ла зи ле су дви је бол нич ке по сте ље, а у ин ду стриј ским кра је ви ма и 
гра до ви ма по шест по сте ља. У скла ду с овим ста њем у Вр ба ској ба но ви ни 
би ло је нео п ход но на 1.000 ста нов ни ка обез би је ди ти че ти ри по сте ље, од но
сно укуп но 4.002. Сре ди ном 1934. за по сле но је 13 ље ка ра, од ко јих че тво ро 
у бол ни ци у Ба ња лу ци, тро је у бол ни ци у Би ха ћу, а у оста лим бол ни ца ма 
по је дан или чак ни је дан. Има ју ћи у ви ду здрав стве не те шко ће, ба ња луч ки 
адво кат и по ли ти чар др Сте ван Мо ље вић пред ла гао је да се бол ни ца у Ба
ња лу ци про ши ри отва ра њем пет одје ље ња: ин тер ног, хи рур шког, ко жног и 
ве не рич ног, за ра зног и за отво ре ну ту бер ку ло зу, а сва ко са по 50 до 150 по
сте ља, да се бол ни ца у Би ха ћу про ши ри на 200 по сте ља са три одје ље ња, у 
Гла мо чу, Јај цу и Мр ко њић Гра ду по ди гну ма ње бол ни це, да се бол ни ца у 
Кљу чу про ши ри на 120 по сте ља и са два до три одје ље ња, отва ра ње одје ље
ња за отво ре ну ту бер ку ло зу при по сто је ћим бол ни ца ма и по ди за ње ве ли ког 
по себ ног ље чи ли шта за ту бер ку ло зне на под руч ју Ба но ви не. За ово је сред ства 
тре ба ло да обез би је ди др жа ва.70

Иа ко је бол ни ца у Ба ња лу ци71 би ла глав на бол нич ка уста но ва на под
руч ју Вр ба ске ба но ви не, она је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ула зи ла у ред сред њих 
бол ни ца.72

Бол ни ца је 1936. рас по ла гала са 86 по сте ља, шест ље ка ра, 16 бол ни ча
ра, се ста ра и ла бо ра на та и 17 оста лог осо бља. Број бо ле сни ка у тој го ди ни 
из но сио је 2.503, ко ји су на ли је че њу про ве ли укуп но 32.426 да на. На 10.000 
ста нов ни ка број кре ве та у Ба ња луч кој бол ни ци из но сио је 0,7.73

69 „Sa ni tet ska or ga ni za ci ja u Vr ba skoj ba no vi ni”, Le kar, 15. novembrа 1935, br. 203–204, 133.
70 Др Сте ван Мо ље вић ка же: „То је јед на од ње них пр вих ду жно сти. Јер са мо здрав 

и сна жан на род мо же да очу ва и уре ди на шу про стра ну отаџ би ну, јер са мо здрав члан за
јед ни це мо же да бу де до бар при вред ник и до бар вој ник. Овај крај има и пра во да то тра жи, 
јер има пра во на жи вот ба рем у ис тој ме ри ко ли ко и дру ги”. Сте ван Мо ље вић, „Су зби ја ње 
ту бер ку ло зе у Вр ба ској ба но ви ни”, Вр ба ске но ви не, 19. ав гу ста 1934, бр. 487, 1.

71 Бол ни цу у Ба ња лу ци осно ва ла је ау стро у гар ска оку па ци о на власт 1879. го ди не. 
Бол ни ца је до по чет ка Дру гог свјет ског ра та ди је ли ла те шку по ли тич ку и дру штве ну суд
би ну на ро да. У раз ли чи тим др жав но прав ним окви ри ма, оку па ци о ним и сло бод ним, ми је
ња ла је и свој на зив. У ау стро у гар ском оку па ци о ном вре ме ну на зва на је Оп штин ска бол
ни ца у Ба ња лу ци. Тај на зив је за др жан и у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји до 1933, ка да је 
пре и ме но ва на у Ба но вин ску бол ни цу у Ба ња лу ци. Њу је фи нан си ра ла Кра љев ска бан ска 
упра ва Вр ба ске ба но ви не. У 1935. пре шла је из бан ске у др жав ну над ле жност са на зи вом 
Др жав на бол ни ца у Ба ња лу ци, ко ји ће за др жа ти и за ври је ме Дру гог свјет ског ра та. Бол
нич ки на зи ви (оп штин ска, ба но вин ска и др жав на) ни су озна ча ва ли њен ни во или под руч је 
дје ло ва ња, већ из во ре ње ног фи нан си ра ња. Чл. 4 „За ко на о бол ни ца ма”, Слу жбе не но ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, 6. мар та 1930, бр. 52–XVI II, 431; За пи сник че твр тог ре дов ног го ди
шњег са стан ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 
121; Сте ван З. Ива нић, „На ша здрав стве на слу жба”, Го ди шњак о на род ном здра вљу и ра ду 
здрав стве них уста но ва и ор га на 1936, Бе о град 1937, VI; Mi lan Vuk ma no vić, „Iz me đu dva ra ta”, 
Ba nja lu ka, In sti tut za isto ri ju, Ba nja lu ka 1990, 107.

72 Ма ле бол ни це рас по ла га ле су са до 50 бо ле снич ких по сте ља, сред ње од 50 до 300, 
а ве ли ке с ви ше од 300. Чл. 1 „Уред бе о са ни тет скотех нич ким про пи си ма за гра ђе ње јав них 
бол ни ца”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 1. ју ла 1930, бр. 146–LI II, 1.313.

73 Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1936, knj. VII, Be o grad 1937, 416.
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У дру гој по ло ви ни 30их го ди на Ба ња луч ка бол ни ца би ла је на осно ву 
обез би је ђе ног кре ди та ве ли ко тро спрат но гра ди ли ште број них обје ка та и 
но во о сно ва них одје ље ња и од сје ка.74 У но во са гра ђе ној тро спрат ној згра ди 
1934/35. го ди не на ла зи ло се Хи рур шко одје ље ње. На дру гом спра ту на ла
зи ло се Одје ље ње за бо ле сти уха, но са и гр ла, а у су те ре ну ко тлов ни ца. Одјел 
за ренд ген осно ван је 1935. Ушни, Оч ни и Ги не ко ло шкопо ро ђај ни одјел 
осно ва ни су 1937. го ди не. Иду ће го ди не по диг ну та је згра да у ко ју су смје
ште ни За ра зно одје ље ње и, не што ка сни је, Ин тер но одје ље ње. Упра ва бол
ни це смје ште на је у обје кат ко ји је из гра ђен 1939. го ди не. Ко жнове не рич ни 
одјел осно ван је тек 1941. го ди не.75

На по чет ку 1939. у Ба ња луч кој бол ни ци од 210 по сте ља Ин тер ном одје
ље њу при па да ло је 80, За ра зном 30 и Хи рур шкоор то пед ском одје ље њу 100.76

Бол ни ца у Би ха ћу је за ври је ме об ла сне са мо у пра ве пре шла у над ле
жност др жа ве, а 1929. у над ле жност Вр ба ске ба но ви не.77 Број па ци је на та 
Би хаћ ке бол ни це сва ке го ди не се по ве ћа вао, јер је она слу жи ла за ли је че ње 
бо ле сни ка из ши ре око ли не, ко јој је гра ви ти ра ло 10 сре зо ва, и то че ти ри из 
Сав ске ба но ви не, а шест из Вр ба ске ба но ви не (Би хаћ, Ца зин, Бо сан ски Пе
тро вац, Бо сан ска Кру па, Сан ски Мост и Бо сан ски Но ви). Зна чај но јој је би ло 
узо р но уре ђе но Хи рур шко одје ље ње, у ко јем су се из во ди ли нај те жи хи рур
шки за хва ти и са „ве ли ким успе хом”. За по шља ва ла је два до три ље ка ра, од 
ко јих је је дан био хи рург.78

Бол ни ца у Ца зи ну по чет ком 30их го ди на рас по ла га ла је с 30 по сте ља 
и има ла јед ног ље ка ра, ко ји је био исто вре ме но и њен управ ник и сре ски 
ље кар. У 1931. у бол ни ци су ли је че на 535 па ци је на та, а умр ло их је 11.79

Бол ни ца у Бо сан ском Но вом слу жи ла је по тре ба ма сре зо ва Бо сан ски 
Но ви, Бо сан ска Кру па, При је дор и Двор, ко ји су бро ја ли пре ко 150.000 ста
нов ни ка.80 По чет ком 30их го ди на рас по ла га ла је с 30 по сте ља и за по шља
ва ла јед ног ље ка ра, ко ји је исто вре ме но био њен управ ник и сре ски ље кар. 
То ком 1931. у бол ни ци је ли је че но 90 па ци је на та, од ко јих су умр ла дво ји ца.81

Бол ни ца у Дер вен ти, са 40 по сте ља, слу жи ла је по тре ба ма ста нов ни
штва ис точ ног ди је ла Ба но ви не, ко ји „од Пр ња во ра ис точ но, се вер но и ју жно 

74 M. Vuk ma no vić, „Iz me đu dva ra ta”, 107.
75 АРСБЛ, фонд 99, На род ни од бор Сре за Ба ња лу ка (=НОСБЛ), кут. 29 (гра ђа бб), 

го ди на 1963, стр. 4–5, 8–10; АРСБЛ, фонд 648, Фонд за об но ву Ба ња лу ка (=ФЗОБЛ), 29, N. 
Ho tić, „Sa na ci o no raz voj ni pro gram” Me di cin skog cen tra Ba nja Lu ka, I dio, I knj., Ba nja Lu ka: 
Za vod za stu di je i pro jek to va nje, 1971, 2–3.

76 Го ди шњак о на род ном здра вљу и ра ду здрав стве них уста но ва и ор га на 1939, Бе о град 
1940, 132–133, 136–137, 140–141.

77 „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go
sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248.

78 За пи сник тре ћег ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, др жа
ног 15 и 16 де цем бра 1932 год., 146–147, 148; За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка 
Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 118; За пи сник 
сед ни ца де се тог за се да ња Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не одр жа них 19, 20 и 21 фе бру а ра 
1940 го ди не у Већ ни ци Бан ског дво ра, [Бањалука 1940], 122.

79 „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go
sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248.

80 Вр ба ске но ви не, 17. фе бру а ра 1937, бр. 1.210, 3.
81 „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go

sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248.
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не ма ни јед не бол ни це”. За по шља ва ла је јед ног ље ка ра, ко ји је исто вре ме но 
био њен управ ник и сре ски ље кар. У бол ни ци је 1931. ли је че но 667 па ци је
на та, а умр ло 43.82

Бол ни ца у Ко тор Ва ро ши по чет ком 30их го ди на по сје до ва ла је три бо
ле снич ке про сто ри је и 26 по сте ља. За по шља ва ла је јед ног ље ка ра, ко ји је био 
исто вре ме но и њен управ ник. За ову бол ни цу се сма тра ло да ју је тре ба ло 
про ши ри ти осни ва њем па ви љо на (одје ље ња) за ин фек тив не бо ле сти. То ком 
1931. кроз бол ни цу је про шло 409 па ци је на та, а умр ло их је 17.83

За бол ни цу у Кљу чу сма тра ло се да је би ла „нај по треб ни ја јер цео ју жни 
го ро ви ти део ба но ви не са сре зо ви ма Јај це, Мр ко њић Град, Кључ и Гла моч 
има са мо ту бол ни цу са 25 кре ве та”. Бол ни ца је за по шља ва ла јед ног ље ка ра, 
ко ји је исто вре ме но био њен управ ник и сре ски ље кар. У бол ни ци је 1931. 
ли је че но 311 па ци је на та, а умр ло их је 12.84

Бол ни ца у Пр ња во ру, са 22 по сте ље, у сје ди шту нај ве ћег сре за с пре ко 
63.000 ста нов ни ка, рас те ре ћи ва ла је бол ни це у Ба ња лу ци и Дер вен ти. За
по шља ва ла је јед ног ље ка ра, ко ји је био исто вре ме но њен управ ник и сре ски 
ље кар. У њој је 1931. ли је че но 506 па ци је на та, а умр ло их је 15. Бол ни ца је 
1934. има ла 560 па ци је на та.85

У 1936. го ди ни на под руч ју Вр ба ске ба но ви не би ло је 12 бол ни ца (јед
на др жав на, се дам ба но вин ских и че ти ри оста ле) са 438 по сте ља, 20 ље ка ра, 
48 бол ни ча ра, се ста ра и ла бо ра на та и 62 оста лог осо бља.86

Дви је го ди не ка сни је, 1938, би ло је на под руч ју Вр ба ске ба но ви не јед на 
др жав на, се дам ба но вин ских и три бол ни це со ци јал ног оси гу ра ња. Број по
сте ља у 11 бол ни ца из но сио је 521. У њи ма је ли је че но 10.438 бо ле сни ка, 
ко ји су у њи ма про ве ли 110.435 бол нич ких да на. Бол ни це су за по шља ва ле 
143 рад ни ка, од ко јих 23 ље ка ра, два апо те ка ра и хе ми ча ра, 59 ли ца струч ног 
и по моћ ног осо бља, јед но тех нич ко ли це, 17 ад ми ни стра тив них ли ца и 41 
ли це по двор ног осо бља.87

Као што је Ба ња лу ка би ла ве ли ко гра ди ли ште при ли ком из град ње ње не 
бол ни це, би ла је и Вр ба ска ба но ви на у дру гој по ло ви ни 30их го ди на гра
ди ли ште број них бол нич ких обје ка та, ко јим се при сту пи ло у При је до ру, 

82 „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go
sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248; За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа 
Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 119.

83 „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go
sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248; За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа 
Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 120, 139.

84 За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, 
др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 120; „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla vi ji”, 
Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248; Вр ба ске но ви не, 19. ав гу ста 
1934, бр. 487, 1.

85 За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, 
др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 120; „Bol ni ce i dru ge usta no ve za le če nje u Ju go sla
vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1933, 243, 248; „Sa ni tet ska or ga ni za
ci ja u Vr ba skoj ba no vi ni”, Le kar, 15. novembrа 1935, br. 203–204, 133.

86 Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1936, knj. VII, Be o grad 1937, 416–417.
87 Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1938–1939, knj. IX, Be o grad 1939, 400–

401.
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Мр ко њић Гра ду, Гра ча ни ци, Бо сан ској Гра ди шки, Сан ском Мо сту, Бо сан
ском Пе тров цу, Бо сан ском Гра хо ву, Гла мо чу, Јај цу и Бо сан ској Ду би ци.88

У ври је ме тро днев не кон фе рен ци је о здрав стве ним при ли ка ма у Вр ба
ској ба но ви ни, ко ју су одр жа ли у фе бру а ру 1941. пред став ни ци здрав стве них 
уста но ва, за кљу че но је да се од мах оспо со би за рад ље чи ли ште за ту бер ку
ло зне у Сан ском Мо сту, да се при Др жав ној бол ни ци у Ба ња лу ци отво ри 
Одје ље ње за ту бер ку ло зне бо ле сни ке и да се по диг не бол ни ца у До бо ју са 
ан ти ту бер ку ло зним дис пан зе ром, ко ја би слу жи ла по тре ба ма ис точ ног ди
је ла Ба но ви не.89 Ове ам би ци о зне пла но ве оне мо гу ћио је по че так Дру гог 
свјет ског ра та.

Ра ди уна пре ђе ња на род ног здра вља осно ва не су здрав стве не оп шти
не,90 што је пред ста вља ло „нај ве ћи до са да њи на пре дак у са ни тет ској ога
ни за ци ји”. Њи хо вим уво ђе њем у се ли ма би ла је обез би је ђе на ље кар ска по моћ 
и хи ги јен ска за шти та ве ћин ског се о ског ста нов ни штва.91

Оба ве за са мо стал них здрав стве них оп шти на би ла је да на сва ких 10.000 
ста нов ни ка пла ћа ју по јед ног оп штин ског ље ка ра и јед ну се стру по моћ ни цу, 
да на сва ких 5.000 ста нов ни ка пла ћа ју јед ну ква ли фи ко ва ну оп штин ску ба
би цу, да сно се бол нич ке тро шко ве си ро ма шног ста нов ни штва, да осни ва ју, 
гра де и из др жа ва ју здрав стве не уста но ве, и уче ству ју при аса на ци ји и су
зби ја њу за ра зних бо ле сти.92

Са ни тет ско осо бље са мо стал них здрав стве них оп шти на фи нан си ра но 
је из оп штин ског бу џе та,93 а удру же них здрав стве них оп шти на из ба но вин
ског бу џе та, па су сма тра ни осо бљем Ба но ви не.94

Сје ди ште оп штин ског ље ка ра на те ри то ри ји удру же не здрав стве не оп
шти не од ре ђи вао је бан.95 Удру же не здрав стве не оп шти не за уна пре ђе ње 
здрав стве не слу жбе би ле су од ве ли ког зна ча ја, „јер нај бо ље ре ша ва пи та ње 
ка ко ће на род нај лак ше, нај бр же и нај јеф ти ни је до ћи до ле ка ра и ле ко ва”.96 

88 Бу џет рас хо да и при хо да Вр ба ске ба но ви не за 1937/38. го ди ну, Ба ња Лу ка 1937, 34; 
Бу џет рас хо да и при хо да Вр ба ске ба но ви не за 1938/39. го ди ну, Ба ња Лу ка 1938, 52–53, 57; 
Бу џет рас хо да и при хо да Вр ба ске ба но ви не за 1939/40. го ди ну, Ба ња Лу ка 1939, 57–58, 61; 
Вр ба ске но ви не, 6. ја ну а ра 1937, бр. 1.179, 1; Исто, 7, 8, 9. ја ну а ра 1937, бр. 1.180, 1; Исто, 21. 
ја ну а ра 1937, бр. 1.188, 5; Исто, 2. фе бру а ра 1938, бр. 1.388, 1, 4; Исто, 8. ју на 1939, бр. 1.593, 5; 
Исто, 29. ју на 1939, бр. 1.600, 2; Исто, 6. ју ла 1939, бр. 1.602, 5; Исто, 12 ју ла 1939, бр. 1.604, 2.

89 „Нај хит ни је по тре бе здрав ства у Вр ба ској ба но ви ни”, Вр ба ске но ви не, 16. фе бру а ра 
1941, бр. 1.769, 1.

90 Чл. 1 „За ко на о здрав стве ним оп шти на ма”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
6. мар та 1930, бр. 52–XVI II, 429.

91 „Ba no vin ski sa ni tet u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 
1933, 131.

92 Чл. 4 „За ко на о здрав стве ним оп шти на ма”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
6. мар та 1930, бр. 52–XVI II, 429.

93 Исто.
94 Ље ка ри удру же них здрав стве них оп шти на на те ри то ри ји Вр ба ске ба но ви не би ли 

су ба но вин ски чи нов ни ци, под ре ђе ни Кра љев ској бан ској упра ви Вр ба ске ба но ви не, од но
сно сре ском на чел ни ку или стар је ши ни сре ске ис по ста ве и би ли су у ста ту су ба но вин ског 
ље ка ра. Вр ба ске но ви не, 24. ја ну а ра 1936, бр. 908, 4.

95 Чл. 11 „За ко на о здрав стве ним оп шти на ма”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
6. мар та 1930, бр. 52–XVI II, 430.

96 За пи сник сед ни ца де се тог за се да ња Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, одр жа них 19, 
20 и 21 фе бру а ра 1940 го ди не у Већ ни ци Бан ског дво ра, 121.



Су шти на ових мје ра би ла је у на сто ја њу вла сти да се ље кар при бли жи на
ро ду.97

На осно ву За ко на о здрав стве ним оп шти на ма од 27. фе бру а ра 1930. и 
рје ше ња ба на Вр ба ске ба но ви не од 11. де цем бра исте го ди не, осно ва не су на 
под руч ју Ба но ви не 92 здрав стве не оп шти не, од то га 31 са мо стал на и 61 
удру же на.98

Због оп штег си ро ма штва и не до стат ка сред ста ва, број ан га жо ва них 
ље ка ра и се ста ра по моћ ни ца у са мо стал ним и удру же ним здрав стве ним 
оп шти на ма био је да ле ко ма њи од бро ја оп шти на.99 Кра јем 1932. би ло је пет 
ље ка ра у са мо стал ним и по пет ље ка ра и се ста ра по моћ ни ца у удру же ним 
здрав стве ним оп шти на ма. Сље де ће го ди не би ло је у удру же ним здрав стве ним 
оп шти на ма за по сле но се дам ље ка ра, а би ло је пред ви ђе но за по шља ва ње 
ба но вин ским бу џе том за 1934/35. го ди ну још пет ље ка ра, „јер им пе ра тив на 
ну жда зах те ва” да се то ли ко ље ка ра по ста ви у ра зним кра је ви ма Ба но ви не, 
по што је број ље ка ра био ма ли, а би ло је слу ча је ва да су за ци је ли срез, као 
што су Ца зин, Бо са на ска Кру па и Мр ко њић Град, би ли по ста вље ни са мо по 
је дан ље кар.100 У 1935. го ди ни на под руч ју Вр ба ске ба но ви не ствар но је 
функ ци о ни са ло 18 здрав стве них оп шти на, од ко јих је 11 са мо стал них би ло 
у Ба ња лу ци, Бо сан ској Гра ди шки, Би ха ћу, Бо сан ској Ду би ци, Бо сан ском 
Но вом, Гра да ч цу, Дер вен ти, Гра ча ни ци, Бо сан ском Бро ду, При је до ру и Те
сли ћу, док је удру же них здрав стве них оп шти на би ло се дам, а 81 удру же на 
здрав стве на оп шти на би ла је без ље ка ра.101

На под руч ју Вр ба ске ба но ви не ус по ста вље но је 8. ма ја 1936. го ди не 11 
са мо стал них и 88 удру же них здрав стве них оп шти на.102

Дви је го ди не ка сни је, 1938, у Вр ба ској ба но ви ни функ ци о ни са ло је 35 
удру же них и де вет са мо стал них здрав стве них оп шти на, у ко ји ма је ра дио 
21 хо но рар ни ље кар, три се стре и де сет ба би ца.103 У удру же ним здрав стве
ним оп шти на ма 1939/40. го ди не би ло је ан га жо ва но 26 ље ка ра и 10 се ста ра 
по моћ ни ца,104 а 1940/41. го ди не 21 ље кар и 12 се ста ра по моћ ни ца.105

97 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, књ. II, 
Бе о град 1997, 239.

98 Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 11. де цем бра 1930, бр. 57, 2–3 Исто, 22. но вем бра 
1932, бр. 54, 4; М. Ku ma rić, Mo no gra fi ja Vr ba ske ba no vi ne, [78–79].

99 Тро шко ви за по шља ва ња 62 ба но вин ска ље ка ра и 62 се стре по моћ ни це у Вр ба ској 
ба но ви ни из но си ли су 1.737.700 ди на ра. За пи сник тре ћег ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан
ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, др жа ног 15 и 16 де цем бра 1932 год., 139–140, 142.

100 За пи сник че твр тог ре дов ног го ди шњег са стан ка Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, 
др жа ног 14, 15, 16 и 18 де цем бра 1933 год., 114.

101 АРСБЛ, фонд 208, Збир ка до ку мен тар ног ма те ри ја ла о по ли тич ким и дру штве ним 
зби ва њи ма у Бо сан ској Кра ји ни (=ЗДМ), бр. 13; „Sa ni tet ska or ga ni za ci ja u Vr ba skoj ba no vi ni”, 
Le kar, 15. novembrа 1935, br. 203–204, 134.

102 Вр ба ске но ви не, 23. ма ја 1936, бр. 999, 4; Исто, 24. ма ја 1936, бр. 1.000, 5.
103 Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1938–1939, knj. IX, Be o grad 1939, 402–403; 

Го ди шњак о на род ном здра вљу и ра ду здрав стве них уста но ва и ор га на 1937–38, Бе о град 
1939, 12; Со ци јал номе ди цин ски пре глед, Бе о град 1939, књ. XI, св. 1, 59; M. Vuk ma no vić, нав. 
дје ло, 107.

104 Бу џет рас хо да и при хо да Вр ба ске ба но ви не за 1939/40. го ди ну, Ба ња Лу ка 1939, 46–47.
105 Бу џет рас хо да и при хо да Вр ба ске ба но ви не за 1940–41 го ди ну, Ба ња Лу ка 1940, 45; 

За пи сник сед ни ца де се тог за се да ња Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, одр жа них 19, 20 и 21 
фе бру а ра 1940 го ди не у Већ ни ци Бан ског дво ра, 121.
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На под руч ју Вр ба ске ба но ви не нај зна чај ни ја и цен трал на хи ги јен ска и 
со ци јал номе ди цин ска уста но ва, са ве о ма ши ро ким дје ло кру гом ван бол
нич ког ра да, био је Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци,106 осно ван 7. но вем бра 
1929. на осно ву За ко на о бан ској упра ви, спа ја њем Стал не бак те ри о ло шке 
ста ни це са До мом на род ног здра вља у Ба ња лу ци. Осни ва ње За во да пред
ста вља ло је „нај зна чај ни ји до га ђај у исто ри ји здрав стве не кул ту ре овог под
руч ја”.107 За вод је у ад ми ни стра тив ном по гле ду био под ре ђен ба ну Вр ба ске 
ба но ви не, а у струч ном је био са мо ста лан. Пре ко За во да је вр ше на сва хи
ги јен ска слу жба у Ба но ви ни. У са ста ву За во да кра јем 1931. ра ди ла су од је
ље ња: Бак те ри о ло шкоепи де ми о ло шко, Школ ска по ли кли ни ка са ку па ти лом 
и Зуб ним од је ље њем, Ан ти ту бер ку ло зни дис пан зер, Оп шта и ве не рич на 
ам бу лан та, Са ни тет скотех нич ко од је ље ње, Хе миј ско од је ље ње, Од је ље ње 
(за вод) за за шти ту ма те ра и дје це и До ма ћич ка шко ла. Би ло је пла ни ра но и 
осни ва ње од је ље ња за ста ти сти ку и хи ги јен ску про па ган ду и хи ги јен ско
про свјет ни рад, али она због не до стат ка струч ног осо бља ни су осно ва на до 
кра ја те го ди не. Не што ка сни је је уста но вљен Хи ги јен ски му зеј с по крет ном 
из ло жбом,108 а 1934. Одје ље ње за ве те ри нар ску епи де ми о ло ги ју.109 За вод је 
по чет ком 30их го ди на за по шља вао 33 осо бе, од ко јих је, по ред ди рек то ра, 
би ло ви со ко о бра зо ва них пет ље ка ра и тро ји ца ин же ње ра.110

Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци био је на вр ху пи ра ми де уста но ва на 
под руч ју Вр ба ске ба но ви не ко је су се ба ви ле хи ги јен ском и со ци јал номе
ди цин ском слу жбом.

Са осни ва њем Хи ги јен ског за во да у Ба ња лу ци 1929. године пре стао је 
да по сто ји Дом на род ног здра вља у Ба ња лу ци, док је Дом на род ног з дра вља 
у Би ха ћу на ста вио да ра ди. По чет ком 1931. сред стви ма Кра љев ске бан ске 
упра ве Вр ба ске ба но ви не за по че та је град ња но вих до мо ва на род ног здра вља 
у Јај цу, Бо сан ској Гра ди шки и До бо ју.111

Пре ма Уред би о ор га ни за ци ји и дје ло кру гу хи ги јен ских за во да, до мо ва 
на род ног здра вља и здрав стве них ста ни ца, до мо ви на род ног здра вља има
ли су, по пра ви лу, бак те ри о ло шкоепи де ми о ло шко одје ље ње, школ ску по
ли кли ни ку, дис пан зер за ту бер ку ло зу, дис пан зер за мај ке и дје цу, хи ги јен ску 
из ло жбу и дру го.112 До мо ви ма на род ног здра вља би ле су под ре ђе не све др жав

106 Оп шир ни је: Бо јан Стој нић, Хи ги јен ски за вод у Ба ња лу ци 1929–1945, Ба ња лу ка 2017.
107 Чл. 41 „За ко на о бан ској упра ви” од 7. но вем бра 1929, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не 

Ју го сла ви је, 7. но вем бар 1929, бр. 261–CV, 1.956; Со ци јал номе ди цин ски пре глед, март–а прил 
1930, бр. 2, 33, 50; Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 3. ок то бар 1930, бр. 45, 5; Ч. Алек сић, 
нав. дје ло, 48.

108 Бу џет др жав них рас хо да и при хо да Кра ље ви не Ју го сла ви је за 1931/32 го ди ну, Са ра
је во 1931, 534–535.

109 Мо но гра фи ја се дам де сет го ди на Ве те ри нар ског ин сти ту та Ре пу бли ке Срп ске 
„Др Ва со Бу то зан” у Ба њој Лу ци 1934–2004, Ба ња Лу ка 2004, 9, 23–24, 26–27, 43.

110 „Ba no vin ski sa ni tet u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 
1933, 168–169; Zdrav stve ni še ma ti zam Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Ći ri lo me tod ski na klad ni za vod u 
Za gre bu, knj. II, 319–320; Ч. Алек сић, нав. дје ло, 49.

111 „Ста ње на род ног здра вља у Вр ба ској ба но ви ни и ра до ви на аса на ци ји у ме се цу 
мар ту и апри лу 1931. год.”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 14. ма ја 1931, бр. 20, 2.

112 Чл. 7 „Уред бе о ор га ни за ци ји и дје ло кру гу хи ги јен ских за во да, до мо ва на род ног 
здра вља и здрав стве них ста ни ца”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 24. април 1930, 
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не здрав стве не ста ни це и др жав на на род на ку па ти ла на њи хо вом под руч ју 
дје ло ва ња.113

По себ но мје сто у про це су уна пре ђе ња на род ног здра вља на се лу има ле 
су здрав стве не ста ни це. Би ли су то „се о ски са ни тар ни цен три у сре ди ни 
на ро да”. Има ле су ка рак тер „ме шо ви те ме ди цин скохи ги јен ске уста но ве”.114 
Кра љев ска бан ска упра ва Вр ба ске ба но ви не пла ни ра ла је да при сту пи по
бољ ша њу фи нан сиј ских при ли ка по ди за њем здрав стве них ста ни ца у сје ди
шти ма оп штин ских ље ка ра.115

У 1931. пре гле да но је у шест здрав стве них ста ни ца на под руч ју Вр ба ске 
ба но ви не 5.007 ли ца на уну тра шње, хи рур шке, оч не и бо ле сти уха, гр ла и 
но са, ма ла ри ју, ве не ри ју, ту бер ку ло зу и др.116

У три го ди не од ус по ста вља ња Вр ба ске ба но ви не осно ва но је 50 се о ских 
ам бу лан ти за бес плат но ли је че ње ло кал ног ста нов ни штва и су зби ја ње за
ра зних и со ци јал них бо ле сти, на ро чи то ту бер ку ло зе, ен дем ског си фи ли са 
и ма ла ри је.117 Кра јем 1932. на под руч ју Вр ба ске ба но ви не би ло је 30 се о ских 
ам бу лан ти.118

Дје чи је опо ра ви ли ште на Озре ну је пред ста вља ло со ци јал нохи ги јен ску 
уста но ву. Ра ди ло је од 1932. до 1938. то ком љет њих мје се ци под па тро на том 
Хи ги јен ског за во да у Ба ња лу ци, а фи нан си ра но је из бу џе та Кра љев ске бан
ске упра ве Вр ба ске ба но ви не, др жав не до та ци је и соп стве них при хо да.119

Опо ра ви ли ште се на ла зи ло „на ма на стир ском има њу, на јед ној про
стра ној ви со рав ни од 400 ме та ра над мор ске ви си не, за кло ње на од ве тр о ва, 
оп ко ље на спле том пла нин ских огра на ка об ра слих шу мом”. По сје до ва ло је 
три Де ке ро ва др ве на па ви љо на, у ко ји ма се на ла зи ло око 80 кре ве та, а уз 
сва ки кре вет и ор ма рић за лич не ства ри, и ве ли ки бе тон ски ба зен са пје шча
ном пла жом, гдје су се дје ца ку па ла и сун ча ла. На овом сво је вр сном дво мје
сеч ном од мо ру дје ца су се вр ло до бро опо ра вља ла и до би ја ла на те жи ни од 
пет до шест ки ло гра ма. Бу ду ћи да се ра ди ло о школ ској дје ци, у Опо ра ви
ли шту је би ла ор га ни зо ва на и на ста ва „да де ца не би у шко ли за о ста ла”.120

бр. 92–XXXVI, 735; Чл. 1 „Пра вил ни ка о ра ду до мо ва на род ног здра вља”, Слу жбе не но ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, 19. ју на 1930, бр. 136–LI, 1.237.

113 Чл. 18 „Пра вил ни ка о ра ду до мо ва на род ног здра вља”, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, 19. ју на 1930, бр. 136–LI, 1.239.

114 „Ba no vin ski sa ni tet u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 
1933, 159.

115 За пи сник сед ни ца де се тог за се да ња Бан ског ве ћа Вр ба ске ба но ви не, одр жа них 19, 
20 и 21 фе бру а ра 1940 го ди не у Већ ни ци Бан ског дво ра, 121.

116 „Ba no vin ski sa ni tet u Ju go sla vi ji”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 
1933, 160.

117 „Ста ње на род ног здра вља у Вр ба ској ба но ви ни и ра до ви на аса на ци ји у ме се цу 
мар ту и апри лу 1931. год.”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 14. ма ја 1931, бр. 20, 2; „Три 
го ди не ра да у Вр ба ској ба но ви ни (1929–1932)”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но ви не, 22. но
вем бра 1932, бр. 54, 4.

118 „Три го ди не ра да у Вр ба ској ба но ви ни (1929–1932)”, Слу жбе ни лист Вр ба ске ба но
ви не, 22. но вем бра 1932, бр. 54, 4.

119 Б[ранко] За го рац, „Хи ги јен ски за вод у Ба њој Лу ци”, Вр ба ске но ви не, 14. ја ну а ра 
1933, бр. 69, 1; Вр ба ске но ви не, 14. ју ла 1934, бр. 456, 2; Исто, 21. ма ја 1935, бр. 710, 2.

120 Бо жа Ми тро вић, „Др жав но деч је опо ра ви ли ште на Озре ну”, Вр ба ске но ви не, 27. 
сеп тем бра 1933, бр. 217, 2; Вр ба ске но ви не, 14. ју ла 1934, бр. 456, 2; Исто, 21. ма ја 1935, бр. 710, 2.
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Упо ре до са из гра ђи ва њем др жав них и ба но вин ских хи ги јен ских и со
ци јал номе ди цин ских уста но ва, по чео је, у ци љу уна пре ђе ња здра вља ста
нов ни штва, да се раз ви ја и на род ни здрав стве ни по крет, чи ју су осно ву 
чи ни ле здрав стве не за дру ге.121 На под руч ју Вр ба ске ба но ви не по сто ја ла је 
са мо Здрав стве на за дру га у Бо сан ском Сви ња ру (од 2. но вем бра 1933. Ср бац), 
ко ја је би ла пр ва здрав стве на за дру га у Бо сни и Хер це го ви ни. Ње на осни
вач ка скуп шти на одр жа на је 6. сеп тем бра 1929. у Бо сан ском Сви ња ру. Осно
ва на је на ини ци ја ти ву све ште ни ка Ми ла на Ра ду ки ћа и уз по др шку гру пе 
ви ђе ни јих мје шта на Сви ња ра и окол них се ла. Ре ги стро ва на је 27. ја ну а ра 
1930. у Окру жном су ду у Ба ња лу ци под на зи вом „Сре ска здрав стве на за
дру га у Бос. Сви ња ру”. Ње но по слов но под руч је об у хва ти ло је Сви њар ску, 
Ле пе нич ку и Но жић ку оп шти ну. Пр ви пред сјед ник Управ ног од бо ра био је 
осни вач све ште ник Ми лан Ра ду кић, а ка сни је Ву ка шин Кља јић из При је
бље га.122

Основ ни за да так за дру ге био је да чла но ви ма и њи хо вим по ро ди ца ма 
омо гу ћи бр зу, по вољ ну и струч ну ље кар ску и бол нич ку по моћ, обез би је ди 
ли је ко ве, пру жи нов ча ну по моћ у слу ча ју бо ле сти и смр ти, да спро во ди 
струч не мје ре у ци љу за шти те, уре ђе ња и уна пре ђе ња здра вља, да се ста ра 
да жи вот на око ли на од го ва ра про пи си ма ме ди цин ске на у ке, да ши ри здрав
стве ну про па ган ду, да ор га ни зу је са вре ме ну ве те ри нар ску слу жбу, да су
зби ја за ра зне и со ци јал не бо ле сти и уоп ште за о ста л ост на се лу, да у ци љу 
при ба вља ња по треб них нов ча них сред ста ва за сво је по сло ва ње при ма под 
ка ма ту на чу ва ње нов ча не уште де и да да је за дру га ри ма по зај ми це за ли је
че ње и уна пре ђе ње здра вља и жи во та и др.123 Чла но ви За дру ге би ли су 
ме ђу соб но по ве за ни удје ли ма с огра ни че ном од го вор но шћу.124 Здрав стве ном 
слу жбом За дру ге ру ко во дио је ље кар, ко ји је оба вљао пре гле де, пре ви јао 
ра не, да вао ин јек ци је, из да вао и при пре мао ли је ко ва и ме ле ме, упу ћи вао 
те же бо ле сни ке на бол нич ко ли је че ње, оба вљао кућ не по сје те и слич но.125

На под руч ју Вр ба ске ба но ви не су 1933. го ди не ра ди ла 102 ље ка ра, од 
ко јих 32 на те ри то ри ји Сре за Ба ња лу ка, осам Сре за Би ха ћа, се дам Сре за 
Дер вен те, а по шест у сре зо ви ма Бо сан ски Пе тро вац, Гра ча ни ца и Јај це, по 
пет у сре зо ви ма Бо сан ска Гра ди шка, Бо сан ски Но ви, При је дор и Те шањ, три 
у Сре зу Пр ња вор, по два у сре зо ви ма Бо сан ска Ду би ца, Двор, Ко тор Ва рош, 
Сан ски Мост и Ца зин и по је дан у сре зо ви ма Бо сан ска Кру па, Гла моч, Кључ 
и Мр ко њић Град.126

121 Љ. Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, књ. II, 234.
122 АРСБЛ, фонд 23, Окру жни суд Ба ња лу ка (=ОСБЛ), Ре ги стар фир ми – дру шта ва, 

1915–1932, бр. 2.564; Ni ko la Ili jić, Raz vi tak za dru gar stva u Bo sni i Her ce go vi ni od 1900. do 1941. 
god., Sa ra je vo 1964, 180–181, 257; 80 го ди на здрав ства у Срп цу, Ср бац 2009, 5, 9, 22.

123 АРСБЛ, 23, Ре ги стар фир ми – дру шта ва, 1915–1932, бр. 2.564; N. Ili jić, Raz vi tak za
dru gar stva u Bo sni i Her ce go vi ni od 1900. do 1941. god., 180.

124 Сред ства из удје ла и уло га ко ри шће на су за на бав ку ли је ко ва и ме ди цин ских ин стру
ме на та. Рад За дру ге фи нан си ран је из чла на ри не и до на тор ских при ло га. Чла но ви за дру ге 
пла ћа ли су ље кар ски пре глед пет, а оста ли 20 ди на ра. N. Ili jić, нав. дје ло, 180.

125 N. Ili jić, нав. дје ло, 180; 80 го ди на здрав ства у Срп цу, 22–23.
126 Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1933, 120–121, 133, 168–169, 248, 

290, 327–328, 387–388, 430; Zdrav stve ni še ma ti zam Kra lje vi ne Ju go sla vi je, knj. II, 446–450.



151

У Вр ба ској ба но ви ни би ле су 1930. го ди не 43 ба би це, од ко јих 32 у јав
ној слу жби (бол нич ке, сре ске, уред ске) и 11 при ват них.127

На под руч ју Вр ба ске ба но ви не 1933/34. постојала је 31 јав на апо те ка, 
од то га че ти ри у Ба ња лу ци, по дви је у Босанскоj Гра ди шци, Дер вен ти и При
је до ру, по јед на у Би ха ћу, Ца зи ну, Бо сан ском Бро ду, Босанскоj Ду би ци, Гра ча
ни ци, Бо сан ској Ко стај ни ци, Бо сан ској Кру пи, Бо сан ском Но вом, Бо сан ском 
Пе тров цу, До бо ју, Др ва ру, Дво ру, Гра дач цу, Јај цу, Кљу чу, Ма гла ју, Мр ко њићу 
Гра ду, Пр ња во ру, Сан ском Мо сту, Те шњу и Те сли ћу.128 У Ба ња лу ци су по сто
ја ле и дви је дро ге ри је. По је ди ни ба но вин ски ље ка ри, у мје сти ма ко ја ни су 
има ла јав ну апо те ку, по сје до ва ли су при руч ну апо те ку. У Вр ба ској ба но ви ни 
1937. би ло је 48 апо те ка, од то га 30 јав них, јед на бол нич ка др жав на и 17 при
руч них (кућ них) ве те ри нар ских.129

У здрав ству Вр ба ске ба но ви не ве ли ки зна чај су има ле ми не рал не и 
ље ко ви те ба ње, ко је су слу жи ле за ли је че ње и опо ра вак ста нов ни штва, а 
пред ста вља ле су и зна ча јан при вред ни фак тор у мје сти ма у ко ји ма су се 
на ла зи ле.130 У 1935. би ло је се дам бањ ских (ку па ли шта) мје ста: Вру ћи ца код 
Те сли ћа, Гор њи ше хер у Ба ња лу ци, Лак та ши и Сла ти на код Ба ња лу ке, Га та 
То пли це код Би ха ћа, Или џа код Гра дач ца и Ку ла ши код Пр ња во ра.131

На под руч ју Ба но ви не би ло је нај ви ше ал кал них и ал кал ному ри ја тич
них (хло р них) то плих во да до 34 сте пе на.132

На ве ли ком гла су би ле су у око ли ни Ба ња лу ке – ба но вин ске ба ње Сла
ти на и Лак та ши и ба ња Вру ћи ца код Те сли ћа у вла сни штву Си ме Кр сти ћа. 
У Сла ти ни су ли је че ни ре у ма и иши јас, а у Лак та ши ма и Вру ћи ци ср ча не и 
жив ча не бо ле сти.133 Ба ња Вру ћи ца је 12. ја ну а ра 1930. пр о гла ше на „за оп ште 
ко ри сну ле ко ви ту ми не рал ну во ду”.134 Сла ти на и Вру ћи ца су пр о гла ше не 
22. де цем бра 1936. ту ри стич ким мје стом бањ ског ка рак те ра.135

Уста но ве у слу жби здрав ства на под руч ју Вр ба ске ба но ви не би ле су 
Цр ве ни крст, Окру жни уред за оси гу ра ње рад ни ка и Ље кар ска ко мо ра, а у 
Ба ња лу ци Убо шки дом, Рад нич ки азил (скло ни ште), Дје чи је об да ни ште, 
Дом ста ра ца и ста ри ца и Дје чи ји дом са шко лом за до ма ћи це.

127 „Ško la na rod nog zdra vlja u Za gre bu”, Me di cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Beo
grad 1933, 75, 77–78.

128 АЈ, фонд 124, Апо те кар ска ко мо ра Кра ље ви не Ју го сла ви је (=АККЈ), 3, 3, 128/1934, 
Спи сак апо те ка ра на под руч ју Вр ба ске ба но ви не, пре ма по да ци ма Апо те кар ске ко мо ре 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, Сек ци ја за Сав ску и Вр ба ску ба но ви ну у За гре бу од 27. фе бру а ра 
1934. го ди не; Вр ба ске но ви не, 5. мар та 1933, бр. 83, 11; Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла
ви је, 1. сеп тем бра 1933, бр. 198, 2; Исто, 7. ма ја 1935, бр. 105, 4; „Apo te ke u Ju go sla vi ji”, Me di
cin ski go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1933, 261, 268–269.

129 Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1937, knj. VI II, Be o grad 1938, 314–315.
130 Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1929, knj. I, Be o grad 1932, 413, 420, 422.
131 Вр ба ске но ви не, 1. ма ја 1935, бр. 693, 4; Sta ti stič ki go diš njak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 

1934–1935, knj. VI, Be o grad 1936, 245.
132 J. Zu bo vić, „Pri rod na bo gat stva Vr ba ske ba no vi ne. III Vo de”, Раз ви так, 1. сеп тем бра 

1937, бр. 9, 265.
133 Исто.
134 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, 21. ја ну а ра 1930, бр. 15, 1.
135 Dr A. De ka ris, „Tu ri zam i tu ri stič ka mje sta u Vr ba skoj ba no vi ni”, Раз ви так, 1. де цем бра 

1937, бр. 12, 352, 354.
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Bo snia and Her ze go vi na

HE AL THCA RE CON DI TI ONS IN VR BA SKA BA NO VI NA 1929–1941

SUM MARY: This pa per ela bo ra tes the he al thca re system of Vr ba ska Ba no vi na (the 
Ba no vi na), which, with its fo un ding in 1929, as well as the ove rall so cial li fe, was cru cial in 
its de ve lop ment. Along with the Ba no vi na, owing to its first Ban Sve ti slav Ti sa Mi lo sa vlje vic, 
its he al thca re system be gan to grow and spread not only in the cen tre, Ba nja Lu ka, but al so 
thro ug ho ut the ter ri tory. Ba nja Lu ka got new and sig ni fi cant he alth ca re in sti tu ti ons – the 
In sti tu te of Hygi e ne and the new ho spi tal, which we re sig ni fi cant for both the city and the 
Ba no vi na. Furt her mo re, with the Ba no vi na, both Ba nja Lu ka and the Ba no vi na it self got se
ve ral fa mo us doc tors, who se ro le in sup pres sing in fec ti o us and so cial di se a ses re ma i ned 
im me a su ra ble for he alth pre ser va tion of pe o ple, espe ci ally chil dren. The im por tan ce of he alth 
ca re in sti tu ti ons was not ma jor just for ci ti es but al so for vil la ges and pe a san try, which was 
chro ni cally ill. In fact, its tre at ment did not only stop spre a ding in fec ti o us di se a ses, but al so 
pre ven ted its pre ma tu re de ath. Over ti me, the or ga ni za tion of he al thca re was re gu la ted not 
only in the ci ti es and dis trict he a dqu ar ters, but al so in mu ni ci pal and ru ral set tle ments. The
rein, sig ni fi cant pla ces we re ho spi tals and so ciosa ni tary in sti tu ti ons – pu blic he alth ho mes, 
he al thca re sta ti ons and ru ral in fir ma ri es, and in this chain a cen tral pla ce oc cu pied the In sti
tu te of Hygi e ne in Ba nja Lu ka.

KEYWORDS: Vr ba ska Ba no vi na, he al thca re and so ciosa ni tary in sti tu ti ons, doc tors, 
Ban Sve ti slav Ti sa Mi lo sa vlje vić
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду је дат при каз ак ци је при ку пља ња и вра ћа ња књи га 
не мач ком пи сцу Гин те ру Гра су, ко ју су то ком бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 
1999. го ди не као вид про те ста по кре ну ле и спро ве ле Ве чер ње но во сти. Рад 
са др жи ана ли зу узро ка по кре та ња ак ци је, те на во ди уче сни ке и ра зно вр сне 
при ме ре не го до ва ња про тив по др шке ко ју је Грас дао бом бар до ва њу. Та ко ђе, 
опи су је ме сто ове ак ци је у рат ној про па ган ди у вре ме НА ТО агре си је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: НА ТО, бом бар до ва ње, СРЈ, агре си ја, Ве чер ње но во сти, 
Гин тер Грас, рат на про па ган да, штам па
 
Ве чер ње но во сти1 су то ком НА ТО бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 1999. 

го ди не би ле зна ча јан чи ни лац у рат ној про па ган ди про тив Се ве ро а тлант ске 
али јан се, што ни је ни при кри ва но на стра ни ца ма овог по зна тог бе о град ског 
днев ног ли ста. Већ дру гог да на бом бар до ва ња, на при мер, у це ло сти су пре
не ле од лу ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ја је, из ме ђу оста лог, свим ме ди ји ма 
на ла га ла да „да ју мак си ма лан до при нос ја ча њу па три о ти зма и од бра ни зе мље”.2 
Том кон тек сту при па да и по хва ла ге не ралма јо ра Алек сан дра Ба ко че ви ћа, 
на чел ни ка Упра ве за ин фор ми са ње и мо рал Шта ба Вр хов не ко ман де Вој ске 
Ју го сла ви је, ко ји је то ком по се те Ре дак ци ји ис та као до при нос ли ста и ком
па ни је „све на род ном от по ру агре си ји”, на во де ћи да Но во сти за у зи ма ју по
себ но ме сто у ин фор ма тив ној и про па ганд ној бор би про тив не при ја те ља и 
ње го вих ме ди ја.3 На кон за вр шет ка бом бар до ва ња, Ве чер ње но во сти су у 
ми нифељ то ну, об ја вље ном у два на став ка, под на сло вом „Ка ко су ʼНо во стиʼ 
по бе ђи ва ле у ин фор ма тив ном ра ту са агре со ри ма”, ре зи ми ра ле ути ске из 

1 У ово вре ме в.д. глав ног и од го вор ног уред ни ка и ге не рал ног ди рек то ра ком па ни
је Но во сти био је Пе ро Си мић, ко ји је на ту функ ци ју сту пио 1998. го ди не. Пред сед ник 
Управ ног од бо ра био је Сло бо дан Д. По по вић, а за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка и 
шеф де ска Ми лош Миљ ко вић.

2 „Од бра на нај ва жни ја”, Ве чер ње но во сти, 25. марта 1999, 4.
3 „На ви си ни за дат ка”, Ве чер ње но во сти, 20. маја 1999, 2.
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рат ног пе ри о да, уз број не анег дот ске опи се и кон ста та ци ју да је овај лист био 
„пра ва фа бри ка ин фор ма ци ја”.4 Об ја вље на је и ин фор ма ци ја да су на гра ђе
не пла ке том Упра ве за ин фор ми са ње и мо рал ВЈ за „не се би чан на пор ко ји 
су уло жи ле то ком агре си је на СРЈ”,5 као и за хвал ни цом Пр ве ар ми је ВЈ за 
„до при нос из град њи бо р бе ног мо ра ла”.6

По чет ком агре си је, Но во сти су умно го ме из ме ни ле уре ђи вач ку по ли
ти ку, при ла го ђа ва ју ћи се но во на ста лим рат ним окол но сти ма.7 Бу ду ћи да 
су то ком бом бар до ва ња би ле че сте ре стрик ци је елек трич не енер ги је, да су 
гра ђа ни пу но вре ме на про во ди ли у скло ни шти ма, као и да су у на па ди ма 
уни ште ни број ни ра дио и ТВ ре пе ти то ри и пре дај ни ци,8 ши рој јав но сти у 
Ср би ји штам па је би ла је дан од глав них из во ра ин фор ми са ња. С об зи ром на 
чи та ност, циљ ну гру пу и чи ње ни цу да су у то вре ме би ле нај ти ра жни ји 
днев ни лист,9 Ве чер ње но во сти су код сво јих чи та ла ца у ве ли кој ме ри 
ути ца ле на кре и ра ње по гле да на су коб са НА ТО пак том.

У ме се ци ма агре си је НА ТО пак та на СРЈ, ре то ри ка пре ма не при ја те љу 
знат но се за о штри ла. По ред ре дак циј ских тек сто ва, при ло га стал них до пи
сни ка и ко лум ни ста, Но во сти су че сто пре но си ле пи са ње стра них ме ди ја, 
из ја ве др жав них и вој них функ ци о не ра, јав них лич но сти из зе мље и ино стран
ства, као и пи сма и из ја ве „обич них” гра ђа на. По пра ви лу, та кви „не ре дак
циј ски” тек сто ви би ли су мно го оштри ји и ди рект ни ји у на па ди ма, те су се 
че сто у њи ма мо гле про чи та ти и отво ре не увре де на ра чун не при ја те ља. 
Иа ко та кав реч ник ни је увек по ти цао од но ви на ра Ве чер њих но во сти, чи
ње ни ца да су уред ни ци до пу шта ли да се то об ја ви и, шта ви ше, то ме да ва ли 
зна ча јан про стор, све до чи о уре ђи вач кој по ли ти ци и ста ву пре ма рат ном 
про тив ни ку. По сле ве ли ких зло чи на НА ТО пак та и број них људ ских жр та
ва, ре то ри ка се до дат но за о штра ва ла, па су се те же ква ли фи ка ци је мо гле 
про чи та ти и у ре дак циј ским тек сто ви ма. С дру ге стра не, че сте су би ле ду
хо ви те опа ске и ша љи ви ко мен та ри на рат ну сва ко днев ни цу, што је до бро 
илу стро ва ло дух и мен та ли тет гра ђа на СРЈ. Упо тре бом ве ли ког бро ја по
грд них и оштрих ре чи, из ра за, епи те та, при де ва, ква ли фи ка ци ја, по не кад 
чак и оп скур них, али и ду хо ви тих, но ви на ри и уред ни ци Но во сти пла си ра

4 „Пе ром у офан зи ву”, Ве чер ње но во сти, 14. јуна 1999, 11.
5 „Пла ке та ʼНо во сти маʻ”, Ве чер ње но во сти, 17. јуна 1999, 2.
6 „При зна ње ʼНо во сти маʻ”, Ве чер ње но во сти, 18. јуна 1999, 2.
7 Услед на ве де них окол но сти, са др жај Ве чер њих но во сти бит но се про ме нио, а ти раж 

и број стра ни ца зна чај но су сма ње ни. Ни је из ла зио тра ди ци о нал ни до да так „Те ма не де ље”; 
уве де не су по је ди не но ве и су спен до ва не не ке ре дов не ру бри ке. Ис так ну то ме сто има ла је 
ре дов на ру бри ка но ви на ра Ми ро сла ва Ла зан ског под на зи вом „Вој на осма трач ни ца”, ко ја 
се ба ви ла вој ним аспек том кон флик та са НА ТО пак том. До сре ди не ма ја 1999. го ди не ап со
лут ни при о ри тет из ве шта ва ња би ла је агре си ја НА ТО пак та, док су ве сти из спо р та, кул
ту ре и сва ко днев ног жи во та, као и ре кла ме и огла си, би ли све де ни на ми ни мум. Тек од 
сре ди не ма ја, с по ве ћа њем бро ја стра ни ца, Но во сти су ви ше пи са ле и о те ма ма ко је ни су у 
ве зи са рат ним де ша ва њи ма. У пе ри о ду не по сред но уо чи, као и то ком бом бар до ва ња, об ја
ви ле су 17 фељ то на, од ко јих је чак 16 би ло у ве зи са агре си јом НА ТО пак та.

8 „Цео на род сиг нал исти не”, Ве чер ње но во сти, 24. априла 1999, 16.
9 Са мо не ко ли ко да на пред по че так бом бар до ва ња, пре ма на во ди ма из са мог бе о град

ског ли ста, Ве чер ње но во сти су има ле ти раж и до 300.000 при ме ра ка днев но: http://www.
no vo sti.rs /ve sti/na slov na/ak tu el no.69.html:325897No vo stiuveksasvo jimna ro dom (12. маја 
2018).
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ли су на де се ти не но вих ко ва ни ца, син таг ми и из ра за, до та да не по сто је ћих, 
ко је су упра во у ово вре ме ушле у сва ко днев ни го вор. Ипак, и по ред ко ри
шће ња та квог во ка бу ла ра, као по сле ди це ве ли ке на пе то сти и аку му ли ра ног 
бе са и не за до вољ ства због рат них ра за ра ња, Ве чер ње но во сти углав ном 
ни су пре ла зи ле гра ни цу до бр ог уку са и под ле га ле при ми ти ви зму, већ су, у 
скла ду с ван ред ним окол но сти ма, за др жа ле до сто јан ствен ни во про фе си о
нал ног из ве шта ва ња.

При род но, НА ТО пакт је ви ђен као глав ни не при ја тељ, па је пре ма ње му 
нај ви ше би ла и усме ре на оштри ца пе ра но ви на ра и уред ни ка. Ни шта ма ње 
ни су би ле вер бал но на па да не ни САД, зе мље За пад не Евро пе и њи хо ви ме ди
ји, као и ви со ки др жав ни и вој ни зва нич ни ци зе ма ља чла ни ца НА ТО пак та. 
Глав ни мо ти ви овог вер бал ног ме диј ског ра та би ли су: по ве зи ва ње не при ја те
ља са иде о ло ги ја ма на ци зма и фа ши зма, ис ти ца ње им пе ри ја ли стич ких те жњи 
САД и НА ТО пак та за свет ском до ми на ци јом, њи хо ва отво ре на по др шка те
ро ри стич ким ак ци ја ма и ци ље ви ма тзв. ОВК, за ве ра За па да про тив це ло куп ног 
срп ског на ро да и пра во сла вља, на ме ра њи хо вог уни ште ња или по ко ра ва ња 
итд. Уо чи и то ком бом бар до ва ња, Ве чер ње но во сти су об ја ви ле де вет спе ци
јал них фељ то на у ко ји ма су се си сте ма тич ни је и де таљ ни је ба ви ле при ка зи ва
њем углав ном не га тив них аспе ка та не при ја тељ ских др жа ва и њи хо вих ли де ра.

У овом ме диј ском ра ту вид но ме сто за у зи ма ли су тек сто ви о во де ћим 
лич но сти ма из вој ног и по ли тич ког вр ха др жа ва НА ТО пак та, као и о по
зна тим јав ним лич но сти ма и ин те лек ту ал ци ма на За па ду ко ји су пру жи ли 
по др шку бом бар до ва њу СРЈ.10 Основ не ка рак те ри сти ке та кве про па ганд не 
де лат но сти чи ни ло је по ве зи ва ње до тич них лич но сти са то та ли тар ним иде
о ло ги ја ма на ци зма и фа ши зма, ис ти ца ње не га тив них аспе ка та, афе ра и скан
да ла у њи хо вим би о гра фи ја ма, ра ди кал них про ме на њи хо вих по ли тич ких 
ста во ва и иде о ло шких не до след но сти. То је по себ но би ло из ра же но у слу
ча ју оних ко ји су у мла до сти има ли ја сан па ци фи стич ки и ан ти рат ни став, 
а у по зни јим го ди на ма по ста ли из ра зи ти за го вор ни ци рат не оп ци је. Оно што 
је рат ну ре то ри ку Ве чер њих но во сти, ка да се го во ри о по је дин ци ма, нај ви ше 
ка рак те ри са ло је сте пра вље ње сво је вр сних пси хич ких про фи ла лич но сти, 
уз број не пе жо ра тив не кон ста та ци је и ква ли фи ка ци је. Че сти су би ли и не
га тив ни ко мен та ри и опи си фи зич ког из гле да по је ди них лич но сти, пра ће ни 
бо га тим реч ни ком увре дљи вих из ра за.11 Очи глед но, би ла је то по сле ди ца 
рат них деј ста ва и број них људ ских жр та ва током НА ТО бом бар до ва њу, ко је 
су иза зи ва ле бес и огор че ње гра ђа на СР Ју го сла ви је, а што се од ра зи ло и на 
уре ђи вач ку по ли ти ку и ре то ри ку Ве чер њих но во сти. 

То ком бом бар до ва ња, стра ни ин те лек ту ал ци и јав не лич но сти ко је су по
др жа ли агре си ју на СРЈ, ка рак те ри са ни су као „рат ни ху шка чи” и „ју ри шни ци 

10 Нај ви ше про сто ра Ве чер ње но во сти по све ти ле су: Би лу Клин то ну, Ме длини Ол брајт, 
Ве сли ју Кла р ку, То ни ју Бле ру, Ро би ну Ку ку, Ха ви је ру Со ла ни, Гер хар ду Шре де ру, Жа ку 
Ши ра ку, Џеј ми Ше ју, Ха ши му Та чи ју... Та ко ђе, на уда ру су би ли и по је ди ни до ма ћи по ли
ти ча ри по пут Зо ра на Ђин ђи ћа, Ми ла Ђу ка но ви ћа и Ми ло ра да До ди ка.

11 Је дан од нај и лу стра тив ни јих при ме ра ова кве ре то ри ке је ин тер вју ко ји су Но во сти 
ура ди ле са проф. др Сло бо да ном Ја ку ли ћем, управ ни ком Ин сти ту та за пси хи ја три ју „Ла за 
Ла за ре вић” и де ка ном Де фек то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду („Га ле ри ја Фрој до вих ти по ва”, 
Ве чер ње но во сти, 12. априла 1999, 10).
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про тив све га срп ског”.12 Иа ко су на За па ду по сто ја ли ин те лек ту ал ци ко ји 
су се ак тив но ан га жо ва ли у ме диј ском ра ту про тив Ју го сла ви је и срп ског 
на ро да, по пут Бер на ра Ан ри ја Ле ви ја, ко ји је озна чен као „озло гла ше ни ср бо
мр зац, ко јем је је ди ни фи ло зоф ски за да так да бу де про тив Ср ба”,13 Но во сти 
су сво је про па ганд не на па де нај ви ше усме ри ле пре ма не мач ком пи сцу и по
то њем но бе лов цу – Гин те ру Гра су.14

По вод за нај и страј ни ју ак ци ју Ве чер њих но во сти, под на зи вом „Вра ћа
мо вам књи ге, хер Грас”, ко ја је у фор ми фељ то на би ла штам па на у чак 28 
на ста ва ка,15 би ла је из ја ва не мач ког пи сца у Град ској би бли о те ци у Лај пци гу 
то ком Сај ма књи га, у ко јој је по др жао ва зду шне на па де на СРЈ.16 По зи ва ју ћи 
се на не мач ку но вин ску аген ци ју ДПА, Но во сти су пре не ле на ве де ну из ја ву: 
„Крај ње је вре ме би ло да се та мо на пад не. Ка сно је, на дам се не и пре ка сно. 
Ми очи глед но ни смо у си ту а ци ји да на овом кон ти нен ту би ло шта у сми слу 
де мо кра ти је и чо веч но сти и људ ских пра ва учи ни мо без Аме ри ка на ца. Ни
сам па ци фи ста. Сма трам да је би ло пра вил но што 1938. За пад ни је по кле као 
пред Хи тле ро вим прет ња ма и до зво лио оку па ци ју Че хо сло вач ке. Рат у 1938. 
го ди ни имао би, ве ро ват но, за по сле ди цу да би не мач ка ар ми ја у том тре
нут ку још нео пре мље на пот пу но, би ла по ту че на. Из то га се и да нас мо гу 
из вла чи ти по у ке”. Из ме ђу оста лог, Грас је из ја вио да је За пад „пре ду го, го
то во де це ни ју, био све док ма сов них уби ста ва на Бал ка ну”, као и да „ми 
очи глед но ни смо у си ту а ци ји да на овом кон ти нен ту би ло шта у сми слу 
де мо кра ти је и чо ве чан ских пра ва учи ни мо без Аме ри ка на ца”. По след ња 
ре че ни ца је од но ви на ра Ве чер њих но во сти ока рак те ри са на као „срам но 
ин фе ри ор но ми шље ње о Евро пи и крај ње по да нич ки став пре ма САД”.17

У ак ци ји ко ја је, ка ко је на ве де но, би ла спон та но по кре ну та, на зах тев 
чи та ла ца, Ве чер ње но во сти су ор га ни зо ва ле при ку пља ње књи га Гин те ра 
Гра са об ја вље них у Ју го сла ви ји, с на ме ром да се као сим бо лич ки вид про
те ста вра те пи сцу на кућ ну адре су. Пре ма ре чи ма та да шњег но ви на ра Ве
чер њих но во сти Дра га на Бо гу то ви ћа, ко ји је био за ду жен за ову ак ци ју, 
иде ја о ње ном по кре та њу ро ђе на је у ре дак циј ском ко ле ги ју му.18 У ме диј ској 

12 „Та лас про тив рат но ху шка ча”, Ве чер ње но во сти, 23. маја 1999, 8.
13 Исто.
14 Гин тер Вил хем Грас (1927‒2015), не мач ки књи жев ник и до бит ник Но бе ло ве на гра

де за књи жев ност 1999. го ди не. Ла у ре ат је број них углед них књи жев них на гра да, а по се до
вао је и ве ли ки број по ча сних док то ра та ви ше свет ских уни вер зи те та. Сма тра се за јед ног 
од нај зна чај ни јих пред став ни ка не мач ке књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка. По ред књи
жев но сти, ба вио се и дру гим умет но сти ма, а био је и члан по зна тог не мач ког ли те рар ног 
удру же ња „Гру па 47”, ко је је оку пља ло књи жев ни ке мо дер ног из ра за. То ком Дру гог свет ског 
ра та био је при пад ник СС је ди ни ца Не мач ке, а на кон ра та је дан од нај ве ћих кри ти ча ра то
та ли тар не на ци стич ке иде о ло ги је. Жан ров ски, ве ћи на ње го вих де ла при па да тзв. ма гич ном 
ре а ли зму, а нај по зна ти ја од њих су: Ли ме ни до бош, Мач ка и миш, Псе ће го ди не, Ло кал на 
ане сте зи ја, Иве рак, Па цов ка... Број не Гра со ве књи ге пре ве де не су и на срп ски је зик, а по
је ди на ње го ва де ла би ла су са став ни део школ ске ли те ра ту ре у Ср би ји.

15 Ве чер ње но во сти су о ак ци ји из ве шта ва ле кон ти ну и ра но од 2. до 28. апри ла 1999. 
го ди не. По след ња об ја вље на вест о овој те ми би ла је 4. ју на 1999. го ди не. Овај сво је вр стан 
фељ тон пи са ло је ви ше но ви на ра Но во сти.

16 „Вра ћа мо Вам књи ге, хер Грас”, Ве чер ње но во сти, 2. априла 1999, 2.
17 Исто.
18 Из ја ва Дра га на Бо гу то ви ћа да та ау то ру у Бе о гра ду, 20. маја 2018.
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кам па њи упе ре ној про тив не мач ког пи сца, уче шће су узе ле број не би бли о
те ке из Ср би је, Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске (ви ше од 40),19 из да вач ке 
ку ће, књи жа ре, број ни ака де ми ци, про фе со ри уни вер зи те та, гер ма ни сти, 
пре во ди о ци, књи жев ни ци, књи жев ни кри ти ча ри, пе сни ци, би бли о те ка ри, 
као и број не лич но сти из све та кул ту ре и умет но сти, ин те лек ту ал ци, али и 
обич ни гра ђа ни, сту ден ти и уче ни ци, ко ји су на тај на чин ис ка зи ва ли свој 
про тест, ре волт и гнев због по ступ ка Гра са.20 У ак ци ји су, из ме ђу оста лих, 
узе ли уче шће: Жељ ко Си мић, ми ни стар кул ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
ака де мик Зо ран Кон стан ти но вић, проф. др То ми слав Бе кић, гер ма ни ста и 
та да шњи де кан но во сад ског Фи ло зоф ског фа кул те та, проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, не ка да шњи де кан Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, проф. др 
Јо ван Де лић, пре да вач на Бе о град ском и Но во сад ском уни вер зи те ту, проф. 
др Мир ко Кри во ка пић, пен зи о ни са ни про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та и 
пред сед ник Ге те о вог дру штва у Бе о гра ду; по том књи жев ни ци: Љу би ша 
Ђи дић, Ми ло мир Кра го вић, Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Ми лан Ми лић,21 Ра
до мир Сми ља нић, Ми лен ко Сто ји чић, Дра го мир Ћу ла фић, Бра ни мир Шће
па но вић; пе сни ци: Ми ро слав Алек сић, Ми лан Мом чи ло вић и Ми ла дин 
То шић. Ак ци ју су по др жа ли и чел ни ци углед них кул тур них уста но ва у 
Ср би ји, по пут: мр Дра га на Ба ра ћа, пред сед ни ка За јед ни це би бли о те ка ра 
Ср би је, Ми ло ра да Гру ји ћа, ди рек то ра Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске, 
Ми ло ра да Ђу ри ћа, пе сни ка и глав ног уред ни ка Срп ске књи жев не за дру ге, 
Че до ми ра Мир ко ви ћа, књи жев ног кри ти ча ра и ди рек то ра „Про све те”, Си
ме о на Ба би ћа, ди рек то ра Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Гра со ву из ја ву осу ди ли 
су и Ми ло рад Ђу рић, пе сник и глав ни уред ник Срп ске књи жев не за дру ге, 
Ми лич ко Ми јо вић, ди рек тор и глав ни уред ник „На род не књи ге”, Зо ран Ко
лун џи ја и Ми ро слав Де ре та у име сво јих из да вач ких ку ћа „Про ме теј” и 
„Де ре та”, за тим из да вач ка ку ћа „Вер зал прес”; пре во ди о ци: др Бра ни мир 
Жи во ји но вић, Злат ко Кра сни, Ни ко ла Б. Цвет ко вић. По др шка је сти гла и од 
књи жа ре „Про све тин ан ти ква ри јат”, Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Удру
же ња из да ва ча и књи жа ра Ју го сла ви је, по зна тог фран цу ског пи сца Па три ка 
Бе со на.22

19 Ка ко је на ве де но, по др шка ак ци ји сти гла је из број них гра до ва: Бе о гра да, Но вог 
Са да, Ва ље ва, Ле сков ца, Лај ков ца, Би је лог По ља, Бо ра, Љу бо ви је, Тив та, Ужи ца, Не го ти на, 
Вр ба са, Бач ке Па лан ке, Ири га, Кла до ва, Вра ња, Ни ша, Обре нов ца, Зре ња ни на, Кру шев ца, 
Вр шца, Пи ро та, Ник ши ћа, Бач ке То по ле, Гор њег Ми ла нов ца, Чач ка, Ба ња лу ке, Ру ме, Гра
ди шке, Мај дан пе ка, Пан че ва, При шти не, Бо љев ца, Шап ца, Кња жев ца, Сви лајн ца, По же ге, 
Су бо ти це, Со ко ба ње... Но во сти су по себ но ис та кле ан га жо ва ње би бли о те ка из Ср би ња 
(„Удва ра ње сил ни ци ма”, Ве чер ње но во сти, 11. априла 1999, 11).

20 „Гра су вра ће не књи ге”, Ве чер ње но во сти, 4. маја 1999, 24.
21 Ми лан Ми лић, члан Удру же ња пи са ца Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је, по др

жао је ак ци ју у сво је и у име број них срп ских из бе гли ца из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске 
(„Ре чи зла”, Ве чер ње но во сти, 16. априла 1999, 11).

22 Фран цу ски пи сац је у раз го во ру с Пе ром Си ми ћем ка зао да „ве о ма па жљи во пра ти 
ак ци ју”, ис та кав ши: „Оду ше вљен сам том ва шом ак ци јом. Ње на вред ност је у то ме што 
чи та о ци сво јим ре ак ци ја ма при ка зу ју из у зет ну до зу ду хо ви то сти. Ни сам на шао ни јед ну 
зе мљу у све ту у ко јој се то ли ко во ли књи га, сем мо жда у Изра е лу (...). Го спо дин Гин тер Грас 
би мо рао да бу де вр ло ту жан што му ва ши чи та о ци вра ћа ју књи ге. Ја лич но, ни шта не мо гу 
да вам вра тим, јер му ни ка да ни сам ни шта ни ку пио!” („Дух је не у ни штив”, Ве чер ње но во сти, 
15. априла 1999, 16).



Ве чер ње но во сти су пре ко ин тер не та упу ти ле по зив на, ка ко је на ве
де но, „ода бра не адре се у ви ше европ ских зе ма ља”, ве ли ком бро ју ин сти ту
ци ја и ин те лек ту а ла ца, по зи ва ју ћи их да се при кљу че ак ци ји и не мач ком 
пи сцу вра те књи ге „ко је су сра мо та за Ва шу би бли о те ку”.23 У ту свр ху 
из ра ди ле су и про па ганд ни пла кат, ко ји је, ка ко је на ве де но, био по ста вљен 
у број ним кул тур ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи. На пла ка ту је би ла при ка за
на Гра со ва књи га из ко је су ис па да ле бом бе, а по ред ко јих се на ла зио ци тат 
пи шче ве из ја ве из би бли о те ке у Лај пци гу.24 О ак ци ји је пи сао и но ви нар 
не мач ког ли ста Зи дој че цај тунг Бер нхард Ку прес, ко ји је то ком бом бар до
ва ња по се тио Ре дак ци ју Но во сти.25

Ова, по ре чи ма јед ног од уче сни ка, „пле ме ни та” ак ци ја има ла је ве ли
ки од зив, а ин сти ту ци је и по је дин ци су свој про тест ис по ља ва ли на раз ли
чи те на чи не. Не ке би бли о те ке су од лу чи ле да из сво јих фон до ва по ву ку све 
књи ге Гин те ра Гра са и про сле де их ком па ни ји Но во сти, ко ја је њи хо во 
са ку пља ње ор га ни зо ва ла у књи жа ри „Ни ко ла Па шић” у Бе о гра ду. Дру ге су 
пак од лу чи ле да по ша љу по је дан при ме рак од сва ке књи ге, а да оста ле за
др же, ка ко би пред сто је ће ге не ра ци је мо гле да о њи ма да ју суд. У бе о град ској 
би бли о те ци „Ђор ђе Јо ва но вић” у из ло гу су окре ну те на о пач ке,26 а у не го
тин ској би бли о те ци по ста вља не са ока че ним сим бо лом ме те („тар ге та”).27 
У по је ди ним би бли о те ка ма све књи ге су по ву че не у де пое, уз об ја шње ње да 
не би „ири ти ра ле чи та о це”, да „ни ко не же ли да их чи та”, али и да су због 
из ја ве ау то ра „кон та ми ни ра не”, те да из тог раз ло га не мо гу да сто је на по
ли ца ма уз де ла пи са ца по пут „Ге теа, Рил кеа, Ши ле ра и дру гих ху ма ни ста, 
ети ча ра, чо ве ко љу ба ца и де мо кра та”,28 а по себ но не по ред де ла Иве Ан дри
ћа, бу ду ћи да се ра ди, ка ко је из ја вио Ра до ван Бе ли Мар ко вић, о пи сцу ко ји 
„на дах њу је ру ши те ље мо сто ва”.29 Ова кви по те зи на и ла зи ли су на одо бра
ва ње уче сни ка ак ци је и чи та ла ца Но во сти, уз ис ти ца ње да је то нај бо љи 
вид про те ста, бу ду ћи да је „нај ве ћа ка зна за јед ног пи сца да му књи ге пре
кри ва пра ши на”.30 С дру ге стра не, Но во сти су из ве сти ле да су бо тич ка 
би бли о те ка не ће по ву ћи Гра со ве књи ге из сво јих фон до ва, с обра зло же њем 
да не же ли да „СРЈ бу де зе мља са ʼИн дек сом за бра ње них књи га̒ ”, као и због 
чи ње ни це да је „код нас де мо кра ти ја ду бо ко увре же на”.31 Про тив ник иде је 
вра ћа ња књи га Гин те ру Гра су био је и пи сац Са ша Ха џи Тан чић, ко ји је 
из ја вио да су по ру ке ко је но се књи ге „трај ни је од лич них по сту па ка ау то ра”. 
Уме сто вра ћа ња књи га, он је пред ло жио да се Гра су упу ти „пре гршт де ла 
на ших пи са ца, пре све га Ан дри ћа, да из њих упо зна ду хов но би ће на шег 
на ро да, ле по ту ње го вог тра ја ња кроз ве ко ве и ства ра ла штво, ко је над ра ста 
са да шњост. Пре свих књи га то би тре ба ло да бу де Ан дри ћев ро ман ʼНа Дри ни 

23 „Срам ни пад вај ног ху ма ни сте”, Ве чер ње но во сти, 4. априла 1999, 6.
24 „Гест пре зи ра”, Ве чер ње но во сти, 9. априла 1999, 11.
25 „Из не ве ре ни чи та о ци”, Ве чер ње но во сти, 12. априла 1999, 11.
26 „Зао ри там до бо ша ра”, Ве чер ње но во сти, 7. априла 1999, 10.
27 „Сра мот ни по клич”, Ве чер ње но во сти, 10. априла 1999, 11.
28 „Пра ви гест осу де”, Ве чер ње но во сти, 6. априла 1999, 13.
29 „Упр љао сво је де ло”, Ве чер ње но во сти, 5. априла 1999, 13.
30 „Бив ши ве ли кан”, Ве чер ње но во сти, 24. априла 1999, 11.
31 „Уми ру је са вест”, Ве чер ње но во сти, 28. априла 1999, 11.
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ћу при ја̒ . Грас би ина че од на ших пи са ца имао да на у чи не са мо о спи са тељ
ском за на ту, не го и о ети ци на ро да овог под не бља на ко је ње го ва Не мач ка 
ових да на са оста лим агре со ри ма ба ца бом бе”.32 По је ди ни уче сни ци ак ци је 
су уме сто вра ћа ња књи га пред ло жи ли да се не мач ки пи сац „под врг не ду
хов ним санк ци ја ма”.33 У Но во сти ма су се мо гле про чи та ти и кон ста та ци је 
да би пи сца „по не кад тре ба ло шти ти ти од из го во ре них и на пи са них ре чи”,34 
али и по зи ви чи та о ци ма да ипак чи та ју Гра со ва де ла и „от кри ју раз ли ку 
из ме ђу ње го вих књи жев них иде ја и ствар них уве ре ња”.35 Је дан од пред ло га 
био је да се Гра со ве књи ге оста ве у фон до ви ма би бли о те ка, али да се во де 
као ано ним не, без на во ђе ња име на ау то ра.36 Управ ник На род не би бли о те ке 
Ср би је Ми ло мир Пе тро вић обра тио се чи та о ци ма Ве чер њих но во сти, ис та
кав ши да „одо бра ва њи хов гнев и ре волт”, али их исто вре ме но и „мо ли за 
опро штај” што ће ин сти ту ци ја ко ју во ди за др жа ти све Гра со ве књи ге у сво
јим фон до ви ма.37 

Књи ге су вра ћа ли и чи та о ци по је ди нач но, че сто са по све та ма и по ру
ка ма упу ће ним пи сцу на срп ском и не мач ком је зи ку. Не ке од њих су Но во сти 
и об ја ви ле.38 Јед на чи та тељ ка се отво ре ним пи смом обра ти ла „не при ја те љу 
мог на ро да”, чи је име је на мер но пи са ла „ма лим сло вом”, „јер му ве ли ко не 
до ли ку је”.39 Не ко ли ко ис так ну тих ин те лек ту а ла ца, по пут проф. др То ми
сла ва Бе ки ћа,40 у знак про те ста упу ти ло је пре ко Ве чер њих но во сти отво
ре на пи сма не мач ком пи сцу, а сти хо ви ма су му се обра ти ли ди рек тор Град ске 
би бли о те ке у Ру ми Сте ван Ко ва че вић41 и „огор че ни” чи та лац Ми ша Ла зар.42 
Проф. др Јо ван Де лић, пре да вач на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на
ја вио је да ће сту ди ју о Гин те ру Гра су об ја ви ти у књи зи о Да ни лу Ки шу и 
не мач кој књи жев но сти, на ко јој је у то вре ме ра дио.43 Би ло је на ја вље но и 
по себ но рат но из да ње Кра јин ског ви до кру га у ко ме би би ли са ку пље ни ко
мен та ри не мач ком пи сцу и ње го вој из ја ви.44 Ме ђу уче сни ци ма ак ци је вла
да ла је са гла сност да књи ге не би тре ба ло спа љи ва ти, с об зи ром на то да је 
то „на ци стич ки ре цепт”, ко ји „ни је у ду ху ци ви ли зо ва ног срп ског на ро да”.45 

32 „По га же на ети ка”, Ве чер ње но во сти, 18. априла 1999, 11.
33 „По ср ну ла па мет”, Ве чер ње но во сти, 23. априла 1999, 11.
34 „По га же на ети ка”, Ве чер ње но во сти, 18. априла 1999, 11.
35 „За слу же ни гнев”, Ве чер ње но во сти, 22. априла 1999, 11.
36 „Пра ви гест осу де”, Ве чер ње но во сти, 6. априла 1999, 13.
37 Као раз лог та кве од лу ке Ми ло мир Пе тро вић је на вео да На род на би бли о те ка Ср би је 

у сво јим фон до ви ма „тре ба да има и де ла вр хун ских вред но сти, па и она ко ја то ни су. Тре ба 
да има де ла ве ли ких пи са ца, ве ли ких мо рал них лич но сти, али чак и де ла оних пи са ца ко ја 
су до жи ве ли ве ли ко и мо рал но људ ско по ср ну ће као Гин тер Грас” („Пи сац са ʼто ма хав комʻ”, 
Ве чер ње но во сти, 8. априла 1999, 11).

38 „Гест пре зи ра”, Ве чер ње но во сти, 9. априла 1999, 11.
39 „По га же на ети ка”, Ве чер ње но во сти, 18. априла 1999, 11.
40 „Ов де стра да чо век”, Ве чер ње но во сти, 13. априла 1999, 11.
41 Пе сму под на зи вом „Од го вор Гин те ру Гра су не мач ком пи сцу на ве ли ки че твр так 

ле та го спод њег 1999” [sic], бе о град ски лист је об ја вио у це ло сти („Опет цр не ор лу ши не”, 
Ве чер ње но во сти, 20. априла 1999, 11).

42 Но во сти су об ја ви ле део пе сме М. Ла за ра, под на зи вом „Не бе ско про ле ће 99” („Ђа
во љи умет ник”, Ве чер ње но во сти, 26. априла 1999, 11).

43 „Кли ца мр жње”, Ве чер ње но во сти, 25. априла 1999, 11.
44 „Сра мот ни по клич”, Ве чер ње но во сти, 10. априла 1999, 11.
45 „Гест пре зи ра”, Ве чер ње но во сти, 9. априла 1999, 11.
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Та ко ђе, об ја вље но је да су по је ди не би бли о те ке, због слич них исту па ња у 
јав но сти, по вла чи ле из сво јих фон до ва и књи ге Вац ла ва Ха ве ла.46 

Гра со ва из ја ва ко јом је по др жао бом бар до ва ње СРЈ, а ко ја је би ла „оки дач” 
за по кре та ње ак ци је Но во сти, озна че на је као: без ум на, бру тал на, ге но цид ни 
чин, гест пре зи ра, глу пост, дра стич на, за осу ду, за па њу ју ћа, за пре па шћу ју
ћа, за чу ђу ју ћа, зле ре чи, из дај нич ка, ја ка, мон стру о зна, на стра на, на ци стич
ка, не де ло, не до лич на, не људ ска, не схва тљи ва, не ху ма на, па у шал на, рат ни 
по клич из про му клог ста рач ког гр ла, рат но ху шкач ка, ру жна, сра ман пам
флет, срам на, сра мот ни по клич, стра шна, су лу да, су ма ну та, су ро ва кле ве та, 
тра ги ко мич на, фа ши со ид на, чу до ви шна, шо кант на. Мо гле су се про чи та ти 
и кон ста та ци је да су Гра со ве ре чи ра зор ни је и ја че „од бом би ко је да ни ма 
ра за ра ју на шу зе мљу”, да је у пи та њу био „чин не до сто јан ин те лек ту ал ца и 
пи сца”, „гест ко ји го во ри о пра вом ли цу не мач ке де мо кра ти је”, „из да ја соп
стве ног де ла”, „зло у по тре ба не мач ког је зи ка и кул ту ре”, те да је на тај на чин 
„спа лио сво је књи ге” и „за ме рио (се) Ср би ма до не ба”.

Уче сни ци ак ци је раз ло ге за да ва ње по др шке бом бар до ва њу по ку ша ли 
су да на ђу нај пре у чи ње ни ци да је пи сцу због ста ро сти „оту пео кри тич ки 
дух”.47 Ни је би ла ис кљу че на ни оп ци ја да је то из ја вио „ра ди ша ке до ла
ра”,48 „по да нич ког ста ва пре ма САД”, же ље да се до дво ри вла сти ма и „они
ма ко ји од лу чу ју”.49 Док је јед на гру па уче сни ка сма тра ла да је Гин тер Грас 
под ле гао „јеф ти ној и та ко про зир но из ре жи ра ној ме диј ској кам па њи”,50 
дру ги су ис ти ца ли да је „од ли чан по зна ва лац исто ри је”, те да ње го ва из ја ва 
због то га „ни је ре зул тат ње го вог ду бо ког уве ре ња, већ при ста нак да се свет
ском јав ном мње њу по ту ри и по др шка ин те лек ту а ла ца”.51 Као мо тив за 
та кав став по ми ња ла се и мо гућ ност да за по др шку бом бар до ва њу бу де на
гра ђен Но бе ло вом на гра дом за књи жев ност,52 што се и об и сти ни ло у де
цем бру исте го ди не.

Иа ко ни је био осо ба по ве за на са струк ту ра ма НА ТО пак та и иа ко се 
ра ди ло са мо о јед ној из ја ви, про па ганд ни на па ди Ве чер њих но во сти на Гин
те ра Гра са пре ва зи ла зи ли су по број но сти и оби му чак и на па де упу ће не 
по јед ним лич но сти ма ко је су би ле ди рект но, по ко манд ној и по ли тич кој 
ли ни ји, ак те ри агре си је на СРЈ. На осно ву из ја ва уче сни ка ак ци је, раз ло ге 
за ова кву не сра змер ну ко ли чи ну ме диј ске па жње мо гли би смо нај пре об ја
сни ти ра ни јим Гра со вим по ли тич ким ста во ви ма. У срп ској јав но сти, пре ма 
пи са њу Но во сти, он је пер ци пи ран као осо ба „ко ју је од ли ко вао ху ма ни зам 
пре све га”, ко ји је сма тран „ау тен тич ним пред став ни ком дру ге, ху ма ни стич
ке Не мач ке”53 и при пад ни ком „ге не ра ци је не мач ких пи са ца ко ји су би ли 
са вест не мач ког на ро да на кон Дру гог свет ског ра та”.54 Ис ти ца на је чи ње ни ца 

46 „Не чи ста ду ша”, Ве чер ње но во сти, 21. априла 1999, 11.
47 „Ли ме ни до бош фа ши зма”, Ве чер ње но во сти, 3. априла 1999, 12.
48 „Пра ви гест осу де”, Ве чер ње но во сти, 6. априла 1999, 13.
49 „Гест пре зи ра”, Ве чер ње но во сти, 9. априла 1999, 11.
50 „Ов де стра да чо век”, Ве чер ње но во сти, 13. априла 1999, 11.
51 „За слу же ни гнев”, Ве чер ње но во сти, 22. априла 1999, 11.
52 „Ђа во љи умет ник”, Ве чер ње но во сти, 26. априла 1999, 11.
53 „Ов де стра да чо век”, Ве чер ње но во сти, 13. априла 1999, 11
54 „Пра ви гест осу де”, Ве чер ње но во сти, 6. априла 1999, 13.
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да је био пи сац „ког су сви ра до чи та ли у Ср би ји”, чи ја су де ла об ја вље на на 
срп ском је зи ку у ти ра жу од пре ко 50.000 при ме ра ка и по ста ла са став ни део 
лек ти ре сред њо шко ла ца.55 Оту да су упра во пи шчев ра ди кал ни за о крет у 
ста во ви ма и чи ње ни ца да је због „из да је на че ла за ко ја се за ла гао” „ду бо ко 
по вре дио”, из не ве рио и раз о ча рао чи та о це у Ср би ји, ис ти ца ни као глав ни 
по кре тач ак ци је Но во сти.

Гин тер Грас је то ком тра ја ња ак ци је Ве чер њих но во сти озна ча ван као: 
бе ло свет ска гу ба, бив ши ве ли кан не мач ке књи жев но сти, Бож ји не срећ ник, 
бив ши ху ма ни ста, бу да ла, вај ни ху ма ни ста, ве ли ки ум и пи сац ко ји се по
ка зао си тан и ма ли, глуп, де мон, до бо шар злог рит ма, ђа во љи ду хов њак, 
ђа во љи умет ник, жр тва ме диј ских за ве ра, из дај нич ки пи сац, књи жев на Со
то на, ла жни ху ма ни ста, мон струм, мо рал ни па ту љак, мо рал но по ср ну ли 
ста рац, не до у че ни по зна ва лац учи те љи це жи во та, не мач ка сра мо та, не чи ста 
ду ша, пи сац са „то ма хав ком”, по да ник, рат ник, се јач мр жње, сит на ду ша, 
срам ни пред став ник европ ског по ср ну лог ин те лек ту ал ца, ср бо мр зац, то бо
жњи ху ма ни ста, чо век ко ји ни је ин те лек ту а лац и ко ји је „пре ми нуо” 1999. 
го ди не. Ис ти ца но је да је „Бог по гре шио што му је дао та ле нат” и да ће га 
„исто ри ја ба ци ти на сме тли ште”. На су прот Гра су, као по зи ти ван при мер 
по ми њан је ау стриј ски пи сац Пе тер Ханд ке,56 иа ко ни је по др жао ак ци ју 
Ве чер њих но во сти.57 Алу ди ра ју ћи на при мер не мач ког др жав ни ка Ви ли ја 
Бран та, проф. др Мир ко Кри во ка пић из ја вио је ће Гин тер Грас у бу дућ но сти 
„мо жда кле ча ти због сво јих ре чи”.58 Не мач ки пи сац се на шао и на са ти рич
ним стра на ма Но во сти. У ру бри ци „Трн”, ко ју је уре ђи вао Ми кан Ми ло ва
но вић, по ме нут је у два афо ри зма. У пр вом од њих на во ди се да би уме сто 
књи га „тре ба ло спа ли ти не што дру го”,59 алу ди ра ју ћи на са мог не мач ког 
пи сца, док је у дру гом кон ста то ва но да „књи ге над жи ве пи сца, чак и ка да је 
жив као Гин тер Грас”.60 Та ко ђе, об ја вље на је и јед на ка ри ка ту ра не мач ког 
пи сца, чи ји је ау тор био по зна ти ка ри ка ту ри ста Ран ко Гу зи на.61

Гин тер Грас је опи си ван и као осо ба: без здра вог ра зу ма, му др о сти, 
сти да и ча сти, ђа во љег ду ха, за сле пље на мр жњом, зве р ског ли ца, ли це мер
на, лу ка ва, мрач не лич но сти, плит ког пам ће ња, по ср ну ле па ме ти; чо век 
ко га од ли ку ју не ва спи та ње и не у кус, ко ји је по ка зао истин ско не чо ве штво 
и сво је пра во ли це, по га зив ши „не са мо прин ци пе ин те лек ту ал ног ста ва, 
већ и етич ких и естет ских прин ци па”.62 Ис так ну то је да је из дао, из не ве рио, 

55 „Гест пре зи ра”, Ве чер ње но во сти, 9. априла 1999, 11.
56 „Не чи ста ду ша”, Ве чер ње но во сти, 21. априла 1999, 11.
57 У раз го во ру са пред став ни ци ма Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Ханд ке је о ак ци ји 

Ве чер њих но во сти из ја вио: „Не до па да ми се иде ја вра ћа ња књи га пи сцу Гин те ру Гра су. 
Књи ге су ва жни је од оно га што пи сац по не кад и у ра строј ству из ја вљу је. И ме ни са мом се 
до га ђа да не го во рим увек нај па мет ни је. По ми сли те, мо жда ће не ком мла дом чо ве ку за тре
ба ти упра во то што пи ше у Гра со вим књи га ма, што ће му би ти од ко ри сти и по мо ћи чак и 
у овој си ту а ци ји. А то што је Грас из ја вио у Лај пци гу одо бра ва ју ћи вој ну ин тер вен ци ју 
про тив Ср би је не ма ни ка кве ве зе са ње го вим књи га ма” („Де бакл исти не”, Ве чер ње но во сти, 
30. априла 1999, 11).

58 „Срам ни пад вај ног ху ма ни сте”, Ве чер ње но во сти, 4. априла 1999, 6.
59 Ве чер ње но во сти, 9. априла 1999, 9.
60 Исто, 23. априла 1999, 9.
61 „Пи сац са ʼто ма хав ком’”, Ве чер ње но во сти, 8. априла 1999, 11.
62 „Де бакл исти не”, Ве чер ње но во сти, 30. априла 1999, 11.
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упр љао, увре дио и осра мо тио соп стве но де ло и иде је, чо ве чан ство, не мач ку 
и европ ску кул ту ру, пре ма ко ји ма је, ка ко је на ве де но, „по чи нио нај ве ћи 
зло чин”.63 По себ но је апо стро фи ра на пи шче ва из ја ва ко јом је не ги рао да је 
па ци фи ста.64

Но во сти су на гла ша ва ле и по да так да се Грас то ком Дру гог свет ског 
ра та бо рио у ре до ви ма вој ске на ци стич ке Не мач ке. Ма да је у по сле рат ном 
све ту био ве ли ки про тив ник на ци зма и Хи тле ра, чи ном по др шке бом бар до
ва њу СРЈ по стао је „про мо тер Хи тле ро вог ге но ци да”.65 У скла ду с тим, уз 
по вре ме на пре те ри ва ња, озна чен је као: на ци ста по му ће ног ра зу ма,66 на ци
стич ки слу жбе ник, при кри ве ни и ли ме ни фа ши ста, чо век чи ја је бо ја на ци
стич ка, нај о зло гла ше ни ји на ста вљач Хи тле ро вог на сле ђа, ди рект ни уче сник 
у кло ни ра њу ку ка стог кр ста и чу до ви шног свет ског по рет ка... Опи си ван је 
и као „под стре кач и гла сно го вор ник отров них иде ја Клин то на, Бле ра, Шре
де ра, Фи ше ра и њи хо вих ге но цид них исто ми шље ни ка Хи тле ро вог со ја ко ји 
без ду шно уда ра ју срп ски на род”.67 Та ко ђе, пра вље на је па ра ле ла из ме ђу 
Гин те ра Гра са и нор ве шког пи сца Кну та Хам су на, ко ме су Нор ве жа ни та
ко ђе вра ћа ли књи ге на кућ ну адре су, у знак про те ста због ње го ве по др шке 
на ци стич кој иде о ло ги ји.68 У истом ду ху, Жељ ко Си мић, ми ни стар кул ту ре 
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ис та као је да је Гра со ва из ја ва „у скла ду са не
го ва њем и ор га ни зо ва њем фа ши стич ке ми са о не тра ди ци је и да пред ста вља 
кул ми на ци ју нео на ци стич ког по гле да на са вре ме ну ци ви ли за ци ју”.69

Иа ко су га по је дин ци, по пут пи сца Бра ни ми ра Шће па но ви ћа,70 озна
ча ва ли као ло шег књи жев ни ка, а ње го ве књи ге по не кад ка рак те ри са ли као 
„пр ља ве” и пре ва зи ђе не по пут де ла Марк са и Јо си па Бро за Ти та,71 ипак је 
ме ђу уче сни ци ма ак ци је пре вла да ва ло ми шље ње да се ра ди о ве ли ком пи
сцу, чи ја се ли те рар на вред ност не мо же оспо ри ти и да би тре ба ло раз дво
ји ти, ка ко је ис та као Д. Ба раћ, „ње го во по га но име” од „сја них де ла ко је је 
на пи сао”.72 Ис ти ца но је при том да он, као „свет ски сла ван пи сац”, има и 
ве ли ку од го вор ност, јер „ње гов суд ути че и усме ра ва ми шље ње ма ње упу
ће не јав но сти”.73 По себ но је на гла ша ван не склад из ме ђу „ху ма не стра не у 
ње го вим де ли ма” и ње го ве „мрач не лич но сти”.74

Ствар не раз ло ге ме диј ске кам па ње про тив Гин те ра Гра са мо гли би смо 
про на ћи и на дру гом ме сту. Аку му ли ра ни гнев, бес и не за до вољ ство гра ђа на 
СРЈ ни су се мо гли ис по љи ти ди рект но на глав ним ак те ри ма бом бар до ва ња 

63 „Књи ге се сти де пи сца”, Ве чер ње но во сти, 19. априла 1999, 11.
64 „Вра ћа мо Вам књи ге, хер Грас”, Ве чер ње но во сти, 2. априла 1999, 2.
65 „Сит на ду ша”, Ве чер ње но во сти, 17. априла 1999, 11.
66 Пе тра шин Ду ру то вић, ди рек тор ша бач ке Би бли о те ке „Жи ка По по вић”, из ја вио је 

да ће на ве де на син таг ма „на ци ста по му ће ног ума” би ти ис пи са на као део по све те на сва кој 
од 27 Гра со вих књи га ко је по се ду је би бли о те ка, а ко је ће би ти „спа ко ва не и од ло же не, ван 
до ме та и очи ју чи та ла ца” („Бив ши ве ли кан”, Ве чер ње но во сти, 24. априла 1999, 11).

67 „Пра ви гест осу де”, Ве чер ње но во сти, 6. априла 1999, 13.
68 „Сра мот ни по клич”, Ве чер ње но во сти, 10. априла 1999, 11.
69 „Ли ме ни до бош фа ши зма”, Ве чер ње но во сти, 3. априла 1999, 12.
70 „Пи сац са ʼто ма хав комʻ”, Ве чер ње но во сти, 8. априла 1999, 11.
71 „Се јач мр жње”, Ве чер ње но во сти, 14. априла 1999, 11.
72 „Пра ви гест осу де”, Ве чер ње но во сти, 6. априла 1999, 13.
73 „Зао ри там до бо ша ра”, Ве чер ње но во сти, 7. априла 1999, 10.
74 „Из и гра но по ве ре ње”, Ве чер ње но во сти, 15. априла 1999, 11.



СРЈ, ко ји су оста ли не до дир љи ви за би ло ка кве, ма кар и сим бо лич не об ли ке 
про те ста. Ње го ва из ја ва, из ре че на у пр вим да ни ма ра та, по слу жи ла је отуд 
Ре дак ци ји Ве чер њих но во сти, уз мо гу ћу су ге сти ју чи та ла ца, да по кре не ак
ци ју у ко јој би на сим бо лич ки, али исто вре ме но кон кре тан и „опи пљив” 
на чин, са ми чи та о ци мо гли да до при не су ко лек тив ном про те сту про тив 
бом бар до ва ња. У при лог то ме све до чи из ја ва ба ња луч ког пи сца Ми лен ка 
Сто ји чи ћа, ко ји је, и сâм јој да ју ћи по др шку, ка зао да је та ак ци ја „је ди на 
про тив ва зду шна од бра на” срп ских чи та ла ца.75 Шта ви ше, то по твр ђу је и 
ду жи на ње ног тра ја ња. Уред ни ци Ве чер њих но во сти њо ме су по ку ша ли да 
хо мо ге ни зу ју и мо би ли шу па жњу срп ске јав но сти и пре у сме ре је са рат не 
сва ко днев ни це, пат њи и ра за ра ња, ства ра ју ћи чи та о ци ма сво је вр сни „вен
тил”. Осим то га, ни је би ла не ва жна чи ње ни ца да се ра ди ло о пи сцу из Не мач
ке, што се до бро укла па ло у те зу о тро стру кој не мач кој агре си ји на срп ски 
на род у 20. ве ку76, ве чи тој не мач косрп ској не тр пе љи во сти кроз но ви ју исто
ри ју и „пле ме ни тој ак ци ји пру жа ња от по ра фа ши зму”.77 Гра со ва из ја ва у 
пр вим да ни ма ра та, као и чи ње ни ца да та кав по сту пак ши ра јав ност у Ју го
сла ви ји од ње га ни је оче ки ва ла, до дат но су по слу жи ли и као по вод и као 
узрок по кре та ња ак ци је овог ти па. Упра во из тих раз ло га, ње го вој из ја ви 
да ва на је не сра змер но ве ли ка па жња, уз им пу ти ра ње ста во ва и на во да ко је 
ни је из нео и ко ји ни ка ко ни су мо гли из ње да про ис тек ну. Та ко ђе, ње го ва 
„уло га” у НА ТО бом бар до ва њу пре у ве ли ча ва на је до крај њих раз ме ра. Пи
са но је, на при мер, да је лич но по др жа вао и одо бра вао звер ства, уби ја ње не
ду жних ци ви ла, „ба ца ње бом би на на шу де цу”, уни шта ва ње ин фра струк ту ре 
и кул тур ног на сле ђа, чак и „гра на ти ра ње по ро ди ли шта, шко ла, ма на сти ра, 
мо сто ва и свих те ко ви на ху ма не ци ви ли за ци је ко јој чо ве чан ство те жи”,78 да 
је „при зи вао на смрт и уни ште ње”, одо бра вао „про ли ва ње кр ви” и по др жа
вао „фа ши стич ки и ге но цид ни рат за пад не Али јан се”.79 По сле ди це ње го ве 
из ја ве ста вља не су у ра ван ра за ра ња На род не би бли о те ке Ср би је 6. апри ла 
1941. го ди не,80 па је и њен управ ник Ми ло мир Пе тро вић ис та као да је „Грас 
сво јом из ја вом одо брио уби ја ње на ших ру ко пи сних књи га, ко је су пи са не 
још од 12. ве ка”.81 Пре те ри ва ња су по себ но до ла зи ла до из ра жа ја ка да је 
пи са но о ње го вом од но су пре ма срп ском на ро ду. При пи си ва но му је да же ли 
да „уни шти Ср бе”, да се „при дру жио про го ни ма Ср ба”, да „жи го ше срп ски 
на род као ге но ци дан и јав но по ру чу је да га бом ба ма тре ба за тр ти”, те да је 
сво јим по ступ ци ма „по се јао кли цу мр жње пре ма Ср би ма”.82 Та кве тврд ње 
до сти гле су вр ху нац у тре нут ку ка да је проф. др Јо ван Де лић по сле ди це 
де ло ва ња Гин те ра Гра са упо ре дио са хр ват ским вој ним ак ци ја ма „Бље сак” 
и „Олу ја”.83 Но во сти ни су узи ма ле као олак ша ва ју ћу окол ност чи ње ни цу 

75 „Опет цр не ор лу ши не”, Ве чер ње но во сти, 20. априла 1999, 11.
76 „ʼСти дим се сво је вла деʻ”, Ве чер ње но во сти, 26. марта 1999, 10.
77 „Сит на ду ша”, Ве чер ње но во сти, 17. априла 1999, 11.
78 „Зао ри там до бо ша ра”, Ве чер ње но во сти, 7. априла 1999, 10.
79 „Пи сац са ʼто ма хав комʻ”, Ве чер ње но во сти, 8. априла 1999, 11.
80 „Упр љао сво је де ло”, Ве чер ње но во сти, 5. априла 1999, 13.
81 „Пи сац са ʼто ма хав комʻ”, Ве чер ње но во сти, 8. априла 1999, 11.
82 „Кли ца мр жње”, Ве чер ње но во сти, 25. априла 1999, 11.
83 Исто.
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да је не мач ки пи сац ра ди кал но про ме нио свој став, при дру жу ју ћи се апе лу 
не мач ких ин те лек ту а ла ца, оку пље них у гру пи „Ви ли Брант”, ко ји су тра
жи ли пре кид бом бар до ва ња и рат них деј ста ва на 48 ча со ва, ка ко би се да ла 
шан са пре го во ри ма. Тај Гра сов по тез84 ока рак те ри сан је као по ку шај „уми
ри ва ња са ве сти”, па је на ја вље но да се, упр кос то ме, ак ци ја Ве чер њих но во
сти на ста вља.85

Иа ко је пр ви кон ти гент књи га требао да бу де ис по ру чен Гин те ру Гра су 
по чет ком ма ја, то се де си ло тек по чет ком ју на, при че му је, из нео бја шње них 
раз ло га, до шло до про ме не, па су књи ге уме сто на кућ ну адре су пи сца, вра
ће не на адре су ње го вог из да ва ча. У по след њем де лу овог спе ци фич ног фељ
то на, су ми ра ни су ре зул та ти ак ци је, а об ја вље ни су и де ло ви пи сма упу ће ног 
не мач ком пи сцу. У пи сму, ко је је пре вео Злат ко Кра сни, ка ко је на ве де но 
„је дан од на ших нај бо љих зна ла ца не мач ког је зи ка и са вре ме не не мач ке књи
жев но сти”, из ме ђу оста лог је ста ја ло: „Ва ша из ја ва ко јом сте по др жа ли бом бар
до ва ње на ше зе мље, иза зва ла је гнев у на шој кул тур ној и нај ши рој јав но сти. 
Огор че ње је тим ве ће што су Ва ши ро ма ни при мље ни код ју го сло вен ских 
чи та ла ца и кри ти ке, као де ла из у зет не умет нич ке и књи жев не вред но сти, 
ко ја осим књи жев них вр ли на по се ду ју и пре по зна тљи ву но ту ху ма ни зма. 
На жа лост, по ме ну том из ја вом Ви сте на чу до ви штан на чин по га зи ли ту пре
ми су у Ва шем де лу и по ка за ли са свим дру га чи је ли це, у пот пу ној су прот но
сти са оним што по зив пи сца прет по ста вља. (...) Па кет књи га ко ји Вам ша ље
мо са мо је пр ви у ни зу, ко ји ће би ти до ста вље ни на Ва шу адре су. По што ми, 
као сва ки ци ви ли зо ван на род пра ви мо раз ли ку из ме ђу књи жев ног де ла и 
из го во ре не ре чи, би бли о те ке ши ром Ју го сла ви је ни су ни у овом тре нут ку 
оста ле без Ва ших књи га. На и ме, сва ка на ша би бли о те ка је до ста ви ла на шој 
Ре дак ци ји, по је дан, два при мер ка Ва ших књи га, као сим бо ли чан гест про
тив ва ше из ја ве, док су оста ли при мер ци са чу ва ни да би чи та о ци ма и да ље 
би ли на рас по ла га њу. При том, две на ше нај ве ће ин сти ту ци је, На род на би бли
о те ка Ср би је и На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка у При шти ни, зду шно 
су по др жа ли на шу ак ци ју, али су у сво јим де о пи ма оста ви ле све Ва ше књи ге, 
при др жа ва ју ћи се на ших и ме ђу на род них оба ве за о чу ва њу књи ге. (...) Скре
ће мо Вам па жњу и на не ке од по све та ме ђу ко ји ма из два ја мо ре чи сту дент
ки ње гер ма ни сти ке: ʼДо бру књи жев ност тре ба це ни ти. Ви сте на пу сти ли 
Ва шу ли те ра ту ру и по вре ди ли је дан хра бар, исто риј ски на род. Бог ће Вам, 
мо жда, опро сти ти, го спо ди не Грас, али срп ски на род – ни кад!ʼ Да ли сте, 
го спо ди не Грас, све сни че му сте у ства ри да ли Ва шу по др шку? Од го вор 
оста вља мо Ва шој са ве сти, ко ја, на да мо се, ипак ни је са свим за мр ла. И по ред 
све га пре но си мо Вам пле ме нит гест Удру же ња из да ва ча и књи жа ра Ју го
сла ви је: пред сед ник ове асо ци ја ци је, го спо дин Ог њен Ла ки ће вић, по зи ва Вас 
да бу де те гост Удру же ња и да се ов де у Бе о гра ду и Ср би ји лич но уве ри те у 
све по сле ди це бом бар до ва ња НА ТО али јан се”.86 Гин тер Грас, ме ђу тим, пре ма 

84 Гин тер Грас је 15 го ди на на кон за вр шет ка бом бар до ва ња из ја вио да је по гре шио 
ка да је по др жао вој ну ин тер вен ци ју про тив СРЈ 1999: http://www.no vo sti.rs /ве сти/пла не та.479.
html:519209Gin terGrasPo gre siosa mst osa mse za la gaoza bom bar do va njeSr bi je (12. маја 2018).

85 „Уми ру је са вест”, Ве чер ње но во сти, 28. априла 1999.
86 „Гра су вра ће не књи ге”, Ве чер ње но во сти, 4. јуна 1999, 24.
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ре чи ма Дра га на Бо гу то ви ћа, ни је јав но ре а го вао на ову кам па њу ни ти је од
го во рио на пи смо Ре дак ци је.87

Премда је би ло на ја вље но да ће се ак ци ја вра ћа ња књи га на ста ви ти и да 
је по шиљ ка с по чет ка ју на тек пр ва у ни зу, она је та да окон ча на, без до дат них 
об ја шње ња чи та о ци ма. Раз ло ге за њено обустављање мо гли би смо по тра жи
ти у за вр шет ку ра та, ко ји је усле дио све га шест да на на кон об ја вљи ва ња по
след њег тек ста, у убла жа ва њу ста ва не мач ког пи сца о НА ТО агре си ји на СРЈ 
и ње го вом пот пи си ва њу апе ла за пре кид бом бар до ва ња, као и у мо гу ћем за
си ће њу чи та ла ца, због не у о би ча је но ду гог тра ја ња. У при лог те зи да је ак ци ја 
усме ре на про тив Гин те ра Гра са би ла по сле ди ца по тре бе рат не про па ган де, 
го во ри и по да так да су Но во сти по чет ком ок то бра исте го ди не вест о то ме да 
је упра во он до био Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност про пра ти ле не у трал но, 
без ика квог под се ћа ња или ре флек си је на ста во ве ко је је имао о бом бар до
ва њу СРЈ. Шта ви ше, ис та кле су да се ра ди о пи сцу „свет ске сла ве” и јед ном 
од „нај зна чај ни јих књи жев ни ка по сле рат не Не мач ке”.88 Ипак, у де цем бру 
1999. го ди не, при ли ком зва нич не це ре мо ни је уру чи ва ња Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност, ус кра ти ле су сво јим чи та о ци ма би ло ка кву вест о том до га ђа ју.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

NE MA NJA GLI ŠIĆ 
Bel gra de, Ser bia

VE ČER NJE NO VO STI89, GÜNTER GRAS AND THE NA TO BOM BING  
OF FR YUGO SLA VIA IN 1999

SUM MARY: Du ring the bom bing of FR Yugol sa via in 1999, Ve čer nje no vo sti we re a 
sig ni fi cant agent in the war pro pa gan da aga inst NorthAtlan tic Al li an ce. Tar gets of the me dia 
cri ti cism by this wellknown Bel gra de daily pa per we re, among ot hers, high sta te and mi li tary 
cle rks of NA TO al li an ce co un tri es, as well as in tel lec tu als and pu blic per sons from the We
stern world that sup por ted this mi li tary in ter ven tion by any me ans. Af ter fa mo us Ger man 
wri ter Günter Grass had sup por ted air stri kes on FRY du ring the Bo ok fa ir in Lep zig, Ve čer
nje no vo sti ini ti a ted the ac tion of col lec ting and re tur ning his bo oks. Nu me ro us li bra ri es from 
Ser bia, Mon te ne gro and Re pu blic of Srp ska (mo re than 40), pu blis hing ho u ses, bo ok sto res, 
aca de mi ci ans, uni ver sity pro fes sors, ger ma nists, tran sla tors, wri ters, li te rary cri tics, po ets, 
li bra ri ans, pe o ple from the world of cul tu re and art, but al so “re gu lar” ci ti zens, stu dents and 
pu pils all to ok part in this ac tion. Pro test aga inst Grass‘s sta te ment was be ing ex pres sed in 
va ri o us man ners, in clu ding harsh and hard ca si fi ca ti ons. The re we re of ten exag ge ra ti ons on 
ac co unt of con se qu en ces of the ut te red words, thus he was be ing lin ked to the to ta li ta rian 
ide o lo gi es of fa scism and na zism and ac cu sed of be ing Ame ri can vas sal. Pro pa gan da at tacks 
of Ve čer nje no vo sti on him sur pas sed in amo unt even tho se ad dres sed to wards cer tain pe o ple 
who we re, by com mand and po li ti cally, di rect agents of the agres sion on FRY. As a re a son for 
such stormy re ac tion of the re a ders, it was said that he Grass was not ex pec ted to do such a 
thing and that he had be trayed  his hu ma ne ap pro ach and prin ci ples. Re a sons for the me dia 

87 Из ја ва Дра га на Бо гу то ви ћа да та ау то ру у Бе о гра ду, 20. маја 2018.
88 „До бит ник Гин тер Грас”, Ве чер ње но во сти, 1. октобра 1999, 3.
89 Eve ning news.
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cam pa ign we re, ho we ver, al so pre sent in the ac cu mu la ted an ger and dis sa ti sa fac tion of the 
FRY ci ti zens who co uld not ex press tho se fe e lings to the real agents of the bom bing. This way 
they sim bo li cally, and al so in a con cre te man ner, con tri bu ted to the mass pro test aga inst bom
bing. Fi nally, this ac tion was used to ho mo ge ni ze and mo bi li ze the at ten tion of the Ser bian 
pu blic, thus re di rec ted from war daily ro u ti nes, suf fe rings and de struc tion. 

KEYWORDS: NA TO, bom bing, FRY, agres sion, Ve čer nje no vo sti, Gűnter Grass, war 
pro pa gan da, press
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П Р И  К А  З И  и  Б Е  Л Е  Ш К Е
R E  V I  E W S  a n d  N O  T E S

UDC 271.222(497.11)725(497.115 Prizren)”18”(049.32)
UDC 930.85(=163.41)(497.115)”18”

ПРИ ЗРЕН СКИ ЛЕ ТО ПИС И ПО МЕ НИК
(Пе тар Ко стић, Цр кве ни жи вот пра во слав них Ср ба у При зре ну и ње го вој  

око ли ни у XIX ве ку: (са успо ме на ма пи сца), Дру штво при ја те ља Ма на сти ра  
Све тих Ар хан ге ла код При зре на, При зрен – Но ви Сад 2018, 167 стр.)

Дру штво при ја те ља Ма на сти ра Све тих 
aрхангела код При зре на је за крат ко вре ме 
по дру ги пут об ра до ва ло љу би те ље срп ске 
цр кве не и на ци о нал не исто ри је. По сле об ја
вљи ва ња књи ге Ли сти ћи из бли же и да ље 
про шло сти, Дру штво је об ја ви ло ре принт 
из да ње књи ге Пе тра Ко сти ћа Цр кве ни жи
вот пра во слав них Ср ба у При зре ну и ње го вој 
око ли ни у XIX ве ку (са успо ме на ма пи сца). 
Под се ћа ња ра ди, ово је тре ће из да ње књи ге. 

Пр во из да ње је об ја вље но у Бе о гра ду 
1928. го ди не као на гра ђе на књи га из „За ду
жби не ар хи ман дри та Ни ћи фо ра (Ду чи ћа)”. 
Дру го из да ње је об ја вио Ме ђу оп штин ски 
ар хив у При зре ну 1998. го ди не, али је то из
да ње, услед де ло ва ња зло чи нач ког те ро ри
стич ке УЧК и НА ТО агре си је, оста ло у При
зре ну. Прет по ста вља се да су Ал бан ци, у 
дру гој по ло ви ни ју на 1999. го ди не, уни шти
ли ком плет но из да ње те књи ге, као и мно го 
дру гих срп ских књи га и ар хи ве. Тре ће из да ње 

се по ја ви ло две де це ни је по сле дру гог и осам 
де це ни ја по сле пр вог из да ња. Ово из да ње 
књи ге је об ја вље но на пред лог уми ро вље ног 
епи ско па за хум скохер це го вач ког г. др Ата
на си ја (Јев ти ћа), а осим ње га, при ја те љи из
да ња су Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом 
Са ду и Ми шо Ни ко лов ски. Уред ник и при ре
ђи вач тре ћег из да ња је др Алек сан дра Но ва
ков. Књи га је оби ма 167 стра на Б5 фор ма та.

Књи га се отва ра пред го во ром др 
Алек сан дре Но ва ков, а у ње му је из ло жен 
жи во то пис Пе тра Ко сти ћа. На ве де не су ње
го ве нај ва жни је ду жно сти и по слу ша ња ко ја 
је оба вљао, као и књи ге и ра до ве ко је је на
пи сао. Ука за но је на зна чај Ко сти ће вог де ла, 
јер је „он про на шао и ис ко ри стио исто риј ске 
из во ре ко ји су не ко ли ко де це ни ја на кон то га 
не по врат но не ста ли” (стр. V). Без сум ње, реч 
је о књи зи ко ја нам, при ка зу ју ћи бу ран и ди
на мич ни, али ста ме ни и не по ко ле би ви жи вот 
пра во слав них Ср ба у При зре ну и око ли ни, 
кроз број не при мар не и се кун дар не исто риј
ске из во ре, ли те ра ту ру, а по себ но кроз жи во 
се ћа ње ау то ра „по ма же у бор би за оп ста нак 
срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји” (стр. 
V). У то ме је и ак ту ел ност и не про ла зни зна
чај Ко сти ће вог де ла не са мо за При зрен и 
При зрен це не го и за све Ср бе, јер не ма Ср
би на, а ни срп ског кра ја ко ји се не тре ба 
угле да ти на При зрен. Осим све до чан ства о 
исто риј ском тра ја њу и не по кле ку при зрен
ских Ср ба, чи ји се број кроз исто ри ју мно го 
пу та ме њао, др Но ва ков ука зу је и да об ја
вљи ва њем ове и дру гих Ко сти ће вих књи га 
„ду хов но об на вља мо При зрен и чу ва мо га у 
ми сли ма, са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја
ма” (стр. V), али се и „се ћа мо пре га ла ца ко ји 
су де ла ли у ко рист срп ског на ци о нал ног би ћа” 
(стр. V).

Иза пред го во ра др Но ва ков, до ла зи 
Ко сти ћев пред го вор пр вом из да њу књи ге из 
1928. го ди не. Ко стић је свој пред го вор по чео 
одом и не из мер ном за хвал но шћу ко ју је из
ра зио „пра во слав ном срп ском све штен ству 
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обо је га ре да (мир ском и мо на шком – прим. 
В. Џ.)” због то га што се „у оп ште узев ши, ни 
у нај муч ни јим да ни ма на ше га на ро да не са
мо што се ни је ни ка ко од ње га де ли ло, не го 
је све пат ње и му ке за јед нич ки са њим под
но си ло” (стр. 3). 

Ко стић је као Ср бин и При зре нац, бо
го слов и на род ни пре га лац, у овој књи зи, 
али и у дру гим ра до ви ма, по себ но кри ти чан 
пре ма тзв. Ве ли кој се о би Ср ба 1690. го ди не 
ко ју на ви ше ме ста на зи ва „бег ством на ших 
па три јар ха”. Ко стић нас с пу ним пра вом вра
ћа на тај до га ђај ка да се с па три јар хом и епи
ско пи ма исе ли ло око 37.000 срп ских по ро
ди ца с Ко со ва и Ме то хи је. Ко стић пи ше као 
је дан од оних Ср ба ко ји су, без сум ње, кроз 
сво је прет ке и сво јим жи во том на Ко со ву и 
Ме то хи ји оста ли на те жем пу ту као по след
њи чу ва ри срп ског име на и пра во слав не ве
ре у не под но шљи вим усло ви ма мно го стру
ких осман ских ре пре си ја. За то Ко стић сво ју 
за хвал ност упу ћу је све штен ству обо је га 
ре да „ко ме се има у мно го ме за хва ли ти и 
што се одр жа у сво јој на род но сти и пра во
слав ној ве ри оста так на ше га на ро да, ко ји се 
не исе ли у пре ко ду нав ске зе мље по сле бег
ства на ших па три јар ха” (стр. 3). Он, не без 
раз ло га и с пу ним ле ги ти ми те том пра во
слав ног хри шћа ни на и твр дог Ме то хиј ца 
по ста вља пи та ње ко је се рет ко ка да чу ло: 
„Јер, шта би би ло да се и све све штен ство 
исе ли ло?” (стр. 3). То све штен ство ко је „ни
је хте ло на пу сти ти сво ју па ству и на ше чу
ве не ма на сти ре Де ча не, Па три јар ши ју Пећ
ску и Гра ча ни цу” је, по све до чан стви ма и 
Ко сти ће вом за пи су, због свог остан ка на 
сво јим ве ков ним ог њи шти ма и крај сво јих 
му че нич ких све ште них ол та ра „пре тр пе ло 
сав из лив гне ва од стра не Ту ра ка, ко ји су 
по но во за го спо да ри ли тим кра је ви ма, прог
нав ши оту да ау стриј ску вој ску 1689. го ди не” 
(стр. 3). Ко стић бла го да ри том пре о ста лом 
ју нач ком и ста ме ном срп ском пра во слав ном 
све штен ству на Ко со ву и Ме то хи ји и за то 
што је одр жа ло и на ше слав не ма на сти ре ”у 
ко ји ма је наш за о став ши жи ваљ на ла зио из
ве сне уте хе у муч ним да ни ма сво га жи во та” 
(стр. 3). По себ но је ука зао на удо ве мир ске 
све ште ни ке „ко ји хи та ше у обли жње њи ма 
ма на сти ре да не би ови пот пу но опу сте ли” 
(стр. 3).

Из пред го во ра пр вом из да њу ви ди се 
Ко сти ће ва ре ше ност да на пи ше исти ни ту и 
објек тив ну књи гу и да ни ко ме, без об зи ра 
на чин, зва ње или слу жбу, не оду зме или не 

до да оно што му не при па да. Ре до ви из ње
го ве књи ге по ка зу ју да он ни је био пу ки за
не се њак и ро ман ти чар не го је сво јим ош
трим пе ром по ка зао да је био сав При зре нац, 
Ме то хи јац, Ко со вац, Ср бин. По тре сан је 
ње гов за пис да „што смо се ви ше од ми ца ли 
од ра ни јег (стра дал ног – прим. В.Џ.) вре ме на, 
све се ма ње да ло ви де ти ста ро га по жр тво ва
ња, а та ко исто све ма ње ода но сти на шим 
све ти ња ма и све ма ње мо рал них осо би на” 
(стр. 4).

У цен тру Ко сти ће ве ис тра жи вач ке и 
спи са тељ ске па жње су жи вот и цр кве на ор
га ни за ци ја пра во слав них Ср ба у При зре ну 
и око ли ни, ко ји су опи са ни кроз кли ри ке, вер
ни ке, па ро хи је, хра мо ве, ма на сти ре, цр кве не 
оп шти не и уста но ве. Без за зо ра је на вео да 
је „у При зре ну и око ли ни би ло за слу жних 
све ште них ли ца обо је га ре да, мир ског и мо
на шког, а би ло је и пра вих не зна ли ца и бе
кри ја” (стр. 4).

И на слов, а по себ но са др жај књи ге 
све до чи да се при зрен ски Ср би – вер ни ци, 
све ште ни ци и мо на си – ни ка да ни су по ми
ри ли са ста њем ко је је Ср би ма на мет ну то 
нај пре у по ли тич ком сми слу под вла шћу Ту
ра ка, а по том и два пу та у цр кве ном сми слу 
– по сле два осман ска уки да ња Пећ ке па три
јар ши је. По себ но оног дру гог из 1766. го ди не. 
Без сум ње, Ср би су по крај њем снис хо ђе њу 
и ну жди не вољ но при хва та ли тај „но ви цр
кве ни по ре дак”, оли чен у ка нон ској ју рис
дик ци ји Ца ри град ске па три јар ши је по сле 
уки да ња Пећ ке па три јар ши је. По себ но је 
би ло про бле ма тич но при су ство ар хи је ре ја 
Ца ри град ске па три ја р ши је, ко ји су на древ
ну при зрен ску ка те дру до ла зи ли без зна ња 
јед не је ди не срп ске ре чи и са сул тан ским 
ак том у ру ка ма. Ср би се ни су ми ри ли са та
квим ста њем већ су се нај че шће на крај ње 
цр квен, а по не кад бог ме и на на род ни на чин, 
бо ри ли да до би ју Ср би на за епи ско па. То су 
они по ста ви ли као ре а лан циљ сво је бор бе. 
И на кра ју су га оства ри ли. Јер, ни ко са на
ро дом ни је до био пар ни цу!

Иа ко је При зрен ска епи ско пи ја древ на 
епи ско пи ја из до све то сав ског, од но сно из 
ки ри ломе то ди јев ског пе ри о да, Пе тар Ко
стић је пре ско чио њен це ло куп ни исто ри јат, 
па је књи гу за по чео са опи си ма ра шкопри
зрен ских ми тро по литâ „од уки ну ћа на ше 
Па три јар ши је у Пе ћи до 1896. го ди не”. У том 
де лу књи ге, на 14 стра на је опи са но 11 ра
шкопри зрен ских ми тро по ли та: Га ври ло, 
Со фро ни је, Ев се ви је, Ја ни ћи је, Ха џиЗа ха



ри је, Ана ни је, Гер ман, Си нек си је, Иг на ти је, 
Пар те ни је и Ме ле ти је (стр. 7– 22). Чи ње ни ца 
да је за 130 го ди на на тро ну Ра шкопри зрен
ске епи ско пи је про ме ње но 11 ми тро по ли та, 
до вољ но го во ри за се бе при че му тре ба има
ти у ви ду да је, ре ци мо, ми тро по лит Ме ле
ти је био на тро ну од 1854. до 1895. го ди не, 
тј. 41 го ди ну.

Уоч љи во је да Ко стић пре ма њи ма као 
„фа на ри о ти ма” не ма из ра зи то не га ти ван 
став. Све што су до бро учи ни ли и до при не
ли – при знао им је и одао им је за хвал ност, 
али и све што је би ло не га тив но, чак и лич ни 
жи вот код не ких, за пи сао је да је слу жи ло 
на са бла зан по ро бље ном на ро ду. Ни је се ли
био да опи ше ка ко су се при зрен ски Ср би у 
по је ди ним мо мен ти ма бо ри ли и из бо ри ли са 
са мо вла шћем, зу лу мом и са мо во љом по је
ди них ар хи је ре ја – фа на ри о та у При зре ну 
ко је су, по за пи су Гри го ри ја Бо жо ви ћа на 
дру гом ме сту, и Тур ци и Ср би на зи ва ли „де
спотефен ди ја ма” (на при мер, ми тро по ли та 
Иг на ти ја је опи сао као „нај ве ћег гло ба џи ју 
сво је па стве, цр кве и ма на сти ра” (стр. 149). 
У књи зи се на ла зе ва жни за пи си не са мо о 
тим лич но сти ма из на ше цр кве не исто ри је 
не го и о њи хо вим при на дле жно сти ма, као и 
ми тр о по лит ским на ме сни ци ма.

Ипак, по се бан пред мет Ко сти ће ве па
жње су све ште ни ци, па ро хи је, цр кве, ма на
сти ри и цр кве не уста но ве. Па ро хиј ски жи вот 
је опи сао пр вен стве но кроз 92 па ро ха у том 
пе ри о ду на па ро хи ја ма у При зре ну (31 све
ште ник), Сре дач кој па ро хи ји (9 све ште ни ка), 
Љу би ждан ској па ро хи ји (6 све ште ни ка), Му
шу ти шкој па ро хи ји (5 све ште ни ка), Ве ли ко
хоч кој па ро хи ји (7 све ште ни ка), Зо чи шкој 
па ро хи ји (6 све ште ни ка), Ора хо вач кој па ро
хи ји (4 све ште ни ка), Гор њо ср бич кој па ро хи
ји (4 све ште ни ка) и у Си ри нић кој Жу пи (20 
све ште ни ка). Из у зет но су опи са ни и при
зрен ски ду хов ни ци – све ште ни ци „обо је га 
ре да”, ко ји су, по бла го сло ву над ле жног ми
тро по ли та, ис по ве да ли вер ни на род пре при
сту па ња Све тој Тај ни При че шћа. Од ве ли ког 
зна ча ја је и упо ред ни при каз бро ја срп ских 
до мо ва по при зрен ским и окол ним па ро хи
ја ма за 1885. и 1925. го ди ну, а при ка за ни су и 
све ште нич ки при хо ди из ну ри ја (па ро хи ја).

У дру гом де лу књи ге опи са не су при
зрен ске цр кве и ма на сти ри. За па ро хиј ске 
цр кве, ста ре и но ви је, Ко стић на во ди да су 
оне све до чан ство „ко ли ко је наш на род био 
пре дан Цр кви и сво јој пра во слав ној ве ри” 
(стр. 71), јер је сво је све ти ње по ди зао „у она 

те шка и муч на вре ме на” (стр. 71). Ко стић на
во ди по да так да „за вре ме на ше ста ре вла да
ви не ни је дан про то по пи јат ни је био бо гат 
цр ква ма као што је био при зрен ски” (стр. 71) 
и да је „у око ли ни (При зре на – прим. В. Џ.) 
вр ло рет ко би ло се ла ко је ни је има ло бар по 
јед ну цр кву” (стр. 71), а би ло је се ла око При
зре на ко ја су има ла „од три до де сет цр кви” 
(стр. 71). Да ље, на во ди да би га „да ле ко од
ве ло ка да би све бив ше ста ре цр кве увео” 
(стр 71), па се у књи зи огра ни чио са мо на 
ста ре и но ви је цр кве „за ко је се бар зна ко јим 
су све ти те љи ма би ле по све ће не” (стр. 72).

Чу де сни су Ко сти ће ви опи си Бо го ро
ди це Ље ви шке „пе то куб не за ду жби не кра ља 
Ми лу ти на” (стр. 72), но ве Са бор не цр кве 
Све тог Ђор ђа (стр. 83) за ко ју су Ср би 1855. 
го ди не, по сле че тврт ве ка мол би, је два до
би ли фер ман за из град њу, а ко ју је са гра ди
ло не што пре ко 800 при зрен ских до ма ћи на 
(ко ли ко је би ло оду ше вље ње да се, и по ред 
по сто је ћих при зрен ских хра мо ва, са гра ди 
но ви Са бор ни храм, Ко стић илу стру је по
дат ком да је ру ска ца ри ца Ма ри ја Алек сан
дров на 1869. го ди не одо бри ла сред ства за све 
тро шко ве око из град ње Цр кве Све тог Ђор ђа, 
али су чла но ви Цр кве не оп шти не при зрен
ске са бла го дар но шћу од би ли тај по клон, јер 
се „та да шњи мла ђи на ра штај ни је же лео по ка
за ти не до сто ји ним сво јих ста ри јих” (стр. 85).

И та да, а по себ но да нас, ва жни су Ко
сти ће ви на во ди о ста рим раз ру ше ним при
зрен ским цр к ва ма – Све тог Ни ко ле у Де чан
ској ули ци, Све тог Ни ко ле у Тер зи ма ха ли, 
Све тог Про ко пи ја у Ули ци Све тог Про ко пи ја, 
Све тог Пан те леј мо на у Пан те леј ској ули ци, 
Све тог Про ко пи ја у Шар пла нин ској ули ци, 
Све тих Вра че ва „се вер но од ста ре Цр кве Све
тог Спа са” с гро бљем на ко јем су до 1866. го
ди не са хра њи ва ни за тво ре ни ци, Све те Не де
ље у Син ђе ли ће вој ули ци, Све тог Ата на си ја, 
Све тог Пе тра на ју жној стра ни ва ро ши уз 
ле ву оба лу Би стри це, Бо го ја вљен ску цр кву 
у ме сту Ма раш крај Би стри це, Све тог Или је 
на де сној оба ли Би стри це, Све те Је ле не на 
де сној оба ли Би стри це где се на ла зи џа ми ја 
Му ста фа па ше При зрен ца, Све те Пет ке при 
кра ју Ули це пре сто ло на след ни ка Алек сан
дра, Све тог Ни ко ле уз де сну оба лу Би стри
це из ван ва ро ши, Све тог Пан те леј мо на крај 
ушћа Би стри це у Дрим.

Ко стић је, осим то га, на осно ву при ку
пље не исто риј ске гра ђе и све до чан ства, ма ње 
или ви ше, опи сао и 99 пра во слав них цр ка ва 
у се о ским па ро хи ја ма око При зре на и то: 9 
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цр ка ва у Сре дач кој па ро хи ји, 8 у Го р њо сел
ској, 5 у Се вач кој, 21 у Му шу ти шкој, 12 у Ве
ли ко хоч козо чи шкој, 20 у Ора хо вач кој, 13 у 
Ср бич кољу би жда на ској и 11 у Си ри нић кој.

Ње го ва па жња је по себ но би ла усме
ре на на ма на сти ре у При зре ну и око ли ни, па 
је опи сао ма на стир Све тог Ди ми три ја на ју
го за па ду гра да крај Би стри це и ма на стир 
Све тог Ар хи ђа ко на Сте фа на – оба из вре ме на 
Све тог Кра ља Ми лу ти на. За тим, ма на стир 
Све тог Пе тра Ко ри шког у Ко ри ши, ма на стир 
Све тих Ар хан ге ла на Би стри ци, ма на стир 
Све тог Мар ка у Ко ри ши и ма на стир Све те 
Тро ји це у Му шу ти шту (об ја вио је и По ме ник 
овог древ ног ма на сти ра).

Осим па ро хиј ских хра мо ва и ма на сти
ра у и око При зре на, Ко стић је оста вио и 
сво је за пи се о Срп ској пра во слав ној цр кве
ношкол ској оп шти ни у При зре ну, Цр кве но
пе вач ком дру штву Све тог Уро ша, као и о 
при зрен ским Ха џи ла ри ма и Све то го р ци ма 
– по кло ни ци ма Гро ба Го спод њег и хо до ча
сни ци ма Све те Го ре. Пи ше Ко стић: „У При
зре ну се др жи: ко три пу та оде у Све ту Го ру 
као да је ишао у Је ру са лим” (стр. 45).

У пред ме ту Ко сти ће ве ис тра жи вач ке 
и спи са тељ ске па жње су се на шли и ри мо
ка то лич ки хра мо ви у При зре ну. Он на во ди 
да су ри мо ка то ли ци у сред њем ве ку, „за вре
ме на ше ста ре вла да ви не” (стр. 116), у При
зре ну има ли две цр кве: Све тог Пе тра “Su pra 
Pri zrend” и “St. Ma rie de Pri zrend”. На во ди и 
по да так да је ри мо ка то ли ка у При зре ну у 
XIX ве ку би ло 20 до 30 до мо ва, „те се ни су 
мо гли да ље ши ри ти и за у зе ти раз ва ли не на ше 
цр кве” (стр. 116). 

Ко стић опи су је и на ср та је ри мо ка то
лич ке је рар хи је, ко ји су се по сле Крим ског 
ра та од ви ја ли под па тро на том та да шњих ка
то лич ких др жа ва, на на ше по ру ше не цр кве и 
ма на сти ре ка ко би их при сво ји ли. Због то га 
су се чак и му ха ме дан ски пр ва ци Фе табе г, 
Х’з’рага, Сеј фу лаефен ди ја и дру ги „ре вол
ти ра ли и по зи ва ли на ше да сту пе у од бра ну 
сво је ста ри не” (стр. 117). Да ље, ва жан је и 
на вод ка ко је при зрен ски би скуп Ур бан Бог
да но вић, по ка то ли че ни Ср бин или, ка ко пи
ше Ко стић, „на ше го ре лист” (стр. 117), уз 
по моћ фран цу ског кон зу ла Хе кар да из Ска
дра „за у зео раз ва ли не на ше бив ше Цр кве у 
Ја ње ву Све тог Ни ко ле, а са раз ва ли на, та ко
ђе на шег бив шег Ма на сти ра Вој си ло ви це, 
пре нео је ка ме ње и по ди гао цр кву за ка то ли ке” 
(стр. 117). 

Ин тен зи тет ри мо ка то лич ких на ср та ја 
на на ше све ти ње је у XIX ве ку, по себ но око 
Ска дра, био та кав да је, на при мер, ми тро
по лит Ја ни ћи је 1805. го ди не био при ну ђен 
да пи ше тур ском сул та ну у Ца ри град и тра жи 
за шти ту. Сул тан Се лим III је по тој жал би 
из дао фер ман сле де ће са др жи не:

„Ни ко не сме, ни му сли ма ни ни ла ти
ни, без осо би тог фер ма на при сва ја ти се би 
ста ре раз ва ли не цр ка ва и ма на сти ра ко ји 
су из дав ни на при па да ли жи те љи ма грч ког 
ве ро за ко на” (Ко стић на ви ше ме ста у овој 
књи зи, као и у дру гим ра до ви ма, да је на ци
о нал ност у Тур ској тре ти ра на кроз на ци о
нал ност вр хов ног вер ског по гла ва ра).

Ова књи га Пе тра Ко сти ћа и да нас у 
ме то до ло шком и ис тра жи вач ком сми слу мо
же и тре ба да по слу жи као при мер ка ко тре
ба при сту пи ти при ку пља њу гра ђе, ис тра жи
ва њу и об ра ди ли те ра ту ре при ли ком пи са ња 
мо но гра фи је о је рар хиј ском, мо на шком и 
на род ном жи во ту у Цр кви на од ре ђе ном 
про сто ру. Да Пе тар Ко стић ни је на пи сао ову 
књи гу, ка ко с пра вом на во ди др Алек сан дра 
Но ва ков, број ни из во ри и све до чан ства о 
цр кве ном жи во ту пра во слав них Ср ба у При
зре ну и око ли ни би за на у ку и ши ру јав ност 
за у век би ли из гу бље ни. Стра ни це Ко сти ће
ве књи ге су, за пра во, ам пли ту де и ко ор ди
на те цр кве ног жи во та пра во слав них Ср ба 
при зрен ског кра ја у јед ном од нај те жих ве
ко ва Ср ба на Ко со ву – по сле дру гог уки да ња 
Пећ ке па три јар ши је до ко нач ног осло бо ђе ња 
од Ту ра ка 1912. го ди не.

На мо мен те, чи та лац ове књи ге мо же 
да за кљу чи да уме сто исто риј ског шти ва чи
та са вре ме ни при зрен ски цр кве ни ле то пис, 
али је од по себ ног зна ча ја то што нам ова 
књи га да је смер ни це ка ко ва ља и тре ба оста
ти, оп ста ти и очу ва ти се у При зре ну и уоп ште 
на Ко со ву и Ме то хи ји. А то ни кад од Ко сов
ске бит ке ни је би ло ла ко! За то ни је ни чу до 
што је епи скоп др Ата на си је – по све му Ко
со вац – пред ло жио да Дру штво при ја те ља 
Ма на сти ра Све тих Ар хан ге ла код При зре на 
об ја ви и ову Ко сти ће ву књи гу.

Цр кве ни жи вот пра во слав них Ср ба у 
При зре ну и ње го вој око ли ни у XIX ве ку је сте 
књи га ко ја мо ра да има сво је ме сто не са мо 
у др жав ним, па ро хиј ским, ма на стир ским, 
епар хиј ским и бо го слов ским не го и у би блио
те ка ма исто ри ча ра, ко ји про у ча ва ју исто ри ју 
срп ског на ро да и Бал ка на у XIX и XX ве ку, 
јер сво јим са др жа јем по ма же у од го не та њу 
мно гих пи та ња. Ова књи га по себ но мо же да 
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по мог не и чел ним љу ди ма Ре пу бли ке Ср би је 
ка ко би схва ти ли ка ко се до но се суд бо но сне 
од лу ке по Ко со во и Ме то хи ју, а ти ме и за срп
ски на род у це ли ни.

На кра ју, Ко сти ће ва књи га је и сво је
вр сни „при зрен ски по ме ник” ми тро по ли та, 
све ште но мо на ха, све ште ни ка и до бро тво ра 
све тих Бож јих цр ка ва и ма на сти ра. Ве ру јем 

да ће се рев но сни ји све ште но слу жи те љи, 
на дах ну ти жи во то пи си ма и де ли ма сво јих 
све ште них прет ход ни ка, али и да ће њи хо ва 
и име на оста лих при зрен ских све ште но слу
жи те ља и до бро тво ра за пи са ти у лич не, хра
мов не и ма на стир ске по ме ни ке и да ће их 
мо ли тве но по ми ња ти, јер су то сво јом ве ром, 
де лом и под ви гом одав но за слу жи ли. 

Др Ве ли бор Џо мић
про то је рејста вро фор

Ми тро по ли ја цр но гор скопри мор ска
Под го ри ца
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UDC 614.253.1(497.11)”18/19” (049.32)

ЗНА ЧА ЈАН ДО ПРИ НОС ИСТО РИ ЈИ СРП СКЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ
(Јо ван Мак си мо вић, Ле ка ри пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту  

у XIX ве ку и по чет ком XX ве ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017, 326 стр.)

Ле кар ска про фе си ја има ла је свој спе
ци фи чан зна чај и те жи ну то ком це ло куп ног 
ци ви ли за циј ског раз во ја људ ског ро да. Та ко 
је би ло и у слу ча ју срп ског на ро да. Тим пре, 
не чу ди ин те ре со ва ње на ших и стра них на уч
ни ка и ис тра жи ва ча за исто ри ју ме ди ци не, 
ко ја је као на у ка јед на од нај бо ље „по кри ве
них” број ним ка ко мо но граф ским пу бли ка
ци ја ма, та ко и при ло зи ма у на уч ним ча со пи
си ма и пе ри о ди ци сва ке вр сте. Ау тор књи ге 
ко јој су по све ће ни ови ре до ви, проф. др Јо ван 
Мак си мо вић, ги не ко логаку шер, при ма ри јус 
и про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер
зи те та у Но вом Са ду, већ ду жи низ го ди на 
бави се исто ри јом ме ди ци не веома успешно. 
Као ро ђе ни Ру мља нин ба ви се и при ку пља
њем гра ђе из про шло сти свог за ви ча ја, као 
и об ја вљи ва њем при ло га из исто ри је и ет но
ло ги је Вој во ди не. Професор Максимовић од 
VI то ма Матичиног енциклопедијског проје
кта Српски биографски речник уред ник у 
области ме ди ци не, ве те ри не и фар ма ци је.

Оп шир на и све о бу хват на сту ди ја Ле
ка ри пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном 

са ни те ту у XIX ве ку и по чет ком XX ве ка 
ре зул тат је ра да на про јек ту „Исто ри ја ме
ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на
шње Вој во ди не”, ко ји пред ста вља је дан од 
зна чај ни јих и ду го веч ни јих Ма ти чи них про
је ка та, и ко ји је из ро дио не ко ли ко вред них 
мо но гра фи ја и збор ни ка ра до ва.

У крат ком „Пред го во ру” (стр. 5–6) ау тор 
је ука зао на пре суд ни зна чај вла да ви не кне
за Ми ло ша Обре но ви ћа за исто ри ју здрав стве
не кул ту ре и здрав стве ног про све ћи ва ња у 
об но вље ној Ср би ји, и отк риo соп стве ни мо
тив за ба вље ње те мом ле ка ра пре ча на. Пи шу
ћи о осни ва њу Срп ског ле кар ског дру штва 
(СЛД), уви део је да су од 16 чла но ва осни ва
ча 11 би ли ле ка ри пре ча ни, што га је под ста
кло на да ља ис тра жи ва ња у том прав цу. У 
Уво ду (стр. 7–8) на ла зи се кра так пре глед 
ста ња здрав стве не кул ту ре и ле кар ске прак
се на под руч ју уже Ср би је то ком пе ри о да 
тур ске вла сти, све до по чет ка XIX ве ка, а 
об ја шњен је и тер мин „пре ча ни”. На ред но 
по гла вље „Ле ка ри ем пи ри ци и пр ви ле ка ри 
стран ци у вре ме пр ве вла де кне за Ми ло ша” 
(стр. 9–15) го во ри о на род ним ле ка ри ма и 
ви да ри ма. На ро чи та па жња по све ће на је жи
во ту и де лу Ни ћи фо ра Нин ко ви ћа, бер бе ри
на, хи рур га и ме мо а ри сте, као и стран ци ма 
др Ан дри ји Кам бе ру, но во сад ском ле ка ру 
ко ји је ле чио и Је вре ма Обре но ви ћа, др Ви ти 
Ро ми ти, ле ка ру Ми ло ша Обре но ви ћа и ње
го ве по ро ди це, те др Сил ве стру Бар то ло меу 
Ку ни бер ту, оп штин ском ле ка ру у Бе о гра ду.

У одељ ку „Пр ви ди пло ми ра ни ле ка ри 
пре ча ни у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 19. ве ка” 
(стр. 16–31) из ло же не су крат ке би о гра фи је 
тро ји це пр вих шко ло ва них ле ка ра пре ча на 
ко ји су у Ср би ју до шли да жи ве и ра де и за
др жа ли се ре ла тив но крат ко (Јо ван Сте јић, 
Не стор Ме са ро вић и Ђор ђе (Ге ор ги је) Пан
те лић) и дво ји це ко ји су оста ли у Ср би ји до 
кра ја сво јих жи во та (Мак сим Ни ко лић Ми
шко ви ћев и Јо сиф Ре брић). Ме ђу њи ма по се
бан зна чај има Јо ван Сте јић, као пр ви Ср бин 
ди пло ми ра ни ле кар у Ср би ји, пре во ди лац, 
здрав стве ни про све ти тељ, шеф Са ни те та у 
По пе чи тељ ству уну тра шњих де ла, глав ни 
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се кре тар Др жав ног са ве та, осни вач и пр ви 
пот пред сед ник Дру штва срп ске сло ве сно
сти. Ау тор се освр нуо и на уче шће ле ка ра 
пре ча на у осни ва њу и де лат но сти цен трал не 
са ни тет ске вла сти у Ср би ји до 1918. го ди не 
(стр. 32–50). Украт ко је об ја снио раз вој ин
сти ту ци ја ци вил ног и вој ног са ни те та, као 
и про цес њи хо вог раз два ја ња, по сле че га 
сле де би о гра фи је ис так ну тих ле ка ра. Др 
Кар ло Па цек, по на род но сти Сло вак, од лу
ком кне за Ми ло ша по ста вљен је за пр вог 
ше фа Са ни те та у Ср би ји, а глав ни за да так 
му је био да са чу ва ста нов ни штво од за ра
зних бо ле сти. Ра дио је на здрав стве ном про
све ћи ва њу на ро да, а ве ли ке за слу ге сте као 
ти ме што је на ње го ву ини ци ја ти ву об ја вљен 
пр ви за кон ко јим је уре ђе на здрав стве на слу
жба у Ср би ји. Као ода ни при вр же ник ди на
сти је Обре но вић, био је упра ви тељ по се да 
кне за Ми ха и ла у Вла шкој. Др Еме рих Лин
ден ма јер, иа ко Не мац из да на шњег ру мун
ског Ба на та, сро дио се са срп ским на ро дом 
и сте као за слу гу осни ва ча срп ске гра ђан ске 
и вој не са ни тет ске слу жбе. По себ но се бри
нуо о бол ни ца ма, окру жним ле ка ри ма, ба
ња ма и ле ко ви тим во да ма, струч ном во ђе њу 
здрав стве не слу жбе и бор би про тив за ра
зних бо ле сти. У овом одељ ку сво је ме сто 
про на шли су и Па вао По по вић, Ми та Ни ко
лић, Кар ло Бе ло ни (је дан од дво ји це осни
ва ча и ор га ни за то ра вој но са ни тет ске слу жбе 
у Ср би ји) и Ро ман Сон дер ма јер (на чел ник 
Вој ног са ни те та у вре ме Анек си о не кри зе).

У по гла вљу „Ле ка ри пре ча ни, при пад
ни ци сло вен ских на ро да, у срп ском Са ни те ту 
19. и 20. ве ка” (стр. 51–69) др Мак си мо вић је 
пред ста вио би о гра фи је 26 ле ка ра Че ха, Сло
ва ка, По ља ка, Сло ве на ца, Ру си на и Хр ва та 
ко ји су до шли у Ср би ју ру ко во ђе ни раз ли
чи тим мо ти ви ма, а пре све га по тре бом да 
сво јој сло вен ској бра ћи по мог ну у те шким и 
суд бо но сним тре ну ци ма бор бе за сло бо ду и 
ства ра ње соп стве не др жа ве. Ау тор се по за
ба вио пи та њем пре ча на ко ји су оба вља ли 
ду жност др жав них ле ка ра (окру жних, сре
ских и оп штин ских) у Ср би ји у XIX ве ку 
(стр. 70–86). За кљу чио је ка ко је ве ћи на њих 
ди пло ми ра ла на беч ком или пе штан ском 
уни вер зи те ту, да су го во ри ли и пи са ли ла
тин ски и не мач ки, а по је ди ни и два или ви ше 
жи вих је зи ка. Пре до ла ска у Ср би ју бо ра ви
ли су на струч ном уса вр ша ва њу или би ли у 
ле кар ској слу жби у ино стран ству, те су у 
струч ном по гле ду би ли пр во ра зред но спрем
ни. Бри ну ли су се ви ше о оп штем ста њу 

здра вља не го о здра вљу по је ди на ца и би ли 
у оба ве зи да здрав стве ним вла сти ма ша љу 
ре дов не из ве шта је. И у овом де лу књи ге мо
же мо про на ћи, би ло кра ће или не што ду же, 
би о гра фи је чак 22 ле ка ра. Сле де ће по гла вље 
по све ће но је бор би про тив епи де миј ских за
ра зних бо ле сти до кра ја Ве ли ког ра та (стр. 
87–115). То ком XVI II и XIX ве ка нај по губ
ни је за ра зне бо ле сти би ле су ку га (по след њи 
пут се зна чај ни је по ја ви ла у Ср би ји 1837) и 
ко ле ра, а де ло ви Осман ског цар ства че сто су 
би ли жа ри шта ових епи де ми ја. Ме ре пре до
стро жно сти за спре ча ва ње ула ска за ра зе у 
Ср би ју са сто ја ле су се у по ди за њу кон ту ма
ца (ка ран ти на) на глав ним гра нич ним ула
зи ма и осни ва њу по гра нич ног са ни тет ског 
кор до на дуж тур ске гра ни це. У об но вље ној 
Ср би ји XIX ве ка би ло је шест ве ћих ко ле рич
них за ра за, а бо лест се по ја ви ла и с бал кан
ским ра то ви ма. Здра вље у Ср би ји озбиљ но 
су угро жа ва ле и ве ли ке бо ги ње, као и ве не
рич не бо ле сти, на ро чи то си фи лис, ко ји је у 
ис точ ној Ср би ји по стао ен де ми чан. Од сточ
них за ра за нај штет ни је су би ле го ве ђа ку га 
и по мор сто ке иза зван го лу бач ком му ши
цом. Ау тор нас је упо знао с би о гра фи ја ма 11 
ве те ри на ра, а из ла га ње у овом де лу за кљу
чу је де таљ ном ана ли зом епи де ми је три ти па 
ти фу са то ком Пр вог свет ског ра та, од ко јих 
је епи де ми ја пе га вог ти фу са би ла јед на од 
нај ве ћих за ко ју чо ве чан ство зна и ко ја је де
сет ко ва ла ра том из му че но ста нов ни штво 
Ср би је.

Два кра ћа по гла вља го во ре о пр вим 
бол ни ца ма и бол нич ким ле ка ри ма (стр. 
116–120), те о пр вим апо те ка ма и апо те ка ри
ма (стр. 121–124). Исто ри јат на стан ка и ра да 
бол ни ца у Ср би ји обо га ћен је би о гра фи јом 
Фло ри ја на Бир га, фи зи ку са Бе о град ског 
окру га и пр вог ле ка ра и управ ни ка бол ни це 
за ле че ње ду шев но обо ле лих. При ча о апо
те ка ма ис при ча на је кроз жи во то пи се шест 
апо те ка ра ко ји су би ли пи о ни ри овог зна чај
ног по зи ва код нас (Ма теј Ива но вић, Па вле 
(Па вел) Илић, Ју ли је Дра шко ци, Ми лош Ми
хај ло вић, Фра њо Ва ври чек и Ђор ђе Кр стић). 
У ра ду гим на зи је, Ли це ја и Ве ли ке шко ле 
(стр. 125–137) ис так ну ту уло гу имао је ве ћи 
број пре ча на, а ујед но ле ка ра по стру ци. Скре
ну ће мо па жњу, из ме ђу оста лих, на Ву ка Ма
рин ко ви ћа, ле ка ра, на уч ни ка, про фе со ра фи
зи ке, рек то ра Ли це ја, књи жев ни ка и пи сца 
пр вих уџ бе ни ка из при род них на у ка у Ср би
ји; Ђор ђа Му шиц ког, лич ног ле ка ра кне же ва 
Ми ло ша и Ми ха и ла, фи зи ку са у Бе о гра ду, 
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про фе со ра Ли це ја; Ми ла на Јо ва но ви ћа Мор
ског, про фе со ра хи ги је не и суд ске ме ди ци не 
на Прав ном фа кул те ту Ве ли ке шко ле, про
фе со ра хи ги је не на Вој ној ака де ми ји, ле ка ра 
у Но вом Са ду и Цр ној Го ри, пу то пи сца, књи
жевни ка, ака де ми ка; Јо си фа Пан чи ћа, бо та
ни ча ра, про фе со ра и шест пу та рек то ра Ве
ли ке шко ле, чла на Др жав ног са ве та и пр вог 
пред сед ни ка Срп ске кра љев ске ака де ми је 
(СКА); Јо ва на Ва лен ту, управ ни ка ви ше бол
ни ца, про фе со ра на Ве ли кој шко ли, јед ног од 
осни ва ча Срп ског ле кар ског дру штва; Јан ка 
Ша фа ри ка, про фе со ра фи зи ке, па на ци о нал
не исто ри је на Ли це ју, ду го го ди шњег управ
ни ка На род ног му зе ја, пред сед ни ка СКА. У 
одељ ку „Ле ка ри пре ча ни и осни ва ње Срп ског 
ле кар ског дру штва” (стр. 138–148) из ло жен је 
исто ри јат обра зо ва ња овог зна чај ног дру штва. 
Са мо уста но вље ње усле ди ло је 1872, а ме ђу 
осни ва чи ма пре о вла ђи ва ли су ле ка ри пре
ча ни. Ау тор је на овом ме сту при ло жио осам 
њи хо вих био гра фи ја, а ак це нат је ста вио на 
По ља ка Аћи ма Ме до ви ћа, пр вог пред сед ни ка 
СЛДа, чла на Срп ског уче ног дру штва, пред
сед ни ка Срп ског дру штва Цр ве ног кр ста и 
про фе со ра Ве ли ке шко ле, као и Мла де на Јан
ко ви ћа, ду го го ди шњег пред сед ни ка СЛДа, 
управ ни ка Ду шев не бол ни це и вр ши о ца ду
жно сти на чел ни ка Са ни те та.

По гла вље „Ме ди цин ски фа кул тет у Бео
гра ду” (стр. 149–161) го во ри о ви ше де це ниј
ском на сто ја њу стру ке да се осну је је дан 
ова кав фа кул тет, као акут на по тре ба на ци је. 
До то га је ко нач но до шло по сле Пр вог свет
ског ра та, а је дан од нај за слу жни јих ини ци
ја то ра, аги та то ра за ову иде ју и је дан од 
осни ва ча био је пре ча нин Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут, ко ји је иза бран и за пр вог де ка на. Др 
Мак си мо вић до ста де таљ но го во ри о Ба ту ту 
осве тља ва ју ћи чи та о цу ди на ми чан жи вот ни 
пут јед ног од нај зна чај ни јих срп ских на уч
ни ка, ве ро ват но нај по зна ти јег по свом де ло
ва њу на здрав стве ном про све ћи ва њу на ро да. 
Упо зна је мо се и са би о гра фи јом Во ји сла ва Ј. 
Су бо ти ћа, још јед ном ис так ну том лич но сти 
у исто ри ји срп ске ме ди ци не. Он је био по кре
тач и но си лац са вре ме не хи рур ги је у Ср би ји, 
пред сед ник СЛДа, пр ви про де кан, а по том 
и де кан Ме ди цин ског фа кул те та. Ау тор је 
пи сао и о про фе со ри ма од угле да: Ђор ђу Јо
а но ви ћу, Ми хај лу Пе тро ви ћу и Алек сан дру 
Ра до са вље ви ћу. Увод у при чу о ле ка ри ма 
пре ча ни ма у срп ским осло бо ди лач ким ра
то ви ма (стр. 162–165) то ком бур ног пе ри о да 
1876–1918. вр ло бр зо се гра на у не ко ли ко 

пра ва ца. Кроз си ја сет би о гра фи ја, лек си ко
граф ских ме да љо на ко ји скла па ју мо за ик у 
ко јем се пре пли ћу, пре све га, исто ри ја и ме
ди ци на, али и мно ге дру ге обла сти људ ског 
жи во та, мо же мо са зна ти нај зна чај ни је по
дат ке о мно гим пле ме ни тим и за слу жним 
љу ди ма. На по чет ку ту су пе де се то смо ри ца 
ле ка ра пре ча на ко је су рат на де ша ва ња за те
кла на по ло жа ји ма у срп ском гра ђан ском 
са ни те ту (стр. 166–191), об ра ђе ни не ки де
таљ ни је, не ки овлаш, већ ко ли ко је до сту пан 
из вор ни ма те ри јал до пу штао. Сле де ле ка ри 
пре ча ни до бр о вољ ци у срп ским осло бо ди
лач ким ра то ви ма (стр. 192–216), њих 51. Ле ка
ри пре ча ни у до бр о во љач ком по кре ту Ју жних 
сло ве на у Ру си ји 1914–1915 (стр. 217–224) 
по пи са ни су или би о граф ски об ра ђе ни у окви
ру на ро да ко ји ма су при па да ли: Ср би, Сло
вен ци, Хр ва ти и Че си. Ау тор је дао кра так 
про прат ни текст и спи сак ле ка ра пре ча на 
ко ји су из гу би ли жи вот у осло бо ди лач ким 
ра то ви ма Ср би је (стр. 225–227), а на по слет
ку је пи сао о до бро вољ ним ми си ја ма ле ка ра 
пре ча на у Бал кан ским ра то ви ма (стр. 228–
234) и њи хо вим пред вод ни ци ма и ор га ни за
то ри ма: Ва тро сла ву Флор ши цу, Ју ли ју Бу
ди са вље ви ћу, Ру дол фу Је длич ки и Ива ну 
Ора же ну.

Ва жно је на по ме ну ти да се иза сва ког 
од по гла вља на ла зе број не и вред не на по ме не, 
чи ме це ло ку пан текст до би ја на уч ни ле ги ти
ми тет и чи та о ца упу ћу је на да ља ис тра жи
ва ња и про ду бљи ва ња зна ња о овој зна чај ној 
те ми. Пр ви ме ђу за вр шним де ло ви ма књи ге 
је при лич но оби ман оде љак „При ло зи” (стр. 
237–276), ко ји са др жи ви ше де се ти на ра зних 
ка ра та, пор тре та, на слов них стра на књи га, 
но вин ских чла на ка, ди пло ма, до ку ме на та, 
ор де на, фо то гра фи ја обје ка та и до га ђа ја. То 
је пра во бо гат ство илу стра тив ног ма те ри ја ла 
ко јим се ве о ма успе шно до пу њу ју и ожи вља
ва ју ре чи на пи са не у глав ном де лу књи ге, па 
чи та лац има мо гућ ност ви зу е ли за ци је број
них опи са них лич но сти. На са мом кра ју књи
ге на ла зе се спи сак ко ри шће них из во ра и 
ли те ра ту ре (стр. 277–283), „Епи лог” (стр. 285– 
293), као и Имен ски (стр. 295–306) и Гео граф
ски (стр. 307–316) ре ги стар, те ре зи ме на ен
гле ском је зи ку (стр. 317–322). 

Ово де ло ра до пре по ру чу је мо ка ко 
струч ној, та ко у још ве ћој ме ри и ши рој јав
но сти, као сту ди ју у ко јој су на осно ву већ 
по сто је ћих по да та ка, пу бли ка ци ја и ар хив
ских до ку ме на та са бра ни ве ро до стој ни и у 
јед ном де лу не по зна ти по да ци о огром ној 
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уло зи и че сто пре суд ном зна ча ју ле ка ра пре
ча на у свим сег мен ти ма осни ва ња и пр вим 
де це ни ја ма ра да срп ског ци вил ног и вој ног 
са ни те та XIX и по чет ком XX ве ка. На уч ни 
до при нос ау то ра осве тља ва њу по чет них ета
па раз во ја здрав стве не слу жбе и ме ди цин ске 
кул ту ре у Ср би ји мо ра мо на ро чи то це ни ти 
и са гле да ти у кон тек сту чи ње ни це да се пред 
на ма на ла зе ре зул та ти ин ди ви ду ал ног, а не 
груп ног, ин сти тут ског ра да на ова ко ши ро
ко по ста вље ну и за да ту те му из на ше про

шло сти. Њој ће због са ме ње не ве ли чи не и 
ком плек сно сти мо ћи ис тра жи вач ки да се 
при сту пи на ле ги ти ман на чин и у бу дућ но
сти, по што се за ова кве по ду хва те ни ка да не 
мо же ре ћи да су пот пу ни и за вр ше ни. Еви
дент но је да је ау тор уло жио ве ли ки на пор, 
што се у сва ком слу ча ју и ис пла ти ло, ка ко 
би се до би ло што об у хват ни је, пре глед но и 
струч но ура ђе но де ло, на че му му ода је мо 
при зна ње.

Мр Драган Тубић
Ма ти ца срп ска

Но ви Сад
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СРП СКИ ТАЈ НИ АГЕНТ У ОСМАН СКОМ ЦАР СТВУ
(Би ља на Ву че тић, Бог дан Ра ден ко вић (1874–1917): суд би на јед ног  

срп ског на ци о на ли сте, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град 2018, 355 стр.)

Ко је био Бог дан Ра ден ко вић? – пи та
ње је на ко је би ма ло књи шких љу ди мо гло 
да од го во ри. Жи вот је про вео под ве лом тај
не, а о ње го вој смр ти се не ра до го во ри ло. Та 
ма ло по зна та и та јан стве на лич ност био је 
бла го де ја нац При зрен ске бо го сло ви је, уче
ник цар ског ли це ја Га ла та Са рај, на став ник 
Срп ске гим на зи је у Ца ри гра ду и Срп ске му
шке гим на зи је у Ско пљу, пу бли ци ста, са рад
ник Ца ри град ског гла сни ка, се кре тар Скоп
ске ми тро по ли је, чел ник Срп ске чет нич ке 
ор га ни за ци је у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, 
пред сед ник пр ве срп ске стран ке у Осман
ском цар ству Срп ске де мо крат ске ли ге, кан
ди дат за ми тро по ли та Ра шкопри зрен ске 
ми тро по ли је, је дан од осни ва ча Ор га ни за
ци је „Ује ди ње ње или смрт”, сво је вр сни оба
ве шта јац. Пре ми нуо је као за тво ре ник, осу
ђен за из да ју др жа ве. Ње гов жи вот ни пут 
пре ма др жав ним ин те ре си ма ис це ни ра ли су 
срп ски по ли ти ча ри и ди пло ма те. При ста јао 
је и на уло ге ко је ње му ни су би ле по ме ри. 
Са вре ме ни ци су га сма тра ли за јед ног од нај
ин те ли гент ни јих Ср ба у Осман ском цар ству 
то га до ба. 

За хва љу ју ћи др Би ља ни Ву че тић, на
уч ном са рад ни ку Исто риј ског ин сти ту та у 
Бе о гра ду, об ја вље на је ње го ва би о гра фи ја а 
ње гов жи вот ни пут, пун успе ха и па до ва, 
чи та се као нај у збу дљи ви ји ро ман. Ау тор ка 
се хра бро упу сти ла у пи са ње би о гра фи је 
лич но сти ко ја је иза се бе оста ви ла та ко ма ло 
пи са ног тра га. О се би ни је мно го го во рио, 
још ма ње је пи сао, ар хив ске гра ђе о ње му 
оста ло је вр ло ма ло а ње гов жи во то пис 
углав ном је на пи сан по сред но, пре ко пи са
них тра го ва ко ји су оста ви ли дру ги а ти чу 
се и Ра ден ко ви ћа. 

Ова мо но гра фи ја пред ста вља из ме њен 
и до пу њен ма ги стар ски рад ко ји је од бра њен 
пре два на ест го ди на на Ка те дри за на ци о
нал ну исто ри ју но вог ве ка на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни ве р зи те та у Бе о гра ду. У ме ђу
вре ме ну, ау тор ка је кон сул то ва ла нај но ви ја 
до стиг ну ћа исто ри о гра фи је, број ну об ја вље
ну из вор ну гра ђу али је по но во „за ро ни ла” 
у ар хив ске фон до ве ка ко би мо гла успе шно 
да ре кон стру и ше, не са мо жи вот Бог да на Ра
ден ко ви ћа већ и да га на нај бо љи мо гу ћи 
на чин сме сти у вре мен ски и про стор ни кон
текст. Ко ле ги ни ца Ву че тић је чи та о ци ма 
при бли жи ла то хе рој ско до ба, са свим ми
ни ја ту ра ма из жи во та обич них љу ди, а Ра
ден ко вић је је дан од оних ко је је вре ме из не
дри ло. По ред ње га, би ло је још не ко ли ко 
ди во ва ко ји су би ли по све ће ни је дин стве ном 
ци љу. Ау тор ка је пор тре ти са ла и дру ге ва
жне лич но сти са про сто ра Ста ре Ср би је – вла
ди ке, кон зу ле, ле ка ре, адво ка те; опи са ла је 
ми ље гра да Ско пља пре осло бо ђе ња, што 
чи ни до дат ну вред ност ове мо но гра фи је.

Књи га је на пи са на углав ном на осно ву 
нео бја вље не и об ја вље не из вор не гра ђе. Им
пре си ван је и спи сак ли те ра ту ре. Ау тор ка је 
у зна чај ној ме ри ко ри сти ла и успо ме не и се
ћа ња са вре ме ни ка, што је учи ни ло да упи је 
жи вост ре чи тог вре ме на. 

Ау тор ка је с пра вом књи гу за по че ла 
ре чи ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа, јер оне нај бо ље 
осли ка ва ју Бог да нов де лат нич ки жи вот: „Но 
ствар ни вођ и ду ша це ло куп но га по кре та за 
осло бо ђе ње, као и упра вљач це ло куп ног жи
во та у Ју жној Ср би ји и глав ни по ве ре ник и 
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ту мач те жња Ср би ји них био је по кој ни Бог
дан Ра ден ко вић, јед на из ван ред на ре во лу
ци о нар на сна га и нео бич но хра бри на род ни 
за ве ре ник”.

Ау тор ка је из ме ђу „Уво да” и „За кључ
них раз ма тра ња” књи гу кон ци пи ра ла у де вет 
по гла вља, хро но ло шкоте мат ским при сту
пом. По ро ди ци и шко ло ва њу Бог да на Ра ден
ко ви ћа по све ти ла је два по гла вља. У по гла
вљу „Ђач ко до ба” (19–24) ау тор ка го во ри о 
за дру зи Ра ден ко вић, али не за бо ра вља и њи
хо ве ком ши је, по ро ди цу Исе Бо ље тин ца, чи ја 
се ку ла на ла зи у бли зи ни Бо га ти ћа и у бли
зи ни Бо го ро ди це со ко лич ке и исто и ме ног 
ма на сти ра. На кон основ ног обра зо ва ња Бог
дан је шко ло ва ње на ста вио у При зрен ској 
бо го сло ви ји. Као из у зет но ин те ли гент ног, 
упра ва шко ле га је по сла ла на шко ло ва ње у 
Ца ри град, с на дом да ће по сле за вр шет ка 
шко ло ва ња би ти „сло бо дан од сва ког по до
зре ња од стра не цар ских вла сти, по што је у 
цар ској пре сто ни ци до био обра зо ва ња”. По
ви но вао се же љи и та да као и мно го пу та ка
сни је у жи во ту... У по гла вљу „Да ни на Бос
фо ру” (28–45) ау тор ка опи су је Бог да но во 
шко ло ва ње у Га ла ти Са ра ју, ви ше по сред но, 
јер де таљ ни јих по да та ка о то ме не ма. У Ли
це ју је про вео шест го ди на. По ро ди цу ни је 
ви део не ко ли ко го ди на. На кра ју шко ло ва ња 
Тур ци су пред ла га ли да хри шћа ни, нај бо љи 
пи том ци на ста ве шко ло ва ње на тур ској Вој
ној ака де ми ји. Ра ден ко вић је је ди ни од Ср ба 
хри шћа на био про тив то га. По зна то је да је 
на ста вио сту ди је пра ва у Ца ри гра ду и да је 
до 1901. ра дио као на став ник у Срп ској гим
на зи ји у Ца ри гра ду. 

Жи вот на Вар да ру, из исто и ме ног по
гла вља (45–68), за по чео је као на став ник 
тур ског је зи ка у Срп ској му шкој гим на зи ји. 
Ско пље му је би ла суд би на, био је уче сник 
тзв. „кул тур не утак ми це”, ка ко то сли ко ви
то на во ди ау тор ка. Утак ми ца, са вр ло про
ме њи вим ре зул та ти ма, во ди ла се из ме ђу 
бал кан ских на ро да Ср ба, Бу га ра и Гр ка. Већ 
та да ви ди мо Бог да на у уло зи на ци о нал ног 
де лат ни ка. Ту, на Вар да ру, Ра ден ко вић је 
спо знао све не во ље срп ског се ља ка и на ро да 
уоп ште, као и по ли ти ку и ве ли ких си ла и 
ма лих на ро да. Го то во про роч ки је у свом из
ве шта ју на пи сао: „...Ср би код ко јих је стр пље
ње до шло до кра ја, на гр ну ће јед ног ле пог 
да на у ве ли ким ма са ма на срп ску гра ни цу, 
оста вља ју ћи сво је до мо ве Ар на у ти ма и та ко 
ће Ста ра Ср би ја за крат ко вре ме по ста ти Но ва 
Ал ба ни ја”. И дру ги срп ски пр ва ци, по пут 

Пе тра Ко сти ћа, су ми сли ли и упо зо ра ва ли 
на исти на чин. Срп ски кон зул Ми ха и ло Ри
стић бр зо је уви део ко је био Бог дан Ра ден
ко вић те га је по ста вио за се кре та ра Ми тро
по ли је (1904). У овом по гла вљу ау тор ка 
го во ри и о Бог да но вом по ро дич ном жи во ту, 
о ње го вој су пру зи Стај ки.

У че твр том по гла вљу „Иза ку ли са” 
(69–111) Б. Ву че тић об ја шња ва исто риј ски 
оквир су ко ба у Ма ке до ни ји, ка ко би чи та о
ци ма омо гу ћи ла бо ље раз у ме ва ње при ли ка 
па и др жа ње Бе о гра да. Ау тор ка пор тре ти ше 
и кон зу ла Ми ха и ла Г. Ри сти ћа, ко ме тај но 
име – Игу ман Пај си је до бро при ста је. По себ
ну па жњу по све ћу је „Срп ској од бра ни” (срп
ској ор га ни за ци ји за за шти ту ин те ре са срп
ског на ро да у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји) 
и Бог да но вом уче шћу у ње му. У на ред ном 
по гла вљу „Срп ска ре во лу ци о нар на мре жа” 
(111–176) ау тор ка пор тре ти ше Ћир ка па шу 
(Ћир ко ви ћа), та да шњег Бог да но вог при ја те
ља, али не и при ја те ља за сва вре ме на, Алек
су Јо ва но ви ћа, чу ве ног Да ви да и, по сред но, 
дру ге де лат ни ке. Го во ри и о ви до ви ма бор бе 
из ме ђу Ср ба и Бу га ра, а у је ку ме ђу соб не ору
жа не бор бе де таљ но опи су је и бој кот бу гар
ских тр го ва ца, па и о до бу ме ђу соб них раз ми
ри ца и Про лећ ној офан зи ви. Тур ске вла сти 
су зна ле ко је Бог дан, до би ја ли су и до ја ве и 
има ли су до ка за. Са мо су га срећ не окол но
сти у ви ше на вра та спа силе си гур ног хап ше
ња. По тер ни ца за њим рас пи са на је ма ја 1908. 
а по што је оба ве штен на вре ме, от пу то вао је 
у Ср би ју. За хва љу ју ћи јул ским до га ђа ји ма, 
ре во лу ци ји, на кон два ме се ца, вра тио се у 
Ско пље.

Ау тор ка је по себ но до бро раз ја сни ла 
по гла вље о „Ср би ма Осман ли ја ма” (176–215). 
Го во ри о Ху ри је ту, о пре да ји чет ни ка, о за
кон ским окви ри ма али и о Сре тењ ској скуп
шти ни у Ско пљу. За ни мљи ва су Бог да но ва 
гле ди шта о Мла до ту р ци ма, ко ји ма ни је ве
ро вао па је на ста вио сво ју ак тив ност. У овом 
по гла вљу го во ри се и о Бог да но вом име но
ва њу за пред сед ни ка пр ве срп ске пар ти је али 
и о шпи јун ски ма афе ра ма. Ау тор ка под се ћа 
на срп ску не сло гу и из да ју и на оп ту жбе 
про тив Ра ден ко ви ћа, као и на чи ње ни цу да 
је ње гов жи вот био у стал ној опа сно сти. 

У по гла вљу „По ли ти ка и цр ква” (216–
255) глав но ме сто за у зи ма цр кве но пи та ње, 
тј. из бор за ра шкопри зрен ског ми тро по ли та 
1911–1912. Бог дан је и у Ца ри гра ду за срп ску 
ствар де ло вао без пре стан ка, са ве то вао је и 
пред ла гао. Срп ска вла да је од ње га оче ки ва ла 
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да „усме ри па жњу на не го ва ње од но са са тур
ским вла сти ма”. Др Би ља на Ву че тић при ка
за ла је у нај бо љем све тлу Бог да на и као ди пло
ма ту. У де лу „Цр на ман ти ја и злат на уди ца” 
ау тор ка по пр ви пут у исто ри о гра фи ји ис црп
но ана ли зи ра ла ми тро по лит ско пи та ње и 
уло гу Бог да на, од но сно оца Ва си ли ја као кан
ди да та за ра шкопри зрен ског ми тро по ли та.

„У де лу на из ви ђа њу ме ђу Ар на у ти ма” 
(255–271) ау тор ка је при ка за ла Ра ден ко ви ћа 
као тај ног срп ског по ве ре ни ка у пре го во ри ма 
с по бу ње ним Ар ба на си ма, пи ше о Бог да но
вом бра ту Ог ња ну али и о све ште ни ку Ан
ђел ку Не ши ћу, као сво је вр сним пре го ва ра
чи ма, ко ји су за циљ има ли за шти ту срп ског 
жи вља од на о ру жа них Ар ба на са. Бог да но ва 
ми си ја са сто ја ла се у то ме да са ал бан ским 
во ђа ма утвр ди осно ве за да љу са рад њу у 
евен ту ал ном ра ту про тив Тур ске. У окви ру 
овог по гла вља ау тор ка при ка зу је Ра ден ко
ви ћа и као уче сни ка бал кан ских ра то ва.

 По след ње по гла вље, „Епи лог” (271–299) 
ау тор ка опи су је шест по след њих го ди на жи
во та Бог да на Ра ден ко ви ћа. Осим ње го ве уло ге 
при раз гра ни че њу са Ал ба ни јом, Б. Ву че тић 
сли ко ви то при ка зу је епи лог ње го вог жи во
та. Био је ду бо ко раз о ча ран због осу де на Со
лун ском про це су. Бог дан је го во рио: „Што пре 
крај то бо ље. Жи вот ви ше не ма сла сти”, пре
ми нуо је у по од ма клом ста ди ју му ту бер ку
ло зе. Го во рио је и о ра ди ка ли ма и стра шном 
ре жи му ко ји су за ве ли у но во о сло бо ђе ним 
кра је ви ма. Ве ро вао је да је раз лог што хо ће 
да га се „отре су”, то што је пре ви ше знао. 
„Рас кид са нај моћ ни јим чо ве ком Ср би је био 
је по че так ње го вог кра ја”, а то је та да био Па
шић, кон ста ту је др Ву че тић.

За кљу чак је пре ве ден и на ен гле ски је
зик. Књи га је обо га ће на Именским и Гео граф
ским ре ги стри ма. Са др жај књи ге упот пу њен 
је фо то гра фи ја ма из тог пе ри о да. Бог да нов 
лик је два да је са чу ван, ве ро ват но се ма ло и 
фо то гра фи сао, али је об ја вље но ви ше фо то
гра фи ја дру гих лич но сти, ње го вих бли ских 
са рад ни ка, чет ни ка у уни фор ми, као и па но
ра ме гра до ва у ко ји ма је Бог дан бо ра вио.

За вре ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је 
сви на ци о нал ни де лат ни ци су би ли про скри
бо ва ни, па та ко ни је пи са но ни о Бог да ну 
Ра ден ко ви ћу, упр кос то ме што је у то вре ме 
био ре ха би ли то ван. Из ме ђу два ра та ни ко 
ни је имао до вољ но хра бро сти да га се јав но 
се ти осим књи жев ни ка Гри го ри ја Бо жо ви ћа, 
ње го вог при ја те ља. Сто га ау тор ка сво ју књи
гу оправ да но за вр ша ва по е тич ним ре чи ма 
Бо жо ви ћа, којe пре ци зно описују зло коб ну 
и тра гич ну суд би ну овог на ци о нал ног пре
га о ца: „Уме сто да за слу жно за вре ме Ту ра ка 
ома сти ко но пац на Ду ша но вом мо сту, или 
опро ба оштрик ана дол ског џе ла та, он не за
слу же но па да од ру ке ко јој је ви ше од два де
сет го ди на био нај пре га лач ки ји по ма гач, нај
вер ни ји ју жно ср би јан ски осло нац...”

Тај ни агент Кра ље ви не Ср би је у Осман
ском цар ству до био је би о гра фи ју ка кву је 
сва ка ко за слу жио, из пе ра пре фи ње не и фи
ли гран ски пре ци зне Би ља не Ву че тић. Књи
га, до бро из вор но уте ме ље на, пред ста вља 
зна ча јан до при нос срп ској исто ри о гра фи ји 
ко ја је обо га ће на јед ним вред ним де лом. Де
ло ви мо за и ка по ла ко се скла па ју па про це си 
и зби ва ња ме ђу Ср би ма у Осман ском цар
ству то ком тра ја ња ду гог 19. ве ка по ла ко 
до би ја ју сво ју по вест. 

Др Алек сан дра Но ва ков
Ма ти ца срп ска

Но ви Сад
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ЖИ ВОТ И НЕ СТА ЈА ЊЕ СЕН ТАН ДРЕЈ СКИХ СР БА
(Сте ван Чам праг, Срп ство у Сен тан дри ји по след њих 40 го ди на, 

При ре дио др Пе тар В. Кре стић. Му зеј Вој во ди не – Ар хив Ср би је –  
Срп ски ин сти тут; Но ви Сад – Бе о град – Бу дим пе шта 2018, 157 стр.)

Про та Сте ван Чам праг (1871‒1962), кон
зи сто ри јал ни бе ле жник и ду хов ни ре фе рент 
Бу дим ске епар хи је од 1891. до 1939. го ди не, 
на пи сао је по сле пен зи о ни са ња три исто рио
граф ски вред на ме мо ар ска тек ста, про ис те кла 
из бо га тог ис ку ства сте че ног ду го го ди шњим 
жи во том и ра дом у Сен тан дре ји и дру гим 
гра до ви ма Уга р ске. Убр зо по од ла ску у Но ви 
Сад, а не по сред но пред ула зак Кра ље ви не 
Ју го сла ви је у Дру ги свет ски рат, мар та 1941. 
го ди не за вр шио је пр ви од њих – Срп ство у 
Сен тан дре ји по след њих 40 го ди на. Знат но 
доц ни је на ста ле су Успо ме не (1955) и Ау то
би о гра фи ја (1956). На уч ној и ши рој кул тур ној 
јав но сти, ме ђу тим, до са да су би ле по зна те 
са мо Успо ме не, ко је је 2001. об ја ви ла Фе до ра 
Би кар, и – у ма њој ме ри – Срп ство у Сентан
дре ји по след њих 40 го ди на, ко је је иста ау тор
ка ко ри сти ла у сво јој мо но гра фи ји Сен тан
дре ја у огле да лу про шло сти (Но ви Сад 2003). 
Уо чив ши зна чај упра во овог ме мо ар ског де ла, 
по хра ње ног у Исто риј ском од се ку Му зе ја 
Вој во ди не под ин вен тар ским бро јем 2.439, 
др Пе тар Кре стић, на уч ни са вет ник у Исто

риј ском ин сти ту ту и вр сни по зна ва лац исто
ри је Ср ба у Угар ској, при ре дио га је за об ја
вљи ва ње. 

Вред ност овог исто риј ског из во ра ви
ше стру ка је. На пр вом ме сту, про та Сте ван 
Чам праг био је не по сред ни уче сник и све док 
мно го број них до га ђа ја, ва жних не са мо за 
исто ри ју Сен тан дре је, не го и за исто ри ју Ср ба 
у Угар ској уоп ште, бу ду ћи да се баш ту, у се
вер ној тач ки срп ских се о ба, на ла зио на ци о
нал ни и цр кве ни цен тар, се ди ште и пре би
ва ли ште срп ских пра во слав них епи ско па. 
Ду жно сти ко је је оба вљао да ва ле су му при
том мо гућ ност да има увид у дра го це на до
ку мен та и бу де са рад ник дво ји це епи ско па 
– Лу ки ја на Бог да но ви ћа и Ге ор ги ја Зуб ко ви ћа. 
Осим то га, у Сен тан дре ји је жи вео у де це ни
ја ма у ко ји ма је за вр ша ван про цес по сте пе
ног, ко ли ко план ског то ли ко исто риј ски не
из бе жног то ка у ко ме је она гу би ла срп ско 
обе леж је, по ста ју ћи ма ђар ски град чи ји су 
са мо спо ме ни ци кул ту ре под се ћа ли на вре ме 
ка да су Ср би у њој, чак и као на цио нал на ма
њи на, успе ва ли да се у упра ви на мет ну сво јим 
„над моћ ним имет ком, кул ту ром и му др ом 
по ли ти ком”. Као обра зо ван чо век, ви чан пе ру, 
про та Чам праг је раз у ме вао због че га је по
треб но да за пи ше оно што је ви део, што је 
знао и што се све ве ћом бр зи ном ута па ло у 
про шлост.

„О Сен тан дре ји и о сен тан дреј ским 
Срби ма не ма мо, на жа лост”, ис та као је, „си
сте мат ске исто ри је или мо но гра фи је, већ 
са мо по је ди них кра ћих ин ци ден тал них до
пи са и опи са по ле то пи си ма Ма ти це срп ске 
и дру гим ча со пи си ма, у ро ма ни ма плод ног 
ро ман си је ра, сен тан дреј ца Ја ше Иг ња то ви ћа, 
и у штам па ном ру ко пи су та ко ђе сен тан дреј
ца про фе со ра исто ри је Па је Со фри ћа, под 
на сло вом ’Мо мен ти из про шло сти и са да шњо
сти Сен тан дре је’, као и де ло То ше Ис кру ље
вог: ’Рас пе ће срп ског на ро да у Сре му 1914. 
и Ма ђа ри са ма ђар ске гра ни це, бај ски тро кут, 
Сен тан дре ја̒ ”. Све стан да не мо же да по пу ни 
пра зни ну у про шло сти гра да до кра ја XIX 
ве ка, од лу чио је да опи ше „до га ђа је и про ме
не у жи во ту Ср ба Сен тан дре ја ца за по след њих 



40 го ди на, да не би и то оти шло у за бо рав и 
оста ло не за бе ле же но, као мно го што из исто
ри је мно гих на ших гра до ва, а на ро чи то баш 
Сен тан дре је.”

Ру ко во ђен тим по бу да ма, оста вио је 
за пи се и раз ми шља ња о кон крет ним цр кве
ним, дру штве ним, кул тур ним и по ли тич ким 
до га ђа ји ма кра јем XIX и у пр вим де це ни ја ма 
XX ве ка, па и о ис так ну тим по је дин ци ма, 
по пут дво ји це гра до на чел ни ка: Ев ге на Дум че, 
ко ји је са сво јом су пру гом Пе тро не лом Бла
жић жи вео вр ло скром но и ма ло тро шио да 
би мо гао дру ги ма учи ни ти што ви ше до бра, 
и Сте ва на Мак си мо ви ћа, с ко јим је 1912. го
ди не „са хра ње на и ста ра сла ва ово га све та 
сен тан дре ја ца”. Пи сао је о бо га тим по ро ди ца
ма, ко је су би ле то ли ко имућ не да су пла ћа ле 
ви ше по ре за не го сви оста ли сен тан дреј ски 
гра ђа ни, њи хо вим да ро ви ма гра ду, ин те ли
ген ци ји, чи нов ни ци ма, на чи ну жи во та, бор би 
за уни ште ње срп ског ути ца ја у град ској упра
ви, де ло ва њу „При вред ни ка”, на ци о нал ној 
ми си ји цр кве нопе вач ког дру штва „Ја вор”, 
цр ква ма, кр сто ви ма, гро бљи ма, срп ској зе
мљо рад нич кој за дру зи, вер ском жи во ту, цр
кве ној имо ви ни, пред сед ни ци ма цр кве не 
оп шти не и епи ско пи ма, ко је је гле дао у уло зи 
и све ште ни ка и чу ва ра на ци о нал них ин те ре са.

Пи шу ћи о на ве де ним и дру гим те ма
ма, с јед не стра не ни је мо гао да са кри је ди
вље ње пре ма Ср би ма у Сен тан дре ји, због 
све га оног што су учи ни ли за тај град и срп
ство у Угар ској, а на дру гој стра ни ту гу што 
су не у мит но не ста ја ли и они и њи хов ути цај. 
За пи су ју ћи са зна ња о ра ду по је ди них град
ских чи нов ни ка, на при мер, још јед ном је 
ре зиг ни ра но за кљу чио: „По сле њи хо вог упра
вље ња или смр ти ни кад ви ше не ће би ти Ср бин 
чи нов ник у сен тан дреј ској упра ви.” С под
јед на ком се том по све до чио је да се „не зна 
тач но, ни по у зда но, ка да су зи да ни та мо шњи 
на ши св. хра мо ви на бро ју 7, ко их је зи дао, 
шта је би ла пра ва по бу да да се гра де то ли ки 
хра мо ви, уда ље ни је дан од дру гог че сто на 
не ко ли ко ко ра ка”, по го то во отуд што у Сен
тан дре ји „ни кад ни је би ло ви ше од 2‒3.000 
стал но на ста ње них право слав[них] Ср ба”. 
Прет по ста вља ло се са мо да су гра ђе ни због 
по бо жно сти и „љу ба ви пре ма за јед ни ци у 
ста ром кра ју и по стој би ни”, бу ду ћи да је сва
ка цр ква но си ла име не ког гра да или кра ја у 
Ср би ји, али и због бо гат ства, „те жње за се
па ра ти змом, над ме та ња и су рев њи во сти”. 
Они ко ји су би ли во ђе ни та квим мо ти ви ма 

ни су, ме ђу тим, „ми сли ли ка кав те рет ће па
сти на по зни је ја ко сма ње но и по сле фи лок
се ре оси ро ма ше но по том ство око одр жа ва ња 
то ли ких хра мо ва и ка кво по ни же ње и стид 
ће га сна ћи ка да до ђе у по ло жај, да мо ра јед
ну или дру гу цр кву про да ти ино ве ри ји, да 
би се ре ши ло од го вор но сти за ште те од па
да ња цре па и ци гле на ми мо про ла зни ке”. 
Упра во из тог раз ло га, због не ма ња сред ста
ва за одр жа ва ње, мо ра ле су би ти про да те Хо
по вач ка и Ћи про вач ка цр ква, те су пра во слав
ни хра мо ви пре тва ра ни у ту ђе бо го мо ље. Од 
25 зво на са чу ве них се дам цр ка ва оста ла су 
са мо три, а од пет пра во слав них гро ба ља – 
јед но. Мно ги пак „зна ме ни ти љу ди и хе ро ји 
Ја ше Иг ња то ви ћа по чи ва ју у овим гро бљи ма 
и цр кве ним пор та ма.” Све за јед но, те су чи
ње ни це по твр ђи ва ле да је град ко ји је све што 
је имао мо гао да за хва ли срп ској ма њи ни већ 
по чет ком Пр вог свет ског ра та пре ста јао да 
бу де оно што је био прет ход них ве ко ва.

При ре ђу ју ћи се ћа ња про те Чам пра га 
за штам пу, ко ле га Пе тар Кре стић учи нио је 
ве ли ки на пор да у обим ном на уч ном апа ра
ту од чак 254 на по ме не чи та о ци ма и исто ри
ча ри ма олак ша њи хо во да ље ко ри шће ње. 
Осим увод не сту ди је у ко јој је из нео по сто
је ћа са зна ња о ау то ру успо ме на, њи хо вој 
са др жи ни и вред но сти, об ја снио је и дао по
треб не ин фор ма ци је о свим по ми ња ним до
га ђа ји ма, по ја ва ма, по ро ди ца ма, лич но сти
ма, уста но ва ма, ин сти ту ци ја ма, не по зна тим 
и ма ње по зна тим из ра зи ма. Ну жно је ис та ћи 
да је у том по гле ду ово до и ста ре дак слу чај 
да се у при пре му јед ног исто риј ског из во ра 
уло жи то ли ко тру да и исто вре ме но по ка же 
из ван ред но по зна ва ње исто риј ских окол но
сти и зби ва ња. По ред то га, па жљи вим ода
би ром че тр де се так фо то гра фи ја ис так ну тих 
гра ђа на Сен тан дре је, исто риј ских лич но сти, 
цр ка ва, умет нич ких де ла, ули ца и па но ра ме 
гра да, успо ме не про те Чам пра га учи ње не су 
жи вот ни јим, да ју ћи ње го вом ле пом сти лу и 
ли ков ни из раз. Спи сак илу стра ци ја с пре ци
зним ле ген да ма при ло жен је на кра ју књи ге, 
а кра так ре зи ме пре ве ден је на ма ђар ски и 
ен гле ски је зик. Уз то, ура ђен је и имен ски ре
ги стар. Исто риј ска на у ка је за хва љу ју ћи све му 
то ме до би ла на дар бо гат исто риј ски из вор, 
при ре ђен у скла ду са зах те ви ма ме то до ло ги је 
и оче ки ва њи ма струч не кул ту ре.

Проф. др Ми ра Ра до је вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
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Сто го ди шњи ца Пр вог свет ског ра та 
иза зва ла је ме ђу исто ри ча ри ма, али и не са мо 
ме ђу њи ма, по ве ћа но ин те ре со ва ње за овај, 
до та да нај ве ћи и нај кр ва ви ји су коб у људ ској 
исто ри ји. Упр кос то ме што је у пе ри о ду од 
за вр шет ка Ве ли ког ра та до 2014. го ди не об
ја вље но хи ља де на уч них ра до ва ко ји су се 
ба ви ли го то во свим ње го вим сег мен ти ма, у 
го ди на ма ју би ле ја пу бли ко ван је ве ли ки број 
но вих ра до ва, у ко ји ма су по но во об ра ђе ни 
и са гле да ни из свих угло ва ста ри про бле ми, 
по ну ђе ни но ви од го во ри и отво ре на но ва пи
та ња, чи ме се још јед ном по ка за ло да у исто
ри о гра фи ји не по сто је до кра ја ис тра же не 
те ме.

У про те кле че ти ри го ди не у Ср би ји и 
ино стран ству одр жан је низ на уч них кон фе
рен ци ја и окру глих сто ло ва ко ји су за те му 
има ли раз ли чи та пи та ња из исто ри је Пр вог 
свет ског ра та. Из ме ђу оста лих, у пе ри о ду од 
18. до 20. ок то бра 2016. го ди не, у Бе о гра ду 
је одр жа на ме ђу на род на на уч на кон фе рен
ци ја „До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту” ко ју су 
за јед нич ки ор га ни зо ва ли Исто риј ски ин сти

тут и Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња 
из Бе о гра да и Ма ти ца срп ска из Но вог Са да. 
Као ре зул тат по ме ну те кон фе рен ци је у то ку 
2018. го ди не по ја вио се збо р ник ра до ва До
бро вољ ци у Ве ли ком ра ту 1914‒1918, чи ји су 
уред ни ци др Ср ђан Ру дић, ви ши на уч ни са
рад ник и ди рек тор Исто риј ског ин сти ту та, 
пот пу ков ник доц. др Да ли бор Ден да из Ин
сти ту та за стра те гиј ска ис тра жи ва ња и проф. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти
це срп ске.

У Збор ни ку је пу бли ко ва но 27 ра до ва, 
ко ји су по де ље ни у пет те мат ских це ли на: 
„До бро во љач ко пи та ње и на ци о нал ни по
кре ти”, „До бро вољ ци у ра ту”, „Лич но сти и 
дру штве не гру пе”, „До бро во љач ко пи та ње 
на кон ра та” и „Исто ри о гра фи ја и кул ту ра 
се ћа ња”. Ова квом те мат ском по де лом уред
ни ци су, ка ко је то у Пред го во ру ис та као др 
Да ли бор Ден да „на сто ја ли да ис тра жи вач ки 
по кри ју нај зна чај ни је те ме ко је се од но се на 
до бро во љач ко пи та ње у Пр вом свет ском ра
ту, по сле рат ном пе ри о ду и кул ту ру се ћа ња 
на до бро во љач ко пи та ње”. Ра до ви су штам
па ни на срп ском, ен гле ском и ру ском је зи ку.

Пр ва те мат ска це ли на са др жи шест ра
до ва, по све ће них до бро вољ ци ма и до бро во
љач ком по кре ту у Евро пи. Отва ра је рад 
Ћи ра Па о ле ти ја о ита ли јан ским до бро вољ
ци ма у Пр вом свет ском ра ту, у ко јем ау тор 
го во ри о три гру пе ита ли јан ских до бро во
ља ца, ко је су се бо ри ле у срп ској, фран цу ској 
и ита ли јан ској вој сци. Дру ги рад про ис те као 
је из пе ра дво ји це бу гар ских исто ри ча ра Ан
то лиа Про ко пи е ва и Злат ка Ива но ва, и у ње му 
се ана ли зи ра ис ку ство кон ти ну и ра них тра
ди ци ја до бро во љач ког по кре та у Бу гар ској 
и го во ри о фор ми ра њу и са ста ву XI ма ке дон
ске пе ша диј ске ди ви зи је бу гар ске вој ске 
1915. го ди не. Пред но сти и про бле ми добро
вољaчких је ди ни ца ма у ру ској вој сци у пр вим 
го ди на ма Ве ли ког ра та, те ма су тре ћег ра да 
у пр вој це ли ни, чи ји је ау тор ру ски исто ри
чар Олег Ај ра пе тов. Ма ну ел Ста не ску пи сао 
је о до бро вољ ци ма у ру мун ској вој сци, али и 
о Ру му ни ма ко ји су се до бро вољ но бо ри ли у 
ита ли јан ској и фран цу ској ар ми ји. О пољ ским 
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до бро во љач ким сна га ма у Пр вом свет ском 
ра ту, ко је су у пре лом ним вре ме ни ма ви де ле 
мо гућ ност об но ве пољ ске др жа ве, пи сао је 
Кр жи штоф Ку бјак, док је о сло ве нач ким до
бро вољ ци ма и њи хо вом уче шћу у је ди ни ца
ма срп ске вој ске у то ку Ве ли ког ра та пи сао 
Блаж Тор кар.

Исти број ра до ва на ла зи се и у дру гој 
те мат ској це ли ни, ко ја је по све ће на до бро
вољ ци ма ко ји су се бо ри ли у је ди ни ца ма 
срп ске вој ске. Пр ви од њих је сте рад Да ли
бо ра Ден де, ко ји го во ри о ру ским до бро вољ
ци ма у срп ској вој сци, по себ но у вре ме по сле 
ре во лу ци о нар них про ме на у Ру си ји. Слич
но сти ма и раз ли ка ма у из во ђе њу ге рил ског 
ра то ва ња у Ср би ји и Ру си ји и упо тре бом 
до бро во ља ца у том на чи ну ору жа не бор бе 
ба ви се рад Алек се ја Ти мо фе је ва, док Ја ро слав 
Ви шња ков пи ше о по ку ша ји ма ства ра ња ди
вер зант ског од ре да од вој ни ка Срп ског до
бро во љач ког кор пу са, ко ји је то ком бор би у 
До бру џи 1916. тре ба ло пре ба ци ти у оку пи
ра ну Ср би ју. Срп ски до бро во љач ки кор пус 
је и у фо ку су сле де ћег ра да, ко ји пот пи су је 
Алек сан дар Жи во тић, а ко ји се ба ви де ло ва
њем тај не ор га ни за ци је „Цр на ру ка” у по ме
ну том кор пу су. Бо жи ца Мла де но вић и Ми
лић Ј. Ми ли ће вић у свом ра ду пи са ли су о 
до бро вољ ци ма у То плич ком устан ку 1917. 
го ди не, док је у по след њем ра ду ове це ли не 
Ми љан Мил кић ана ли зи рао про цес ре гу ли
са ња вер ских пра ва до бро во ља ца ри мо ка то
лич ке и про те стант ске ве ро и спо ве сти ко ји 
су до ла зи ли у срп ску вој ску.

Као и пр ве две и тре ћа це ли на са др жи 
шест ра до ва. Ра до ви из ове це ли не по све ће
ни су по је дин ци ма и гру па ма ко је су до бро
вољ но уче ство ва ле у Ве ли ком ра ту. Це ли ну 
отва ра рад Фе рен ца Пол ма на у ко ме се ре
кон стру и ше уло га Ма ђа ра у под о фи цир ским 
шко ла ма за сту ден те до бро вољ це. Ђор ђе 
Ђу рић је у свом при ло гу пи сао о Ан дре ју М. 
За јон чков ском, ру ском ге не ра лу ко ји је то
ком бор би у До бру џи ко ман до вао срп ским 
до бро во љач ким је ди ни ца ма, док је о ру ским 
офи ци ра ма као во ђа ма до бро во љач ке кам
па ње у Ру си ји, чи ји је циљ био да се оја ча 
уну тра шње је дин ство ру ске ар ми је, пи сао 
Игор Ни ко ла је вич Гре бен кин. На ста нак до
бро во љач ког по кре та ме ђу Ср би ма у САД и 
њи хо во уче шће у Ве ли ком ра ту у је ди ни ца
ма срп ске вој ске те ма је че твр тог ра да у тре
ћој це ли ни ко ји је про ис те као из пе ра Пре
дра га М. Ва ја ги ћа. Две лич не суд би не те ма 
су по след ња два ра да тре ће це ли не. Бран ко 

Мом чи ло вић пи ше о Меј бел Син клер Сто
барт, бри тан ској ме ди ци нар ки ко ја је у Ср би
ју до шла у апри лу 1915. го ди не, у вре ме ка да 
је Ср би јом ха рао ти фус, док Ми лан Гу лић 
пи ше о Лу ју Ло ври ћу, ње го вом уче шћу у 
ре до ви ма Срп ске до бр о во љач ке ди ви зи је, 
ра ња ва њу, бор би за пра ва до бро во ља ца и 
про па ги ра њу иде је до бро во ља штва у то ку 
ме ђу рат ног пе ри о да.

Че твр та це ли на са др жи че ти ри ра да, 
по све ће на до бр о вољ ци ма и до бр о во љач ком 
пи та њу у ме ђу рат ном пе ри о ду. Сло бо дан 
Бје ли ца се у свом при ло гу ба вио од но сом 
вој во ђан ских ра ди ка ла пре ма до бро во љач
ком пи та њу, ис ти чу ћи њи хо во за ла га ње да 
се до бр о вољ ци об у хва те аграр ном ре фор
мом. Пи та њем че хо сло вач ких до бр о во ља ца 
у пр вој по сле рат ној го ди ни, и њи хо вом упо
тре бом од стра не са ве зни ка и по за вр шет ку 
Ве ли ког ра та ба вио се Ал бер то Бе ке ре ли. 
Би ља на Сто јић ана ли зи ра ла је пи са ње До бро
во љач ког гла сни ка, ли ста ко ји је из да вао Са
вез до бро во ља ца Кра ље ви не СХС/Ју го сла
ви је, о пи та њи ма којa су се тицалa по ло жа ја 
до бро во ља ца у Ју го сла ви ји у ме ђу рат ном 
пе ри о ду. По след њи рад че твр те це ли не, ко ји 
пот пи су је Ми лан Ми цић го во ри о суд би ни 
до бро во ља ца срп ске вој ске, пра ти њи хо во 
уче шће у ра ту, за тим про цес ко ло ни за ци је у 
ко ме су игра ли вр ло ва жну уло гу, њи хо во 
про те ри ва ње из се вер них де ло ва др жа ве по
сле сло ма Ју го сла ви је 1941, те по вла че ње из 
јав ног и дру штве ног жи во та по за вр шет ку 
Дру гог свет ског ра та.

По след ња це ли на са др жи пет ра до ва, 
ко ји су по све ће ни кул ту ри се ћа ња на до бро
вољ це и до бро во љач ки по крет из Ве ли ког 
ра та. Це ли ну отва ра рад Де ни са Вер бер га, 
ко ји ре кон стру и ше уло гу ко ју су до бро вољ ци 
има ли у окви ру кул ту ре се ћа ња на рат нич ке 
тра ди ци је ве те ран ског са ве за „Че лич ни шлем” 
у Не мач кој. Сне жа на Ра до е ва ана ли зи ра ла 
је пи са ње књи жев ноумет нич ког ча со пи са 
Оте че ство о до бро вољ ци ма у Ве ли ком ра
ту, ис та кав ши по себ но пи са ње овог ча со пи са 
о Дон ки Ста вре вој, же ни ко ја се до бро вољ но 
бо ри ла у бу гар ској вој сци. У свом при ло гу 
Алек сан дра Ко ла ко вић је ана ли зи ра ла др жав
ну по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је, усме ре ну ка 
кул ту ри се ћа ња на до бро вољ це Ве ли ког ра та, 
те ме сто до бро во ља ца у уџ бе ни ци ма исто
ри је, упо ре ђу ју ћи ста ње у Ср би ји с онимa у 
Фран цу ској, Ве ли кој Бри та ни ји, Не мач кој, 
Ау стра ли ји и Но вом Зе лан ду. Бо јан Ђо кић 
и Ми лош М. Да мја но вић су пи са ли о ак ци ји 
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Са ве за рат них до бро во ља ца Кра ље ви не Ју
го сла ви је, ко ја је за циљ има ла осни ва ње 
До бро во љач ког му зе ја и ар хи ва, док у по
след њем ра ду у Збор ни ку Ма ри ја на Мра о вић 
да је сли ку о са др жа ју ар хив ске гра ђе Вој ног 
ар хи ва у Бе о гра ду, ко ја се од но си на до бр о
вољ це срп ске вој ске у Ве ли ком ра ту.

Збо р ник ра до ва До бро вољ ци у Ве ли ком 
ра ту 1914‒1918, пред ста вља ве ли ки до при
нос срп ској, али, сло бод ни смо да ка же мо, и 

европ ској исто ри о гра фи ји, има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да су у ње му об ра ђе ни до бро во
љач ки по кре ти ни за на ро да ко ји су се бо ри ли 
у ар ми ја ма обе за ра ће не стра не у Ве ли ком 
ра ту. Си гур ни смо да ће, с об зи ром на на чин 
на ко ји су по ста вље ни те мат ски окви ри у 
Збор ни ку, он пред ста вља ти чврст те мељ за 
све оне ко ји у бу дућ но сти од лу че да се ба ве 
до бро вољ ци ма и до бр о во љач ким пи та њем 
у Ве ли ком ра ту.

Мар ко Б. Ми ле тић 
Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град
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Н Е К Р О Л О З И
O B I T U A R I E S

UDC 93/94:929 Šemjakin A. L.

In me mo ri am

АН ДРЕЈ ЛЕ О НИ ДО ВИЧ ШЕ МЈА КИН 
на уч ни са вет ник Ин сти ту та за сла ви сти ку РАН

(Ту ла, 1. мај 1960 – Ту ла, 8. март 2018)

Ни ко ни је умео та ко да шар ми ра би бли о те кар ке као Ан дреј Ше мја кин. 
Ни је би ло ва жно да ли је би бли о те ка ма ла или ве ли ка, на уч на или оп шта, 
ста ра или но ва. Он би увек ушао све ча но, као гроф Врон ски ко ји сти же на 
бал. Са вр ше но озби љан, али са дис крет ним осме хом, на вра ти ма би са ста вио 
пе те, са лу ти рао и по љу био ру ку сва кој при сут ној да ми. Ни ка да то ни је из гле
да ло ни пре те ра но, ни не у ме сно, ни не ис кре но. Ни ка да ни је би ло бит но ко је 
ту при су тан, а ко не. Не бит но је би ло и то што се око ње га на ла зе ком пју те ри 
и штам па чи, пла сти ка, ста кло и алу ми ни јум. Ње му је тај гест ишао од ру ке 
ла ко и при род но, као да жи ви у прет про шлом ве ку. 

Па, до не кле би се мо гло ре ћи да је, на свој на чин, ствар но и жи вео кра
јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка. Ње го ве ко ле ге и по зна ни ци 
зна ју са ко ли ко по све ће но сти и стра сти је про у ча вао жи вот и де ло ва ње срп
ског др жав ни ка Ни ко ле Па ши ћа. Ско ро у сва ком раз го во ру на ла зио је по
во да и при ли ке да се освр не на не што што је Па шић ре као или ура дио. У 
ње го вом при су ству по ме ну ти Па ши ћа, ра ди ка ле или ма кар алу ди ра ти на 
не што у ве зи с њи ма зна чи ло је мо мен тал но и за ду го скре та ње раз го во ра на 
ту те му. Не мо гу ће је би ло по ме ну ти не ки исто риј ски из вор или књи гу у ве зи 
са Ни ко лом Па ши ћем и ње го вом пар ти јом, ко је Ше мја кин ни је већ де таљ но 
пре тре сао и имао кри тич ки суд о то ме. А ако би се та ко не што, не ким чу дом, 
ипак до го ди ло, од мах је на пу штао сва ку дру гу те му раз го во ра и ин те ре со
вао се где се ти но ви по да ци или из во ри мо гу на ћи. 
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Та ње го ва страст за са зна ва њем је, по ред оста лог, до ве ла и до то га да 
су у свим срп ским ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве, или има ју ма ка кве ве зе са 
исто риј ском на у ком, Ан дре ја Ше мја ки на до бро по зна ва ли. Где год би до шао 
на и ла зио је на по зна ни ке, ко ле ге и при ја те ље: у ар хи ви ма, на уч ним ин сти
ту ти ма, му зе ји ма, фа кул те ти ма и би бли о те ка ма, у про вин циј ским и пре сто
нич ким ин сти ту ци ја ма. Имао је та лен та за дру же ње, па је ње гов до ла зак 
увек био ра до сно до че кан. Раз го во ри о по слу че сто су би ли исто вре ме но и 
раз го во ри о лич ном жи во ту, јер за ње га је то, прак тич но, би ло јед но те исто. 

Би ло је и дру гих Ру са и дру гих исто ри ча ра ко ји су до ла зи ли у Ср би ју, 
али ни ко ни је до ла зио та ко че сто, по не ко ли ко пу та го ди шње. Углав ном је 
то би ло по слом, ра ди ис тра жи ва ња и пре да ва ња, али он би сва ки пут ре као 
да је до шао и да се ма ло од мо ри. Во лео је и це нио опу ште ну и не фор мал ну 
ат мос фе ру ко ја вла да у Ср би ји, а на ро чи то у Бе о гра ду. То је не ми нов но во
ди ло то ме да је сва ко ко се то ком по след њих де це ни ја ба вио исто риј ском 
на у ком у Ср би ји мо рао чу ти за Ан дре ја Ше мја ки на. Сто га не из не на ђу је да 
се ме ђу чла но ва ре дак ци ја ви ше срп ских исто риј ских ча со пи са на ла зи ло и 
ње го во име: у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју, у Го ди шња ку за дру
штве ну исто ри ју, у Вој но и сто риј ском гла сни ку... 

Ср би ја га је по зна ва ла ду го, још од осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
ка да је до пу то вао пр ви пут, као до бро во љац, на омла дин ску рад ну ак ци ју. 
Та да је учио је зик и упо зна вао се са ов да шњим мен та ли те том, на ви ка ма и 
ам би јен том. Упра во на ен ту зи ја зму, упор но сти и ра до зна ло сти ко је је та да 
по ка зао за сни вао се ње гов ка сни ји зна чај у ру ској и срп ској на у ци. А вре ме
ном је по ста ло ја сно да он при па да срп ској на у ци ни шта ма ње не го ру ској. 
Те шко је на ћи не ки ње гов текст ко ји ни је пре ве ден, ци ти ран или бар по знат 
у Ср би ји. Не ма мно го струч ња ка са та квом би бли о гра фи јом.

Са срп ске стра не упо ре див је био проф. др Ми ро слав Јо ва но вић (1962–
2014), ис тра жи вач исто ри је ру ских еми гра на та на Бал ка ну. Окол но сти су 
учи ни ле да им се пу те ви укр сте у глу во до ба но ви је срп ске и ру ске исто ри
је, по чет ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка. Њи хо во при ја тељ ство 
вре ме ном је до ве ло до фор ми ра ња кру га исто ри ча ра ко ји су от по че ли об на
вља ње срп скору ске на уч не са рад ње, за мр ле у вре ме со ци ја ли зма. Отво ре не 
су но ве ис тра жи вач ке те ме, из но ва су пре тре се на мно га ста ра пи та ња и 
про бле ми, а ис тра жи ва чи су се све ви ше окре та ли ком па ра тив ним ис тра
жи ва њи ма, ра де ћи и у ру ским и у срп ским ар хи ви ма и би бли о те ка ма. За јед
нич ке ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је у Ру си ји и Ср би ји по ста ле су ре
дов не и че сте. О њи хо вим до ме ти ма нај бо ље све до чи на уч на про дук ци ја 
по све ће на срп скору ским од но си ма, ко ја ра сте из го ди не у го ди ну, док њен 
ква ли тет не за о ста је за кван ти те том.

Као во де ћи ру ски екс перт за но во ве ков ну исто ри ју Ср би је и Бал ка на 
др Ан дреј Ше мја кин за со бом је оста вио не ко ли ко мо но гра фи ја: Ра ди кально е 
дви же ние в Сер бии: за ро жде ние, сֳа но вле ние, ֲервые ֵа ֱ и: (1875–1883), 
Мо сква 1993 (Ра ди кал ни по крет у Ср би ји: ро ђе ње, кон сти ту и са ње, пр ви 
ко ра ци: 1875–1883); Иде о ло ֱ ия Ни колы Па ֵ и ча. Фор ми ро ва ние и эволюция 
(1868–1891), Мо сква 1998 (Иде о логи ја Ни ко ле Па ши ћа. Фор ми ра ње и ево лу
ци ја (1868–1891), Бе о град 2008); Сме рֳь ֱра фа Врон ско ֱ о: к 125ле ֳ ию Сер
боֳу рец кой войны 1876 ֱ. и уча сֳия в ней рус ских до бро вольце в, Мо сква 
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2002, Санкт Пе тер бург, 2007 (Смрт гро фа Врон ског, Бе о град 2002, 2006). 
Између осталог, био је уред ник број них мо но гра фи ја и збор ни ка ра до ва и 
ау тор по гла вља у ко лек тив ним мо но гра фи ја ма: Евро ֲ ейское со ци а ли сֳи че
ское дви же ние. 1914–1917. Раз ру биֳь или развязаֳь узлы, Мо сква 1994; На 
ֲуֳях к Юֱо сла вии: за и ֲро ֳ ив. Оче р ки ис ֳ о рии на ци о нальных иде о лоֱий 
юֱо сла вянских на ро дов (ко нец XVI II – на ча ло XX в.), Мо сква 1997; Ис ֳ о рия 
Бал кан. Век во сем над цаֳый, Мо сква 2004; Рус ские о Сер бии и сер бах. Т. 1: 
Письма, статьи, ме му ары. Санкт Пе тер бург 2006; Юֱо сла вия в XX ве ке. Оче р ки 
ֲо ли ֳ и че ской ис ֳ о рии, Мо сква 2011; Мо сква –Ср би ја, Бе о гра д–Ру си ја: до ку
мен та и ма те ри ја ли, Том III, Дру штве не и по ли тич ке ве зе (прир. Ше мја кин 
А., Ива но ва Е., Пе ри шић М., Тимофеjев А., Ми ло ра до вић Г.), Бе о град/Мо сква 
2012; Мо дер ни за ция vs. война: Че ло век на Бал ка нах на ка ну не и во время Бал
кан ских войн (1912–1913), Мо сква 2012; Рус ские о Сер бии и сер бах. Т. 2: Ар хивные 
сви де тельства. Мо сква 2014; Шֳрандֳман В. Бал кан ские вос ֲ о ми на ния, 
Мо сква 2014; Че ло век на Бал ка нах: Осо бен но сֳи „но вой” южно сла вянской 
ֱо су дар сֳвен но сֳи: Бол ֱ а рия, Сер бия, Чер ноֱо рия, Ко ро лев ство СХС в 1878– 
1920 ֱֱ, Мо сква 2016. Нај зад, Ше мја ки но вих чла на ка, есе ја и дру гих кра ћих 
тек сто ва у на уч ним збор ни ци ма и ча со пи си ма има пре ко сто ти ну. 

Осмог мар та 2018. го ди не на пу стио нас је ко ле га и при ја тељ Ан дреј Ше
мја кин, глав ни на уч ни са рад ник Оде ље ња за исто ри ју сло вен ских на ро да у 
пе ри о ду свет ских ра то ва Ин сти ту та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка и 
ино стра ни са рад ник мно гих срп ских ин сти ту та, ка те дри и на уч них ре дак
ци ја. Као и Ми ро слав Јо ва но вић, оти шао је пре ра но. Они ко ји по зна ју ње гов 
рад зна ју ко ли ка пра зни на је оста ла и да не мо же би ти на док на ђе на. Оти шао је 
у го ди на ма ка да исто ри чар, по што је то ком го ди на аку му ли рао фак то граф
ско и ме то до ло шко зна ње и ис ку ство, тре ба да пру жи сво је нај зна чај ни је ре
зул та те. Ка да је до шло вре ме да се освр не за со бом и за о кру жи оно што је 
ра дио то ком свог про фе си о нал ног жи во та. Ка да је тре бао да на пи ше ве ли ке 
син те зе и те о риј ске ра до ве. Ка да је имао мно го да ка же мла ђим ко ле га ма. 
Ње му та при ли ка ни је пру же на. Ште та... Не ма пра вич но сти у смр ти.

Др Го ран Ми ло ра до вић
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју

Бе о град

186



АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ 
АUTHORS IN THIS IS SUE

ДЕ ЈАН ГА ШИЋ (Пећ, 1980). Аси стент на Ка те дри за исто ри ју Фи ло
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни с при вре ме ним се ди штем у 
Ко сов ској Ми тро ви ци. Еадре са: de jan.ga sic @pr.ac .rs 

Ди пло ми рао 2008. на Ка те дри за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
При шти ни / Ко сов ска Ми тро ви ца (Иси ха зам). Ма стер ака дем ске сту ди је 
за вр шио 2010. на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду (Ди ја лог бо га тих и си ро ма шних Алек си ја Ма крем во ли та 
– при лог про у ча ва њу дру штва по зне Ви зан ти је). Док тор ске ака дем ске сту
ди је по ха ђа од 2015. на Ка те дри за исто ри ју Ви зан ти је Оде ље ња за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Би ран у зва ње са рад ни ка у на ста ви на 
Ка те дри за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни / Ко сов ска Ми тро
ви ца (2013) и аси стен та (2015), за уже на уч не обла сти Ви зан то ло ги ја и Оп шта 
исто ри ја сред њег ве ка. Област ин те ре со ва ња: исто ри ја Ви зан ти је, епо ха 
Па ле о ло га, ви зан тиј скосрп ски од но си, исто ри о гра фи ја по зне Ви зан ти је, 
кул тур на исто ри ја сред њег ве ка.

НЕ МА ЊА ГЛИ ШИЋ (Ло зни ца, 1990). При прав ник у Му зе ју ва зду хо
плов ства – Бе о град. Еадре са: n.gli sic @li ve.com 

Ди пло ми рао на Оде ље њу исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те
та у Бе о гра ду (Ве чер ње но во сти о НА ТО бом бар до ва њу СР Ју го сла ви је 1999. 
го ди не). Тре нут но је на ма стер сту ди ја ма на Ка те дри за исто ри ју Ју го сла ви
је Оде ље ња за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни ве р зи те та у Бе о гра ду. 
Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: рас пад СФРЈ, рат на про па ган да де
ве де се тих, НА ТО бом бар до ва ње СРЈ 1999. го ди не, срп скохр ват ски од но си 
у XX ве ку и исто ри ја срп ског и ју го сло вен ског ва зду хо плов ства.

КРИ СТИ АН М. ЈЕ РИЋ (Сом бор, 1989). Ис тра жи вачса рад ник на Оде
ље њу исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Еадре са: 
kri sti a nje ric @hot mail.com  

Основ не сту ди је исто ри је за вр шио је на Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Ма стер рад Дру штве нопо ли
тич ка исто ри ја Сом бо ра у дру гој по ло ви ни XIX ве ка (1867–1890) од бра нио 
је 2013. го ди не на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду. На истом фа кул те ту је и док то ри рао 2017. го ди не (Ср би 
„Вла ди нов ци”: срп ски по ли ти ча ри у ужој Угар ској, при ста ли це уга р ске 
вла де: 1867–1905). Област на уч ног ис тра жи ва ња: исто ри ја Ср ба у Угар ској 
(1867–1918).
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ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ (1940). Ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду у пен зи ји. Еадре са: ljkr kljus@sbb.rs

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

Важнијекњиге: При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918, Но ви Сад 1992; 
Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку срп ског на род ног 
по кре та 1848–1849, Но ви Сад 2006; Из ве шта ји фран цу ских ди пло ма та из 
Бе о гра да у вре ме ре во лу ци је 1848–1849, Но ви Сад 2009; Сре ди шњи ор га ни 
вла сти у Срп ској Вој во до ви ни: 1848–1849, Но ви Сад 2013; Кон стан тин Бог
да но вић (1811–1854), Но ви Сад 2018. 

ЉИ ЉА НА ПУ ЗО ВИЋ (Ва ље во, 1979). Ви ши би бли о те кар у Оде ље њу 
за ар хе о гра фи ју На род не би бли о те ке Ср би је у Бе о гра ду. Еадре са: lji lja na.
pu zo vic@nb.rs  

Ди пло ми ра ла на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни
вер зи те та у Бе о гра ду (2003), где је и ма ги стри ра ла 2010. го ди не (Ни ко ла 
Ди ми три је вић, епи скоп те ми швар ски: 1728–1744). Област ис тра жи ва ња: 
исто ри ја срп ског на ро да у пе ри о ду од XVI до XVI II ве ка. 

БО ЈАН СТОЈ НИЋ (Ба ња лу ка, 1978). Ди рек тор Ар хи ва Ре пу бли ке Срп
ске. Еадре са: bo jan.stoj nic @ar hi vrs.org

На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба ња лу ци за вр шио сту ди је исто ри је 
(2001). На Фи ло зоф ском фа кул те ту и ма ги стар ирао (2010). Од фе бру а ра 2002. 
за по слен је у Ар хи ву Ре пу бли ке Срп ске, у ко јем од ја ну а ра 2015. оба вља 
ду жност ди рек то ра. Исто вре ме но је пред сед ник Управ ног од бо ра Удру же ња 
ар хив ских рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске, члан Управ ног од бо ра Ар хи ви стич ког 
удру же ња Бо сне и Хер це го ви не и члан ви ше струч них и на уч них ре дак ци
ја и ко ми си ја. По се ду је струч но зва ње ар хив ског са вет ни ка. Ау тор и коа у тор 
је 12 књи га и че тр де се так на уч них и струч них сту ди ја, чла на ка и при ка за 
из исто ри је и ар хи ви сти ке. Тре нут но ра ди на док тор ској ди сер та ци ји о здрав
ству у Бо сан ској Кра ји ни.

Важнијекњиге: Ље кар ска ко мо ра Вр ба ске ба но ви не 1929–1941, Ба ња
лу ка 2012 (ко а у тор); За вод за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју „Др Ми
ро слав Зо то вић” Ба ња лу ка: Сто го ди на пр ве ор то пе ди је у Ба ња лу ци 1915–
2015, Ба ња лу ка 2015; Штам па у Бо сан ској Кра ји ни 1906–1941, Ба ња лу ка 
2016, Ба ња луч ки ље ка ри у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Ба ња лу ка 2017; Хи ги јен ски 
за вод у Ба ња лу ци 1929–1945, Ба ња лу ка 2017.
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БРА ТИ СЛАВ ТЕ И НО ВИЋ (Ко тор Ва рош, 1975). Му зеј ски са вет ник у 
Одје ље њу за исто ри ју у Му зе ју Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци. Еадре са: 
b.te i no vic @hot mail.co m 

Ди пло ми рао 2001. го ди не исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни
вер зи те та у Ба ња лу ци. На истом фа кул те ту 2011. го ди не и ма ги стри рао 
(Ве ли ке си ле и устан ци у Бо сни и Хер це го ви ни то ком XIX ви је ка). На Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Ба ња лу ци при ја вио је док тор ску ди сер та ци ју „На цио
нал нопо ли тич ки раз вој Бо сне и Хер це го ви не у по сљед њем ви је ку тур ске 
вла да ви не (1800–1878)”. У Му зе ју Ре пу бли ке Срп ске ра дио је као ку стос 
(2002–2010) и ви ши ку стос (2011–2015). Тре нут но је му зеј ски са вет ник у 
Му зе ју РС. Област на уч ног ис тра жи ва ња: бу не и устан ци на Бал ка ну то ком 
XIX ве ка, на ци о нал нопо ли тич ки од но си у Бо сни и Хер це го ви ни у XIX ве ку 
(до 1878).

Важнијекњиге:Срп ски уста нак у Бо сни 1875–1878, Ба ња лу ка 2006; 
Град од же ље за и се де фа: оруж је и вој на опре ма осман ских Ту ра ка у Ба ња
лу ци (1527–1878), Ба ња лу ка 2013. 

МИ ЛЕ ВА ТО МИЋ (Фе ке тић, 1961). Порт па рол По ли циј ске упра ве у 
Но вом Са ду. Еадре са: to mic mi le va@yahoo.com

Ди пло ми ра ла на Mеђународном сме ру Фа кул те та по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду 1984. го ди не. Ма ги стри ра ла 2006. на Прав ном фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду (Иде ја ау то но ми је Вој во ди не у све тлу спољ но по ли тич ких 
ути ца ја на др жав но уре ђе ње Кра ље ви не Ју го сла ви је). Док то ри ра ла на истом 
фа кул те ту 2016. (Прав но уре ђе ње Ду нав ске ба но ви не и кон цеп ти др жав но
прав ног ста ту са Вој во ди не 1929–1941). Област ис тра жи ва ња: иде ја и прак са 
устав но прав ног по ло жа ја Вој во ди не. 

НЕ БОЈ ША С. ШУ ЛЕ ТИЋ (1976). До цент на Оде ље њу исто ри је на Фи ло
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Еадре са: nsu le tic @gmail.com 

Ма ги стри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
2007. (Пећ ка па три јар ши ја кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка). Док то ри рао 
2013. го ди не, та ко ђе на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (Срем ски сан џак 
у XVI ве ку). За по слен је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду као до цент 
за ужу на уч ну област Исто ри ја срп ског на ро да у но вом ве ку. Ба ви се из у ча
ва њем про шло сти срп ског на ро да у раз до бљу од по чет ка XVI до кра ја XVI II 
ве ка. Ау тор је ве ћег бро ја ра до ва из исто ри је срп ске цр кве, де мо граф ске и 
еко ном ске исто ри је Ср ба у Осман ском цар ству и Хаб збур шкој мо нар хи ји. 

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Зборник Матице српске за историју

Рукопис који се нуди за објављивање у часопису (ЗМСИ) шаље се Редак
цији часописа електронским путем на адресу: vnikolic@maticasrpska.org.rs 
или zmsi@maticasrpska.org.rs

Формулар Изјаве да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен 
неком другом часопису или издавачу за објављивање стручни сарадник ће 
електронским путем доставити аутору. Рукопис се може доставити и поштом 
на адресу: Владимир Николић, Зборник МС за историју, Матице српске 1, 
21000 Нови Сад. (Са стручним сарадником можете контактирати и путем 
тел. 062/8563915, односно 021/6615798).

Рукопис на српском језику треба да буде писан ћириличким писмом, у 
MicrosoftWordy (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском 
језику, слике, табеле и друге прилоге). Обим рукописа не треба да буде већи 
од 3 табака (jедан бруто табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова 
у реду по страни/).

Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – 
врста слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог 
реда у пасусу: 1,25 см. 

САЖЕТАК И РЕЗИМЕ (SUMMARY)

Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада). 
Сажетак укратко приказује суштину рада. Kонкретно треба да дâ основне 
информације: о циљу и предмету рада, као и методологији и приступу ис
траживању. Обим сажетка треба да износи између 10 и 15 редова (700–1.100 
словних места укупно). Сажетак је праћен списком кључних речи (4–6). 

На крају рада даје се резиме на страном језику, који представља про
ширени сажетак, па осим циља и предмета рада, методологије и приступа 
истраживању треба да садржи и резултате, као и оригиналности/вредности 
рада. Резиме такође садржи кључне речи из сажетка. Резиме треба да садржи 
између 15 и 25 редова (1.100–1.800 словних места укупно). Уз резиме који се 
подноси на енглеском језику или на неком другом светском језику, треба 
приложитиисрпскипревод.
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ИЛУСТРАТИВНИ ПРИЛОЗИ

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске 
карте...) треба да буду с називом прилога (навести аутора фотографије, од
носно извор фотографије, географске карте и графикона). Аутор треба да 
означи место прилога у тексту.

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

Аутор, уз рад, треба да приложи и краћу биобиблиографску белешку о 
себи (не дужу од 10 редова (по узору на сличне из ранијих бројева часописа; 
доступно на сајту Матице српске http://www.maticasrpska.org.rs/category/
katalogizdanja/naucnicasopisi/zbornikmaticesrpskezaistoriju/. 

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Цитирања у часопису врше се искључиво у виду фуснота. Литература 
се не наводи на крају чланка.

1. Књигесе наводе на следећи начин: када се књига помиње први пут 
– име и презиме аутора, наслов књиге курзивом (италиком), том и свеска 
(римским и арапским бројем), место издања курентом, година издања. После 
места издања се не ставља запета. Странице се наводе без додатака (нпр. 
стр., p., pp. и сл.). Ако се наводи и издавач, пише се курентом, обично пре 
места издања. Навођење назива издавача није обавезно али је пожељно. 
Уколико књига има више издања, може се навести број издања десно горе 
уз годину (суперскриптом), нпр. 20014. Уколико се упућује на фусноту, после 
броја стране пише се скраћеница „нап.”. Уколико се помиње више места где 
је књига издата, она се раздвајају цртом. Ако се ради о књизи у којој су 
објављени извори, обавезно се наводи име особе која га је приредила, и то 
после наслова или после наслова у загради.

2. Чланцисе наводе на следећи начин: име и презиме аутора (када се 
чланак наводи први пут), назив чланка курентом – обично под наводници
ма, назив часописа, новина или другог периодичног издања курзивом, број 
и годиште (годиште у заградама), број стране без икаквих додатака (као и 
код цитирања књига). Уколико је назив часописа дуг, приликом првог на
вођења у загради се наводи скраћеница под којом ће се периодика даље 
појављивати.

3. Поглављеукњизиилизборникунаводи се на следећи начин: име 
и презиме аутора (када се поглавље наводи први пут), наслов рада под на
водницима, наслов књиге или зборника курзивом, место издања, издавач, 
година издања, број стране. 

4. Архивскиматеријалсе наводи следећим редом: архив, фонд, кутија, 
односно свежањ или фасцикла, број и датум и друге ознаке документа. По
том се наводе подаци који ближе одређују сам документ. 



195

5. Правнипрописисе наводе пуним називом у куренту, обично потом 
курзивом гласило у којем је пропис објављен, запета, број и година објављи
вања раздвојени косом цртом. 

6. Цитирање текстова са интернетатреба да садржи назив цитираног 
текста, адресу интернет странице и датум приступа страници.

7. Уколико постоји више аутора (до три) књиге или чланка, они се раз
двајају запетом. Приликом првог помињања наводе се имена и презимена. 
Уколико постоји више од три аутора, наводи се име и презиме само првог 
од њих, уз додавање „и др.”.

8. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код 
поновљеног цитирања тог рада, после првог слова имена и презимена аутора, 
ставља се: н. д., страна и тачка. Уколико се цитира више радова истог ауто
ра, било књига, било чланака, пошто је први пут назив сваког рада наведен 
у пуном облику, код поновљеног цитирања наводи се прво слово имена и 
презиме аутора, скраћени наслов дела, број странице и тачка.

9. Уколико се цитира текст с више узастопних страна које су тачно од
ређене, оне се раздвајају цртом, после чега следи тачка. Уколико се цитирају 
подаци с више различитих страна, наводе се њихови бројеви раздвојени за
петама. Уколико се цитира више страна које се не одређују прецизно, после 
броја који означава прву страну наводи се „и даље”. 

10. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дела као у претход
ној напомени, користи се „исто”. Уколико се цитира податак из истог дела 
као у претходној напомени, али с различите стране, користи се „исто”, на
води се страна и ставља се тачка на крају.

11. Латинске и друге стране речи пишу се курзивом.
12. Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција 

на српски језик према Правопису српскога језика Матице српске), с тим што 
се при првом навођењу у загради име даје изворно.

12. За „видети” користи се скраћеница „вид.”, а за „упоредити” се кори
сти скраћеница „упор.”. 

Редакција





INSTRUCTION TO AUTHORS
Proceedings of Matica srpska for History

The manuscript intended for publication in the Proceedings of Matica Srpska 
for History should be sent to the Editorial Board to either vnikolic@maticasrpska.
org.rs or zmsi@maticasrpska.org.rs 

Editorial assistant will send to the author an electronic form of the Statement 
that the paper is not (or will not be) published or offered to another journal or 
publisher. The manuscript can also be sent by regular mail to: Vladimir Nikolić, 
Matica Srpska, Proceedings of Matica srpska for History, Matice srpske 1, Novi 
Sad 21000 (you can also contact the editorial assistant at the phone numbers +381 
62 856 39 15 and +381 21 66 15 798).

Manuscript in the Serbian language should be written in Cyrillic script using 
Microsoft Word (including an abstract in Serbian and a summary in English, im
ages, tables, and other supplements). The size of the manuscript should not exceed 
3 author’s sheets (one author’s sheet contains 16 pages/28 lines with 66 characters 
per line per page).

The main text should be written with regard to the following requirements 
‒ font: Times New Roman; spacing: 1.5; font size: 12. Firstline indent: 1.25 cm.

ABSTRACT AND SUMMARY

The abstract at the beginning of the paper should be in the Serbian language 
or the language of the paper. The abstract should reflect the essence of the paper. 
Specifically, it should provide some basic information on the objective and the 
theme of the paper, as well as on the methodology and approach to the research. 
The abstract should be between 10 and 15 lines (700–1,100 characters in total). 
The abstract is accompanied by keywords (4–6).

At the end of the paper, a summary in a foreign language should be given. 
This should be an extended summary, so in addition to the objective and the theme 
of the paper, the methodology and the research approach, it should contain the 
results as well as the original contribution of the paper. The summary should also 
be accompanied by the keywords from the abstract. The summary should be 
between 15 and 25 lines (1,100–1,800 characters in total). Beside the summary 
submitted in English or some other world language, its Serbian translation should 
also be provided. 
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ILLUSTRATIONS

Illustrations (photos, images, maps, graphs, charts, etc.) should be annotated 
(the author of the photo, or the source of the photo, map or chart should be indi
cated). The author should mark the place of the illustration in the text.

BIOBIBLIOGRAPHY

The author should also submit a short biobibliography (not longer than 10 lines; 
similar to the ones from the previous issues of the Proceedings of Matica Srpska for 
History, available on the Matica Srpska website http://www.maticasrpska.org.rs/category/ 
katalogizdanja/naucnicasopisi/zbornikmaticesrpskezaistoriju/ 

REFERENCES

References should be indicated within the text by a footnote. References are 
not listed at the end of the paper.

1. Books are referenced as follows: the first time the reference occurs ‒ author’s 
name and surname, book title italicized, volume and number (Roman and 
Arabic numbers), place of publication in small caps, publication year. There 
is no comma after the place of publication. Pages are listed without exten
sions (e.g. p., pp.). If the name of the publisher is given, it is written in small 
caps, usually before the place of publication. The name of the publisher is 
not mandatory, but it is desirable. If the book has multiple editions, the num
ber of edition can be specified using superscript number on the right side of 
the publication year, e.g. 20014. If referring to the footnote, after the page 
number, the abbreviation “ref.” is written. If there are several places of pub
lication, they are separated by a dash. Regarding a book in which the sourc
es are published, the name of the person who prepared it must be stated, 
after the title or after the title in brackets. 

2. Articles are referenced as follows: author’s name and surname (the first time 
the reference occurs), the title of the article in small caps ‒ usually under 
quotation marks, the name of the journal, newspaper or other periodical 
publication italicized, number and volume (volume in brackets), page number 
without extensions (similar as when referencing books). In case of a long 
journal title, after its first appearance the abbreviated version should be 
given in brackets and used hereinafter. 

3. A chapter in a book or in a collection of papers is referenced as follows: author’s 
name and surname (the first time the reference occurs), the title of the chap
ter under quotation marks, the title of the book or the collection of papers 
italicized, the place of publication, the publisher, the year of publication. 

4. Archival material is referenced as follows: archive, fund, box, a bundle or 
folder, number and date and other document markings. Then, the information 
closer related to the document itself should be provided.
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5. Legal regulations are indicated by the full title in small caps, usually followed 
by a italicized title of the official gazette in which the regulation is published, 
comma, number and the year of publication are separated by a slash.

6. When referencing online resources, the title of the text, the webpage title and 
the date of access should be indicated.

7. If there are more than one author (up to three) of a book or article, their names 
should be separated by a comma. Names and surnames are given the first 
time the reference occurs. If there are more than three authors, the name and 
surname of the first author should be given followed by “et al.”.

8. If only one text of a particular author is cited in the paper, when this paper 
is cited again, after the author’s initials and surname there should be added: 
title, page and full stop. If several works by the same author are cited, wheth
er books or articles, and since each title is given in full form when referred 
to for the first time, when cited again, after the author’s initials and surname 
there should be added the abbreviated title, page and full stop.

9. If the text is cited from specified successive pages, their numbers are sepa
rated by a dash, followed by a full stop. If the text is cited from different, 
nonsuccessive pages, their numbers are separated by commas. If the text is 
cited from different pages not precisely specified, the number indicating the 
first page should be followed by “etc.“. 

10. If the same work, and the same page, is referred to in the immediately fol
lowing footnote, then “ibid.“ should be used. If the same work, but different 
page, is referred to in the immediately following footnote, then “ibid.” should 
be used followed by page number and full stop.

11. Latin and other foreign words should be italicized.
12. Foreign names should be transcribed (transcription into Serbian according 

to the Правопис српскога језика (Serbian Language Orthography) published 
by the Matica Srpska), and when referred to for the first time the original 
form of the name should be given in the brackets.

13. For “compare“ the abbreviation “cf.“ should be used.

Упутство за ауторе на енглески језик превела
Оливера Кривошић
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