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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 93/94:929 Ebendorfer T.
UDC 94(=163.41)”12/14”
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

М с р  М А Р КО  ГА  ВРИ  ЛО ВИ Ћ
Исто риј ски ин сти тут 
Бе о град, Ср би ја

СР БИ У ДЕ ЛИ МА АУ СТРИЈ СКОГ ХРО НИ ЧА РА  
ТО МА СА ЕБЕН ДОР ФЕ РА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра ју до са да сла бо зaпажене, а углав ном 
не за па же не ве сти ау стриј ског хро ни ча ра То ма са Ебен дор фе ра о Ср би ма. На
и ме, Ебен дор фер је у ви ше сво јих де ла остављаo по дат ке ко ји су ве за ни за 
срп ску исто ри ју. Ти по да ци се у ма њој ме ри од но се на пе ри од XI II и XIV ве ка, 
а нај зна чај ни ји су за XV век. Ак це нат је на тур ском за по се да њу Бал ка на, па су 
и по да ци о Ср би ма пре те жно у окви ру тих ве сти. Иа ко су ове ве сти ве ћим де лом 
по зна те из дру гих из во ра ипак, би уз по нов ну ана ли зу тре ба ло раз мо три ти у 
ко јој ме ри је Ебен дор фер дао дру га чи је ви ђе ње од ре ђе них до га ђа ја, од но сно 
од ре ди ти сте пен са мо стал не вред но сти ње го вих де ла, али и за ви сност од дру гих. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: То мас Ебен дор фер, Ау стриј ска хро ни ка, Хро ни ка рим
ских па па, Хро ни ка рим ских кра ље ва, Ср би, Тур ци

То мас Ебен дор фер био је по зна ти ау стриј ски те о лог, ди пло ма та и хро ни
чар.1 Ро ђен је 10. ав гу ста 1388. го ди не у Ха сел ба ху, а пре ми нуо 12. ја ну а ра 
1464. у Бе чу. Го ди не 1406. по чео је са шко ло ва њем, да би 1420. или 1421. 
по стао све ште ник. Вр ху нац ње го вог шко ло ва ња био је 1428. ка да је по стао 

1 О Ебендорфeровом жи во ту и де лу до ста је пи са но у ау стриј ској и не мач кој ли те ра
ту ри: A. Lhotsky, “Tho mas Eben dor fer, Chro ni ca Au stri ae”, Mo nu men ta Germaniаe Hi sto ri ca, 
Scrip to res Re rum Ger ma ni ca rum, No va Se ri es 13 (MGH, SS rer. Germ. N. S.), Ber linZürich 1967, 
I–X CVI; H. Zim mer mann, “Tho mas Eben dor fer, Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum”, MGH, SS 
rer. Germ. N. S. 16, München 1994, 1–51; H. Buc hhan dlung, “Tho mas Eben dor fer, Chro ni ca re gum 
Ro ma no rum I–II”, MGH, SS rer. Germ. N. S. 18 (1, 2), Han no ver 2003, XI –CII; A. Lhotsky, Tho mas 
Eben dor fer. Ein österreichischer Geschichtsschre i ber, The o lo ge und Di plo mat des 15. Ja hr hun derts, 
Stut tgart 1957; A. Lhotsky, „Eben dor fer, Tho mas”, Ne ue De utsche Bi o grap hie (NDB). Band 4, 
Dun cker, Hum blot, Ber lin 1959, 223–224; H. Zim mer mann, “Tho mas Eben dor fer, ein Uni ver sal
hi sto ri ker der kon zi li a ren Epoc he”, Römische hi sto rische Mit te i lun gen, 40 (1998), 389–414; Isti, 
„Stu dien zur Aus ga be der Österreichischen Chro nik des Tho mas Eben dor fer”, Mit te i lun gen des 
In sti tuts für Österreichische Geschichtsfor schung (MIÖG), 57 (1949), 197–206; Ј. P. Kirsch, “Tho mas 
Eben dor fer”, Cat ho lic Encyclo pe dia, vol. 5, New York: Ro bert Aplle ton Com pany 1913, 241–242; 
P. Ui blein, „Aus den let zten Ja hren Tho mas Eben dor fers”, MIÖG, 100 (1992), 283–304.
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док тор те о ло ги је. Три пу та је био рек тор Уни вер зи те та у Бе чу и то 1423, 1429. 
и 1445. го ди не. Већ 1427. по стао је ка но ник опатијe Св. Сте фа на у Бе чу. Зна чај
но је ис та ћи да је То мас Ебен дор фер био ва жна по ли тич ка фи гу ра у та да шњој 
За пад ној и Сред њој Евро пи. На и ме, он је био бли зак ау стриј ском хер це гу 
Ал бер ту V Хаб збур шком, по то њем кра љу Уга р ске и ца ру Све тог Рим ског 
Цар ства Ал бер ту II. Ал берт се че сто са ве то вао са Ебен дор фе ром око не ких 
по ли тич ких пи та ња. Oно што је обе ле жи ло Ебен дор фе ров жи вот, сва ка ко 
је сте бо ра вак на са бо ру у Ба зе лу. Уни вер зи тет је 1432. го ди не овла стио Ебен
дор фе ра за свог за ступ ни ка на овом са бо ру где се он укљу чи вао у раз не рас
пра ве, а на ро чи то око ху сит ског пи та ња.2 

И на ред них го ди на Ебен дор фер је бо ра вио у ра зним гра до ви ма као што 
су Ји хла ва, Бр но (Че шка) и Сто ни Бе о град (Уга р ска), сва ка ко у ве зи са про
бле ми ма око ху си та. На кон смр ти кра ља Ал бер та II, по чет ком 1439. го ди не, 
Ебен дор фер је по стао са вет ник Ал бер то вог ро ђа ка из по ро ди це Хаб збур га, 
хер це га Фри дри ха V. Ебен дор фер је пра тио Фри дри ха на ње го вом кру ни са њу 
за кра ља у Ахе ну (1442) као и на пу ту за Рим, где је Фри дрих 1452. кру ни сан 
за ца ра.3 Вре ме ном, ме ђу њи ма је до шло до за хла ђе ња због то га што је Ебен
дор фер ис ка зи вао отво ре не сим па ти је пре ма по бу ни ца ре вог бра та хер це га 
Ал бер та VI 1460, иако је на не ки на чин по ку шао да бу де по сред ник у овом 
су ко бу. По бу ње ни хер цег пре ми нуо је у де цем бру 1463, а сти ца јем окол но сти, 
Ебен дор фер га ни је ду го над жи вео, пре ми нуо је у ја ну а ру 1464.4

То мас Ебен дор фер био је ти пич ни пред став ник ка сног сред њо ве ков ног 
жан ра хро ни ка и ана ла што је и од ли ка ау стриј ске сред њо ве ков не исто ри о
гра фи је тог до ба. Ва жно је на гла си ти да је јед на од глав них од ли ка Ебен
дор фе ро вог на чи на ра да кон цен три са ње на тзв. не пи са не из во ре. Исто риј ска 
ана ли за ње го вих де ла по ка зу је да је оби ла зио ме ста би та ка, ис тра жи вао 
раз не гроб не ло ка ци је, спо ме ни ке и сл. Дру гим ре чи ма, озбиљ но је при сту
пао свом исто ри о граф ском ра ду и по ку ша вао да оста ви свој ори ги нал ни 
пе чат.5

У овом ра ду по све ти ће се па жња Ебен дор фе ро вим де ли ма ко ја има ју 
зна чај за из у ча ва ње срп ске сред њо ве ков не исто ри је. У скла ду с тим из два ја мо 
Хро ни ку рим ских краљевa, Ау стриј ску хро ни ку и Хро ни ку рим ских па па.6 С 
дру ге стра не, Trac ta tus de schi sma ti bus је од по сред ног зна ча ја.7 За исто ри ју 
Ср ба не ка Ебен до р фе ро ва де ла ни су од зна ча ја.8 

2 О то ме де таљ но: А. Lhotsky, Tho mas Eben dor fer, 18–32; Isti, NDB, 223; Ј. P. Kirsch, n. d., 
241.

3 A. Lhotsky, Tho mas Eben dor fer, 37, 45. Фри дрих III је Ебен дор фе ра слао у раз не ми си је, 
на ро чи то у пе ри о ду од 1440. до 1444. го ди не. J. P. Kirsch, n. d., 241.

4 W. Stubs, Ger many in the la ter Mid dle Ages 1200–1500, Lon don 1908, 198–199; A. Lhotsky, 
NDB, 223; Isti, Tho mas Eben dor fer, 50–54; Ј. P. Kirsch, n. d., 242; О Ебен дор фе ро вим по след
њим го ди на ма, као и о ве зи са су ко бом Фри дри ха III и Ал бер та VI вид. P. Ui blein, n. d., 283–304.

5 The Ox ford Hi story of Hi sto ri cal Wri ting (1400–1800): Vol 3, ed. by J. Ra ba sa, M. Sa to, 
E. Tor ta ro lo, D. Wo olf, Ox ford – New York 2012, 305.

6 Вид. нап. 1.
7 Tho mas Eben do r fer, “Trac ta tus de schi sma ti bus”, hrsg von. H. Buc hhan dlung, MGH, SS 

rer. Germ. N. S. 20, Han no ver 2004.
8 Tho mas Eben dor fer, “Di a ri um si ve Trac ta tus cum Bo e mis (1433–1436)”, hrsg. von H. 

Zim mer mann, MGH, SS rer. Germ. N. S. 25, Han no ver 2010; Tho mas Eben dor fer, „Hi sto ria Je
ru sa le mi ta na”, hrsg. von H. Buc hhan dlung, MGH, SS rer. Germ. N. S. 21, Han no ver 2006; У 
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Нај по зна ти је Ебен до р фе ро во де ло је Ау стриј ска хро ни ка.9 Ебен дор фер 
је ак тив но по чео да пи ше тек од 1449. го ди не. Прак тич но пре то га не ма кон
ти ну и те та у ње го вом ра ду због ра зних по сло ва ко је је оба вљао као ди пло
ма та.10 Ау стриј ску хро ни ку пи сао је у пе ри о ду од 1451. до кра ја 1463. го ди не.11 
Ау то граф је из гу бљен, а при мет но је да су ка сни ји пре пи си ва чи има ли про
бле ма са де ши фро ва њем не ких де ло ва, али и са те шким сти лом пи са ња 
ко ји од ли ку је овог хро ни ча ра.12 Из гле да да је на кон ау то ро ве смр ти Те о ло
шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе чу кон фи ско вао ње гов ру ко пис. Да нас је 
по зна то да је пр ва ко пи ја Ау стриј ске хро ни ке на ста ла око 1509. го ди не, а још 
је ба рон од Ал брехтсбер га 1613/14. ис та као да је она не пот пу на. Ба рон је 
лич но по ку шао да ре кон стру и ше ори ги нал ну вер зи ју ру ко пи са, а по сто ји 
мо гућ ност да је код се бе имао ори ги нал ни ру ко пис. У сва ком слу ча ју, на кон 
ње го вих по ку ша ја ре кон струк ци је ори ги нал је не по врат но из гу бљен.13

Са чу ва но је ви ше ко дек са у ко ји ма се на ла зи Chro ni ca Au stri ae.14 Нај ста
ри ји је озна чен као co dex А, у ко јем је пре пис из 1509. Чу ва се у На ци о нал ној 
би бли о те ци у Бе чу (cvp. 7583).15 Co dex B, ко ји ни је био по знат Хи је ро ни му 
Пе цу, та ко ђе се чу ва у На ци о нал ној би бли о те ци у Бе чу (cvp. 7660). Са зад ње 
стра не тог ру коп пи са на ла зи се бе ле шка да је ау тор То мас Ебен дор фер из 
Ха сел ба ха. Мо же се да ти ра ти око 1600. го ди не, у вре ме ца ра Ру дол фа II 
Хаб збур шког (1576–1612).16 Нај зна чај ни ји је ипак co dex C (Националнa 
библиоте кa у Бе чу, cvp. 7671). Ко декс је на стао од стра не љу ди ко ји су ра ди
ли под тутoрством по ме ну тог ба ро на Ененкела. По сто ји мо гућ ност да је до 
ње га до спео ау то граф хро ни ке, али сва ка ко у ис ква ре ној вер зи ји. То об ја шња
ва и ба ро но ва на сто ја ња да из вр ши од ре ђе не ис прав ке. Упра во, за хва љу ју ћи 
ње му од ре ђе ни де ло ви тек ста су пра вил но про чи та ни. Oн је у скла ду с тим 
утвр дио да је овај ко декс ве ро до стој ни ји од ко дек са A.17 На овај ко декс се 
осла њао и co dex D, па као и С са др жи нај пот пу ни ји текст, а по сто је и ко дек си 
озна че ни сло ви ма G, L, V и К, али они не ма ју ве ћу исто риј ску вред ност.18 За 
ово де ло, Ебен дор фер је ко ри стио ши рок спек тар из во ра, ка ко на ра тив них, 
та ко и ди пло ма тич ких, као што су вла дар ска пи сма и по ве ље.19 

Та ко ђе, ја ко ва жно де ло је сте Chro ni ca re gum Ro ma no rum. Ту хро ни ку 
Ебен дор фер је по чео да пи ше нај ве ро ват ни је то ком 1449. го ди не. Го во ре ћи 
о су ко би ма у Сак со ни ји то ком 1450, ау тор из ра жа ва на ду да ће убр зо мо ћи 

окви ру исте еди ци је и исте се ри је од по ме ну тог при ре ђи ва ча на ла зи се и Ca ta lo gus Pra e su lum 
La u re a cen si um et Pa ta vi en si um, Han no ver 2008. 

9 Пр во из да ње је при ре дио Хи је ро ним Пец у Scrip to res re rum Au stri a ca rum II, Lip si ae 1725.
10 Chro ni ca Au stri ae, IX.
11 Isto, XI. 
12 Isto, XLIX.
13 Ко пи ја ру ко пи са на ста ла је пре ма на ре ђе њу ца ра Мак си ми ли ја на Хаб збу р шког 

(1459–1519). 
14 По ред пред го во ра у окви ру Ау стриј ске хро ни ке о по ме ну тим ко дек си ма вид. и: A. 

Lhotsky, „Stu dien”, 189–226.
15 Chro ni ca Au stri ae, LI I I–L VI, LXIV; A. Lhotsky, „Stu dien”, 198–206. 
16 Chro ni ca Au stri ae, LXIV –LXVI; A. Lhotsky, „Stu dien”, 206–208.
17 Зна се да је ко декс на кра ју за вр шио у јед ном до ми ни кан ском ма на сти ру у Бе чу. 

Chro ni ca Au stri ae, LXXI I I–L XXIV; А. Lhotsky, “Stu dien”, 209–217.
18 Chro ni ca Au stri ae, LXXIV –LXXIX; A. Lhotsky, “Stu dien”, 217–226.
19 О из во ри ма Ау стриј ске хро ни ке, вид. Chro ni ca Au stri ae, XXIV –XLIX.
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да за вр ши де ло, што зна чи да оно ни је би ло го то во.20 Сти че се ути сак да је 
Хро ни ку кра ље ва за вр шио у ја ко крат ком пе ри о ду, ако се узме у об зир да је већ 
1451. ра дио на Трак та ту. Ха ралд Ци мер ман из ра жа ва од ре ђе не не до у ми це 
у ве зи с овим пи та њем, па ис ти че да по сто ји мо гућ ност да је ау тор још пре 
1449. вр шио обим не при пре ме за пи са ње де ла. Али исто та ко број не на по ме
не ко је је оста вио ука зу ју да је де ло пи са но на бр зи ну, јер Ебен дор фер ни је 
имао вре ме на да све што је же лео да ис ка же укло пи у основ ни текст.21

Ебен дор фер је оста вио дра го це ну за бе ле шку ко ја се од но си на раз ло ге 
пи са ња ове хро ни ке. На по чет ку ше сте књи ге он ис ти че ка ко бу ду ћим на
ра шта ји ма же ли да оста ви де ло пи са но на осно ву на ра тив них и до ку мен тар
них из во ра.22 Де ло је пр ви из дао ау стриј ски исто ри чар, Ал фред Фран сис 
При брам, за хва љу ју ћи ко ме су од ре ђе ни де ло ви тек ста раз ја шње ни, али ипак 
не у пот пу но сти.23 У Хро ни ци рим ских кра ље ва, Ебен дор фер ко ри сти већ 
уте ме ље ну књи жев ну фор му ко ја под ра зу ме ва да у ни зу вла дар ских би о
гра фи ја при ка же и свет ску исто ри ју, а ова кав на чин на ра ци је по ти че још од 
Је ро ни ма. Ка да је пре дао ко пи ју свог де ла ца ру, ау тор је од лу чио да ипак 
из вр ши не ке до пу не, а уз до да так ау то гра фу на ла зе се ве сти зна чај не за 
исто ри ју Ср ба.24

Са чу ван је ау то граф ко ји се на ла зи у окви ру Беч ког ко дек са под озна ком 
3423, а по ред то га још је за ца ра Фри дри ха III на пра вље на ко пи ја ру ко пи са, 
ко ја се 1858. го ди не на шла у Бри тан ском му зе ју, а по том у Бри тан ској би
бли о те ци у Лон до ну (n. 22273). Зна чај ове ко пи је огле да се у то ме што се из 
ње ног са др жа ја са зна је да се де ло сре ди ном XVI ве ка на ла зи ло у по се ду 
Хаб збур га, да би сре ди ном на ред ног сто ле ћа до спе ло у Ал зас.25

Ве о ма ва жно де ло за исто ри ју Ср ба је Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum. 
Пап ске хро ни ке спа да ју у ред нај ва жни јих књи жев них жа нр о ва сред њо ве
ков ног За па да. Њи хов обра зац по ста вио је пољ ски до ми ни ка нац Мар тин из 
Опа ве.26 Ебен дор фер је с пи са њем овог де ла по чео 1458. го ди не и оно об у
хва та пор тре те свих па па од са мог Св. Пе тра за кључ но са Пи јем II. Ау тор 
де ло за вр ша ва до га ђа ји ма из 1463. го ди не го во ре ћи о тур скомле тач ком 
су ко бу на Пе ло по не зу, а на пред је по ме ну то да је у ја ну а ру на ред не го ди не 
и пре ми нуо.27 Из гле да да по ме ну ти на зив по ти че из по зни јег вре ме на, а у 
ко дек су ко ји је про на ђен у Бе чу сто ји на зив Li ber pon ti fi cum.28 Прет по ста вља 
се да са чу ва ни ру ко пис Хро ни ке рим ских па па, ко ји се чу ва у На ци о нал ној 
би бли о те ци у Бе чу (cvp. 3423), пред ста вља ау то граф. Де ло је ви ше пу та до

20 Isto, XXXII.
21 Isto, XXXI I I–XXXV.
22 Isto, XXXVI.
23 A. F. Pri bram, “Tho mas Eben dor fers Chro ni ca re gum Ro ma no rum”, MIÖG, 3 (1890/94). 

О то ме вид. Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, XXXVI.
24 Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 576, 608; II, 858, 886, 919, 925.
25 Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, XXII, XXIV.
26 S. Ba ta lo va, “So me no tes on the Mo tif of Con ver sion to Chri sti a nity of the Bul ga ri ans in 

Chro ni ca Pon ti fi cum Ro ma no rum by Tho mas Eben dor fer”, Scrip ta & e–Scrip ta (2017), 107; О 
Мар ти ну из Опа ве вид. С. Г. Ме ре мин ский, „Мар тин из Опавы” Пра во слав ная энци кло ֲ е дия 
44 (2016), 174–176 (са на ве де ном мно го број ном ли те ра ту ром).

27 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 3–4.
28 Isto, 4–5.



11

пу ња ва но још у окви ру пр вог пре пи са, а Ебен дор фер је оста вљао до ста 
то га на мар ги на ма.29 Он је при ли ком пи са ња овог де ла ко ри стио де ла ра ни
јих хро ни ча ра по пут Ан дри је из Ре ген збур га, а нај ва жни је је сва ка ко де ло 
Мар ти на из Опавe, али и Вин сен та од Бо веа.30 Ва жно је ис та ћи да и ов де за 
са вре ме не до га ђа је, Ебен дор фер ко ри сти и вла сти та ис ку ства као из вор, a 
не рет ко је при сут на и кри ти ка пап ства, на ро чи то због по сле ди ца са бо ра у 
Ба зе лу.31

По да ци ко је ау тор да је о Ср би ма хро но ло шки се мо гу по де ли ти у две 
гру пе. Пр ва се од но си на до га ђа је из дру ге по ло ви не XI II и пр ве по ло ви не 
XIV ве ка. Дру га гру па об у хва та до га ђа је из XV ве ка. Пр ви од тих до га ђа ја 
је сте у исто ри о гра фи ји до бро по зна то при су ство срп ског кра ља на свад би 
мла ђег си на уга р ског кра ља Бе ле IV 1264. го ди не.32 Дру ги се од но си на не
су ђе ни брак из ме ђу кра ља Сте фа на Ду ша на и Је ли са ве те, кће р ке не мач ког 
кра ља Фри дри ха Ле пог, а синовицe ау стриј ског вој во де Ото на.33 

То мас Ебен дор фер при су ство кра ља Уро ша у Бе чу по ми ње у Ау стриј
ској хро ни ци. Он пре но си ве сти о су ко би ма угар ског кра ља Бе ле IV и че шког 
кра ља Ото ка ра II Пше ми сла око Шта јер ске (Mar chia). Су ко би из ме ђу Уга ра 
и Че ха за вр ше ни су бит ком код Кре сен бру на 1260. го ди не у ко рист че шког 
кра ља Ото ка ра Пше ми сла. Ме ђу тим он је оте рао пр ву же ну Мар га ре ту и 
оже нио се Бе ли ном уну ком Ку ни гун дом, а та да је уго во ре но вен ча ње мла ђег 
кра ље вог си на Бе ле са Ото ка ро вом не ћа ком Ку ни гун дом Бран ден бур шком.34 
За нас је ов де бит на уло га Ср ба у уга р скоче шким од но си ма. На и ме, Ебен
дор фер пре но си да је вен ча ње про сла вље но у Бе чу где су по ред чла но ва 
уга р ске кра љев ске по ро ди це би ли кра ље ви Ру си је, Ма чве, кра љев унук 
Бе ла и краљ Ср би је са мно гим вој ско во ђа ма (или пле ми ћи ма).35 Ебен дор фе
ро ве ве сти о овим до га ђа ји ма без сум ње су пре у зе те из ра ни јих из во ра.

Пр ви из вор ко ји је за бе ле жио овај до га ђај је сте Ото ка ро ва Ри мо ва на 
шта јер ска хро ни ка. Ото кар Шта јер ски на во ди да су на све ча но сти ма у Бе чу 
по ред кра ља Бе ле (Ве ла на) и си но ва му Сте фа на и Бе ле би ли der ku nic von 
Räzen, und der ku nic von Matscho u we...und der ku nic von Sir vie.36 Ве сти Ото ка ра 

29 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 23–25; A. Le vin son, “Tho mas Eben dor fers Li ber pon
ti fi cum”, MIÖG 20 (1899), 69.

30 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 9–16; Де таљ но о из во ри ма Пап ске хро ни ке, вид.: A. 
Le vin son, n. d., 78–92.

31 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 19–22.
32 Ли те ра ту ра о овом до га ђа ју је мно го бо рој на па чи та о це упу ћу је мо на основ не на

сло ве: К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I, Бе о град 1952, 182, нап. 10; Исто ри ја срп ског на ро да I. 
Од нај ста ри јих вре ме на до Ма рич ке бит ке (1371), Бе о град 1980, 352 (С. Ћир ко вић); П. Ро каи, 
Исто ри ја Ма ђа ра, 85; A. Узе лац, „Срп ске вој ске у ра то ви ма у Евро пи и Ма лој Ази ји (XI I –XIV 
век)”, Вој но и сто риј ски гла сник 1 (2014), 12; Ђ. Бу ба ло, Срп ска зе мља и по мор ска у до ба 
вла да ви не Не ма њи ћа I. Од са бо ра у Ра су до са бо ра у Де же ву, Бе о град 2016, 195.

33 До ду ше, овај по да так рет ко је ко мен та ри сан у до ма ћој ли те ра ту ри, али га пр ви спо
ми ње K. Ји ре чек, н. д., 216 и нап. 21; Вид. и: Б. Фер јан чић, С. Ћир ко вић, Сте фан Ду шан, 
краљ и цар, Бе о град 2005, 66–67.

34 Пре глед ових до га ђа ја да је Ф. Дво р ник, Сло ве ни у европ ској исто ри ји и ци ви ли за
ци ји, Бе о град 2001, 49–52; P. En gel, n. d., 106.

35 Chro ni ca Au stri ae, 133–134.
36 Ot to kars Österreichische Re im chro nik, pars. 1, hrsg. von J. Se emüller, MGH, SS, Dt. 

Chron 5,1, Han no ver 1890, 106; Ове ве сти не дав но је ко мен та ри сао Н. Ми ли во је вић, „Ве сти 



Шта јер ског пре но си и ци стер цит ски опат Јо ван Вик трин шки. Oн по ред Ар
па до ва ца та ко ђе по ми ње кра ља Ма чве, али да ље на во ди Raz zie et Ser vie 
as si sten ti bus ei cum in nu me ris du ci bus, co mi ti bus et ba ro ni bis ter re sue.37 Тре ћи 
из вор ко ји го во ри о овом до га ђа ју и по ми ње при су ство кра ља Ср би је је сте 
де ло Ау стриј ске хро ни ке 95 вла да ра Ле о пол да Штајн рој те ра, на ста ло у пе
ри о ду 1387–1398.38

Ов де за па жа мо да је Ебен дор фер го то во ве р но пре нео по дат ке ра ни јих 
хро ни ка у ве зи са свад бом у Бе чу. Иа ко у ли те ра ту ри ни је до вољ но на гла ше но, 
ми сли мо да је вред но ис та ћи да је у ви ше из во ра по све до чен бо ра вак срп ског 
кра ља у Бе чу, што до вољ но го во ри о до ме ти ма та да шње спољ не по ли ти ке 
кра ља Уро ша. За па жа се да Eбендорфер не по ми ње уче шће Ср ба у су ко бу 
из ме ђу Уга ра и Че ха код Кре сен бру на, али он ни је то ли ко де та љан као ра ни
је хро ни ке ка да је реч о до га ђа ји ма ко ји му ни су са вре ме ни.39 Сма тра мо да сâм 
по мен при су ства срп ског кра ља у Бе чу укљу чу је и ра ни је уче шће срп ске вој
ске на угар ској стра ни. Та ко ђе, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да Ебен дор фер 
по ми ње и вој ско во ђе, од но сно пле ми ће ко ји су уче ство ва ли са сво јим кра ље ви
ма на свад би. До ду ше, вој ско во ђе ни су по ме ну те у Ри мо ва ној хро ни ци, као ни 
код Штајн рој те ра ко ји се ди рект но осла ња на Ото ка ра Шта јер ског.40 Ме ђу тим, 
њи хо во при су ство уз на бро ја не ве ли ко до стој ни ке по ми ње и Јо ван Вик трин
шки. Он на во ди мно ге вој во де, кне же ве и ба ро не.41 To до дат но по ја ча ва ар гу
мен та ци ју да је Ебен дор фер за ра ни је де ло ве сво је хро ни ке у ве ли кој ме ри 
ко ри стио де ло опа та Јо ва на, ко ји му је сва ка ко слу жио као је дан од узо ра.

По ред ово га, као што смо ре кли, Ебен дор фер пи ше и о не су ђе ном бра ку 
Је ли са ве те, не мач ке прин це зе и срп ског кра ља Сте фа на Ду ша на. Овај по да так 
пр ви је за па зио Кон стан тин Ји ре чек ком би ну ју ћи ве сти ко је пру жа ју Ду
бров ча ни и ви ше пу та по ме ну ти опат Јо ван Вик трин шки.42 Из од лу ке Ве ћа 

ау стриј ских хро ни ка о Ср би ма као са ве зни ци ма угар ског кра ља Бе ле IV у ра ту за ау стриј ско 
на сле ђе ди на сти је Ба бен бе р га”, Dru gi me đu na rod ni intеrdisciplinarni skup mla dih na uč ni ka 
druš tve nih i hu ma ni stič kih na u ka, Kon tek sti, 4 (2014), No vi Sad 2015, 589, да ју ћи пре вод на ве
де них по да та ка на са вре ме ни срп ски је зик.

37 Io han nis ab ba tis Vic to ri en sis Li ber Cer ta rum hi sto ri a rum, tom. 1, li bri 1–3, ed. F. Schne i der, 
MGH, SS. rer. Germ 36, 1, Han no ve rae–Lip si ae 1909, 158.

38 Österreichische Chro nik von den 95 He rrschaf ten, hrsg. von J. Se emüller, Han no ver –Le ip zig 
1909, MGH SS, Dt. Chron 6,120. На овом ме сту срп ски вла дар се на во ди као rex Syrfey; Н. 
Ми ли во је вић, Ве сти ау стриј ских хро ни ка, 591–592 и нап. 7 и 8; Упор. Ђ. Хар ди, На след ни
ци Ки је ва из ме ђу кра љев ске кру не и та тар ског јар ма. Сту ди ја о др жав ноправ ном по ло
жа ју Га лич ке и Га лич коВо лин ске кне же ви не до 1264. го ди не, Но ви Сад 2002, 216–217.

39 О уче шћу срп ских од ре да у би ци код Кре сен бру на: Ot to kars Österreichische Re im
chro nik, 98; Ј. Emler, Re ge sta di plo ma ti ca nec non epi sto la ria Bo he mi ae et Mo ra vi ae, pa rs 2. 
An no rum 1253–1310, Pra gae 1882, 103, No 271). Уп. Н. Ми ли во је вић, Ве сти ау стриј ских хро
ни ка, 590–593; Д. Гардi, “Ким був Der ku nic von Räzen, присутнiй на весiллi гер цо га Бе ли, 
мо лод шо го си на уго рсько го ко роля Бе ли IV, i Кунiгунди Бран ден бурзької, бiля мiста Pot
ten burg у 1264 роцi”, Княжа до ба, V (2011), 199–208.

40 Ot to ka rs Österreichische Re im chro nik, 106; Österreichische Chro nik von den 95 He
rrschaf ten, 120.

41 Io han nis ab ba tis Vic to ri en sis Li ber Cer ta rum hi sto ri a rum I, 158.
42 К. Ји ре чек, н. д., 215–216, ис ти че да је иза сла ни ке Је ли са ве ти ног стри ца, вој во де 

Ото на пра тио ви тез Пал ман, во ђа Ду ша но вих на јам ни ка, а да се из хро ни ке опа та Јо ва на 
са зна је да је реч о пре го во ри ма око бра ка не мач ке прин це зе и срп ског кра ља. Украт ко о 
ово ме и С. Ћир ко вић, Б. Фер јан чић, Сте фан Ду шан, 66.
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умо ље них од 12. ју ла 1336. ви ди се да су ду бро вач ки по сла ни ци у Ко то ру 
на сво јој га ли ји пре ве зли по сла ни ке ау стриј ског вој во де и ви те за Пал ма на 
са ње го вим љу ди ма.43 Упра во ве сти Јо ва на Вик трин шког да ју ви ше ин фор
ма ци ја о овом слу ча ју, а Ебен дор фер их пре у зи ма, ма да да је не што са же ти ји 
опис. У на став ку пре но си мо део у ко јем се по ми ње срп ски краљ: 

Quo et an no Kat he ri na re lic ta du cis Le o pol di mo ri tur et in Cam
po re gis ter re com men da tur et si mi li ter Eli sa beth fi lia Fri de ri ci re gis 
cum pa tre in Mor ba co tu mu la tur. Que vi r go, li cet de spon sa ta fu e rit 
su pra dic to Io han ni et ab eo re lic ta men da cio im po ten cie sol li ci ta ta 
qu o que, ut re gi Syrvie nu be ret, tho rum sci sma ti ci re cu sa vit et sic in 
pu ri ta te de ces sit.44

Да би смо ви де ли у ко јој ме ри Ебен дор фер ко ри сти де ло опа та Јо ва на, 
пре но си мо од го ва ра ју ћи опис из ње го ве Li ber cer ta rum:

Eo dem an no in fir ma ta est fi lia re gis Fri de ri ci Eli za beth in fir mi
ta te, qua et mor tua est; nam dum Ser vie re gi di ce re tur ma tri mo ni a li ter 
co pu lan da, in tan tum ab hor ru it ho mi nis sci sma ti ci fi dem er ro ne am, ita 
ut cot ti di a nus De um ge mi ti bus exo ra ret, mul tis ie i u ni is co r pus af fli ge ret, 
su am sem per Do mi no pu di ci ci am com men da ret.45

Иа ко се ова два тек ста у ве ли кој ме ри по ду да ра ју, ипак би тре ба ло ис
та ћи пар чи ње ни ца. Пр ва од њих је да Ебен дор фер пре Је ли са ве ти не смр ти 
по ми ње смрт вој во де Ле о пол да (сеп тем бар 1336. го ди не), а на кон по ме на 
ње не смр ти по ми ње и смрт Ане, кћер ке че шког кра ља Јо ва на Лук сем бур шког 
(сеп тем бар 1338) као и Је ли са ве ти ног стри ца, а Ани ног су пру га Ото на (фе
бру ар 1339).46 Дру га од њих је де таљ ни ји опис ко ји ци стер цит ски опат да је 
да ље у тек сту, а од но си се на му ке мла де прин це зе узро ко ва не бо ле шћу и 
на ње ну ве ли ку пат њу. Она је у ок то бру 1336. го ди не и пре ми ну ла.47 Из ових 
ре до ва се ви ди да Ебен дор фер срп ског вла да ра на зи ва ши зма ти ком, али 
тре ба узе ти у об зир да га та ко на зи ва опат Јо ван ко ји пи ше сре ди ном XIV 
ве ка, го то во је дан век пре Ебен дор фе ра. Ово на по ми ње мо јер Ебен дор фе ров 
став о пра во слав ним вла да ри ма и на ро ди ма ни је био та ко не га ти ван, што 
ће мо и по ка за ти ка да бу де мо го во ри ли о при ли ка ма у XV ве ку.

Ка ко је већ одав но утвр ђе но у исто ри о гра фи ји, краљ Ду шан и кра љи ца 
Је ле на вен ча ли су се 1332, али на ред них го ди на ни су до би ли по род, па је 
краљ на ме ра вао да се по но во оже ни. Из бор је пао на мла ду кћер, та да већ 
по кој ног не мач ког кра ља Фри дри ха Хаб збур шког и Је ли са ве те Ара гон ске. 
Је ли са ве та је још 1332. тре ба ло да се уда за че шког кра ља Јо ва на, чи ја је 
исто и ме на су пру га, кће р ка че шког кра ља Вац ла ва II пре ми ну ла, али због 

43 Mo nu men ta Ra gu si na II, Mo nu men ta Spec tan tia Hi sto ri am Sla vo rum Me ri di o na li um, 
vol. XI II, Za gra bi ae 1882, 365.

44 Chro ni ca Au stri ae, 266. 
45 Io han nis ab ba tis Vic to ri en sis Li ber Cer ta rum hi sto ri a rum, tom. II, lib. 4–6, ed. F. Schne i der, 

MGH, SS. rer. Germ 36, 2, Han no ve ra e –Lip si ae 1910, 172, 202–203. 
46 Chro ni ca Au stri ae, 266, nap. 1–2, 4–5.
47 Io han nis ab ba tis Vic to ri en sis Li ber Cer ta rum hi sto ri a rum II, 173, 203. 
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про ти вље ња па пе Јо ва на XXII до бра ка ни је до шло.48 За Је ли са ве ту, ко ја је 
бо ло ва ла од ту бер ку ло зе, би ло је при лич но не при јат но са зна ње о пла но ви
ма ње ног стри ца да је уда за срп ског кра ља, па је не срећ на прин це за убр зо 
на кон то га и пре ми ну ла.49 

По ста вља се пи та ње за што је краљ Ду шан же лео брак упра во са не мач ком 
прин це зом из ди на сти је Хаб збур га? Баш у то вре ме, 1335. го ди не, до шло је до 
про ва ле тру па угар ског кра ља Ка р ла Ро бер та у се вер не кра је ве Срп ске зе мље. 
Угри су се ипак по ву кли ка да је срп ска вој ска, ве ро ват но са ви зан тиј ским по
моћ ним тру па ма, до шла до Жи че.50 С дру ге стра не, краљ Кар ло Ро берт је уче
ство вао на стра ни кра ља Фри дри ха Ле пог у би ци код Мил дор фа (1322) про тив 
Лу дви га Ба вар ског и као не ку вр сту на док на де до био По жун од Хаб збур га. 
Ме ђу тим, од но си из ме ђу Ау стри је и Уга р ске убр зо су кре ну ли стран пу ти цом. 
Ка р ло Ро берт је пред у зео оп се жне ре фор ме по пи та њу при вред ног раз вит ка. 
Јед на од њих је под ра зу ме ва ла да стра ни тр гов ци ко ји про ла зе кроз Угар ску 
мо ра ју да се за у ста ве и у уга р ским гра до ви ма про да ју сво ју ро бу. Ова ме ра је 
нај ви ше ште те на не ла ау стриј ским тр гов ци ма ко ји су до та да без ика квих смет
њи пре во зи ли сво ју ро бу из Бе о гра да до не мач ких зе ма ља. Да би се ре ван ши
ра ли, Хаб збур зи су уве ли исту ме ру за тр гов це ко ји про ла зе кроз та да ва жан 
тр го вач ки цен тар, Беч. С дру ге стра не, Ка р ло Ро берт је већ 1328. по вра тио Ме
ђу мур је од Хаб збур го ва ца.51 Са вез три кра ља, уга р ског, че шког и пољ ског, зва
нич но скло пљен но вем бра 1335. у Ви ше гра ду у Че шкој из ме ђу оста лог је под
ра зу ме вао да се уки ну ца ри не на уга р ску ро бу за ју жне де ло ве Не мач ке, а на тај 
на чин је Ау стри ја гу би ла по пи та њу тран зит не тр го ви не.52 Ау стри ја ме ђу тим 
отво ре но по др жа ва по бу ну Ги син го ва ца и то баш 1336. го ди не ка да тра ју пре
го во ри о бра ку из ме ђу Ду ша на и Је ли са ве те.53 По сто ји озбиљ на мо гућ ност да 
је за пра во вој во да Отон по тра жио по тен ци јал ног са ве зни ка у срп ском кра љу.

Сма тра мо да се ови пре го во ри мо гу по ве за ти са не при ја тељ ством Хаб
збур га пре ма Кар лу Ро бер ту, ако се узме у об зир уга р ски на пад на Срп ску 
зе мљу 1335. Та ко ђе, краљ Ду шан је мо гао оче ки ва ти но ве уга р ске на па де, 
ко је је пред у зи мао и краљ Ла још на кон смр ти свог оца кра ља Кар ла Ро бер та 
1342. го ди не.54 Као ло ги чан за кљу чак на ме ће се да је кон такт из ме ђу кра ља 
Ду ша на и вој во де Ото на оства рен пре ко Пал ма на, во ђе не мач ких на јам ни ка.55 
Иа ко не ма дру гих из во ра ко ји го во ре о ве зи из ме ђу ау строугар ских су ко ба 

48 К. Ји ре чек, н. д., 216; М. Пур ко вић, Је ле на, же на ца ра Ду ша на, Ди зел дорф 1975, 8; 
О зби ва њи ма на под руч ју та да шње сред ње Евр о пе и о уло зи кра ља Јо ва на Лук сем бур шког 
вид. Ф. Дво р ник, н. д., 61–87.

49 М. Пур ко вић, н. д., 8–9.
50 Ј. Ка лићМи ју шко вић, Бе о град у сред њем ве ку, Бе о град 1964, 73; ИСН I, 515 (Б. Фер

 јан чић). 
51 П. Ро каи, Исто ри ја Ма ђа ра, 100.
52 Пре ово га у Трен чи ну су по сред ством Кар ла Ро бер та сво је од но се из гла ди ли пољ ски 

краљ Ка зи мир и че шки краљ Јо ван. Ф. Дво р ник, н. д., 77; П. Ро каи, Исто ри ја Ма ђа ра, 100; 
P. En gel, n. d., 137. O уго во ру у Ви ше гра ду вид. G. Rácsz, “The Con gress of Visegrád in 1335: 
Di plo macy and re pre sen ta tion”, Hun ga rian Hi sto ri cal Re wi ew, vol. 2 (2013), 261–287.

53 П. Ро каи, Исто ри ја Ма ђа ра, 100. 
54 Ј. Ка лић, Бе о град, 74; ИСН I, 515, 555 (Б. Фер јан чић, Р. Ми хаљ чић). 
55 О Пал ма ну вид. М. Ди нић, “О ви те зу Пал ма ну”, Из срп ске исто ри је сред њег ве ка, 

пр. С. Ћир ко вић, В. Ђо кић, Бе о град 2003, 448–451; Ђ. Бу ба ло, „Пал ман”, Срп ски би о граф ски 
реч ник, 7, Но ви Сад 2018, 842–843. 
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и брач не по ли ти ке срп ског кра ља Сте фа на Ду ша на, ипак сма тра мо да по сто
ји до вољ но ар гу ме на та ко ји иду у при лог то ме да је ан ти у гар ски са вез био 
у осно ви пре го во ра о по ме ну том бра ку.

На ред не ве сти ау стриј ског хро ни ча ра о Ср би ма од но се се на тур ска 
осва ја ња Бал ка на и пла но ве и по ду хва те за њи хо во ис те ри ва ње из Евро пе у 
дру гој по ло ви ни XIV и го то во кроз цео XV век.

Већ смо ре кли да Ебен дор фер до но си и ве сти у ко ји ма не по ми ње ди
рект но Ср бе, али су ипак у те сној ве зи са суд би ном срп ског на ро да. Та ко он 
у опи су бит ке код Ни ко по ља ни јед ном реч ју не по ми ње уче шће срп ског 
од ре да под ко ман дом кне за Сте фа на Ла за ре ви ћа.56 Он у Трак та ту да је кра
так опис у коjeм на во ди да је 1395. уга р ски краљ Жиг мунд спре мао по ход 
про тив Ту ра ка, а да су као по моћ сти гли Јо ван, вој во да Бур гун ди је са мно го 
Тев то на ца (Не ма ца), као и Ру перт, син ба ва ра ског вој во де Ро бер та. Ме ђу тим, 
Ту р ци су им на не ли по раз, а Жиг мунд је бро дом по бе гао у Кон стан ти но пољ 
(se na vi gio et fu ge pre si dio in Con stan ti no po li) спа сив ши не ке од уче сни ка по хо да, 
док су дру ги по пут Ру пер та за ро бље ни (et mul tis oc ci sis et in cap ti vi ta tem 
ac tis alii in mag na mi se ria, in ter qu os pre fa tus Ru per tus…).57

У Хро ни ци рим ских па па, ко ја је на ста ла на кон Трак та та, ау тор да је 
не што де таљ ни ји опис ни ко пољ ске бит ке. Та ко ђе ис ти че да је краљ Жиг мунд 
по звао све хри шћан ске вла да ре у по ход (et om nes Chri sti a ni or bis prin ci pes 
ad hoc su is lit te ris et nun ci is in vi ta vit). Опет по ми ње Јо ва на Бур гунд ског као и 
то да се мно штво рат ни ка, пле ми ћа и маг на та из це ле Не мач ке на шло на по љу 
код Ни ко по ља у Бу гар ској.58 Ау тор по том го во ри о по ра зу кр ста шке вој ске. 
Мно ги су по би је ни, не ки су по бе гли, не ки су по пут бур гунд ског вој во де и 
ау стриј ског прин ца ухва ће ни, па су се ка сни је, ка ко хро ни чар на во ди, осло
бо ди ли уз не та ко ма ли от куп (pe cu nia non pa r va).59 У Ау стриј ској хро ни ци 
да је кра ћи опис у кон тек сту ау стриј ске исто ри је.60

Ме ђу тим, за нас је ја ко бит на чи ње ни ца да на кон по ме на бек ства мно
гих за кра љем Жиг мун дом у Ца ри град, Ебен дор фер на во ди јед ну за ни мљи ву 

56 Ли те ра ту ра о Би ци код Ни ко по ља је обим на, па ће мо на ве сти основ не на сло ве по пут: 
F. Ši šić, „Bit ka kod Ni ko po lja”, Gla snik ze malj skog mu ze ja Bo sne i Her ce go vi ne 8 (1896), 49–95; 
A. S. Atya, The Crysa de of Ni co po lis, Lon don 1934; E. C. An toc he, „Les espe di ti o nis de Ni co po lis 
(1396) et de Va r na (1444): una com pa ra sion”, Me diæ va lia Tran sil va ni ca, v. 4: 1–2 (2000); У до ма ћој 
исто ри о гра фи ји на ово пи та ње се не дав но освр нуо, у кон тек сту ве сти ко је до но си Кон стан тин 
Фи ло зоф, М. Шу и ца, у раду „Бит ка код Ни ко по ља у де лу Кон стан ти на Фи ло зо фа”, Исто
риј ски ча со пис (ИЧ) 58 (2009), 109–124, са пре гле дом нај ва жни је ли те ра ту ре о би ци.

57 Trac ta tus, 65–66. Тре ба ло би ис та ћи да Ебен дор фер не да је тач ну го ди ну бит ке, већ 
о 1395. го во ри као о го ди ни ка да су вр ше не при пре ме за по ход. У Chro ni ca pon ti fi cum Ro
ma no rum, 465, ка же да је Жиг мунд та да имао 17 го ди на, што је не тач но jeр је он ро ђен 1368, 
дакле 1395. је имао 27 го ди на. J. Hoench, Kaiser Sigismund: Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit: 
1368–1437, München 1996, 32. Ово мо же ука за ти на гре шку са мог ау то ра, или на гре шку не ког 
од ка сни јих пре пи си ва ча. При лич но је не ја сно да ли је ау тор за и ста ми слио да је по ход био 
1395. го ди не, ма да тре ба узе ти у об зир да ње го ва хро но ло ги ја ни је пот пу но по у зда на, чак 
ни за до га ђа је ко ји су му вре мен ски бли жи.

58 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 465–466.
59 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 466. Ове ве сти мо гао је пре у зе ти из мно го број них 

из во ра по пут Шилт бер ге ра и Фро а са ра. H. Shilt ber gers Re i se buch nach de Nürber ger Handscrift 
her sa us ge ge ben, V. Lang man tel, Tübin gen 1885, 4; Les Chro ni qu es de si re Jean Fro is sart, to me III, 
Pa ris 1835, 266–267, 297.

60 Chro ni ca Au stri ae, 318–319. 
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ми сао ко ју пре но си мо у це ло сти: cum mul tis ali is re ge fu gi en te in Con stan ti no
po lim un de et post se cu ta et usque ho die to ci us reg ni Bul ga ro rum de per di cio una 
cum Con stan ti no po li, Rac zia et Syru ia Deo iu ste ob no stra fla gi cia per mit ten te.61 
Ако по сма тра мо на ве де ни ци тат, Ебен дор фер као да осе ћа огор че ност због 
по ра за хри шћан ске вој ске, а кра ље во бек ство са оста ли ма до дат но по ја ча ва 
ње го во раз о ча ра ње. Пи шчев ре волт је ра зу мљив, ако се узме у об зир да је 
Хро ни ку рим ских па па за вр шио до кра ја 1463. го ди не ка да су Ту р ци по ко
ри ли ве ли ки део Бал ка на, а он сâм ис ти че вре мен ску од ред ни цу „да нас” 
ка да го во ри о про па сти Бу гар ске, Ви зан ти је и Ср би је. Да кле, он је све стан 
тур ске опа сно сти и oзлојеђен због хри шћан ских гре хо ва, ве ро ват но алу ди
ра ју ћи на ме ђу соб не тр за ви це у хри шћан ском та бо ру 1396, али и уоп ште но 
на не сло гу у за пад ном све ту.62 За ни мљи во је да Ебен дор фер на во ди са мо 
не мач ке пле ми ће и маг на те ка да го во ри о уче сни ци ма ко ји су се ода зва ли 
кр ста шком по зи ву, што је и ра зу мљи во ако се у об зир узме ау то ро во по ре кло 
и сре ди на у ко јој је пи сао.

У де лу Chro ni ca re gum Ro ma no rum ау тор украт ко по ми ње по раз Жиг
мун да Лук сем бур шког код Го луп ца (1428).63 Пре то га го во ри о ње го вом 
кру ни са њу за че шког кра ља и кра ље вом бо рав ку у Че шкој, а по том ис ти че 
сле де ће:

Ec ce se cun da pla ga, qu am iste rex kat ho li ce fi dei et ec cle sie in tu lit, 
in bel li cis et si ver bis pro flu us, in tri ump his ta men in for tu na tis si mus, 
pro ut eci am in Co lum bar con tra Tur cos ter cia vi ce cla ru it.64

Из ових ре до ва уо ча ва мо да је ау тор у од ре ђе ној ме ри иро ни чан ка да го
во ри о по ра зу кра ља Жиг мун да код Го луп ца. Жиг мун дов по раз по све до чен 
је у ви ше из во ра. На пр вом ме сту тур ског хро ни чара Ашикпа шеза да, као и 
пољ ског исто ри чара Длу гоша. Обојица се сла жу да је тур ске тру пе пред во дио 
лич но Му рат II, а тур ски из во ри да ју по дат ке да су при ли ком по вла че ња 
Тур ци на па ли уга р ске тру пе, док се сâм краљ је два спа сао.65 Краљ Жиг мунд 
у јед ном пи сму од 28. ав гу ста 1428. ис ти че да су по сле не у спе шних бор би 

61 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 466. 
62 Ебен дор фе ру је по себ но био мр зак рас кол уну тар ка то ли чан ства по знат као „Ве ли ка 

ши зма” ко ја је зва нич но по че ла 1378. го ди не ка да су на су прот ним стра нама иза бра ни дво
ји ца па па, у Ри му Ур бан VI, а у Ави њо ну Kлимент VII. W. Brandmüler, Papst und Kon zil im 
Gros sen Schi sma (1378–1431). Stu dien und Qu el len, Pa der bornMünchenWi enZürich 1990; Тhe 
New Cam brid ge Me di e val Hi story, vol. 6 (1300–1415), ed. M. Jo nes, Cam brid ge Uni ver sity Press 
2008, 674–699 (H. Ka minsky).

63 Ау тор ов де не да је го ди ну бит ке, већ је по миње по сле по ме на Жиг мун до вог кру ни
са ња 1420, а на кон опи са кра ље вог по ра за го во ри о до га ђа ји ма из 1422. го ди не. Ебен до р фер 
се из гле да ни је ни тру дио да хро но ло шки пре ци зно на во ди до га ђа је, већ је че сто при бе га вао 
од го ва ра ју ћим екс кур си ма. Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 575–576. Та ко и при ли ком опи са 
бит ке код Вар не не да је го ди ну, не го го во ри о кра љу Вла ди сла ву Ја ге лу у кон тек сту ње го вог 
до ла ска на власт у Угар ској, па за тим из ме ђу до га ђа ја 1440. и 1441. уба цу је и опис бит ке ко ја 
се до го ди ла 1444. Chro ni ca Au stri ae, 384–385.

64 Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 576.
65 Ion nis Dlu gos sii, An na les seu cro ni cae in cli ti Reg ni Po lo ni ae, lib. 11 (1413–1430), War sza va 

1985, 248–250; Г. Еле зо вић, „Тур ски из во ри за исто ри ју Ју го сло ве на. Два тур ска хро ни ча ра 
из 15. ве ка”, Бра ство 26 (1932), 64–65; Н. Фи ли по вић, „Не ко ли ке би ље шке око Сме де ре ва”, 
Осло бо ђе ње гра до ва у Ср би ји од Ту ра ка: 1862–1867, ур. В. Чу бри ло вић, Бе о град 1967, 133.
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мо ра ли да пот пи шу при мир је са Си нанбе гом, али да су их Тур ци на па ли 
при ли ком по вла че ња, што се сла же са ве сти ма из по ме ну тих на ра тив них 
из во ра.66 

Ка ко је Ебен дор фер био до бар по зна ва лац вер ских при ли ка, тре ба ло 
би не што ре ћи о по ме ну Ср ба у ве зи са скла па њем уни је у Фи рен ци 1439. 
го ди не. О овим до га ђа ји ма пи са но је до ста у стра ној, али и до ма ћој ли те ра
ту ри.67 Ебен дор фер о то ме пи ше у Трак та ту и Пап ској хро ни ци. У Трак та
ту ка же да је па па Ев ге ни је IV пре ме стио са бор из Фе ра ре у Фи рен цу и да 
су као ви зан тиј ски пред став ни ци би ли при сут ни цар Јо ван VI II Па ле о лог, 
ва се љен ски па три јарх Јо сиф, ни кеј ски епи скоп, до бро по зна ти Ви са ри он, као 
и сви они ко ји су би ли за скла па ње уни је цр ка ва.68 У Пап ској хро ни ци да је 
за исто ри ју Ср ба дра го цен по да так. Ов де прак тич но по на вља го ре на ве де не 
уче сни ке са бо ра и ка же да су они чи ни ли ве ћи ну ко ја је би ла за уни ју. Са 
дру ге стра не по себ но из два ја да Si ru is, Ra cis et ali is plu ri mum ex per tum est 
ни су при ста ли це уни је и да је ме ђу њи ма нај ма ње, од но сно ни ма ло са гла
сно сти ка да је ово у пи та њу (mi ni me con sen tit).69 

Да нас у до ма ћој исто ри о гра фи ји по сто ји уте ме ље но ми шље ње да де
спот Ђу рађ Бран ко вић ни је уче ство вао на са бо ру у Фи рен ци 1439. го ди не. 
Ме ђу тим, ис тра жи ва чи има ју су прот не ста во ве по пи та њу Ђур ђе вог од но са 
пре ма ка то лич ком све ту.70 Украт ко би тре ба ло раз мо три ти у ко јој ме ри је 
де спот Ђу рађ во ђен по ли тич ким, а у ко јој ме ри лич ним раз ло зи ма ка да је у 
пи та њу сла ње по сла ни ка на по ме ну ти са бор. Тре ба узе ти у об зир да се Ђу рађ, 
као и ње гов прет ход ник де спот Сте фан, на шао у по зи ци ји двој ног ва зал ства, 
пре ма сул та ну и пре ма угар ском кра љу, са мо у то вре ме је по ли тич ка си ту
а ци ја би ла до ста сло же ни ја.71 Још 1433. го ди не, Бро ки јер је на де спо то вом 
дво ру за те као јед ног би ску па и јед ног ма ги стра ко ји су но си ли по зи ве од 

66 L. Thallóczy – A. Áldásy, A Magyarország és Szer bia kőzti ősszekőttetések oklevéltára, 
1198–1526, Bu da pest 1907, 78.

67 Од стра них на сло ва из два ја мо J. Hal ler, Con ci li um Ba si li en se. Stu dien und Do ku men te, 
I, Ba sel 1896–1936. Сва ка ко, ово пи та ње је об ра ђи ва но и у по зна тим син те за ма по пут K. M. 
Set ton, Pa pacy and the Le vant (1204–1571), vol. II, Phi la dep hia 1978, 39–81; Вид. и L. Pa stor, 
The Hi story of the Po pes. From the clo se of the Mid dle Age, vol. 1, Lon don 1906, 117–361; J. Gill, 
Eu ge ni us IV. Po pe of Chri stian Union, Lon don 1962, 99–131; J. W. Sti e ber, Po pe Eu ge ni us IV the 
Co un cil of Ba sel and the Se cu lar and Ec cle si a sti cal Aut ho ri ti es in the Em pi re. The con flict over 
su pre me aut ho rity and po wer in the Chu rch, Le i den, E. J. Brill 1978; J. Can ning, A Hi story of 
Me di e val Po li ti cal Tho ught (300–1450), Lon don – New York 1996, 182–184. Од до ма ћих на сло
ва још увек је зна чајно: Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 19692, 520–521; И. 
Ђу рић, Су мрак Ви зан ти је, Бе о град 20074, 256–290; М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић 
и ње го во до ба, Бе о град 1994, 223–233; Исти, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја цр ка ва 1439. го
ди не”, ЗР ВИ 24–25 (1986), 414–421; М. Ан то но вић, Пап ство и Ср би ја у XV ве ку, До да так 
Исто риј ском гла сни ку, 1–2, Бе о град 1993, 38–52; М. Ни ко лић, „Ви зан ти ја и Ср би ја у вре ме 
Фи рен тин ске уни је цр ка ва”, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 96 (2017), 9–23.

68 Trac ta tus, 87–88. Уп. L. Pa stor, n. d., 315–316; Спре мић, Де спот Ђу рађ, 225–226.
69 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 491.
70 М. Спре мић, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја цр ка ва”, 420–421, од ба цу је мо гућ ност да 

због по ли тич ких раз ло га Ђу рађ ни је по слао по сла ни ке у Фи рен цу, већ то об ја шња ва ње го
вим ста вом пре ма ка то ли ци ма. Док М. Ни ко лић, „Ви зан ти ја и Ср би ја”, 16, 20–22, сма тра да 
се де спо тов став пре ма па пи и уни ји ме њао у скла ду са по ли тич ком си ту а ци јом у ко јој се 
та да на ла зио. Слич ног ми шље ња је и М. Ан то но вић, н. д., 50–52.

71 Спре мић, Де спот Ђу рађ, 101.
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Ба зел ског са бо ра.72 Бро ки је ро ве ве сти по твр ђу је од лу ка Са бо ра од 23. ја ну а ра 
исте го ди не ко ја је пред ви ђа ла да се дво ји ца иза сла ни ка по ша љу у Ца ри град, 
али и код ва жних лич но сти по пут де спо та Ра шке и ње го вог ми тро по ли та.73

Пре ма ве сти ма Сил ве сте ра Си ро пу ла де спо ту је 1436. упу ћен ве ли ки 
до ме стик Ан дро ник Па ле о лог Кан та ку зин, брат де спо ти це Је ри не. У ре дак
ци ји Б ње го вог де ла, ко ја се сма тра ори ги на лом, на ла зи се вест да је Ан дро
ник кре нуо у Ср би ју због лич ног по сла, што ве ро ват но мо же би ти про сла
вља ње све ча но сти по во дом уда је Ма ре Бран ко вић. Из гле да да је де спот том 
при ли ком из ја вио ка ко до бро по зна је Ла ти не и да не ће сла ти по сла ни ке на 
са бор.74 Овом при ли ком скре ће мо па жњу на то да је Ебен дор фер, ко ји је ка ко 
смо ре кли и сâм узео уче шћа на са бо ру у Ба зе лу и на тај на чин био упу ћен 
у мно га пи та ња ис та као да су Ср би би ли про тив уни је.75 Да кле, је дан уче ни 
са вре ме ник Ср бе сма тра про тив ни ци ма уни о ни стич ке по ли ти ке, што зна чи 
да су до Ебен дор фе ра ве ро ват но сти за ле ве сти из пр ве ру ке.

Не мо же мо да не уо чи мо чи ње ни цу да хро ни чар не да је де таљ ни ји опис 
бит ке код Вар не 1444. го ди не, ка да је до шло до ка та стро фал ног хри шћан ског 
по ра за.76 Ебен дор фер пре до ча ва да је краљ Вла ди слав (Ја гел) уз по др шку 
кар ди на ла Ју ли ја на Че за ри ни ја и епи ско па Је гра и Се ге ди на об но вио рат 
про тив Ту ра ка. Ско ро осам хи ља да хри шћан ских вој ни ка из гу би ло је жи вот 
у тој би ци, а краљ је остао без гла ве, за ко ју је сул тан да вао зла то, као што се 
при ча ло.77 Број по ги ну лих са хри шћан ске стра не до ко га је до шао Ебен дор
фер ве ро ват но је пре те ран.78 Чи ње ни ца да он не да је де таљ ни ји опис мо же се 

72 По сла ни ци су ишли у Ца ри град. Бер тран дон де ла Бро ки јер, Пу то ва ње пре ко мо ра, 
130; М. Ни ко лић, „Ви зан ти ја и Ср би ја”, 13; М. Спре мић, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја цр ка ва”, 
415; Исти, Де спот Ђу рађ, 228. Ра ди ло се о Ан то ни ју из Су де и Ал бер ту де Кри си пи су. За
ни мљи во је да се том при ли ком код де спо та на шао по сла ник ми лан ског вој во де Фи ли па 
Ма риа Ви скон ти ја, Бе не де то де Фол ки, па по сто ји ми шље ње да је ње го ва ми си ја би ла да 
при до би је де спо та за уни ју. О то ме вид. М. Ан то но вић, н. д., 45.

73 Ј. Hal ler, n. d., 322, 367. Си мон Фре рон и Хајн рих Мен гер су по на ло гу Јо ва на Стој
ко ви ћа кра јем 1435. кре ну ли у Ца ри град, а са со бом су но си ли и ве ров но пи смо за де спо та 
Ђур ђа. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 228. За ни мљи во је да се у од го во ру Ду бров ча на Јо ва ну 
Стој ко ви ћу на гла ша ва ка ко би се тре ба ло обра ти ти де спо ту Ђур ђу, док су вер ни ци у Бо сни 
озна че ни као па та ре ни ко ји жи ве „без ве ре, ре да и пра ви ла” од но сно као је ре ти ци па та ко 
не мо гу по сла ти по сла ни ке на са бор. М. Ди нић, Из Ду бро вач ког ар хи ва III, Бе о град 1967, 
192–193; P. Ćoš ko vić, Cr kva bo san ska u XV. sto lje ću, Sa ra je vo 2005, 204.

74 М. Ни ко лић, „Ви зан ти ја и Ср би ја”, 15; М. Спре мић, „Ср би и Фло рен тин ска уни ја 
цр ка ва”, 417.

75 Chro ni ca pon ti fi cum Ro ma no rum, 491. 
76 О би ци код Ва р не по сто ји обим на ли те ра ту ра, од на сло ва из два ја мо нај ва жни је: O. 

Ha lec ki, The Cru sa de of Va r na: A Di scus sion of Con tro ver sial Pro blems, New York 1943; C. Im
ber, The Cru sa de of Va r na, 1443–1445. Cru sa de texts in Tran sla tion, Ham pshi re 2006; M. Cha sin, 
„The Cru sa de of Va r na”, A Hi story of the Cru sa des VI, ed. K. M. Set ton, Uni ver sity of Wi scon sin 
Press, 1989, 276–311; J. Held, „Hunyadi’s Long Cam pa ign and the Bat tle of Var na 1443–1444”, 
Un garnJa hr buch. Ze itschrift für die Kun de Un gars und ver wand te Ge bi e te, Band 16, München 
1988, 10–28; J. Jef fer son, The Holly Wars of King Wla di slas and sul tan Mu rad. The Ot to man 
Chri stian Con flict from 1438–1444, Le i den –Bo ston 2012.

77 Chro ni ca Au stri ae, 384–385, nap. 7, 8. Епи скоп Је гра о ко ме при ча ау тор је Си мон 
Ро зго њи, а Се ге ди на Ни ко ла III.

78 Бе хајм да је по дат ке да је 3.000 љу ди по гу бље но, а исто то ли ко за вр ши ло у роп ству, 
док ано ним ни хро ни чар ка же да је стра да ло не бро је но мно го „не вер ни ка”. C. Im ber, The 
Cru sa de of Va r na, 100, 179. С дру ге стра не Џон Џе фер сон сма тра да је овај број пре те ран јер 
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об ја сни ти не рас по ло же њем пре ма кра љу Вла ди сла ву, за ко га ка же да је оста
вио мно ге не во ље у кра љев ству. Раз лог то ме мо же се на ћи у на кло но сти ко ју 
је Ебен дор фер га јио пре ма Хаб збур зи ма, кра љу Ал бер ту и ње го вом на след
ни ку Ла ди сла ву, од но сно у то ме што је на Вла ди сла ва гле дао као на узур па
то ра.79 Не тре ба гу би ти из ви да ни то да ау тор ов де при по ве да о исто ри ји 
Ау стри је, нити да је бит ка код Вар не би ла ка та стро фал ни хри шћан ски по раз. 
У истом де лу, ви де ли смо да бит ку код Ни ко по ља укла па у ши ру сли ку исто
ри је сво је до мо ви не.80

На ред на ау то ро ва вест ко ја се ти че срп ске исто ри је од но си се на Ху ња
ди јев по раз на Ко со ву и ње го во за ро бља ва ње од стра не де спо та Ђур ђа, а ови 
по да ци се на ла зе у Хро ни ци рим ских кра ље ва.81 Иа ко је по зна то да се ово зби ло 
1448, Ебен дор фер го во ре ћи пр во о до га ђа ји ма из 1446. ка же да се по ме ну ти 
до га ђај збио на ред не, тј. 1447. го ди не.82 Из да љег опи са се ви ди да је Ху ња ди 
са ку пио ве ли ку вој ску и да је кре нуо у рат про тив Ту ра ка. Ебен дор фер по
том на во ди да је Ху ња ди срам но по бе гао са ма ло љу ди у зе мљу де спо та 
ко ји га је за ро био.83 Да кле, као и у прет ход но на ве де ним опи си ма, ау тор не 
ула зи у де та љан опис са ме бит ке. Ме ђу тим, ње го ве ве сти су нам ја ко бит не 
јер, као што смо на ве ли, он Хро ни ку рим ских кра ље ва по чи ње да пи ше око 
1449, го ди ну да на на кон по ме ну те бит ке на Ко со ву. 

Ебен дор фер не по ми ње по при ште бит ке, а од ге о граф ских од ред ни ца 
на во ди Cam po Tes sa li co, што би зна чи ло да се ра ди о не ком по љу у Те са
ли ји. Из гле да да је ов де до шло до за бу не. Ла о ник Хал ко кон дил, ко ји да је 
нај ви ше по да та ка за ову бит ку, ка же да се бој де сио на Ко со ву, тач ни је у бли
зи ни При шти не.84 Исто та ко и срп ски ле то пи си бе ле же да се бој де сио на 

се Ху ња ди по ву као са до ста пре жи ве лих рат ни ка. J. Jef fer son, n. d., 468, nap. 378. Кон стан тин 
Ми ха и ло вић на во ди да се Јан ко по ву као са 10.000 сво јих љу ди. Кон стан тин Ми ха и ло вић 
из Остро ви це, Ја ни ча ро ве успо ме не или Ту р ска хро ни ка, пр. Ђ. Жи ва но вић, Ста ра срп ска 
књи жев ност у 24 књи ге, књ. 15, Бе о град 1986, 112.

79 Chro ni ca Au stri ae, 382–384.
80 Ци стер цит ски мо нах Ал берт, ко ји сво ју Хро ни ку пи ше до 1454/56. го ди не, као и Ебен дор

фер ви ше про сто ра по све ћу је при ли ка ма у Угар ској не го са мој би ци код Ва р не. Он на во ди да 
су кра ља Ту р ци за ро би ли и да су он и кар ди нал, тј. Че за ри ни уби је ни. Die Weltchro nik des Mönchs 
Al bert 1273/77–1454/56, hrsg. von R. Sphran del, MGH, SS rer. Germ. N. S. 17, München 1994, 320.

81 Уоп ште но о по ли тич кој по за ди ни ко ја је до ве ла до Ху ња ди је вог по хо да и о Би ци на 
Ко со ву 1448. вид. Ф. Ба бин гер, Мех мед Осва јач и ње го во до ба, прев. Т. Бе кић, Бе о град 2010, 
49–54; А. Si mon, “The Lion in Win ter: John Hunyadi from Kos so vo po le to Bel gra de”, Ex cin ta et 
lu cer na or bis: John Hunyadi and his Ti me (Ex cin ta et lu cer na or bis), ed. A. Du mi tran, Lőrand 
Mádly, A. Si mon, ClujNa po ca 2009, 494; Е. C. An toc he, “Hunyadi’s Cam pa ign of 1448 and the 
Se cond Bat tle of Ko so vo Po lje (Oc to ber 17–20)”, Re con fi gu ring the Fif te enthCen tury Cru sa de, 
ed. No r man Ho u sley, Pal gra ve Mac mil lan, Lon don 2017, 245–284; M. Whe lan, “Pa squ a le de Sor go 
and the Se cond Bat tle of Ko so vo (1448): A Tran sla tion”, Sla vo nic and East Eu ro pean Re vi ew, 94 
(2016), 126–145 (ау тор по ред из да ња пи сма Па ско ја Сор ко че ви ћа на ла тин ском, да је пре вод 
на са вре ме ни ен гле ски је зик).

82 Nam se qu en ti an no, dum idem Jo han nes col lec to mag no exer ci tu Bo he mo rum, The u to ni
co rum et Vnga ro rum...Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 607–608. Не ја сно је да ли је ау тор на пра
вио гре шку у го ди ни због то га што ни је знао да се бит ка зби ла 1448. или је не што дру го у 
пи та њу. Ре ци мо, за оп са ду Бе о гра да ис прав но на во ди 1456. го ди ну. Chro ni ca Au stri ae, 423. 

83 …in Cam po Tes sa li co ip se tur pi ter fu gam ini re co ac tus cum pa u cis sal va tur et a de spo to, 
cu i us ter ras pre dis gra va ve rat, de ti ne tur. Вид. Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 608. 

84 La o ni kos Chal ko kondyles, The Hi sto ri es, vol. 2, tr. by A. Kal del lis, Lon don 2014, 129; Ј. 
Ра до нић, За пад на Евр о па, 257; М. Ко стић, н. д., 80. По ред Хал ко кон ди ла кра ће опи се да ју 
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Ко со ву.85 Од на ра тив них из во ра дра го це но је ка зи ва ње Ашикпа шеза да ко ји 
је лич но уче ство вао у би ци. Он ја сно на во ди да је ме сто бит ке би ло Ко со во. 
Што се ти че по ме на по ља у Те са ли ји, то мо же зна чи ти да до Ебен дор фе ра 
нису сти за ле пот пу но тач не ве сти. На и ме, у то ку са ме бит ке, тач ни је дру гог 
да на, на ме сник Те са ли је Ту ра ханбе г је са ле ђа на пао Ху ња ди је ве тру пе.86 
Ве ро ват но је због то га Ебен дор фер ми слио да се бит ка од и гра ла не где у 
Те са ли ји. По ред Уга ра у Ху ња ди је вој вој сци би ло je Че ха и Не ма ца, а то по
твр ђу је пи смо Ене је Сил ви ја Пи ко ло ми ни ја па пи Ни ко ли V од 25. но вем бра 
1448. го ди не.87 Ве ро ват но је до Ебен дор фе ра сти гао са др жај овог пи сма пре 
по чет ка или у то ку пи са ња де ла. 

За ро бља ва ње Ху ња ди ја од стра не де спо та Ђур ђа та ко ђе је по све до че но у 
из во ри ма.88 Јан ко Ху ња ди је пре шао дуг пут на коjeм је до жи вео низ не во ља. 
Пре ма из во ри ма, из гле да да је де спот Ђу рађ на ре дио по те ру за Јан ком, ко ји је 
на кра ју ухва ћен и од ве ден у Сме де ре во. Ви де ли смо да се Ебен до р фер не ба ви 
де та љи ма око Ху ња ди је вог за ро бља ва ња, али чи ње ни ца да је до ње га сти гла 
та вест ука зу је на то да је он у од ре ђе ној ме ри пра тио де ша ва ња на Бал ка ну. 
Та ко ђе је за бе ле жио да је, на осно ву оно га што је чуо, по ги ну ло ви ше од 30.000 
нај бо љих хри шћан ских вој ни ка.89 Ебен дор фе ру су ови по да ци ве ро ват но би ли 
по зна ти из по ме ну тог пи сма Ене је Сил ви ја Пи ко ло ми ни ја па пи Ни ко ли V, у 
ко ме се на во ди да је стра да ло 30.000 Уга ра, а Ту ра ка три пу та ви ше.90 Ина че, 

Јо ван Ту ро ци, Ан то ни је Бон фи ни, Јан Длу гош, Кон стан тин Ми ха и ло вић из Остро ви це, 
Ду ка, Ма вро Ор бин и Ју ни је Ре стић. Од на ве де них нај ре ле вант ни ји су Ту ро ци, па и Длу гош 
у од ре ђе ној ме ри. Вид. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 341, нап. 45.

85 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, Срем ски Кар лов ци 1927, 236. 
И је дан за пис да је по да так да је бит ка би ла под При шти ном. Исти, Ста ри срп ски за пи си и 
нат пи си I, Бе о град 1982, 91; Г. Еле зо вић, „Тур ски из во ри”, 53, 73–74.

86 L. Chal ko kondyles, The Hi sto ri es 2, 142–143; К. Ји ре чек, н. д., 373.
87 G. Fejér, Ge nus in cu na bu la et vir tus Jo an nis Cor vi ni de Hunyad, reg ni Hun ga ri ae gu ber

na to ris, ar gu men tis cri ti cis il lu stra ta, Bu dae 1844, 129–134. Ле ун кла ви је у свом де лу по ми ње 
да су уз Ху ња ди ја би ли и ba nu Po lo ni ae, al te rum ba num Bo he mi ae, ter ti um ba num Vul cum, 
qu ar tum ba num Ce cu lo rum. Le un cla vii, Hi sto ri ae Mu sul ma nae Tur co rum de mon vmen tis ip so rum 
ex scrip tae, li bri XVI II, Fran co fur ti 1591, 565; Е. An toc he, Hunyadi’s Cam pa ign, 251–252; М. 
Whe lan, n. d., 133, је из нео ми шље ње да че шки на јам ни ци ни су би ли у Ху ња ди је вој вој сци. 
Он се по зи ва на јед но пи смо од 31. ок то бра 1448. у коjeм се не по ми њу Че си, али и на Ту ро
ци ја и Бон фи ни ја ко ји уоп ште не по ми њу стра не на јам ни ке. Пр ви је ово ми шље ње из нео М. 
Ко стић, н. д., 87–89, ис ти чу ћи да се ра ди о за бу ни. Тач ни је, Ху ња ди је ко ри стио рат ну так
ти ку во ђе че шких на јам ни ка, Ја на Ји скре ко ја је под ра зу ме ва ла кру жну фор ма ци ју ко ла, 
ко ји ма се пре во зи ло оруж је, што је би ло ефи ка сно у слу ча ју по вла че ња. Исто та ко, оба ау то
ра се по зи ва ју на чи ње ни цу да че шке на јам ни ке не по ми њу из во ри пр вог ре да. Без об зи ра 
да ли је у Ху ња ди је вој вој сци би ло Че ха или не, чи ни нам се да је Ебен дор фер овај по да так 
пре у зео из пи сма Ене је Сил ви ја Пи ко ло ми ни ја па пи Ни ко ли V.

88 По дат ке о то ме да је Хал ко кон дил, као и по зни ји пи сци Бон фи ни и Ор бин. L. Chal
ko kondyles, The Hi sto ri es 2, 151–155; A. Bon fi ni, Re rum Hun ga ri ca rum de ca des, Lip si ae 1771, 
486; На њих се осла ња ју М. Ор бин, Кра љев ство Сло ве на, Бе о град 1968, 122–123, и G. Luc
ca ri, Co pi o so ri stret to de gli an na li di Ra gu sa, Ra gu sa 1790, 162–163; По да ци о Ху ња ди је вом 
роп ству у Сме де ре ву и усло ви ма под ко ји ма је пу штен по све до че ни су и у ви ше са вре ме них 
ди пло ма тич ких из во ра, укљу чу ју ћи и је дан, до ско ро у до ма ћој исто ри о гра фи ји не за па жен 
до ку мент из ко га се ви ди да је је дан од нај ва тре ни јих за го вор ни ка не по пу стљи вог ста ва 
пре ма Ху ња ди ју био и ве ли ки вој во да Ми ха и ло Ан ђе ло вић. О то ме де таљ но вид. А. Кр стић, 
„При лог би о гра фи ји ве ли ког вој во де Ми ха и ла Ан ђе ло ви ћа”, ЗР ВИ 52 (2015), 359–379.

89 Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 608.
90 G. Fejér, n. d., 131, 132.



из во ри да ју раз ли чи те ци фре ка да је у пи та њу број ност вој ске на обе стра не.91 
Та ко ђе ни је зго рег по ме ну ти да Ебен до р фер ме ђу по ги ну ли ма на бра ја угар
ске ве ли ка ше из углед них по ро ди ца Ро зго њи, Мар ца ли, Ча ка.92 Не ће мо овом 
при ли ком ула зи ти у раз ло ге не у че ство ва ња де спо та Ђур ђа у том по хо ду као 
ни у де та ље договoра у Сме де ре ву из ме ђу ста рих ри ва ла, јер су они де таљ но 
об ра ђе ни у ли те ра ту ри.93

С дру ге стра не, тре ба ло би раз мо три ти зна чај дру гих по да та ка ко је je 
То мас Ебен дор фер даo о де спо ту Ђур ђу Бран ко ви ћу. На ред ни ци тат пре но
си мо у це ло сти:

Tur cus de ni que Mac hu met se cun dis ela tus an no, quo su pra, de spo
tum Ratczie prin ci pem in su is ter ris ho sti li ter in va dit et plu ra ho mi num 
mi lia ab eis dem cru de li ter ab du xit. Hinc et de spo tus ver sus Un ga ri am 
ad Al bam Gre cam cum su is sec re tis se con tu lit et ter ram gu ber nan dam 
su am Io han ni de Hunyad gu ber na to ri Un ga rie Wi en nam ve ni ens com
men da vit.94

Из при ло же ног се ви ди да је сул тан Мех мед II већ дру гу го ди ну пу сто
шио зе мљу де спо та Ра шке и да је ви ше хи ља да љу ди су ро во отео. Сто га је 
де спот пре шао у Уга р ску и сти гао у Бе о град са сво јим по вер љи вим љу ди ма, 
пре пу стио Ху ња ди ју од бра ну сво је зе мље и оти шао у Беч. Ебен дор фер је ов де 
дао је дан упро шћен при каз до га ђа ја то ком 1454. и 1455. го ди не. Из ње го вог 
из ла га ња про из ла зи да је упра во 1455. на ста вље на сул та но ва рат на ак ци ја у 
Де спо то ви ни. Зна се да је још у ју лу 1454. сул тан Мех мед на пао Де спо то ви ну, 
а звер ства и по ро бља ва ње ко је по ми ње хро ни чар по све до че ни су у са вре ме ним 
из во ри ма. Та ко у пи сму Ду бров ча на мле тач ком ду жду Фран че ску Фо ска ри ју 
од 8. ав гу ста 1454. сто ји да је сул тан Мех мед са ве ли ком вој ском на пао све 
про вин ци је де спо та Ра шке чи не ћи мно га звер ства и од во де ћи же не и де цу 
у ро бље, па је де спот 26. ју ла са по ро ди цом и дво ром (на шта се ве ро ват но 
од но си Ебен дор фе ров из раз su is sec re tis) на пу стио Сме де ре во и скло нио се 
у Уга р ску.95 

91 Пи ко ло ми ни на во ди 70.000 Ху ња ди је вих вој ни ка, а Ту ра ка чак 200.000 (Исто, 133). 
Хал ко кон дил на во ди 49.000 Ху ња ди је вих рат ни ка, Ту ро ци 24.000, Бон фи ни 22.000 Уга ра. 
Па ско је Сор ко че вић, ко ји је лич но бо ра вио у угар ском та бо ру, у свом пи сму, са чу ва ном у 
пре пи су ис ти че да је Јан ко имао 72.000 љу ди, а тре ба узе ти у об зир да је он из вор од пр во
ра зред ног зна ча ја. Та ко ђе, и вест Ту ро ци ја да је Јан ко са ку пио све што је мо гло да но си оруж је 
је у скла ду са на ве де ним, а Ту ро ци је по у зда ни ји од Бон фи ни ја и мла ђих из во ра. Хал ко кон дил, 
ко ји се мо же сма тра ти по у зда ним, до ду ше не на во ди 70.000, али је ипак бли жи са вре ме ним 
из во ри ма по пут по ме ну тих пи са ма. М. Ко стић, н. д., 84 (нап. 46), 87; Е. An toc he, „Hunyadi’s 
Cam pa ign”, 253.

92 Chro ni ca re gum Ro ma no rum I, 608, нап. 35–39; Упор. János Thuróczy, Hro nic le of the 
Hun ga ri ans, Me di e va lia Hun ga ri ca Se ri es, ed. E. J. Mic kel, In di a na Uni ver sity Re se arch In sti tu te 
for In ner Asian Stu di es, Blo o ming ton, In di a na 1991, 151–152, ко ји да је го то во иден ти чан спи сак 
угар ских ве ли ко до стој ни ка; Спи сак угар ских пле ми ћа ко ји су уче ство ва ли у по хо ду да је и 
A. Bon fi ni, Re rum, 481; Е. An toc he, „Hunyadi’s Cam pa ign”, 252.

93 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 344–345. 
94 Chro ni ca Au stri ae, 424.
95 Спре мић, Де спот Ђу рађ, 419–420; С. Ћир ко вић, „Сме де ре во – пре сто ни ца срп ске 

де спо то ви не”, Осло бо ђе ње гра до ва у Ср би ју од Ту ра ка: 1862–1867, 67; Д. Ди нићКне же вић, 
„Срп ска де спо то ви на пре ма Тур ци ма од па да Ца ри гра да до оп са де Бе о гра да (1453–1456)”, 
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Сул тан је до кра ја ју ла за у зео Остро ви цу и до шао до Ду на ва. Та да је 
до шло до оп са де Сме де ре ва. Исакбег ни је успе вао да осво ји град, па му се 
убр зо при кљу чио сул тан, ко ји је од у стао од оп са де Бе о гра да. Де спот је је два 
ус пео да на го во ри Угре да по кре ну не ку ак ци ју про тив Ту ра ка, па су 29. 
сеп тем бра Ху ња ди је ве тру пе, ко ји ма су се при кљу чи ли и срп ски вој ни ци 
пре шле Ду нав. Су коб се за вр шио Ху ња ди је вом по бе дом код Кру шев ца. На
кон ових де ша ва ња отво ри ле су се мо гућ но сти за мир са Тур ци ма, али де
спо то ви по сла ни ци ни су ни шта ус пе ли да по стиг ну јер за Мех ме да ни шта 
осим ра та ни је до ла зи ло у об зир. На ред не 1455. па ло је Но во Бр до, a но ви 
по ход ко ји се спре мао на За па ду ни ка да ни је ре а ли зо ван. 96 

Да кле, из Ебен дор фе ро вог све до че ња про из ла зи да је де спот на кон Мех
ме до вог на па да оти шао у Уга р ску. Ау то ро во из ла га ње о по ве ра ва њу де спо
то ве зе мље Ху ња ди ју упра во се од но си на по ме ну ти Јан ков по ход, а то би у 
до слов ном сми слу зна чи ло да је у јед ном тре нут ку де спот пре пу стио од бра ну 
зе мље Ху ња ди ју.97 Дру гим ре чи ма, ове ве сти тре ба ло би схва ти ти у сми слу 
да је Ху ња ди био на че лу по ме ну тог по хо да из 1454. го ди не, од но сно да је 
де спот тра жио и до био по моћ од је ди ног чо ве ка ко ји је био спре ман да по кре
не по ход про тив Ту ра ка, а не ку уло гу у то ме је игра ла и чи ње ни ца да су њих 
дво ји ца фор мал но би ли у ми ру од 1451.98 Пи та ње је од ко га је Ебен дор фер 
до био ове ве сти. За па жа мо да он не по ми ње зна чај не до га ђа је по пут оп са де 
Сме де ре ва или па да Но вог Бр да, али је сва ка ко знао за де спо тов од ла зак у 
Беч у ко ме је и сâм жи вео.99 Ве ро ват но је о то ме био оба ве штен од уга р ске 
стра не, мо жда чак од Ла ди сла ва V или од ње го ве око ли не. Раз лог не по ми
ња ња по ме ну тих до га ђа ја у ве зи је с при ро дом ње го вог де ла, тј. ње му је 
би ло бит но да ис так не не ки по да так ко ји је у ве зи са исто ри јом Ау стри је.

Ау тор у Ау стриј ској хро ни ци по ми ње тур ски на пад на Сме де ре во, ко ји 
је не по сред но прет хо дио оп са ди Бе о гра да 1456. го ди не. Он ов де на во ди да 
је сул тан са вој ском не вер них Та та ра, Са ра це на и Ту ра ка и ве ли ком фло том 

Го ди шњак Фи ло зоф ског Фа кул те та у Но вом Са ду 6 (1961), 129; Dec li ne and fall of Byzan ti um 
to the Ot to man Tursks, by Do u kas. An An no ta ted Tran sla tion of „Hi sto ria Tur coByzan ti na”, by 
H. J. Ma go u li as, Wayne Sta te Uni ver sity Press, De tro it 1975, 243; Пи смо код L. Thalóczy – A. 
Áldásy, n. d., 185–186. Ту ро ци та ко ђе по ми ње да је сул тан оку пи рао це лу Ср би ју, а ста нов
ни штво уби јао и од во дио у роп ство. М. Ди нић, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да у сред њем ве ку 
I, Бе о град 1951, 22; F. Rač ki, „Pri lo zi za zbi r ku srb skih i bo san skih li sti na”, Rad 1 (1867), 151–152.

96 Оп шти пре глед тих до га ђа ја: М. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 420–433.
97 За ни мљив је по да так Ду р сунбе га ко ји у свом де лу Исто ри ја оца осва ја ња на во ди 

да је до сул та на Мех ме да до шла вест да ла жљи ви краљ жа ло сне Ма џар ске, ко ји је био по
знат по име ну Јан ко про кле ти, на ме ра ва да згра би ле пу не ве сту, зе мљу срп ску. Г. Еле зо вић, 
„Ту р ски из во ри”, 96. Овај по да так Ду р сунбе г  на во ди као узр ок сул та но вог по хо да на Бе о
град 1456, а мо же се по ве за ти са по ме ну тим Ху ња ди је вим по хо дом 1454. го ди не; Вид. А. 
Кр стић, „Пад Ср би је из угла осва ја ча: Ашикпа ше За деа и Ду р сунбе г ”, Пад Срп ске Де спо
то ви не 1459. го ди не. Збо р ник са на уч ног ску па одр жа ног 12–14. но вем бра 2009 (Пад срп ске 
де спо то ви не), ур. М. Спре мић, Бе о град 2011, 307. 

98 Уго во ром у Сме де ре ву 7. ав гу ста 1451. фор мал но су окон ча на не при ја тељ ства из
ме ђу де спо та и Ху ња ди ја, а пред ви ђен је брак из ме ђу де спо то ве уну ке Је ли са ве те и Ма ти је 
Ху ња ди ја за Ни кољ дан 1453. До ку мент је из дат по себ но од стра не па ла ти на Ла ди сла ва 
Гор јан ског, а по себ но од стра не де спо та Ђур ђа. J. Te le ki, Hunyadi ak ko ra Magyarországon X, 
Pest 1855, 305–312 (Ла ди сла вљев) и G. Fejér, n. d., 305–312 (Ђур ђев). 

99 Овај по да так То ма са Ебен дор фе ра о од ла ску де спо та Ђур ђа у Беч пр ви је за бе ле жио 
К. Ји ре чек, н. д., 381, нап. 135 (пре ма Пе цо вом из да њу). 
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сти гао у пре де ле Ра шке. На пао је Сме де ре во (ubi et pri mum ca strum San cti 
An dree de spo ti ag gre di tur)100 али је том при ли ком из гу био до ста сво јих љу ди, 
а уз то у не при ја тељ ској вој сци су за вла да ли глад и жеђ, па су ње го ви вој ни ци 
по ра же ни. Због то га је ре ше но да се кре не на Бе о град.101 Ста ри де спот је још 
10. ју ла пи сао ми лан ском вој во ди Фран че ску Сфо р ци да су прет ход не не де ље 
тур ске ла ђе би ле у Мо ра ви, 10 ми ља од Ду на ва, и да стра ху је да ће сул тан 
на па сти Сме де ре во,102 а 13. ју ла пи сао је па пи да се сул тан по ву као од Сме
де ре ва, јер су нај бо љи из ње го ве прат ње уби је ни и за ро бље ни.103 

Иа ко не по ми ње Ср бе овом при ли ком, тре ба ло би ре ћи не што о Ебен
дор фе ро вом опи су оп са де Бе о гра да 1456. го ди не.104 Ка ко је од бра на Бе о гра да 
1456. у та да шњој Евро пи до жи вља ва на као огро ман хри шћан ски успех, ау тор 
у Ау стриј ској хро ни ци да је оп ши ран опис тих до га ђа ја.105 Ау тор на во ди да 
је сул тан прак тич но био пред вра ти ма Угар ске.106 Ре кли смо да да љи опис 
пра ти тур ски до ла зак пред Бе о град, ко ји су пра ти ла спа љи ва ња окол них 
ку ћа. Ин те ре сант но је да Ебен дор фер по ми ње же не и де цу ко ји су кре ну ли 
са сул та но вом вој ском, ко је је пла ни рао да на се ли не са мо у Бе о град већ и 
у дру ге кра је ве ко је би осво јио.107 

Сул тан се по том по ја вио пред гра дом са свим сво јим оп сад ним спра ва ма. 
До ву као је ве ли ке то по ве ко јих је би ло 30. За тим је по чео на пад на град, па су 
ку ле осла бље не и зи до ви озбиљ но оште ће ни.108 Дан пре пра зни ка Св. Маг
да ле не (21. ју ла) до шло је до стра вич не бор бе у ко јој се ви де ла сва окрут ност 
не вер ни ка и ко ја се на ста ви ла то ком но ћи. Да ље го во ри да су се на сâм дан 
Св. Маг да ле не (22. ју ла) бор бе во ди ле без пре ки да до су мра ка ка да су Угри 

100 Ебен дор фер ов де ко ри сти ла ти ни зо ва ну вер зи ју ма ђар ског на зи ва за Сме де ре во 
– San cti An dree, од но сно мађ. Szent En dree, што до ла зи од Sen de rev/Zen de rev. Вид. А. Кр стић, 
„Сме де ре во”, Лек си кон гра до ва и тр го ва сред њо ве ков них срп ских зе мља – пре ма пи са ним 
из во ри ма, ур. С. Ми шић, Бе о град 2010, 264.

101 Chro ni ca Au stri ae, 432.
102 В. Ма ку шев, Исто риј ски спо ме ни ци Ју жних Сло ве на и окол них на ро да II, Бе о град 

1882, 110. Фло ту у Мо ра ви по ми ње и Мар тин Се гон, M. Спре мић, Де спот Ђу рађ, 478, нап. 
8. И бо сан ски краљ Сте фан То маш је 8. фе бру а ра пи сао Мле ча ни ма да ће сул тан већ иду ћег 
ме се ца кре ну ти на Бе о град и Сме де ре во, а краљ Ла ди слав По смр че је у пи сму ми лан ском 
вој во ди ис ти цао да се Мех мед при бли жа ва гра ни ца ма ње го вог кра љев ства. Д. Ди нићКне
же вић, Срп ска де спо то ви на, 136, 137, нап. 77, 79.

103 L. Thallóczy – A. Áldásy, n. d., 204–205. Тур ски на пад на Де спо то ви ну по ми ње и 
Кри то вул са Им бро са. Hi story of Meh med the Con qu e ror by Kri to vo u los, New Yer sey 1954, 112.

104 Иа ко срп ска вој ска де спо та Ђур ђа ни је ди рект но уче ство ва ла у од бра ни гра да, ипак 
чи ње ни ца је да се Ху ња ди при пре мао у де спо то вом Слан ка ме ну, а та ко ђе је по слао у по моћ 
Ср бе и Угре ко је је са сво јих по се да ус пео да са ку пи. L. Thallóczy – A. Áldásy, n. d., 205; Ј. 
Ка лић, Бе о град, 134, нап. 122. 

105 Оп са да Бе о гра да из 1456. ви ше пу та је ко мен та ри са на у ли те ра ту ри, али још увек 
нај и сцрп ни ји при каз до га ђа ја пре, за вре ме, па и по сле са ме оп са де да је Ј. Ка лић, Бе о град, 
114–171; Т. Pálostfalvi, „Be o grad 1456: raz lo zi osman skog po ra za”, Bit ke ko je nas po ve zu ju. Bit ke 
kod Be o gra da i Pe tro va ra di na, 143–149, да је но ви по глед на осман ску вој ну стра те ги ју при
ли ком оп са де гра да и сма тра да је из о ста ја ње пот пу не оп са де (што под ра зу ме ва пот пу ни 
обруч око гра да) је дан од раз ло га њи хо вог не у спе ха, ко ји ле жи и у ме ђу соб ним не тр пе љи
во сти ма уну тар осман ског та бо ра.

106 Chro ni ca Au stri ae, 428. 
107 Chro ni ca Au stri ae, 432. То је ис та кла Ј. Ка лић, Бе о град, 136 и нап. 132 (пре ма Пе цо вом 

из да њу).
108 Chro ni ca Au stri ae, 432–433.
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са ма ло на о ру жа них љу ди, на о ру жа ни ве ром ис те ра ли Тур ке из де ла гра да. 
За слу жан за про би ја ње оп са де био је Јан ко Ху ња ди, кнез би стрич ки, ко ји је 
му шки пре у зео ини ци ја ти ву. Хри шћа ни су се хра бро бо ри ли. Пи сац на гла
ша ва да је по бе да по стиг ну та уз огром ну ве ру и да је про ли ве но нема ло 
хри шћан ске кр ви. По бе да је оства ре на, ка ко хро ни чар ис ти че, у пе так то ком 
но ћи, а Тур ци су по бе гли оста вља ју ћи за со бом оп сад не спра ве и ша то ре.109 
Хри шћа ни су до би ли бо гат плен ко ји је укљу чи вао ве ли ке и ма ле то по ве, 
за тим злат не и сре бр не шти то ве, по су ђе, оде ћу и то нема ле вред но сти.110 
Тур ци су за јед но са сво јим ти ра ни ном хте ли да из бег ну осве ту бож јег ма ча, 
чак су спа љи ва ли ла ђе јер ни су мо гли да их ву ку са со бом. Смрад људ ских 
ле ше ва ши рио се ва зду хом, а убр зо је до шло до епи де ми је ку ге од ко је је ме ђу 
пр ви ма пре ми нуо Јан ко Ху ња ди, дан уо чи пра зни ка Св. Ла врен ти ја (11. ав густа), 
по што је са чи нио те ста мент.111

Ви ди мо да се хро ни чар не упу шта у сва ку по је ди ност бит ке, већ па жњу 
кон цен три ше на пе ри од 21–23. ју ла ка да су се и од и гра ли глав ни до га ђа ји. 
Исто та ко, Ебен дор фер не до но си зна чај не но ви не у свом опи су, али ипак је 
ње гов угао по сма тра ња ових до га ђа ја при лич но ин те ре сан тан. Он је као 
са вре ме ник до би јао не ке ин фор ма ци је, или се слу жио зва нич ним све до чан
стви ма о оп са ди Бе о гра да, што се ви ше пу та про вла чи кроз ње гов текст.112 
Он не про пу шта да ис так не Ху ња ди је ве за слу ге, али исто та ко не про пу шта 
ни да упу ти кри ти ке они ма ко ји се ни су при кљу чи ли хри шћан ској вој сци.113 

Као што је на гла ше но, ау тор ис ти че углав ном бит не мо мен те пре, за вре
ме и на кон оп са де. Он не го во ри о број но сти рат ни ка ни с јед не, ни с дру ге 
стра не, али да је ин фор ма ци је о бро ју и раз ме ра ма то по ва. Ва жно је ис та ћи 
да је Ебен дор фер ове по дат ке о 30 то по ва од 10 и 7 сто па чуо на осно ву оно га 
што се при ча ло, ка ко и сâм ис ти че.114 Ђо ва ни Та ља ко цо, уче сник ових до
га ђа ја на во ди 19 ве ли ких то по ва, ши ри не 27 пе да ља, Про мон то рио де Кам
пис да је број ку од 28 ве ли ких то по ва, а и он је био оче ви дац, док Ка пи стран 
та ко ђе на во ди при бли жан број од 32, а Пе тар Ран са но 22 топa.115 Ебен дор фер 
тач но на во ди да тум глав них бор би, а то је че твр так 22. јул, дан Св. Маг да ле
не. То је по све до чио и Кар ва хал у пи сму Фран че ску Сфо р ци, као и Ху ња ди 
пар да на пре то га у пи сму Ла ди сла ву Гор јан ском.116 Из во ри се сла жу и по 

109 Isto, 434–435.
110 Chro ni ca Au stri ae, 435; Упор. Ј. Ка лић, Бе о град, 160, нап. 303 (пре ма Пе цо вом из да њу).
111 Chro ni ca Au stri ae, 435.
112 Он че сто ко ри сти из раз ut fer tur што зна чи као што је ре че но или по све до че но. Isto, 

432, 435.
113 У пе снич кој фор ми он се пи та где су сви ти хри шћан ски вла да ри, по пут кра ље ва 

Ен гле ске, Фран цу ске, Дан ске, Нор ве шке, Пољ ске, Че шке, па и Не мач ке. Isto, 434.
114 Вид. нап. 128.
115 L. Thallóczy – A. Áldásy, n. d., 381, 382; F. Ba bin ger, Der Qu el len vert der Be ric hte über 

den Ent satz von Bel grad am 21./22. Ju li 1456, München 1957, 64; М. Ди нић, Гра ђа I, 35; Ве ли ки 
то по ви би ли су на ме ње ни за ру ше ње глав них обје ка та. Ј. Ка лић, Бе о град, 146.

116 L.Thallóczy – A. Áldásy, n. d., 208, 210; N. Јor ga, No tes et ex tra its po ur ser vir á l’hi sto i re 
des Cro i sa des au XV siécle, IV (1453–1476), Bu ca rest 1915, 134–136. Пи сма су од 24. и 29. ју ла 
1456. го ди не. Ху ња ди у свом пи сму од 24. ју ла, упра во ис ти че да су у пе так то ком но ћи Тур ци 
по че ли да бе же, од но сно то ком но ћи 22/23. ју ла. У истом пи сму по ми ње и да су Тур ци спа
ли ли сво је ла ђе, што је при сут но и у Ебен дор фе ро вом све до че њу. Про мон то рио де Кам пис 
да је за ни мљив по да так да су Тур ци бе жа ли то ком но ћи „са ве ли ким стра хом и у ве ли кој 
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пи та њу ин те зи те та са мих бор би.117 Ебен дор фер зна и за слу чај ис те ри ва ња 
Ту ра ка из гра да од стра не, ка ко на во ди, не ко ли ко на о ру жа них Уга ра. Су ко бе 
са Тур ци ма у гра ду по ми њу Кон стан тин из Остро ви це и Ду ка.118 Ебен дор фер 
по ми ње и бо гат плен, као што смо већ ре кли, а из два ја 11 то по ва, од ко јих 
три ве ли ка.119 Ипак, Ебен дор фер гре ши ка да на во ди да је Ху ња ди умро у 
Бе о гра ду, од но сно да је у по ме ну том гра ду са ста вио свој те ста мент и на кон 
то га пре ми нуо. Ху ња ди је на кон по вла че ња Ту ра ка на пу стио Бе о град и на шао 
се на јед ној ла ђи на Ду на ву.120 Ка сни је се опет на шао у Бе о гра ду, где је до
шло до по ја ве ку ге. По што је обо лео, пре ба чен је у Зе мун, где је 11. ав гу ста 
и пре ми нуо.121 Као што се ви ди из при ло же ног, Ебен дор фе ров опис оп са де 
Бе о гра да углав ном се за сни ва на ве сти ма по све до че ним у ра зним пи сми ма 
ко ја су мо гла до ћи до ње га ди рект но, али и за њи хов са др жај је мо гао са зна ти 
по сред но. 

У Хро ни ци рим ских кра ље ва ау тор да је за ни мљи ве ин фор ма ци је о де
спо ту и ње го вом си ну. Пре па су са о то ме, он ка же да је 1457. пре ми нуо па па 
Ка ликст, као и да се пре то га по ја ви ла ко ме та ко ја на ја вљу је зла вре ме на. 
По ја ва ко ме те је још од ан тич ког до ба ту ма че на као ве сник углав ном ло ших 
до га ђа ја по пут гла ди и ра то ва.122 За нас је по себ но за ни мљи во што на кон ве сти 

ти ши ни.” F. Ba bin ger, Der Qu el len vert, 65–66; Бек ство то ком но ћи по ми ње Ту ро ци, као и не што 
по зни ји Бон фи ни, М. Ди нић, Гра ђа I, 27, 51. Је дан са вре ме ник ових до га ђа ја, по ме ну ти ци
стер цит ски мо нах Ал берт, чи ја се Хро ни ка за вр ша ва упра во 1456. го ди ном, пре но си дру го 
Ху ња ди је во пи смо Ла ди сла ву Гор јан ском у ко ме на во ди ток бит ке по да ни ма, као и по да так 
да је у пе так то ком но ћи до шло до тур ског по вла че ња. Die Weltchro nik des Mönchs Al bert, 
323–324. Пи смо је об ја вље но и код G. Féjer, n. d., 225–227.

117 Chro ni ca Au stri ae, 433; М. Ди нић, Гра ђа I, 23; Dec li ne and fall, 255.
118 К. Ми ха и ло вић из Остро ви це, Ја ни ча ро ве успо ме не, 126. Кон стан тин на во ди слу чај 

ја ни ча ра ко ји су нај ве ћим де лом про те ра ни из Бе о гра да, док Ду ка као и Ебен дор фер на гла
ша ва Ху ња ди је ве за слу ге за раз би ја ње оп са де, Dec li ne and fall, 256. Да је Ху ња ди са вој ском 
прак тич но раз био тур ску оп са ду, али и да су тур ски вој ни ци ис те ра ни из гра да све до чи и 
Дур сунбег  ко ји се и на ла зио у тур ском та бо ру. Г. Еле зо вић, „Тур ски из во ри”, 99. Упор. Ф. 
Ба бин гер, Мех мед Осва јач, 128.

119 Бер нард од Крај бур га у пи сму од 25. ав гу ста 1456. из Бе ча, ка же да је за пле ње но 14 
то по ва – 13 обич них и са мо је дан ве ли ки. N. Јor ga, n. d., 146.

120 Раз лог Ху ња ди је вог бек ства огле да се у не тр пе љи во сти кр ста ша пре ма угар ским 
пле ми ћи ма, па и пре ма ње му, а Ху ња ди је во од су ство из гра да 21/22. ју ла са мо је по гор ша ло 
ста ње. Ка пи стран је ус пео да сма њи по сто је ћи јаз и да уми ри си ту а ци ју. Ј. Ка лић, Бе о град, 
162; N. Јor ga, n. d., 132. Из во ри на кло ње ни Ху ња ди ју, по пут Ту ро ци ја, Ран са на, Бон фи ни ја, 
па и Ебен дор фе ра, го во ре о то ме да је он од бра нио град. М. Ди нић, Гра ђа I, 24–26, 36, 38, 
48–50. 

121 Вид. Ј. Ка лић, Бе о град, 170, нап. 361. Chro ni ca Au stri ae, 435. Ау тор ис прав но на во
ди дан Ху ња ди је ве смр ти.

122 Chro ni ca re gum Ro ma no rum II, 858. У не ким срп ским за пи си ма и ле то пи си ма за бе
ле же не су по ја ве ко ме та и то три из 1456. На кон ових ве сти о по ја ви ко ме та сле де ве сти о 
гла ди ко ја је на сту пи ла, о стра да њу Ра ва ни це и смр ти де спо та Ђур ђа. Љ. Сто ја но вић, Ста
ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, 239–240. О ко ме та ма у срп ским ле то пи си ма вид. Н. Ђ. 
Јан ко вић, „Ко ме те у срп ским за пи си ма и ле то пи си ма”, ИЧ 5 (1954/55), 373–386. Јан ко вић 
сма тра и да се 1457. по ја ви ла ко ме та ко ја је до не ла ку гу, а за бе ле же на је у јед ном ле то пи су 
из дру ге по ло ви не 16. ве ка. По ја ва ко ме те за бе ле же на је под 6965. го ди ном, а де ша ва ња ко ја 
су усле ди ла на кон ове ве сти су се зби ла упра во 1456. го ди не. У ле то пи су ја сно сто ји да је 
тог ле та тј. те го ди не Јан ко по ра зио ца ра Мех ме да под Бе о гра дом, а на ред на вест се од но си 
на де спо та Ђур ђа. С. Но ва ко вић, „Лято писъ ца ремъ сръбскымъ, дру ге по ло ви не XVI ве ка”, 
Спо ме ник СКА LI, (1913), 5. У над гроб ној бе се ди не по зна тог Сме де рев ца де спо ту Ђур ђу 



о смр ти па пе и по ја ве ко ме те, хро ни чар на ста вља при по вест о тур ским упа
ди ма на срп ску те ри то ри ју:

Nam et se qu en ti an no Tew cri vi res re sump se runt, qu ia do mi nus 
de spo tus se ni or, plu ri mis an nis Chri sti a ni ta tis cli pe us di em obi it et 
par vo post in ter val lo La za rus ei us fi li us si mi li ter vi ta fun ctus est. Un de 
et fe re to tam Sar ra ce ni Rac zi am suo co e ge runt su bi ci do mi no et pa u cis 
ca stris re stan ti bus, pro qu i bus ha ben dis ni tun tur pro vi ri bus.123

Из на ве де ног ви ди мо да су Тур ци на ред не, тј. 1458. го ди не по вра ти ли 
сна гу јер је ста ри ји де спот, за ко га ка же да је мно го го ди на пред ста вљао 
штит хри шћа ни ма пре ми нуо, а убр зо по том пре ми нуо је и ње гов син Ла зар. 
За ни мљи во је да Ебен дор фер де спо та Ђур ђа не име ну је, а зна да се ње гов 
син звао Ла зар. Исто та ко, хро ни чар за срп ског вла да ра ка же да је го ди на ма 
био штит хри шћа ни ма, од но сно зна за Ђур ђе ве на по ре по пи та њу су зби ја ња 
Ту ра ка, то ком ње го ве ре ла тив но ду ге вла да ви не. Да кле, по сред но се из ау то
ро вог ка зи ва ња ви ди да му је би ло по зна то да је ста рог де спо та на сле дио син 
Ла зар, за ко га зна да је умро 1458.124 Ебен дор фе ров став пре ма де спо ту Ђур ђу 
је ја ко по зи ти ван, ако се у об зир узме да о ње му на За па ду ни су има ли ви
со ко ми шље ње због од би ја ња да уче ству је у ан ти тур ским рат ним по хо ди ма, 
а нај ви ше под ути ца јем Ху ња ди је ве пр о па ган де.125 Сул тан ни је на па дао 
Де спо то ви ну то ком 1457. го ди не, али је спре мао на пад за сле де ћу 1458, што 
и Ебен дор фер по ми ње. Тур ски на пад је за и ста био си ло вит. То ком про ле ћа 
те го ди не Тур ци су за у зе ли Ре са ву, Ви ше сав, Бе лу Сте ну, као и по себ но 
стра те шки зна ча јан Жр нов на Ава ли, а у ле то исте го ди не и Го лу бац.126 Да
кле осва ја ње ових твр ђа ва зна чи ло је де фи ни тив но сво ђе ње Де спо то ви не на 
Сме де ре во. Ебен дор фе ро во ка зи ва ње је сте упро шће но, али у су шти ни пре
но си ствар но ста ње у ко јем су се на шли оста ци Де спо то ви не на кон смр ти 
де спо та Ђур ђа. 

на ја вљу је се гор ко и те шко бре ме алу ди ра ју ћи на по ја ву ко ме те 1456. го ди не. Љ. Сто ја но вић, 
„Ста ри срп ски хри со и ву љи, ак ти, би о гра фи је, ле то пи си, ти пи ци, по ме ни ци, за пи си и др.”, 
Спо ме ник СКА 3 (1890), 90–92. Вид. и С. Мар ја но вићДу ша нић, „До ла зак скрб них го ди на. 
О упо тре би и зна че њу то по са по след њи род и по след ња вре ме на у срп ској тра ди ци ји 15. 
сто ле ћа”, Пад Срп ске Де спо то ви не, 181. 

123 Chro ni ca re gum Ro ma no rum II, 858.
124 О де спо ту Ла за ру вид. М. Спре мић, „Де спот Ла зар Бран ко вић”, ЗР ВИ 50 (2013), 

899–912. 
125 Не га ти ван став пре ма де спо ту по ти цао је нај пре из цр кве них кру го ва. Пап ским, 

ан ти ту р ским пла но ви ма нај ви ше је од го ва ра ла Ху ња ди је ва спрем ност да ра ту је про тив 
не вер ни ка, док Ђу рађ ни је био склон да ри зи ку је суд би ну сво је об но вље не др жа ве. Кул ми
на ци ју не га тив ног ста ва пре ма де спо ту од ра жа ва ла је пап ска бу ла од 12. апри ла 1450. ко јом 
се по ни шта ва за кле тва ко ју је Ху ња ди дао 1448. у Сме де ре ву, као и сви уго во ри из ме ђу 
Ху ња ди ја и де спо та Ђур ђа, ко ји је оп ту жен за кри во вер је. O. Raynal di et J. Laderchii, An na les 
ec cle si a sti ci XXVI II, ed. A. Theiner, BarriDucis, 1874, 533–534; М. Спре мић, „Де спот Ђу рађ 
Бран ко вић и пап ска Ку ри ја”, Збо р ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 16 (1989), 168–169; 
М. Ан то но вић, Пап ство и Ср би ја, 60–63, са пр о прат ним на по ме на ма.

126 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, 243; М. Ди нић, „Област цен
трал не Ср би је у сред њем ве ку”, 64; Исто ри ја срп ског на ро да II. До ба бор би за очу ва ње и 
об но ву др жа ве (1371–1537), ур. Ј. Ка лић, Бе о град 1982, 307–308 (M. Спре мић); Исти, Де спот 
Ђу рађ, 521–522; Исти, „Бор бе за Сме де ре во 1458–1459. го ди не”, Пад Срп ске Де спо то ви не, 
217; Ф. Ба бин гер, Мех мед Осва јач, 142–143; А. Кр стић, „Пад Ср би је из угла осва ја ча”, 310–311.
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Ау стриј ски хр о ни чар не по ми ње ди рект но пад срп ске пре сто ни це, али 
се из да љег из ла га ња ја сно ви ди да је сул тан Мех мед по ко рио Де спо то ви ну. 
Он пре но си да су уга р ски по сла ни ци на за се да њу ди је те у Нир нбер гу (1461) 
тра жи ли по моћ јер је Уга р ска ди рект но би ла угро же на од Ту ра ка. За тим 
ис ти че да су по ко ри ли Бу гар ску, Ра шку и мно ге дру ге про вин ци је, као и да 
си гур но и бри жљи во њи хо ва моћ ра сте. Исто та ко ка же да хри шћан ски на
род осе ћа бол у ду ши ко ји се по на вља од про па сти Кон стан ти но по ља.127 И на 
овом ме сту Ебен дор фер на во ди Бу гар ску и Ра шку као зна чај не др жа ве ко је 
су се на шле под вла шћу Ту ра ка. До ду ше, Бу гар ска је под тур ску власт па ла 
још кра јем XIV ве ка, али из гле да да је ау тор по ми ње због чи ње ни це да се 
на про сто ру не ка да шње др жа ве од и грао низ зна чај них до га ђа ја по пут би та
ка код Ни ко по ља и Вар не.

Ебен дор фер да је за ни мљив по да так о Ср би ма ка да го во ри о вла шком 
вој во ди Вла ду III Це пе шу и звер стви ма ко ји ма је под вр га вао по да ни ке. На
и ме, он го во ри о по зна том Вла до вом на чи ну му че ња ко ји је под ра зу ме вао 
на би ја ње љу ди на ко лац, за тим од се ца ње ру ку и но гу. Му че њи ма су би ли 
под врг ну ти љу ди оба по ла (utri u sque sex tus), мај ке са одој ча ди ма. За нас је 
по себ но за ни мљи во да ме ђу на ро ди ма ко ји су би ли под врг ну ти му че њи ма, 
ау тор по ми ње Је вре је, па га не, хри шћа не, Ра ша не и Вла хе.128 Ка ко је Влад III 
на вла шком пре сто лу био у два на вра та, пр ви пут крат ко 1448, а дру ги пут 
у пе ри о ду 1456–1462.129 из ове ве сти са зна је мо да су Ср би жи ве ли на про сто
ру Вла шке у дру гој по ло ви ни XV ве ка. Оп ште је по зна то да су Ср би то ком 
XV ве ка на се ља ва ли про сто ре ју жне Уга р ске, па не тре ба да чу ди ни то што 
су се не ки од њих на шли у про стор но бли ској др жа ви вла шког вла да ра. Не 
зна мо у ко јој ме ри су Ср би на се ља ва ли Вла шку или по гра нич не кра је ве пре
ма овој др жа ви у том пе ри о ду, али ве ру је мо да их Ебен дор фер не би ни спо
ме нуо да се ра ди о не знат ном бро ју.130

Ра шку по ми ње и у кон тек сту ства ра ња свет ске им пе ри је на Ис то ку, 
ка да на во ди да су на вод но под тур ском вла шћу те ри то ри је Ма ле Ази је, Јер
ме ни је, Си ри је, Егип та, це ле Грч ке, али и Бу гар ског кра љев ства са Ра шком 

127 Chro ni ca re gum Ro ma no rum II, 886. 
128 Rur sus et mul tos ex Ju de is, pa ga nis, Cri sti a nis, Ra cis et Wa lac his per me di um ven tris et 

um bi li ci in pa lis in fi xit utri u sque se xus et eta tis, qu o rum cum ex tor men tis pe dum et ma nu um 
mem bra va rie mo ve ren tur, ri dens fer tur di xis se: „Ec ce qu an to so la cio hii lu sum exer cent!” Et 
no vis fe cit cla vis con fi gi. Вид. Chro ni ca re gum Ro ma no rum II, 919.

129 О Вла ду III вид. Isto ri ja ru mun skog na ro da, pr. A. Oce tea, No vi Sad 1979, 128–129; О. 
Пе чи кан, Исто ри ја Ру му на, Бе о град 2015, 231–235. 

130 О се о ба ма Ср ба у Уга р ску то ком XIV и XV ве ка вид. С. Ћир ко вић, „Се о бе Ср ба у 
Кра ље ви ну Уга р ску у XIV и XV ве ку”, Се о бе срп ског на ро да од XIV до XX ве ка. Збо р ник 
ра до ва по све ћен три ста го ди шњи ци Ве ли ке се о бе Ср ба, ур. Д. Ран ко вић, Бе о град 1990, 
37–45. У из ве шта ју бо сан ских фра ње ва ца па пи Мар ти ну V из ју ла 1421. го ди не сто ји да у 
по гра нич ним кра је ви ма пре ма Бо сни, Ра шкој, Бу гар ској и Вла шкој жи ве из ме ша ни ши зма
ти ци и ка то ли ци, а у јед ном до ку мен ту из сеп тем бра 1433. на во ди се да из ме ша ни ши зма
ти ци (пра во слав ни) и је ре ти ци жи ве уз по гра нич на ме ста пре ма Вла шкој (Ор ша ва, Се беш, 
Ха цег), Ac ta Bo snae, 115, 139. Уп. ИСН II, 319 (С. Ћир ко вић). У скла ду с тим, по сто ји мо гућ ност 
да се ов де ра ди ло о Ср би ма ко ји су на се ља ва ли по гра нич не кра је ве пре ма Вла шкој. Ипак 
тре ба узе ти у раз ма тра ње да је Вла шка би ла на не ки на чин рат на зо на и са мим тим не при
влач на за на ста њи ва ње. У сва ком слу ча ју, је дан део Ср ба на шао се на овој те ри то ри ји то ком 
XV ве ка.
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и Мол да ви јом. Исто та ко ис ти че да је тих да на Бо сан ско кра љев ство за па ло 
у ве ли ку бе ду, а оче ки вао се и на пад на Хр ват ску.131 Ов де алу ди ра на по след ње 
да не сред њо ве ков не Бо сне и ве ро ват но на њен пад, иа ко то из ри чи то не по
ми ње, као ни пад Де спо то ви не уо ста лом.132 

На кра ју би тре ба ло оце ни ти вред ност Ебен дор фе ро вих ве сти о Ср би ма. 
При мет но је да су ве сти у ко ји ма он ди рект но по ми ње срп ски на род или др жа
ву са др жај но си ро ма шне, али ипак зна чај не. Као што је уо би ча је но у де ли ма 
ова кве при ро де, у Ебен дор фе ро вом цен тру па жње су вла да ри, а ка да су Ср би 
у пи та њу нај ви ше про сто ра је по све ће но де спо ту Ђур ђу. С дру ге стра не, иа ко 
ди рект но не по ми ње Ср бе, ипак да је по дат ке о до га ђа ји ма ко ји су у те сној 
ве зи са исто ри јом срп ског на ро да (Ни ко пољ, Вар на, оп са да Бе о гра да). Сва ка 
од ових би та ка је игра ла зна чај ну уло гу у срп ској сред њо ве ков ној исто ри ји 
и њи хо ви ис хо ди су има ли од ре ђе не по сле ди це по суд би ну срп ског на ро да 
и др жа ве. Он Ср бе не ви ди као ши зма ти ке, већ као на род ко ји се го ди на ма 
су прот ста вљао не вер ни ци ма. Ипак, мо ра се узе ти у об зир да ње го ве ве сти 
прак тич но не до но се но ве по дат ке зна чај не за исто ри ју Ср ба у сред њем ве ку. 
С дру ге стра не, спе ци фич на ин те р пре та ци ја овог хр о ни ча ра, као и са ма чи
ње ни ца да он у ви ше сво јих де ла го во ри о Ср би ма као о на ро ду ко ји има зна
чај ну уло гу у та да шњим зби ва њи ма по се ду је, од ре ђе ну те жи ну ко ја се не мо же 
за не ма ри ти.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

МARKO GA VRI LO VIĆ, Ma
The In sti tu te for Hi story of Bel gra de
Bel gra de, Ser bia

SERBS IN THE WORKS OF THE AU STRIAN CHRO NIC LER  
THO MAS EBEN DOR FER

SUM MARY: Tho mas Eben dor fer, a typi cal re pre sen ta ti ve of the la te me di e val chro nic le 
gen re, gi ves in for ma tion on Serbs in se ve ral of his works, with this da ta lar gely de pen ding 
on the na tu re of the se works. In his ‘Chro ni ca Au stri ae’, the de ta ils he gi ves are mostly in the 

131 Chro ni ca re gum Ro ma no rum II, 925. И на овом ме сту при мет на је из не на ђу ју ће по
узда на оба ве ште ност То ма са Ебен дор фе ра о тур ским пла но ви ма. Из гле да да је сул тан за и ста 
спре мао на пад на Хр ват ску. Та ко по сто ји мо гућ ност да су Тур ци при ли ком на па да на Бо сну 
на па ли и се вер не де ло ве Дал ма ци је, где су се су ко би ли са Хр ва ти ма. У јед ном тре нут ку бан 
Па вле Спер на чић је био за ро бљен. Вид. П. Дра ги че вић, „Прав ци тур ских на па да на Бо сну 
1463. го ди не”, Пад бо сан ског кра љев ства 1463. го ди не, Бе о град – Са ра је во – Ба ња Лу ка 2015, 
155, 159–164; М. Šu njić, „Tro gir ski iz vješ ta ji o tur skom osvo je nju Bo sne”, Gla snik Ar hiv skog 
druš tva ar hiv skih rad ni ka Bo sne i Her ce go vi ne 29 (1989), 143, 145, 150–157. Да кле, Ебен дор фер 
ве ро ват но ни је био си гу ран да ли су Тур ци на па ли Хр ват ску. По след њи хро но ло шки по да
так ко ји он да је од но си се на ав густ 1463. и у ве зи је са ху си ти ма. Chro ni ca re gum Ro ma no rum 
II, 936–937.

132 О па ду Бо сне вид. збо р ник Пад бо сан ског кра љев ства 1463. го ди не. Пре глед ли те
ра ту ре о па ду Бо сне да је E. O. Fi li po vić, „Hi sto ri o gra fi ja o pa du Bo san skog kra ljev stva”, Stje pan 
To ma še vić (1461.–1463.) – slom sred njo vje kov no ga Bo san skog kra ljev stva. Zbo r nik ra do va sa 
zna stve no ga sku pa odr ža nog 11. i 12. stu de no ga 2011. go di ne u Jaj cu, Hr vat ski in sti tut za po vi jest, 
Ka to lič ki bo go slov ni fa kul tet u Sa ra je vu 2013, 11–28.
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con text of his co un try’s hi story. This pi e ce of wri ting con ta ins in for ma tion abo ut the pre sen ce 
of a Ser bian king at the wed ding of the youn ger son of Hun ga rian king Béla IV in Vi en na, as 
well as the do o med mar ri a ge bet we en King Ste fan Du šan and Eli za beth of Hab sburg. Sin ce 
the se events to ok pla ce in the 13th and 14th cen tury, Eben dor fer ac qu i red this in for ma tion 
from ol der chro nic lers, Ot to kar of Styria and John of Vik tring. Upon analysing Eben dor fer’s 
news, that is, the news of Ab bot Jo van, it can be no ted that an al li an ce aga inst the Hun ga rian 
King Char les Ro bert was at the co re of the ne go ti a ti ons re gar ding the mar ri a ge bet we en the 
Ser bian king and the ni e ce of the Au strian Du ke, which has not been re cor ded in wri ting so 
far. For the 15th cen tury, Eben dor fer’s news is of gre a ter in de pen dent va lue. He do es not fail 
to men tion De spot Ðu rađ’s stay in Vi en na, or the Tur kish at tacks of 1454 and 1455, which 
cul mi na ted in an un suc cessful si e ge of Bel gra de in 1456. His at ti tu de to wards Ort ho dox pe
o ple and, thus, Serbs was cle arly pre sen ted in ‘Li ber Pon ti fi cum Ro ma no rum’, whe re he 
con si ders the fe u ding we stern world re spon si ble for the Tur kish con qu ests of the Bal kan sta
tes (Bul ga ria, the Ser bian lands and Byzan ti um), alt ho ugh he al so sta tes that Serbs we re 
aga inst the union of 1439, which was a cle ar in di ca tion of the po si tion of the Ser bian ru ler and 
the church at that po int in ti me. An ne xed to the ‘Chro ni ca re gum Ro ma no rum’, in te re sting 
in for ma tion can be fo und. Eben dor fer sta tes that De spot Đu rađ had been a de fen der of Chri
sti ans for years and that af ter his de ath in 1456, as well as af ter the de ath of his son De spot 
La zar in 1458, the Turks re ga i ned strength and em bar ked on furt her con qu ests in the Bal kans. 
The re fo re, Eben dor fer had a po si ti ve at ti tu de to wards De spot Đu rađ, un li ke We stern re li gi
o us cir cles, who con si de red him a tre ac he ro us, schi sma tic ru ler. In the sa me work, he vi ews 
the con qu est of the Ser bian De spo ta te and ot her sta tes as a me ans to cre a te a gre at Isla mic 
em pi re. A bri ef re fe ren ce to the Serbs, i.e. Ras ci ans in Wal lac hia du ring the re ign of Vlad the 
Im pa ler, is al so of sig ni fi can ce, sin ce it im pli es that at le ast a part of the Ser bian po pu la tion 
in ha bi ted the re gion. Alt ho ugh Eben dor fer’s news do es not bring re mar ka ble no vel ti es for 
Ser bian me di e val hi story, the way in which he de li vers this news can, to a cer tain ex tent, al low 
for a dif fe rent ob ser va tion of the se events.

KEYWORDS: Tho mas Eben dor fer, Au strian Chro nic le, Ro man Po pes Chro nic les, Ro man 
Kings Chro nic les, Serbs, Тurks
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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

О ПРАВ НОМ ПО ЛО ЖА ЈУ СР БА У ЈУ ЖНОЈ УГАР СКОЈ  
‒ СТВАР НОСТ, ЖЕ ЉЕ И КОН ТРО ВЕР ЗЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се да је пре глед нај ва жни јих еле ме на та прав ног по
ло жа ја Ср ба у Ју жној Угар ској, од вре ме на Ве ли ке се о бе 1690. до 1918. го ди не. 
У нај ду жем пе ри о ду Ср би су има ли пер со нал ну ау то но ми ју, за сно ва ну на 
цар ским при ви ле ги ја ма. Оне су вре ме ном огра ни ча ва не и су жа ва не, па се на 
по ли тич ким са бо ри ма по ста вља ју зах те ви за те ри то ри јал ну ау то но ми ју. О 
не ким нај ва жни јим пи та њи ма ве за ним за Се о бу, о ка рак те ру при ви ле ги ја и 
прав ном по ло жа ју Ср ба по сто ја ла су раз ли чи та ми шље ња, и код по је ди них 
уче сни ка у срп ском јав ном и по ли тич ком жи во ту и у на у ци ‒ о бро ју Ср ба 
пре се ље них у Ве ли кој се о би, ка рак те ру Се о бе, ње ним по сле ди ца ма и при ро ди 
прав них ака та ко ји су ре гу ли са ли по ло жај Ср ба. О др жав но прав ној при ро ди 
Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та (1849‒1860) не по сто је ни да нас у на у ци 
пот пу но ујед на че ни ста во ви. Ау тор за кљу чу је да оно ни је има ло ста тус кру
но ви не. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли ка се о ба, број уче сни ка у Се о би, цар ске при ви ле
ги је, ка рак тер при ви ле ги ја, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, кру но ви на

На те ри то ри ји Ју жне Уга р ске срп ског ста нов ни штва би ло је од нај ста
ри јих вре ме на. Ње гов број по ве ћао се пред крај по сто ја ња срп ске сред њо ве
ков не др жа ве, у вре ме вла да ви не по след њих де спо та, а по го то ву по сле ње ног 
ко нач ног па да под осман ску власт. Ср би су се у ви ше на вра та, у ве ћим или 
ма њим гру па ма, пре се ља ва ли у Уга р ску. Број Ср ба ко ји су пре ла зи ли на 
уга р ску те ри то ри ју у тим се о ба ма ни је мо гу ће тач но уста но ви ти, а њи хов 
по ло жај утвр ђи ван је при ви ле ги ја ма по је ди них угар ских кра ље ва. Ми гра
ци ја је би ло и за вре ме тур ске вла да ви не на овим те ри то ри ја ма.1

Ма сов ни је пре се ље ње од и гра ло се за вре ме Ве ли ког беч ког (Мо реј ског) 
ра та (1683‒1699). У то ку овог ра та пре шао је у Уга р ску ве ли ки број Ср ба, па 

1 С. Ћи р ко вић, „Кре та ња пре ма се ве ру”, „Ср би у од бра ни угар ских гра ни ца”, Исто ри ја 
срп ског на ро да II, Бе о град 1982; K. v. Czo er nig, Et hno grap hie der Österreichischen Mo nar chie, 
II Band, Wi en 1857, 152–156. 



је ово пре се ље ње оправ да но на зва но Ве ли ка се о ба. У по ве сти срп ског на ро
да ње не по сле ди це би ле су ду го трај не и суд бо но сне, и за део на ро да ко ји је 
остао на ста рим ста ни шти ма и за онај ко ји се на шао на но вим те ри то ри ја ма.

Од вре ме на Ве ли ке се о бе 1690. го ди не и по чет ка жи во та ве ће и ком пакт
ни је срп ске за јед ни це у Ау стри ји отво ри ће се у ње ном сло же ном др жав ном 
ор га ни зму и ме ђу но си о ци ма по ли тич ке вла сти у ње ним зе мља ма пи та ње 
прав ног по ло жа ја до се ље них Ср ба. Ста тус Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
утвр ђен је при ви ле ги ја ма ко је су та да из да ли хаб збу р шки вла да ри у свој ству 
угар ских кра ље ва. 

По сле Се о бе и из да ва ња цар ских при ви ле ги ја ко ји ма је ре гу ли сан по
ло жај до се ље них Ср ба, кључ не тач ке у исто ри ји срп ског на ро да у Угар ској 
и ње го вој бор би за вер ска и по ли тич ка пра ва пред ста вља ли су Те ми швар ски 
са бор 1790. го ди не, Мај ска скуп шти на 1848, по том осни ва ње Вој вод ства 
Ср би је и Та ми шког Ба на та 1849, ње го во уки да ње 1860. и Бла го ве штен ски са
бор 1861. го ди не. Основ ни циљ ових три ју са бо ра, од но сно срп ског на цио нал
ног по кре та био је очу ва ње пра ва срп ског на ро да и са мог ње го вог оп стан ка, 
пу тем до би ја ња те ри то ри јал не ау то но ми је у Ау стриј ској ца ре ви ни. 

О Се о би, при ви ле ги ја ма и ка рак те ру прав них окви ра ко ји ма је био утвр ђен 
ста тус Ср ба по сто ја ла су раз ли чи та ми шље ња, и код по је ди них уче сни ка у 
срп ском јав ном и по ли тич ком жи во ту, а и на уч ни ка. Срп ски на уч ни ци ‒ прав
ни ци и исто ри ча ри оправ да но су Се о би и при ви ле ги ја ма, од но сно пи та њи ма 
прав ног по ло жа ја Ср ба по све ти ли ве ли ку па жњу, али су њи хо ви за кључ ци че сто 
би ли опреч ни и су прот ста вље ни, и он да ка да се ра ди ло о не ким основ ним 
пи та њи ма: бро ју Ср ба пре се ље них у Ве ли кој се о би, ка рак те ру Се о бе, ње ним 
по сле ди ца ма и при ро ди прав них ака та ко ји су ре гу ли са ли по ло жај Ср ба.

То ли ка па жња, а и раз ли ке у по гле ди ма на Се о бу, од но сно ка рак тер при
ви ле ги ја ко је су по том из да те Ср би ма ре зул тат су чи ње ни це да Се о ба и при
ви ле ги је ни су пред ста вља ле са мо кру пан и ва жан исто риј ски до га ђај у про
шло сти срп ског на ро да, до сто јан и од го ва ра ју ће па жње исто риј ске и прав не 
на у ке. При ви ле ги је су у по ве сти жи во та Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји у 
јед ном ду гом пе ри о ду би ле основ и те мељ њи хо вог прав ног по ло жа ја, њи хо ва 
cha r ta, и као та кве сма тра не за услов њи хо вог оп стан ка као на ро да. На њи ма 
су Ср би гра ди ли сво је по ли тич ке про гра ме и за њи хо во оства ре ње ве зи ва ли 
сво је те жње, го то во до са мог кра ја по сто ја ња др жа ве у ко јој су се на шли.

Раз ли чи та ту ма че ња ни су про из ла зи ла са мо из че сто не до вољ но ја сне 
фор му ла ци је са мих при ви ле ги ја, не го и из ве ли ких раз ли ка у по гле ди ма на 
овла шће ња вла да ла ца ко ји су их из да ва ли. До се ље ње Ср ба по кла па ло се са 
вре ме ном ду бо ких про ме на у ка рак те ру др жа ве и на ро чи то, вр хов не, тј. вла да
лач ке вла сти у Хаб збур шкој мо нар хи ји, вре ме ном тран сфор ма ци је фе у дал не 
др жа ве ‒ и вла да лач ке вла сти и це ло куп ног прав ног си сте ма у ап со лу ти стич
ку мо нар хи ју. У Мо нар хи ји је овај про цес за по чео ка сни је, био ду жи и те жи 
и у по ли тич ком по гле ду мно го осе тљи ви ји не го у не ким дру гим европ ским 
др жа ва ма, због ње не сло же не струк ту ре, а у пр вом ре ду због од но са дво ра 
са угар ским ста ле жи ма. 

О др жав но прав ној при ро ди Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та 
(1849‒1860) не по сто је ни да нас у на у ци пот пу но ујед на че ни ста во ви, ма да се 
ра ди о вре ме ну ка да за то не ма оправ да ња у не до стат ку исто риј ских из во ра. 
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Ка ква је би ла ствар ност у ко јој је у то ку два ве ка жи ве ла и оп ста ла срп ска 
за јед ни ца, ка кве су би ле ње не те жње и ње ни по ли тич ки про гра ми и ци ље ви, 
и ка кве је про тив реч не ста во ве и по гле де о нај ва жни јим пи та њи ма ве за ним 
за прав ни по ло жај срп ског на ро да из ро ди ло то вре ме? 

ВЕ ЛИ КА СЕ О БА; ПРИ ВИ ЛЕ ГИ ЈЕ И ПО ЛО ЖАЈ  
СРП СКОГ НА РО ДА ПО СЛЕ СЕ О БЕ

По раз Ту ра ка под Бе чом на са мом по чет ку Ве ли ког беч ког ра та, 1683. 
го ди не, охра брио је по ко ре не бал кан ске на ро де да се диг ну про тив тур ске 
вла да ви не. Ау стриј ски цар Ле о полд I на сто јао је да у рат укљу чи и на ро де 
ју го и сточ не Евро пе, при до би ја ју ћи до ма ће ста нов ни штво као са ве зни ке, раз
ли чи тим ди пло мат ским сред стви ма, обе ћа ва њем по вла сти ца и при ви ле ги
ја ста ре ши на ма и цр кве ној је рар хи ји. Ве зу са срп ским на ро дом цар је на сто
јао да ус по ста ви и пре ко Ђор ђа Бран ко ви ћа, бра та ер дељ ског епи ско па, ко ји 
се из да вао за по том ка по след ње срп ске вла дар ске ло зе.2 

Та ко је у Ве ли ком беч ком ра ту уче ство вао и ве ли ки број срп ских до
бро во ља ца. Ка да се по сле по ра за цар ске вој ске код Ка ча ни ка 2. ја ну а ра 1690. 
го ди не страх од тур ских ре пре са ли ја по ка зао као оправ дан, Ср би су по че ли 
ма сов но да се по вла че, за јед но са ау стриј ском вој ском, већ од по чет ка 1690. 
го ди не. Цар Ле о полд I по ку шао је да их од вра ти од исе ља ва ња и да их охра
бри да на ста ве бор бу про тив Ту ра ка, зах те ва ју ћи да не на пу шта ју сво ја ог
њи шта. У про гла су ко јим је по звао хри шћа не на уста нак, 6. апри ла 1690, 
по зна том као Lit te rae in vi ta to ri ae, обе ћао је да ће би ти по што ва не ста ре по
вла сти це, сло бо да ве ре, сло бо да из бо ра вој во де, осло бо ђе ње од свих да жби
на и те ре та из у зев оних ко је су да ва не у ста ро вре ме, пре тур ског осва ја ња, 
сло бо дан по сед не по крет них и по крет них до ба ра ко ја бу ду осво ји ли од Ту
ра ка. Ма да фор му ла ци ја про гла са ни је са др жа ла не по сре дан по зив Ср би ма 
да на пу сте сво ја ог њи шта, ја сно је да би рат ни не у спех под ра зу ме вао да ће 
они мо ра ти да се се ле из Ту р ске и ста ве под за шти ту ко ју им цар обе ћа ва.3 

2 На са мом по чет ку ра та, 7. ју на 1683. го ди не, цар је Бран ко ви ћу из дао ди пло му ко јом 
му да је свој ство ба ро на Угар ске кра ље ви не, при зна је по ре кло од срп ске вла да лач ке по ро
ди це и на след но пра во на не ке обла сти, ра чу на ју ћи да ће га ти ме при во ле ти да ути че на 
Ср бе да се по диг ну про тив Ту ра ка. Ка сни је, 20. сеп тем бра 1688, цар је пре ко уга р ске дво р
ске кан це ла ри је увр стио Бран ко ви ћа у ред угар ских гро фо ва и при знао га за го спо да ра 
Или ри је и ве ли ког вој во ду Гор ње и До ње Ме зи је и дру гих зе ма ља. Бран ко вић је ус пео да 
при до би је зна тан број срп ских до бро во ља ца у ау стриј ску вој ску. Ка да је на чи нио про грам 
о вас по ста вља њу срп ске др жа ве уме сто европ ске Тур ске и про гла сио се за на след ног го спо
да ра и де спо та те др жа ве, то је иза зва ло не го до ва ње и за бри ну тост цар ских вој ско во ђа и 
са мо га ца ра, те је Бран ко вић за тво рен и ин тер ни ран у Беч. У про гон ству и там ни ци је про вео 
вре ме од 1689. до смр ти у Хе бу 1711. го ди не (Ј. Ра до нић, Гроф Ђор ђе Бран ко вић и ње го во вре
ме, СКА, По себ на из да ња XXXI II, Бе о град 1911, 77, 122–143, 345–346; Ј. Ра до нић, Ђу рађ II 
Бран ко вић, „де спот Или ри ка”, Це ти ње 1955, 26; Р. Ве се ли но вић, „Раз ви так ми сли о срп ској 
др жав но сти у осло бо ди лач ким по кре ти ма и устан ци ма то ком XVI–X VII сто ле ћа”, Исто риј ски 
ча со пис XXI, 1976; С. Си ме о но вићЧо кић, „Срп ске при ви ле ги је”, Вој во ди на II, 52‒53; Ј. Ра
до нић, „Вој во ди на од Ве ли ке се о бе (1690) до са бо ра у Кру ше до лу (1708)”, Вој во ди на II, 6). 

3 Пра во из бо ра вој во де ушло је у ца рев про глас ве ро ват но као ре зул тат пред став ки 
Ђор ђа Бран ко ви ћа (Ј. Ра до нић и М. Ко стић, Срп ске при ви ле ги је од 1690. до 1792, Бе о град 
1954; С. Си ме о но вићЧо кић, нав. де ло, 52). 
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По што у про гла су ни је би ло ре чи о по вла шће ном по ло жа ју цр кве и ње ног 
по гла ва ра ка кав је има ла под ту р ском вла шћу, на збо ру цр кве них и све тов
них ста ре ши на и на ро да у Бе о гра ду 18. ју на 1690. од лу че но је да се ца ру 
Ле о пол ду упу ти је но пољ ски епи скоп Иса и ја Ђа ко вић, ра ди по твр де при зна
ња цр кве не ау то но ми је и па три ја р хо ве ју рис дик ци је у оном оби му ка ква је 
би ла под Ту р ци ма. Ђа ко вић је у пред став ци ца ру мо лио да се вер ска ау то
но ми ја и дру га пра ва и по вла сти це при зна ју и ста ро се де о ци ма, а не са мо тек 
до се ље ном жи вљу. 

У при ви ле ги ји из да тој 21. ав гу ста 1690. де таљ но су утвр ђе на пра ва цр кве. 
Обра ћа ју ћи се па три јар ху, цр кве ним и све тов ним еле мен ти ма и са мој срп ској 
пра во слав ној цр кви, цар је при хва тио све зах те ве ко је му је са бор у Бе о гра ду 
упу тио пре ко Иса и је Ђа ко ви ћа.4 При зна та је па три ја р хо ва ју рис дик ци ја и 
цр кве на ау то но ми ја, оства ре на је уни фи ка ци ја срп ског жи вља у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји и при зна та па три јар хо ва власт над оним кра је ви ма на Бал ка ну на 
ко је је цар Ле о полд имао пре тен зи је. По твр ђе на су у це ли ни пра ва и по вла сти
це са др жа ни у прет ход ним ак ти ма и до да та не ка но ва: Ср би мо гу да оста ну 
под вођ ством и упра вом соп стве них вла сти, мо гу не сме та но ужи ва ти од 
вла да ра до би је не при ви ле ги је и др жа ти се сво јих оби ча ја. За ви си ће од ар хи
е пи ско па као цр кве ног по гла ва ра не са мо у цр кве ним, не го и у све тов ним 
ства ри ма. Већ у овој при ви ле ги ји из о ста вље на је ин сти ту ци ја вој во де као 
све тов ног по гла ва ра, иа ко су Ср би ви ше пу та по кре та ли то пи та ње, а по гла
вар цр кве до био је и све тов ну власт.5 Са др жи на те при ви ле ги је и на чин 
ње ног на стан ка, као ре зул та та пре го во ра из ме ђу ца ра и пред став ни ка срп ске 
цр кве не је рар хи је и на ро да слу жи ла је као основ ни ар гу мент у ту ма че њу да 
су усло ви под ко ји ма су се Ср би до се ли ли има ли ка рак тер сво је вр сног уго
во ра и да је њи хов по ло жај утвр ђен per mo dum pac ti.6 

До се ље ни Ср би су на ску пу одр жа ном 20. ма р та 1691. из ра зи ли го то вост 
да сту пе у ау стриј ску вој ску, али су тра жи ли да се Ђо р ђе Бран ко вић пу сти на 
сло бо ду. Док се то не до го ди, мо ли ли су до зво лу да иза бе ру дру гу лич ност 
ко ја ће за ме ни ти „вој во ду и де спо та” на че лу на ро да. Бран ко вић ни је осло
бо ђен, а цар је до пу стио да се иза бе ре ње гов за ме ник. Ср би су за по двој во ду 
иза бра ли ка пе та на Јо ва на Мо на стер ли ју, што је цар по твр дио 11. апри ла 
1691. го ди не. Ма да је у де кре ту о име но ва њу на зна че но да ће се по двој во да 
бри ну ти о по сло ви ма срп ског на ро да и упра вља ти Ср би ма, Мо на стер ли ја је 
био би ран ви ше за ко ман дан та срп ске ми ли ци је, не го за по ли тич ког по гла
ва ра на ро да. По сле ње га ви ше ни су би ле би ра не срп ске вој во де.7

4 С. Си ме о но вићЧо кић, нав. де ло, 55. 
5 С. Си ме о но вићЧо кић, нав. де ло, 56. По ред по ме ну тих при ви ле ги ја, кра јем XVII 

ве ка је цар Ле о полд I из дао још три: За штит ну ди пло му од 11. де цем бра 1690. го ди не, При
ви ле ги ју од 20. ав гу ста 1691. го ди не и При ви ле ги ју од 4. мар та 1695. го ди не. То су основ не 
при ви ле ги је ко је су ка сни је по твр ђи ва не, ту ма че не, до пу ња ва не и ме ња не, а из да ва не су и 
но ве ко ји ма су ре гу ли са на не ка но ва пи та ња. При ви ле ги је су си сте ма ти зо ва не и ко ди фи ко
ва не, а и до ста из ме ње не у Де кла ра то ри јал ном ре скрип ту 1775. и Кон зи сто ри јал ној си сте ми 
од 1782. го ди не. 

6 Јо ва на Хри стиф. ба ро на Бар тен штај на, Кра так из ве штај о ста њу ра се ја но га мно
го број но га илир ско га на ро да по цар. и краљ. на след нич ким зе мља ма, Беч 1866, 27. 

7 Ј. Ра до нић, Гроф Ђор ђе Бран ко вић, 450; Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у 
Угар ској, Ма ти ца срп ска, Гу тен бер го ва га лак си ја, Но ви Сад – Бе о град 1999, 37; А. Ивић, 
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О ста ву дво ра пре ма ин сти ту ци ји вој во де ја сно је го во ри ла из ја ва пред
сед ни ка Или р ске дво р ске де пу та ци је ба ро на Ба р тен штај на ‒ ка да су Ср би 
би ли по зи ва ни да се бо ре уз цар ску вој ску, цар се ни је ус те зао, не би ли их 
при до био, „…по ну ди ти (an zu bi e ten) им и сâму сло бо ду да би ра ју се би сво га 
вој во ду, а ипак је ова сло бо шти на са сма опа сна, и би ла би кра љев. вр хов ној 
вла сти са сма на ште ту… Али је исто та ко вр ло до бро би ло, што се по сле 
од у ста ло и од гор ње га ну де ња и што ни је у при ви ле ги ја ма ни шта о из бо ру 
(би ра њу) вој во де уни шло, те о том да кле не мо же ви ше пи та ња би ти”.8 

 И у овој при ви ле ги ји и у ка сни је из да тим др жав ним до ку мен ти ма срп
ске из бе гли це се увек озна ча ва ју као државнацелина, као „за јед ни ца грч ке 
ве ре и срп ског на ро да” или као „рац ки”, „или р ски” или „срп ски на род”, (gens 
ras ci a na, po pu lus Illyri cus) итд. При ви ле ги је го во ре, на да ље, о „ду хов ним и 
све тов ним ста ле жи ма” (Ec cle si a sti cis et sa e cu la ri bus Sta ti bus), у ко је су по ред 
епископа и монашкихисветовнихдуховника спа да ли још и капетани,
поткапетани,барјактарииофицирирацкемилиције, као и „соп стве ни 
ма ги стра ти” срп ских из бе гли ца.9 Срп ска цр ква при зна та је за уста но ву јав
ног пра ва. Та ко су Ср би сво је зах те ве пот кре пљи ва ли чи ње ни цом да се о 
њи ма у свим при ви ле ги ја ма го во ри као о ет нич кој и по ли тич кој це ли ни ‒ 
за јед ни ци и на ци ји, а не као ста нов ни штву.10 Зна чај но је по ми ња ње ду хов них 
и све тов них ста ле жа, јер су ста ле жи у то вре ме оли ча ва ли нај ви ши слој у 
дру штву, слој ко ји је је ди ни имао по ли тич ку власт, па се тај по јам нај че шће 
и по и сто ве ћи вао са по ли тич ком за јед ни цом, од но сно др жа вом. 

* * *

Суд би на и про ме не при ви ле ги јал ног пра ва Ср ба у Угар ској за ви си ли 
су умно го ме од три ју глав них фак то ра: у пр во вре ме од но са Хаб збур шке 
мо нар хи је са тур ском др жа вом, по ли ти ке ка то лич ке цр кве пре ма до се ље ним 
пра во слав ним Ср би ма и, нај ви ше, од носâ у са мој др жа ви ‒ из ме ђу дво ра и 
угар ских ста ле жа. 

Ка рак тер срп ских при ви ле ги ја и ста тус срп ског на ро да ушли су од мах у 
ред оних пи та ња ко ја су у нај ве ћој ме ри тр пе ла по сле ди це др жав но прав них и 
по ли тич ких од но са и су прот ста вље них ин те ре са вла да ра и угар ских ста ле жа 
и иза зи ва ла трај не не су гла си це из ме ђу дво ра и ма ђар ског плем ства. По ли тич
ки од но си у Хаб збур шкој мо нар хи ји по ста ли су на ро чи то сло же ни у вре ме 
вла да ви не Ле о пол да I ка да је др жа ва по че ла да до би ја обе леж ја ап со лу ти зма. 
При зна њем на след ног пра ва Хаб збургâ на уга р ску кру ну у По жу ну 1687. го
ди не би ле су уки ну те уга р ске ста ле шке сло бо де, хаб збур шки вла дар сма трао 
је Уга р ску за сво ју те ко ви ну, над ко јом има пу но па три мо ни јал но пра во.

Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, од нај ста ри јих вре ме на до осни ва ња по ти скопо мо ри шке гра
ни це (1703), Но ви Сад 1929, 304–307. 

8 Ј. Х. Бар тен штајн, Кра так из ве штај о ста њу мно го број но га илир ско га на ро да по 
цар. и краљ. на след нич ким зе мља ма, Беч 1866, 83‒84. 

9 Ј. Х. Шви кер, нав. де ло, 34. 
10 Ј. Ра до нић – М. Ко стић, 22; Р. Гру јић, Ка ко се по сту па ло са срп ским мол ба ма на 

дво ру ће са ра ав стриј ског по след ње го ди не жи во та па три јар ха Ар се ни ја III Чер но је ви ћа, 
Но ви Сад 1906, 26, 28, 68‒69. 



По ло жај срп ског на ро да по ста ће јед но од оних пи та ња ко ја ће се на ћи у 
сре ди шту то га про це са и на ко јем ће се су прот ста вља ти и су ко бља ва ти два 
основ на прин ци па функ ци о ни са ња др жав не вла сти, од но сно при ме не пра ва 
‒ пер со нал ни и те ри то ри јал ни. По сле По жа ре вач ког ми ра и уки да ња По ти
скопо мо ри шке гра ни це ко је је убр зо усле ди ло, не за до вољ ство срп ског гра
ни чар ског ста нов ни штва ових обла сти с јед не стра не, али и по др шка ко ју су 
Ср би пру жа ли Ма ри ји Те ре зи ји у од бра ни ње ног пра ва на пре сто би ли су 
раз лог за по твр ду при ви ле ги ја. По том је, „ра ди ру ко ва ња при ви ле ги ја ма”, 
осно ва на Или р ска дво р ска ко ми си ја 1745. го ди не, од 1747. Или р ска дво р ска 
де пу та ци ја, под пред се да ва њем ау стриј ских до сто јан стве ни ка, што је од мах 
иза зва ло не го до ва ње Уга р ске дво р ске кан це ла ри је. По во дом Са бо ра 1748. го
ди не по ве де на је рас пра ва о над ле жно сти две ју кан це ла ри ја, где се по ка за ла 
основ на раз ли ка у схва та њи ма о по ло жа ју Ср ба у Угар ској. На зах тев Уга р ске 
дво р ске кан це ла ри је да до би је ве ћи уплив у „илир ским” по сло ви ма пр ви 
пред сед ник Или р ске дво р ске де пу та ци је гроф Фер ди нанд Ко ло врат из ја вио 
је „да или р ско (рац ко) би ће (Na ti o nalWe sen) ни је pro vin ci a lehun ga ri cum 
[земаљскоугарска] не го au stri a copo li ti cum [аустријскодржавна], а срп ски 
на род pa tri mo ni um do mus au stri a cae а не pro vin ci a lae reg ni Hun ga ri ae.”11

 По во дом спо ра на ста лог због по сту па ња ка то лич ких би ску па у Угар
ској пре ма пра во слав ним Ср би ма 1753. го ди не, та да шњи пред сед ник Илир ске 
дво р ске де пу та ци је гроф Ке ниг сегЕрбс из ја вио је да се то ме не тре ба чу
ди ти све док се бу де сма тра ло да су уга р ски зе маљ ски за ко ни (le ges Pa tri ae) 
из над при ви ле ги ја и да при ви ле ги је мо ра ју да се по ви ну ју le gi bus reg ni. 
При ви ле ги је су да те на ро ду ко ји је из нај ва жни јих др жав них раз ло га и ра ди 
про те ри ва ња не при ја те ља хри шћан ства из Уга р ске по зван ова мо, он је le gis 
ex cep tis про тив ко јег не мо же да бу де але ги ран ни је дан за кон, и пред ко јим 
мо ра ју да устук ну le ges or di na ri ae, сем ако се са ма при ви ле ги ја, као и моћ 
кра ље ва да је до де ле и по твр де не сма тра ју ни штав ним. Срп ске ства ри 
(„Illyri cum”) не ти чу се са мо Ма ђар ске и Хр ват ске, не го су осе тљи во за јед нич
ко пи та ње свих зе ма ља и спољ не по ли ти ке мо нар хи је. 12 

Двор је сма трао да срп ска пи та ња пред ста вља ју чи сто ау стриј ску по
ли тич ку и до ма ћу ствар, срп ска цр ква уста но ву јав ног пра ва под су ве ре ни
те том мо нар ха, те да не ма по тре бе, као што су твр ди ли уга р ски ста ле жи, да 
срп ске при ви ле ги је мо ра ју да бу ду инар ти ку ли са не (уза ко ње не) на угар ском 
са бо ру да би би ле при ме њи ва не. Ју жне зе мље су „цар ским оруж јем оте те, 
па спа да ју да кле цар ско ме до му, а не кру ни од Уга р ске”.13 Ср би су се та ко 
за и ста на шли из ме ђу Сци ле и Ха риб де, ка ко је у пред го во ру јед не сво је сту
ди је за пи сао Хо рст Ха зел штај нер.14 

11 На род ноцр кве ни са бор ко ји је одр жан у Бе о гра ду не по сред но пред пре се ље ње 18. 
ју на 1690. иза брао је ау стриј ског ца ра за срп ског кра ља (К. Су бо тић, „Уго во ри из ме ђу Ле о
пол да I и срп ског на ро да”, Ле то пис МС, књи га 184, 10‒11; L. Sza lay, Das Rechtsverhältniss 
der ser bischen Ni e der las sun gen zum Sta a te in den Ländern der un ga rischen Kro ne, Le ip zig und 
Pest 1862, 47). 

12 Д. Ј. По по вић, нав. де ло, Књи га дру га, 21‒22; Ј. Х. Шви кер, нав. де ло, 134. 
13 Ј. Х. Шви кер, нав. де ло, 53, 100, 134; А. Сто јач ко вић, Чер те жи во та на ро да срб ског 

у ун гар ским обла сти ма, Беч 1849, 32. 
14 H. Ha sel ste i ner, Die Ser ben und der Au sgle ich, Zur po li tischen und sta at srec htlic hen 

Stel lung des Ser ben Südun garns in den Ja hren 1860‒1867, Wi en‒Kӧln ‒Graz, 1976, 9. 
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При ви ле ги је су по сте пе но су жа ва не и пра ва огра ни ча ва на, а ко нач но 
ре гу ли са ње при ви ле ги јал ног пра ва за вр ше но је се дам де се тих го ди на XVI
II ве ка. Ми тро по ли то ва вла ст све де на је ис кљу чи во на цр кве на пи та ња тзв. 
Де кла ра то ри јом (Re scrip tum Dec la ra to ri um Illyri cae Na ti o nis) од 16. ју ла 1779. 
го ди не.15 Овај акт нор ми рао је це лу ор га ни за ци ју срп ске цр кве, узи ма ју ћи 
при то ме ма ло у об зир са др жи ну срп ских при ви ле ги ја и не за ви сно од же ља 
срп ске цр кве и срп ског на ро да. Остао је на сна зи све до 1868. го ди не у це
ли ни, а у не ким де ло ви ма и по сле тог вре ме на, те је та ко чи нио но ви основ 
по ло жа ја срп ског на ро да у Угар ској. 

* * *

И усло ви пре се ље ња Ср ба и прав на при ро да при ви ле ги ја ко је су од ре ђи
ва ле ка кав ће по пре се ље њу би ти њи хов по ло жај, би ли су раз ли чи то об ја
шња ва ни и ту ма че ни, нај пре од стра не срп ских јав них рад ни ка, по ли ти ча ра, 
прав ни ка и цр кве не је рар хи је, а ка сни је и исто ри ча ра. Ду го трај не по ле ми ке 
и кон тро вер зе, ко је ни су за вр ше не је дин стве но при хва ће ним за кључ ци ма 
по сто ја ле су и у по гле ду са ме се о бе: ње ног ка рак те ра, бро ја пре се ље ног ста
нов ни штва и прав не при ро де при ви ле ги ја ко је су из да ва ли хаб збур шки 
вла да ри. О то ме је пи сао зна тан број ис так ну тих исто ри ча ра и дру гих на
уч ни ка и јав них рад ни ка.16 

При на сто ја њи ма да се утвр ди број пре се ље них Ср ба по ла зи ло се од 
не ко ли ко из во ра, ма ло број них и не пре ци зних, ко ји и са ми са др же раз ли чи
те по дат ке. Нај че шће ко ри шћен био је по да так ко ји се при пи су је па три јар ху 
Чар но је ви ћу, о ко јем по сто ји са мо не ко ли ко из ве шта ја, али се и они ја вља ју 
у ви ше ва ри ја на та. По ми ње се 37.000 (по не где 36.000) до 40.000 по ро ди ца, 
али и исто то ли ко ду ша.17 На те ме љу ових на во да по је ди ни ау то ри по ку ша ли 

15 Ј. Х. Шви кер, 258. 
16 И. Ру ва рац, Од лом ци о гро фу Ђо р ђу Бран ко ви ћу и Ар се ни ју Цр но је ви ћу па три јар ху 

с три из ле та о та ко зва ној Ве ли кој се о би срп ског на ро да, Бе о град 1898; 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 (1689–1693), Бе о град 1902; Ј. Ра до
нић, „Вој во ди на од Ве ли ке се о бе (1690) до са бо ра у Кру ше до лу (1708)”, Вој во ди на II; М. 
Ко стић, „О по ста њу и зна ча ју тзв. „Ин ви та то ри је” Ле о пол да I бал кан ским на ро ди ма од 6. 
апри ла 1690”, Ис то ри ски ча со пис, књ. 2, Бе о град 1951; Р. Ве се ли но вић, „О не ким пи та њи ма 
на род них по кре та с кра ја XVII ве ка”, Исто риј ски гла сник, 1‒2 (1959); Г. Ста но је вић, Ср би ја 
у вре ме Беч ког ра та, Бе о град 1976; Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I‒III, Но ви Сад 1990; Д. 
Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, Бе о град 1985; С. Си ме о но вићЧо кић, „Срп ске при ви ле ги је”, 
Вој во ди на II; М. Јак шић, „При ро да пре ла ска Ср ба у Уга р ску 1690 и При ви ле ги је”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, 206 (1901); Г. Ге р шић, „По сле пе де сет го ди на”, Де ло, књ. 19, Бе о град 1898; 
А. Ђу кић, „Кад су се Ср би са па три јар хом III Чар но је ви ћем до се ли ли у зе мље ма ђар ске 
кру не”, Ја вор, 11‒12 (1891); Ј. То мић, Се о ба Ср ба, Но ви Сад 1908. 

17 Пре ма за пи су ка лу ђе ра Сте фа на Ра ва ни ча ни на па три јарх Ар се ни је Чар но је вић пре
се лио се са ве ли ким бро јем Ср ба, 37.000 фа ми ли ја (Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и 
нат пи си, књ. III (ре принт из да ње), Бе о град 1984, 94, за пи си бр. 5383, 5284). Ау стриј ски 
ет но граф и исто ри чар Карл фон Цер ниг ис ти че да је по да так о 40.000 по ро ди ца из ри чи то 
на ве ден у јед ном под не ску дво ру 1706. го ди не (пред став ци ца ру Јо си фу 6. мар та 1706), али 
и да је обич но при хва ће на про це на од 36.000 по ро ди ца. Пи ше да је не ко ли ко хи ља да Ср ба 
пре шло још 1689. под вођ ством Ђор ђа Бран ко ви ћа. За раз ли ку од ве ћи не ау то ра ко ји не на
во де бро је ве, по ми ње и да је у то ку сле де ћих де сет го ди на пре шло још 6.000 по ро ди ца. То 
је до ве ло до та кве гу сти не на се ље но сти срп ског ста нов ни штва у Ју жној Угар ској, да су 
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су да утвр де број Ср ба ко ји су уче ство ва ли у Се о би. Њи хо ве про це не бро ја 
пре се ље них Ср ба ве о ма се раз ли ку ју: 30.000 ду ша (Р. Са мар џић), 70.000–
80.000 (И. Ру ва рац и Д. Ј. По по вић), 70.000 (Г. Ста но је вић), 370.000–400.000 
ду ша (Ј. Х. Шви кер), нај ма ње 185.000 (Д. Бог да но вић), 500.000 (А. Ђу кић, Е. 
Пи ко, А. Сто јач ко вић). Ни ка нор Гру јић на во ди „бли зу 40.000 нај слав ни ји 
Срб ски по ро ди ца”.18 

И у ау стриј ским зва нич ним до ку мен ти ма на ла зе се слич ни бро је ви. У 
оп шир ној пред став ци Ми ни стар ског са ве та упу ће ној вла да ру 17. но вем бра 
1849, по во дом устрој ства Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та по ми ње се 
36.000 до 37.000 срп ских по ро ди ца грч коне сје ди ње не ве ро пи спо ве сти.19 

И код оних ау то ра ко ји су за по ла зни по да так узи ма ли 37.000 као број 
по ро ди ца, ко нач не про це не би ва ле су ве о ма раз ли чи те. Ила ри он Ру ва рац је 
од ба цио као пот пу но пре те ра не про це не не ких ау то ра ко ји су о то ме пи са
ли.20 При хва тив ши као основ ни по да так онај о 37.000 по ро ди ца до шао је, на 
те ме љу ме то до ло ги је Вла ди ми ра Јак ши ћа, „шта ти сти ча ра” ко јег је ува жа вао, 
до бро ја од 70.000 до 80.000 ду ша. То би зна чи ло да је та да шња срп ска по
ро ди ца има ла 2,16 чла но ва и то ако се при ра чу на њу узме у об зир ве ћи број 
Ру вар че ве про це не ‒ 80.000. 

С дру ге стра не, Ру ва рац је не ми ло срд но кри ти ко вао оне пи сце (А. Сто
јач ко вић, Е. Пи ко) ко ји су из истог бро ја по ро ди ца из ве ли ра чу ни цу о 500.000 
ду ша, по ла зе ћи од прет по став ке да је та да шња срп ска па три јар хал на по ро ди
ца има ла 15‒20 чла но ва.21 Ве ро ват но би се и јед на и дру га про це на број но сти 
по ро дич них за дру га код Ср ба у то вре ме мо гла до ве сти у пи та ње. Ј. Х. Шви кер 
ни је од ба цио мо гућ ност да је та да шња срп ска па три јар хал на по ро ди ца че сто 
има ла 15‒20 чла но ва, али је за основ сво је ра чу ни це ипак узео 10 чла но ва, 
што би та ко ђе да ло број од 370.000 до 400.000 ду ша. И он на по ми ње да је у 
то ку сле де ће де це ни је до се ља ва ње Ср ба би ло не пре кид но на ста вље но.22 

Ду шан Ј. По по вић сло жио се са Ру вар цем у про це ни бро ја уче сни ка у 
се о би. На вео је не ко ли ко по да та ка из ко јих је из вео тај број пре се ље них, 
на по ми њу ћи да је сво је тврд ње до ка зао на те ме љу из во ра.23 То је бе ле шка 

По же шка, Ву ко вар ска, Срем ска и То рон тал ска жу па ни ја од кра ја XVII, и то ком пр ве по ло
ви не XVI II ве ка у обич ном го во ру на зи ва ни Ра шка (К. von Czo er nig, Et no grap hie der 
Оеsterreichischen Mo nar chie, II. Band, Wi en 1857, 157, 161, 306). 

18 На род на срб ска скуп шти на 1га и 3ма ја 1848. у Кар лов ци др жа на, пре ђа шња по
ли ти ка дво р ска, и са да шња по ли ти ка но ве ма џар ске вла де, Бе о град 1848, 1. 

19 А. Сто јач ко вић, Чер те жи во та на ро да срб ског у ун гар ским обла сти ма, од вре ме
на, кад су Ма ђа ри у ове до шли, па до слав ног до ба вос кре се ни ја Вој во до ви не Сер би је, или од 
го ди не 895‒1848, Беч 1849, 98. 

20 И. Ру ва рац, нав. де ло, 101‒103. 
21 А. Сто јач ко вић је сво ју ра чу ни цу о бро ју до се ље них Ср ба за сно вао на нај че шће 

ко ри шће ном по дат ку од 37.000‒40.000 по ро ди ца. Пре ма сту ди ји Ог ње сла ва Утје ше но ви ћа 
Остро жин ског, по ро дич не за дру ге код Ју жних Сло ве на бро ја ле су од 15 до 20 гла ва (Ale
xan der Sto jac sko vics, Über die sta at srec htlic hen Verhältnissen der Ser ben in der Woj wo di na… 
17–18; Og. M. Uti e še no vić, Ha u skom mu nion der Südsla ven, Wi en 1859). Ма ло пре ци зни ја ра чу
ни ца по ка зу је да би, по ла зе ћи од 400.000 или 500.000 гла ва и 37.000 по ро ди ца, број чла но ва 
за дру ге био не што пре ко 10, од но сно 13, а не 15‒20. 

22 Ј. Х. Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, Но ви Сад ‒ Бе о град 1998, 26. 
23 Д. Ј. По по вић пи ше да је Ру ва рац сво ју про це ну бро ја уче сни ка у Ве ли кој се о би 

из нео углав ном „на осно ву бе ле жа ка дру го га ре да и на осно ву из ве сних окол но сти, ви ше 
ин ту и тив но не го на осно ву по у зда ног ма те ри ја ла”, а да је ње го во ми шље ње ка сни је до ка



oбјављена у беч ким но ви на ма The a tri eu ro pa ei con ti nu a ti 1696, по ко јој је по 
па ду Бе о гра да под цар ску власт пре шло 20.000 до 30.000 ду ша. Сâм па три јарх 
је у пи сму двор ском кан це ла ру 1690. го ди не за бе ле жио да је са мо гру па ко ја 
се исе ли ла до Бу ди ма бро ја ла 30.000 ду ша. У пред став ци ца ру Јо си фу 6. ма р та 
1706. пи ше да се ви ше од 40.000 ду ша скло ни ло под окри ље ау стриј ског ца ра. 
Пре ма пи сму кар ди на ла Ко ло ни ћа па пи би ло их је ви ше од 60.000. Из све га 
то га По по вић за кљу чу је да је пре се ље них Ср ба би ло око 60.000 до 70.000.24

Ма да ве ћи на исто ри ча ра по ми ње и пре се ље ња гру па ко ја су се до га ђа
ла пре Ве ли ке се о бе, пре ла ске ма њих гру па ко ји су усле ди ли по сле ње, као 
и да ље ми гра ци је у то ку пр вих де це ни ја XVI II ве ка, све до Бе о град ског 
ми ра и ко нач ног уста љи ва ња гра ни це са Осман ском ца ре ви ном, обич но се 
број та да пре се ље них Ср ба не по ми ње у овим рас пра ва ма и не убра ја у ко
нач не про це не, што би ве ро ват но би ло те шко, па и не мо гу ће.25 К. Су бо тић 
је за пи сао о се о би: „По вла чи ло се на све стра не; се о ба се ни је од јед ном до го
ди ла; као што је тра ја ла за це лог ра та, исто та ко се ни је зби ва ла на јед ном 
ме сту. Ка рак тер ове се о бе је рас тре ше ност; на род се ни је пре се лио јед ном 
од лу ком ни во љом, он је на те ри то ри јум дру ге др жа ве пре ла зио, кад су га 
ге не ра ли по зи ва ли, или кад је до го ре ло до но ка та”. 26 

Ме ђу тим, у од но су на та да шњу гу сти ну на се ље но сти и број ста нов ни ка, 
и нај ма њи од ових прет по ста вље них бро је ва био је у ства ри сра змер но ве о
ма ве ли ки. Г. Ста но је вић сма тра да је Ср би ја та да има ла нај ви ше до 200.000 
ста нов ни ка Ср ба, без Ту ра ка и стра на ца.27 

Ко ста Ми лу ти но вић је 1980. го ди не за кљу чио да је Ру ва рац био у пра
ву до ка зу ју ћи да број Ср ба до се ље них 1690. ни је пре ла зио 70.000 до 80.000 
гла ва. Доц ни ја ис тра жи ва ња, пи ше он, по твр ди ла су да је то ми шље ње би
ло ис прав но.28 Ме ђу тим, зна тан број ау то ра чи ји су спи си ка сни је об ја вље
ни ни је при хва та ла те про це не. 

* * *

С об зи ром на то да је ве ћи на оних ко ји су пи са ли о Ве ли кој се о би, би ло 
у свој ству ак тив них уче сни ка у срп ском по ли тич ком жи во ту за вре ме по сто
ја ња Хаб збур шке мо нар хи је, би ло оних ко ји су о Се о би пи са ли као на уч ни
ци, ис тра жи ва чи про шло сти, исто ри ча ри, али и дру ги, ко ри сти ла углав ном 
исте, ма ло број не из во ре, за чу ђу је чи ње ни ца да су њи хо ви за кључ ци би ли 

за но да осно ву по у зда ног са вре ме ног ма те ри ја ла (Д. Ј. По по вић, „Рад И. Ру вар ца на про у ча
ва њу исто ри је Ср ба у Вој во ди ни”, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду, V, 2(12) (1932), 
250). 

24 Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни, Књи га пр ва, Но ви Сад 1957, 320. По да ци ко је По по вић 
на во ди те шко се мо гу сма тра ти тач ним, јер су углав ном и фор му ли са ни као при бли жни, па 
се та ко мо же до ве сти у пи та ње и ње гов за кљу чак да је ко нач ни број ко ји на во ди до ста по у здан. 

25 Р. Ве се ли но вић, „Ве ли ка се о ба Ср ба 1690”, Исто ри ја срп ског на ро да, Тре ћа књи га, 
пр ви том, Бе о град 1993, 535‒542; А. Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Но ви Сад 1929, 275, 489). 

26 К. Су бо тић, „О иде ји срп ске вој во ди не…, 42. 
27 Г. Ста но је вић, нав. де ло, 23. Ста но је вић под Ср би јом под ра зу ме ва те ри то ри ју тзв. 

уже СР Ср би је из вре ме на ка да је пи сао сво ју сту ди ју. 
28 K. Mi lu ti no vić, „Ila rion Ru va rac i Ja ša To mić”, Po seb ni oti sak iz Br. 1‒2/1980, Ju go slo

ven skog isto rij skog ča so pi sa, 13. Ми лу ти но вић ни је пре ци зни је на вео ко ји су но ви из во ри 
би ли у пи та њу.

39
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то ли ко раз ли чи ти. Ма ли број из во ра, њи хо ва не пре ци зност и не до вољ на 
по у зда ност би ла је сва ка ко основ ни раз лог што су се ми шље ња о нај ва жни
јим пи та њи ма у ве зи са Ве ли ком се о бом раз ли ко ва ла. Ме ђу тим, ду го трај не 
рас пра ве о овом про бле му, „пи та њу свих пи та ња”, жу чан тон по је ди них 
уче сни ка у рас пра ва ма и ве о ма круп не раз ли ке у ре зул та ти ма њи хо вог ис
тра жи ва ња на ме ћу пи та ње да ли су раз ло зи ових ра спри би ли ис кљу чи во 
на уч не при ро де, би ло да се ра ди ло о исто риј ском или прав ном аспек ту про
бле ма о ко јем је би ла реч. 

Ве ро ват но је, пак, и пре не го са мо ста ње из во ра, зна чај ко ји се у по ли
тич ком по гле ду при да вао основ ним чи ње ни ца ма ве за ним за Се о бу про у зо
ко вао то ли ке раз ли ке ме ђу по је ди ним њи хо вим ис тра жи ва чи ма. Ипак, го
то во ни је дан од ау то ра ко ји су пи са ли о Се о би, ње ним узро ци ма, на чи ну 
пре се ље ња и бро ју та да пре се ље них Ср ба, ма ко ли ко да је од луч но за сту пао 
и бра нио сво је ми шље ње ни је дао пот пу но ја сно об ја шње ње свог ту ма че ња 
по сле ди ца до се ље ња ве ћег или ма њег бро ја из бе гли ца, од но сно зна че ња 
ко је је то ме при да вао. 

* * *

Већ пр ви акт ца ра Ле о пол да I (Lit te rae in vi ta to ri ae) раз ли чи то је ту ма чен 
у исто ри о гра фи ји, у по гле ду то га да ли је пред ста вљао по зив у се о бу или 
са мо обе ћа ње од ре ђе них при ви ле ги ја по сле ау стриј ског осва ја ња. Раз ли чи
тих ми шље ња би ло је и о то ме ко ја се те ри то ри ја под ра зу ме ва ла под фор
му ла ци јом „оно што бу де осло бо ђе но од Ту ра ка”, о из бо ру вој во де и о не ким 
дру гим по је ди но сти ма ко је при ви ле ги је са др же. 

Нај ви ше не су гла си ца би ло је у ве зи са прав ном при ро дом при ви ле ги ја 
‒ да ли су оне има ле свој ство уго во ра са вла да о цем? По сто ја ње уго во ра зна
чи ло би по сто ја ње пра ва и оба ве за за обе стра не ко је би га за кљу чи ле. У 
срп ској јав но сти у XIX ве ку, јав ни рад ни ци, по ли ти ча ри, прав ни ци, при пад
ни ци цр кве не је рар хи је и ве ћи на исто ри ча ра су го то во без из у зет ка при хва
та ли ово ста но ви ште. Сма тра ли су да су при ви ле ги је би ле ре зул тат пре го
во ра из ме ђу ца ра и срп ских пред став ни ка, у пр вом ре ду епи ско па Иса и је 
Ђа ко ви ћа и да су се Ср би пре ма то ме до се ли ли и њи хов по ло жај био уре ђен 
уго во ром, per mo dum pac ti.

У сво јим спи си ма о том пи та њу срп ски пр ва ци и исто ри ча ри нај че шће 
су се осла ња ли на из ја ве ау стриј ских ви со ких др жав них до сто јан стве ни ка 
и по зи ва ли на њих, сма тра ју ћи их за ме ро дав не из во ре. О уго во ру као осно ву 
пре се ље ња Ср ба го во ри ла су дво ји ца пред сед ни ка Или р ске дво р ске де пу
та ци је, ко ја је би ла уста но вље на ра ди во ђе ња срп ских по сло ва 1743. го ди не 
‒ Фра ња Ко лер и Јо хан Кри стоф Бар тен штајн.29 С об зи ром на по ло жај ко ји 
је за у зи мао, углед и ути цај ко ји је ужи вао, Бар тен штај нов став сма тран је за 
ме ро да ван и по у здан из вор.30 

29 Или р ска дво р ска ко ми си ја фор ми ра на је 1743. го ди не; 1747. го ди не је про ме ни ла 
име у Или р ска дво р ска де пу та ци ја, ко ја је де ло ва ла до 1777. го ди не. Та да је уки ну та, а срп
ске ства ри су пот па ле под Уга р ску дво р ску кан це ла ри ју. 

30 Јо хан Кри стоф фон Бар тен штајн (Штрас бург, 1689 ‒ Беч, 1767) сту ди рао је пра во и 
исто ри ју и 1715. сту пио у ау стриј ску др жав ну слу жбу, у зва њу цар ског са вет ни ка. За са вет ни ка 
при двор ској кан це ла ри ји име но ван је 1726. го ди не. Убр зо је сте као зна тан ути цај на др жав не 
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Ни ка нор Гру јић 1848. го ди не пи ше да су Ср би са чи ни ли са дво ром 
уго во ре при ли ком до се ље ња.31 Ја ков Жи ва но вић је 1849. го ди не пи сао о 
ме ђу соб ним уго во ри ма срп ског на ро да и им пе ра то ра.32 И Алек сан дар Сто
јач ко вић го во ри о уго во ри ма.33 Исто ми шље ње имао је и ау тор књи ге Глас 
из Ср би је о пи та њу на род но сти у Угар ској.34 Ка мен ко Су бо тић на во ди из
во ре из тај не цар ске ар хи ве у Бе чу, на осно ву ко јих за кљу чу је да се мо же 
при хва ти ти ми шље ње да су се Ср би до се ли ли per mo dum pac ti.35 Иси дор 
Ни ко лић пи ше 1849. го ди не о трак та ти ма ко је је на род пот пи сао са ца рем.36 
Као члан срп ске де пу та ци је у Бе чу 1849. го ди не, Кон стан тин Бог да но вић 
пи сао је ру ском по сла ни ку гро фу Ме де му да се срп ско Вој вод ство те ме љи 
на фор мал ним уго во ри ма за кљу че ним са рим ским или угар ским вла да ри ма, 
у вре ме ка да је ту р ска власт не пре ста но пре ти ла оп стан ку цар ства и ми ру 
За пад не Евр о пе.37 

У свом обра зло же њу пред ло га за кљу ча ка Бла го ве штен ског са бо ра Ђо р ђе 
Сто ја ко вић на гла ша ва да је при ви ле ги ја од 6. апри ла 1690. го ди не би ла ме
ђу на род ни уго вор из ме ђу кру не уга р ске, од но сно ње ног но си о ца и сло бод ног 
и до та да не за ви сног срп ског на ро да.38

За кљу чак да је по ло жај пре се ље ног срп ског на ро да по чи вао на не кој 
вр сти уго во ра нај же шће је оспо ра вао И. Ру ва рац. Ру ва рац је сма трао да не 
мо же би ти ни го во ра о уго во ру као осно ву до се ље ња и жи во та Ср ба. Одав ши 

по сло ве. За вла да ви не ца ра Кар ла VI оба вљао је ва жне др жав не и ди пло мат ске по сло ве, па 
је по стао ца рев нај у ти цај ни ји са вет ник. По сле до ла ска на пре сто Ма ри је Те ре зи је, ње гов 
углед је и да ље ра стао, па су му по ве ра ва ни нај ва жни ји по сло ви и у уну тра шњој упра ви и 
у спољ ној по ли ти ци зе мље. Тај ни са вет ник и ви це кан це лар ди рек то ри ју ма in pu bli cis et ca me
ra li bus по стао је 1753. го ди не. Ка да је име но ван за пред сед ни ка Или р ске дво р ске де пу та ци је, 
по све тио је ве ли ку па жњу срп ским при ли ка ма. За по тре бе обра зо ва ња пре сто ло на след ни ка 
Јо си фа на пи сао је и књи гу о Ср би ма и свим ре ше њи ма и уред ба ма ко је су се на њих од но
си ле. За ту свр ху је пред ло жио и да се на чи ни исто риј ски ком пен ди јум, са чи нив ши сâм 
оп ши ран пре глед не мач ке исто ри је (Al fred Rit ter von Ar neth, „Jo hann Cri stoph Bar ten stein 
und se i ne Ze it”, Ar chiv für österreichische Geschic hte, Wi en, Bd. XLVI (1871), 1–214). 

31 На род на срб ска скуп шти на 1га и 3ма ја 1848. у Кар лов ци др жа на, 13–14, 16, 18. 
32 Ј. Жи ва но вић, Шта је про би тач но за вој вод ство Сер би ју, да бу де кру но ви на по 

ок три и ра ном’ Уста ву от 4. Ма р та, или да не бу де?, 4. 
33 А. Сто јач ко вић, Чер те жи во та на ро да срб ског у ун гар ским обла сти ма, од вре ме

на, кад су Ма ђа ри у ове до шли, па до слав ног до ба вос кре се ни ја Вој во до ви не Сер би је, или од 
го ди не 895 ‒ 1848, У Бе чу 1849, 27, 29‒36. У јед ној сво јој књи зи Сто јач ко вић је ди пло му 
ца ра Ле о пол да од 1690. на звао Pac tum Con ven tum (Ale xan der Sto jac sko vics, Über die sta at
srec htlic hen Verhältnissen der Ser ben in der Woj wo di na und über ha upt in den Ländern der 
un ga rischen Kro ne, Te me svar 1860, 16, 19). 

34 „…Ср би ни су оти шли пре ко Са ве као бе гун ци ни као ка кве ту ма ре а ни као та кви 
ко ји су бла га тра жи ли, већ као на род на ор га ни за ци ја са сво јим пра ви ма и пу ним сти хи ја ма 
жи во та, ко ја се по уго во ру као ра ван с рав ним на ста ни ла у но вој по стој би ни” (Глас из Ср би је 
о пи та њу на род но сти у Угар ској, Бе о град 1865, 61). Ау тор књи ге је ве ро ват но Ни ко ла Кр стић. 

35 К. Су бо тић, „О иде ји Срп ске вој во ди не и на род ноцр кве не ау то но ми је на кон цу 
XVII. ве ка”, Ле то пис МС, књ. 183, св. 3 (1895), 26‒27, 39, 48; „Уго во ри из ме ђу Ле о пол да I. и 
срп ског на ро да”, Ле то пис МС, књ. 184, св. 4 (1895), 1‒12; О глав ној се о би Ср ба под Ар се ни јем 
III Чар но је ви ћем и о пр вим срп ским при ви ле ги ја ма, Зе мун 1897, 20–21. 

36 И. Ни ко лић, Вој вод ство Сер ба ау стриј ски, Ви је на 1849, 26‒31. 
37 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, М. 10.186, M. 10.203; J. Thim A magyarországi 

1848–49iki szerb fölkelés történe te I–I II, Bu da pest 1930–1940, III, 441–445. 
38 Ј. Ђор ђе вић, Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра на ро да срб ског у Срем ским Кар лов

ци ма 1861, Но ви Сад 1861, 18‒19. 
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пу но при зна ње ро до љу бљу сво га „ду хов ног оца” Ни ка но ра Гру ји ћа и Иси
до ра Ни ко ли ћа, та ко ђе „пе сни ка и ве ли ког бе сед ни ка” од ба цио је њи хо ве 
ста во ве о то ме. По што је на вео да је по зна ти ау стриј ски др жав ник Бар тен
штајн у ви ше на вра та го во рио да су се Ср би до се ли ли per mo dum pac ti, од
ба цио је ту тврд њу, по зи ва ју ћи се на Шви ке ра, са чи јим се оце на ма о ка рак
те ру до се ље ња Ср ба сла гао.39 

У рас пра ви „При ро да пре ла ска Ср ба у Уга р ску 1690. и при ви ле ги ја” Ми
лу тин Јак шић је, по што је дао ис цр пан пре глед раз ли чи тих ста во ва о тим 
пи та њи ма, из нео и сво је ста но ви ште. Ср би у Мо нар хи ји не са мо да ни су би ли 
не же ље ни и не по зва ни, на про тив, би ли су и по зи ва ни и же ље ни, то ком три 
ве ка, па и за вре ме ра та 1683‒1699. Ин те рес Мо нар хи је био је да они на се ле 
пу сте пре де ле у Угар ској и, ва жни је од то га, да се ор га ни зу је гра ни ца. Оправ
да но се мо же сма тра ти да су при ви ле ги је има ле свој ство уго во ра. Пра ва срп
ског жи вља уре ђе на при ви ле ги ја ма од но си ла су се на све Ср бе, и оне ко ји су 
ра ни је на ста њи ва ли зе мље рим ског ца ра и угар ског кра ља и оне до се ље не.

Јак шић је по све тио до ста па жње и пи та њу вој во де и вој во ди не, не сла
жу ћи се у то ме са Ру вар цем. На во де ћи број не из во ре на сто јао је да пот кре
пи свој за кљу чак да је ми сао о вој во ди ни ко ја би се за до би ла бо р бом про тив 
Ту ра ка би ла уко ре ње на у ду хо ви ма. Го во ре ћи о исто риј ским ко ре ни ма ове 
те жње по ми ње срп ске де спо те у угар ским зе мља ма и њи хо ве обла сти, чи
ње ни цу да су Ср би по сле тур ског осва ја ња чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва у 
Ба на ту и Бач кој и да су те пре де ле и са ми Ма ђа ри на зи ва ли Ср би јом. И по
сле Кар ло вач ког ми ра Фра ња II Ра ко ци на не ко ли ко ме ста у сво јим пи сми ма 
на зи ва Бач ку Ráczország.40

Освр нуо се и на уло гу Ђо р ђа Бран ко ви ћа. Не упу шта ју ћи се по дроб ни је 
у ис пи ти ва ње лич но сти и те жњи Бран ко ви ће вих, за кљу чио је да је ње го ва 
из ми шљо ти на о крв ном срод ству код на ро да тре ба ло да пот кре пи оно што 
је би ло сво је вр сно ду хов но срод ство са Бран ко ви ћи ма. Ђор ђе Бран ко вић 
при хва тио је ми сао срп ских ге не ра ци ја; већ чи тав век пре то га Ср би и оста
ли бал кан ски на ро ди упи ра ли су по глед на за пад, оче ку ју ћи по моћ од ца ра, 
са вој ског вој во де па и од са мог па пе да њи хо вом по мо ћу об но ве др жа ву. Те 
су се на де по ка за ле на кра ју као ја ло ве, као об ма на, ко јој је под ле гао и Бран
ко вић. Оно што ње му, уче ном исто ри ча ру и ди пло ма ти ни је би ло ја сно, 
от крио је Бог про сти ма и не у ки ма, Цр ном Ђо р ђу и Ми ло шу.41

Ука зао је на раз ло ге због ко јих су при ви ле ги је да ва не Ср би ма и свр ху 
ко ју су има ле: при ви ле ги је су се да ва ле и по твр ђи ва ле увек у кри тич ним 
мо мен ти ма, кад су и пре сто и кра ље ви на би ли уз др ма ни из те ме ља.42 Ва жан 
до каз да при ви ле ги је ни су би ле про тив не угар ском уста ву ви ди у то ме што 
се ма ђар ски са бор, др жан 1715. го ди не, ни је огра дио од при ви ле ги ја ко је су 
та да на са бо ру про чи та не.43

39 И. Ру ва рац, Од лом ци о гро фу Ђо р ђу Бран ко ви ћу и Ар се ни ју Цр но је ви ћу па три јар ху 
с три из ле та о та ко зва ној Ве ли кој се о би срп ског на ро да, Бе о град 1898, 112, 120‒121. 

40 М. Јак шић, „При ро да пре ла ска Ср ба у Уга р ску 1690. и при ви ле ги ја”, Ле то пис МС, 
књи га 206, све ска II (1901), 7‒11, 14‒21. 

41 М. Јак шић, нав. де ло, 21‒22. 
42 М. Јак шић, нав. де ло, 26. 
43 М. Јак шић, нав. де ло, 30. Јак шић се по зи ва на Шви ке ра (Ј. H. Schwic ker, Po li tische 

Geschic hte der Ser ben in Un garn, Bu da pest 1880, 220). 
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И Јо ван Су бо тић сма трао је да је Ср би ма по при ви ле ги ја ма при па да ло 
пра во да би ра ју свог вој во ду. У ау то би о гра фи ји је на вео да је на ње гов на
го вор ми ни стар Ста ди он из ме нио тач ку ко ја се у на цр ту ца р ског ма ни фе ста 
од 15. де цем бра 1848. го ди не од но си ла на вој во ду, па је реч „име но ва ти” 
за ме нио са „по твр ди ти”, јер Ср би има ју пра во да би ра ју вој во ду, а Мај ска 
скуп шти на је иза бра ла вој во ду.44 

Да је ве ћи на срп ских јав них рад ни ка и на уч ни ка усво ји ла те зу о уго
вор ном ка рак те ру ца р ских при ви ле ги ја и пра ва про ис те клих из њих, утвр дио 
је и углед ни срп ски прав ни пи сац Гли го ри је Ге р шић у свом спи су на ста лом 
по во дом пе де се те го ди шњи це Срп ског на род ног по кре та: „…срп ски на род 
у Угар ској, а спе ци јал но ње го ви пр ва ци и прав нич ки обра зо ва ни љу ди, у 
те ча ју це ло га 18. и 19. ве ка све до нај но ви је га до ба ни ка ко и ни кад ни су сма
тра ли те раз не по ве ље ца ра и кра ља, ко је су јед на за дру гом у из ве сним 
раз ма ци ма из да ва не, као не ке ак те, ко ји је дан дру го га по ти ру и уки да ју, 
не го су их сма тра ли као по ступ но из да те са став не де ло ве јед но га истог уго
во ра или као уго во ре, ко ји је дан дру гог до пу њу ју и по не ке у пре ђа шњем 
ак ту не до вољ но пре ци зи ра не, тач ке из бли же об ја шња ва ју и утвр ђу ју”.45 

И исто ри ча ри но ви јег до ба др жа ли су да су при ви ле ги је има ле ка рак тер 
спо ра зу ма, од но сно да су се Ср би пре се ли ли на осно ву сво је вр сног ме ђу на
род ног уго во ра. Сте ван Си ме о но вићЧо кић, ау тор до са да још не пре ва зи ђе не 
прав ноисто риј ске сту ди је о срп ским при ви ле ги ја ма сма тра да се до из да
ва ња Ле о пол до ве при ви ле ги је од 21. ав гу ста 1690. го ди не до шло оди ста per 
mo dum pac ti.46 И Ду шан Ј. По по вић пи ше да су Ср би пре шли у Ма ђар ску на 
осно ву уго во ра: „…бар у пр во вре ме, др жав на власт је у др жав но прав ном 
по гле ду раз ли ко ва ла Ср бе ко ји су у Ма ђар ску пре шли на осно ву уго во ра са 
вла да ром и има ли при ви ле ги сан по ло жај и Ср бе ста ро се де о це, ко ји су би ли 
под ре ђе ни зе маљ ским за ко ни ма”.47

ЗАХ ТЕ ВИ ЗА ТЕ РИ ТО РИ ЈУ

У ап со лут ној мо нар хи ји у ка кву се Хаб збур шка ца ре ви на пре о бра жа
ва ла на ста ја ла су и но ва схва та ња о су шти ни и при ро ди др жав не вла сти. 
Упо ре до с про ме на ма у по ло жа ју Ср ба ко је су у пр вом ре ду би ле плод по ли
тич ких при ли ка и од но са ко ји су вла да ли у Мо нар хи ји, де ло вао је у прав цу 
огра ни ча ва ња и су жа ва ња при ви ле ги ја и сâм раз вој Хаб збур шке ца ре ви не 
ко ји је ну жно во дио ка пре о вла ђи ва њу те ри то ри јал ног над пер со нал ним 
прин ци пом при ме не пра ва.48 

44 Жи вот Дра Јо ва на Су бо ти ћа (Ав то би о гра фи ја), Дру ги део: Про ле ће, Но ви Сад 1902, 
128. 

45 Г. Гер шић, По сле пе де сет го ди на Успо ме не и ре флек си је о срп ском по кре ту г. 1848), 
Бе о град 1912, 9‒10, 17‒18.

46 С. Си ме о но вићЧо кић, нав. де ло, 56. 
47 Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни, Књи га дру га, Но ви Сад 1959, 17‒18. 
48 Да ва не Ср би ма као при пад ни ци ма вер ске и на род не за јед ни це, а не за ста нов ни ке 

од ре ђе не обла сти, на осно ву те ри то ри јал ног прин ци па, при ви ле ги је су има ле свој ство пер
со нал них пра ва. У усло ви ма про ме на у по гле ди ма на осно ве др жав ног и прав ног по рет ка, 
ја ча њем ап со лу ти зма и цен тра ли зма, сво ђе ње срп ске ау то но ми је на цр кве ну и про свет ну 



Го то во од са мог по чет ка до се ља ва ња срп ског ста нов ни штва на мет ну ло 
се пи та ње те ри то ри је, јер су Ср би при ли ком на се ља ва ња на и ла зи ли на те шко
ће и до ла зи ли у су ко бе са пред став ни ци ма гра ђан ских, вој них и цр кве них 
вла сти. Већ у је сен 1693. па три јарх је у Бе чу, у до го во ру са Бран ко ви ћем 
од лу чио да Ср би за тра же одво је но зе мљи ште. Ја ну а ра 1694. го ди не па три јарх 
је са звао на род ни збор у Ба ји, где је од лу че но да се зах те ва до де љи ва ње по
себ не те ри то ри је Ср би ма, у Ма лој Вла шкој (сред ња Сла во ни ја), где би се 
на се ли ли као вој нич ки ор га ни зо ва на за јед ни ца, под упра вом сво јих ста ре
ши на и под не по сред ном кра ље вом вла шћу. То им ни је би ло до пу ште но, већ 
им је от пи сом Двор ског рат ног са ве та од 31. ма ја 1694. го ди не до де ље на 
област из ме ђу До њег Ду на ва и Ти се (Ба нат), али не као по себ на те ри то ри
јал на је ди ни ца са срп ском упра вом, не го са мо са пер со нал ним по вла сти ца
ма за Ср бе. Под ре ђе ни су не по сред но кра љу и осло бо ђе ни од жу па ниј ских 
и спа хиј ских да жби на. Обе ћа но им је да ће би ти вра ће ни на сво ја ог њи шта, 
чим то окол но сти до пу сте.49 Па три јарх Ар се ни је је 1706. у мол би но вом ца ру 
Јо си фу I по но вио зах тев за по себ ну те ри то ри ју, а ње гов на след ник ми тро
по лит Иса и ја Ђа ко вић је та ко ђе под се тио Јо си фа I, 4. ја ну а ра 1709, да је 
ње гов отац на ме ра вао да Ср би ма дâ по себ ну област.50

Од мах по сле Кар ло вач ког ми ра 1699. двор је по чео ор га ни зо ва ње но вих 
сек то ра Вој не гра ни це пре ма Ту р ском цар ству. Од 1700. до 1703. го ди не уре
ђе не су По сав скопо ду нав ска и По ти скопо мо ри шка гра ни ца. Те ри то ри ја 
ко ја је оста ла из ван Вој не гра ни це при па ла је Беч кој двор ској ко мо ри и 
угар ским жу па ни ја ма. Та ко су Ср би од по чет ка XVI II ве ка жи ве ли под ко
мор ском, од но сно ју рис дик ци јом угар ских жу па ни ја и као гра ни ча ри у Вој
ној гра ни ци. Сре ди ном ве ка из вр ше на је су штин ска ре ор га ни за ци ја Вој не 
гра ни це, а ко нач но је учвр шћен и жу па ниј ски си стем.51 

Ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал но уре ђе ње ових обла сти ме ња ло се у 
за ви сно сти од ра то ва са Ту р ском и по ме ра ња др жав не гра ни це до ко јег је 
до ла зи ло у ис хо ду тих ра то ва. Ка да је гра ни ца с Ту р ском ста би ли зо ва на 
по сле ра та 1737–1739, до шло је и до про ме на у уре ђе њу и по ло жа ју Вој не гра
ни це, али и про вин ци јал ног де ла угар ских зе ма ља. По сле уки да ња По ти ске 
и По мо ри шке гра ни це фор ми ра ни су при ви ле ги ја ма ца ри це Ма ри јеТе ре зи
је (1751. и 1774) крун ски ди стрик ти, По ти ски (Бе чеј ски) и Ве ли ко ки кинд ски, 
ко ји су пред ста вља ли сво је вр сни пре ла зни об лик ка укла па њу де ло ва раз
во ја че не Вој не гра ни це у жу па ниј ски си стем. Ста нов ни штво ди стри ка та 

био је „ло ги чан за вр ше так по вла сти ца пер со нал не при ро де, јер се са мо у пра ва вер ских за јед
ни ца мо же и у мо дер ној др жа ви за сни ва ти на пер со нал ном пра ву, а по ли тич ка ау то но ми ја 
је ди но на те ри то ри јал ном” (С. Си ме о но вићЧо кић, нав. де ло, 85; С. Ћир ко вић, „Ју жни Сло
ве ни у Хаб сбур шкој мо нар хи ји у пе ри о ду ап со лу ти стич ких ре фор ми”, Исто ри ја Ју го сла
ви је, Про све та, Бе о град, 187) .

49 А. Ивић, нав. де ло, 318; Ј. Ра до нић, „Вој во ди на од Ве ли ке се о бе”, 28. 
50 Р. Ве се ли но вић, „Бо р ба Ср ба у ве ли ком ра ту 1683–1699”, Исто ри ја срп ског на ро да 

III–1, Бе о град 1993, 561; Ј. Х. Шви кер, нав. де ло, 51. 
51 Ј. Сав ко вић, Пре глед по стан ка, раз вит ка и раз во ја че ња Вој не гра ни це (од XVI ве ка 

до 1873. го ди не), Но ви Сад 1964, 21–22; А. Ивић, 343–346; С. Га ври ло вић, „Ср би у Угар ској 
и Сла во ни ји од Кар ло вач ког ми ра до ау стротур ског ра та 1716–1718”, Исто ри ја срп ског 
на ро да, књ. IV1, Бе о град 1986, 56–57, 60; Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I–I II, Но ви Сад 
1959, II, 95–96. 
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има ло је по вољ ни ји по ло жај од ста нов ни ка на спа хи лу ци ма, у по гле ду оба
ве за и упра ве.52 У XVI II ве ку не ко ли ко ме ста је сте кло ста тус сло бод них 
кра љев ских гра до ва ‒ Но ви Сад, Сом бор и Су бо ти ца. Сло бод ни кра љев ски 
гра до ви има ли суод ре ђе ну ау то но ми ју у од но су на окол но плем ство, оли че
но у жу па ниј ској вла сти. Град ски ма ги страт имао је управ ну и суд ску власт. 
И у Вој ној гра ни ци би ло је град ских на се ља – вој них ко му ни те та ко ји су 
ужи ва ли из ве сне по вла сти це – мо гућ ност от ку па од вој не слу жбе и соп стве ни 
ма ги страт.53 

Та ко је срп ски на род био ра се јан, жи вео у раз ли чи тим ад ми ни стра тив ним 
и суд ским си сте ми ма, што је ду го за ви си ло од про ме на др жав них гра ни ца 
и од но са сна га са Осман ском ца ре ви ном и би ло њи хо ва по сле ди ца, а до кра
ја по сто ја ња др жа ве од од но са сна га дво ра са угар ским, од но сно ма ђар ским 
вла да ју ћим сло јем. 

Ума њи ва на и огра ни ча ва на то ком це лог XVI II ве ка, ау то ном на при ви
ле ги јал на пра ва Ср ба би ла су ко нач но све де на на цр кве на и школ ска пи та ња. 
Цен тра ли за ци ја је об у хва ти ла и Вој ну гра ни цу, где је жи вео ве ли ки део 
срп ског ста нов ни штва, те су и ту уни ште ни по след њи за о ста ци на род них 
са мо у пра ва, ко је су у по чет ку по сто ја ле у Гра ни ци. Ду хов нопо ли тич ко је
дин ство срп ски на род је ус пео да и да ље очу ва у окви ру Кар ло вач ке ми тро
по ли је, пре ко цр кве, школ ства и на род ноцр кве них са бо ра. Вр хов на власт у 
Бе чу сма тра ла је Ср бе за је дин стве ну илир ску на ци ју (Na tio il li ri ca) што је 
код њих одр жа ва ло ми сао о ау то ном но сти и он да ка да су њи хо ве на ци о нал не 
при ви ле ги је све де не са мо на цр кве ну и уне ко ли ко школ ску сфе ру.54 

Сто га је срп ски на род у ау стриј ским зе мља ма од мах по сле Се о бе и у 
то ку XVI II ве ка у ви ше ма хо ва зах те вао да се ње го во на ци о нал но би ће обез
бе ди пу тем по ли тич коад ми ни стра тив не ау то но ми је у по себ ној обла сти – 
Вој во ди ни. Зах те ви су за сни ва ни на при ви ле ги ја ма и по ла зи ли од то га да 
оне ни су би ле у це ли ни по што ва не и оства ре не, јер су то ком XVI II ве ка 
срп ска пра ва све ви ше огра ни ча ва на. 

* * *

Кра јем XVI II ве ка ути цај ве ли ке Фран цу ске ре во лу ци је по чео се ши
ри ти и у хаб збур шким зе мља ма. Уга р ски са бор зах те вао је ре фор ме. И код 

52 А. Фо ри шко вић, Те ке ли је, 265–266; Ј. Х. Шви кер, 107; С. Га ври ло вић, „Ср би у Угар
ској и Сла во ни ји од ау стротур ског ра та 1737–1739. до кра ја XVI II ве ка”, 210–211; В. Ста јић, 
Ве ли ко ки кинд ски ди стрикт, 1776–1876, Но ви Сад 1950, 37‒43; Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во
ди ни II, 129–130, 136–137. 

53 С. Ба чић, По ве ље сло бод них кра љев ских гра до ва Но вог Са да, Сом бо ра и Су бо ти це, 
Су бо ти ца 1995, 61–68; По вла сти ца слоб. кр. ва ро ши Но вог Са да од го ди не 1748; М. Ер дуј
хе љи, Исто ри ја Но вог Са да, Но ви Сад 1897, 446; При ви ле го ва но пи смо Ма ри је Те ре зи је 1749; 
Ђ. Ан тић, Из про шло сти Сом бо ра, Сом бор 1966, 55; А. Фо ри шко вић, „По ли тич ки, прав ни 
и дру штве ни од но си код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји”, Исто ри ја срп ског на ро да IV1, 
Бе о град 1986, 267. 

54 По тврд на ди пло ма ца ра Кар ла VI од 2. ав гу ста 1713, ње го ва За штит на ди пло ма од 
10. апри ла 1715, Де кла ра то ри ја од 1729, По тврд на ди пло ма Ма ри јеТе ре зи је од 24. апри ла 
1743 ( Ј. Х. Шви кер, 60–61, 65). С. Га ври ло вић, „Стре мље ња срп ског на ро да ка ау то но ми ји 
у Хаб сбур шкој мо нар хи ји и Угар ској (од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка)”, За ду жби на, 10 
(мај 1999). 
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Ср ба се ја ви ла јед на стру ја ко ја је же ле ла спо ра зум са угар ским са бо ром и 
тра жи ла од ње га, као устав но над ле жног те ла, да инар ти ку ли ше срп ске 
при ви ле ги је и Ср бе при зна као рав но прав ни на род у др жа ви. У име угар ских 
ста ле жа угар ски кан це лар гроф Пал фи је од био ове зах те ве, са обра зло же
њем да у Угар ској не по сто ји „тзв. или р ска на ци ја”.55 

Са цар ском до зво лом одр жан је у Те ми шва ру 1790. го ди не срп ски са бор, 
ко ји је ис та као по ли тич ке зах те ве: по себ ну те ри то ри ју под упра вом соп стве
не вла сти, по што ва ње при ви ле ги ја за део на ро да ко ји оста не ван те обла сти, 
да Ср би гра ни ча ри у слу ча ју рас фор ми ра ња по је ди них де ло ва Гра ни це не 
до ђу под спа хиј ску власт, и да се за Ср бе при дво ру осну је по себ на двор ска 
ин стан ца, Или р ска дво р ска кан це ла ри ја. Ти зах те ви ни су ис пу ње ни.56

У мол би ца ру, где су из не те мол бе срп ског на ро да да се на осно ву обе
ћа ња ко ја су да та још у при ви ле ги ја ма да ће им при па сти зе мља ко ју бу ду 
осло бо ди ли од Ту ра ка и где ће мо ћи да се на се ле, као на сво јој те ри то ри ји, 
по сла ни ци Са бо ра жа ли ли су се на угње та ва ња и смет ње ко је су им чи ње не, 
и од ка то лич ке је рар хи је и од уга р ске ари сто кра ти је. На ве ли су и раз лог 
ко јим је та кав од нос оправ да ван: „Они ре ко ше, да мо ра ју овај на род угње
та ва ти и ни под ко јим на чи ном до пу сти ти, да се оси ли, јер је он већ по се би 
мло го бро јан, у су сед ству са тур ским зе мља ма и та мо на ла зе ћим се на род ним 
и ве ро за ко ним срод ни ци ма, мо же да кле с вре ме ном опа сним по ста ти, ако 
да ном при ли ком с Ру си ма се са је ди ни.”57 

У ре ше њу из да том Угар ској кан це ла ри ји цар је тра жио да она под не се 
ми шље ње о то ме на ко ји на чин да се Ба нат до де ли Ср би ма. Угар ска кан це ла
ри ја је по ку ша ла да до ка же да Ср би ма то пра во по при ви ле ги ја ма не при па да, 
али и да про на ђе на чин да њи хо ве зах те ве бар до не кле за до во љи, те је Ди је та 
1791. го ди не усво ји ла За кон ски чла нак XXVII, ко јим су Ср би фор мал но сте кли 
пра во гра ђан ства. Већ сле де ће го ди не уки ну та је Срп ска дво р ска кан це ла ри ја.58 

Свој ство рав но прав них гра ђа на про гла ше но овим за кон ским члан ком 
ни је Ср би ма до не ло и ствар ну јед на кост. О то ме је ми тро по лит Ра ја чић го
во рио у свом зна ме ни том го во ру на угар ској Ди је ти 1843. го ди не, а на Бла
го ве штен ском са бо ру је Ђор ђе Сто ја ко вић из нео пре ци зне по дат ке о то ме 
ко ли ко је Ср ба по сле то га до би ло не ке по ло жа је у ад ми ни стра тив ном и суд ском 
си сте му уга р ске др жа ве ‒ био је то за не мар љив број.59 

55 „...muss man unterthänigst be mer ken: dass di e se so gen nan te illyrische Na tion als Na tion 
in dem hun ga rischen Sta a te ke i ne po li tische Exi stenz ha be, und auch nir gends un ter des sen Bürgern 
ein be son de res Cor pus au smac he...” (Те ми швар ски са бор 1790, из бор и об ја шње ња Сл. Га ври
ло вић и Н. Пе тро вић, Но ви Сад – Срем ски Кар лов ци 1972, 49). Упи тан за ми шље ње кар ди
налпри мас Јо зеф Ба ћа њи из ја вио је да се не мо же одо бри ти зах тев ми тро по ли та Мој си ја 
Пут ни ка да Ср би и њи хо ви епи ско пи до би ју сто ли цу у Ди је ти, јер „Ср би у Угар ској још 
ни су ин кор по ри ра ни, јер још увек обра зу ју по се бан на род, и они и њи хо ви епи ско пи су 
стран ци, и због то га што њи хов ста тус не по чи ва на за ко ни ма не го на при ви ле ги ја ма” (L. 
von Sza lay, нав. де ло, 65). 

56 Те ми швар ски са бор 1790; С. Га ври ло вић, „Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји пред угар ски 
са бор 1790”, ЈИЧ 5 (1965), 17–34; Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни III , Но ви Сад 1963, 26–29. 

57 Ак та со бо ра на ро да срб ског у Те ми шва ру го ди не 1790те др жа ног, Зе мун 1861, 10. 
58 A. Sto jac sko vics, Über die sta at srec htlic hen Verhältnisse der ser ben in der Woj wo di na 

und über ha upt in den Ländern der un ga rischen Kro ne, 39. 
59 С. Га ври ло вић, „Ср би у Хр ват ској, Сла во ни ји и Угар ској (XV–XIX век)”, Из исто

ри је Ср ба у Хр ват ској, Сла во ни ји и Угар ској (XV–XIX), Бе о град 1993, 187; Ј. Ђор ђе вић, Рад
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* * *

Иде ја о Срп ској Вој во ди ни, по себ ној обла сти са сво јом соп стве ном вла
шћу би ла је оства ре на пр ви пут у то ку ре во лу ци о нар них зби ва ња 1848–1849. 
го ди не.60 Зах те ви ко је је ис та као Срп ски на род ни по крет у Ју жној Угар ској 
има ли су, као и у ве ћи ни дру гих зе ма ља у скло пу Ца ре ви не по ред со ци јал
не и на ци о нал ну са др жи ну. Њи хов основ и те мељ би ла је ми сао о сло бо ди, 
го во ри ло се о „нај ви шим до бри ма чо ве ка и гра ђа ни на”, „при род ним пра ви ма 
ко ја при па да ју свим на ро ди ма”.61 

Сво је од лу ке Скуп шти на је ипак ве за ла за при ви ле ги јал на пра ва и у 
пр вој од лу ци, о из бо ру па три јар ха и вој во де, по зва ла се на пра во срп ског 
на ро да да их би ра, пра во ко је је „про тив учи ње ни са До мом ау стри ским као 
вла да те љем Уга р ске и сдру же ни кра ље ви на уго во ра уки ну то”.62 По зи ва ње 
на при ви ле ги јал на пра ва, али и на но ва на че ла ко ја су у ово „про ле ће на родâ” 
за вла да ла Евро пом, по ку шао је да у свом спи су о скуп шти ни об ја сни је дан 
од ње них ак тив них уче сни ка, Ни ка нор Гру јић: при ви ле ги је су основ по ко јем 
је учи њен пр ви ко рак у са мо стал ном на род ном жи во ту, а „… ово ви ше ни су 
вре ме на исто риј ски пра ва и при ви ле ги ја, ово су вре ме на на род но сти, у ко
ји ма се са мо стал ност на при род ном пра ву на ро да [...] осни ва и по твр ђу је 
[...]”.63 А. Сто јач ко вић је крат ко за пи сао: „И све мо гу ћи глас на ро да на Мај ској 
скуп шти ни улио је при ви ле ги ја ма жи вот, и дао пи сме ну дух”. 64

Нај ва жни је од лу ке Мај ске скуп шти не би ле су из бор па три јар ха и вој
во де, срп ски на род про гла шен је за „по ли тич но сло бо дан и не за ви сан под 
До мом ау стриј ским и об штом кру ном угар ском” и од ре ђе на је те ри то ри ја 
Срп ске Вој во до ви не: Срем с Гра ни цом, Ба ра ња, Бач ка с Бе чеј ским ди стрик том 
и Шај ка шким ба та љо ном и Ба нат с Гра ни цом и Ки кинд ским ди стрик том.65 

Од по чет ка по кре та и у то ку ње го вог тра ја ња (од про ле ћа 1848. и у то ку 
не ко ли ко ме се ци 1849. го ди не) Ср би су у ак ти ма раз ли чи те при ро де ко ји су 
та да до но ше ни уоб ли чи ли ја сну кон цеп ци ју о ау то ном ној Срп ској Вој во до
ви ни, као по себ ној је ди ни ци у скло пу Мо нар хи је, рав но прав ној са оста лим 
зе мља ма, са нај ва жни јим еле мен ти ма ње ног уре ђе ња и пра ви ма ње них гра
ђа на и исто вре ме но, у то ку по кре та из гра ди ли срп ску власт у Вој во до ви ни, 
са свим су штин ским еле мен ти ма др жав не вла сти. По ред цен трал них, ор га
ни зо ва ни су ме сни ор га ни, ко ји су за ме ни ли ста ре вла сти и има ли управ ну 

ња Бла го ве штен ског са бо ра на ро да срб ског у Срем ским Кар лов ци ма 1861, Но ви Сад 1861, 
60‒61. 

60 A. J. P. Taylor, Hab sburš ka mo nar hi ja 1809–1918, Za greb 1990, 73; Ч. По пов, Европ ске гра
ђан ске ре во лу ци је од XVI II до XX ве ка (По ку шај ем пи риј ског уоп шта ва ња), Но ви Сад 1992, 25. 

61 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–1849, Бе о град 1952 (у да љем 
тек сту: Гра ђа), 10, 155, 256; Срб ске но ви не, бр. 33, 23. апри ла 1848. 

62 Гра ђа, 257‒259. 
63 Н. Гру јић, На ста вак срб ске скуп шти не 1га и 3га ма ја 1848 у Кар лов ци др жа не, 

Бе о град 1849, 33. 
64 А. Сто јач ко вић, нав. де ло, 64. 
65 По ред то га до не те су и сле де ће ва жне од лу ке: про гла шен је по ли тич ки са вез са 

Тро јед ном кра ље ви ном; иза бран је од бор ко ји је тре ба ло да раз ра ди ове од лу ке и спро ве де 
их, са овла шће њем да мо же са зва ти на род ни са бор; про гла ше на је и обез бе ђе на ру мун ска 
на род на са мо стал ност; од лу че но је о сла њу три ју де ле га ци ја: по слан ство ца ру, де пу та ци ја 
упу ће на хр ват ском са бо ру и де ле га ци ја на Сло вен ски кон грес у Пра гу (Гра ђа, 257–259). 
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и суд ску власт. Ор га ни зо ва на је на род на вој ска, до не се ни су број ни про пи си 
и устав ни на цр ти.66 

Већ у ма ју 1848. Ср би су по ку ша ли да до би ју при зна ње од лу ка Мај ске 
скуп шти не ‒ из бо ра па три ја р ха и вој во де, ус по ста вља ње Срп ске Вој во до ви
не, као по себ не те ри то ри је под соп стве ном упра вом и ор га ни за ци ју вла сти 
ко ја је фор ми ра на. У то ку сле де ћих ме се ци срп ска де пу та ци ја и па три ја рх 
Ра ја чић по ку ша ва ли су упор но да из деј ству ју при зна ње од дво ра. Зах те ви 
су се по зи ва ли углав ном на при ви ле ги је, као срп ска исто риј ска пра ва, али 
и на са вре ме не прин ци пе.67 Двор ни је при знао од лу ке Мај ске скуп шти не, а 
ма ђар ска вла да им се од луч но ус про ти ви ла, те је убр зо до шло и до кр ва вог 
ору жа ног су ко ба из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра. 

Ма ни фе стом мла дог ца ра Фра ње Јо си фа 15. де цем бра 1848. вас по ста
вље но је до сто јан ство па три јар ха и вој во де.68 Те ри то ри ја Вој во ди не и ње на 
из гра ђе на ор га ни за ци ја вла сти ни су по твр ђе ни. Па три јарх је ука зао на огра
ни че ност ових при зна ња: ни је при зна то оно нај ва жни је – тј. те ри то ри ја.69 

Иа ко не при зна та и оспо ра ва на, не са мо по ли тич ким, не го и ору жа ним 
сред стви ма, Срп ска Вој во до ви на или Вој во до ви на Ср би ја по сто ја ла је 1848, 
па до не кле и по чет ком 1849. го ди не као са мо стал на је ди ни ца с пот пу ном, 
иа ко, ра зу мљи во, не до вољ но раз ви је ном ор га ни за ци јом вла сти. Оно што је 
ду го жи ве ло у по ли тич кој све сти срп ског на ро да до би ло је та ко ма кар са мо 
фак тич но и крат ко трај но оства ре ње. 

ВОЈ ВОД СТВО СР БИ ЈА И ТА МИ ШКИ БА НАТ

Вој во до ви на ни је би ла при зна та ни ау стриј ским Ок тро и са ним уста вом 
од 4. мар та 1849. Ни је би ла ни по ме ну та ме ђу на бро ја ним крун ским зе мља ма. 
Пре ма уста ву ца ре ви на је би ла је дин стве на, уни тар на др жа ва, са је дин стве
ним пар ла мен том и од го вор ном вла дом. За по ло жај Вој во ди не би ла су бит на 
три чла на: 71, 72 и 75. Пре ма чла ну 71: „Устав Кра ље ви не Угар ске би ће очу
ван уто ли ко, што од ред бе ко је ни су у са гла сно сти са овим уста вом ца ре ви не 
гу бе ва жност, а рав но прав ност свих на род но сти и је зи ка ко ји су у упо тре би 
у јав ном и при ват ном жи во ту гра ђа на би ће обез бе ђе на од го ва ра ју ћим уста
но ва ма. По се бан ста тут ре гу ли са ће ове од но се”. Пре ма 72. па ра гра фу: „Вој
вод ству Ср би ји би ће оси гу ра но та кво уре ђе ње, ко је ће се, ра ди очу ва ња 
ње го ве цр кве не за јед ни це и на род но сти осла ња ти на ста ре при ви ле ги је и 
цар ске ука зе нај но ви јег вре ме на. Ује ди ње ње Вој вод ства са не ком дру гом 
кру но ви ном ће се уз до го вор са њи хо вим по сла ни ци ма опре де ли ти по себ ном 
од лу ком”. У § 1 по ми ње се ме ђу кру но ви на ма Вој на гра ни ца, пре ма § 75 

66 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, Но ви Сад 
2013, 151‒363, 275‒277; Љ. Кр кљуш, 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. 

67 J. Thim, A magyarországi 1848–49iki szerb fölkelés történe te I–I II, Bu da pest 1930–1940, 
III, 181‒189, 332‒338; Срб ски ле то пис, књ. 112, 405; Ар хив СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, 
фонд Срп ски на род ни по крет, кут. 15/849, а. б. 3; Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (у да
љем тек сту РОМС), М. 22.307. 

68 J. Thim III, 251. 
69 РОМС, М 10.155. 
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гра ни ца је очу ва на, ње на вој на ор га ни за ци ја не из ме ње на и чи ни ће нео дво
ји ви део цар ске вој ске. Ста нов ни ци ма Вој не гра ни це би ће у по гле ду имо
вин ских од но са и њи хо вог олак ша ња дат по себ ни ста тус, ка кав је ра ни је дат 
дру гим кру но ви на ма.70 Уга р ска устав ност би ла је на чел но при зна та, али 
овим на ред ба ма бит но огра ни че на. Иа ко је на го ве ште на мо гућ ност осни ва ња 
Вој во ди не, очу ва ње Вој не гра ни це до ве ло је озбиљ но у пи та ње срп ске на де. 
Сто га је Ок тро и са ни устав за Ср бе пред ста вљао те шко раз о ча ра ње.71 

Од мах по сле из да ва ња уста ва, па све до је се ни 1849. го ди не срп ски 
пред став ни ци раз ви ли су жи ву ак тив ност ра ди кон сти ту и са ња Вој во ди не 
као за себ не обла сти, по мо гућ но сти кру но ви не. Вла да је 19. фе бру а ра 1849. 
го ди не оба ве сти ла па три ја р ха Ра ја чи ћа, као при вре ме ног упра ви те ља на ро да, 
да на ме ра ва да са зо ве љу де од по ве ре ња, при пад ни ке свих на ци о нал но сти, 
ко је жи ве у Уга р ској, на са ве то ва ње о ме ра ма, ко је би при вре ме но, а и до 
ко нач не па ци фи ка ци је тре ба ло спро ве сти. Њи хо во ми шље ње и ис ку ство 
по мо гло би и у про це су кон сти ту и са ња по је ди них обла сти, на осно ви јед на
ко сти свих на ро да. 

Па три ја рх је већ 14/26. мар та на ло жио срп ској де пу та ци ји у Бе чу да се 
за у зме да се при зна те ри то ри ја Вој во до ви не, да се Вој во до ви на по том при зна 
за кру но ви ну, на осно ву сво јих исто риј ских пра ва и да се Вој на гра ни ца не 
це па од Вој во до ви не.72 Иза сла ни ци су 25. апри ла 1849. упу ти ли ау стриј ској 
вла ди вр ло ис цр пан ме мо ран дум о ста њу у срп ским обла сти ма, о срп ским 
же ља ма и на да ма о ко нач ном при зна њу Срп ске Вој во ди не, ње ном ста ту су и 
уре ђе њу.73 

Ис так ну те су и на гла ше не све за слу ге срп ског на ро да и на род не вој ске 
у са вла да ва њу ан ти ди на стиј ског и се па ра ти стич ког ма ђар ског по кре та. То 
је би ла бор ба на жи вот и смрт, во ђе на ра ди за шти те три ју до ба ра: ди на сти је, 
це ло ви то сти ца ре ви не и на ци о нал но сти. Бор ба не са мо да ни је пот по ма га на, 
не го су и цар скокра љев ске вла сти пре ма Ср би ма исту па ле не при ја тељ ски, 
што је још увек на де лу. Де ло ва ње цар ских ге не ра ла про тив срп ског на ро да 
на уни ште њу срп ских ор га на вла сти, на ста лих то ком 1848. и 1849. го ди не и 
вра ћа њу ста рих, угар ских, оп ште је по зна то. 

Оно што је Ср бе, по ред све га то га, на ро чи то по го ди ло, би ло је то што 
у Ок тр о и са ном уста ву они ни су пре по зна ти. Ко ли ко их је при зна ње и вас
по ста вља ње до сто јан ства срп ског вој во де, па три ја р ха и па три ја р ха та об ра
до ва ло, још их је ви ше по ра зио овај Устав. У ме мо ран ду му је на ве ден и део 
но те ко ју је глав но ко ман ду ју ћи ге не рал цар ске вој ске у Ба на ту ба рон Ру ка
ви на упу тио па три јар ху 17. мар та 1849: „…срп ском на ро ду овим уста вом 
ни је обе ћа на ни ка ква дру га по вла сти ца, осим цр кве них и на род них по сло ва, 

70 S. Wer ni, Die Woj wo di na 1848–1860 als na ti o na les und sta at srec htlic hes Pro blem, Wi en 
1981, 49–50. 

71 Вест ник, зва нич ни ор ган срп ске вла сти, оце нио је Устав као „сме ра ју ћи на уни ште ње 
на ше ау то но ми је, на шег на род ног је дин ства и на шег са мо стал ног жи во та... ако смо се до 
са да бо ри ли про тив ма ђа ри за ци је, сад се мо ра мо бо ри ти про тив гер ма ни за ци је” (Вест ник, 
10. мар та 1849). 

72 J. Thim III, 565‒568. 
73 J. Thim III, 660‒671. Но вем бра исте го ди не Ј. Жи ва но вић је у јед ном спи су на вео да 

су чла но ви де пу та ци је и ца ру пре не ли ове ста во ве у лич ној ау ди јен ци ји. 



да кле не ма ре чи о са мо стал ној соп стве ној упра ви, тим пре ако Вој во ди на 
бу де укло пље на у не ку кру но ви ну”.74 

Из ра жа ва ју за хвал ност за по твр ду до сто јан ства вој во де и па три ја р ха, 
али под се ћа ју и на цар ско обе ћа ње да ће се обез бе ди ти соп стве на на ци о нал на 
упра ва; мо ле да се по твр де и оста ле од лу ке скуп шти не [Мајске], а на ро чи то 
те ри то ри ја. У Ок тр о и са ном уста ву Вој вод ство је у § 72 по ме ну то без ика квог 
те ри то ри јал ног од ре ђе ња, а Вој на гра ни ца се у § 1 ја вља ме ђу оста лим по
бро ја ним кру но ви на ма. Пре ма то ме је ја сно да се Вој вод ство оде љу је од Гра
ни це и огра ни ча ва на про вин ци јал ни део. Де ло ви Гра ни це и жу па ни ја пред
ста вља ју и у ет но граф ском и у ге о граф ском по гле ду не раз де љи ву це ли ну; 
њи хо во раз два ја ње би ло би про тив но и про кла мо ва ном на че лу рав но прав
но сти на ро да, за то што би Вој на гра ни ца при па да ла јед ној, а пр о вин ци јал не 
обла сти дру гој кру но ви ни, па би на род, ко ји жи ви у су сед ним на се љи ма, или 
чак и у истом на се љу, био по де љен. За то је истин ска, нео п ход на по тре ба ‒ 
цар ско при зна ње од лу ка Скуп шти не да Пе тр о ва ра дин ска ре ги мен та, ба нат
ске ре ги мен те и шај ка шки ба та љон бу ду са став ни део Вој вод ства Ср би је! 

Да би пот кре пи ли овај зах тев, на ве ли су и низ ар гу ме на та, исто риј ског 
и дру гог ка рак те ра ‒ при ви ле ги је ца ра Ле о пол да I, на ста нак Вој не гра ни це, 
уло гу це лог срп ског на ро да, а по себ но гра ни ча ра у ско ра шњим до га ђа ји ма. 
Срп ски на род је са мо ује ди ње ним сна га ма гра ни ча ра и ста нов ни ка Пр о вин
ци ја ла био у ста њу да се од у пре ма ђар ским на па ди ма. 

Ме мо ран дум је за вр шен мол бом да се Вој во ди на Ср би ја ста ви у ка те
го ри ју кру но ви на. То оправ да ва ју сле де ћи раз ло зи: ње на ве ли чи на, ње но 
ста нов ни штво, ста ре по вла сти це и вла да лач ки ак ти но ви јег вре ме на ‒ у 
ста ри јим по вла сти ца ма би ло је омо гу ће но „да Ср би има ју сво је соп стве не 
ма ги стра те”, у по след њи ма им се обе ћа ва са мо стал на уну тра шња на род на 
упра ва. Све то ста вља Ср би ма у из глед са мо стал ност Вој вод ства ко ја би се 
из гу би ла у тре нут ку, ка да би се оно спо ји ло са не ком дру гом кру но ви ном. 
Сви стра хо ви и ре зер ве ко ји би се мо гли на ве сти као пре пре ка ова квом ре
ше њу, мо гу се из бе ћи са мо на је дан на чин – да Вој вод ство бу де пр о гла ше но 
за кру но ви ну. При зна те и осве до че не за слу ге срп ског на ро да за слу жу ју да 
њи хо ва област бу де увр ште на ме ђу дру ге кру но ви не и та ко њи хо ва рав но
прав ност бу де обез бе ђе на.

У пи сму па три ја р ху 1. ма ја де пу та ти су га оба ве сти ли о не ким од је ци
ма устав ног на цр та Срп ске Вој во до ви не ко ји је на чи њен фе бру а ра 1849. и о 
сво јим раз го во ри ма са ау стриј ским ми ни стри ма тим по во дом.75 Ми ни стри 
су, на кон об ја вљи ва ња устав ног на цр та, сум њи чи ли Ср бе за се па ра ти зам, 
на шта су им по сла ни ци уз вра ти ли „…да ми же ли мо оно, што смо на пи са ли, 
а име но да бу де мо Крон ланд, и да до би је мо из ре чен про стор; а што се ти че 
ав то но ми је, ка ко бу де дру гим Крон лан ди ма та ко ће би ти и на ма”.76 

Сво је ми шље ње о Ок тр о и са ном уста ву и о ста ту су Вој во ди не об ја вио 
је и члан срп ске де пу та ци је Ја ков Жи ва но вић, ок то бра 1849, не по сред но пре 

74 Исто, 663. 
75 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849…, 339‒349; 

Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју…, 147‒172. 
76 J. Thim, III, 683. 
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не го што је то пи та ње ко нач но и ре ше но.77 Ср би су не за до вољ ни Уста вом, 
нај пре због то га што Вој вод ство Ср би ја ни је би ло ста вље но ме ђу кру но ви не, 
а дру го, про гла ше њем Вој не гра ни це за по себ ну кру но ви ну по ка за ло се ми
шље ње вла де да Вој вод ство тре ба да по сто ји из ван Вој не гра ни це. Та ко би 
оно из гу би ло сво је нај ва жни је обла сти: Пе тро ва ра дин ску ре ги мен ту, Шај
ка шки ба та љон и ба нат ске ре ги мен те. 

Ука зао је и на про тив реч ност устав них па ра гра фа ко ји су се од но си ли 
на Вој вод ство. Пре ма пр вом ста ву § 72 мо гло би се раз у ме ти да Вој вод ство 
је сте кру но ви на, ка да у дру гом ста ву не би, нео че ки ва но, би ло по ме ну то 
„’са ју же ње Вој вод ства с дру гом ко јом кру но ви ном’, на рав но, као pars ad ne xa, 
ap pen dix, без сво је фир ме, и без не по сред стве ног при сту па ко ис точ ни ку 
об шче сре ће, и под ту тор ством дру ге ко је кру но ви не”. Срп ски на род био би 
та ко оне мо гу ћен да не по сред но при ма цар ске ак те, и за по ве сти и по вла сти це 
би ле би му сла не пре ко дру ге кру но ви не, ко јој би био пот чи њен. Ок тро и са ни 
устав про гла сио је и Хр ват ску и Сла во ни ју и Ер дељ за по себ не кру но ви не, 
не за ви сне од Уга р ске и сва ке дру ге кру но ви не. При род но је да и Ср би ја са ма 
по ста не кру но ви на, а не да по но во пот пад не под дру гу но во ро ђе ну кру но ви ну.78

* * *

По сле ма ђар ског по ра за Ср би су за Беч из гу би ли сва ки зна чај и по ста ли 
„не зго дан ба ласт”. До тле па сив на пре ма срп ској вла сти у Вој во ди ни, ко ју је 
тр пе ла док су јој Ср би би ли од ко ри сти, ау стриј ска вла да је са да по че ла ак
тив но да ра ди на ње ном ели ми ни са њу и уни ште њу, по чев од цен трал них 
ор га на – па три јар ха и Глав ног од бо ра, па до ло кал них, ме сних.79 У ле то 1849. 
го ди не пре ста ла је да по сто ји срп ска ор га ни за ци ја вла сти у Вој во ди ни. 

Од мах по сле осва ја ња Уга р ске ау стриј ски Ми ни стар ски са вет по чео је 
да раз ма тра ор га ни зо ва ње упра ве у Вој во ди ни и на кон ду жих са ве то ва ња у 
ко ји ма су уче ство ва ли и срп ски пред став ни ци, под нео је ца ру пред лог о 
ор га ни зо ва њу Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та, где се ис ти ца ла „ис трај
на хра брост и ода ност Ср ба, са ко јом су под не ли ужа сне по сле ди це ра зор ног 
гра ђан ског ра та”.80 

У пред став ци ко ју је Ми ни стар ски са вет упу тио вла да ру 17. но вем бра 
1849. го ди не о устрој ству Срп ске Вој во до ви не и Та ми шког Ба на та на по ми ње 
се на по чет ку да је Вој во до ви ни Ср би ји па ра гра фом 72, у IX одељ ку Др жав
ног уста ва на зна че но одва ја ње од Уга р ске и обе ћа на мо гућ ност сје ди ње ња 
са не ком дру гом кру но ви ном. 

„Ова ко во по ло же ње”, сто ји у пред став ци, „не у сло вља ва ни ко јим на чи ном 
опре де ли тел но (de fi ni ti ve) устро је ње оног пре де ла за соб стве ну Кру но ви ну; 
јер бо је та ко во из ре че ње по 6. и 123. §фу Др жав ног Уста ва за ко но дав ству 
за др жа но, бу ду ћи да и 72. §фу, ко ји ње но са је ди ње ње са дру гом ко јом Кру

77 Ј. Жи ва но вић, Шта је про би тач но за вој вод ство Сер би ју, да бу де кру но ви на по 
ок три и ра ном’ Уста ву от 4. Мар та, или да не бу де?, Беч, 8. но вем бра 1869. 

78 Ј. Жи ва но вић, нав. де ло, 6‒7. 
79 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849…, 283‒294. 
80 S. Wer ni, нав. де ло, 51; A. Sto jac sko vics, Über die sta at srec htlic hen Verhältnisse der 

Ser ben in der Woj wo di na, Te me svar 1860, 36. 
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но ви ном да љим пре слу шањ ма и раз по ло же ни ја ма оста вља, за основ слу жи 
пред по ста вља ње, да онај пре дел не бу де пре јошт као соб стве на Кру но ви на 
по ста вљен. 

Под со је ди ње њем с дру гом ко јом Кру но ви ном мо же се сир јеч са мо са
вр ше но спо је ње раз у ме ти, та ко, да са је ди ње ни пре де ли ску па јед ну Кру но
ви ну са чи ња ва ју, јер бо Др жав ни Устав са мо са је ди ње ње сви ју Кру но ви на у 
укуп но сти ца ре ви не, ни ко јим на чи ном пак по ли ти че ски по о соб ни са јуз 
јед не Кру но ви не са дру гом ко јом кру но ви ном при по зна је. 

Чим би да кле пре дел Вој во до ви не Сер би је за осо бе ну кру но ви ну Ца
ре ви не из ја сњен био, ујед но би и у 72. § Др жав ног Уста ва отво рен оста вље
ни во пр ос ње но га са је ди ње ња са дру гом ко јом Кру но ви ном на стра ну до шао. 

Вла де ни је Ва шег ве ли че ства мо же се да кле, да пи та ње о Кру но ви на ма 
опре де ли тел но (de fi ni tiv) не ре ши, на то са мо огра ни чи ти, да уста ву сход но 
ре ше ње истог мо гућ ним учи ни”.81 

Пред ла жу да се ју го и сточ ни де ло ви зе мље одво је од Уга р ске и про гла
се за са мо стал ну, од Уга р ске одво је ну и не по сред но сре ди шњој вла сти пот
чи ње ну област, до тле док се не утвр ди ко нач но уре ђе ње по сто је ћих од но са 
на на чин у скла ду са уста вом.82 

Вла да је узе ла у об зир и бри жљи во ис пи та ла све исто риј ске чи ње ни це 
и на род не при ли ке и оту да из ве ла сле де ћа два за кључ ка: пр во, да се из ста
ри јих пи сме на не мо гу из ве сти ни ка ква исто риј ска пра ва на утвр ђе не гра
ни це Срп ске Вој во до ви не ко је је про гла си ла Мај ска скуп шти на, и дру го, да 
се гра ни це управ ног под руч ја не мо гу прак тич но ни ка ко утвр ди ти је ди но 
пре ма на род но сти ње го вих жи те ља. У да љем тек сту ове ис црп не пред став
ке го во ри се о бу ду ћем вој вод ству као управномпределу,сопственом
управномдистриктуилиокружју.83 

Осла ња ју ћи се на Па тент од 15. де цем бра 1848. и члан 72 Ок тро и са ног 
уста ва од 4. мар та 1849, а на пред лог Ми ни стар ског са ве та од 17. но вем бра, 
цар је пр о гла сио осни ва ње Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та, у ко је су 
ушле сле де ће обла сти: до та да шње жу па ни је Бач кобо дро шка, То рон тал ска, 
Та ми шка и Кра шов ска (Ба нат и Бач ка) и Рум ски и Илоч ки срез. Док се не 
од лу чи ко нач но о бу ду ћем по ло жа ју ових под руч ја у др жа ви или њи хо вом 
сје ди ње њу с не ком дру гом кру но ви ном устав ним пу тем, обра зу је се при
временопосебнауправнаобласт (подв. Љ. К), чи ја је ад ми ни стра ци ја не
за ви сна од уга р ске и упра вља на од стра не зе маљ ских вла сти под ре ђе них 
не по сред но цар ском ми ни стар ству. Цар за др жа ва пра во да за сту па ње ове 
обла сти, као и уче шће ње них ста нов ни ка у цар ском пред став нич ком те лу 
про ви зор но уре ди на ро чи том од лу ком, на те ме љу од ре да ба Уста ва, ана лог но 
уре ђе њу дру гих кру но ви на. Ра ди при зна ња срп ској на ци ји, а на осно ву ца ру 

81 „Die Re gi e rung Eu e rer Majestät kann dem nach, oh ne die Kron landsfra ge de fi ni tiv zu 
entsche i den, sich nur da ra uf beschränken die verfassungsmäßige Lӧsung der sel ben mӧglich zu 
mac hen” (А. Сто јач ко вић, Чер те жи во та на ро да срб ског у ун гар ским обла сти ма, од вре
ме на, кад су Ма ђа ри у ове до шли, па до слав ног до ба вос кре се ни ја Вој во до ви не Сер би је, или 
од го ди не 895‒1848, Беч 1849, 107‒108, 111, 113). 

82 A. Sto jac sko vics, Über die sta at srec htlic hen Verhältnisse der Ser ben in der Woj wo di na 
und über ha upt in den Ländern der un ga rischen Kro ne, Te me svar 1860, 45. 

83 А. Сто јач ко вић, Чер те жи во та на ро да срб ског у ун гар ским обла сти ма… 117, 137. 
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из ло же них же ља, да би се ода ла по част њи хо вим на род ним и исто риј ским 
тра ди ци ја ма, цар до да је сво јој цар ској ти ту ли и ти ту лу „ве ли ки вој во да Вој
вод ства Ср би је”. Упра ви тељ обла сти Вој вод ства до би ће ти ту лу подвој во де.84 

Нај ви ша ад ми ни стра тив на власт би ће при вре ме но пре не та пр о ви зор ном 
упра ви те љу са се ди штем у Те ми шва ру, ко јем ће ра ди ор га ни зо ва ња ци вил
не упра ве би ти при до дат ко ме сар. Узи ма ју ћи у об зир по себ не ин те ре се раз
ли чи тих на ро да ко ји ста ну ју у тим зе мља ма, на ре ђу је се да те ри то ри ја бу де 
раз де ље на на три ве ли ка управ на ди стрик та (окру га) пре ма три ма глав ним 
на ро ди ма. Сва ки од окру га би ће по де љен у сре зо ве. Срем ски сре зо ви Ру ма 
и Илок и де ло ви Бач ке, Та ми шке и То рон тал ске жу па ни је при вре ме но ће 
обра зо ва ти по се бан округ ове обла сти „Вој вод ство Ср би ју”. О ује ди ње њу 
Вој вод ства Ср би је са не ком дру гом кру но ви ном од лу чи ће се у скла ду са па
ра гра фом 72 Уста ва, са гла сно шћу пред став ни ка окру га. 

Гра ни це Вој вод ства би ле су та ко по ву че не да су ет нич ки од но си у ње му 
би ли не по вољ ни за Ср бе. Ср би у Вoјвoдству ни су има ли чак ни ре ла тив ну 
ве ћи ну.85 

За ад ми ни стра тив но и по ли тич ко се ди ште Вој вод ства ни је од ре ђен 
Но ви Сад, чи је је ста нов ни штво би ло ве ћи ном срп ско, не го Те ми швар, где су 
Ср би би ли у ма њи ни. Ова кво Вој вод ство Ау стри ја је фор ми ра ла са на ме ром 
да се у пр вом ре ду ка зне Ма ђа ри због по диг ну тог устан ка про тив Хаб збур
га и по ку ша ја от це пље ња од Ау стри је, та ко што ће се на ру ши ти ин те гри тет 
Уга р ске. С дру ге стра не, Ср би су при вид но на гра ђе ни ти ме што су до би ли 
по себ ну област.

Про гла ше ње Вој вод ства ни је за до во љи ло срп ска оче ки ва ња ни у по гле
ду те ри то ри је ко ју је об у хва та ло, ни у по гле ду ње го ве ор га ни за ци је, јер 
Вој вод ство ни је би ло ни срп ско, ни ау то ном но. Ср би ни су до би ли свог вој
во ду, већ је ти ту лу „ве ли ког вој во де Вој вод ства Ср би је” за др жао цар, а на 
че ло упра ве по ста вљен је по двој во да, ко јег ни је би рао срп ски на род, не го га 
је име но вао цар. При вре ме ни упра ви тељ по стао је ге не рал Ф. Ма јер хо фер. 
Ра ни ја управ на по де ла на жу па ни је уки ну та је, а Вој вод ство је по де ље но на 
два окру га: Бач кото рон тал ски и Те ми швар скокра шов ски. На њи хо вом че
лу на ла зи ли су се ве ли ки жу па ни, ко ји су упра вља ли уз по моћ вла ди них 
ко ме са ра и под жу па на. Зва нич ни је зик био је не мач ки, иа ко су гра ђа ни у 
са о бра ћа њу с вла сти ма мо гли ко ри сти ти и дру ге је зи ке.86 

Вој на гра ни ца оста ла је ван окви ра Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба
на та, али су и у њој из вр ше не ад ми ни стра тив не ре фор ме. По сле угу ше ња 

84 A. Sto jac sko vics, Über die sta at srec htlic hen Verhältnisse der Ser ben in der Woj wo di na 
und über ha upt in den Ländern der un ga rischen Kro ne, 45‒46; K. v. Czo er nig, Et hno grap hie der 
oe ster re ic hischen Mo nar chie, III. Band, Wi en 1857, 139‒140. 

85 Пре ма по пи су ста нов ни штва из 1850/51. го ди не у Вој вод ству Ср би ји и Та ми шком 
Ба на ту био је укуп но 1.426.221 ста нов ник, а од то га: 397.459 Ру му на, 335.080 Не ма ца, 321.110 
Ср ба, 221.845 Ма ђа ра, за тим Бу њев ци, Шок ци, Сло ва ци, Че си, Бу га ри, Је вре ји, Ци га ни, 
Ру си ни, Гр ци и Цин ца ри (Ta feln der Sta ti stik der Österreichischen Mo nar chie, Ne ue Fol ge, 1 
Band, Wi en 1856; H. Ha sel ste i ner, Die Ser ben und der Au sgle ich, zur po li tischen und sta at srec
htlic hen Stel lung der Ser ben Südun garns in den Ja hren 1860–1867, Wi en–Köln–Graz 1967, 25). 

86 Вр хов но жу пан ство Иси до ра Ни ко ли ћа Ср бо град ског над Бач ком, То рон та лом и 
Вр шач ким окруж јем, Ср. Кар лов ци 1911, 35; Д. Ј. По по вић, III, 306; В. Кре стић, „Ср би у 
Вој во ди ни за вре ме Ба хо ва ап со лу ти зма (1849–1860)”, Збо р ник МС за исто ри ју 13 (1976), 56; 
В. Ђ. Кре стић, Ср би у Уга р ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 241‒253; 



ма ђар ског по кре та, Гра ни ца је до 31. де цем бра 1849. оста ла под упра вом 
хр ват ског ба на Је ла чи ћа. Та да је на пред лог вој них вла сти осно ва на Ба нат
скосрп ска зе маљ ска вој нич ка упра ва, у ко ју су ушле Пе тр о ва ра дин ска ре
ги мен та, три ба нат ске ре ги мен те и вој ни ко му ни те ти. На че лу те обла сти 
на ла зио се фелд мар шаллајт нант Јо хан Ко ро ни ни.87 

У то ку про це са га ше ња уста ва би ло је рас пра вља но и о ста ту су Вој вод
ства Ср би је и Та ми шког Ба на та, јер је пи та ње ње го вог по ло жа ја и уре ђе ња 
би ло отво ре но.88 Већ ав гу ста ме се ца 1851. го ди не до шло до про ме на у ор га
ни за ци ји Вој вод ства. Про ме ње но је ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал но ус трој
ство, а суд ство је уре ђе но по узо ру на ау стриј ске су до ве. Це ло куп на ор га ни
за ци ја Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та би ла је под ре ђе на не по сред но 
Ми ни ста р ству уну тра шњих по сло ва у Бе чу.89 У Вој вод ству је до ње го вог 
уки да ња би ло још ад ми ни стра тив них ре фор ми.90 

Вре ме нео ап со лу ти зма обе ле же но је на сто ја њем да се из вр ши ре ор га
ни за ци ја упра ве ко ја би би ла при ла го ђе на но вим дру штве ним и еко ном ским 
усло ви ма, на ста лим по сле ре во лу ци о на р не про ме не 1848. го ди не и уки да ња 
фе у да ли зма, у упра ви, суд ству и за ко но дав ству, као и у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. Два су по стиг ну ћа ре во лу ци о нар не ере оп ста ла ‒ уки
да ње кмет ства и јед на кост гра ђа на пред за ко ном. На че ло на ци о нал не рав
но прав но сти ни је по ме ну то у та да до но ше ним ак ти ма.91

На це лу др жав ну те ри то ри ју про ши ре но је ва же ње ау стриј ског Оп штег 
гра ђан ског за ко ни ка од 1811. го ди не, Ка зне ног за ко ни ка и За ко ни ка о гра
ђан ском суд ском по ступ ку. Из ме њен је и по ре ски си стем, на осно ви гра ђан
ске јед на ко сти и јед на ких оба ве за за све сло је ве дру штва. При вред ни жи вот 
ре гу ли сан је ни зом за ко на и уре да ба. Спро ве де не на те ме љу раз ви је ни јих 
при вред них од но са у за пад ним ау стриј ским зе мља ма, ре фор ме су по го ди ле 
аграр но ста нов ни штво Вој во ди не и до при не ле ње го вом ра сло ја ва њу. Тр пе
ли су и тр го ви на и за нат ство, ко ји су до та да би ли при ла го ђе ни фе у дал ним 
дру штве ним и прав ним при ли ка ма. Те жи ни ста ња до при не ли су и ве ли ки 
фи скал ни те ре ти но вог, раз гра на тог ап со лу ти стич ког апа ра та вла сти. 

 Кра јем ше сте де це ни је XIX ве ка ап со лу ти зам у Хаб збу р шкој мо нар
хи ји по ста јао је све те жи и не за до вољ ство по сто је ћим ста њем све ве ће. У 
го то во свим обла сти ма Мо нар хи је ис по ља ва ло се на раз ли чи те на чи не не
рас по ло же ње пре ма ре жи му. У Вој во ди ни се код срп ског гра ђан ства ја вља ју 
ми шље ња да би се ап со лу ти зму и ге р ма ни за ци ји тре ба ло су прот ста ви ти 
са гла сно с Ма ђа ри ма и у по ли тич ком са ве зу и са рад њи са њи ма.92

* * *

Те жи ни по ли тич ке си ту а ци је у Мо нар хи ји до при не ла је и спољ на по
ли ти ка. Да би спре чио из би ја ње но вих ре во лу ци о нар них, се па ра ти стич ких 

87 В. Кре стић, нав. де ло, 56. 
88 S. Wer ni, нав. де ло, 61–63. 
89 В. Кре стић, нав. де ло, 57; Д. Ј. По по вић, III, 306. 
90 H. Ha sel ste i ner, нав. де ло, 25‒26.
91 Die Hab sbur ger mo nar chie 1848‒1918, Band III, 2. Teil, Wi en 1980, 999. 
92 В. Кре стић, нав. де ло, 59, 61–64. 
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до га ђа ја у Ма ђар ској, цар Фра ња Јо сиф се од лу чио на пре у ре ђе ње Мо нар
хи је. Од ма ја до сеп тем бра 1860. го ди не за се да ло је По ја ча но (пр о ши ре но) 
ца ре вин ско ве ће. Ца ре вин ско ве ће рас пра вља ло је о на чи ну да се пре ва зи ђе 
те шка фи нан сиј ска си ту а ци ја у ко јој се др жа ва на шла, јер је не у рав но те же
ни бу џет био нај сла би ја тач ка нео ап со лу ти зма ‒ вој ни тр о шко ви ко је је на
ме та ла уну тра шња ре пре си ја и ра то бо р на, а не у спе шна спољ на по ли ти ка 
би ли су пре те жак фи нан сиј ски те рет, са по ли тич ким по сле ди ца ма ко је су се 
мо гле пред ви де ти. Ве ће је рас пра вља ло и о пре у ре ђе њу ца ре ви не у прав цу 
из ве сне де цен тра ли за ци је, на те ме љу исто риј скопо ли тич ке ин ди ви ду ал но
сти по кра ји на. У пред ло гу ве ћи не на гла ше но је да ја ча ње др жа ве из и ску је 
при зна ва ње исто риј скопо ли тич ких ин ди ви ду а ли те та по је ди них зе ма ља, у 
ко ји ма ће при род ни раз вој и на по ри по је ди них на ро да до ћи до из ра жа ја. Као 
нај ва жни ји циљ про ме на у др жав ној ор га ни за ци ји ис ти ца но је одр жа ње мо
нар хи је, пу ног др жав ног је дин ства и це ло ви то сти.93 

У рас пра ва ма во ђе ним на сед ни ца ма По ја ча ног ца ре вин ског ве ћа би ло 
је ре чи и о по ло жа ју Вој вод ства. Вој вод ство је у свом го во ру на Се дам на е стој 
сед ни ци, 24. сеп тем бра, по ми њао А. Мо чо њи, из но се ћи сво је ста во ве о пра
ви ма на род но сти у Уга р ској и у це лој ца ре ви ни и о осно ва ма пре у ре ђе ња 
др жа ве. 

Је дин ство др жа ве и мо нар хиј ски си стем су окви ри у ко ји ма ће по је ди
ни на ро ди, ме ђу ко ји ма има оних ко ји се тек раз ви ја ју и ко ји су сра змер но 
ма ло број ни, има ти мо гућ ност да не сме та но раз ви ја ју сво ју ма те ри јал ну и 
ду хов ну кул ту ру. У пред ло гу ве ћи не, пак, он не ви ди га ран ти ју за ре ше ње 
пи та ња је зи ка и на ци о нал ног пи та ња, па ни га ран ти ју за са мо стал ност Ба на
та и Срп ског вој вод ства, уко ли ко се пред ви ђе на ре фор ма др жав не ор га ни
за ци је бу де те ме љи ла на исто риј скопо ли тич ком ин ди ви ду а ли те ту зе ма ља. 
На ци о нал но пи та ње и пи та ње је зи ка за о ку пља да нас све на ро де, а на ро чи то 
оне ко ји су на би ло ко ји на чин до са да у то ме би ли при кра ће ни. Ре фор ма 
тре ба да се за сни ва на пот пу ној рав но прав но сти свих на род но сти, у том 
сми слу да по је ди не је ди ни це у др жа ви, од нај ма ње ка ве ћи ма, тре ба да бу ду 
ор га ни зо ва не пре ма на род но сти ве ћи не ста нов ни штва. При ме на исто риј
скопо ли тич ког прин ци па до ве шће у пи та ње оп ста нак Вој вод ства Ср би је и 
Та ми шког Ба на та.94 

О те мељ ним на че ли ма на ко ји ма би тре ба ло спро ве сти ре о р га ни зо ва ње 
др жа ве, о по ло жа ју срп ског на ро да, ње го вим же ља ма и на да ма, го во рио је 
на Де вет на е стој сед ни ци По ја ча ног ца ре вин ског ве ћа 26. сеп тем бра и епи
скоп те ми швар ски Са му и ло Ма ши ре вић. У свом оп шир ном из ла га њу сна жно 
је на гла сио да је, у окол но сти ма у ко ји ма се др жа ва на шла, пред у зи ма ње 
од го ва ра ју ћих ко ра ка ка пре у ре ђе њу ње не струк ту ре и ње ног ме ха ни зма 
не из бе жно, а њи хов нај ва жни ји циљ је ја ча ње др жав ног је дин ства.95 

Ука зао је на те шко ће спро во ђе ња ре фор ме ко ја би по ла зи ла од пот пу не 
ујед на че но сти и јед но о бра зно сти свих сег ме на та но вог си сте ма, у др жа ви 

93 Ve r han dlun gen des ӧste r re ic hischen verstärkten Re ic hsra tes 1860. Nach den ste no grap
hischen Be ric hten, Zwe i ter Band, Wi en 1860, 40‒41. 

94 Ve r han dlun gen…, 100. 
95 Ver han dlun gen…, 240‒246.
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где по сто је ве ли ке раз ли ке ме ђу зе мља ма и на ро ди ма. Сто га би, пре ма ње
го вом ми шље њу, нај по вољ ни је ре ше ње би ло ује ди ње ње под цен трал ном 
вла дом у свим по сло ви ма ко ји су за јед нич ки за це лу др жа ву, и на род на уну
тра шња упра ва за по је ди не зе мље и на ро де. 

 Пред лог ве ћи не да ру ко во де ћи прин цип при ли ком ре фор ме бу ду исто
риј ска пра ва но си по те шко ће, а мо же би ти не пра ве дан пре ма мно гим на ро
ди ма, на ро чи то ка да се ра ди о Угар ској и ре сти ту ци ји ње них исто риј ских 
пра ва на че му она упо р но на сто ји. То мо ра при род но на ве сти и дру ге зе мље 
да из ра зе исте же ље, јер сви на ро ди ко ји жи ве у Ау стри ји има ју сво ја пра ва, 
санк ци о ни са на ко ри шће њем. 

Не оспо ра ва исто риј ска пра ва Уга р ске, ко ји ма Ма ђа ри обра зла жу сво је 
зах те ве. Али ако би се њи хо ва исто риј ска пра ва, са свим сво јим по сле ди ца
ма, кон се квент но спро ве ла, ма да сма тра да дух вре ме на и при ли ке на ме ћу 
дру га чи ја ре ше ња, то би до ве ло до над мо ћи и пр вен ства јед не кру но ви не и 
на ро да над дру гом, што би би ло нео др жи во, а мо гло би се оспо ра ва ти и са 
прав ног ста но ви шта: „Јер сва ка, па и нај мла ђа про шлост при па да исто ри ји. 
Сва ко, у про шло сти за слу же но и при ме ње но пра во је исто риј ско пра во”.96 

При ре ша ва њу пи та ња, да ли срп ско Вој вод ство тре ба да обра зу је са
мо стал ну кру но ви ну, или да се при кљу чи не кој дру гој кру но ви ни, по што
ва ће же ље, обра зло же ње и ра зум ве ћи не; ипак, зах те ва да се при ли ком ре ша
ва ња овог пи та ња ува же же ље на ро да обла сти ко ју за сту па и уз ви ше на во ља 
ца ра и осни ва ча срп ског Вој вод ства. 

Срп ски на род има пра ва, пи сме но по твр ђе на и при зна та од свих ау стриј
ских ца ре ва. По што је на вео по вла сти це са др жа не у цар ским при ви ле ги ја ма, 
из ме ђу оста лог пра во на соп стве ну те ри то ри ју, уну тра шњу упра ву под соп
стве ним ма ги стра ти ма и пот чи ње ност не по сред но вла да лач кој вла сти, за
кљу чу је да је садашњауправнаобласт(подв. Љ. К.) Вој вод ство Ср би ја и 
Та ми шки Ба нат за сно ва на на тим пра ви ма, утвр ђе ним и по твр ђе ним цар ским 
пи сме ни ма.

Сво је из ла га ње за кљу чио је пред ло гом да се те ри то ри ја Вој вод ства Ср би
је и Та ми шког Ба на та за кон ски про гла си за по себ ну кру но ви ну ‒ „одлуку
оовомјошотвореномпитању” (подв. Љ. К.) тре ба пре пу сти ти зе маљ ском 
са бо ру, од но сно зе маљ ском за ступ ни штву Вој вод ства Ср би је и Та ми шког 
Ба на та.97 

Ок то ба р ска Ди пло ма (20. ок то бра 1860) из да та је као но ви те мељ ни за кон 
ца ре ви не, но ви устав, ко ји ће ре гу ли са ти њен уну тра шњи др жав но прав ни 
по ре дак. Ди пло ма је пред ста вља ла са мо устав ни оквир, јер је са др жа ва ла 
са мо основ не прин ци пе, чи је је деј ство тре ба ло обез бе ди ти пу тем од го ва
ра ју ћих за кон ских ака та. Има ла је из ве сно фе де ра ли стич ко обе леж је, јер је 
за ко но дав ство на чел но би ло пре пу ште но по је ди ним зе мља ма, пу тем ор га на 
ко је је тек тре ба ло фор ми ра ти.98 

96 Ver han dlun gen…, 243. 
97 Ver han dlun gen…, 246. 
98 L. Ada mo vich, Hand buch des ӧster re ic hischen Ver fas sun srecht, Wi en 1957, 13; E. Hel

lbling, Österreichische Ver fas sungs und Ver wal tung sgeschic hte, Wi en 1956, 356‒360; A. J. P. 
Taylor, nav. de lo, 124‒126. 
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Ди пло мом је по но во ус по ста вљен и уга р ски устав. Деј ства ових по ку
ша ја ца ра Фра ње Јо си фа да ре ви ди ра сво ју по ли ти ку пре ма Угар ској осе ти ли 
су убр зо и Ср би. У скло пу усту па ка Угар ској, зна чај но ме сто има ло је пи та
ње Вој во ди не. На сто је ћи да оства ри свој те ри то ри јал ни ин те гри тет Уга р ска 
је би ла од луч но про тив по сто ја ња би ло ка кве Вој во ди не. Од лу ка о ње ном 
уки да њу би ла је до не се на уства ри већ у ле то 1860. го ди не.99 По што је Ср би
ма га ран то ван вер ски, на ци о нал ни и је зич ки раз ви так у скла ду са њи хо вим 
при ви ле ги ја ма, об ја вље но је 27. де цем бра 1860. цар ско руч но пи смо о уки
да њу Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та и ње го вом при са је ди ње њу Угар
ској, с из у зет ком Рум ског и Илоч ког сре за, ко ји су при по је ни Хр ват ској.100 

Као што је по себ на управ на област Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат 
би ла осно ва на 1849. го ди не, из у зе та из Ма ђар ске и пот чи ње на не по сред но 
дво ру из то бо жње за хвал но сти због вој не по др шке ко ју су Ср би пру жи ли 
дво ру то ком 1848. и 1849. го ди не, та ко је и са да без спо ра зу ма и са гла сно сти 
Ср ба вра ће на Угар ској и ус по ста вљен ин те гри тет ма ђар ских зе ма ља.101 

Ма да Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат ни је ни у че му ис пу ни ло 
оче ки ва ња срп ског на ро да, ипак је ње го во уки да ње бол но од јек ну ло у Вој
во ди ни. Ја ну а ра 1861. го ди не об ја вио је Све то зар Ми ле тић свој чу ве ни Ту
цин дан ски чла нак, ко ји ће до би ти ка рак тер и зна чај по ли тич ког пр о гра ма 
вој во ђан ских Ср ба у вре ме ну ко је је сле ди ло. Ми ле тић је ука зао на по тре бу 
бор бе за јед ну дру га чи ју Вој во ди ну, дру га чи јим сред стви ма ‒ на ба зи устав
но сти и по што ва ња на ци о нал них пра ва, Ср би су спрем ни да са ра ђу ју са 
Ма ђа ри ма. Ми ле ти ћев чла нак обе ле жио је пре о крет у срп ској по ли ти ци, 
пре о крет ко ји се са сто јао у рас ки ду ве за са Бе чом и пре но ше њу бор бе на 
устав но по ље, у окви ру устав но сти и др жав ног пра ва Уга р ске, ка ко би се 
за јед но са де мо крат ским сна га ма Уга р ске и дру гих на род но сти фор ми рао 
фронт про тив беч ког цен тра ли зма и гер ма ни за тор ских пре тен зи ја.102

Ср би су се у свој оштри ни су о чи ли с оним што се ја сно уо ча ва ло још 
од за вр шет ка Срп ског на род ног по кре та 1848‒1849. го ди не ‒ да осни ва ње 
Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та пред ста вља са мо вар љи ви при вид 
ис пу ње ња њи хо вих те жњи. Као што се о ка рак те ру Вој вод ства Ср би је и Та
ми шког Ба на та, тј. о то ме ко ли ко је оно пред ста вља ло оства ре ње на ци о нал
не рав но прав но сти и те ри то ри јал не ау то но ми је го во ри ло још у вре ме ње го
вог осни ва ња, та ко се о то ме по но во го во ри ло и у вре ме ње го вог уки да ња. 
На Бла го ве штен ском са бо ру 1861. го ди не Пе тар Чар но је вић је ре као о Вој
вод ству: „Још и она сен ка, с ко јом је беч ко сво је вољ ство на род об ма ну ти 
хте ло…, она је ди на реч ко ја са ма по се би је два се раз у ме ти мо же; име ко је 
је са мо на па пи ру зе мљи овој да то ‒ име Вој вод ства ‒ збри са но је без пи та
ња на ро да, као да ни је би ло збри са но још пре ди пло ме од 20. ок то бра, јер бо 

99 М. Ко стић, „Ве ћа ња у Беч кој вла ди о по сту ла ти ма Бла го ве штен ског са бо ра за об но ву 
Срп ске Вој во ди не”, Ју го сло вен ски исто ри ја ски ча со пис 12–13 (1963), 242. 

100 Ј. Ђор ђе вић, Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра на ро да…, 242–243. 
101 H. Ha sel ste i ner, нав. де ло, 11–12. 
102 С. Ми ле тић, „На Ту цинда н, 1860”, Иза бра ни члан ци (при ре дио Ми ро слав Јер ков), 

Но ви Сад 1939, 25; Г. Гер шић, Др Све то зар Ми ле тић, Успо ме не и ре флек си је о ње го вом 
жи во ту и ра ду, Бе о град 1902, 29; В. Кре стић, „Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји 1849–1868”, 
Исто ри ја срп ског на ро да, књ. V2, Бе о град 1981, 157. 



не мач ка вла да већ одав но вој вод ство за пра зну и бе зна чај ну реч др жа ше, а вој
во да у об ли ку јед ног не мач ког ге не ра ла са мо је са ти ра би ла, на ону ве ли чан
стве ну вјер ност и на ону знат ност, ка ква му по на шој исто ри ји при па да”.103 

* * *

У по гле ду др жав но прав ног ка рак те ра Вој вод ства Ср би је и Та ми шког 
Ба на та по сто је у но ви је вре ме раз ли чи та ми шље ња. Пи та њу ње го вог фор мал
ног др жав но прав ног ста ту са ни је у срп ској исто ри о гра фи ји би ла по све ће на 
по себ на па жња, па оно ни је ни иза зи ва ло не су гла си це и про тив реч на ту ма
че ња. Вој вод ство ина че у це ли ни ни је у срп ској исто риј ској на у ци до би ло 
за слу же но ме сто. Из у зев Ва си ли ја Кре сти ћа чи јем се те мељ ном ис тра жи ва њу 
и ра до ви ма ду гу ју нај зна чај ни ја са зна ња о овом пе ри о ду исто ри је Ср ба у 
Ју жној Угар ској, Вој вод ство се по ми ња ло у скло пу ши рих пре гле да и то 
све де но на основ не по дат ке. В. Кре стић, не сум њи во нај бо љи по зна ва лац и 
ау тор број них ра до ва из исто ри је Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји и у Ју жној 
Угар ској XIX ве ка сма тра да Вој вод ство ни је има ло ста тус кру но ви не.104

По дроб ни јих ис тра жи ва ња овог пе ри о да исто ри је Ср ба у Ју жној Угар
ској, а на ро чи то ње го вих прав них аспе ка та ка сни је ни је би ло. Ме ђу тим, у 
по след ње вре ме се у тек сто ви ма не ких са вре ме них исто ри ча ра ис ти че да је 
Вој вод ство има ло свој ство кру но ви не, ма да се обич но не на во де из во ри ко ји
ма би се то мо гло пот кре пи ти, или се не ки из во ри на во де не до вољ но пре ци зно. 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат озна ча ва се увек као кру но ви на у ра до
ви ма Д. Ми ка ви це и не ких дру гих ау то ра, a на ро чи то на гла ше но у дво том ној 
књи зи Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји од 1526. до 1918, 1‒2, Но ви Сад 2016.105

Ма да је на стра ни 457 (1. то ма) ове књи ге по ме ну то да је Вој вод ство 
би ло „без ствар них над ле жно сти ко је би све до чи ле о на ци о нал ном ка рак те ру 
и по ли тич кој са мо стал но сти ко је кру но ви не под ра зу ме ва ју”, ипак се о Вој
вод ству че сто и у раз ли чи тим кон тек сти ма ко ји ту ква ли фи ка ци ју и ни су 
ну жно зах те ва ли ис ти че свој ство кру но ви не. Об ја шње ње се да је са мо у на
по ме ни 3, на стра ни 475: „У Па тен ту ко јим је осно ва но, Вој вод ство ни је 
екс пли цит но озна че но кру но ви ном, већ управ ном об ла шћу и де лом зе мље 
(Ver wal tung sge bi et и Land steil), али се већ у пр вим цар ским за ко ни ма ко ји 
су се од но си ли на ову те ри то ри ју, из да тим по чет ком 1850. го ди не, зва нич но 
во ди ло као кру но ви на. Вој вод ство је ина че има ло не ко ли ко слу жбе них на
зи ва: Wo i wodschaft Ser bien und Te me ser Ba nat, Ser bische Wo i wodschaft und 
Te me ser Ba nat, Та ми шки Ба нат и Срп ско Вој вод ство, Срп ска Вој во ди на, 
Вој вод ство Ср би ја, Вој во до ви на”.106 

103 Ђор ђе вић, Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра…, 48. 
104 В. Кре стић, „Ср би у Угар ској од сло ма ре во лу ци је до на год бе (1849‒1867)”, Исто

ри ја срп ског на ро да V2, Бе о град 1981, 110; Ср би у Угар ској 1790‒1918, Но ви Сад 2013, 245.
105 Д. Ми ка ви ца, Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји од 

1526. до 1918, 1‒2, Про ме теј – РТВ, Но ви Сад 2016.
106 Осни ва ње Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та по ми ње се на стра ни 455 (1. том), 

са об ја шње њем и на во ђе њем из во ра у на по ме на ма 3 и 4. Као из вор по да тка на во ди се Die 
Hab sbur ger Mo nar chie 1848/1918 (sic!), (Die Hab sbu r ger Mo nar chie 1848‒1918), Band IV, Wi en 
1985, 431, ма да се на том ме сту не го во ри о оснивању, не го о укидању Вој вод ства Ср би је и 
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Ово об ја шње ње би се те шко мо гло при хва ти ти без пре не бре га ва ња 
еле мен тар ног пра ви ла о хи је рар хи ји прав них ака та У основ ним др жав ним 
ак ти ма, устав ним до ку мен ти ма, ко ји су нај ме ро дав ни ји ка да је реч о устрој
ству др жа ве, Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат ни је ниг де озна че но као 
кру но ви на, не го као управ на област, свој ством ко је јој је тим ак ти ма фор
мал но и да то. 

Да ље, би зар на је и прет по став ка ко ју та кво об ја шње ње под ра зу ме ва, 
да у цар ском ак ту устав ног ка рак те ра ни је за пи са но из ри чи то баш оно што 
се на ме ра ва ло, не го не што дру го. Да ље, с об зи ром на то да се Вој вод ство у 
књи зи по ми ње до след но као кру но ви на, оче ки ва ло би се да се овом пи та њу 
по све ти ве ћа па жња и пру жи ис црп ни је и чвр шће уте ме ље но обра зло же ње 
не го што то до зво ља ва и обим и функ ци ја јед не на по ме не. 

* * *

Ка ко је по ло жај Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та озна ча ван у ау стриј
ским из во ри ма? У цар ском Па тен ту 18. но вем бра 1849. го ди не, прав ном ак ту 
ко јим је осно ва но, о Вој вод ству се го во ри као „управ ној обла сти”, чи ја је 
ад ми ни стра ци ја пот пу но не за ви сна од Уга р ске. Вој вод ство је до би ло соп стве
ну зе маљ ску власт, са се ди штем у Те ми шва ру. По ло жај и уре ђе ње Вој вод ства 
Ср би је „би ће у скла ду са § 72 Уста ва На шим Па тен том од 18. но вем бра 1849. 
про ви зор но утвр ђен, а ко нач но уре ђе ње ње го вих при ли ка а осо би то ко нач но 
ре ше ње о ује ди ње њу ове обла сти са не ком дру гом кру но ви ном би ће до не то 
у скла ду са уста вом”. Та кво ста ње по тра ја ло је до 27. де цем бра 1860. го ди не, 
ка да је Вој вод ство цар ском од лу ком по но во при по је но Угар ској.107 Ни је су
ви шно под се ти ти да је Ми ни стар ство ја сно из ре кло свој став о ста ту су кру
но ви не у ме мо ран ду му из ра ђе ном на зах тев вла да ра, 17. но вем бра 1849.108 

У Па тен ту од 7. апри ла 1850. пре ци зни је је утвр ђен ста тус по је ди них 
зе ма ља, њи хо во уре ђе ње и, на ро чи то, њи хов од нос пре ма Угар ској. За Хр ват
ску и Сла во ни ју из ри чи то је на ве де но да су „ пу тем §§ 1 и 73 Уста ва потпу
нонезависно од Уга р ске свр ста не у кру но ви не На ше га Цар ства, и ти ме 
до би ле сопственуземаљскууправу,под ре ђе ну не по сред но цар ском ми ни
стар ству, својеземаљскопредставништво и праводаучествујууопштем
царевинскомвећу, јед на ко као и оста ле кру но ви не”.109 

У свом пре ци зном пре гле ду ге о граф ских, ста ти стич ких и то по граф ских 
при ли ка Ау стри је на вео је Лу двиг Хој флер спи сак свих зе ма ља ца ре ви не. 
На бро јав ши кру но ви не спи сак је за вр шио на во ђе њем (као 21. на спи ску): 
„Осим ових кру но ви на је и управ на област Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки 
Ба нат са став ни део цар ства”.110

Та ми шког Ба на та (Д. Ми ка ви ца, Н. Ле ма јић, Г. Ва син, Н. Нин ко вић, Ср би у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји од 1526. до 1918, 1‒2, 1, 475, на по ме на 4). 

107 E. Ber nat zik, Die ӧster re ic hische Ver fas sung sge set ze mit Erläuterungen, Wi en 1911, 169, 
172‒173. 

108 А. Сто јач ко вић, Чер те жи во та на ро да срб ског у ун гар ским обла сти ма…, 108. 
109 E. Ber nat zik, нав. де ло, 171‒172. 
110 L. Rit ter von He u fler, Österreich und se i ne Kronländer, Ein ge o gra fischer Ver such, Wi en 

1854‒1856, 9. 
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* * *

Нео спор но је да се у мно гим прав ним пр о пи си ма и Вој вод ство по ми ње 
ме ђу кру но ви на ма, али се та окол ност не мо же сма тра ти ме ро дав ном у по
гле ду ње го вог фор мал ног др жав но прав ног по ло жа ја. У др жа ви је до шло до 
су штин ске про ме не ‒ уки да ња фе у да ли зма. По ред за ко никâ, чи ја је ва жност 
пр о тег ну та на све зе мље Мо нар хи је, про ме не у та ко ре ћи свим сфе ра ма по
ли тич ког, при вред ног, дру штве ног и при ват ног жи во та ре гу ли са не су пу тем 
огром ног бро ја раз ли чи тих про пи са: па те на та, уре да ба и на ре да ба ‒ о упра
ви, фи нан си ја ма (по ре зи ма, ца ри на ма, так са ма) и дру гим де ло ви ма др жав ног 
ор га ни зма и обла сти ма дру штве ног и при вред ног жи во та. 

Та мо где су се из ри чи то на бра ја ле по кра ји не на ко је се про пис од но сио, 
на во ди ло се Вој вод ство као управ на област. Ме ђу тим, ве ћи на ових про пи са 
ва жи ла је за све је ди ни це, вр ло раз ли чи тог по ре кла и ран га ко је су чи ни ле 
Хаб збур шку мо нар хи ју, па се о њи ма го во ри о нај че шће као зе мља ма (Land, 
Länder) или кру но ви на ма (Kron land, Kronländer). Дру гим ре чи ма, то по ка
зу је да је тер мин „кру но ви на” зна чио про вин ци ју, област, зе мљу и био тех
нич ки тер мин за управ ноте ри то ри јал ну је ди ни цу.

Ова кво по сту па ње би ло је и нор ма тив но уре ђе но. Ме ђу ак ти ма ко ји ма 
је уве ден ап со лу ти зам до нео је цар 31. де цем бра 1851. го ди не Осно ве за ор
ган ско уре ђе ње у кру но ви на ма ау стриј ске ца ре ви не, у чи јем пр вом чла ну 
сто ји: „Зе мље ује ди ње не са ау стриј ским цар ством под ста рим исто риј ским 
или но вим на зи ви ма чи не нео дво ји ви део ау стриј ске цар ске на след не мо
нар хи је”. Дру ги члан гла си: „На зив ʼкру но ви на’ би ће у слу жбе ном је зи ку 
ко ри шћен са мо као општаознака(подв. Љ. К.), а при по себ ном по ме ну не ке 
зе мље ко ри сти ће се увек њен соп стве ни на зив и озна ка ран га”.111 

Кру но ви не су би ле исто риј ске зе мље ко је су то ком ве ко ва ра зним пу
те ви ма, ре ђе рат ним осва ја њем, а че шће оним по зна тим, срећ ним ау стриј
ским пу тем ула зи ле у склоп цар ства, нај че шће у об ли ку пер со нал не уни је. 
С об зи ром на вре ме и на чин по стан ка зе ма ља ко је су ула зи ле у ау стриј ску 
ца ре ви ну, у тер ми ну кру но ви на ја сно се очи ту је пр во бит но па три мо ни јал но 
схва та ње вла да лач ког пра ва ‒ др жав на те ри то ри ја при па да кру ни, па је вла
да лац, у скла ду са ран гом по је ди них те ри то ри ја ко је су до ла зи ле под ње го ву 
власт про ши ри вао и сво ју ти ту ла ту ру.

У скло пу др жа ве, оне су за др жа ва ле од ре ђе на са мо у прав на пра ва. Та ко 
је на че ло исто риј скопо ли тич ке ин ди ви ду ал но сти ушло и у ау стриј ску устав
но прав ну на у ку. У По ја ча ном ца ре вин ском ве ћу 1860. го ди не оно је ис ти ца но 
као те мељ мо гу ће ре ор га ни за ци је др жа ве у прав цу фе де ра ли зма. 

Ср би су по ку ша ва ли да из гра де свој исто риј скопо ли тич ки ин ди ви ду
а ли тет осла ња ју ћи се на сво је при ви ле ги је, на ро чи то на оне еле мен те у њи ма 
ко ји су да ва ли, или, пре ци зни је го во ре ћи, обе ћа ва ли и од ре ђе на по ли тич ка 
пра ва ‒ из бор вој во де, соп стве не ма ги стра те и те ри то ри ју на ко јој би та пра ва 

111 „1. Die un ter den al ten hi sto rischen oder ne uen Ti teln mit dem ӧster re ic hischen Ka i ser
sta a te ve re i nig ten Länder bil den die un tren nba ren Bes tand te i le der ӧster re ic hischen ka i
ser lic hen Erb mo nar chie”, 2. Der Na me „Kronländer” soll in der am tlic hen Sprac he nur als all
ge me i ne Be ze ic hnung ge bra ucht, bei be son de rer Ben ne nung ei nes Lan des aber stets die dem sel ben 
zu kom men de ei ge ne Ti tel be ze ic hnung aus ge drückt  wer den” (E. Ber nat zik, нав. де ло, 210‒211). . 



би ла оства ре на. Са му и ло Ма ши ре вић је на сед ни ци По ја ча ног ца ре вин ског 
ве ћа из ја вио да исто риј ска пра ва не мо ра ју да бу ду ста ра, да би по сто ја ла и 
би ла ува же на, има ју ћи при том у ви ду при зна ње до сто јан ста ва па три јар ха и 
вој во де и обе ћа ње са мо стал не уну тра шње упра ве да то срп ском на ро ду у 
де цем бру 1848. го ди не. 

* * *

Ка да се утвр ђу је ка рак тер др жав ног, од но сно, по ли тич ког окви ра у ко
јем жи ви је дан на род, или је дан ње гов део, а ка да он ни је ја сно и пре ци зно 
де фи ни сан од го ва ра ју ћим устав ним и за кон ским про пи си ма, обич но се при 
то ме у не кој ме ри узи ма у об зир и фак тич ко ста ње. Вој вод ство Ср би ја и Та
ми шки Ба нат за вре ме свог по сто ја ња, а у усло ви ма Ба хо вог ап со лу ти зма 
ни је има ло ни сен ку ау то но ми је ко јој су Ср би та ко ду го стре ми ли. Др жа ва 
је по ста ла то тал но уни тар на др жа ва, не ста ла је сва ка са мо у пра ва, и оних 
по кра ји на и ло кал них је ди ни ца ко је су их до та да има ле. Из гу би ле су тра
го ве сво јих исто риј ских пра ва и ста ре крун ске зе мље. Теј лор је на вео при мер 
Хр ват ске: „…чак је и Хр ват ска, ко ја је ди на сти ји би ла ло јал на од по чет ка до 
кра ја, из гу би ла свој са бор, ло кал ну са мо у пра ву и те ри то ри јал ни ин те гри тет”.112 

И на кра ју, би тан чи ни лац би ле су на ме ре ау стриј ског дво ра ко је је тре
ба ло да бу ду оства ре не ње го вим осни ва њем, а ко је су од по чет ка би ле не ис
кре не. Та кон цеп ту ал на не ја сно ћа по ка за ла се већ у оном основ ном: озна ка 
Вој вод ства у Па тен ту 18. но вем бра као про ви зор не управ не обла сти ни је 
би ла са мо де таљ. На про тив, она је ја сно обе ло да ни ла да се из бе га ва утвр
ђи ва ње ко нач ног др жав но прав ног ста ту са. То ће се по ка за ти као смет ња да 
се уве де ва љан ад ми ни стра тив ни си стем и трај но обез бе ди оп ста нак но ве 
про вин ци је. Не пот пу ност овог по ду хва та и не до вољ но ја сни по гле ди беч ких 
ак те ра на сли ку управ ног под руч ја, сим бо лич но су се по ка за ли и у не до
след но сти при ме не зва нич не озна ке про вин ци је, из у зев у вла да ре вој ти ту
ла ту ри.113 

Још пре ма ђар ског по ра за, ге не рал Мор Пер цел, осва јач Сен то ма ша и 
осве до че ни не при ја тељ Ср ба из ја вио је: „Кад не бих био ова ко ве ли ки ма
ђар ски па три о та, ни шта не бих ви ше же лео, ра ди осве те Ср би ма, не го да 
Ма ђа ри из гу бе, јер би Ср би он да осе ти ли бе ду у ко ју су се ба ци ли. Ка ко је 
глу по од вас (ми слио је на Ср бе) и по ми сли ти да ће Ау стри ја и ди на сти ја 
Ср би ма да ти оно што не ће да до пу сти Ма ђа ри ма”.114

* * *

 Пре ма за кључ ци ма ко ји се из на ве де них исто риј ских и прав но и сто риј
ских из во ра мо гу из ве сти, ми шље ња смо да не ма на уч ног оправ да ња да се 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат сма тра ју за кру но ви ну. 

112 A. J. P. Taylor, нав. де ло, 107.
113 K. Cle wing, Die dop pel te Be gründung der ser bischen Woj wodschaft 1848‒1851. Et hno

po li tik im Hab sbur ger re ich, München 2005, 256. 
114 На ве де но пре ма: Д. Ј. По по вић, нав. де ло, Тре ћа књи га, 304. 
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Од Бла го ве штен ског са бо ра (1861) и Ау стро –у гар ске на год бе (1867)  
до 1918.

Да би уми рио срп ско не за до вољ ство због уки да ња Вој вод ства Ср би је 
и Та ми шког Ба на та, цар је био при мо ран да до пу сти да се у Срем ским Кар
лов ци ма одр жи са бор рас прав нопо ли тич ког ка рак те ра.115 „По след њи пар
ла мент ово стра ног срп ства” одр жан је на Бла го ве сти, 2. апри ла 1861. го ди не. 

Је дин стве ни став срп ског јав ног мње ња, ко ји се и на са бо ру ја сно ис по
љио био је да Ср би мо ра ју до би ти по себ ну ау то ном ну област. Ме ђу тим, у 
по гле ду на чи на обез бе ђе ња то га ци ља до шло је до раз ми мо и ла же ња ме ђу 
уче сни ци ма са бо ра. Јед ни су сма тра ли да се тре ба осло ни ти на Ау стри ју, 
за сни ва ју ћи срп ске зах те ве на при ви ле ги ја ма као прав ном осно ву, а дру ги, 
са Ми ле ти ћем на че лу, тра жи ли су ре ше ње у ослон цу на Уга р ску, устав ним 
пу тем, на осно ву при род ног пра ва на ци о нал но сти, у са ве зу са ма ђар ским 
ли бе рал ним, де мо крат ским сна га ма. 

 Са бор је 20. апри ла усво јио зах те ве, у ко ји ма су фор му ли са на ну жна 
јем ства за оп ста нак и раз вој срп ског на ро да у Мо нар хи ји, усло ви под ко ји ма 
је срп ски на род при стао на при са је ди ње ње Вој вод ства Ср би је и Та ми шког 
Ба на та Угар ској, а у ци љу очу ва ња сво је на род но сти и је зи ка, што је га ран
то ва но срп ским при ви ле ги ја ма. Основ ни еле мен ти зах те ва би ли су по себ на 
те ри то ри ја, ор га ни зо ва на на на ци о нал ној осно ви и ау то но ми ја.116 

Иа ко је цар обе ћао да ће ис пу ни ти зах те ве ко је је са бор фор му ли сао, до 
то га ни је до шло. И овог пу та, Ср би и њи хо ви зах те ви до бро су до шли дво ру 
као сред ство у бор би про тив Ма ђа ра ‒ за кључ ци Бла го ве штен ског са бо ра 
на и шли су на јед но ду шно пр о ти вље ње свих фак то ра у Угар ској. Иа ко ни су 
ис пу ње ни, има ли су из у зе тан зна чај за да љи по ли тич ки раз вој Ср ба у Угар
ској и оста ли до кра ја те мељ њи хо вог по ли тич ког пр о гра ма.117 

* * *

Бла го ве штен ски са бор пред ста вљао је пре крет ни цу у по ли тич ком жи
во ту Ср ба у Ју жној Угар ској. На да срп ског по ли тич ког вођ ства да ће ма ђар ски 
по ли ти ча ри пр о ме ни ти сво је ста во ве, по у че ни по сле ди ца ма сво је ис кљу чи ве 
на ци о нал не по ли ти ке у то ку 1848–1849. го ди не ни је ду го оп ста ла. У ма ђар
ским по ли тич ким кру го ви ма и јав но сти вла да ло је јед но ду шно уве ре ње о 
су пре ма ти ји Ма ђа ра и по сто ја њу јед не по ли тич ке на ци је – ма ђар ске.118 У 
све тлу тих основ них на че ла и по јам сло бо де гра ђа на зна чио је са мо гра ђан
ске сло бо де, а не и на ци о нал не. Ту по ли тич ку док три ну Ми ле тић је оце нио 
као из раз же ље за до ми на ци јом јед ног на ро да над дру ги ма. Две су те мељ не 

115 Ав то би о гра фи ја дра Јо ва на Су бо ти ћа III, Но ви Сад 1901, 134. 
116 Ј. Ђор ђе вић, нав. де ло, 5‒7, 17‒19; Д. Ки ри ло вић, Срп ски на род ни са бо ри, Но ви Сад 

1937, 13–14. 
117 Н. Пе тро вић, Све то зар Ми ле тић и На род на стран ка, Гра ђа 1860–1885, I–II, Срем

ски Кар лов ци 1968, I, 105–109; В. Кре стић, „Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји”, Исто ри ја 
срп ског на ро да V2, Бе о град 1981, 129. 

118 П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, 421–422; A. J. 
P. Taylor, нав. де ло, 36, 67. 
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иде је, на ко ји ма по чи ва са вре ме на Евро па, пи сао је Ми ле тић: „…сло бо да и 
на род ност, на че ло прав не јед на ко сти љу ди, и прав не јед на ко сти на ро да”. 
Ин ди ви ду ал на сло бо да по је дин ца, гра ђа ни на, не мо же по сто ја ти без сло бо
де ко лек ти ви те та, на ро да.119

Ста ње по ли тич ких при ли ка у Мо нар хи ји ука зи ва ло је на не ми нов ност 
ње не ре ор га ни за ци је. На год ба ‒ спо ра зум вла да ју ћих на ци ја, Не ма ца и Ма
ђа ра, усле ди ла је 1867. го ди не.120 Дог ма о јед ној, не де љи вој, у по ли тич ком 
сми слу је дин стве ној ма ђар ској на ци ји ко нач но је уоб ли че на и усво је на За ко ном 
о на род но сти ма (За кон ски чла нак XIV) 1868. го ди не. Пи та ње на род но сти 
ре гу ли са но је са мо као кул тур но и је зич ко, а не и др жав но прав но. За кон је 
са др жао са мо од ред бе о упо тре би је зикâ ма њин ских на ро да у ло кал ној упра ви 
и шко ла ма.121 

Пре За ко на о на род но сти ма до нет је про пис, ко ји је уре ђи вао по ло жај 
Ср ба, од но сно са др жи ну њи хо ве цр кве ношкол ске ау то но ми је ‒ Уред ба о 
уре ђе њу цр кве них, школ ских и фун да ци о нал них де ла грч коис точ не срп ске 
ми тро по ли је. Уред ба се те ме љи ла на угар ском За кон ском члан ку IX од 1868, 
ко јим је при зна та са мо у пра ва цр кве, шко ле и фон до ва пра во слав них Ср ба, 
Ру му на и Гр ка у Угар ској. Пра во на цр кве ношкол ску ау то но ми ју са да је 
Ср би ма при зна то угар ским за ко ном, до не тим са по зи вом на про пи се из 1848: 
па ра гра ф 8 угар ског За кон ског члан ка XX од 1848, а не на осно ву цар ских 
при ви ле ги ја.122

По сле уво ђе ња ду а ли зма и по де ле вла сти над сло вен ским на ро ди ма 
из ме ђу Не ма ца и Ма ђа ра, Ми ле тић је са сво јим при ста ли ца ма за по чео оштру 
и бес ком про ми сну опо зи ци о ну бор бу. На ци о нал ни по крет ко ји је осно вао 
кон сти ту и сао се у по ли тич ку стран ку, Срп ску на род ну сло бо до ум ну стран
ку, 1869. го ди не у Беч ке ре ку, ка да је стран ка до не ла и свој про грам. Ње го ва 
са др жи на се за сни ва ла на од лу ка ма Бла го ве штен ског са бо ра, а стран ка се 
за ла га ла за на че ло рав но прав но сти и ау то но ми је свих на ро да у Угар ској, а 
про тив Ау строуга р ске на год бе.123 

* * *

По ли тич ки жи вот Ср ба у Ју жној Угар ској од ви јао се та да на два по ља: 
угар ском устав нопар ла мен тар ном и на род ноцр кве ном. Ма да је Уга р ска 
по сле На год бе по ста ла устав на и пар ла мен тар на зе мља, њен из бор ни си стем 
ни је омо гу ћа вао оп ште пра во гла са, те је вр ло ма ли број гра ђа на ужи вао 
из бор но пра во. Про ме на из бор ног си сте ма ко јом би ве ћи број гра ђа на до био 

119 С. Ми ле тић, „По ли тич ни на род и на род ност”, Са бра ни спи си II/1, Бе о град 1999, 234, 
236; „По глед на оп шти по ло жај у Евро пи”, Са бра ни спи си II/2, 96. 

120 Пре ма ре чи ма по то њег ду го го ди шњег ау стро у гар ског ми ни стра ино стра них по сло
ва Ђу ле Ан дра ши ја „Сла ве ни ни су по доб ни да вла да ју, њи ма се мо ра вла да ти” (A. J. P. Taylor, 
161; L. Ada mo vich, 15–20). 

121 Био је то „из вр стан за кон, са мо што се у прак си ни је при ме њи вао ни у јед ној тач ки” 
(A. J. P. Taylor, 169). 

122 Д. Ки ри ло вић, нав. де ло, 37‒38; В. Кре стић, „Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји”, 161‒ 
165. 

123 А. Ра де нић, „Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1868–1878”, Исто ри ја срп ског на ро да, 
књ V2, 168–169. 
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пра во да уче ству је на из бо ри ма, омо гу ћи ла би пре ва гу при пад ни ци ма на
род но сти, ко јих је у Угар ској би ло ви ше не го Ма ђа ра. Због то га до из бор не 
ре фор ме ни је до шло све до кра ја по сто ја ња Уга р ске, ма да су се и ма ђар ске 
де мо крат ске стран ке за то за ла га ле.124 

У та квим усло ви ма ни је би ло мно го из гле да да срп ски пред став ни ци 
уче ству ју у ра ду пар ла мен та јер су те шко и у са свим ма лом бро ју успе ва ли 
да у ње га уђу. У не мо гућ но сти да у др жав ном са бо ру до би ју ве ћи број ман
да та и да се та мо бо ре за сво је по ли тич ке ци ље ве, срп ски по ли тич ки фак
то ри су ну жно би ли усме ре ни на по ље на род ноцр кве не ау то но ми је, од но сно 
на род ноцр кве ни са бор. Ма да је ње го ва над ле жност би ла фор мал но огра
ни че на на ор га ни за ци ју и упра ву цр квом, ње ном имо ви ном и шко ла ма, са бор 
је био уста но ва где су рас пра вља на и по ли тич ка пи та ња. У срп ским по ли
тич ким кру го ви ма на род ноцр кве на ау то но ми ја се сма тра ла бе де мом за 
срп ски на род и на чи ном на ко ји се мо же одр жа ти срп ска свест.125 

У вре ме ка да су у Евро пи за вла да ла но ва ли бе рал на и де мо крат ска на
че ла, и срп ски по ли тич ки кру го ви су сво је про гра ме по ста ви ли на дру га чи је 
те ме ље. У кри лу срп ског на ро да био је већ фор ми ран слој ко ји је не са мо у 
со ци јал ном и еко ном ском, не го и у кул тур ном и по ли тич ком по гле ду пред
ста вљао гра ђан ство. То се ја сно по ка за ло у срп ским по ли тич ким до ку мен
ти ма 1848. го ди не. 

Ка да је беч ки двор, по сле Ре во лу ци је 1848. го ди не, био при мо ран да 
ок тро и са ним Уста вом фор мал но уки не фе у дал не од но се и про гла си гра ђан ску 
јед на кост, ис та као је у оним чла но ви ма ко ји су се од но си ли на Вој во ди ну и 
на по ло жај срп ског на ро да цар ске при ви ле ги је, као прав ни основ тих од ре
да ба, а не ре во лу ци о нар не гра ђан ске прин ци пе јед на ко сти гра ђа на и на родâ, 
фор мал но про кла мо ва не уста вом. При ви ле ги је су срп ском на ро ду и ње го вим 
по ли тич ким во ђа ма уства ри би ле на мет ну те као је ди ни ле ги тим ни те мељ 
и је ди ни прав ни основ на ко ји су мо гли да се по зо ву. 

Та ко су при ви ле ги је и срп ска на род ноцр кве на ау то но ми ја уве ли ко 
над жи ве ле сво је до ба, оп ста ју ћи до XX ве ка. Нај ва жни ји раз лог био је не
де мо крат ски по ре дак др жа ве, у пр вом ре ду на ци о нал на не рав но прав ност, а 
и не по сто ја ње оп штег пра ва гла са, основ ног ин стру мен та пар ла мен тар не 
де мо кра ти је. 

У та квим усло ви ма об ја шњи ва је по ја ва не су гла си ца и раз ми мо и ла же ња 
у по ли тич ком жи во ту Ср ба у Ју жној Угар ској, и ка да се ра ди ло о нај ва жни јим 
пи та њи ма. При пад ност кон зер ва тив нокле ри кал ним кру го ви ма или ли бе
рал ном срп ском гра ђан ству, већ дру штве но и еко ном ски ди фе рен ци ра ним 

124 По сле Ау строуга р ске на год бе 1867. је би рач ко пра во би ло ре гу ли са но пре те жно 
од ред ба ма За ко на од 1848, ко ји је но ве ли ран XXXI II За кон ским члан ком од 1874. Пре ма 
овом за ко ну би рач ко пра во је би ло усло вље но ви со ким имо вин ским цен зом и број ним дру
гим усло ви ма, те га је ужи ва ло са мо 5,6% ста нов ни штва Уга р ске. Од 413 чла но ва пар ла мен та, 
не ма ђар ски на ро ди су има ли 8 до 10 за ступ ни ка, иа ко је ви ше од 50% ста нов ни штва би ло 
не ма ђар ско. 

125 Жар ко Ми ла ди но вић, је дан од пр ва ка Ра ди кал не стран ке за пи сао је да је пред сед ник 
уга р ске вла де Ве кер ле у јед ном раз го во ру са срп ским пр ва ци ма по во дом по твр де не ких 
за ко на до не се них у на род ноцр кве ном са бо ру из ја вио: „Ја Ва шу ав то но ми ју не сма трам 
цр кве ном, већ упра во по ли тич ном уста но вом” (Ж. Ми ла ди но вић, „Ја ша То мић на по љу 
срп ске на род ноцр кве не ав то но ми је”, Спо ме ни ца Ја ше То ми ћа, Но ви Сад 1923, 98).
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сло је ви ма, сва ка ко је у нај ве ћој ме ри ути ца ла и на њи хо ва опре де ље ња за 
те мељ на на че ла по ли тич ке иде о ло ги је и прак тич не по ли тич ке де лат но сти. 
У усло ви ма по сто ја ња два ју то ли ко дис па рат них по ли тич ких окви ра, ка кви 
су би ли уга р ски пар ла мен тар ни си стем, с јед не стра не и на при ви ле ги ја ма 
за сно ва на на род но цр кве на ау то но ми ја с дру ге, не до след ност и про ме не 
по ли тич ких ста во ва и опре де ље ња и по је ди на ца и по ли тич ких гру па ци ја 
ни су би ле рет ке.126

О при ви ле ги ја ма и њи хо вој уло зи у по ли тич ком жи во ту Ср ба за пи сао 
је по чет ком XX ве ка Ми лу тин Јак шић: „Због ва жно сти пред ме та, ко ји је од 
осо би тог ин те ре са баш за нас ово стра не Ср бе, због то га, што при ви ле ги је 
као исто риј ски, де лом и ак ту ал но прав ни, осно ви ав то ном ног на шег жи вот, 
да ва ху и да ју на ро ду ма ха, да бра ни сво ју са мо у пра ву и пра во на вер ски и 
на род но сни оп ста нак, по треб но је по но во и по но во вра ћа ти се на пи та ње о 
њи ма, об ја шња ва ти им ге не зу и при ро ду, до кле год то пи та ње не пре ста не 
јед ном би ти спо р ним пи та њем.”127

Уки да њем на род ноцр кве не ау то но ми је 1912. го ди не не стао је и тај, за 
то вре ме већ уве ли ко ана хро ни чан и те сан оквир у ко јем се мо гао од ви ја ти 
по ли тич ки жи вот Ср ба и шти ти ти њи хо ви на ци о нал ни ин те ре си.128 С дру ге 
стра не, по ка за ло се да на пар ла мен тар ном по љу по ли тич ког жи во та у Угар
ској за то ни је би ло усло ва. Сто га је ра зу мљи во што је пар ла мен тар но де мо крат
ско уре ђе ње Кра ље ви не Ср би је, по ред на ци о нал ног раз ло га ‒ ко нач ног ује
ди ње ња са ма ти цом, пре суд но ути ца ло на опре де ље ње по сла ни ка Ве ли ке 
на род не скуп шти не у Но вом Са ду но вем бра 1918. го ди не да се те ри то ри је 
не ка да шње Срп ске Вој во ди не при са је ди не Ср би ји. 

* * *

Раз ли чи ти ста во ви о кључ ним, пре лом ним тач ка ма у по ве сти ово стра
них Ср ба, до га ђа ји ма ко ји су би ли од су штин ске ва жно сти за њи хо ву суд
би ну, њи хо вом прав ном по ло жа ју и ин сти ту ци ја ма ни су увек би ли са мо и 
ис кљу чи во ре зул тат и за кљу чак на уч ног ис тра жи ва ња; у њи ма се мо гу ја сно 
уо чи ти и по ли тич ки по гле ди њи хо вих ау то ра.

Раз ло зи тих не су гла си ца све до нај но ви јег вре ме на ни су увек би ли са мо 
на уч ни, чак би се мо гло за кљу чи ти да су по кат кад мо жда и нај ма ње би ли 
на уч ни. Ми лу тин Јак шић је за пи сао 1901. го ди не: „Но ако би прак тич нопо
ли тич ке ин те ре се узе ли за ру ко вод но на че ло при пи са њу исто ри је, кад би 
она са мо вољ но ша ра ла про шлост и уде ша ва ла је пре ма не кој за ми шље ној 
це лис ход но сти, из гу би ла би вред ност вер не сли ке про шло сти; из ње би се 
са зна ва ло не, ка ква је би ла та про шлост, не го, ка кву је за ми шља исто ри чар 
да је тре ба ла би ти пре ма прак тич ким по тре ба ма по то ма ка”. А не ко ли ко де
це ни ја доц ни је А. Фо ри шко вић за кљу чио је да је Се о ба по ста ла за ни мљи ва 

126 О вр ло ком плек сној по ли тич кој си ту а ци ји у ко јој су се Ср би на шли у том пе ри о ду, 
ко ле ба њи ма њи хо вих опре де ље ња, је згро ви то и убе дљи во, В. Кре стић, Исто ри ја срп ског 
на ро да, књ V2, 125‒134. 

127 М. Јак шић, „При ро да пре ла ска Ср ба у Уга р ску 1690. и при ви ле ги ја”, Ле то пис МС, 
књи га 206, II (1901), 4‒5. 

128 В. Кре стић, нав. де ло, 366‒368. 
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као све до чан ство о по ли тич ким схва та њи ма с кра ја XIX ве ка, и то као „ин тер
пре та ци ја и про јек ци ја са да шњо сти у про шлост, као ма ни пу ли са ње про
шло шћу у ко рист са да шњо сти”. 129

У вре ме ка да је на де лу и ре ви зи ја исто ри је до га ђајâ свет скоисто риј ског 
зна ча ја, ко ја обич но по пра ви лу нај ви ше по га ђа ма ле на ро де, вред но је под
се ти ти се на ове ми сли дво ји це вр сних срп ских исто ри ча ра. 
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SUM MARY: This pa per pre sents an over vi ew of the most im por tant ele ments in the 
le gal po si tion of Serbs in the So uth Hun gary, from the ti me of the Gre at Mi gra ti ons in 1690 
to 1918. Most of the ti me, Serbs had a per so nal au to nomy, ba sed on pri vi le ges gi ven by the 
em pe ror. The se pri vi le ges got li mi ted and nar ro wed over ti me, thus le a ding to the re qu ests 
for the ter ri to rial au to nomy on the po li ti cal gat he rings such as Te me swar con vo ca tion, May 
as sembly and An nun ci a tion Day con vo ca tion. In con nec tion with the Mi gra ti ons, pri vi le ges 
and the na tu re of the le gal fra mes that ascer ta i ned the Serbs’ sta tus, the re we re, among the 
par ti ci pants of the Ser bian pu blic and po li ti cal li fe and among the sci en tists, dif fe rent opi ni ons 
on cer tain ba sic qu e sti ons: the num ber of Serbs that ca me du ring the Gre at mi gra ti ons, the 
na tu re of the Mi gra ti ons, the ir con se qu en ces and the na tu re of the em pe ror’s pri vi le ges that 
re gu la ted the po si tion of Serbs. Esti ma tes on the num ber of the par ti ci pants in Ser bia we re 
very dif fe rent. The qu e sti on whet her the pri vi le ges had a form of con tract al so bro ught di sa
gre e ments, and the equ a ble at ti tu des on the sta tele gal na tu re of the Vo i vo des hip of Ser bia 
and Ba nat of Te me swar (1849–1860) do not exist in the con tem po rary hi sto ri o graphy eit her, 
alt ho ugh it is a pe riod of ti me whe re the lack of hi sto ri cal so u r ces can not be an ex cu se. The 
aut hor is of the opi nion that its cha rac te ri za tion as a crown pro vin ce can not be ac cep ted as a 
con clu sion, be ca u se the Au strian le galhi sto ri cal so u r ces con tain eno ugh evi den ce on this 
mat ter. 

KEYWORDS: the Gre at Mi gra ti ons, the num ber of par ti ci pants in the Mi gra ti ons, 
em pe ror’s pri vi le ges, na tu re of pri vi le ges, the Vo i vo des hip of Ser bia and Ba nat of Te me swar, 
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129 М. Јак шић, „При ро да пре ла ска Ср ба у Уга р ску 1690. и при ви ле ги ја”, Ле то пис МС, 
књи га 206, све ска II, 1901, 4; А. Фо ри шко вић, Те ке ли је вој нич ко плем ство XVI II ве ка, Ма ти ца 
срп ска, 1985, 104. 
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СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља за штам пу при ре ђен ори ги нал тек ста се ћа
ња Ђор ђа Ген чи ћа на раз го вор с кра љем Алек сан дром Обре но ви ћем о ње го вој 
же нид би са Дра гом Ма шин. Ру ко пис са др жи ве ћи број ма ло по зна тих, па и 
пот пу но не по зна тих по да та ка, на осно ву ко јих мо же мо сте ћи пот пу но дру га
чи ју сли ку о кра љу Алек сан дру Обре но ви ћу од оне ко ја је пре о вла ђу ју ћа у 
исто ри о гра фи ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би ја 20. ве ка, кра ље ва же нид ба, Алек сан дар Обре
но вић, Дра га Ма шин, Ђор ђе Ген чић

У до ма ћој исто ри о гра фи ји не ма не ја сно ћа у ре кон стру и са њу до га ђа ја у 
вре ме ко је је не по сред но прет хо дило об ја вљи ва њу ве рид бе кра ља Алек сан дра 
Обре но ви ћа са Дра гом Ма шин. Сво ја све до че ња о то ме оста ви ли су ка ко 
са вре ме ни ци та ко и доц ни ји ис тра жи ва чи у сво јим опи си ма оно вре ме них 
зби ва ња.1 Ис цр пан али при лич но уз др жан при каз раз го во ра ко ји је во дио с 
кра љем, при ла го ђен и пред ста вљен та ко да при ка же улеп ша ну сли ку соп
стве не уло ге то ком по ме ну тог вре ме на, пру жио је у Дра ги ја ди, до дат ку сво јих 
ме мо ар ских спи са, Ву ка шин Пе тро вић, оно вре ме ни ми ни стар фи нан си ја и 
за ступ ник Вла да на Ђо р ђе ви ћа, пред сед ни ка вла де. Упр кос чи ње ни ци да је 
за хва тио пи та ње об ја ве кра ље ве ве рид бе у це ли ни, све до вре ме на обра зо
ва ња но ве вла де, ње го во при лич но рав но и емо тив но не ан га жо ва но пи са ње 
о овим пре лом ним да ни ма за Ср би ју и ди на сти ју Обре но вић не пру жа чи
та о цу при ли ку да се са жи ви с глав ним ак те ри ма ових зби ва ња, ни ти да 
са гле да и раз у ме мо ти ве ко ји су их по кре та ли на де ло ва ње. По је ди ни ис тра

1 Ву ка шин Пе тро вић, Дра ги ја да, Ар хив СА НУ, 7247/8; Вла дан Ђо р ђе вић, Крај јед не 
ди на сти је, При ло зи за исто ри ју Ср би је од 11. ок то бра 1897. до 8. ју ла 1900, III, Бе о град 
1906; Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, II, Бе о град 1931; Ми лан Јо ва но
вићСто ји ми ро вић, Си лу е те ста рог Бе о гра да, Бе о град 1971; Ана Сто лић, Кра љи ца Дра га, 
Бе о град 2000; Су за на Ра јић, Алек сан дар Обре но вић, Вла дар на пре ла зу ве ко ва, су ко бље ни 
све то ви, Бе о град 2011.
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жи ва чи сма тра ју да је Пе тро вић, до след но сле де ћи свој стро го кон зер ва тив ни 
при ступ, не са мо у зна чај ној ме ри фил три рао ин фор ма ци је ко је је из ло жио, 
већ и да је до ста оно га што је знао пре ћу тао, што га сва ка ко не чи ни по у зда
ним све до ком.2 О зби ва њи ма ко ја су про у зро ко ва ла про ме ну то ка исто ри је 
Ср би је на по чет ку 20. сто ле ћа мо же се са зна ти и из тек сто ва Ми ла на Јо ва
но ви ћаСто ји ми ро ви ћа, об ја вље них у књи зи Си лу е те ста рог Бе о гра да. 
Ипак, с об зи ром на то да су они на ста ли по сред но, на осно ву ау то ро вих раз
го во ра с Ђор ђем Ген чи ћем, све до ком и јед ним од глав них уче сни ка по то њих 
до га ђа ња, ми ни стром уну тра шњих де ла Ср би је до аб ди ка ци је Ђор ђе ви ће ве 
вла де, као и да су во ђе ни го то во че ти ри де це ни је доц ни је, мо же се с раз ло
гом прет по ста ви ти да су број не по је ди но сти и се ћа ња на по је ди не љу де и 
сце не из про шло сти та да већ при лич но из бле де ле из Ген чи ће вог пам ће ња.

Упра во то су раз ло зи због ко јих Ген чи ће ве за бе ле шке са се ћа њи ма на 
раз го вор ко ји је во дио с кра љем Алек сан дром Обре но ви ћем, до би ја ју на 
зна ча ју. За раз ли ку од прет ход но по ме ну тих, за пис са се ћа њи ма на овај раз
го вор, упри ли чен 8. ју ла 1900. го ди не, на стао је не по сред но по ње го вом 
од и гра ва њу, према све му су де ћи са мо не ко ли ко да на на кон 18. ју ла 1900, а 
по сле по ја вљи ва ња се ри је на пи са об ја вље них под на сло вом „По сле кра ље
ве Про кла ма ци је” у Срп ским Но ви на ма. У њи ма је кри ви ца за ха о тич но 
ста ње у зе мљи ба че на на прет ход ну вла ду, не ко ли ци ну ге не ра ла и двор ских 
чи нов ни ка, оп ту же них за кр ше ње Уста ва и за кле тве на ода ност вла да ру, што 
је и на гна ло Ген чи ћа, као јед ног ме ђу окри вље ни ма, да се овим спи сом 
оправ да пред по тен ци јал ним су дом исто ри је. 

Ђо р ђе Ген чић је пред ста вљао јед ну од нај за па же ни јих по ли тич ких 
лич но сти епо хе у ко јој је жи вео и де ло вао. Као осо ба сна жног ка рак те ра, као 
ва тре ни обре но ви ће вац, ин тим ни при ја тељ кра ља Ми ла на и чо век од по ве
ре ња мла дог кра ља Алек сан дра, пред ста вљао је не ку вр сту спо не из ме ђу оца 
и си на. На ла зе ћи се у тој по зи ци ји, уз то вр ше ћи ду жност ми ни стра по ли
ци је, сва ка ко да је био на из во ри шту ра зно вр сних ин фор ма ци ја, па и оних 
по те клих са дво ра и с њим у ве зи, до ко јих је до ла зио и бр зо и пра во вре ме
но. Сто га не из не на ђу је да је краљ Алек сан дар упра во пр во ње му по ве рио 
сво ју на ме ру и за тра жио да га по др жи и по мог не му да што пре ор га ни зу је 
це ре мо ни ју свог вен ча ња и пре бро ди број не про бле ме за ко је је слу тио да 
ће оно иза зва ти у до ма ћој и ино стра ној јав но сти. Бу ду ћи да је реч о Ген чи ћу, 
лич но сти ко ја је пре шла ве ли ки и не ла ко пре мо сти ви пут од јед не од кључ них 
лич но сти за ди на сти ју Обре но вић до јед ног од ње них глав них ег зе ку то ра, 
за јав ност је за ни мљи во, а за срп ску исто ри о гра фи ју зна чај но да при ку пи 
што ви ше по да та ка ко ји би об је ди ње ни по мо гли у са гле да ва њу це ло ви те 
сли ке оно га вре ме на, што би омо гу ћи ло да бо ље раз у ме мо раз ло ге ко ји су 
на гна ли ње га и оста ле за ве ре ни ке да се од лу че на та ко дра сти чан и ра ди
ка лан ко рак са да ле ко се жним по сле ди ца ма.

Текст Ген чи ће вих се ћа ња из у зет но је за ни мљив, жи во пи сан, упе ча тљив, 
и по се ду је ви сок дра ма тур шки на бој. На осно ву ње га мо же мо сте ћи пот пу но 
дру га чи ју сли ку о кра љу Алек сан дру Обре но ви ћу од оне ко ја је пре о вла ђу ју ћа 
у исто ри о гра фи ји. Пред очи ма чи та ла ца ис кр са ва по ле тан и емо ци ја ма об у зет 

2 Вид. на при мер, шта о то ме ка же А. Сто лић, нав. де ло, 171.



мла ди вла дар, ко ји је у љу бав ној за не ше но сти од лу чан да жр тву је и зе мљу 
и на род ко ји су му по ве ре ни на упра ву. Да би оства рио сво је ци ље ве, он је 
спре ман да се од рек не пре сто ла, па се чак не ли би и да опа сно сти из ло жи 
соп стве ни жи вот. По ред већ у на у ци по зна тих по да та ка, ру ко пис са др жи и 
ве ћи број ма ло по зна тих, па и пот пу но не по зна тих по да та ка, по пут оног да се 
се стра од тет ке бу ду ће срп ске кра љи це Дра ге ба ви ла про сти ту ци јом у јед ној 
сме де рев ској јав ној ку ћи. На тре нут ке, чи та лац го то во да мо же да се за бо ра ви 
па да га за плет по не се по пут до бро кон ци пи ра ног исто риј ског ро ма на.

Ори ги нал Ген чи ће вог тек ста, на сло вљен као „Ђор ђе Ген чић о раз го во ру 
са кра љем Алек сан дром Обре но ви ћем о же нид би са Дра гом Ма шин”, чу ва 
се у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду, под сиг на ту ром бр. 15.200/10. У при ре ђе ном 
ру ко пи су, ко је пр ви пут ста вља мо на увид на уч ној и ши рој јав но сти, са чу
ва не су све је зич ке осо бе но сти ори ги на ла, из у зев ор то гра фи је. 

* * *

Све до по ја ве оног је дин стве ног у сво ме рoду ко ми ни кеа у Срп ским но
ви на ма3, у ко ме је на је дан до са да не чу вен на чин об ја шње но за што сам ја из 
др жав не слу жбе од пу штен, а мо ја два дру га г. Ан дра Ђор ђе вић, ми ни стар про
све те, и г. Бо ри во је Не шић, ми ни стар гра ђе ви не, пен зи о ни са ни, сма трао сам 
да је по треб но да оста нем у ре зер ви и да мир но са че кам да љи раз вој до га
ђа ја у отаџ би ни, иза зва них нео че ки ва ном же нид бом њ. в. кра ља са го спо ђом 
Дра гом, ше сна е сто го ди шњом удо вом ин жи ње ра Ма ши на. Но ка ко се у то ме 
ко ми ни кеу не и сти ни то пред ста вља по на ша ње мо је и мо јих дру го ва у то ме 
фа тал ном и по Ср би ју и по кра ља пи та њу, то сма трам да ми је ду жност да 
из ре зер ве иза ђем и ото во ре но из не сем оне по бу де, ко је су ме не ру ко во ди ле 
док се де кла ри рам као од су дан про тив ник те и та кве же нид бе го спо да ре ве.

6. ју ла био сам по зван на ро чи тим пи смом де жур ног ађу тан та, да се од
мах лич но ја вим го спо да ру. То је би ло око 10 ча со ва пре под не. Од мах сам 
оста вио по сло ве, ко је сам у то ме тре нут ку у Ми ни ста р ству вр шио и, по не сох 
со бом два ука за да их го спо дар под пи ше, и одем у двор. У ве сти би лу, при 
ула зу у ађу тант ску со бу су сре тох се са мар ша лом дво ра г. пот пу ков ни ком 
Леш ја ни ном4, ина че мо јим лич ним при ја те љем, ко ји ме осло ви овим ре чи ма: 

„Ако по сле раз го во ра са го спо да рем на ђеш да је по треб но да се са мном 
раз го ва раш, ти до ђи к ме ни, ја ћу би ти у мо јој кан це ла ри ји”. 

По гле дах Леш ја ни на и при ме тих на ли цу ње го вом за бри ну тост ко ју до 
са да ни кад ни сам опа зио.

Ни сам у ађу тант ској со би че као ни пет ми ну та, кад бих по зван да пред
ста нем го спо да ру у ње го вом ка би не ту. 

3 Од но си се на на пи се об ја вље не под на сло вом „По сле кра ље ве Про кла ма ци је” у Срп
ским Но ви на ма, број 154 и 155, од 14. и 15. VII 1900, као и број 157, од 18. VII 1900. го ди не, 
ко ји ма је кри ви ца за ха о тич но ста ње у зе мљи ба че на на прет ход ну вла ду, не ко ли ци ну ге не
ра ла и дво р ских чи нов ни ка, а ко ји су оп ту же ни да су за бо ра ви ли на Устав, као и на за кле тву 
и ода ност вла да о цу.

4 Љу бо мир М. Леш ја нин (1861–1933), пу ков ник, мар шал дво ра, вој ни иза сла ник. Ађу
тант кра ља Алек сан дра по стао је 1897. го ди не, а 1900. по ста вљен је за мар ша ла дво ра. Као 
про тив ни ка кра ље вог вен ча ња Дра гом Ма шин уда љен је са дво ра име но ва њем за вој ног 
иза сла ни ка у Ца ри гра ду.
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Го спо да ра на шао сам у ње го вом обич ном лет њем ци вил ном оде лу и 
сто је ћи по ред свог пи сме ног сто ла. 

По сле уо би ча је ног по здра ва, ко је ми у овом тре нут ку из гле да ше да но си 
на се би пе чат осо би те искре но сти и то пли не, по ну ди ме го спо дар да сед нем 
и да за па лим јед ну ци га ре ту, че му се ја и по ви но вах. 

По сле пи та ња шта сам со бом до нео и од го во ра мог на то пи та ње, ре че 
го спо дар да ука зе оста ви мо за су тра јер са да има мо да се раз го ва ра мо о јед ном 
ве о ма ва жном и суд бо но сном пи та њу, па он да на ста ви:

„Ви, Ген чи ћу, зна те да сам ја у Ва ма сваг да це нио свог лич ног при ја те ља. 
Ви сте мо гли и ра ни је а на ро чи то од ка ко сте у по ло жа ју ми ни стра уну тра
шњих де ла при ме ти ти, да сам Вас ја ва зда из два јао од Ва ших дру го ва и да 
сам се пре ма Ва ма по на шао не као краљ пре ма ми ни стру сво ме, већ као 
при ја тељ пре ма при ја те љу.” 

„Је сам, ве ли чан ство, и до пу сти те ми да Вам и овом при ли ком као и 
ва зда из ја вим мо ју ду бо ку вер но по да нич ку за хвал ност на том ви со ком од
ли ко ва њу, с тим го спо да ру, да ћу се би у нај ви ши за да так жи во та ста ви ти да 
то ви со ко од ли ко ва ње мо га го спо да ра и у бу ду ће, ра дом мо јим на до бро 
кра ља и отаџ би не оправ дам.”

„До бро, Ген чи ћу, али ја Вам ре кох да сам Вас звао да Вам јед но од ван
дред не ва жно сти са оп ште ње учи ним, али пре не го то ме при сту пим, и ако 
знам да сте чо век од нај ве ће дис крет но сти, ја ипак по ла жем мно го на то да 
ми се за ку не те, да пред мет овог са оп шта ва ња не ће те ни ка да от кри ти, ни 
дру штви ма Ва шим ни оцу мо ме, јед ном реч ју ни ко ме, раз у ме те ли Ген чи ћу, 
ја то од Вас као од при ја те ља тра жим.”

„Го спо да ру, ин ди скрет ност не бе ше ни кад од ли ка мо ја. То Ва ше ве ли
чан ство до бро зна. И са ма реч мо ја да ћу без у слов но ћу та ти би ла би до вољ на 
Ва шем ве ли чан ству.”

„Не, не Ген чи ћу, ја Вас мо лим, ја од Вас зах те вам, да ми се за ку не те 
оним што Вам је нај ми ли је да о ства ри ко ју ћу Вам са оп шти ти не ће те ни ко
ме ни ре чи ре ћи, и ако сам уве ре ња да Ви и без то га уме те ћу та ти. По на вљам 
пред мет је та ко нео би чан, та ко суд бо но сан, да Вам га ја са оп шти ти мо гу 
са мо та ко ако за кле тву по ло жи те да ће те ми тај ну чу ва ти.”

Тон, ко јим је го спо дар ове ре чи из го во рио, нер во зност ко ју је са ве ли ким 
са вла ђи ва њем се бе ста рао се да при кри је, нај зад из раз за бри ну то сти то ли ко 
је мар ки ран био на ње го вом ина че сваг да ве др ом и ве се лом ли цу, да сам на 
мах пој мио да је то са оп ште ње не што што не до ла зи у ред обич них по ја ва 
из ме ђу јед ног вла да ра и ње го вог ми ни стра, те пре не го при сту пих по ла га њу 
зах те ва не за кле тве упи тах:

„Го спо да ру, мо лим да ми од го во ри те: ти че ли се ово са оп ште ње си гур
но сти пре сто ла или без бед но сти зе маљ ске?”

„Је сте Ген чи ћу! И баш за то што се то са оп ште ње од но си на јед ну ствар, 
ко ја ће ду бо ко за се ћи у бу ду ћи по ли тич ки и др жав ни жи вот Ср би је, ја од Вас 
тра жим да се све ча но за ку не те, да ће те ми тај ну без у слов но са чу ва ти. 

„И не слу те ћи шта се иза све га ово га кри је, ја од го вор но и од луч но 
при ста јем го спо да ру!” У том ча су ма ши се го спо дар за џеп сво га пр шња ка5 

5 Пр шњак – кр зне ни пр слук као део на род не но шње, пр слук.
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и из ву че из истог лик мај ке Бо го ро ди це, ко ји ја са стра хо по што ва њем по љу бих 
и фор мал ну за кле тву по ло жих, па он да на ста ви тро ну тим и дрх те ћим гла сом:

„Ја сам Вам ма ло час ре као да сам Вас ме ђу дру го ви ма Ва шим од ли ко
вао на ро чи тим мо јим по ве ре њем и при ја тељ ством. Ви сте у оста лом и са ми 
мо гли то при ме ти ти у ра зним при ли ка ма. При рас пра вља њу пи та ња од оп штег 
зна ча ја, ја сам не је дан пут отво ре но по др жа вао Ва ше гле ди ште у Mинистар
ском са ве ту. И овом при ли ком по твр ђу јем то ти ме, што сам из ме ђу Ва ших 
дру го ва иза брао баш Вас, као чо ве ка ме ни нај бли жег, да Вам са оп штим 
јед ну ствар за ко ју ни ко Ваш не зна и ко ја се лич но ме не ти че. Ствар се ти
че мо је же нид бе...” 

Об ра до вах се у ду ши, јер сам и сам у по след ње вре ме мно го на ва љи вао 
на го спо да ра да се што пре оже ни, јер бе јах ду бо ко про ник нут уве ре њем: 
при па дам раз ре ду оних љу ди, ко ји су ду бо ко про ник ну ти уве ре њем да је 
је ди но па мет на и му дра же нид ба го спо да ре ва, ка дра да да де зе мљи стал но сти, 
а ди на сти ји си гур но сти и чвр сти не, па хте дох го спо да ру ту ра дост сво ју и да 
ис ка жем, али ме он пре ки де на ста вља ју ћи да ље сво је за по че то са оп ште ње:

„Је сте, ја хо ћу Ген чи ћу да се же ним, али пре не го Вам са оп штим име 
иза бра ни це мо је, ја сма трам за по треб но да Вам у крат ко об ја сним цео до
са да шњи жи вот мој и при ли ке у ко ји ма сам ра стао и од ра стао. То ће ујед но 
до при не ти да раз у ме те, схва ти те и одо бри те мој план и из бор мој.”

„Мо лим го спо да ру!”
„Да мно го не го во рим о мо ме де тињ ству. Ви зна те да га ја ни сам ни 

имао и да сам бла го да ре ћи раз во ду из ме ђу мо јих ро ди те ља био ли шен сва ке 
ра до сти и ми ло ште ро ди тељ ске у де тињ ству. При ли ке у ко ји ма сам жи вио 
од ра ног де тињ ства мог па до са да, та ко су че мер не и те шке би ле, да су оне 
оста ви ле не из гла див траг и на ду шу и на ср це мо је ко је је очвр ста ло. Осе
ћа ји не жне љу ба ви пре ма ро ди те љи ма мо јим дав но су иш чи ле ли, јер мо ји 
ро ди те љи не ма ђа ху ни трун ке љу ба ви за ме не. Њи хо ва уза јам на мр жња 
бе ше ја ча од љу ба ви ро ди тељ ске. Та мр жња бе ше из вор све мо гу ћих до ма ћих 
не сре ћа, по сре ди ко јих ста јах ја, не зна ју ћи ку да и на ко ју ћу стра ну. По кад што 
ми слих да ћу по лу де ти, јер око ме не ни ка да не бе ше ко ји би ме при хва тио 
и при гр лио, ко ји би ми реч уте хе ре као. Ви ме раз у ме те Ген чи ћу?”

„Раз у мем го спо да ру! Ва ше де тињ ство је до и ста би ло не за вид но. Оно 
је ваљ да и је дин стве но у сво ме ро ду. Али го спо да ру, све је то хва ла Бо гу 
срећ но про шло. Ви сте чи ли и здра ви. У на ро ду ужи ва те нео гра ни че ну љу бав 
и ода ност. По сло ви зе маљ ски на пу ту су свог ко нач ног сре ђи ва ња. На род је 
за до во љан. Срет ном и ра зум ном же нид бом пак, да ће Бог да сте че те до бр ог 
дру га па и при ја те ље до бре, те ће све то ску па до при не ти да за бо ра ви те на 
све не зго де и не при јат но сти де тињ ства.” 

„Али че кај те Ген чи ћу, ја ни сам Вам све ка зао. Са слу шај те ме стр пљи во 
до кра ја. У да ни ма за ме не нај те жим, суд ба је хте ла да се упо знам са јед ном 
же ном, ко ја је исто та ко не срет на би ла од де тињ ства сво га као и ја. То је 
го спо ђа Дра га Ма шин. Она је је ди на би ла ко јој сам се по ве ра вао и код ко је 
сам уте хе на ла зио. Уо ста лом Ви мо ра те зна ти да из ме ђу ове и ме не већ одав но 
по сто је ин тим ни од но си.”

„Го спо да ру! Би ло је вре ме ка да сам као на чел ник окру га ни шког са бо лом 
у ду ши мо рао о од но си ма Ва шег ве ли чан ства да слу шам раз не исто ри је са 
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не ким сум ни вим жен ски ња ма, ко је су из ино стран ства до во ђе не. То ми и 
као Ср би ну и као др жав ном чи нов ни ку не бе ше пра во, те сам – са знав ов де 
у Бе о гра ду о од но си ма Ва шег ве ли чан ства са го спо ђом Дра гом – на ла зио, 
да је па мет ни је да Ва ше ве ли чан ство одр жа ва од но се са мо са јед ном жен
ском, ко ја је уз то и до вољ но озбиљ на и до ста по ла же на углед свој у дру штву, 
а да би мо гла ту ве зу сво ју са Ва шим ве ли чан ством афи ши ра ти6 пред све том. 
Баш пре дватри ме се ца са зна дох од јед ног ви шег офи ци ра, да Ва ше ве ли чан
ство че сто од ла зи но ћу код го спо ђе Дра ге, што ми као од го вор ном ми ни стру 
за си гур ност Ва шег ве ли чан ства бе ше вр ло не по вољ но7. У по чет ку био сам 
на ме ран да лич но Ва шем ве ли чан ству го во рим о не зго да ма та квих ноћ них 
по се та, али сам се по сле пре до ми слио и др Вла да ну8 као ше фу Вла де го во
рио да ва ља на Ва ше ве ли чан ство деј ство ва ти да но ћу из дво ра не из ла зи, 
но да му го спо ђа Дра га на но ге до ђе.” 

На ово са оп ште ње мо је при ме тих да пре ко че ла го спо да ре ва пре ђе на мах 
обла чак не за до вољ ства, али га у бр зо не ста де, и го спо дар про ду жи да ље:

„Ах да! Пре два да на, кад сте на руч ку би ли са дру го ви ма Ва шим код 
ме не, ја сам Вас по од ла ску њи хо вом за др жао и обе ћао да ћу Вам ка за ти пра
ви по вод због ко је га сам мо рао да под пи шем указ ко јим сте Ви 1897. г. укло
ње ни на осно ву § 76 са по ло жа ја на чел ни ка окр[уга] ни шког. Ви си гур но и 
да нас још не зна те шта је упра во на гна ло ме да та ко са Ва ма као са при ја те љем 
мо јим по сту пим?”

„Ве ли чан ство! Ре кли сте ми у јед ној при ли ци, да је Си ми ће ва9 вла да 
пра ви ла од остан ка мо га у слу жби ка би нет ско пи та ње, те ми је ра зу мљи во 
би ло да Ва ше ве ли чан ство, при он да шњим по ли тич ким при ли ка ма, ни је 
мо гло за љу бав јед ног окру жног на чел ни ка те ра ти јед ну це лу вла ду. То пот
пу но схва там го спо да ру, и ни кад ми на ум ни је па да ло да то Ва шем ве ли чан
ству за ме рам.”

„Не, не Ген чи ћу! Ни је у то ме ле жао пра ви по вод, већ ево у че му: ја вам 
ре кох да ин тим но по знан ство мо је са го спо ђом Дра гом тра је по о дав но. Оно 
во ди сво је по ре кло од 1895. го ди не, ка да сам код мо је мај ке у Би ја ри цу био. 
Он да пак, кад сте Ви од пу ште ни би ли, мо ја мај ка је ме не за те кла са го спо
ђом Дра гом у јед ној не при лич ној по зи у ње ном дво р цу. Раз у ме се да је она 
због тог слу ча ја би ла ван се бе. Хте ла је го спо ђу Дра гу од мах да нај у ри, али 
ја сам се том од суд но ус про ти вио. Уз то је сти гла и из ве сна адре са Ва ша и 
ни шли ја, са ко јом мо ли те за до зво лу да се мој отац у Ни шу стал но на ста ни. 
Мо ја мај ка је би ла ја ко раз дра же на и љу та на овај Ваш по сту пак. Зах те ва ла 
је да Вас од мах од пу стим, че му сам се ја про ти вио, ма да ју је у то ме це ла 
та да ња вла да пот по ма га ла. Нај зад ми смо се по го ди ли: ја да жр тву јем Вас, 

6 Афи ши ра ти (фр.) – при ле пи ти об ја ву, оглас; у овом слу ча ју фиг. рас тру би ти, уда ри ти 
на сва зво на.

7 По што у ори ги на лу гре шком сто ји ду пла не га ци ја „не бе ше вр ло не по вољ но”, из 
тек ста смо укло ни ли јед ну ка ко би ре че ни ца до би ла пра ви сми сао.

8 Др Вла дан Ђор ђе вић (1844–1930), ле кар, осни вач Цр ве ног кр ста Ср би је и Срп ског 
ле кар ског дру штва, књи жев ник и ре дов ни члан Срп ске кра љев ске ака де ми је, по ли ти чар. 
По сле на ја ве же нид бе кра ља Алек сан дра Дра гом Ма шин под нео је остав ку на по ло жај 
пред сед ни ка вла де и ми ни стра ино стра них де ла (1897–1900).

9 Ђо р ђе С. Си мић (1843–1921), ди пло ма та, по ли ти чар, ми ни стар ино стра них де ла, пред
сед ник вла да 1894. и 1896–1897. го ди не, је дан од осни ва ча Цр ве ног кр ста и ње гов пред сед ник.
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а мо ја мај ка да од у ста не од на ме ре да го спо ђу Дра гу про го ни. Ето, Ген чи ћу, 
пра ви узр ок Ва шем та да њем од пу шта њу из слу жбе. Сма трао сам за ну жно 
да Вам то са оп штим те да це ни те ко ли ко сам та да још по ла гао на од но се 
мо је са го спо ђом Дра гом а у исто вре ме и да се уве ри те да узр о ци Ва шег 
од пу шта ња не бе ху ре зул тат по пу шта ња Вла ди већ да су исти мно го ду бље 
ле жа ли и мно го ва жни ји би ли.”

Из го во рив ши гор ње ре чи го спо дар ме је пра во у очи гле дао, оче ку ју ћи 
ја мач но да ви ди ка кав ће ефе кат на ме не ово са оп ште ње учи ни ти. Ја сам 
ме ђу тим упо р но ћу тао и с нер во зном не стр пљи во шћу оче ки вао за кљу чак, 
јер и ако се у ду шу мо ју по че да под кра да јед на стра хо ви та слут ња, ја ипак 
– при зна ти мо рам – не бе јах још ка дар да про дрем у ко на чан смер го спо да рев.

„Сад, да кле, зна те Ген чи ћу”, про ду жи го спо дар, „за што сте би ли од пу
ште ни из слу жбе, и да сам при ја тељ ство Ва ше мо рао тре нут но да жр тву јем 
јед ном за ме не ја чем лич ном осе ћа њу. Ва ма су по зна ти ко ра ци ко ји су у по
след ње вре ме чи ње ни на стра ни од но сно же нид бе мо је са из ве сном прин це
зом. Од ва шег по гле да ни је ја мач но мо гла ума ћи ни окол ност да сам ја, кад 
год се реч о то ме по ве ла, са бо лом у ду ши и ту гом на ли цу ула зио у те раз го
во ре, ста ра ју ћи се при то ме, да ева зив ним10 и по кад што и по вољ ним крат ким 
од го во ри ма учи ним крај ти ма за ме не те шким и бол ним раз го во ри ма.” 

„Је сам са мо у јед ној при ли ци ве ли чан ство, кад је ов де у дво ру пре крат
ког вре ме на др Вла дан по вео раз го вор о то ме пи та њу при ме тио на Ва шем 
ве ли чан ству не ку вр сту до са де што се о то ме пи та њу хо ће да ди ску ти ра, али 
сам то рас по ло же ње Ва шег ве ли чан ства при пи си вао осе ћа њу лич ног не за
до вољ ства што се то пи та ње не пре ста но и по но во по тр же, кад је ње му већ 
дат из ве стан и отво рен пра вац пре ма са оп ште њу ко је нам је ве ли чан ство у 
јед ној ра ни јој при ли ци бла го и зво ле ло учи ни ти.”

„Не, не Ген чи ћу, Ви не по га ђа те. Ја сам Вам већ на го ве стио ко ли ко мно го 
по ла жем на од но се мо је са го спо ђом Дра гом, а са да Вам мо рам ре ћи, да се 
мо ји осе ћа ји у то ме прав цу ни су ни ма ло из ме ну ли. На про тив, они су се још 
и до крај њих гра ни ца по ја ча ли. При ли ке на ше та кве су, да ја не мо гу да до
би јем за же ну јед ну прин це су из ко је од ца р ских по ро ди ца, те да на тај на чин 
скло пим је дан брак ко ји би за до во ља ва ју ћи су је ту на род ну до нео зе мљи и 
по ли тич ке ко ри сти. О све му то ме ја сам озбиљ но про ми слио и ре шио се, 
ре шио се без по врат но: да са сви ма тим по ку ша ји ма ки дам јед ном за сваг да. 
Ја хо ћу да исп ним же љу на род ну да се оже ним, али ћу ја то да учи ним са 
осо бом ко ја је мо ме ср цу дра га, ко ја ме је у нај те жим да ни ма мо га жи во та 
те ши ла и хра бри ла, ко ја ме не пот пу но раз у ме и ко ја ће ми у до ма ћем мом 
жи во ту ујем чи ти сре ћу и мир. Ја хо ћу да се оже ним са го спо ђом Дра гом Ма
шин, сад од мах, што пре...”

Ско чих са сто ли це по ра жен, за пре па шћен, а из гру ди ми се оте очај нич
ки ва пај: „Аман го спо да ру, са мо то не, по сто пу та не го спо да ру, ако Бо га 
зна те!! Шта ће, го спо да ру, на то Евро па да ка же, шта ће на то ре ћи ку кав ни 
на род срп ски, ко ји од же нид бе Ва шег ве ли чан ства та ко мно го оче ку је; оче
ку је, го спо да ру, и с пра вом оче ку је пре све га кра љи цу из до бре вла да ју ће 
по ро ди це оче ку је да пу тем же нид бе Ва шег ве ли чан ста сте че ве зе стра них 

10 Ева зи ван (лат.) – ко ји не са др жи отво ре но из ја шње ње, уви јен, дво сми слен.
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вла да ју ћих ку ћа на ко је ће мо ћи у да ни ма те шким да се осло ни и на сло ни. 
Го спо да ру! Шта ће ре ћи на то нај зад про тив ни ци Ва шег ве ли чан ства и ди на
сти је? Аман, го спо да ру, пре кли њем Вас мла до шћу Ва шом, пре кли њем Вас 
љу ба вљу на ро да срп ског: на пу сти те ту стра шну и фа тал ну ми сао. Не, не 
го спо дру, Ви то не ће те учи ни ти. Ако у Ва ма и ка пи кр ви Обре но ви ћа има, 
Ви ће те од те на ме ре од у ста ти, Ви ће те је на пу сти ти па ма то би ло и по це ну 
бла жен ства жи во та Ва шег!”

„Не мој те ми ви ше о то ме го во ри ти Ген чи ћу! Мо је је ре ше ње без по врат но. 
Ја хо ћу да узмем го спо ђу Дра гу. Ја хо ћу да се њо ме вен чам што пре, за дандва, 
у су бо ту, у не де љу нај да ље. Од те на ме ре Ви ме од вра ти ти не мо же те. Ја ћу 
је из вр ши ти па ма ме она пре сто ла па и жи во та ста ла. Ја, да кле, та ко хо ћу, 
и сад Вас пи там, Ген чи ћу, да ми од го во ри те: мо гу ли на Вас ра чу на ти да 
ће те ми ту ствар свр ши ти?”

„Не дао Бог го спо да ру! По ту це ну Вам са вет ник не ћу, ни ти мо гу би ти!”
„До бро, ви дим да сам се у Ва ма пре ва рио, а на Вас сам нај ви ше ра чу нао. 

Али ми ре ци те: мо гу ли ра чу на ти на Ва ше дру го ве и на ко је упра во?”
„За та кав по сао го спо да ру – ко ли ко ја мо је дру го ве по зна јем – не мо же

те ни на јед но га ра чу на ти. Та они би се од са ме по ми сли на је дан та кав брак 
ужа сну ли. Ко је у оста лом тај, ко ји би др знуо да при ми на се бе од го вор ност 
пред на ро дом и исто ри јом, да Ва шем ве ли чан ству по мог не да је дан та кав брак 
скло пи? Не, не го спо да ру, та квих Ср ба не ма у Ср би ји, Ви их не ће те на ћи!”

„До бро, то је мо ја ствар. Ја ви дим да ће ова мо ја на ме ра на и ћи на од пор 
баш код оних љу ди, ко је сам за при ја те ље сво је сма трао и на чи ју по моћ сам 
се нај ви ше уздао, али ја је на пу сти ти не мо гу, раз у ме те ли ме Ген чи ћу, ја је 
на пу сти ти не ћу, ни по ко ју це ну. Ја ћу тра жи ти љу де да ми ту ствар из ве ду, 
па ако их на ђем као што се на дам, пи там Вас: мо гу ли ја по сле свр ше ног 
чи на на Вас ра чу на ти?”

„Не, го спо да ру, на ме не ни он да не мо же те ра чу на ти. Ја сма трам да би 
по след њи чо век био, кад би Ва шем ве ли чан ству ма и по сред но по мо гао да 
тај фа тал ни брак за кљу чи те. Је сте, ја сма трам да би у то ме слу ча ју био из
дај ник сви ју ча сних на да на ро да срп ског, па за то го спо да ру не мој те на ме не 
ни у ком слу ча ју ра чу на ти.” 

„До бро, мо гу ли бар на лич но при ја тељ ство Ва ше ра чу на ти у бу дућ но сти?”
„Кад бу де те ра ди ли на до бро на ро да и Ср би је, на ћи ће те ме ва зда као 

до бро вољ ца у ре до ви ма оних, ко ји Вас бу ду у то ме по ма га ли. Али го спо да
ру, зар Ви ми сли те да би уоп ште мо гу ће би ло на то ме са успе хом ра ди ти, 
ако Ви Ва шу на ме ру да се са го спо ђом Ма шин оже ни те до и ста у де ло при
ве де те? Не го спо да ру, при ја те љи ће Вас на пу сти ти, на род ће се огор чи ти. 
По ми шља те ли на стра хо тан афект, ко ји ће код европ ских вла да о ца учи ни
ти са мо вест о та квој мон стру о зној на ме ри Ва шег ве ли чан ства, а о свр ше ном 
чи ну и да не го во рим. Го спо да ру, пре кли њем Вас по но во кле твом јед ног 
нај вер ни јег по да ни ка, ко ји је ва зда ре шио био да жи вот свој жр тву је за Ва ше 
ве ли чан ство, на пу сти те ту иде ју! Ме ни сте је са оп шти ли, па ни ком ви ше 
го спо да ру, јер ако се о њој ма шта у зе мљи или на стра ни са зна, не ће би ти 
до бро ни по Вас, ни по зе мљу, го спо да ру.”

Го спо дар је нер во зно хо дао по сво ме ка би не ту. Час би ми се нер во зно 
и на ле том при бли жио за вре ме гор њег го во ра мо га, а час би опет оти шао 
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нер во зан, озло је ђен и љут, док по но во не се де за свој пи са ћи сто, учи нив ми 
знак ру ком да и ја то исто учи ним, па он да на ста ви:

„Ви дим да ме ма ло по зна је те, кад за ми шља те да ће те мо ћи скло ни ти 
ме да од же нид бе ове од у ста нем. Не ма те си ле Ген чи ћу, ко ја ће ме за у ста ви
ти да то учи ним11. Раз у ме те ли ме Ген чи ћу. Ја ћу то из вр ши ти, па ма кар ме 
жи во та ста ло. Ја Дра гу во лем, ја без ове жи ве ти не мо гу. На по слет ку, ко има 
пра ва да се у из бор мој ме ша. На род хо ће да се ја оже ним, па ево ја хо ћу да му 
учи ним по во љи, али из бор ве ре ни це ствар је лич но мо ја и у то не ма пра ва 
ни ко да се ме ша, ни на род, ни при ја те љи, ни Ви, па ни ро ди те љи мо ји као 
нај пре чи. То је мо је пра во при род но, а где на по слет ку у за ко ни ма зе маљ ским, 
где у Уста ву пи ше да се ја мо рам у из бо ру са пут ни це мо га жи во та оба зи ра
ти на ма чи је ми шље ње? То га ниг ди не ма и ја хо ћу да се оже ним она ко ка ко 
је ме ни по во љи, а не ка ко се то сви ди љу ди ма ко ји не ма ју пра во да се у то 
ме ша ју. Ока ни те се, да кле, сва ког да љег раз го во ра о то ме. Ја, на по слет ку, 
не ћу да тр пим да ми о то ме ви ше го во ри те. Ја хо ћу, сво ју брач ну сре ћу да 
уде сим ка ко ја за сход но на ђем. То је мо је при род но пра во и као чо ве ка и као 
вла да о ца.” 

Ове ре чи из го во рио је го спо дар то ном спо кој ним, али и ре ши тел ним. 
„Го спо да ру, до зво ли те ми са мо још не ко ли ко ре чи. Ви ве ру је те у мо ју 

без гра нич ну љу бав и ода ност пре ма Ва шем ве ли чан ству. Ако је, го спо да ру, 
по треб на и жр тва са мо је стра не, ја сам во љан да је учи ним. На ре ди те го
спо да ру, да се до не се ча ша отр о ва, ја ћу је ов де пред Ва ма ис пи ти и умре ти, 
умре ти у бла же ном уве ре њу да сам смр ћу од вра тио мо га го спо да ра од јед ног 
фа тал ног ко ра ка, ко ји ни зе мљи ни ње му не би до бра до нео. Ево ме, го спо
да ру, го то ва да ис пи јем ча шу отр о ва. На ре ди те да се до не се, сад од мах, ја ћу 
је ис ка пи ти, са мо од те на ме ре од у ста ни те, жи вим Вас Бо гом пре кли њем!”

Ре чи ове из го во рио сам то ном уз бу ђе не искре но сти и го то во сти да оно 
што ка жем од мах и из вр шим. 

Го спо дар је то до бро за па зио, јер ме је па жљи во по сма трао у то ме мо
мен ту, па ће он да ре ћи: 

„Ја то од Вас не ћу, и не тра жим. Ја хо ћу да тра жим сре ћу, а на ћи је мо гу 
са мо у бра ку са го спо ђом Дра гом, ко ја ће ми пру жи ти све оно че га сам у де
тињ ству ли шен био – о то ме сам ја уве рен.”

Сав оча јан што су об зи ри па три о ти зма, пле ме ни ти осе ћа ји љу ба ви пре
ма на ро ду срп ском го спо да ру не до ступ ни, ја се мо мен тал но при брах и ре ших 
да учи ним по след њи по ку шај да учи ним атак на са му лич ност иза бра ни це 
го спо да ре ва ср ца, па ма то би ло и [по] це ну гу бит ка јед ном за сваг да бла го
во ље ња го спо да ре ва. 

„Ви да кле хо ће те, го спо да ру, да тра жи те сре ћу, сре ћу аб со лут ну, али 
не за бо ра ви те го спо да ру, да та кве у овом пла чев ном и крат ком жи во ту зе маљ
ском не ма и не мо же да бу де. Ви хо ће те сре ћу да тра жи те у јед ном не рав ном12 
и мон стру о зном бра ку. Пре све га, го спо да ру, го спо ђа Дра га је два пут ста
ри ја од Вас! Она има бли зу 40 го ди на!” 

11 У ори ги на лу по гре шно пи ше об лик са ду плом не га ци јом: „ко ја ће ме за у ста ви ти да 
то не учи ним”.

12 Не ра ван – ко ји је не јед нак, не при ли чан.
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„То ни је исти на” – упа де ми у реч го спо дар, она још не ма ни 38 го ди на.” 
„Све јед но ве ли чан ство, она је мно го ста ри ја од Вас, и у тој не сра зме ри 

у го ди на ма ле же за чет ци не сре ће Ва шег ве ли чан ства, ко је Ви са да у уз бу
ђе но сти Ва шој и не при ме ћу је те, али ко ји ће не ми нов но на сту пи ти по сле 
два, три ме се ца, ре ци мо по сле го ди ну да на, па шта он да го спо да ру? Оно га 
да на кад Ви њу пред це лим све том сво јом на зо ве те, са очи ју Ва шег ве ли чан
ства спа шће ко пре на и Ви ће те би ти нај не срет ни ји чо век на све ту, али Ва шој 
не сре ћи не ће би ти рав не, Ва шој не сре ћи по мо ћи не ће би ти, јер Ви ни сте 
оби чан чо век, већ краљ јед не зе мље, а ка кве стра хот не по сле ди це за со бом 
ву ку раз во ди бра ко ва из ме ђу кра љев ских су пру жни ка, Ви то и са ми нај бо
ље зна те. Ве ли чан ство! Од оног да на ка да Ви го спо ђу Дра гу у двор уве де те 
као кра љи цу Ср би је, и Вас и њу по че ће да пра те сар ка зми Ва ше нај бли же 
око ли не, а то ће би ти онај отров, ко ји ће Вас по сте пе но под ри ва ти, те до при
не ти да јед ног да на жи вот Вам по ста не пра вим па клом и за Вас и за го спо ђу 
Дра гу, ко ја се не ће мо ћи осло бо ди ти од ми сли да је она све му то ме кри ва, и 
да је она сво јим при стан ком да Вам же на бу де ра зо ри ла жи вот јед но га кра ља, 
а на род је дан ба ци ла у вр тлог стра шних и не до глед них тр за ви ца! На по ле он I 
ре као је: du su bli me au ri di cu leil n’y a qu ’un рas13. Овим пак бра ком Vo us com me
trey, Si re, je ste le ri di cu le14, а стра шни јег би ча од сме шно га не ма го спо да ру. 
Оно, да кле, че му те жи те – сре ћи – баш то не ће те у то ме бра ку на ћи. А ва ља 
ли ве ли чан ство да за бо ра вља те да овом и ова квом же нид бом ула зи те у не
до зво ље на за јед ног су ве ре на срод ства, у срод ство са тр гов ци ма и прак ти
кан ти ма*?Куд то све во ди ве ли чан ство у јед ној зе мљи мо нар хич ној?! Не, не, 
Ви то не ће те учи ни ти. Ви ће те за љу бав Ср би је, за љу бав на ро да срп ског, 
ма кар и у по след њем ча су од у ста ти од те зло коб не на ме ре! Па он да го спо
да ру, Ви сте још чо век млад, Ви ис ку ства не ма те. Не за бо ра ви те да је сва ки 
од нас у Ва шим го ди на ма имао свој ро ман, па ни ко ме ни је на ум па да ло да 
се са оном ко ја га је тре нут но за не ла и оже ни, а ко ји су то и учи ни ли, има ли 
су вре ме на да се це лог свог ве ка љу то ка ју, и би ли су нај не срет ни ји љу ди 
ме ђу не срећ ни ма, јер не сре ћа у бра ку – нај ве ћа је не сре ћа, њој рав не не ма 
ве ли чан ство! Же на је за чо ве ка уоп ште и све дон де при ма мљи ва у по гле ду 
фи зич ке љу ба ви, стра сти, док је се чо век не за си ти, док је не про сту ди ра. 
Она је упра во као она књи га, ко ју по кад што не мо же мо из ру ку да ис пу сти
мо док не до ђе мо до по след ње стра ни це, па је он да ба ци мо да је пра ши на 
спо пад не. Та ко је го спо да ру и са же ном. Кад пре ста не страст, ка да на сту пе 
дру ги осе ћа ји, осе ћа ји при ја тељ ства и за јед нич ког ин те ре са у вас пи та ва њу 
де це, Ви го спо да ру, ако го спо ђу Дра гу уз ме те као ни то да не ће те има ти, јер 
го спо ђа Дра га је не рот ки ња. Она ни са пр вим му жем де цу ни је има ла.”

„Ва ра те се, Ген чи ћу, ја сам уве рен да ће она де цу има ти. Ако их ни смо 
има ли то је за то што ни смо хте ли да их има мо! А ни онај дру ги слу чај не 
мо же код ме не на сту пи ти јер ја имам од но се са го спо ђом Дра гом већ 5 го

13 „Од уз ви ше ног до сме шног ма ли је (је дан је) ко рак”. 
14 „Оба ве зу је те се, Ве ли чан ство, ри зи ку је те да бу де те из ло же ни под сме ху”.
∗ „Та да још ни сам знао да ће се Го спо дар оро ди ти и са јед ним ста рим и пи ја ним кал

фом шнај дер ским, па са јед ном жен ски њом, ко ја у јед ној јав ној ку ћи сме де рев ској прак ти
ку је као се стра од тет ке кра љи це срп ске свој хо ри зон тал ни за нат, ку кав на ди на сти јо, јад на 
Ср би јо, шта ли сте до че ка ли.”
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ди на, као што сам Вам ка зао, па се осе ћа ји мо ји ни су пре ма њој ни ма ло 
рас хла ди ли. Ја сам уо ста лом њу до бро про сту ди рао. По на вљам: ја се са дру
гом не ћу и не мо гу оже ни ти, или она, или ни јед на! Што ве ли те да ће то хр ђа
во би ти при мље но у на ро ду – ја та ко не ми слим. Ено у Ау стри ји, ер цхер цог 
Франц Фер ди нанд узео је гро фи цу Ко те ко ву15, па ни ком то не из гле да та ко 
стра шно. Ја сам ову мо ју на ме ру же лео још у про шлој го ди ни да из ве дем да 
ни је би ло атен та та, а са да ми је до бро до шао слу чај са аустри[ј]ским пре сто ло
на след ни ком. Па би ло је у исто ри ји још слич них при ме ра. Узми те же нид бу 
На по ле о на III са Ев ге ни јом, ко ја та ко ђер ни је би ла од ца р ског ро да.” 

„Ана ло ги је ту не ма и не мо же би ти. Гро фи ца Ко те ко ва је из јед не ста
ре пле мић ске ку ће. Она је де вој ка, па ипак у Ау стри ји не сма тра ју да је тај 
брак ра ван, јер јој ни су при зна ли пра во да се на зо ве ерц[х]ерцогињом. Што 
се На по ле о но ве же нид бе ти че, и тај при мер сте не срећ но иза бра ли го спо да
ру, јер је На по ле он ло ше свр шио, а сум ње не ма да је и же нид ба ње го ва са 
Ев ге ни јом, же ном ко ја ни је би ла вас пи та на да за у зме пре сто јед но га цар ства 
уве ћа ла онај низ фа тал них по гре ша ка ко је су На по ле о на и до ве ле до Се да на! 
Не што слич но Ва шој на ме ри до го ди ло се у Ру му ни ји, кад је пре сто ло на след
ник16 хтео да узме го спо ђи цу Ва ка ре ску17. То ме бра ку по кро ви тељ ство ва ла 
је чак и кра љи ца18, па је пре сто ло на след ник ипак мо рао од то га од у ста ти за 
љу бав на ро да, чи јим кра љем ће јед ног да на по ста ти. Уз то је, ве ли чан ство, 
го спо ђи ца Ва ка ре ска има ла пред го спо ђом Ма шин још и то пре и мућ ство 
што бе ше де вој ка, а го спо ђа Ма шин је ше сна е сто го ди шња удо ви ца јед ног 
ин жи ње ра и ћер ка чо ве ка ко ји је да не сво је у луд ни ци за вр шио.”

„Ви се по но во за бо ра вља те Ген чи ћу! Оста ви те Ва шу кра сно ре чи ву др скост. 
Ја Вам за бра њу јем да тим то ном о го спо ђи Дра ги го во ри те. Она је јед на по
ште на и до бра же на, ја њу до бро по зна јем. Ја хо ћу да је узмем, и Ви ме не 
мо же те од на ме ре мо је од вра ти ти. То мо ра би ти и ни шта ме не мо же у то ме 
спре чи ти или оме сти. Ме ни су по треб ни љу ди да ми то из вр ше. Пи там Вас 
по но во: мо гу ли на Вас ра чу на ти? Ја хо ћу то за дан два, су тра, пре ко су тра, у 
су бо ту, нај да ље у не де љу да из вр шим. Ево и про кла ма ци ја ко ју сам спре мио. 
Узми те је и но си те у др жав ну штам па ри ју да се пе ча ти. Ја Вам за по ве дам то 
да учи ни те!”

„Не дао Бог го спо да ру. Ја то ни по це ну жи во та мо га не би учи нио. Али 
го спо да ру, кад већ на пу шта те план же нид бе са из ве сном прин це сом, он да 

15 Со фи ја Хо тек или вој вот ки ња Хо ен берг /Sop hie Cho tek von Chot ko wa/ (1868–1914), 
по то мак по зна те че шке ари сто крат ске по ро ди це, ка сни је не при зна та су пру га ау стриј ског 
над вој во де Фран ца Фер ди нан да. Уби је на је за јед но са су пру гом 28. ју на 1914. у Са ра јев ском 
атен та ту. По сле њи хо ве смр ти њи хо во тро је де це ни је има ло пра во да на сле де ни ти ту ле ни 
дру га при ви ле ги је Хаб збур га већ ис кљу чи во Хо ен бер га.

16 Фер ди нанд (1865–1927), по то њи краљ Ру му ни је (1914–1927). 
17 По сле са мо о дри ца ња сво га оца и ста ри јег бра та, но вем бра 1888. по стао је на след ник 

тро на свог стри ца кра ља Ка ро ла Ру мун ског, ко ји ни је имао де це. Фер ди нанд се 1889. до се
лио у Ру му ни ју, где је упо знао Еле ну Ва ка ре ску, мла ду спи са те љи цу из чу ве не бо га та шке 
по ро ди це и дво р ску да му кра љи це Ели за бе те.

18 Од но си се на Ели за бе ту од Ви да, кра љи цу и су пру гу Ка ро ла I Ру мун ског. Принц 
Фер ди нанд и Еле на Ва ка ре ску су се ве ри ли 1891, има ју ћи на по чет ку бла го слов кра ља Ка
ро ла I. Ме ђу тим, по што је Пар ла мент био про тив те ве зе, Ка рол I се пре до ми слио па је 
рас ки нуо ту ве рид бу, што је иза зва ло су коб из ме ђу кра ља и кра љи це, ко ји је оти шао та ко 
да ле ко да је кра љи ца Ели за бе та би ла при вре ме но про те ра на у Ве не ци ју.



до пу сти те да се вра тим на јед ну ста ру иде ју мо ју, ко ју сам Вам још као на
чел ник окру га ни шког из нео. Ви се сећатe ве ли чан ство, да сте ми се у јед ној 
при ли ци ту жи ли ка ко сви на Вас на ва љу ју да се што пре оже ни те, и да сам 
Вам ја том при ли ком ре као да Ва ше ве ли чан ство или тре ба да се оже ни ка ко 
до ли ку је по ло жа ју ње го вом и кра љев ству му, или да се ни ка ко не же ни, но 
да оста не на мр твој стра жи и по све ти цео свој жи вот ин те ре си ма на ро да и 
отаџ би не, не бри ну ћи се о то ме што ће пре сто срп ско по сле смр ти Ва шег 
ве ли чан ства ва кант ним19 оста ти. За до бра де ла Ва ша, на род ће Вам спо ме ник 
по диг ну ти, а пре стол срп ски не ће си гур но оста ти без вла да о ца. Оста ни те 
при то ме го спо да ру, жи ви те на по слет ку у ди вљем бра ку са го спо ђом Дра гом 
али је са мо кра љи цом не мој те учи ни ти. При ста јем, го спо да ру, да Ваш бу дем 
ми ни стар и у том слу ча ју, да се ре ши те да уз ме те јед ну про сту се љан ку 
срп ску за же ну. Је сте, се љан ку го спо да ру, и на то при ста јем, јер ће та се љан ка 
ући у двор кра љев ски са чи сто том јед ног хе ру ви ма20, а не са сум њи вом про
шло шћу јед не удо ви це, ко ја се сво јом не до стој ном ру ком ма ша на сјај јед не 
кра љев ске кру не. Са јед ном се љан ком по ми ри ће се на род срп ски, по ми ри ће 
се и Евро па, али Вам исти тај на род ни кад не ће опро сти ти увре ду ко ју му 
на но си те уво де ћи у двор срп ски сво ју пе то го ди шњу на ло жни цу, а европ ски 
вла да о ци ће Вас пре зре ти и сма тра ти за не до стој на да Вас сво јим бра том 
ви ше на зи ва ју.”

Скло пих ру ке, па кроз су зе про го во рих: „Не, го спо да ру, ако Бо га зна те! 
Са мо то не, ако искре љу ба ви пре ма овој зе мљи има те, ако Вам је драг жи вот 
и сре ћа ко ју ево хо ће те за на век да упро па сти те. Оног ча са кад го спо ђу Дра гу 
ис пр о си те, Ви тре ба да сте го то ви Ср би ју да оста ви те. Ви сте чо век си ро мах, 
су чим ће те жи ве ти у стра ном све ту?”

„Ја сам и на то го тов. Са Дра гом мо ћи ћу да жи вим са 9.000 ди на ра го
ди шње. Ја и на то при ста јем, ако љу де не мо гу на ћи да ми ту ствар из ве ду. 
Али Ви сте се за кле ли да ће те о тој ства ри ћу та ти. За ову ни ко не зна сем 
ме не и Вас. Ја ћу се пре до ми сли ти, а и Ви се раз ми сли те па до ђи те у ½ 3 са
ха та по под не. Не, до ђи те у 6! Не, нај бо ље је да до ђе те су тра на до ру чак.”

„Ви ре ко сте ве ли чан ство да на ме ру Ва шу ни ком ни сте от кри ли сем 
ме ни. Ба цив ме ђу тим по глед на спрем ње ну про кла ма ци ју, ја при ме тих да 
она ни је на пи са на Ва шом ру ком. Зна чи да има још љу ди, ко ји ма сте ову 
стра шну тај ну по ве ри ли?”

„Не, не ма! За бо ра вио сам да Вам ка жем. Ја сам дик ти рао, а Љу ба је пи
сао. Он зна за це лу ствар.”

19 Ва кан тан (лат.) – пра зан, упра жњен, не по пу њен.
20 Хе ру вим (хе бр.) – у хри шћан ској цр кви: ан ђео, нат чо ве чан ско би ће са гла вом де те

та и кри ли ма, ко је се на ла зи уз Бо га. 
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MI NI STER GEN ČIĆ ON THE KING ALEK SAN DAR  
OBRE NO VIĆ’S WED DING

SUM MARY: This pa per re pre sents the ori gi nal ver sion of the text, pre pa red for the 
press, in which Đor đe Gen čić re min sces his con ver sa tion with King Alek san dar Obre no vić 
on his wed ding with Dra ga Ma šin. Đor đe Gen čić was known as one of the most pro mi nent 
po li ti cal per sons of the epoch in which he li ved and wor ked. Be ing a per son of a strong cha
rac ter, an ar du o us sup por ter of the Obre no vić fa mily, King Mi lan’s in ti ma te fri end and a 
per son of con fi den ce to young Prin ce Alek san dar, he was so me sort of a bond bet we en the 
fat her and the son. As he fo und him self in such po si tion, ful fil ling the duty of the Mi ni ster of 
In ter nal Af fa irs as well, he cer ta inly was at the so u r ce of dif fe rent kinds of in for ma tion. 
Among them we re tho se ori gi na ting from the Co urt and con nec ted to the Co u rt, which he 
re ce i ved fast and at the right mo ment. Thus, it is not sur pri sing that King Alek san dar first 
told Gen čić abo ut his in ten tion and asked him to sup port and help him or ga ni ze the wed ding 
ce re mony as soon as pos si ble. Fut her mo re, King Alek san dar had asked for help in over co ming 
the nu me ro us tro u bles he pre dic ted the wed ding wo uld ca u se in the pu blic of the co un try and 
abroad. Sin ce this work de als with Gen čić, a man who cros sed a long and not ea sily sur pas
sa ble path from one of the cru cial pe o ple for the Obre no vić Dynasty to the ir prin ci pal exe cu
tors, it is in te re sting for the pu blic and im por tant for the hi sto ri o graphy to col lect as much 
da ta as pos si ble, which, be ing in te gra ted, co uld help over vi e wing the who le pic tu re of that 
ti me. It wo uld ena ble us as well to un der stand bet ter the re a sons that had ma de Gen čić and 
ot her con spi ra to rs to opt for such a dra stic and ra di cal step with farre ac hing con se qu en ces. 
Text with Gen čić’s re mi ni scen ces is ex cep ti o nally in te re sting, co lo ur ful, im pres si ble, and has 
high dra ma tic im puls. Ac cor ding to it, we can get a com ple tely dif fe rent pic tu re of King Alek
san dar Obre no vić than the one pre va i ling in the hi sto ri o graphy. The han dwri ting con ta ins 
nu me ro us less known facts, and com ple tely unk nown facts as well.

KEYWORDS: Ser bia of the 20th cen tury, King’s wed ding, Alek san dar Obre no vić, 
Dra ga Ma šin, Đor đe Gen čić
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М р  С Н Е  Ж А  Н А  И Л И Ћ
Но ви Сад, Ср би ја

РИ СТО РА ДУ ЛО ВИЋ КАО УРЕД НИК  
ЛИ СТА НА РОД

СА ЖЕ ТАК: Ри сто Ра ду ло вић – Рин да је на по ло жај уред ни ка ли ста На
род до шао ве о ма млад и сла бог те ле сног здра вља, али је с из у зет но ве ли ком 
пре да но шћу при шао овом од го вор ном и ва жном по слу. Оста вио је ве о ма зна
чај ну пре пи ску са та да шњом мла дом бо сан ско хер це го вач ком ин те ли ген ци јом, 
на пр вом ме сту сa Ни ко лом Сто ја но ви ћем. У пе ри о ду док је био на по ло жа ју 
уред ни ка На ро да, Ра ду ло вић је зна чај но до при нео ја ча њу на ци о нал не све сти 
срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Мно го је учи нио на уна пре ђе њу свих 
обла сти на род ног жи во та. Лист На род је за вре ме ње го вог уред ни штва био 
је дан од нај у ти цај ни јих ли сто ва ме ђу Ср би ма у Бо сни и Хе р це го ви ни.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ри сто Ра ду ло вић – Рин да, Ни ко ла Сто ја но вић, лист 
На род, Ср би, Бо сна и Хе р це го ви на

Ри сто Ра ду ло вић је био је дан од нај и стак ну ти јих во ђа на ци о нал ног по кре
та Ср ба у Мо ста ру по чет ком 20. ве ка. Од мах након по врат ка са сту ди ја ро
ма ни сти ке у Бе чу, кра јем 1906. го ди не, укљу чио се у кул тур ни и по ли тич ки 
жи вот Мо ста ра. У том пе ри о ду се го то во пот пу но по све тио пу бли ци стич ком 
ра ду. Ра ду ло вић је, пре ма тврд ња ма мно гих сво јих са вре ме ни ка, био је дан 
од пр вих и нај о бра зо ва ни јих ин те лек ту а ла ца ме ђу Ср би ма у Мо ста ру по
чет ком 20. ве ка. Са вре ме ни ци су га та ко ђе сма тра ли и из у зет но ре ал ним 
чо ве ком без пре ве ли ке за не се но сти ро ман ти чар ским на ци о нал ним иде а ли
ма, ко је се мо жда мо гу сма тра ти и по ма ло бај ко ви тим и не ре ал ним. Ње гов 
ду го го ди шњи при ја тељ и са бо рац Пе тар – Пе ро Сли јеп че вић за Ра ду ло ви ћа 
је ра као: „Био је то ме ђу Ср би ма сво је по кра ји не ваљ да пр ви ин те лек ту а лац 
чи сто град ског ти па, чо век у чи јем тем пе ра мен ту и ре зо но ва њу ни је ви ше 
за о ста ја ло ни чег па три јар хал ног, ни ма ло та ло га оне се о ске ро ман ти ке из 
пе са ма ко ју ве ћи на још но си мо у се би све сно или не све сно.”1 Ра ду ло вић је 
у се би не го вао култ ра да и сма трао је да то тре ба про бу ди ти у це лом на ро ду. 
Био је цео по све ћен на ци о нал ном и кул тур ном ра ду па је за по ста вљао свој 

1 П. Сли јеп че вић, „Ри сто Ра ду ло вић – жи вот и рад”, у: Р. Ра ду ло вић, Рас пра ве и члан ци 
(ре дак ци ја П. Сли јеп че вић), Бе о град 1940, IX.



при ват ни жи вот. Здра вље му је се све ви ше на ру ша ва ло и као да је пред о
се ћао да ће му жи вот би ти кра так. На кра ју се чак све сно од ре као и сту па ња 
у брак. 

За ње га је жи вот пред ста вљао не пре ста ну бор бу. Ис пред све га је ис ти
цао ва жност на ци о нал не и со ци јал не бор бе. Ова два ви да бор бе сма трао је 
из у зет но ва жним за раз вој ма лих на ро да, а на пр вом ме сту свог, срп ског 
на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Че сто је ци ти рао Ма ци ни је ве ре чи: „Ако вас 
пи та ју Ва ша дје ца, ко ји је циљ жи во та, од го во ри те: ак ци ја. Ви ће те ре ћи 
ти ме и дру ги ма ко ји Вам при сту пе да је жи вот јед на ми си ја, јед на ду жност 
и је дан бој.”2

Мо стар ска пра во слав на цр кве ношкол ска оп шти на и срп ска ин те ли
ген ци ја је, кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, би ла ве о ма ак тив на и до след на у 
бор би за по бољ ша ње по ло жа ја Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни и што ве ћу са
мо у пра ву оп шти на. Оп шти на је, у пе ри о ду од 1878. до па да Ка ла је вог ре жи ма 
1903. го ди не, би ла основ на уста но ва у Бо сни и Хер це го ви ни. Би ла је „сво ја 
др жа ва у ту ђој др жа ви”.3 Оп шти не су об у хва та ле те ри то ри ју од че ти ри до 
шест се ла. На из бо ри ма су би ра ни на род ни пред став ни ци. Од лу ке су до но
ше не на Го ди шњим скуп шти на ма, ко је су пред ста вља ле нај зна чај ни ји ор ган 
вла сти. Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка у бо сан ско хер це го вач ким гра до ви ма, 
на ро чи то у Мо ста ру ко ји је та да био кул тур ни, при вред ни и по ли тич ки цен тар 
Хер це го ви не, по че ла се раз ви ја ти срп ска кул тур на, при вред на и дру штве на 
ели та. У то вре ме, у са мо стал ним оп шти на ма још увек је би ло лак ше раз
ви ти срп ски на ци о нал ни иден ти тет не го у гра до ви ма. Иа ко је пре ма де лат
но сти има ла ма њи зна чај од Са ра јев ске, Мо стар ска оп шти на би ла је пр ва у 
по кре та њу по ли тич ке ак ци је.4

Стра не вла сти стал но су по ку ша ва ле са уба ци ва њем се ме на раз до ра у 
ре до ве Ср ба бо ра ца за ау то но ми ју Бо сне и Хер це го ви не, што им у ве ћи ни слу
ча је ва ни је успе ва ло5. Од ре ђе них раз ми мо и ла же ња око пу те ва спро во ђе ња 
на ци о нал не по ли ти ке на ре ла ци ји ста ре –но ве ге не ра ци је по ли ти ча ра би ло 
је са мо у Мо ста ру. На са мом кра ју 19. и по чет ком 20. ве ка у Мо ста ру се ра ђао 
по крет мла дих обра зо ва них љу ди на кло ње них на ци о нал ној по ли тич кој бор
би у скла ду са де мо крат ским на че ли ма.6 По ли тич ку ат мос фе ру у Мо ста ру 
то ком 1905. го ди не по зна ти кул тур ни рад ник и по ли ти чар Пе ро Сли јеп че вић 
(1888–1964) опи сао је ре чи ма: „Ми смо у Бо сни и Хер це го ви ни, у су ко бу 
ста ре ге не ра ци је и но ве шко ло ва не, у по гле ду ме то да на род не бор бе, око 
1905, има ли ја сан су коб та два схва та ња, па три јар хал ног и мо дер ног. Мла ђи су 
се по бу ни ли про тив на чи на да се ис пред во ђа ис пре чи, као и то да их на род 
во ди у окр шај. Мла ђи су сма тра ли да се са мо иде ји слу жи, а не чо ве ку.”7

2 В. Ćo ro vić, „Bo sna i Her ce go vi na 1925”. Be o grad 2002; Про је кат Раст ко. До ступ но на: 
[https://www.rast ko.rs/rast kobl/isto ri ja/co ro vic/bi h/vco ro vicbih in dex_l.html].

3 М. Ек ме чић, „На ци о нал ни по крет у Бо сни и Хер це го ви ни”, у: Исто ри ја срп ског 
на ро да, VI/1, Бе о град 1983, 616.

4 Исто, 616.
5 Ђ. Ми кић, „За па жа ње но ви на ра Сте ва на Ми ли ће ви ћа о по ли тич ким при ли ка ма у 

Бо сни и Хер це го ви ни 1905. го ди не”, Исто риј ски збо р ник 8 (1987), 70–71.
6 П. Сли јеп че вић, „О на шој па три јар хал ној кул ту ри”, Но ва Зо ра, 27 (је сен 2010), 67.
7 Исто, 67.
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Мо стар ска ин те ли ген ци ја је сво је политичкe, културнe, просветнe и 
привреднe ста вове у Мо стар ској оп шти ни и Бо сни и Хер це го ви ни из ра жа
ва ла пре ко ли ста Срп ски вје сник. Лист је из ла зио у Мо ста ру у пе ри о ду од 1897. 
до 1907.

По угле ду на лист Срп ски вје сник, у Мо ста ру је по кре нут лист На род, 
ко ји је ка сни је до сти гао мно го ве ћи и ши ри зна чај за це лу Бо сну и Хер це го
ви ну, на ро чи то у по ли тич ким пи та њи ма. Ата на си је Шо ла (1878–1955) уче
ство вао је у осни ва њу ли ста На род. При пре ме за ње го во осни ва ње по че ле су 
у Мо ста ру кра јем 1906. Ње го ви осни ва чи би ли су: Пе тар – Пе ро и Алек са 
Шан тић, Све то зар Ћо ро вић, Лу ка Гр ђић, Ду шан Ва си ље вић, Ата на си је Шо ла, 
Ко ста Ко стић, Ми лан Ра ду ло вић и Ла зар Ми ли ће вић.

Лист је тре бао да но си на зив Сло бо да или На род. Ипак је од лу че но за 
дру ги на зив – На род, из раз ло га што је у то вре ме у Спли ту из ла зио лист Сло
бо да,8 ко ји је уре ђи вао Ни ко Ба р ту ло вић (1890–1945). Та ко ђе, бо сан скохер
це го вач ки му сли ман ски лист но сио је име Му са ват, што зна чи Сло бо да.

Уред ник ли ста по стао је два де сет сед мо го ди шњи тек свр ше ни сту дент 
Ри сто – Рин да Ра ду ло вић. Сла бо здра вље на крат ко је пре ки ну ло ње гов успе
шан уред нич ки рад јер је сре ди ном 1908. го ди не оти шао на ле че ње у Швај цар
ску. По сле ње го вог од ла ска на ле че ње лист не ко вре ме уре ђу је др Ни ко ла 
Сто ја но вић (1880–1964). Ме ђу уред ни ци ма ли ста из у зет но зна чај ну уло гу 
имао је по зна ти књи жев ник и на ци о нал ни рад ник Вељ ко Пе тро вић (1884–1967). 
Ње го ва уло га у ли сту На род би ла је ис так ну та то ком 1909. и 1910. го ди не. 
По ло жај уред ни ка ли ста, у пе ри о ду од по чет ка 1911. до ју ла 1914. го ди не, 
по но во за у зи ма Ри сто Ра ду ло вић.9 У том пе ри о ду лист до жи вља ва свој нај
у спе шни ји пе ри од. По ста је нај зна чај ни ји, или бар је дан од нај зна чај ни јих, 
опо зи ци о них срп ских ли сто ва у Бо сни и Хер це го ви ни.

Пр ви број ли ста На род, иза шао је 1. ја ну а ра 1907. го ди не у Мо ста ру. 
Ри сто Ра ду ло вић је као уред ник ли ста ис та као да ће глав ни за да так из ла же ња 
На ро да би ти ак тив на бор ба за што ве ћа гра ђан ска пра ва и сло бо де срп ског 
на ро да у Бо сни и Хе р це го ви ни. Из но сио је тврд њу да у аграр ној зе мљи као 
што је Бо сна и Хер це го ви на, с бли зу 90% се о ског ста нов ни штва, кул тур ни 
и еко ном ски раз вој ни је мо гућ без раз во ја се ла. Сма трао је да не ма „пра вог 
кул тур ног на прет ка ако ни су ство ре ни усло ви да зе мљо рад нич ки ста леж 
на пре ду је и ја ча, јер из овог ста ле жа цр пи др жа ва ве ли ку ве ћи ну свих сво јих 
при хо да, јер од зе мљо рад нич ког ста ле жа за ви си кул тур ни и еко ном ски раз
вој свих оста лих ста ле жа”.10 Ис та као је да је ак ту ел ни по ло жај се ља ка ве о ма 
лош и да је „по гор ша но још ко ло ни за ци јом стра них еле ме на та – та ко би јед но 
да је се љак на пу ту да по ста не про сјак.”11 За ла гао се за пра вед но спро во ђе ње 
аграр не ре фор ме јер је ве ро вао да ће се тек њеним праведним спро во ђе њем 
ство ри ти по вољ ни усло ви за раз вој се ла и се ља ка. По ли ти ка ли ста На род и 
ње го ве по ли тич ке гру пе би ла је окре ну та бор би за пра вил но спро во ђе ње 

8 Гру па ау то ра, Мо стар и Хер це го ви на (уред ник П. Ка ра лић), Бе о град 1937, 153.
9 Н. Сто ја но вић, „Ри сто – Рин да Ра ду ло вић по во дом два де сет пет го ди шњи це смр ти”, 

Пре глед, 2001, XIV (ав густ –сеп тем бар 1940), 422.
10 „Пр ва Ри јеч”, На род, 1 (1. ја ну а ра 1907), 1; Р. Ра ду ло вић, Иза бра ни ра до ви, Са ра је во 

1988, 47.
11 Исто, 1, исто, 47.
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аграр не ре фор ме. Сâм Ра ду ло вић је ово пи та ње сма трао из у зет но ва жним 
за раз вој срп ског се ла и се ља ка, па са мим тим и пре суд ним за раз вој це лог 
срп ског на ро да. Твр дио је да је пра вед но спро ве де на аграр на ре фор ма осно
ва „чи та вог еко ном ског на прет ка на шег. То је услов ја ча њу и про дук тив но сти 
на шег на ро да. – За то ће мо на ро чи ту па жњу и бри гу обра ти ти овом на шем 
жи вот ном пи та њу, те на сто ја ти и тра жи ти да се то пи та ње пра вил но и пра
вед но и по аге и по кме то ве ри је ши, сто је ћи на ста но ви шту да је у пр вом ре ду 
по зван сам на род да у тој ства ри пре ко на род ног пре став ни штва до не се 
сво је ми шље ње и од лу ку.”12 По ред ис ти ца ња ва жно сти по љо при вре де ни је 
за по ста вљао ни ва жност оста лих при вред них гра на за при вред ни раз вој јед
ног на ро да. Сма трао је да је у пр вом ре ду др жа ва од го вор на „да их под у пи ре 
и уна пре ђу је, олак ша ва ју ћи про из вод њу и тран спорт ра зним по вољ но сти ма, 
а осо би то шти те ћи их од стра не кон ку рен ци је. Као услов то ме је са мо стал но 
ца рин ско под руч је, те ће и на ша те жња би ти, да се оно за на шу до мо ви ну што 
ско ри је оства ри.”13

Ри сто Ра ду ло вић је ис ти цао по тре бу бор бе за по бољ ша ње по ло жа ја и 
са мо стал но сти срп скопра во слав не цр кве не упра ве али је исто вре ме но твр
дио да „тај цр кве но школ ски ав то ном ни жи вот не ап сор би ра сву сна гу на род
ну и да от кло ни рад и па жњу од оста лих вр ло ва жних, жи вот них пи та ња”.14 
Сма трао је да ће се срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни ене р гич но бо ри ти 
за по бољ ша ње по ло жа ја Ср ба али да у сво јој на ци о нал ној бор би ни ко ме не ће 
на ме та ти срп ско име с ко јим се по но си. Ис ти цао је те жи ну по ло жа ја Ср ба и 
Бо сне и Хер це го ви не у Ау стро у гар ској мо нар хи ји. Су ко би у са мом срп ском 
на ро ду мо гу до ве сти у пи та ње ње гов раз вој, па чак и оп ста нак у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Та ко ђе је ис ти цао по тре бу оства ре ња и ја ча ња гра ђан ских 
пра ва и сло бо да.

Ра ду ло вић се бо рио за сло гу и са рад њу Ср ба, Хр ва та и Му сли ма на сма
тра ју ћи их истим на ро дом. Ве ра не сме да бу де раз лог њи хо вог раз ми мо и
ла же ња, не сла га ња и су ко ба. За ла гао се за мак си мал ну вер ску то ле ран ци ју. 
Ис ти цао је да „др же ћи се на че ла нај ве ће вје р ске сно шљи во сти не са мо да 
не ће мо сма тра ти вје ру узр о ком рас цје па јед ног на ро да, ни ти је узи ма ти као 
пред мет рас пра вља ња, не го ће мо на про тив ићи за тим, да сва ка кон фе си ја 
сво је вје р ске ства ри сло бод но и ау то ном но уре ђу је без ми је ша ња др жав не 
вла сти, пот пу но одје ље ње вје ре од др жа ве нај бо ље је рје ше ње овог пи та ња. 
Пре ма ре че ном, оштро ће мо осу ђи ва ти оне ко ји се огри је ше о вје р ску сно
шљи вост.”15

У пе ри о ду ин тен зив ног ја ча ња ју го сло вен ске иде је по чет ком 20. ве ка 
Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни, на ро чи то они оку пље ни око ли ста На род, 
при хва ти ли су бор бу за оства ре ње ове иде је ве ру ју ћи да ће она по мо ћи по
бољ ша њу по ло жа ја Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни. Лист је по др жа вао и раз вој 
свих бал кан ских на ро да пре ма на че лу „Бал кан бал кан ским на ро ди ма”. Сâм 
Ри сто Ра ду ло вић је као уред ник ли ста На род ак тив но про па ги рао ове иде је. 

12 Исто, 1, исто, 48.
13 „Пр ва Ри јеч”, 1; Р. Ра ду ло вић, Иза бра ни ра до ви, 48.
14 Исто, 1, исто, 49.
15 Исто, 1, исто, 49.



У увод ном де лу пр вог бро ја ли ста На род ме ђу глав ним иде ја ма сво је уре ђи
вач ке по ли ти ке овај лист ис та као је да ће про па ги ра ти и би ти но си лац „ју
го сло вен ске иде је, те пом но пра ти ти по ли тич ки и дру штве ни раз вој свих 
ју го сло вен ских на ро да и др жа ва, пот по ма жу ћи њи хо ве те жње за пот пу ном 
са мо стал но шћу, сто је ћи на ста но ви шту: Бал кан бал кан ским на ро ди ма.”16

Ри сто Ра ду ло вић се, као и це ла по ли тич ка гру па око ли ста На род, бо рио 
за по што ва ње де мо крат ских на че ла у по ли ти ци и свим обла сти ма јав ног 
де ло ва ња. Ин си сти рао је на отво ре ној и не скри ве ној кул тур ној и по ли тич кој 
бор би за пра ва срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Твр дио је да ће се 
по ли тич ки и кул тур ни рад ни ци оку пље ни око ли ста На род, као при ста ли це 
на пред них иде ја и де мо крат ских на че ла, слу жи ти отво ре ним јав ним ра дом. 
Ра ду ло вић је био оштар кри ти чар ау стро у гар ског др жав ног апа ра та и ње го
вих ап со лу ти стич ких ме то да по себ но усме ре ног пре ма пот чи ње ним на ро
ди ма у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, а ко је су по себ но по га ђа ле срп ски на род. 
Ис ти цао је да ће лист На род обра ти ти по себ ну па жњу кри ти ци би ро крат ског 
ап со лу ти стич ког си сте ма вла да ви не.

Ри сто Ра ду ло вић је ис ти цао да „за оства ре ње ис так ну тих иде ја и те жњи 
ни је до вољ но са мо пи са ње у но ви на ма, не го је по тре бан и по зи ти ван рад, а 
за успје шан рад по треб но је су дје ло ва ње ци је лог на ро да”.17 Ин си сти рао је 
на по тре би до бре ор га ни за ци је у свим сфе ра ма на род ног жи во та. Пи сао је 
да „ни вас на род не мо же мно го ура ди ти без до бре ди сци пли но ва не ор га ни
за ци је. Тек ор га ни зо ван мо же се успје шно бо ри ти и ра ди ти на оства ри ва њу 
сво јих те жња. За то ће наш ва жан за да так би ти узе ти ини ци ја ти ву да се у 
на шем на ро ду спро ве де ор га ни за ци ја, те да се ти ме ство ри од ње га од лу чан 
по ли тич ки фак тор. Ор га ни зо ва ни мо ћи ће мо тек при сту пи ти од ри је чи к 
дје лу. За оства ре ње ис так ну тих те жња сто је нам на рас по ло же њу још мно га 
за ко ни та сред ства. Истом као ор га ни зо ва на је ди ни ца мо ћи ће мо се по слу
жи ти тим сред стви ма.”18 Ин си сти рао је на зна ча ју стал ног пре да ног ра да и 
лич ног за ла га ња. Ис ти цао је да је у те шком вре ме ну изу зет но по треб на 
сло га, раз у ме ва ње и спрем ност на ком про ми се у свим де ло ви ма на ро да и 
свим на род ним ор га ни за ци ја ма. Ис ти цао је да „у овом ва жном и од суд ном 
вре ме ну по на шу до мо ви ну по тре бан је енер ги чан и си сте мат ски рад, јер ће 
нас ври је ме пре га зи ти, јер нас мо гу до га ђа ји за те ћи не спрем не. Сво је скром
не си ле хо ће мо да упо тре би мо на до бро и спас на ше отаџ би не. Не да раз два
ја мо, не го да спа ја мо; не да си је мо раз дор и лич но се сва ђа мо, не го да при
ку пи мо сна гу на род ну, те да јој да де мо сна жног из ра за, ка ко би се на род 
спа сао од очи те про па сти, ка ко би се на род не же ље и те жње што бр же мо гле 
оства ри ти – то је на ша на мје ра и свр ха.”19

Лист На род био је су о чен с ве ли ким те шко ћа ма, јер је ау стро у гар ска 
цен зу ра из ба ци ва ла нај зна чај ни је тек сто ве. Но и по ред то га лист је, уз ве ли
ки ен ту зи ја зам уред ни штва, ус пео зна чај но да де лу је на на ци о нал ну свест 
срп ског на ро да у Бо сни и Хе р це го ви ни. Због не при ли ка са штам па ри јом и 

16 „Пр ва Ри јеч”, На род, 1 (1. ја ну а ра 1907), 1; Р. Ра ду ло вић, Иза бра ни ра до ви, 49.
17 Исто, 1, исто, 49.
18 Исто, 1, исто, 49.
19 „Пр ва Ри јеч”, 1; Р. Ра ду ло вић, 49–50.
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по ред из ра же них при ти са ка цен зу ре лист је убр зо, већ у ок то бру 1908. го
ди не, пре се љен из Мо ста ра у Са ра је во. По след њи број ли ста На род ко ји је 
иза шао у Мо ста ру био је „пот пу но бео”.20

Лист На род био је цен тар кул тур ног, по ли тич ког, па чак и при вред ног 
жи во та бо сан скохер це го вач ких Ср ба. До брим де лом би ла је то за слу га ње
го вог уред ни ка Ри сте Ра ду ло ви ћа. Об ја вљи вао је у ли сту ве ли ки број сво јих 
тек сто ва. Нај ве ћи број увод них тек сто ва, ко ји су од сли ка ва ли по ли ти ку 
ли ста би ли су пи са ни ње го вом ру ком. Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа 
Ра ду ло ви ће во пи са ње у На ро ду „би ло је све са мо у „цр ве ном” рас по ло же њу, 
на ци о нал ном и со ци ал ном.”21 Био је оштар кри ти чар ау стро у гар ске вла сти 
и ње ног ста ва пре ма по тла че ним на ро ди ма. Ди вио се де мо крат ским те ко ви
на ма Фран цу ске ре во лу ци је и уоп ште сте пе ну де мо кра ти је у по ли тич ким 
си сте ми ма за пад но е вроп ских зе ма ља. Ар гу мен ти ма је по ку ша вао да при до
би је чи та о це за ме то де ита ли јан ске на ци о нал не бор бе, ко ји ма се и сâм ди вио.

У свом уред нич ком ра ду нај ви ше је са ра ђи вао с по зна тим бо сан скохер
це го вач ким по ли ти ча ри ма и кул тур ним рад ни ци ма: др Ни ко лом Сто ја но
ви ћем, др Вла ди ми ром Ћо ро ви ћем, Шће па ном и Ва си љем Гр ђи ћем.

Као уред ник ли ста На род Ри сто Ра ду ло вић је био, као и у све му, из у зет но 
по све ћен по слу, ве о ма та чан и од го во ран. Че сто је све по сло ве у ре дак ци ји ли
ста ра дио сâм. О сво јој пре оп те ре ће но сти по слом али упр кос ве ли кој по све ће
но сти пи сао је Љу би Сто ја но ви ћу у пи сму од 25. ма ја 1913. го ди не: „У по гле ду 
здра вља не сто јим до бро – осам ме се ци сам сам цит ра дим у уред ни штву све: 
пи шем, ко ри ги рам, во дим и ре ви зи ју.”22 Ње го ви са рад ни ци че сто ни су мо гли 
да пра те ње гов тем по ра да, па је Ра ду ло вић че сто у пи сми ма из но сио кри ти ке 
на ро чи то на ра чун њи хо ве спо ро сти. У пи сму др Ни ко ли Сто ја но ви ћу, од 20. 
де цем бра 1911. го ди не, Ра ду ло вић је кри ти ко вао рад сво јих са рад ни ка.23

Ри сто Ра ду ло вић је сма трао да у лист На род тре ба да се укљу чи нај бо
ља и нај по ште ни ја ин те ли ген ци ја ме ђу Ср би ма у Бо сни и Хер це го ви ни. О 
то ме је пи сао др Ни ко ли Сто ја но ви ћу у пи сму од 17. де цем бра 1912. го ди не.24 
Ра ду ло вић је из но сио кри ти ке и на ра чун не до вољ но пре ци зно из ре че них 
ста во ва у тек сто ви ма, што уно си за бу ну чи та о ци ма а про тив ни ци ма да је 
ма те ри јал за кри ти ку, ка ко ау то ра та ко и чи та вог ли ста На род и ње го ве по
ли тич ке гру пе.25 Твр дио је да се та кве не ја сно из ре че не тврд ње ка сни је те шко 
ис пра вља ју. Ова кве кри ти ке је на ро чи то че сто упу ћи вао свом при ја те љу др 
Ни ко ли Сто ја но ви ћу. У јед ном од сво јих пи са ма обра тио му се из но се ћи 
кри ти ке на ра чун ње го вог не пре ци зног пи са ња у ли сту На род.26

Ри сто Ра ду ло вић је ак тив но са ра ђи вао и с кул тур ним и по ли тич ким 
рад ни ци ма из свих срп ских и ју го сло вен ских обла сти, углав ном срп ске 
на ци о нал но сти. У ли сту На род је ак тив но са ра ђи вао и је дан од нај ве ћих 

20 Н. Сто ја но вић, исто, 422.
21 В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба, Ниш 2001, 720.
22 „Пи смо Ри сте Ра ду ло ви ћа Љу би Сто ја но ви ћу”, Са ра је во, 25. ма ја 1913, Ар хив СА НУ, 

инв. бр. 12.861/2 (у да љем тек сту АСА НУ).
23 „Пи смо Р. Ра ду ло ви ћа Н. Сто ја но ви ћу”, Са ра је во, 20. де цем бра 1911, АСА НУ, инв. бр. 

10.718/1.
24 Исто, Са ра је во, 17. де цем бра 1912, АСА НУ, инв. бр. 10.718/2.
25 Исто, Са ра је во, без да ту ма, АСА НУ, инв. бр. 10.718/3.
26 Исто, Са ра је во, без да ту ма, АСА НУ, инв. бр. 10.718/3.



но во сад ских ин те лек ту а ла ца то га вре ме на др Ти хо мир Осто јић (1865–1921). 
Ра ду ло вић је у уре ђи вач кој по ли ти ци ли сто ва На род и Пре глед же лео да 
по све ти по себ ну па жњу ра ду уста но ва кул ту ре.27 Тра жио је од др Ти хо ми ра 
Осто ји ћа по дат ке о по стан ку и ра ду Ма ти це срп ске и На род ног по зо ри шта. 
У пи сму Осто ји ћу од 27. ју ла 1912. Ра ду ло вић пи ше: „Ка ко ми слим на ро чи ту 
па жњу обра ти ти срп ским кул тур ним уста но ва ма, то Вас нај љеп ше умо ља вам 
да ми по ша ље те врло кра так исто ри јат Срп ске Ма ти це (год. осни ва ња, мје сто 
осни ва ња, нај заслуж ни ја ли ца, број из да тих књига, име так, број чла но ва, 
циљ и т.д.), та ко исто о Српском На род ном По зо ри шту. Обо је не тре ба ви ше 
да из но си од три стра не. Ја др жим да ме не ће те од би ти и у на пред Вам се 
нај љеп ше за хва љу јем.”28 У пи сму др Ти хо ми ру Осто ји ћу, од 8. ма ја 1913, Ра
ду ло вић ка же: „Да нас тра же ни кли шеи от по сла ти су. Пи сац књижев них кри
ти ка у под ли стку На ро да зо ве се Ми лош Ви да ко вић, мла ди шту дент. Ја сам 
га на тје рао на ту работу, јер сам за па зио код ње га укус, во љу за обра зо ва њем 
и вред но ћу. Др жим да се ни сам пре ва рио.”29 Ри сто Ра ду ло вић је ви со ко це нио 
др Ста но ја Ста но је ви ћа и по зи вао га на са рад њу.30

Лист На род се ба вио свим обла сти ма жи во та Ср ба у Бо сни и Хер це го
ви ни, с на гла ском на по ли ти ку. Са рад ни ци ли ста би ли су ју го сло вен ски 
ори јен ти са ни, што је од ре ђи ва ло и уре ђи вач ку по ли ти ку ли ста На род. Енер
гич но су по др жа ва ли по ли ти ку срп ског, хр ват ског и му сли ман ског је дин ства. 
На ро чи то су ак тив но са ра ђи ва ли са гру пом му сли ман ских, ју го сло вен ски 
ори јен ти са них, по ли ти ча ра и ис так ну тих ин те лек ту а ла ца.

По ред овог ли ста ве ли ки ути цај ме ђу Ср би ма у Бо сни и Хер це го ви ни 
имао је и лист Срп ска ри јеч, ко ји је из ла зио у Са ра је ву, у пе ри о ду од 1905. 
до 1914. го ди не. Ли сто ви На род и Срп ска ри јеч ак тив но су се бо ри ли за што 
ве ћу ау то но ми ју Бо сне и Хер це го ви не у Ау стро у гар ској и што бо љи кул тур
ни, при вред ни и по ли тич ки по ло жај Ср ба. Има ли су на гла ше ну срп ску и 
ју го сло вен ску ори јен та ци ју. По ред ли сто ва На род и Срп ска ри јеч ути цај ни 
срп ски ли сто ви би ли су Дан, Раз ви так и Отаџ би на.

Ри сто Ра ду ло вић ни је же лео да лист На род бу де лист ње го ве по ли тич ке 
ор га ни за ци је. Сма трао је да то тре ба да бу де лист Срп ска ри јеч. То је у пи сму 
Ни ко ли Сто ја но ви ћу, од 17. де цем бра 1912. обра зло жио ре чи ма: „Ја у оста лом 
држим да ако се и обра зу је На ро до ва гру па, наш лист не сми је по ста ти орга
ном, јер чи сто на ци о нал ни правац, и то ан ти а у стриј ски, ни је зго дан за стран ку, 
наш је на род и су ви ше слаб да по ве де јед ну ра ди кал нију по ли ти ку. А На ро да 
је циљ да пропаги ше на ци о на лну иде ју и да су зби ја ау стријан ски мен та ли тет 
ко ји би ва све ја чи и сна жни ји.”31

Иа ко се у тек сто ви ма об ја вље ним у На ро ду и свим оста лим срп ским 
ли сто ви ма ни је мо гла ви де ти ни сен ка отво ре не мр жње пре ма Ау стро у гар

27 „Пи смо Р. Ра ду ло ви ћа др Т. Осто ји ћу”, Са ра је во, 27. ју ли 1912, Ру ко пи сно одеље ње 
Ма ти це срп ске, инв. бр. 3.144 (у да љем тек сту РОМС).

28 „Пи смо Р. Ра ду ло ви ћа др Т. Осто ји ћу”, Са ра је во, 27. ју ла 1912, РОМС, инв. бр. 3.144.
29 Исто, Са ра је во, 8. ма ја 1913, РОМС, инв. бр. 3.145.
30 „Пи смо Р. Ра ду ло ви ћа др Ста но ју Ста но је ви ћу”, Са ра је во, 8. ју на 1914, АСА НУ, инв. 

бр. 6.397.
31 „Пи смо Р. Ра ду ло ви ћа Ни ко ли Сто ја но ви ћу”, Са ра је во, 17. де цем бра 1912, АСА НУ, 

инв. бр. 10.718/2.
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ској, ни нај ма ња по ве за ност са ак ти ви сти ма Мла де Бо сне, у ме се ци ма пред 
из би ја ње Пр вог свет ског ра та, сви ови ли сто ви су за бра ње ни од мах по из
би ја њу Пр вог свет ског ра та, као и све оста ле срп ске и ју го сло вен ски ори јен
ти са не ор га ни за ци је. Го то во све ви ђе ни је срп ске по ли тич ке во ђе и кул тур ни 
рад ни ци у Бо сни и Хер це го ви ни ухап ше ни су у пр вим не де ља ма на кон из
би ја ња Пр вог свет ског ра та. Ме ђу њи ма је био и Ри сто Ра ду ло ви ћа ко ји је 
већ био те шко бо ле стан од ту бер ку ло зе. У џе пу атен та то ра Га ври ла Прин ци
па про на ђен је по след њи број ли ста На род.32 Ти ме је, пре ма Јо ва ну Кр ши ћу, 
Ра ду ло ви ће ва суд би на би ла за пе ча ће на. Кр шић је у тек сту по во дом пре но са 
Ра ду ло ви ће вих ко сти ју у Мо стар пи сао о ра ду ли ста На род у пре лом ним 
да ни ма пред и на кон до ла ска ау стриј ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер
ди нан да у Са ра је во то ком ју на 1914. го ди не: „О Фер ди нан до но вом до ла ску 
у На ро ду би ла је са мо крат ка вест у днев ним ин фор ма ци ја ма, док су дру ги 
са ра јев ски ли сто ви по све ти ли то ме до га ђа ју чи та ве по себ не бро је ве. Гест 
На ро да био је од ва жан, али по штен и до сле дан. Рин да се ни је бо јао, ве ро вао 
је да га че ка гол го та, знао је да ће чи тав на род по ћи на гол го ту, али је ве ро вао 
и у ње го во вас кр се ње.33

Ри сто Ра ду ло вић је, упр кос сво јој мла до сти, био из у зет но успе шан уред
ник ли ста На род. У пе ри о ду ње го вог уред ни штва лист је по стао је дан од нај
зна чај ни јих ли сто ва ме ђу Ср би ма у Бо сни и Хер це го ви ни. Лист На род је под 
Ра ду ло ви ће вим уред ни штвом мно го ура дио на бу ђе њу на ци о нал не све сти 
Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни и уна пре ђе њу свих обла сти кул тур ног, по ли
тич ког, па чак се мо же ре ћи, и при вред ног жи во та срп ског на ро да на том 
про сто ру.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

SNE ŽA NA ILIĆ, Mr
No vi Sad, Ser bia

RI STO RA DU LO VIĆ AS EDI TOR OF  
THE NEW SPA PER NA ROD

SUM MARY: Ac cor ding to many of his con tem po ra ri es, Ri sto Ra du lo vić – Rin da was 
one of the first and most edu ca ted in tel lec tu als among the Serbs in Mo star in the early twen
ti eth cen tury. Alt ho ugh he was ap po in ted edi tor of the Pe o ple new spa per at a very young age 
and po or physi cal he alth, he ap pro ac hed this re spon si ble and im por tant task with a very gre
at de di ca tion. As he was strict to wards him self, Ra du lo vić was al so strict to wards his as so ci
a tes, which he ju sti fied by the im por tan ce of the tasks they per for med for the de ve lop ment of 
all are as of the Ser bian pe o ple’s li fe in Bo snia and Her ze go vi na. He left a highly sig ni fi cant 
cor re spon den ce with the then young Bo snian and Her ze go vi nian in tel li gen ce. Mostly he col
la bo ra ted with fa mo us pu bli cist and po li ti cian Ni ko la Sto ja no vić. Du ring the pe riod when 

32 Ј. Кр шић, „Ри сто Ра ду ло вић, но ви нар – хе рој. По во дом пре но са ње го вих ко сти ју из 
Ара да у Мо стар”, Јо ван Кр шић, Са бра на дје ла, I: Књи жев ност на ро да Ју го сла ви је, Са ра је во 
1979, 124.

33 Исто, 124–125.
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Ra du lo vić was the edi tor, this pa per con tri bu ted gre atly to stren gthe ning the na ti o nal con sci
o u sness of the Ser bian pe o ple in Bo snia and Her ze go vi na. He did a lot to im pr o ve all are as of 
pu blic li fe. An ex tre mely im por tant pla ce in the edi to rial po licy of the Pe o ple new spa per was 
the po si tion of the vil la ge and pe a sants of that ti me and the strug gle for its im pro ve ment. Ra
du lo vić con si de red agri cul tu re as the most im por tant eco no mic branch and the dri ver of 
eco no mic de ve lop ment as a who le. He was an advo ca te of the Yugo slav idea and fo ught for 
the co o pe ra tion of Se rbs, Cro ats and Mu slims in Bo snia and Her ze go vi na. Un der Ra du lo vić’s 
ma na ge ment, the Pe o ple new spa per be ca me one of the most in flu en tial new spa pers among 
the Serbs in Bo snia and Her ze go vi na.

KEYWORDS: Ri sto Ra du lo vić – Rin da, Ni ko la Sto ja no vić, Pe o ple, new spa per, Serbs, 
Bo snia and Her ze go vi na
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UDC 32:929 Milutinović N.         
UDC 061.22(497.113 Novi Sad)
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

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

„МИ САО ВОЈ ВО ДИ НЕ” НИ КО ЛЕ  
МИ ЛУ ТИ НО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Др Ни ко ла Ми лу ти но вић, се кре тар Ма ти це срп ске 1932–
1941. го ди не, при па дао је по ли тич ком и ин те лек ту ал ном кру гу пре чан ских 
Ср ба, ко ји је за сту пао ста но ви ште о по себ ном устав но прав ном по ло жа ју Вој
во ди не у пр вој ју го сло вен ској др жа ви. Сво јим де мо граф ским, при вред ним и 
кул тур ним ана ли за ма по ло жа ја Вој во ди не, про мо ви са ним у Гла су Ма ти це 
срп ске, сте као је ре пу та ци ју иде о ло га ау то но ми стич ког, од но сно фе де ра ли
стич ког по кре та. По сле Спо ра зу ма Цвет ко вић –Ма чек и ства ра ња Ба но ви не 
Хр ват ске, ре ви ди рао је сво је ста во ве, за ла жу ћи се за афир ма ци ју срп ског 
иден ти те та Вој во ди не и до след ну при ме ну ет нич ког прин ци па у про це су 
пре у ре ђе ња др жа ве, од но сно оку пља ње свих Ср ба у „Ба но ви ни Ср би ји”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ма ти ца срп ска, Вој во ди на, устав ни по ло жај, Вој во ђан
ски фронт, Ср би, Хр ва ти, „по кра јин ска свест”

За раз у ме ва ње по ли тич ких ста но ви шта и др жав но прав них кон цеп ци ја 
срп ских по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца у Вој во ди ни и су ко ба ме ђу њи ма, већ 
око на чи на ује ди ње ња, а за тим и по ло жа ја Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и Сре ма у 
пр вој ју го сло вен ској др жа ви, не за о би ла зна је уло га Ма ти це срп ске. Нај ста
ри ја срп ска књи жев на, кул тур на и на уч на ин сти ту ци ја оку пи ла је, из ме ђу 
два ра та, део ин те ли ген ци је ко ји је још 1918. ју го сло вен ство прет по ста вио 
срп ству, а по сле ује ди ње ња за сту пао иде је Са мо стал не де мо крат ске стран
ке, од но сно Вој во ђан ског фрон та и њи хов кон цепт др жав но прав ног уре ђе ња 
зе мље и ста ту са Вој во ди не у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.1 Оку пље ни у ин сти

1 За се кре та ра Ма ти це срп ске 1920. го ди не иза бран је Ва са Ста јић, же сто ки про тив ник 
не по сред ног при са је ди ње ња Кра ље ви ни Ср би ји и не по мир љи ви за го во р ник ју го сло вен ског 
ка рак те ра Вој во ди не, ко ји је, пре ма соп стве ним ре чи ма „по бе гао ис пред Ве ли ке на род не 
скуп шти не у Но вом Са ду на ко јој ми ни је би ло ме сто и оти шао у За греб...” С об зи ром на то 
да је „у За гре бу из гла са но ује ди ње ње”, сма трао је да „не ма сми сла по себ но при кљу че ње 
Ср би ји.” Ре вол ти ран од лу ком о Ста ји ће вом из бо ру, Ја ша То мић је од био да ика да ви ше уђе 
у Ма ти чи но зда ње, а сво ју остав шти ну за ве штао је На род ној би бли о те ци Ср би је. Р. Кон чар, 
Опо зи ци о не пар ти је и ау то но ми ја Вој во ди не 1929–1941, Но ви Сад 1995, 20; Д. По пов, „Ма ти ца 



ту ци ји, од осни ва ња зна чај ној пре ма ка рак те ру и сна зи свог ути ца ја на дру
штве не и по ли тич ке про це се у срп ском кор пу су, се вер но од Са ве и Ду на ва, 
они су ак тив но уче ство ва ли у фор му ли са њу и про па ги ра њу иде о ло ги је „вој
во ђан ства” на ко јој је на стао ау то но ми стич ки, од но сно фе де ра ли стич ки 
по крет. Та ко је Ма ти ца, осим што је сла бље на кри за ма, иза зва ним кон цеп
циј ским су ко би ма око про јек то ва ња ње не при мар не уло ге и по ло жа ја у но
во на ста лим окол но сти ма, уву че на и у по ли тич ке бор бе и ду бо ке по де ле, 
ка рак те ри стич не за Вој во ди ну и др жа ву у це ли ни. 

У та квом по ли тич ком кон тек сту, ње не чла но ве, али и јав ност, по де ли ла 
је ди ле ма: да ли Ма ти ца тре ба да бу де „вој во ђан ска уста но ва” или је ње на 
уло га очу ва ње на ци о нал них вред но сти и по ди за ње кул тур них стан дар да у 
це ло куп ном срп ском кор пу су и на чи та вом ју го сло вен ском про сто ру. Су ко би 
на че лу Ма ти це срп ске еска ли ра ли су 1929. ин тер вен ци јом по ли ци је, ка да 
је та да шња упра ва, ко ју су углав ном чи ни ли чла но ви или при ста ли це Са мо
стал не де мо крат ске стран ке, од би ла да при хва ти пре ко 800 но вих чла но ва, 
углав ном из ре до ва до бро во ља ца и ко ло ни ста, на се ље них у Вој во ди ни.2 Због 
афир ми са ња „из у зет ног, а не до вољ но при зна тог по ло жа ја Вој во ди не”, Ма ти
ца је, ме ђу по ли тич ким про тив ни ци ма, ва жи ла за „цен тар сво је вр сног се па
ра ти зма пре чан ских Ср ба” ко ји во ди „пар тиј ску по ли ти ку„ и за ла же се ви ше 
за „по кра јин ска ау то ном на пра ва не го за по ли тич ке и де мо крат ске сло бо де.”3 

Ме ђу чел ним љу ди ма Ма ти це, у то вре ме, сво јим за ла га њи ма за по се
бан, чак и при ви ле го ван по ло жај Вој во ди не у др жа ви, из два јао се Ни ко ла 
Ми лу ти но вић, ко ји је био на ду жно сти се кре та ра од 1932. до 1941. го ди не. 
У два на вра та био је уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске (1933–1935. и 1936–
1941), а пр ви пут у исто ри ји ове ин сти ту ци је, по кре нуо је ча со пис Глас Ма
ти це срп ске, у ко јем је био уред ник и ау тор нај ве ћег бро ја чла на ка. Сма трао 
је да Ма ти ца тре ба да на пу сти „уски књи жев нона уч ни де ло круг” и да бу де 
„ини ци ја тор” и „ре гу ла тор” ре ша ва ња дру штве них пи та ња и про бле ма Вој
во ди не. При па дао је по ли тич ком кру гу ли бе ра ла и де мо кра та ко ји су се 1918. 
при кло ни ли На род ном ви је ћу у За гре бу, од но сно оп ци ји ује ди ње ња Ба на та, 
Бач ке, Ба ра ње и Сре ма пре ко Др жа ве Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба. Те ме ље ћи 
сво ја по ли тич ка уве ре ња на инер ци ји не ка да шње са рад ње срп ских и хр ват
ских по ли тич ких ели та у Ау стро у гар ској, твр ди ли су да је њи хо ва ви зи ја 

срп ска и до га ђа ји око осло бо ђе ња”, Збо р ник ра до ва При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни 
Ср би ји 1918, Но ви Сад 1993, 175.

2 Ста но је Ста но је вић, чи јом су остав ком у Књи жев ном од бо ру и по че ла пре ви ра ња у 
Ма ти ци срп ској, об ја вио је у По ли ти ци чла нак под на зи вом „Сра мо та”, у ко јем, из ме ђу 
оста лог, пи ше: „У Вој во ди ни је ко лев ка срп ске про све те, срп ске на у ке и кул ту ре. Из Вој во
ди не су би ли ро дом го то во сви срп ски књи жев ни ци и на уч ни ци. И доц ни је, ка да је цен тар 
срп ске про све те, на у ке и кул ту ре пре нет у Бе о град, Вој во ди на се стал но по но си ла што је 
она би ла пред став ник срп ске књи жев но сти и на у ке. И по сле ује ди ње ња Вој во ђа ни су се 
че сто хва ли ли ти ме, бу са ли се у гру ди, са по но сом по ми ња ли та фак та и са ома ло ва жа ва њем 
не кул тур но га чо ве ка, са ви си не го во ри ли о дру гим срп ским по кра ји на ма у то ме прав цу, 
осо би то у Ср би ји, ода кле им је до шло осло бо ђе ње. Они су Вој во ди ну сма тра ли за кул тур
ноари сто крат ску про вин ци ју у на шој др жа ви, а се бе све од ре да за ро ђе не, Бо гом да ро ва не 
и па тен ти ра не ʼкул тур тре ге реʼ у овој на шој ʼбед нојʼ и ʼне кул тур нојʼ зе мљи.” В. Кре стић, 
„In me mo ri am – др Фе дор Ни кић”, Збо р ник МС за исто ри ју 46 (1992), 202–213. (у да љем 
тек сту ЗМСИ). 

3 Б. Ши му но вић Бе шлин, Ма ти ца срп ска у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Бе о град 1997, 52.
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ује ди ње ња „истин ски ју жно сло вен ска”, на су прот, ка ко је пи сао Ми лу ти но
вић, „ве ли ко срп ској шо ви ни стич кој по ли ти ци” Ја ше То ми ћа, ко ји је ин си
сти рао на не по сред ном при са је ди ње њу Кра ље ви ни Ср би ји.4 Су де ћи пре ма 
Ми лу ти но ви ће вој Ау то би о гра фи ји, он је де лио и ми шље ње хр ват ских по
ли ти ча ра о „цен тра ли стич ким” и „хе ге мо ни стич ким” пре тен зи ја ма Па ши
ће ве вла де.5 За ова кво ста но ви ште илу стра тив на је и ње го ва оце на да је 
во ђа срем ских ра ди ка ла Жа р ко Ми ла ди но вић, „је дан од Па ши ће вих епи го
на”, „по ку шао чак да од це пи Срем, ко ји је ве ко ви ма био у са ста ву Тро јед не 
кра ље ви не и да га јед но став но при са је ди ни Ср би ји, иза зи ва ју ћи раз дор из
ме ђу Ср ба и Хр ва та у Сре му и рас пи ру ју ћи шо ви ни стич ку мр жњу још пре 
не го што је до шло до ства ра ња за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве.”6 Та ко су 
ра ди ка ли и ли бе ра ли, ко ји су до 1918. ба шти ни ли по ли ти ку Све то за ра Ми
ле ти ћа, у пре суд ним да ни ма ује ди ње ња ис по љи ли дра ма тич не раз ли ке у 
ту ма че њу на ци о нал них ин те ре са срп ског на ро да у Вој во ди ни.7 При ста ја њем 
уз На род но ви је ће и иде ју ју го сло вен ства ко ја ни је под ра зу ме ва ла прет ход
но ре ше ње срп ског на ци о нал ног пи та ња, вој во ђан ске де мо кра те су, у осно ви, 
по др жа ле хр ват ске зах те ве за (кон)фе де ра ли стич ким уре ђе њем бу ду ће др жа
ве, иа ко, пре ма Ми лу ти но ви ће вим ре чи ма, „ни су од мах по ста вља ли зах тев 
да Вој во ди на до би је ста тус по себ не ау то ном не по кра ји не”, већ су се за ла га ли 
за „ба рем не ку ши ру уну тра шњу са мо у пра ву”.8 Пре ви ђа ло се, при том, да се 
хр ват ски по ли ти ча ри ни у за јед нич кој др жа ви ни су од ре кли кон цеп та „др жав
ног и хи сто риј ског пра ва”.9 Уте ме љен у XIX ве ку, тај кон цепт је ин си сти рао 
на на вод ном кон ти ну и те ту хр ват ске др жав но сти и са мо стал но сти и у окви
ри ма Уга р ске и Ау стри је, и на по сто ја њу са мо јед ног, хр ват ског „по ли тич ког 

4 Н. Ми лу ти но вић, Ау то би о гра фи ја, Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, М. 14.950, 
7. (у да љем тек сту РОМС).

5 Исто, 13. 
6 Исто, 9; Иза сла ни ци на род них ве ћа из Сре ма су 24. но вем бра 1918, у Ру ми, тра жи ли 

„да се оства ри је дин стве на и де мо крат ски уре ђе на др жа ва СХС под ди на сти јом Ка ра ђор ђе
ви ћа” оче ку ју ју ћи од На род ног ви је ћа у За гре бу да се „што пре оства ри је дин стве на за јед
нич ка вла да са се ди штем у Бе о гра ду”. У слу ча ју „пле мен ског или по ли тич ког це па ња”, 
за ступ ни ци на род них ве ћа се „од лу чу ју за не по сред но при са је ди ње ње Кра ље ви ни Ср би ји” 
и же ле да их на Кон фе рен ци ји о ми ру за сту па срп ска вла да. „Ре зо лу ци ја Збо ра иза сла ни ка 
на род них ве ћа из Сре ма”, При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918, 
зби р ка до ку ме на та, Д. Ње го ван, прир., Но ви Сад 1993, 39.

7 Срп ска на род на сло бо до ум на стран ка Све то за ра Ми ле ти ћа се 1887. по де ли ла на 
Срп ску на род ну ра ди кал ну стран ку, пред во ђе ну Ја шом То ми ћем и Срп ску на род ну ли бе
рал ну стран ку на чи јем че лу је био Ми ха и ло По литДе сан чић. Ли бе рал Ти хо мир Осто јић 
је с гру пом исто ми шље ни ка, 1908. фор ми рао Де мо крат ску стран ку ко ја ни је ус пе ла да стек не 
ве ћи број при ста ли ца и ма сов ни је члан ство у Вој во ди ни, а 1919. при кљу чи ла се Ју го сло вен ској 
де мо крат ској стран ци. 

8 Ау то би о гра фи ја, 9.
9 Кон цепт „хи сто риј ског и др жав ног пра ва” био је по ла зна осно ва у про гра ми ма свих 

хр ват ских гра ђан ских пар ти ја, укљу чу ју ћи и На род ну стран ку ко ја је за сту па ла ју жно сло
вен ску иде ју. Од ред ба о хр ват ском по ли тич ком на ро ду са др жа на је и у хр ват ској Кон сти
ту ци ји из 1882, ко ја осим „та ко зва не ет но граф ске” ус по ста вља и „по ли тич ку на род ност, код 
ко је се не гле да на по ри је кло, не го на зе мљу, др жа ву... Пре ма то му су, да кле, ко ји су се ро ди ли 
у Хр ват ској, у по ли тич ком по гле ду Хр ва ти.” , В. Кре стић, „Др жав но и исто риј ско пра во 
Хр ват ске – основ су ко ба са Ср би ма”, ЗМСИ 51 (1995), 8; М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 
1790–1918, Бе о град 1989, II, 209.



на ро да”, чи ме је не ги рао по сто ја ње би ло ко је дру ге на ци је на „исто риј ском 
про сто ру” Хр ват ске.10 

Не вољ но при ста ју ћи на уни тар ну Ју го сла ви ју, Хр ва ти су, већ од 1920, 
за по че ли бор бу за ње но др жав но прав но пре у ре ђе ње, у ко ме је и за Вој во ди
ну, као „исто риј ску по кра ји ну”, пред ви ђен ста тус ау то ном не или фе де рал не 
је ди ни це. У тој бор би, хр ват ски по ли тич ки по крет про на шао је са ве зни ка у 
Са мо стал ној де мо крат ској стран ци Све то за ра При би ће ви ћа, бив шег „ар хи
цен тра ли сте”, ко ји је 1924. на пу стио Де мо крат ску стран ку, не за до во љан 
упра во спрем но шћу ње ног ру ко вод ства да по стиг не ком про мис са хр ват ским 
по кре том о пи та њу др жав но прав ног пре у ре ђе ња зе мље.11 Ме ња ју ћи из те ме
ља соп стве на уве ре ња, При би ће вић је 1927. го ди не по стао ва тре ни про тив
ник уни та ри зма и сту пио у Се љач коде мо крат ску ко а ли ци ју са Хр ват ском 
се љач ком стран ком.12 Са рад њу са срп ским опо зи ци о ним фрон том у Хр ват
ској, ли де ри ХСС кон стант но ће ко ри сти ти у до ка зи ва њу те зе да ни је реч о 
срп скохр ват ском, већ о „ср би јан скопре чан ском су ко бу”, бу ду ћи да су „цен
тра ли стич ком и хе ге мо ни стич ком по ли ти ком вла де” угро же ни не са мо Хрва
ти, већ и Ср би пре ча ни.13 По се бан про блем пред ста вља ли су не спо ра зу ми 
око пи та ња те ри то ри је Вој во ди не јер је, и по ред од лу ке На род ног збо ра у 
Ру ми, Срем у том тре нут ку био део Хр ват ске. У ду гим и ис цр пљу ју ћим др жав
но прав ним рас пра ва ма и срп скохр ват ским су ко би ма, хр ват ска стра на је 
упо р но ис ти ца ла сво је др жав ноисто риј ско пра во на Срем, уце њу ју ћи срп ске 
са го вор ни ке зах те вом да њи хо во од ри ца ње од Сре ма и ње го во укљу чи ва ње 
у Вој во ди ну бу де пра ће но ау то но ми јом по кра ји не.14 ХСС је на сто јао да по 

10 Као про та го ни сти ју го сло вен ске иде је, во ђе На род не стран ке Јо сип Ју рај Штро сма јер 
и Фра њо Рач ки, за раз ли ку од Хр ват ске стран ке пра ва, при зна ва ли су Ср би ма ет нич ку по себ
ност („ро до слов ну на ци о нал ност”), али су сма тра ли да они у Хр ват ској „за јед но са Хр ва ти ма 
тво ре је дан по ли тич ки на род.” Та те за, пр ви пут из не та у Хр ват ском са бо ру 1861, ис про во ци
ра ла је про тест па три јар ха Ра ја чи ћа „про тив не прав де хе ге мо ни стич ког те же ња јед ног пле ме
на на род ног над дру гим”, уз кон ста та ци ју да се Ср би не ће од ре ћи сво је на ци о нал не по себ но сти 
„ни за љу бав или р ства, ни ју го сло вен ства, ни хр ват ства.” Нав. пре ма: М. Сте фа нов ски, Иде ја 
хр ват ског др жав ног пра ва и ства ра ње Ју го сла ви је, Бе о град 2008, 180; В. Кре стић, Срп ско
хр ват ски од но си и ју го сло вен ска иде ја у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, Бе о град 1988, 134–137.

11 У сво јим из ве шта ји ма из 1921. го ди не, бри тан ски по сла ник у Бе о гра ду сер Ол бен 
Јанг пи ше: „По г. При би ће ви ћу, ар хи цен тра ли сти и аси ми ла ци о ни сти, Ср би ну из Хр ват ске, 
хр ват ско пи та ње не по сто ји: сви смо ми Ју го сло ве ни, ко год дру га чи је ми сли је се па ра ти ста, 
проАу стри ја нац или проМа ђар, цр ножу ти и не при ја тељ др жа ве.” 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, I, прир. Ж. Авра мов ски, Бе о град –За
греб 1986, 44. 

12 Овај При би ће ви ћев ра ди кал ни по ли тич ки за о крет об ја шња ва се спо ра зу мом ко ји 
је Па шић 1925. по сти гао са Стје па ном Ра ди ћем и „од ба ци ва њем” ли де ра СДС, али и ње го вим 
лич ним осо би на ма, „по ли тич ком нар ци со и од но шћу и сла во љу би во шћу”, па и фи нан сиј ским 
про бле ми ма СДС. Б. Гли го ри је вић, „Ства ра ње пре чан ског фрон та у Хр ват ској и по ли тич ке 
по сле ди це (1927–1941)”, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, 1 (1997), 100.

13 У раз го во ру с кра љем Алек сан дром 1928. При би ће вић ка же да „у зе мљи не по сто ји 
са мо хр ват ско пи та ње... већ по сто ји та ко ђе и пи та ње Ср ба пре ча на. Њи хов је по ло жај нај те жи. 
Сва ки Ср би ја нац у ду би ни сво је ду ше ми сли, с вре ме на на вре ме, да тре ба учи ни ти спо ра зум 
с Хр ва ти ма, али не ма ни јед ног ко ји ми сли да су и Ср би пре ча ни та ко ђе је дан чи ни лац и да и 
њих та ко ђе тре ба за до во љи ти. У Бе о гра ду се обич но ми сли да они има ју да слу ша ју, а да Срби
јан ци го во ре у њи хо во име.” С. При би ће вић, Дик та ту ра кра ља Алек сан дра, Бе о град 1952, 96.

14 М. Ра до је вић, „Српскохрватски спор око Војводине 1918–1941”, Историја 20. века, 
XIV, 2 (1996), 40–41.
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Вој во ди ни, а на ро чи то у Сре му, за до би је при ста ли це ме ђу ста нов ни штвом, 
а Бу њев це тре ти рао као „са став ни и не раз дру жи ви део хр ват ског на ро да”, 
да би оја чао ути цај на под руч ји ма ван тзв. Бан ске Хр ват ске ко ја је сма трао 
сво јим.15 У ту свр ху ко ри шће ни су еко ном ски и по ли тич ки про бле ми Вој во
ди не и под сти ца но пре чан ство. Ни је би ло у пи та њу са мо на сто ја ње да бу де 
по др жан спе ци фи чан ин те рес Вој во ди не у но вој др жа ви, „већ и по ку шај да 
бу де од не го ван ка рак те ри сти чан по ли тич ки став, ми шље ње и по на ша ње.”16

То пре ча но ство, ин си сти ра ње на раз ли ка ма у од но су на про стор ју жно 
од Са ве и Ду на ва, на „по кра јин ској све сти” и „вој во ђан ству”, до ми нант но 
је до по ло ви не 1939. и у јав ном де ло ва њу Ни ко ле Ми лу ти но ви ћа, као чла на 
Са мо стал не де мо крат ске стран ке, ко ја је у на ци о нал ној по ли ти ци „углав ном 
епи гон ски сле ди ла ста во ве ХСС”.17 Ње гов из бор на ду жност се кре та ра био 
је ре зул тат ком про ми са из ме ђу са мо стал них де мо кра та и опо зи ци о них гру
па ра ди ка ла и де мо кра та, прет ход но по стиг ну тог усва ја њем Но во сад ске 
ре зо лу ци је, а до ми на ци ја у Упра ви озна чи ла је исто вре ме но и по бе ду њи хо
вих по ли тич ких и на ци о нал них кон цеп ци ја у Ма ти ци срп ској.18 По ме ну тим 
до ку мен том, усво је ним у де цем бру 1932, они су по др жа ли зах тев за др жав
но прав но пре у ре ђе ње зе мље, са др жан у За гре бач ким пунк та ци ја ма СДК, 
ме сец да на ра ни је. Ре зо лу ци ја не по ми ње екс пли цит но фе де ра ли зам, али га 
не сум њи во су ге ри ше кључ ним зах те вом да „Вој во ди на са Сре мом” у бу ду
ћем др жав ном уре ђе њу има исти по ло жај као и „оста ле по кра ји не”. У тек сту 
се кри ти ку је „дик та тор ски ре жим” ко ји је увео „не мо гу ћу ад ми ни стра ци ју, 
не сно шљив по ре ски си стем” и кон ста ту је да је „не ка да нај бо га ти ја по кра ји
на” са да „спа ла на про сјач ки штап”.19 У др жа ви ко ја је на сле ди ла се дам 
по ли тич коад ми ни стра тив них под руч ја, шест прав них и пет по ре ских си сте
ма, та про па ган да на шла је плод но тло у де лу вој во ђан ских ве ле по сед ни ка 
и ин те лек ту а ла ца, не за до вољ них еко ном ским по ло жа јем у но вој др жа ви, 
пре све га, ва лут ном уни фи ка ци јом, по ре ском и ин ве сти ци о ном по ли ти ком, 
„ср би јан ском ад ми ни стра ци јом ко ја не раз у ме по тре бе Вој во ди не”.20 На овој 

15 Да је ХСС има ла са свим кон крет не и раз ра ђе не пла но ве у по гле ду рас по де ле те ри то ри
ја ми мо „ет нич ких” под руч ја, све до чи је дан не да ти ра ни про је кат Уста ва, ко ји пред ви ђа по де лу 
др жа ве на кра ље ви не: Ср би ју, Хр ват ску и Сло ве ни ју. Пре ма том до ку мен ту, Кра ље ви на Хрватска 
са сто ја ла би се од Хр ват ске, Дал ма ци је и Сло ве ни је, ве ћег де ла Бо сне и Хер це го ви не и де ло ва 
Ба ра ње и Бач ке са сре зо ви ма Да р да, Су бо ти ца, Бач ка То по ла, Сом бор, Апа тин, Оџа ци и Бач ка 
Па лан ка, „у ко ји ма жи ве бу ње вач кошо кач ки Хр ва ти”. Ба нат, ис точ на Бач ка и ис точ ни Срем 
чи ни ли би Срп ску Вој во ди ну – ау то ном ну област у са ста ву Кра ље ви не Ср би је. Исто, 53.

16 Исто, 65; Љ. Димић, Историја српске државности, III, Нови Сад 2001, 115. 
17 Ч. По пов, Ј. По пов, Ау то но ми ја Вој во ди не – срп ско пи та ње, Срем ски Ка р лов ци 2000, 

38; С. Марковић, „Идеје о Војводини Николе Милутиновића, секретара Матице српске од 
1932–1941. године”, Зборник МС за историју, 71–72 (2000), 186.

18 Б. Шимуновић Бешлин, „Национална мисија Матице српске у време стварања Ба
но вине Хрватске”, Зборник МС за историју, 59–60 (1990), 128. 

19 Ре зо лу ци ја пред став ни ка опо зи ци о них стра на ка у Вој во ди ни од 28. де цем бра 1932. 
РОМС, М. 5.392. 

20 Ана ли за ма са вре ме ни ка, али и по то њим ис тра жи ва њи ма, до ка за но је, ме ђу тим, да 
не по сред ни по ре зи до ујед на че ња за ко но дав ства 1928. је су би ли ве ћи у Вој во ди ни не го у 
дру гим де ло ви ма зе мље, укљу чу ју ћи и бо га ти је хр ват ске и сло ве нач ке кра је ве, бу ду ћи да 
су и на под руч ју Ау стро у гар ске по сто ја ла три по ре ска си сте ма, али су пред ста вља ли ма ли 
део др жав них при хо да и ни су мо гли би ти ва љан ар гу мент за те зу о „екс пло а та ци ји” и „пљач ки”.
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плат фор ми, они су 1935. осно ва ли Вој во ђан ски фронт, као по крет про тив 
„ср би јан ске хе ге мо ни је”, ко ји је де фи ни тив но усво јио фе де рал ни кон цепт, 
тра же ћи за Вој во ди ну (Ба нат, Бач ка и Ба ра ња са Сре мом) ста тус фе де рал не 
је ди ни це, од но сно „ап со лут но исти по ло жај ко ји Хр ват ска тра жи за се бе”.21 
Ма да је за ми шљен као по крет ко ји ће оку пи ти све Вој во ђа не на плат фор ми 
бор бе про тив „ср би јан ске хе ге мо ни је”, Вој во ђан ски фронт ни ка да ни је по
стао ре ле вант на по ли тич ка сна га у по кра ји ни, због хе те ро ге ног по ли тич ког 
са ста ва, су же не со ци јал не струк ту ре ко ју су чи ни ли углав ном сред њи и 
круп ни по сед ни ци, имућ ни је чи нов ни штво, као и део срп ске ин те ли ген ци је 
око Ма ти це срп ске, али и сво је вр сног „по кра јин ског шо ви ни зма”. Ис кљу чи вост 
зах те ва да све функ ци је у по кра ји ни („од ба на до бе ле жни ка”) мо гу оба вља ти 
са мо Вој во ђа ни, не тр пе љи вост ко јом су оди са ле кри ти ке на ра чун „Ср би ја
на ца”, и на ро чи то из јед на ча ва ње „хр ват ског” и „вој во ђан ског” пи та ња, да
ва ли су „пунк та шки” тон зах те ви ма Фрон та.22 То их је сва ка ко чи ни ло ма
ње при влач ним у очи ма вој во ђан ских се ља ка, ко ји су очу ва ли на ци о нал ни 
иден ти тет и стре пе ли од ма ђар ских ре ви зи о ни стич ких при ти са ка и хр ват ског 
се па ра ти зма.23 У го ди на ма ре ал них прет њи по је дин ство и оп ста нак ју го
сло вен ске др жа ве, зах те ви за фе де рал ном или ау то ном ном Вој во ди ном ви ше 

Ар гу мен то ва но је опо врг ну та и тврд ња да је Бе о град, ва лут ном уни фи ка ци јом, „опљач као” 
бив ше ау стро у гар ске те ри то ри је и по твр ђе но је да је за ме на ау стриј ских кру на ди на ри ма 
из вр ше на „у осно ви ко рект но и да пре чан ски кра је ви ни су оште ће ни, а ка мо ли опљач ка ни”. 
До ка за но је, та ко ђе, још у то вре ме, да та под руч ја, иа ко нај ра зви је ни ја, ни су оште ће на ин
ве сти ци о ном по ли ти ком, ни ти рас по ре дом чи нов ни штва у др жав ној ад ми ни стра ци ји, а 
по себ но не хр ват ски део др жа ве, као нај ак тив ни ји про тив ник вла де и уни та ри зма. Иа ко се 
власт ру ко во ди ла по тре бом об но ве ра том ра зо ре них и при вред но за о ста лих кра је ва и еко ном
ском ло ги ком пре ма ко јој по је ди ни де ло ви Кра ље ви не тре ба да пла ћа ју по рез про пор ци о
нал но сте пе ну при вред не раз ви је но сти, ау строу гар ска под руч ја за др жа ла су ста тус нај ра
зви је ни јих све до сло ма Ју го сла ви је. Вид.: С. М. Ку ко ле ча, Ин ду стри ја Ју го сла ви је 1918–1938, 
Бе о град 1941; С. Ме зеи, При вред не уста но ве и ор га ни за ци је у Вој во ди ни из ме ђу два ра та, 
Но ви Сад 1954; Б. Ми ја то вић, Вој во ђан ски (кон)фе де ра ли зам и еко ном ске те ме, Бе о град 
2014; Б. При ца, Хр ват ско пи та ње и број ке, Бе о град 1937; С. Ста нић, При вре да Вој во ди не, 
при каз ње не струк ту ре и ње ног при вред ног раз во ја, Но ви Сад 1939.

21 Нав. пре ма: Р. Кон чар, нав. де ло, 194–197.
22 Ово сврставање уз хрватски политички покрет и стварање „пречанског фронта”, а 

по себно изједначавање војвођанског са хрватским питањем и сарадња с Влатком Мачеком, 
чије су државноправне концепције третиране као сепаратизам, изазвало је оштре реакције 
у Београду. Милан Грол је сматрао да Војвођански фронт ствара привид да брани интересе 
ми лион и по становника, а не великих газда чије је поседе погађао прогресивни порез. Дра
го љуб Јовановић, вођа левих земљорадника, забележио је у својим мемоарима да сељаци у 
Војводини нису хтели да чују за „пречански фронт” и да су га сматрали „господском изми
шљо тином”. „Ми немамо ништа против једне аутономије за Војводину – наглашавао је 
Јо ва н овић – али она не треба да се осваја клеветањем свих Србијанаца из целе Србије.” Исто, 
208.

23 Аутономистички захтеви тумачени су и као рецидив политичких тенденција које су 
неки велепоседници и интелектуалци заступали још у Аустроугарској. У анализи, рађеној 
за потребе Земљорадничке странке, тумачи се да је реч, првенствено, о члановима Самостал
не демократске странке, који, како се наводи, „нису за Мађарску, али су са Мађарима. Од
луч ни су борци против хегемоније Србијанаца и више су у духу старога федералистичкога 
покрета под Аустријом. Они траже федерацију за Хрватску, али због извесних својих амби
ција – да и они представљају извесне факторе у локалним саборима, више су за војвођанску 
аутономију”. С обзиром на то да их „међу паорима готово и нема”, у анализи се називају 
„ге нералима без војске”.  Исто, 216–217.

96



су до жи вља ва ни као пут ка сла бље њу др жа ве и мо ћи ње не од бра не, не го као 
на чин за по бољ ша ње еко ном ског по ло жа ја ње ног ста нов ни штва.24 

Па ипак, „фрон та шка” по ли ти ка на шла је уто чи ште у Ма ти ци срп ској 
ко ја је „за све вре ме дик та ту ре и ка сни јих не на род них ре жи ма у ста рој Ју
го сла ви ји оста ла у ру ка ма опо зи ци о них де мо крат ских сна га Вој во ди не”, а 
Ни ко ла Ми лу ти но вић сте као је, ме ђу не ис то ми шље ни ци ма, ре пу та ци ју 
„јед ног од глав них иде о ло га вој во ђан ског се па ра ти зма”.25

По чев од пр вог бро ја, об ја вље ног у ма ју 1934, Ни ко ла Ми лу ти но вић је 
у Гла су про па ги рао „иде о ло ги ју вој во ђан ске на ци о нал не по ли ти ке”, ин си
сти рао на ње ном по себ ном по ло жа ју и уло зи у ју го сло вен ској др жа ви. У 
Ау то би о гра фи ји се кре тар Ма ти це срп ске пи ше да је, „у ни зу чла на ка, об ја
вље них у рaз добљу од 1934–1941. по ста вио и раз ра дио но ву кон цеп ци ју о 
ау то но ми ји Вој во ди не ко ја се бит но раз ли ко ва ла од ра ни јих пред ло га и 
по став ки на ших гра ђан ских по ли ти ча ра”.26 Тај Ми лу ти но ви ћев ис каз по
твр дио је ка сни је и пр вак Вој во ђан ског фрон та Ду шан Бо шко вић, из ја вом 
да су упра во „ми сли и па ро ле из Гла са Ма ти це срп ске слу жи ле за фор му ли
са ње про гра ма гра ђан ске опо зи ци је у Вој во ди ни”. Ми лу ти но вић је по ла зио 
од пре ми се да је др жа ви нео п ход но но во устав но уре ђе ње у ко ме Вој во ди на 
има исто пра во на „свој по себ ни по ло жај као ма ко ја дру га по кра ји на Ју го
сла ви је”. Кон се квент но по ли ти ци сво је стран ке, Ми лу ти но вић је на стра ни
ца ма Гла са за сту пао те зу да је пре у ре ђе ње ју го сло вен ске др жа ве по треб но 
из ве сти на осно ву гра ни ца „исто риј ских по кра ји на”, јер су кључ ни про бле
ми Кра ље ви не Ју го сла ви је на ста ли упра во као по сле ди ца не при хва та ња 
та квих гра ни ца, као кри те ри ју ма за ње но др жав но уре ђе ње.

Зах тев за по себ ним по ло жа јем Вој во ди не Ми лу ти но вић те ме љи на ње
ном ви ше на ци о нал ном ка рак те ру, јер је она „ме шо ви та по кра ји на”, за раз
ли ку од Ср би је ко ја је „хо мо ге на срп ска по кра ји на”. Због то га, ка ко на во ди, 
Вој во ди ни „тре ба обез бе ди ти по кра јин ску по себ ност”, чак и да „ни ка да у 
исто риј ској про шло сти ни је тра жи ла сво ју по себ ну по ли тич ку те ри то ри ју”.27 

24 Резултати општинских и парламентарних избора, 1936. и 1938. године показали су 
да је Војвођански фронт далеко од снаге и значаја који су му приписивали и његови 
предводници и њихови политички противници. Југословенска радикална заједница освојила 
је 71,74% гласова у Дунавској бановини, а сличан резултат остварила је и у Војводини. СДС, 
као водећа странка Фронта, добила је у Војводини само 7.631 глас. Исто, 315–316.

25 К. Ми лу ти но вић, Јо сип Смо дла ка и Вој во ди на, Збо р ник за исто ри ју (Ма ти ца срп ска) 
2 (1970), 53; У сво јој Ау то би о гра фи ји, Ми лу ти но ви ћев син Ко ста пи ше да су се „алу зи је” 
Ди ми три ја Ма га ра ше ви ћа, ми ни стра про све те у вла ди Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, о „јед ном 
од глав них иде о ло га вој во ђан ског се па ра ти зма” ја сно од но си ле на члан ке ње го вог оца ко ји 
су об ја вље ни у Гла су Ма ти це срп ске, у ко ји ма се, из ме ђу оста лог, рас пра вља ло о „про ме ни 
др жав но прав ног си сте ма у ду ху јед на ко сти и рав но прав но сти свих на ших зе ма ља и по кра
ји на”. РОМС, М. 15.779.

26 Н. Ми лу ти но вић, Ау то би о гра фи ја, 21.  
27 Текст под на зи вом „Пот пу на рав но прав ност по кра ји на” иза звао је бур не ре ак ци је 

не ких чла но ва Ма ти це, а по себ но Ми лу ти но ви ће ва кон ста та ци ја о „др жа во твор ним спо соб
но сти ма” Вој во ди не као „по себ не по кра ји не” око „ре ша ва ња ма њин ског про бле ма”. У по ле
ми ци, овим по во дом, члан Ма ти це срп ске Јо ван Ме ду рић по ру чио му је у Да ну, да „по кре не 
лист о свом тро шку и у ње му ис по ве да сво ја по ли тич ка уве ре ња”, Глас Ма ти це срп ске 48, 
15. апри ла, 1936 (у да љем тек сту ГМС); Дан 223, од но сно 226, од 25. од но сно 29. но вем бра 1936.
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Не ко ли ко ме се ци ра ни је, ме ђу тим, он пи ше да у зе мљи, осим хр ват ског и 
сло ве нач ког, по сто ји и „срп ско пи та ње”, бу ду ћи да по сто је и „срп ске по кра
ји не”, ме ђу ко ји ма је и Вој во ди на. Сва ова пи та ња, сма тра Ми лу ти но вић, 
ре ши ће се „пот пу ним за до во ље њем по кра јин ских по тре ба”, од но сно та квом 
по ре ском по ли ти ком ко ја би омо гу ћи ла да по кра ји не рас по ла жу при хо ди ма 
од ди рект них по ре за, што би, опет, про ши ри ло њи хо ве над ле жно сти. Он, 
по себ но, ин си сти ра на зах те ву да Вој во ди ну „у на род ном пред став ни штву 
тре ба да пред ста вља ју ис кљу чи во са мо Вој во ђа ни”, те да чи нов ни ци у по
кра ји ни тре ба да бу ду „у пр вом ре ду” из Вој во ди не. Ис кљу чи во „до мо ро ци” 
– сма тра Ми лу ти но вић – „има ће ср це и ду шу, очи и ухо за сло же не про бле
ме Вој во ди не” па „Вој во ди ну тре ба при пу сти ти Вој во ђа ни ма”.28 Већ у пр вом 
бро ју Гла са он ин тер пре ти ра „вој во ђан ство” као „по ли тич ку по ја ву ју го сло
вен ског ка рак те ра”, а по себ ну па жњу за слу жу је, сва ка ко, Ми лу ти но ви ће во 
за ла га ње за „по кра јин ску вој во ђан ску свест”.29 Вој во ди на има „ми си ју” да 
„удру же на са дру ги ма истих на че ла и уве ре ња”, уне се „европ ске по гле де”, 
„кул тур не ме то де”, „ши ро ке ви ди ке” и „мо дер ни ја схва та ња” у јав ни жи
вот.30 За оства ре ње те ми си је, по треб но је афир ми са ти „вој во ђан ску свест”, 
а у ту свр ху Ми лу ти но вић пред ла же осни ва ње „вој во ђан ских ака дем ских 
клу бо ва”. Свр ха њи хо вог осни ва ња је да „ми, и на ше мла ђе ко ле ге, ни кад не 
за бо ра ве Вој во ди ну, а ка мо ли да се од рек ну, ка да би јој по сво јим по ло жа
ји ма мо гли по мо ћи. Не ће мо да и ме ђу на ма бу де та квих ко ји јед ном твр де да 
не ма Вој во ди не, да је она сво ју уло гу од и гра ла, да је она исто риј ски по јам, 
да по сто ји са мо „бив ша Вој во ди на”... Он упо зо ра ва да се ути цај Вој во ди не 
„не ће да ти осе ти ти док мај ку Вој во ди ну пред ста вља ју она кви ње ни си но ви 
ко ји не ће да зна ју за ње ну по кра јин ску свест”.31 

Ин си сти ра ње на „по кра јин ској све сти” за Ми лу ти но ви ћа ни је би ло у 
су прот но сти са упо р ним на гла ша ва њем по тре бе сна же ња срп ског на ци о
нал ног ка рак те ра Вој во ди не, као ви да од бра не срп ства и ју го сло вен ства на 
ње го вим се вер ним гра ни ца ма. У ви ше на вра та обра зла гао је иде ју на се ља
ва ња „нај ма ње 300.000 Ср ба, Ју го сло ве на и Сло ве на у Вој во ди ни чи ји еко
ном ски по ло жај сва ка ју го сло вен ска вла да тре ба да уна пре ђу је сми шље ном 
по ре ском, при вред ном, здрав стве ном, про свет ном, са о бра ћај ном и ко му нал ном 
по ли ти ком”.32 Иде ја о ја ча њу сло вен ског еле мен та на се ве ру, као пр во ра
зред ном ју го сло вен ском пи та њу, ни је би ла ни но ва ни спо р на у по ли тич кој 
јав но сти, али су Ми лу ти но ви ће ви зах те ви за по себ ним по ло жа јем Вој во ди

28 „За до во ље ње по кра јин ских по тре ба”, ГМС 37, 1. новембрa 1935; „На ци о на ли за ци ја 
Вој во ди не”, ГМС 22, 15. мар та 1935.

29 ГМС, 1. ма ја 1934.
30 „По кра јин ска вој во ђан ска свест”, ГМС, 15. ју на 1936.
31 Исто; ГМС, 15. де цем бра 1935. Би ла је то ре ак ци ја на син таг му „бив ша Вој во ди на” 

ко ју су, ина че, ко ри сти ли ин те лек ту ал ци и по ли ти ча ри по пут Вик то ра Ма на ки на, Фе до ра 
Ни ки ћа, Да ке По по ви ћа и дру гих ко ји су сма тра ли да је „Вој во ди на од и гра ла сво ју на ци о
нал ну уло гу и да мо же ча сно да си ђе са исто риј ске по зор ни це”. Ви де ти: Ф. Ни кић, „Но во 
ста ње. Опро штај са Вој во ди ном”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 322, 2 (1929); Д. По по вић, Ба нат, 
Бач ка и Ба ра ња: са вре ме ни на ци о нал ни, по ли тич ки и дру штве ни про фи ли, Но ви Сад 1935; 
В. Ма на кин, Ба но ви на Ду нав ска – оп шти пре глед, За греб 1931.

32 „На ци о на ли за ци ја Вој во ди не”, ГМС 22, 15. марта 1935; „По ло жај и бо гат ство Вој во
ди не”, ГМС 93, де цем бра 1938; „Они ма ко ји не же ле Вој во ди ни из ним но бла го ста ње”, ГМС, 
фе бру ара 1939.
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не и ин си сти ра ње на „по кра јин ској све сти”, иза зи ва ли бур на ре а го ва ња и 
по ле ми ке у но во сад ској и бе о град ској штам пи.33 

По ли тич ка гле ди шта Са мо стал не де мо крат ске стран ке и Вој во ђан ског 
фрон та на устав но прав ни по ло жај Вој во ди не, Ми лу ти но вић је 1937. го ди не 
из ра зио у Ела бо ра ту о мо гу ћем устав ном ре ше њу про бле ма Вој во ди не ко ји 
је тре ба ло да по слу жи ау то ри ма На цр та уста ва гру пе за гре бач ких ин те лек
ту а ла ца. Тај на црт тре ба ло је да са чи ни гру па за гре бач ких и бе о град ских 
ин те лек ту а ла ца ко ја је 1934. са ра ђи ва ла на из ра ди јед ног ме мо ран ду ма, 
на ме ње ног кра љу Алек сан дру. Ме мо ран дум се ни је ба вио пи та њи ма др жав
но прав ног уре ђе ња, већ ус по ста вља њем „пу не за ко ни то сти”, као пред у сло ва 
јед не по вољ ни је по ли тич ке ат мос фе ре и „на род не кон цен тра ци је”, на ро чи
то по сле уби ства кра ља Алек сан дра.34 Бу ду ћи да ни је би ло са гла сно сти око 
ко нач ног тек ста, за гре бач ки и бе о град ски ин те лек ту ал ци одво је но су пре
да ли на ме сни ци ма по себ не ме мо ран ду ме.35 Слич на суд би на за де си ће и 
устав ни на црт на ко ме су, при вре ме но, са ра ђи ва ли.

Ела бо рат Ни ко ле Ми лу ти но ви ћа по ла зи од по тре бе да се устав но прав
ни по ло жај Вој во ди не де фи ни ше та ко да јој се обез бе ди по се бан и рав но пра
ван ста тус у др жа ви, у фор ми ко ја би, пре ма ње го вом схва та њу, раз ре ши ла 
срп скохр ват ски спор око по кра ји не и по ми ри ла њи хо ве на ци о нал не ин те ре се. 
Ми лу ти но вић сма тра да је Вој во ди на од у век би ла „ме шо ви та срп скохр ват ска 
по кра ји на” и да је, као та кву, тре ба за о кру жи ти „у гра ни ца ма исто риј ске ево
лу ци је”. Та кву ме шо ви ту по кра ји ну чи ни ли би Ба нат, Бач ка, Ба ра ња и Срем 
са Жу пањ ским, Вин ко вач ким, Ву ко вар ским и Оси јеч ким ко та ром, та ко да би 
она има ла „сло вен ско обе леж је”, а као „пра во слав нока то лич ка”, ство ри ла би 
„пра ву рав но прав ност и су зби ла сва ку хе ге мо ни ју”. По зи ва ју ћи се на ста ти
стич ке по дат ке из по пи са ста нов ни штва 1931. Ми лу ти но вић кон ста ту је да би 
у та квој по кра ји ни би ла оси гу ра на број на над моћ ност сло вен ског жи вља. У 
њој би по сто ја ла два „про свет на цен тра”, Но ви Сад, за „вој во ђан ско срп ство” 
и Оси јек, за „вој во ђан ско хр ват ство”.36 Ма да је обра зла гао свој кон цепт по

33 По ле ми шу ћи са оп ту жба ма да је се па ра ти ста и да „це па срп ство”, Ми лу ти но вић пи ше: 
„Ни су се па ра ти сти они Вој во ђа ни ко ји су про же ти вој во ђан ском по кра јин ском све шћу, већ сепа
ра ти сти су они ̓ бив шиʼ Вој во ђа ни ко ји су из те по кра јин ске све сти одав но еми гри ра ли. Они ко ји 
Вој во ди ну сма тра ју ̓ бив шомʼ по кра ји ном”, „По кра јин ска вој во ђан ска свест”, ГМС, 15. ју на 1935.

34 „Тражили су у првом реду успоставу пуне законитости, уз либералнију примјену по
стојећих закона, а од конкретних мјера: ослобођење Мачека, који се налазио у затвору, што 
опсежнију амнестију, враћање слободе конфинираним особама, тајно гласање за сеоске и 
градске опћине, довођење на државне положаје оних особа које ће бити гаранција да ће се 
предложене мјере реализирати.” Љ. Бобан, Нацрт устава групе загребачких интелектуалаца 
1937, Радови Филозофског факултета 7–8 (1969/70), 96, 111; После усвајања Загребачких пунк
тација, Мачек је јавно говорио о отцепљењу Хрватске и „потреби да хрватски народ на сво јој 
територији буде господар своје крви и свога новца”, а да „хрватска пушка” буде на „хрват ским 
леђима”. Тражио  је да „сви Срби из Србије са својим чиновницима и војницима пристану 
да се повуку с друге стране трију река”. После објављивања ових ставова, Мачек је изведен 
на Суд за заштиту државе и осуђен на три године затвора. Б. Храбак, Двојна југословенска 
држава – идеал хрватске буржоазије, Зборник Стварање југословенске државе 1918, Београд 
1989, 236; М. Радојевић, нав. дело, 50–51.

35 Љ. Бо бан, нав. де ло, 96–97.
36 Дру га ме шо ви та по кра ји на би ла би Бо сна и Хер це го ви на, без чи је „по кра јин ске 

са мо стал но сти”, сма тра Ми лу ти но вић, „не ма ни по кра ји не Вој во ди не”. Нав. пре ма: Р. Кон чар, 
нав. де ло, 251.



тре бом да, у фе де рал но уре ђе ној др жа ви, „ме шо ви те” по кра ји не бу ду „про
тив те жа на ци о нал ном три ја ли зму”, Ми лу ти но вић је, чи ни се, са мо тра жио 
фо р му ко ја би обез бе ди ла устав но прав ну по себ ност Вој во ди не.

Без об зи ра на то што се не мо же са си гур но шћу из ве сти за кљу чак о то ме 
у ко ли кој су ме ри Ми лу ти но ви ће ви по гле ди на устав но ре ше ње по ло жа ја 
Вој во ди не ути ца ли на ау то ре по ме ну тог На цр та уста ва, из ве сно је да они 
„са свим кон ци ди ра ју” са тим На цр том и „схва та њи ма Вој во ђан ског фрон та”.37 
У тек сту за гре бач ких ин те лек ту а ла ца, та ко ђе, пред ви ђе но је по сто ја ње две 
„ме шо ви те” обла сти, од но сно ба но ви не, Вој во ди не и Бо сне и Хер це го ви не. 
Оста ле три би ле би: Срп ска област, ко ју би чи ни ле пред рат не – Ср би ја и 
Цр на Го ра, Хр ват ска са пред рат ном те ри то ри јом ба но ви не, Дал ма ци јом и 
Ме ђу мур јем, Сло ве нач ка област, у гра ни ца ма Драв ске ба но ви не. За гре бач ки 
ин те лек ту ал ци пред ла жу Вој во ди ну, као по себ ну ба но ви ну „с об зи ром на 
при ли ке и рас по ло же ња у њој”, а по себ но ра ди „олак ша ња спо ра зу ма из ме
ђу Хр ва та и Ср ба, од но сно пре ча на и Ср би ја на ца”. Фор ми ра њем пр ве три 
обла сти „би ли би за до вољ ни Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци”, а че твр том и пе том 
„за до во љи ли би се по кра јин ски ин те ре си и же ље му сли ма на а из бје гао нај
те жи про блем ди о бе Ср ба и Хр ва та”.38

Ау то ри на цр та по зи ва ју се и на во љу и рас по ло же ње ве ћи не Вој во ђа на, 
сма тра ју ћи да је Вој во ди на „по мен та ли те ту сво га сло вен ског пу чан ства 
раз ли чи та од Ср би ја на ца”, те да је „исто риј ски и по тра ди ци ји увек би ла 
пре чан ски крај са ко јим се ви ше са жи ве ла не го са Ср би јом”. Ар гу мен те за 
по се бан и рав но пра ван устав но прав ни ста тус Вој во ди не, ова гру па ин те лек
ту а ла ца на ла зи ла је и у број ним на ци о нал ним ма њи на ма, по тен ци јал ном 
про бле му Сре ма „ко ји је ствар но дио Хр ват ске и Сла во ни је”, про це ни да 
Хр ва ти, Шок ци и Бу њев ци у Бач кој „не сум њи во гра ви ти ра ју пре ма Хр ват
ској”. За то сма тра ју да би ста ту сно де фи ни са ње Вој во ди не као по себ не ба
но ви не, би ло це лис ход ни је и са срп ског ста но ви шта, а сва ка ко би до при не ло 
ре ше њу срп скохр ват ског спо ра око др жав ног уре ђе ња. На са мом кра ју, на из
глед не вољ но, као ал тер на тив но ре ше ње ко је „по штопо то тре ба из бје ћи”, 
по ми ње се де о ба Вој во ди не, без пре ци зи ра ња мо гу ће ли ни је раз гра ни че ња.39

У увод ном тек сту, ау то ри обра зла жу пред лог „те шком и не ја сном вањ
ском си ту а ци јом”, и „же љом да се од но си из ме ђу Хр ва та и Ср ба (као и из
ме ђу Ср би ја на ца и „пре ча на”) не ква ре још ви ше”. Иа ко су Хр ва ти „глав ни 
про тив ни ци до са да шње др жав не по ли ти ке и др жав ног уре ђе ња”, на гла ша
ва ју, „и ве ли ка ве ћи на Ср ба из ван гра ни ца бив ше Кра ље ви не Ср би је, а по
и мен це та ко зва ни пре ча ни, у јед на кој мје ри су не за до вољ ни и со ли дар ни са 
Хр ва ти ма”. Њи хов за кљу чак је да „ме ђу Хр ва ти ма и пре ча ни ма у пи та њу 
њи хо вог по ло жа ја у за јед ни ци не ма раз ли ке, а као „нео спор ну чи ње ни цу” 
на во де да „др Ма чек пред ста вља све Хр ва те и ве ли ку ве ћи ну пре ча на, јер 
је но си лац њи хо вих за хтје ва”.40 

37 Р. Кон чар, нав. де ло, 253.
38 „Је дан при је длог за на црт уста ва”, Ма ти ца срп ска, 11. Овај пред лог, об ја вљен у апри

лу 1937, пот пи са ли су: др Ал берт Ба за ла, др Ми лан Ћу р чин, др Ми ли вој Де жман, Јо за Кља
ко вић, др Иво Кр бек, Иван Ме штро вић, Па вле Осто вић, др Иво По ли тео, др Иво Та р та ља. 

39 Исто, 12.
40 Исто, 5.

100



101

Овај про је кат, као ком би на ци ја „пле мен ског на че ла” и „по кра јин ских 
ин те ре са”, од но сно ет нич ких и исто риј ских кри те ри ју ма, ни је при хва ћен у 
ре до ви ма срп ске опо зи ци је, ни ти ме ђу прав ним струч ња ци ма ко ји ма је по
ну ђен. Ау то ри на цр та су, на ин си сти ра ње сво јих бе о град ских са го вор ни ка, 
„очи сти ли” текст од „кон фе де ра тив них еле ме на та”, „не са гла сних са др жав
ним је дин ством”, па су раз ли ке у по гле ду над ле жно сти ба но ви на још и мо
гле би ти пре вла да не.41 Из ра ду је дин стве ног тек ста, ме ђу тим, оне мо гу ћи ло 
је пи та ње њи хо вог бро ја и те ри то ри јал ног раз гра ни че ња, а кључ но не сла
га ње иза звао је за гре бач ки пред лог устав но прав ног по ло жа ја Вој во ди не.42 
Бе о град ски ин те лек ту ал ци би ли су про тив „пле мен ског на че ла” као кри те
ри ју ма раз гра ни че ња ба но ви на, а уко ли ко би и би ло при хва ће но, сма тра ли 
су, мо ра ло би би ти „спро ве де но до след но – ако би се сви Хр ва ти ује ди ни ли 
у јед ну ба но ви ну, он да би се исто та ко има ли ује ди ни ти у јед ну ба но ви ну и 
сви Ср би”.43 

Од соп стве ног кон цеп та од у стао је, по сле Спо ра зу ма Цвет ко вић –Ма чек, 
и сâм Ни ко ла Ми лу ти но вић. Већ уо чи Спо ра зу ма, он је на пу стио фе де ра
ли стич ку кон цеп ци ју Вој во ђан ског фрон та у по гле ду ста ту са Вој во ди не. 
„Уко ли ко до ђе до ства ра ња по себ не хр ват ске и по себ не срп ске обла сти”, 
пи сао је Ми лу ти но вић, „Вој во ди ни као по кра ји ни срп ске обла сти тре ба из
деј ство ва ти та кве гра ни це да у ње зи ном под руч ју уђе цео Срем, са не знат ним 
де лом Сла во ни је, да кле да и Хр ва ти из жу па ниј ског ко та ра, вин ко вач ког са 
Вин ков ци ма и осјеч ког ко та ра са Оси је ком при пад ну Вој во ди ни”. За та кве 
гра ни це он се за ла же „без об зи ра по ста је ли Вој во ди на по себ на област или 
са мо по кра ји на срп ске обла сти”.44

У тек сто ви ма, об ја вље ним у Гла су Ма ти це срп ске, 1939/1940. го ди не, 
еви ден тан је „ко пер ни кан ски обрт” у Ми лу ти но ви ће вим по ли тич ким ста
во ви ма о Вој во ди ни и ње ном по ло жа ју у Ју го сла ви ји, као и афир ма ци ја ње
ног срп ског иден ти те та. Апе лу ју ћи на „При ку пља ње до брих Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца”, Ми лу ти но вић са да при ме ћу је да су „рђа ви и ло ши др жав ни ци, 
упра вља чи, чи нов ни ци, по ли ти ча ри” из сва три на ро да „кри ви и од го вор ни 
што ова на ша за јед нич ка др жа ва за ових два де сет го ди на ни је мо гла ја че да 
на пре ду је...” На су прот пре ђа шњим ста во ви ма, са да кон ста ту је да су Хр ва ти 

41 Из ја ва Сло бо да на Јо ва но ви ћа у ли сту Вре ме, 26. ма ја 1937. Нав. пре ма: Lј. Bo ban, 
„Na crt usta va gru pe za gre bač kih in te lek tu a la ca 1937”, RFF (OP) 7–8 (1969/70), 118.

42 У јед ној ка сни јој за јед нич кој из ја ви на ве ли су да су „са ста ви ли је дан ком про ми сни 
пред лог за на црт уста ва и то уз са рад њу и у спо ра зу му са гру пом бе о град ских ин те лек ту
а ла ца са ко ји ма су се на кон ду же рас пра ве, у све му спо ра зу мје ли, осим у пи та њу Вој во ди не...” 
Пре ма бе ле шка ма Ан те Трум би ћа, Сло бо дан Јо ва но ви ће је, у јед ном раз го во ру са Ива ном 
Ме штро ви ћем, по во дом на цр та, та ко ђе, ре као да „нај ви ше сме та пи та ње Вој во ди не”. Нав. 
пре ма: Lj. Bo ban, nav. de lo, 115, 119. 

43 Ау то ри На цр та пре до ча ва ју да је „до ве ће раз ли ке у ми шље њу до шло у пи та њу 
бро ја је ди ни ца ко је би се има ле обра зо ва ти у пре у ре ђе ној др жа ви, јер је ʼбе о град ска гру паʼ 
(у ко јој су, осим Сло бо да на Јо ва но ви ћа, из ме ђу оста лог, би ли и Бо жи дар Мар ко вић, Ми ха
и ло Илић, Ни ко ла Сто ја но вић) ста ја ла на по дје ли у че ти ри гру пе: Сло ве нач ка, Хр ват ска са 
Дал ма ци јом, Бо снаХер це го ви на, а све оста ло да са чи ња ва срп ску је ди ни цу”. „Je dan pri je dlog 
za na crt usta va”, 3–4; Lj. Bo ban, nav. de lo, 119.

44 Ми шље ње др Ни ко ле Ми лу ти но ви ћа о про бле ми ма пре у ре ђе ња др жа ве 1939, Остав
шти на С. Ћи ри ћа. Нав. пре ма: Р. Кон чар, нав. де ло, 253–255.
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и Сло вен ци зна ли и по сле ује ди ње ња „у ја чој ме ри да за шти те сво је су пле
ме ни ке не го што су то уме ли Ср би. Ко ли ко је Хр ва та и Сло ве на ца из Хр ват
ске и Сло ве нач ке на пр вим ме сти ма у срп ским по кра ји на ма, док у сво јим 
по кра ји на ма ти исти Хр ва ти и Сло вен ци љу бо мор но чу ва ју сво ја ме ста чак 
и за оне су пле ме ни ке ко ји ће се тек ро ди ти. О то ме да су Ср би исто то ра
ди ли пи са ло се стал но за ових 20 го ди на. Ми смо ћу та ли”.45 На пу стив ши 
ста во ве из Ела бо ра та, он се за ла же за до след ну при ме ну ет нич ког прин ци па 
у про це су пре у ре ђе ња др жа ве, па кон ста ту је, да по ред хр ват ске, мо гу да по
сто је још са мо Ба но ви на Ср би ја и Ба но ви на Сло ве ни ја. „Оку пља ње Хр ва та 
– пи ше Ми лу ти но вић – сма тра но је за по крет кон струк ти ван, пло до но сан, 
по же љан; оку пља ње Ср ба тре ба да је де лат ност штет на и де струк тив на. 
Зна чи ли: да је Хр ват ство у Ју го сла ви ји др жа во твор но, а да Срп ство ни је, 
ка да тре ба по сва ку це ну оме та ти оку пља ње Ср ба?”46 Кри ти ку ју ћи по де ле 
ме ђу срп ским по ли ти ча ри ма и „стра нач ку за тро ва ност”, Ми лу ти но вић сма
тра „чуд но ва тим и жа ло сним” да са ми Ср би „Срп ству оспо ра ва ју пра во и 
по тре бу за оку пља њем”. При бли жа ва ју ћи сво ја гле ди шта о пре у ре ђе њу др жа ве 
ста во ви ма Срп ског кул тур ног клу ба, Ми лу ти но вић по зи ва Ср бе „на окуп”, 
јер „што ва жи за Хр ва те, ва ља да ва жи и за Ср бе. И Ср би мо гу би ти пот пу но 
за до вољ ни са мо он да ка да код по вла че ња уну тра шњих гра ни ца по гра нич не 
по кра ји не са срп ском ве ћи ном при пад ну срп ској обла сти. Сва ком сво је!”47 
Се кре тар Ма ти це срп ске се са да ру ко во ди ло ги ком да се др жа ве „не из гра
ђу ју при ме ном ра зно вр сних и су прот них на че ла” из ко је из во ди сле де ћи 
за кљу чак: „Ако Сла во ни ја, Дал ма ци ја и Хер це го ви на не пред ста вља ју са мо
стал не фе де рал не је ди ни це, већ су са став ни де ло ви је дин стве не Ба но ви не 
Хр ват ске, не мо гу ни дру ге исто риј ске по кра ји не, на ста ње не срп ским жи вљем, 
би ти из дво је не из срп ске је ди ни це”. У су прот ном, то би зна чи ло све сно „це па
ње Срп ства”, а с об зи ром на број ност Ср ба у др жа ви и „сла бље ње Ју го сла ви је 
и Сло вен ства уоп ште”.48 

Кад је „удру же но и сло жно Хр ват ство из во је ва ло се би Ба но ви ну Хр ват
ску, ко сме Срп ству да се ус про ти ви да удру же но и сло жно из гра ди се би сво ју 
срп ску је ди ни цу”, пи тао је Ми лу ти но вић, на стра ни ца ма Гла са, у ја ну а ру 
1940. го ди не.49

45 „Да ли и Ср би на окуп”, ГМС, 106 (ја ну ар 1940). Ин те ре сан то је да су мно ги тек сто
ви то ком 1939/40. пот пи са ни псе у до ни ми ма, по пут „Ста ри Вој во ђа нин”, „Рев но сни чи та лац”, 
итд, ма да према сти лу ап со лут но од го ва ра ју Ми лу ти но ви ће вим.

46 „Оку пља ње Ср ба и спо ра зум са Хр ва ти ма”, ГМС, 106 (ја ну ар 1940). 
47 Дан, 29. де цем бра 1939. У овом ин тер вјуу, Ми лу ти но вић је об ја шња вао да се за ла гао 

са мо за „по де лу др жа ве на не ко ли ко ве ли ких са мо у прав них под руч ја са исто риј ским гра ни
ца ма и ко рек ци ја ма ко је би до не ле со бом са о бра ћај не, при вред не и ге о по ли тич ке по тре бе 
по је ди них по кра ји на”, а од ко јих би јед на би ла и Вој во ди на; Б. Шимуновић Бешлин, Нацио
нал на мисија Матице српске у време стварања Бановине Хрватске, 132–136..

48 „Не ма ла жне де мо кра ти је”, ГМС 17–18 (фе бру ар 1940).
49 „Оку пља ње Ср ба и спо ра зум са Хр ва ти ма”, ГМС 106 (ја ну ар 1940).
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“THE VOJ VO DI NIAN THO UGHT” BY NI KO LA MI LU TI NO VIĆ

SUM MARY: Dr. Ni ko la Mi lu ti no vić, sec re tary of Ma ti ca srp ska du ring the pe riod of 
1932–1941, be lon ged to the po li ti cal and in tel lec tual cir cle of pre ča ni Serbs. He re pre sen ted 
the po pu la tion in the mat ters of the spe cial con sti tu ti o nal law of Voj vo di na in the first Yugo
slav sta te. Mi lu ti no vić ela bo ra ted on this po pu la tion’s mul ti na ti o nal cha rac ter, the exi sten ce 
of a spe cial, “pro vin cial con sci o u sness” and “iden tity” of Voj vo di na, its “sta tebu il ding ca
pa ci ti es”. With his po li ti cal, eco no mic and cul tu ral analyses of the po si tion of Voj vo di na, 
pu blis hed in the Ma ti ca srp ska’s Glas, which he al so fo un ded, he ga i ned the re pu ta tion of 
ha ving an au to no mist ide o logy, that is, the ide o logy of the fe de ra list mo ve ment among the 
Voj vo di na Serbs. Mi lu ti no vić is the aut hor of the Study on a pos si ble con sti tu ti o nal so lu tion 
to the pro blem of Voj vo di na, which was sup po sed to help the aut hors of the Con sti tu ti o nal 
draft by a gro up of in tel lec tu als from Za greb. The study pro ce eds from the need to re sol ve 
the Ser bianCro a tian dis pu te and the re con ci li a tion of the ir na ti o nal in te rests over the pro vin
ce with the spe cial con sti tu ti o nal po si tion of Voj vo di na. Af ter the Cvet ko vićMa ček Agre e ment 
and the cre a tion of the Ba no vi na of Cro a tia, Ni ko la Mi lu ti no vić chan ges his stan ce on a fun
da men tal le vel, now advo ca ting for the con si stent ap pli ca tion of the et hnic prin ci ple in the 
pro cess of the re or ga ni za tion of the sta te, that is, the gat he ring of all Serbs in the “Ba no vi na 
of Ser bia”. By af fir ming the Ser bian iden tity of Voj vo di na, du ring 1939/1940 Mi lu ti no vić 
op po ses its spe cial sta tus in the Yugo slav sta te and the “di vi sion of Serbs”. Brin ging his vi ews 
on the re or ga ni za tion of the sta te clo ser to tho se of the Ser bian Cul tu ral Club, Mi lu ti no vić 
calls on the Serbs “to gat her”, that is, “to bu ild the ir own Ser bian thro ugh to get her ness and 
unity”.

KEYWORDS: Ma ti ca srp ska, Voj vo di na, con sti tu ti o nal po si tion, the Voj vo di na front, 
Serbs, Cro ats, “pro vin cial con sci o u sness”
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ПРЕ ГЛЕД НИ НА УЧ НИ РАД

М с р  А Л Е К С А Н  Д А Р  П У  Ш К А Ш 
Бе о град, Ср би ја

ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НА ОПО ЗИ ЦИ ЈА У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ: 
СЛУ ЧАЈ ЧА СО ПИ СА ЈАВ НОСТ (1980/1981)

СА ЖЕ ТАК: На осно ву ар хив ске гра ђе из фон до ва Са ве за ко му ни ста Ју го
сла ви је (СКЈ) и Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је (ЦК СКС), ре
ле вант не ли те ра ту ре и об ја вље не ме мо ар ске гра ђе у члан ку се при ка зу је по ку шај 
гру пе ин те лек ту а ла ца, та да већ по зна те по опо зи ци о ним ста во ви ма, да по кре не 
ча со пис за рад дру штве не кри ти ке и раз ма тра ња мо гућ но сти пре о бра жа ја си сте
ма. То се де ша ва ло у го ди ни спе ци фич ној по ју го сло вен ску др жа ву, с об зи ром 
на то да је та да оста ла без свог ви ше де це ниј ског ли де ра, Јо си па Бро за Ти та. 
Цен трал ни део ра да пред ста вља Пи смо са рад ни ци ма, иде о ло шка плат фор ма 
на ве де не ини ци ја ти ве. До са да пи смо ни је об ја вље но у исто ри о гра фи ји, већ 
са мо у штам пи и ме мо ар ском де лу Ане Ћо сићВу кић, Ча со пис Јав ност 1980.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ју го сла ви ја, со ци ја ли зам, де мо кра ти ја, са мо у пра вља ње, 
ин те ли ген ци ја, ме ди ји, опо зи ци ја, Са вез ко му ни ста

Ју го сло вен ска др жа ва је 4. ма ја 1980. оста ла без свог до жи вот ног пред
сед ни ка, Јо си па Бро за Ти та, ко ји је ту функ ци ју оба вљао од ње ног уво ђе ња 
1953. го ди не. Две го ди не пред смрт, имао је и нај ви шу по ли тич ку функ ци ју 
– пред сед ни ка Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ју
го сла ви је (ЦК СКЈ), у др жа ви у ко јој је пре ма Уста ву до не том 1974. го ди не, 
СКЈ озва ни чен и као др жав ни ор ган. Осим то га, пред сед нич ком функ ци јом 
нај ви ше је ути цао и на во ђе ње спољ не по ли ти ке, а до 1953. оба вљао је и 
функ ци ју са ве зног ми ни стра на род не од бра не. На кон ње го ве смр ти ни је 
од ре ђе на лич ност ко ја би об је ди ни ла на ве де не функ ци је. Још од 1978. го ди не 
функ ци ју пред сед ни ка Пред сед ни штва ЦК СКЈ, на при мер, има ле су лич но сти 
ко је су је вр ши ле у тра ја њу од го ди ну да на. По зи ва ње на ау то ри тет „до жи вот
ног пред сед ни ка” би ла је ва жна за шти та ко му ни стич ког си сте ма у Ју го сла ви
ји, о че му го во ри и по да так да се 90% слу ча је ва ко ји су од го ва ра ли по 157. 
чла ну (О по вре ди угле да СФРЈ) Кри вич ног за ко на СФРЈ од но си ло на чу ва ње 
„ли ка и де ла” Јо си па Бро за.1

1 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je: 1918–1988. knj. 3, Be o grad 1988, 444; Zden ko Ra
de lić, Hr vat ska u Ju go sla vi ji 1945–1991, Za greb 2006, 248; B. Pe tra no vić, нав. де ло, 459; Z. Ra de lić, 
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Ју го сла ви ја је и по сле Бро зо ве смр ти би ла не за ви сна и су ве ре на др жа ва, 
чла ни ца По кре та не свр ста них зе ма ља ко ја је из бе га ва ла бло ков ске кон фрон
та ци је НА ТОа и Вар шав ског пак та.2 Ме ђу тим, ва же ћи Устав је у од но су на 
прет ход не устав не за ко не био ма ње ин те гра тив ног ка рак те ра, бу ду ћи да је 
са ве зна вла да има ла све ма ња овла шће ња од ре пу блич ких вла сти, што је 
ути ца ло и на схва та ња на ци о нал ног пи та ња у Ју го сла ви ји.3 Уз то, сло бо да 
ми шље ња и ме ди ја би ла је огра ни че на, с об зи ром на то да су у Кри вич ном 
за ко ни ку на сна зи би ли чла но ви: 114 (О кон тра ре во лу ци о нар ном угро жа ва
њу дру штве ног по рет ка), 133 (О не при ја тељ ској про па ган ди), ко ји се ти цао 
„де лик та ми шље ња”,4 и већ на ве де ни 157. Тре ба до да ти и да су сви ве о ма 
ши ро ко ту ма че ни.5

Део ју го сло вен ске јав но сти, али и свет ска, ис ти ца ле су да ће сме на ру
ко вод ства због Бро зо ве смр ти до ве сти до по ли тич ке кри зе у Ју го сла ви ји, 
ко ја би мо гла угро зи ти и њен оп ста нак. Пре нос вла сти, ме ђу тим, про те као 
је без ин ци де на та.6 По ли тич ке струк ту ре при хва ти ле су па ро лу „И по сле 
Ти та Ти то”, ко ја је оне мо гу ћа ва ла плу ра ли зам у по ли тич ком жи во ту, те је 
мо но пол над вла шћу и да ље имао СКЈ.7 Пре ма ту ма че њи ма нај ви ших по ли
тич ких кру го ва, у ју го сло вен ској др жа ви одр жан је кон ти ну и тет „Ти то вог 
кур са”.8 Упра вља ње дру штве нопо ли тич ком ор га ни за ци јом оста ло је у ру
ка ма Пред сед ни штва ЦК СКЈ, а ма сов не по ли тич ке ор га ни за ци је по пут 
Со ци ја ли стич ког са ве за рад ног на ро да (ССРН), Са ве за син ди ка та, Са ве за 
омла ди не и Са ве за удру же ња бо ра ца На род но о сло бо ди лач ког ра та (СУБ НОР) 
ра ди ле су по смер ни ца ма ви ших ру ко вод ста ва.9

Ипак, не пу них го ди ну да на по сле смр ти Јо си па Бро за по ја ви ла се ини
ци ја ти ва дво ји це ин те лек ту а ла ца, До бри це Ћо си ћа,10 књи жев ни ка и чла на 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, и Љу бо ми ра Та ди ћа, про фе со ра фи ло
зо фи је, за по кре та ње ча со пи са ко ји је за циљ имао по ли тич ку и дру штве ну 
кри ти ку у зе мљи.11 Ини ци ја то ри су јав но сти већ би ли по зна ти као кри ти
ча ри си сте ма ју го сло вен ске др жа ве.12 Пре ма њи хо вој за ми сли, ре дак ци ју 

нав. де ло, 48; Du šan Bi lan džić, Hr vat ska mo der na po vi jest, Za greb 1999, 687; B. Pe tra no vić, нав. 
де ло, 455; Mi le Bje la jac, Ju go slo ven sko is ku stvo sa mul ti et nič kom ar mi jom, Be o grad 1999, 60; Z. 
Ra de lić, нав. де ло, 483; D. Bi lan džić, Hr vat ska mo der na po vi jest, 687; Z. Ra de lić, нав. де ло, 577; 
Du šan Bi lan džić, Ju go sla vi ja po sle Ti ta (1980–1985), Za greb 1986, 14.

2 B. Pe tra no vić, нав. де ло, 444.
3 Z. Ra de lić, нав. де ло, 473.
4 Рај ко Да ни ло вић, Упо тре ба не при ја те ља: по ли тич ка су ђе ња у Ју го сла ви ји (1945–1991), 

Бе о град 2010, 49.
5 Z. Ra de lić, нав. де ло, 577.
6 D. Bi lan džić, Ju go sla vi ja po sle Ti ta (1980–1985), 14.
7 D. Bi lan džić, Hr vat ska mo der na po vi jest, 696–700.
8 Ra if Di zda re vić, Put u ras pad: Ste no gra mi iz la ga nja Ra i fa Di zda re vi ća u ras pra va ma 

iza za tvo re nih vra ta dr žav nog i po li tič kog vr ha Ju go sla vi je, Sa ra je vo 2011, 20.
9 D. Bi lan džić, Ju go sla vi ja po sli je Ti ta (1980–1985), 26.
10 До бри ца Ћо сић, Пи шче ви за пи си (1969–1980), прир. Ана Ћо сићВу кић, Бе о град 2001, 

78.
11 Mi ra Ra do je vić, „Ju go slo ven ska po li tič ka emi gra ci ja i di si dent stvo u Ju go sla vi ji”, u: Zbor

nik ra do va Di si denti u su vre me noj po vi je sti, Za greb 2010, 282. 
12 La tin ka Pe ro vić, Do mi nant na i ne že lje na eli ta: be leš ke o in te lek tu al noj i po li tič koj eli ti u 

Sr bi ji (XX–XXI) vek, Be o grad 2015, 92.



ча со пи са тре ба ло је да чи не: Љу бо мир Та дић,13 Све то зар Сто ја но вић (про
фе сор фи ло зо фи је), Зо ран Га ври ло вић (про фе сор свет ске књи жев но сти), 
Ла зар Три фу но вић (про фе сор исто ри је умет но сти), Ду шан Бо шко вић (на уч
ни рад ник), Во ји слав Сто ја но вић (ди пло ми ра ни фи ло зоф) и До бри ца Ћо сић.14

Ини ци ја то ри су 11. ок то бра 1980. го ди не на око 400 адре са ши ром Ју
го сла ви је упу ти ли Пи смо са рад ни ци ма, ко је ов де об ја вљу је мо у ин те грал ној 
вер зи ји. При ма о ци су у у нај ве ћем бро ју би ли уни вер зи тет ски про фе со ри и 
на уч ни рад ни ци, углав ном при пад ни ци ства ра лач ке ин те ли ген ци је. Ода
зва ло се њих 120, из свих ју го сло вен ских ре пу бли ка, а у при мље ним од го
во ри ма са мо је че ти ри са др жа ва ло од би ја ње са рад ње.15

ПИ СМО СА РАД НИ ЦИ МА16

По што ва ни дру же,

Ако би нам ус пе ло да обез бе ди мо од го ва ра ју ћу са рад њу и са гла сност 
ства ра лач ке и мо рал но не рав но ду шне ин те лек ту ал не јав но сти, ми би смо 
над ле жном др жав ном ор га ну под не ли при ја ву о по кре та њу ча со пи са за ин
те лек ту ал не ди ја ло ге о на шој са вре ме но сти. Ча со пис би не го вао кра так 
оглед, пу бли ци сти ку, еко ном ски пре глед, по ле ми ку, умет нич ку фи ло зоф ску, 
на уч ну и дру штве ну кри ти ку, пам флет, хро ни ку, ин тер вјуе, ан ке ту и др., те 
би отво ре но шћу, те мат ском и при ступ ном ши ри ном по ку шао да до при не се 
бо га ће њу на ше ча со пи сне кул ту ре и јав ног жи во та. Ча со пис би смо на зва ли 
ЈАВ НОСТ, из да ва ње би фи нан си ра ли осни ва чи, са рад ни ци и чи та о ци. ЈАВ
НОСТ не би хо но ра ри са ла са рад њу, а про да ва ла би се по це ни ко шта ња.

Ра чу на ју ћи на Ва шу спрем ност да де ла те за оп ште до бро и трај не људ
ске вред но сти, у име „ини ци ја тив не гру пе” обра ћа мо Вам се с пред ло гом 
идеј не и те мат ске осно ве ча со пи са, с мол бом да га кри тич ки раз мо три те и 
да нам што пре са оп шти те Ва ше ми шље ње и став о са рад њи.

I

О ин те лек ту ал ним и мо рал ним од го вор но сти ма у овом вре ме ну, о ма
те ри јал ном и ду хов ном ства ра ла штву и мо ра лу, о дру штве ним и људ ским 
вред но сти ма, о сло бо ди и до сто јан ству људ ске лич но сти и гра ђан ским пра
ви ма у на шој зе мљи, реч ју – о раз вој ним, идеј ним и ци ви ли за циј ским про
бле ми ма на шег дру штва и ње го вој бу дућ но сти, о све ту у ко ме жи ви мо и 
ме сту ко је има мо у ње му, ми на сто ји мо да раз ми шља мо у ду ху со ци ја ли зма 
нео дво ји вог од де мо кра ти је.

Ми ни по што не же ли мо да наш при ступ овим про бле ми ма тра ди ци о
нал ну по ли ти за ци ју ин те ли ген ци је, тј. да во ди у днев ну по ли ти ку, ни ти 

13 Lju bo mir Ta dić, Ogled o jav no sti, Be o grad, 11.
14 Ана Ћо сићВу кић, Ча со пис Јав ност 1980, Бе о град 2011, 10.
15 Исто, 181.
16 Исто, 17.
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хо ће мо да се ко ри сти мо по ли тич ком праг ма ти ком и так ти ком, не из бе жним 
свој стви ма сва ке днев не по ли ти ке. У ча со пи су ЈАВ НОСТ ми же ли мо да о 
на шем дру штву и ње го вом на прет ку јав но и сло бод но раз ми шља мо у окви
ру сво јих зна ња и ис ку ста ва, као сло бод ни гра ђа ни ко ји ма је жи вот но ста ло 
до оп штег до бра за јед ни це ко јој при па да мо и као љу ди ко ји су спрем ни да 
де ле мо рал ну од го вор ност за на пре дак и бу дућ ност дру штва. А на ши, и не 
са мо на ши пу те ви пре ма бу дућ но сти ни ка да ни су би ли сло же ни ји и не из ве
сни ји па због то га од го вор ност за оп ста нак мо ра мо за јед нич ки да де ли мо и 
по де ли мо; бри га за бу дућ ност не сме би ти ни чи ја при ви ле ги ја, већ бу дућ ност 
свих нас, без об зи ра на по сао ко ји оба вља мо.

Сто га дис тан ци ра ње од днев не по ли ти ке и ње них по сле ди ца не зна чи 
да се ми за ла же мо за оп шту де по ли ти за ци ју ин те ли ген ци је, јер би у том 
слу ча ју сва ко на ше за ла га ње за сло бод ну јав ност би ло са мо по се би про тив
реч но и бе сми сле но. Оно што ми од би ја мо, то је за ла га ње ин те лек ту ал них 
сна га за по ли тич ке по зи ци је у дру штву и по ли тич ку моћ. Та ква по ли ти за
ци ја је на овом тлу би ла че сто не срећ на по кул ту ру и ства ра о це и у све му је 
су прот на про све ћи ва њу гра ђа на за исто риј ску са мо од го вор ност, че му же
ли мо да до при не се мо.

А дру штве на од го вор ност у на ро ду, ко ји се ре во лу ци јом и не про це њи вим 
жр тва ма опре де лио за со ци ја ли зам, не ис цр пљу је се по ли тич ким след бе ни
штвом ко је, ина че, мо же да по го ду је и ка ри је ри зму и его и зму кон фор ми
стич ке ин те ли ген ци је; дру штве на од го вор ност да нас, ве ру је мо, по твр ђу је 
се слу же њем исти ни и сло бо ди, ства ра ла штвом и не кон фор ми змом пре ма 
по сто је ћем. Јер, де мо крат ски, ху ма ни, про све ће ни со ци ја ли зам мо же би ти, 
за и ста, „са мо де ло це ло куп них ум них и мо рал них сна га на ро да”, ка ко је још 
пре сто го ди на ука зи вао Све то зар Мар ко вић, по кре тач пр ве ЈАВ НО СТИ.

Рас ко ра ци из ме ђу про кла мо ва них ци ље ва и оства ре ња, на че ла и прак се, 
ре чи и де ла, су штин ски обе ле жа ва ју мо дер ну исто ри ју. Има мо све раз ло ге 
да кри тич ки про су ђу је мо сва чи ју реч и де ло. Ла ко вер ност је и на овом тлу 
не ми ло срд но ка жња ва на. Моћ ра зум не сум ње и кри тич но сти тре ба да про
жме наш дух и озна чи на шу исто риј ску зре лост. Нео п ход на нам је сло бод на 
кри ти ка сва чи јег јав ног де ла ња и ми шље ња. Ни ка квом до бру не во ди ако у 
со ци ја ли зму по сто ји јав на лич ност и јав на функ ци ја ко ја не под ле же кри ти
ци, кон тро ли и су ду јав но сти.

Сто га би се ЈАВ НОСТ за ла га ла за кри тич ко про ве ра ва ње и раз ви ја ње де
мо крат ских и со ци ја ли стич ких на че ла на ко ји ма тре ба да по чи ва на ше дру штво.

Ка да се за ла же мо за со ци ја ли зам нео дво јив од де мо кра ти је, ти ме ми
сли мо да се ни ка ква истин ска јав ност не мо же ни за ми сли ти у не де мо крат
ским об ли ци ма со ци ја ли зма у ко ме сло бо да, брат ство, јед на кост, јед ном 
реч ју: де мо кра ти ја, ни су са мо про кла мо ва ни прин ци пи, већ ре а лан дру штве
ни са др жај ко ји упра во јав ност про ве ра ва и раз ви ја. А не ма пра ве јав но сти 
без сло бод ног из ра жа ва ња ми шље ња о оп штим по сло ви ма и ци ље ви ма дру
штве не за јед ни це, ни без сло бод ног де ла ња чла но ва за јед ни це за оства ре ње 
сво јих гра ђан ских пра ва и ци ље ва дру штва. Са мо јав но и сло бод но из ра же но 
ми шље ње о мо гућ но сти ма лич ног и дру штве ног раз во ја омо гу ћу је ре ал но 
и де мо крат ско од ре ђи ва ње ци ље ва и на чи на њи хо вог по сти за ња, као и од
го вор но по на ша ње свих за и ста рав но прав них гра ђа на. Наш труд же ли мо да 
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за ло жи мо у по твр ђи ва ње баш та кве јав но сти, на сто је ћи да об но ви мо и да ље 
раз ви је мо ле ги тим ност лич ног ми шље ња о јав ним по сло ви ма. 

II

Очи глед но је да се у овом вре ме ну ни о јед ном бит ном про бле му сво га 
дру штва не мо же пло до твор но раз ми шља ти ван свет ских и ци ви ли за циј ских 
прет по став ки и услов но сти.

Сма тра мо да су штин ске те шко ће и не из ве сно сти са вре ме ног све та из
вор но ни су са мо у еко но ми ји и ене р ги ји, не го у ду бо кој кри зи раз вој ног 
сме ра на ше ци ви ли за ци је и ње ног си сте ма вред но сти, ег зи стен ци јал ној кри зи 
епо хе у ко јој су се пр ви пут у исто ри ји исто вре ме но на шли и бо га ти и си ро ма
шни, и ви со ко ин ду стри ја ли зо ва ни и они ко ји их да нас за ка сне ло и го то во 
без на де жно сле де. Та оп шта кри за ко ју про ду бљу ју су пр от но сти из ме ђу 
си ро ма шних и бо га тих, иде о ло шке агре си је и без и ме на тр ка у на о ру жа њу 
учи ни ла је још дра ма тич ни јом, а мо жда и без из глед ном бор бу за го ли оп
ста нак сто ти на ми ли о на глад них, бо ле сних и не пи сме них љу ди у све ту. 
Сто га је свест о нео п ход но сти су штин ских про ме на по сто је ћег све та на су шна 
свест да на шњи це. Она дру штва у ко ји ма та свест ни је деј ству ју ћа, осу ди ла 
су на се бе на за до ва ње и исто риј ске по ра зе.

А мно ге про ме не пред ко ји ма се на ла зе сви дру штве ни си сте ми, еко но
ми ја и кул ту ра, дух и мо рал, об ли ци и стил жи вље ња, те шко је ве ро ва ти да 
се мо гу успе шно из вр ши ти без пре о бра жа ја вла да ју ћих иде о ло ги ја и на пу
шта ња од ре ђе них тра ди ци ја. Ис цр пљу ју се кла сич не раз вој не сна ге дру штва, 
а на ста ли су и на ста ју но ви раз вој ни чи ни о ци. Ту пре све га ми слим на на у ку 
ко ја је по ста ла од лу чу ју ћи раз вој ни чи ни лац са вре ме не ци ви ли за ци је и ко
ја је са свим из ме ни ла дру штве не иде о ло ги је и вла да ју ће по ли тич ке сна ге, 
на сто је ћи да сво јим ци ље ви ма по ре де на у ку и ма ни пу ли шу њом.

Из на ла же ње но вих, ум ни јих пу те ва и свр сис ход них сред ста ва пре о бра
жа ја по сто је ћег у сме ру ра зум ни јег и чо веч ни јег све та, по ста вља се ко не
по сред ни циљ на шег вре ме на. Идеј на осно ва тог пре о бра жа ја, уве ре ни смо, 
мо же се за сно ва ти са мо на ум ној, пре по ро ди тељ ској кри ти ци кон зер ви са них 
дру штве них ус тр ој ста ва и њи хо вих иде о ло ги ја, ла жних дру штве них вред
но сти, ан ти људ ских са др жа ја де струк тив них мо ћи ове ци ви ли за ци је. Та кав 
смер пре о бра жа ја мо дер не ци ви ли за ци је на ја ви ли су, у по не чем и за по че ли, 
мно ги осло бо ди лач ки по кре ти на ше епо хе. Сле ди ти их и не го ва ти кон ти ну
и те те с њи ма, по твр да је исто риј ске са мо све сти.

III

У та квој свет ској кри зи и про бле ми ма, у од го ва ра ју ћим са др жа ји ма и 
об ли ци ма жи ви и ју го сло вен ска за јед ни ца. Пре у зи ма ју ћи од све та ње го ва 
до бра, као и ње го ва зла, ну де ћи све ту сво је вред но сти и не ке осо бе но сти, не 
мо же се твр ди ти да ми увек по ка зу је мо по треб ну спрем ност да ште дро и 
му дро пре у зи ма мо и ње го ва ис ку ства и сле ди мо на пред не то ко ве мо дер ног 
све та. То, мо жда, нај ви ше оме та по ли тич ко са мо љу бље, иде о ло шке и на цио
нал не пред ра су де и до ма ћи ми то ви.



Ре кло би се да ти и слич ни чи ни о ци за ма гљу ју да на шњу ју го сло вен ску 
ствар ност, усло вља ва ју ћи по ли тич ке про це се и схва та ња ко ја, чи ни нам се, 
не од го ва ра ју ста њу ства ри и оп штим по тре ба ма и мо гућ но сти ма. Ми ми
сли мо да на ше су штин ске жи вот не те шко ће и не из ве сно сти ни су са мо у 
при вре ди, не го у озбиљ ној дру штве ној кри зи ор га ни за ци је дру штва и, по 
мно го че му, не при клад ној, за блу да ма оп те ре ће ној раз вој ној по ли ти ци што 
је усло ви ло са да шњу еко ном ску кри зу и до ве ло до за бри ња ва ју ће стаг на ци
је дру штва.

Скло ни смо уве ре њу да је реч о кри зи исто риј ског су бјек та, дру штве не 
кон цеп ци је, ства ра ла штва и мо ра ла. Ни је ли час да се за ми сли мо да ли смо 
оства ри ли оно што смо обе ћа ли се би и све ту, оно што ни смо мо гли да оства
ри мо по сле 1948. го ди не; ни смо ли одав но по ста ли за до во ље ни по стиг ну тим 
и не кри тич ни пре ма се би и свом де лу: ни су ли не ке исто риј ске за слу ге пре
тво ре не у исто риј ске при ви ле ги је?

Ми, та ко ђе, ми сли мо да је за бу дућ ност со ци ја ли зма и на ше зе мље ве
ли ки ри зик сва ко кон зер ви са ње по сто је ћег ста ња, ње го во по др жа ва ње тра
ди ци о нал ним би ро крат ским и ре пре сив ним сред стви ма, ње го ва од бра на 
гу ше њем кри ти ке и су жа ва њем гра ђан ских сло бо да. Ако сви не за поч не мо 
про ми шље не дру штве не ре фор ме, а пре све га де мо крат ски пре о бра жај по
ли тич ког уре ђе ња и ак ти ви ра ње свих дру штве них сна га за ре ша ва ње раз
вој них про бле ма, пре ти нам опа сност да чи та во дру штво кре не уна зад, ка 
мо де лу ко ји смо 1948. успе шно по че ли да пре ва зи ла зи мо те жњом ка со ци
ја ли зму на де мо крат ским осно ва ма и раз ви ја њем са мо у прав них об ли ка и 
пе р спек ти ва. 

Са мо у прав но уре ђе ње, ме ђу тим, као и сва ко но во дру штве но уре ђе ње, 
не ма је дан, сво јом уну тра шњом би ти од ре ђен об лик и раз вој. Чи ни нам се 
да је ре ал на опа сност од фе ти ши за ци је по сто је ћег и дог мат ског пре не бре
га ва ња из ве сних очи глед них за блу да и не у спе ха у са мо у прав ној ор га ни за
ци ји дру штва. А до бро се зна до ка квих све дру штве них по сле ди ца и исто
риј ских стран пу ти ца мо же да до ве де дог мат ско, сек та шко и кон зер ва тив но 
схва та ње ако има мо но пол дру штве не мо ћи. И ис ку ства ко ја су про же ла 
свест епо хе, уве ра ва ју нас да са мо у пра вља ње не тре ба да бу де са мо је дан 
но ви об лик упра вља ња, ад ми ни стра ци је и рас по де ле над ле жно сти, не го 
бит но но ви це ло куп ни дру штве ни од нос ко ме је осно ва и сми сао са мо о дре
ђе ње чо ве ка. У та квом са мо у пра вља њу не ма ме ста би ро крат ским хи је рар
хи ја ма и по ли тич ким мо но по ли ма; оно не во ди дез ин те гра ци ји дру штва и 
груп ној сво ји ни, а сво јом ра ци о нал но шћу од го ва ра зах те ви ма и по тре ба ма 
са вре ме ног чо ве ка и ци ви ли зо ва ног дру штва.

Те жи на и сло же ност за да та ка пред ко ји ма сто ји дру штво оба ве зу ју 
ства ра лач ку ин те ли ген ци ју, и сва ка ко не са мо њу, да свим мо ћи ма охра бру
је по зи тив не про це се дру штве не сна ге ко је те же да у Ју го сла ви ји ство ре 
де мо крат ско со ци ја ли стич ко дру штво. У том сми слу ми сма тра мо да би 
би ло од из ван дред ног идеј ног и по кре тач ног зна ча ја да за поч ну сло бод ни 
од го во р ни раз го во ри о пи та њи ма: ка ко и чи ме да се пре ва зи ла зе кон зер ва
тив ни, би ро крат ски, не свр сис ход ни са др жа ји и об ли ци ор га ни за ци је дру
штва; ка ко да се сма њу ју и укла ња ју све те же со ци јал не раз ли ке, гра ђан ске 
не рав но прав но сти и не јед на ко сти; ка ко да се су прот ста ви мо на ци о нал ним 
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за тво ре но сти ма, не рав но прав но сти ма и хе ге мо ни ји у свим ви до ви ма; има 
ли ра зум них оправ да ња да се и да ље одр жа ва на ви ка тај ног и за тво ре ног 
од лу чи ва ња о суд бин ским пи та њи ма дру штва; има ли дру штве ног оправ
да ња страх од де мо кра ти је и спу та ња сло бо де из ра жа ва ња „са мо у прав ним” 
сред стви ма; има ли раз ло га да у со ци ја ли зму и ми ру по сто је та бу те ме; ка ко 
да од бра ни мо пра во на лич но ми шље ње и уки не мо по ни жа ва ју ћу тра ди ци ју 
по ли тич ког обе ле жа ва ња, сум њи че ња и ру же ња не ис то ми шље ни ка. Нај оп
шти је ре че но: мо же мо ли бр же, са др жај ни је и ху ма ни је да ци ви ли зу је мо наш 
про стор, не го што то чи ни мо; мо же мо ли на овом тлу и у овом вре ме ну да 
оства ри мо је дан ви ши ква ли тет жи вље ња не го што га има мо?

И по зи тив на и не га тив на ис ку ства нас, са вре ме ни ка су огром на и са
др жин ски но ва: то су ис ку ства ре во лу ци је, со ци ја ли зма свет ског и ју го сло
вен ског, ис ку ства ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је на шег тла. За да так 
вред но сног из бо ра и фор му ли са ња тих но вих на ци о нал них и свет ских ис
ку ста ва мо жда је да нас нај пре чи и нај те жи ин те лек ту ал ни за да так. А тај 
за да так не мо же да се успе шно вр ши у би ро кра ти зо ва ним од но си ма и под 
јав ном и при кри ве ном цен зу ром и ау то цен зу ром. Пут је, по на шем ми шље њу, 
у ства ра њу објек тив них усло ва за сло бод ну јав ну реч и де лат ну ко му ни ка
ци ју и син те зу зна ња, ис ку ства и ма ште из ко јих би про из и ла зи ле тво рач ке 
иде је раз вој не мо гућ но сти и ал тер на ти ве по сто је ћем – че му же ли да слу жи 
ЈАВ НОСТ.

За та кве ци ље ве – уз зна ње – по треб ни су нам од ва жност и са вест исти
не о се би, дру штву и све ту у ко ме по сто ји мо. Нео п ход на нам је сло бо да за 
исти ну. За со ци ја ли зам не ма штет не исти не; за на у ку и умет ност не мо гу 
по сто ја ти за бра ње не те ме. По треб на нам је сло бо да за бо р бу про тив не и сти
на ко је се по кри ва ју и „на у ком”, а ко је у на шем про сто ру до би ја ју уло гу 
оп штих исто риј ских исти на. Нео п ход но нам је ме ђу соб но по ве ре ње, по што
ва ње раз ли ка у ми шље њу, дух ши ри не и тр пе љи вост. По треб не су нам ства
ра лач ке иде је, но ви по гле ди, но ве ини ци ја ти ве, но ва ви зи ја бу дућ но сти, 
но ва на да умом осве тље на.

IV

Под ра зу ме ва ју ћи оп шти кул тур ни на пре дак дру штва оства рен у по
след њим де це ни ја ма, ми сма тра мо да се на про гра му кул тур ног пре по ро да 
мо ра и мо же ра ди ти ви ше и бо ље но што се ра ди. Про жи ма ње дру штве не 
сре ди не кул тур ним са др жа ји ма, по ди за ње ме ђу људ ских са о бра ћа ња на ви ши 
ци ви ли за циј ски сту пањ и осми шља ва ње људ ског жи во та пра вим ду хов ним 
вред но сти ма, еле мен тар ном и ви шом на род ном про све том.

У кул ту ри су вид не по ја ве, схва та ња и те жње ко је нас не мо гу чи ни ти 
спо кој ним и ко је као та кве за слу жу ју на чел на и кри тич ка раз ма тра ња.

Ста ње на у ке у це ли ни – ма те ри јал на осно ва, на уч ни ре зул та ти, на уч ни 
под мла дак, раз вој ни про грам итд. – по увер љи вим про це на ма ве о ма је не по
вољ но. По сто је ћи рад ни и ства ра лач ки по тен ци јал на у ке не сум њи во је ис под 
дру штве них зах те ва, објек тив них мо гућ но сти и вре ме на у ко ме жи ви мо. На
ме ће се пи та ње: да ли дру штво обез бе ђу је на у ци усло ве и сред ства ко је мо же 
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и тре ба да јој обез бе ди да нас, да ли љу ди на у ке у по сто је ћим ин сти ту ци о нал
ним од но си ма мо гу да раз ви ју сво је сна ге, да ли по сто је ћа раз вој на по ли ти ка 
у на уч ним уста но ва ма и уни вер зи те ти ма од го ва ра ступ њу са вре ме не на у ке 
и дру штва са за ка сне лим раз во јем?

Те ку ћа ре фор ма школ ства и обра зо ва ња ве о ма је дра ма ти зо ва ла про
бле ма ти ку дру штве них кон цеп ци ја у тој обла сти. Пре о вла да ва ми шље ње да 
је по сто је ћа ре фор ма не до ми шље на, те да као та ква не за до во ља ва дру штве не 
по тре бе и мо гућ но сти, а да до во ди до оп штег па да ква ли те та зна ња, вас пи
та ња и обра зо ва ња омла ди не. Не во ди ли иде о ло шка ин док три на ци ја и по
ти ски ва ње оп штег обра зо ва ња ду хов ном оси ро ма ше њу мла дих на ра шта ја 
и њи хо вом трај ном не пу но лет ству?

На ро чи то у по след њој де це ни ји раз ви ла су се и по ста ла ле ги тим на из
ве сна иде о ло шка схва та ња о на ци о нал ним кул ту ра ма ко ја су по свом ка рак
те ру, бла го ре че но не на уч на и не де мо крат ска, а од кри ти ке за шти ће на то бо
жњим са мо у прав ним пра ви ма. Ову и слич не ре гре си је, за јед но са ду хов ном 
пла шљи во шћу и те ско бом, одр жа ва и по др жа ва уста ље ни мо но пол „по вер
љи вих” и „по доб них” ко ји има ју од лу чу ју ћи ути цај у кул тур ним уста но ва
ма, штам пи, ра ди ју, те ле ви зи ји, из да вач ким ку ћа ма, реч ју – у це ло куп ном 
кул тур ном жи во ту.

У овом вре ме ну кри зе оп штих вред но сти и не стал них, ла ко про мен љи
вих кри те ри ју ма, ЈАВ НОСТ ће се, да кле, за ла га ти за трај не ду хов не вред
но сти ства ра лач ке тра ди ци је ко је тре ба не пре ста но и из но ва ту ма чи ти и 
осва ја ти, а ко је су да нас угро же не са свих стра на, осо би то по тро шач ким 
мен та ли те том, при ми тив но шћу и ки чом у жи во ту, умет но сти, по ли ти ци и 
људ ском по на ша њу. Али исто вре ме но ЈАВ НОСТ ће на сто ја ти да пред ла же 
мо дер не при сту пе на шој са вре ме но сти и но ва осве тље ња отво ре них про бле
ма, су прот ста вља ју ћи се сва ком та квом об ли ку док три нар ства, јед на ко као 
и бе зна чел ном праг ма ти зму. ЈАВ НОСТ те жи да по др жи но ве ства ра лач ке 
иде је у умет но сти, на у ци, фи ло зо фи ји, про све ти, ур ба ни зо ва њу и ци ви ли
зо ва њу на шег про сто ра; да оку пи на са рад њу мла де ства ра о це и ин те лек ту
ал ну омла ди ну, да по др жи ства ра лач ку аван гар ду и не спо кој ство ду ха; да 
бра ни основ на гра ђан ска пра ва и сло бо де кад год су они угро же ни и да под
сти че раз ви ја ње гра ђан ске са мо све сти, до сто јан ства и ин те гри те та људ ске 
лич но сти; да раз ви ја ква ли фи ко ва ну кри ти ку до ма ћег и стра ног иде о ло шког 
дог ма ти зма, свих ви до ва на зад ња штва и кон зер ва тив но сти, као и ма ло гра ђан
ске при ва ти за ци је у дру штву и кул ту ри. ЈАВ НОСТ ће се су прот ста вља ти и 
на ви јач кој и ко рум пи ра ној кри ти ци у умет но сти и на у ци.

ЈАВ НОСТ не ће об ја вљи ва ти тек сто ве мр жње, ла жи, на зад ња штва: на
сто ја ће да не об ја вљу је пред ра су де и пра зно сла вље, без об зи ра на то ко их 
пот пи су је. А об ја вљи ва ће сва ко озбиљ но по ри ца ње на ших схва та ња и вред
но сти на ших де ла. ЈАВ НОСТ ће те жи ти да до при не се уоб ли ча ва њу раз ли чи
тих те о риј ских ста но ви шта као усло ву истин ског ди ја ло га; она ће усту па ти 
свој про стор ди ја ло гу из ме ђу раз ли чи тих ста но ви шта, као што ће под сти
ца ти и ди ја лог са гле ди шти ма ко ја се ја вља ју у дру гим ча со пи си ма.

Вр ло смо све сни пре те шких и пре о бим них за да та ка ко је смо озна чи ли 
као мо гу ћи те мат ски оквир ЈАВ НО СТИ. Али смо ова квим при сту пом са
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вре ме ној дру штве ној и кул тур ној про бле ма ти ци же ле ли да озна чи мо на ше 
схва та ње те жи не од го вор но сти и ри зик ћу та ња, од но сно „гле да ње свог по сла” 
и че ка ња „бо љих вре ме на” нас са вре ме ни ка.

При ја тељ ски вас по здра вља ју

Бе о град, 11, X 1980 До бри ца Ћо сић
П. С. адре се: и Љу бо мир Та дић
Д. Ћ. Бе о град, Бран ка Ћо но ви ћа 6
Љ. Т. Бе о град, Го спо дар Јо ва но ва 38

Пр ви лист ко ји је до нео ин фор ма ци ју о по ку ша ју по кре та ња Јав но сти 
био је бри тан ски Ob ser ver 12. ок то бра 1980. го ди не, ис та кав ши да су књи
жев ник До бри ца Ћо сић и про фе сор Љу бо мир Та дић, са рад ни ци за гре бач ког 
Прак си са, по че ли да са ку пља ју пот пи се ши ром зе мље, ка ко би на кон то га 
зах те ва ли фор мал ну до зво лу за осни ва ње јед ног не за ви сног ча со пи са. До
пи сник је твр дио да су оба ин те лек ту ал ца „отво ре ни кри ти ча ри ју го сло вен
ског дру штва”, те да ће, ако ус пе ју у сво јој на ме ри, би ти по кре нут пе ри од 
ли бе ра ли за ци је Ју го сла ви је. Пре ма ње го вом ми шље њу, ча со пис ће би ти 
ле ви чар ски, али ће при ма ти сва ко гле ди ште ко је у осно ви бра ни де мо крат ски 
со ци ја ли зам. То ком ок то бра вест је има ла од јек и у фран цу ским, не мач ким, 
швед ским, ита ли јан ским и аме рич ким ме ди ји ма.17 Осим то га, већ 13. ок то бра, 
пре свих ме ди ја у Ју го сла ви ји, по ме нуо ју је и Hrvatski tjednik, еми грант ски 
лист ко ји је из ла зио у Ау стра ли ји.18

Алек сан дар Гр лич ков, члан Пред сед ни штва ЦК СКЈ, до био је Пи смо 
са рад ни ци ма 15. ок то бра 1980. го ди не, у свој ству глав ног уред ни ка ре дак
ци је ли ста Со ци ја ли зам, али га у том тре нут ку ни је об ја вио ни ти је на ње га 
од го во рио. Уме сто то га, оба ве стио је Пред сед ни штво ЦК СКЈ, уз су ге сти ју 
да се по свој при ли ци ра ди о ак тив но сти ма гру пе ко ја пре ма ње му има раз
ли чи ту про грам ску ори јен та ци ју од по ли ти ке СКЈ. 19

Пр ву за бе ле же ну јав ну осу ду ини ци ја ти ве дво ји це ин те лек ту а ла ца у 
Ју го сла ви ји из нео је Ста не До ланц, члан Пред сед ни штва ЦК СКЈ, у го во ру 
одр жа ном 13. но вем бра 1980. го ди не, на са стан ку нај број ни јег др жав ног фо
ру ма, Са ве за син ди ка та Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке (СР) Ср би је.20 На ред ног 
да на, за бе ле жи ли су је Бо р ба, под на сло вом „Кон грес раз во ја, а не де фан зи ве”, 
и По ли ти ка, под на сло вом „Основ на шег си сте ма ни ко не мо же ме ња ти”. 
Ста не До ланц је ис та као ка ко у „по след ње вре ме код нас, због еко ном ског тре
нут ка у ко јем жи ви мо и ко ји ни је јед но ста ван, ко ји су тра мо же би ти и те жи, 
има по ку ша ја да се со ци ја ли стич ки са мо у прав ни си стем учи ни кри вим за 

17 Na ša reč, 319 (no vem bar 1980), 20.
18 Ar hiv Ju go sla vi je (AJ), fond 507, Sa vez ko mu ni sta Ju go sla vi je (SKJ), fa sci kla 3/293, ar

hiv ska je di ni ca 6, In for ma ci ja o ne kim pri me ri ma opo zi ci o nog de lo va nja u ča so pi si ma i kul tur nom 
ži vo tu, 18. no vem bar 1980, 16.

19 AJ, 5073/2937, Pi smo iz ka bi ne ta Alek san dra Gr lič ko va, čla na Pred sed niš tva CK SKJ 
pred se da va ju ćem Pred sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 1980, 1. 

20 AJ, 5073/2931, Ne a u to ri zo va ne mag ne to fon ske be leš ke sa 72. Pro ši re ne sed ni ce Pred
sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 1980, 233.
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те те шко ће”. Ис та кав ши да „не ки по је дин ци, не ке гру пе, ди жу гла ве, го во
ре ћи да код нас не ма де мо кра ти је”, до дао је да ини ци ја то ри та квих де ло ва ња 
„има ју се би за узор про за пад њач ка схва та ња – схва та ња ка то лич ког мо ра ла 
и ка то лич ке де мо кра ти је”, по ла зе ћи од „мо но по ли стич ког схва та ња, да су 
је ди но ин те лек ту ал ци ти ко ји су у ста њу да схва те про бле ме дру штва, да 
ука жу на ње гов раз вој”. Пре ма ње го вим ре чи ма, „ови по је дин ци и гру пи це 
по ку ша ва ју да се ме ђу соб но по ве жу, и не пре за ју ни од по ве зи ва ња са нај
ре ак ци о нар ни јим кру го ви ма у ино стран ству, тра же ћи са мо три би ну са ко је 
ће го во ри ти да код ку ће не мо гу да из ра зе сво ја де мо крат ска хте ња”.21

Што се др жав ног вр ха ти че, ини ци ја ти ва за по кре та ње кри тич ког ча
со пи са Јав ност раз ма тра на је на 55. сед ни ци Пред сед ни штва ЦК СКС, ко ја 
је одр жа на 10. но вем бра 1980. го ди не.22 Као ма те ри ја ли при ло же ни су: Пи смо 
са рад ни ци ма и Ин фор ма ци ја о не ким по ја ва ма ан ти са мо у прав ног и анар
хо ли бе ра ли стич ког де ло ва ња у кул ту ри и дру штве ном жи во ту Бе о гра да, 
упу ће на од стра не Град ског ко ми те та Са ве за ко му ни ста Бе о гра да, ко ји је 
це лу ак ци ју ока рак те ри сао као „ан ти са мо у прав но де ло ва ње и по ку шај опо
зи ци о ног де ло ва ња уко ли ко се до би је по др шка”.23 Ме ђу чла но ви ма Пред
сед ни штва ЦК СКС ни је би ло не сла га ња, те је усво јен за пи сник у ко ме је 
ис так ну то да „до са да већ по зна та опо зи ци о на гру па са на ци о на ли стич ких 
и анар хо ли бе ра ли стич ких по зи ци ја по ку ша ва да оку пи ши ру опо зи ци о ну 
плат фор му у зе мљи, при том уз по моћ нај ре ак ци о нар ни јих еле ме на та из 
ино стран ства, укљу чу ју ћи и еми гра ци ју про тив са мо у прав ног со ци ја ли зма”, 
не ги рав ши уло гу и по стиг ну ћа рад нич ке кла се и Са ве за ко му ни ста. Из тог 
раз ло га, за кљу че но је да би тре ба ло „кри ти ко ва ти кон крет на опо зи ци о на по
на ша ња”, а ју го сло вен ске гра ђа не о њи ма „јав но и ре дов ни је ин фор ми са ти”.24

Убр зо по том, на сед ни ци Пред сед ни штва ЦК СКЈ, одр жа ној 18. но вем
бра 1980. го ди не, ини ци ја ти ва за по кре та ње ча со пи са Јав ност на шла се и на 
днев ном ре ду овог те ла.25 Оче ки ва но, из ла га ња се ни су бит но раз ли ко ва ла 
од ста во ва Пред сед ни штва ЦК СКС. За бе ле же ни су ко мен та ри пре ма ко ји ма 
је ини ци ја ти ва пред ста вља ла „отво ре ни по ли тич ки иза зов Са ве зу ко му ни
ста Ју го сла ви је”, да је њен сми сао од го ва рао опи си ма за пад не штам пе ко ја 
је де ша ва ња по ре ди ла с по ку ша јем де мо крат ске ре во лу ци је опо зи ци о ног 
по кре та Со ли дар ност у Пољ ској, па чак и да су ини ци ја то ри оче ки ва ли по
др шку За па да, по зи ва ју ћи стра ни фак тор на ме ша ње у уну тра шње ства ри 
зе мље.26 Ини ци ја ти ва је јед ном при ли ком ока рак те ри са на и као „сло же ни ја од 
ак тив но сти на ци о на ли ста Фра ње Туђ ма на, Мар ка Ве се ли це и Вла да Го тов
ца, јер они сво је књи ге ре дов но об ја вљу ју у зе мљи и при сут ни су у до ма ћој 

21 AJ, 5073/3047, Re a go va nje jav nih gla si la na ne pri ja telj sko de lo va nje Dji la sa i opo zi ci je, 
2. fe bru ar 1981, 5.

22 Ar hiv Sr bi je (AS), fond Cen tral ni ko mi tet Sa ve za ko mu ni sta Sr bi je (CK SKS), fa sci kla 323, 
ne a u to ri zo va ne mag ne to fon ske be leš ke sa 55. sed ni ce Pred sed niš tva CK SKS, 10. no vem bar 1980, 1.

23 AS, CK SKS323, In for ma ci ja o ne kim po ja va ma an ti sa mo u prav nog i anar ho li be ra li stič kog 
de lo va nja u kul tur nom i druš tve nom ži vo tu Be o gra da, 10. no vem bar 1980, 5.

24 AS, CK SKS323, Za pi snik sa 55. sed ni ce Pred sed niš tva CK SKS, 10. no vem bar 1980, 2.
25 AJ, 5073/2931, Ne a u to ri zo va ne mag ne to fon ske be leš ke sa 72. Pro ši re ne sed ni ce Pred

sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 1980, 1.
26 AJ, 5073/2931, Ne a u to ri zo va ne mag ne to fon ske be leš ke sa 72. Pro ši re ne sed ni ce Pred

sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 1980, 151.



115

јав но сти”.27 Ни је дан члан ни је по зи тив но го во рио о мо гућ но сти по кре та ња 
ча со пи са Јав ност.28 Пред сед ни штво је за кљу чи ло да је по треб но „оне мо гу
ћи ти ле га ли зо ва ње опо зи ци је кроз ча со пи се или би ло ка кву дру гу ин сти
ту ци о на ли зо ва ну фор му и при сту пи ти јав ној и идеј ној бор би про тив опо
зи ци о ног де ло ва ња”, уз во ђе ње ра чу на да она не до би је об лик кам па ње, с 
об зи ром на то да би се ини ци ја ти ви дао ве ћи зна чај не го што га има.29

Зах тев за по кре та ње ча со пи са, упу ћен Се кре та ри ја ту за ин фор ми са ње 
СР Ср би је 25. но вем бра 1980. го ди не, од би јен је. Кон ста то ва но је да ни су ис по
што ва не за кон ске про це ду ре, јер ни је до не та од лу ка скуп шти не оп шти не на 
чи јој се те ри то ри ји на ла зи се ди ште осни ва ча, о обра зо ва њу Из да вач ког са ве
та и име но ва њу две тре ћи не њи хо вих чла но ва, те да ни је име но ван глав ни и 
од го вор ни уред ник, већ по себ но глав ни, а по себ но од го вор ни. Та ко ђе, на ве
де но је да и сâм ста тут ни је са др жао еле мен те основ них ци ље ва и за да та ка и 
про грам ске кон цеп ци је ча со пи са Јав ност.30 На по кон, Скуп шти на оп шти не 
Сав ски ве нац је 8. де цем бра 1980. го ди не и фор мал но из ве сти ла Љу бо ми ра Та
ди ћа и До бри цу Ћо си ћа да се ни су мо гли име но ва ти чла но ви Из да вач ког са ве
та, бу ду ћи да „не по сто ји дру штве ни ин те рес за из да ва ње ча со пи са Јав ност.”31

Пред сед ни штво град ске кон фе рен ци је ССРН Бе о гра да истог да на је 
са оп шти ло да би из ла же ње ча со пи са Јав ност „би ло не при хва тљи во са гле
ди шта основ них ин те ре са ју го сло вен ске дру штве не за јед ни це”. Као раз лог 
на ве де ни су: „не га ци ја свих те ко ви на оства ре них у на ве де ној дру штве ној и 
са мо у прав ној прак си”, су коб ини ци ја ти ве „са те о ри јом и прак сом са мо у прав
не со ци ја ли стич ке де мо кра ти је” и по ли ти ком Са ве за ко му ни ста, де ло ва ње 
„са не при хва тљи вих по зи ци ја”, ак ци ја по зна тих ди си де на та о ко јој бри гу 
во ди ко ми тет на За па ду ко ји се ба ви про бле ми ма за шти те пра ва „ју го сло
вен ских ди си де на та” уз дру ге слич не ин сти ту ци је.32 По свој при ли ци, ти ме 
се чи ни ла алу зи ја на де ло ва ње Ми хај ла Ми хај ло ва, ко ји је 1980. го ди не осно
вао „Ко ми тет за по др шку де мо крат ским ди си ден ти ма у Ју го сла ви ји”.33 Са
оп ште ње су пре не ли ли сто ви: Бор ба, По ли ти ка, De lo, Днев ник, Ма ђар со 
(Magyar Szó), Но ва Ма ке до ни ја, Осло бо ђе ње, По ли ти ка екс прес, Ве чер ње но
во сти, Ve čer nji list и По бје да.34 На кон то га, у По ли ти ци, Ко му ни сту, НИНу, 
Бор би, По ли ти ци екс прес, Ве чер њим но во сти ма и Vje sni ku об ја вље не су и 
ре дак циј ске не га тив не и осу ђу ју ће оце не.35 Ис так ну ти функ ци о не ри ју го сло
вен ског си сте ма и вр ха са ве зних ин сти ту ци ја, Ко ста Нађ, пред сед ник Са ве зног 

27 AJ, 5073/2931, Ne a u to ri zo va ne mag ne to fon ske be leš ke sa 72. Pro ši re ne sed ni ce Pred
sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 1980, 151, 170.

28 AJ, 5073/2931, Ne a u to ri zo va ne mag ne to fon ske be leš ke sa 72. Pro ši re ne sed ni ce Pred
sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 1980, 151, 246.

29 AJ, 5073/2932, Za pi snik sa 72. Pro ši re ne sed ni ce Pred sed niš tva CK SKJ, 18. no vem bar 
1980, 9.

30 А. Ћо сићВу кић, нав. де ло, 192.
31 Исто, 225.
32 Исто, 199. 
33 Mi haj lo Mi haj lov, Po no vlje ne mi sli, Be o grad 2008, 215.
34 AJ, 5073/3047, Re a go va nje jav nih gla si la na ne pri ja telj sko de lo va nje Dji la sa i opo zi ci je, 

2. fe bru ar 1981, 5.
35 AJ, 5073/3047, Re a go va nje jav nih gla si la na ne pri ja telj sko de lo va nje Dji la sa i opo zi ci je, 

2. fe bru ar 1981, 5.



од бо ра СУБ НОРа,36 Ју ре Би лић, пред сед ник Са бо ра СР Хр ват ске, и Нан дор 
Ма јор, члан Пред сед ни штва ЦК СКЈ, та ко ђе су узе ли реч у јав ној осу ди.37 
Ту ма че ње је као по пра ви лу би ло иде о ло шки иден тич но, а ини ци ја то ри, 
ко ји су ви ше пу та по ку ша ли да јав но од го во ре на оп ту жбе, ни су за то до би ли 
мо гућ ност и ме диј ски про стор. Њи хо ва „отво ре на пи сма” об ја вље на су је ди но 
у ју го сло вен ској еми грант ској штам пи.38 Иа ко је не сум њи во реч о по ја ви 
ди си дент ског ми шље ња, не тач на су и по је ди на ту ма че ња по пут Зо ра на Ђин
ђи ћа, де ли мич ног уче сни ка ових до га ђа ја, да су До бри ца Ћо сић и оста ли 
ак те ри прак си сов ци би ли про го ње ни за де ликт ми шље ња.39 Јер, ни је по зна то 
да је не ко од њих био осу ђен за кри вич но де ло.

RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

ALEK SAN DAR PUŠ KAŠ, Ma.
Bel gra de, Ser bia

IN TEL LEC TUAL OP PO SI TION IN YUGO SLA VIA: 
CA SE OF MA GA ZI NE THE PU BLIC (1980/1981)

SUM MARY: Jo sip Broz Ti to was the hig hest aut ho rity in the SFRY for al most the en
ti re ti me of its exi sten ce, but the re was no one who wo uld be equ al to him af ter wards, and 
most of his suc ces sors just ac ted on his be half. Ne vert he less, his de ath that fol lo wed in 1980 
did not lead to sig ni fi cant chan ges in the Yugo slav system, re gar dless of what many pe o ple 
ex pec ted. In such cir cum stan ces, Do bri ca Ćo sić and Lju bo mir Ta dic, al ready known for the
ir ro les as the op po si tion, gat he red a gro up of pro mi nent in tel lec tu als and tried to la unch the 
ma ga zi ne which wo uld be na med The pu blic and which wo uld ena ble pu blic po li ti cal and 
so cial cri ti cism, with the sup port of a no te worthy num ber of in tel lec tu als thro ug ho ut Yugo
sla via, al so mem bers of the cre a ti ve in tel lec tu als. In the Let ter of Con tri bu tors, which re pre
sen ted the ide o lo gi cal plat form of the ma ga zi ne, one can see that the jo ur nal eme r ged from 
the po si tion of so ci a lism in se pa ra ble from de moc racy, in vo ked the tra di tion of the sa me 
ide as in that area, and that the ini ti a tors we re dis sa tis fied with the si tu a tion in the world and 
Yugo sla via. They con si de red them sel ves re spon si ble for pu blic di scus sion abo ut the system 
and thin king abo ut its chan ge. The Bri tish press was the first one to pu blicly an no un ce this 
ini ti a ti ve, and af ter wards many ot hers in Eu ro pe and the world paid at ten tion to the ac ti vi ti es 
of the ma ga zi ne The Pu blic, each of them a month be fo re any Yugo slav me dia. The Le a gue 
of Com mu nists of Yugo sla via, the hig hest po li ti cal in sti tu tion in the co un try, and la ter on the 
lo wer in stan ce of the ru ling par ti es, sent con dem na tory at ti tu des, and the ini ti a ti ve was not 
ac com plis hed at the ti me. The mem bers of the ru ling po li ti cal eli te and the lo cal me dia al most 
equ ally con dem ned the ini ti a ti ve. The ini ti a tors tried to re spond to con vic ti ons in do me stic 
me dia, but they did not get the op por tu nity to do so. Ho we ver, they we re not cri mi nally re
spon si ble for the ir ac ti vi ti es.

KEYWORDS: Yugo sla via, so ci a lism, de moc racy, selfma na ge ment, in tel li gen ce, me dia, 
op po si tion, the Le a gue of Com mu nists

36 Na ša reč 323 (mart 1980), 4.
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38 Na ša reč 321 (ja nu ar 1981), 4.
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H I  S T O  R I  O  G R A P H Y  a n d  M E T  H O  D O  L O G Y

UDC 050NATPISI I ZAPISI(049.32)

П р о ф.  д р  Ђ ОР  ЂЕ  Б У  Б А  ЛО
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град, Ср би ја

СУ НО ВРАТ НА УЧ НЕ ИСТО РИ О ГРАФ СКЕ  
ПЕ РИ О ДИ КЕ

(По во дом по кре та ња ча со пи са Нат пи си и за пи си)

Го ди не 2015. по ја вио се но ви исто ри о граф ски ча со пис, го ди шњак на
ме њен из да ва њу из вор не гра ђе, и то две осо бе не вр сте, и по фор ми и по 
са др жи ни. О ко јим из во ри ма се ра ди на не по сре дан и јед но ста ван на чин 
от кри ва на зив ча со пи са – НАТ ПИ СИ И ЗА ПИ СИ (да ље: НиЗ). У сва кој од 
прет ход не три го ди не об ја вље на је по јед на све ска, А4 фор ма та, на лук су зном 
па пи ру и са илу стра ци ја ма (ве ћи ном) у бо ји. Иза пр вог бро ја, као су изда ва чи 
сто је Цен тар за исто риј ску ге о гра фи ју и исто риј ску де мо гра фи ју на Оде ље њу 
за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду (да ље: ЦИ ГИД), На род на 
би бли о те ка Кру ше вац и На род ни му зеј Ва ље во (об ја вљен у Кру шев цу и Бео
гра ду, 2015), а дру ге две све ске из да ли су ЦИ ГИД, На род ни му зеј Ва ље во, 
Му зеј Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци и На род ни му зеј По жа ре вац (об ја вље не 
у Ва ље ву и Бе о гра ду, 2016. и 2017). 

Ча со пис је у на уч ној јав но сти про шао го то во не за па же но, ни је би ло кри
тич ких освр та ни ти при ка за на кон по ја ве пр ве све ске, из у зев не ко ли ко при год
них про мо ци ја ван Бе о гра да. С јед не стра не, то би се мо гло прав да ти об зи ром 
на уч не за јед ни це ко ја је оста ви ла Уред ни штву вре ме на да по сле пу бли ко ва ња 
пр вен ца уо чи про пу сте, из вр ши ко рек ци је у кон цеп ци ји и опре ми, ис пра ви 
очи глед не гре шке и да ча со пи су дâ ујед на че ну струк ту ру и из глед. С дру ге 
стра не, по сма тра но из на ше пер спек ти ве, од по чет ка је би ло ја сно да ча со пис 
с та квом кон цеп ци јом не ма бу дућ ност (због при ро де из во ра), као и да је по сле 
пр вог бро ја остао упе ча тљив ути сак ка ко је про је кат про ма шај (због не си сте ма
тич но сти). Ме ђу тим, те шко је би ло по ве ро ва ти, и та да и са да, да ће Из да вач ки 
са вет, Ре дак ци ја, ре цен зен ти и са рад ни ци и у на ред ним го ди на ма на ста ви ти 
да про мо ви шу не у кост и нај те же ви до ве огре ше ња о на уч ну ети ку, на сра
мо ту Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и срп ске на уч не исто ри о гра фи је.



Од ча со пи са иза ко јег сто је ре дов ни про фе со ри Оде ље ња за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, нај ви ше и нај у глед ни је 
уста но ве у др жа ви ко ја шко лу је на став ни и на уч ни под мла дак и ор га ни зу је 
и оба вља на уч на исто ри о граф ска ис тра жи ва ња, с пра вом тре ба има ти ве ли
ка оче ки ва ња у по гле ду ви со ких ме ри ла уре ђи вач ке по ли ти ке и ква ли те та 
при ло га. Али, на лук су зном па пи ру, ме ђу број ним илу стра ци ја ма у бо ји, 
че ка нас не при јат но из не на ђе ње – са др жај ко ји пр во иза зи ва не ве ри цу и 
збу ње ност, а по том и за па ње ност. Ме ђу ко ри ца ма, на ко ји ма је ути снут ло го 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на ла зи се не га ци ја све га 
оно га што су углед ни про фе со ри ове уста но ве ге не ра ци ја ма гра ди ли и опле
ме њи ва ли, ме то до ло ги ја и при ло зи због ко јих би си гур но да нас цр ве не ли. 
Уме сто ори ги нал них на уч них ра до ва до би ли смо пла ги ја те и ау то пла ги ја те, 
уме сто но вих из во ра до би ли смо пре штам па ва ње оних ко је исто ри ча ри 
сред њег ве ка зна ју го то во на па мет, уме сто струч ња ка до би ли смо не ком пе
тент не са рад ни ке, уме сто на уч ног из ла га ња до би ли смо не мар не, нео р га ни
зо ва не и на ив не тек сто ве, уме сто стро ге и ујед на че не ни ске на уч них при ло га 
до би ли смо не појм љи во ша ре ни ло из да вач ких на че ла, ква ли те та сни ма ка, 
ћи ри лич них фон то ва, пра во пи сних пра ви ла итд. Ка ко је до шло до то га да се 
под зна ком Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, на осно ву по зи тив них ре
цен зи ја уни вер зи тет ских про фе со ра нај ви шег ран га, об ја ви то ли ко ра до ва 
ко ји ма се кр ше при хва ће ни стан дар ди на уч не ети ке? Ов де ни је ме сто да се 
тра га за узроцимa ове по ја ве, али ана ли за ње них ре зул та та и по сле ди ца, на 
при ме ру ово га ча со пи са, мо же по слу жи ти као по ла зи ште у том на у му.

Из два јам ов де че ти ри глав не ску пи не не га тив них од ли ка овог ча со пи
са, а кроз ре пре зен та тив не при ме ре на сто ја ћу да их илу стру јем у из ла га њу 
ко је сле ди.

1. Про је кат не ма по треб но струч но уте ме ље ње. Плод је не до вољ но про
ми шље не на уч не по ли ти ке и узрок не ра ци о нал ног тро ше ња бу џет ских 
сред ста ва, бу ду ћи да су све уста но веиз да ва чи фи нан си ра не из бу џе та;

2. Ре дак ци ја во ди ча со пис на не про фе си о на лан и нео д го во ран на чин, а 
тех нич ка при пре ма је на не до пу сти во ни ском ни воу, што на но си ште ту 
угле ду Фи ло зоф ског фа кул те та као уста но ве ко ја шко лу је на став ни ке 
и на уч ни ке; 

3. Ква ли тет тек сто ва је лош, ве ћи на ра до ва не ма на уч ну вред ност, мно ги 
са рад ни ци су не ком пе тент ни; 

4. По је ди ни са рад ни ци и чла но ви Ре дак ци је чи не те шка огре ше ња о на
че ла про фе си о нал не ети ке, на но се ћи на тај на чин не мер љи ву ште ту 
угле ду Фи ло зоф ског фа кул те та и на уч не за јед ни це у Ср би ји. 

ТРО ШНИ ТЕ МЕ ЉИ НО ВОГ ЧА СО ПИ СА

На пр вом ме сту тре ба по ста ви ти пи та ње: да ли по сто је на уч ни раз ло зи 
да се је дан на уч ни го ди шњак у це ло сти по све ти пу бли ко ва њу и ана ли зи две
ју вр ста из во ра. Нат пи си су крат ки тек сто ви из ве де ни раз ли чи тим тех ни ка ма 
на под ло зи (пред ме ти ма) од твр дог ма те ри ја ла. Нај че шће су то над гроб ни 
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нат пи си, кти тор ски нат пи си, нат пи си на пред ме ти ма сва ко днев не упо тре бе, 
нов цу, пе ча ти ма, бо го слу жбе ним пред ме ти ма итд. Они се обич но из да ју у 
збир ка ма по све ће ним од ре ђе ној вр сти нат пи са (ге о граф ски и/или вре мен ски 
оме ђе ним), у опи си ма цр кве них ри зни ца или му зеј ских зби р ки, у окви ру 
са оп шта ва ња ре зул та та ар хе о ло шких ис тра жи ва ња или по је ди нач но, пре ма 
при ли ци, због зна ча ја от кри ћа. За пи си су пак пи са не бе ле шке на бе ли на ма 
ру ко пи са, штам па них књи га или до ку ме на та. За пи си на ру ко пи си ма по пра
ви лу се из да ју у окви ру си сте мат ских ар хе о граф ских опи са по је ди нач них 
зби р ки ру ко пи са, а они на по ве ља ма у ди пло ма та ри ма, по је ди нач ним из да
њи ма по ве ља или ин вен та ри ма ар хив ских зби р ки. 

Као и за све оста ле вр сте из во ра за срп ску сред њо ве ков ну исто ри ју, не ма 
озбиљ них из гле да за стал на и но ва от кри ћа не по зна тих нат пи са и за пи са. Мо
гу ћа су по вре ме на из не на ђе ња, по пут над гроб них нат пи са про на ђе них кра јем 
2002. у ру ше ви на ма Атик џа ми је у Би је љи ни,1 или по је ди нач ни на ла зи као 
плод си сте мат ског те рен ског ис тра жи ва ња.2 Код за пи са се та ко ђе мо гу оче
ки ва ти но ви не са мо у ме ри об ја вљи ва ња опи са ру ко пи сних зби р ки, као што 
је по ка зао ду го при пре ма ни опис де чан ске ру ко пи сне зби р ке.3 Да кле, гра ђа 
за ча со пис тре ба ло би да по чи ва на те рен ском ра ду, ар хе о ло шким ис тра жи
ва њи ма или си сте мат ском ра ду у ру ко пи сним зби р ка ма, од ко јих мно ге, по
го то во у ино стран ству, ни су ла ко до ступ не ис тра жи ва чи ма. Дру гим ре чи ма, 
за но ви, ам би ци о зно за ми шље ни ча со пис не ма до вољ но све жег ма те ри ја ла 
ко јим би се омо гу ћи ла ре дов ност и свр ха ње го вог из ла же ња. Не мо гу се оче
ки ва ти ни но ва, су штин ски дру га чи ја чи та ња и ту ма че ња по зна тих нат пи са 
и за пи са, у оби му ко ји би по пра вио та кав не га ти ван ути сак (или пред о се ћа ње). 
Ре као бих да се са оп ште не не по вољ не окол но сти нај не по сред ни је огле да ју у 
стал ном сма ње њу оби ма по је ди нач них све за ка – пр ва има 155 стра ни ца, дру
га 145, а тре ћа је два 60 стра ни ца. За пра во, ана ли за по је ди нач них при ло га 
по ка за ће да је ко ли чи на но во са оп ште ног ма те ри ја ла знат но ма ња од укуп ног 
њи хо вог оби ма, чи ме се на из глед убла жа ва не га ти ван ути сак оштр ог па да 
у бро ју стра ни ца у тре ћој све сци, али исто вре ме но и на тај на чин по твр ђу је 
го ре из не та скеп са у по гле ду свр хе по кре та ња ча со пи са ово га про фи ла.

По ред то га, не чи ни се оправ да ним ни об је ди ња ва ње у јед ној пу бли ка
ци ји из да ња нат пи са и за пи са, иа ко, пре ма ко ли чин ском од но су у сва кој 
све сци, нат пи си има ју пот пу ну пред ност, што је на гла ше но и у на зи ву ча
со пи са. Ра ни ја прак са за јед нич ког из да ва ња за пи са и нат пи са, ко ју је сво јом 
не за ста ри вом ше сто том ном зби р ком Ста ри срп ски за пи си и нат пи си за сту
пао Љу бо мир Сто ја но вић, с пра вом је кри ти ко ва на и од ба че на4, јер не са мо 

1 М. Ба бић, Г. То мо вић, „Ста ро срп ски нат пи си из Би је љи не ,ˮ Ме шо ви та гра ђа 22 (2004), 
81–104. 

2 Иа ко ама тер, Го ран Ко мар об и шао је по след њих го ди на ве ли ки број не кро по ла у 
Хер це го ви ни, от крио не по зна те нат пи се или ре ви ди рао чи та ње оних по зна тих и об ја вље них 
(Г. Ко мар, Ћи ри лич ни нат пи си Ста ре Хер це го ви не (са пре гле дом кр сто ва), Под го ри ца 2016; 
Исти, Кроз Хер це го ви ну и Бо сну то ком 2017. го ди не, Хе р цег Но ви 2018). 

3 Д. Бог да но вић, Љ. Шта вља нинЂор ђе вић, Б. Јо ва но вићСтип че вић, Љ. Ва си љев, Л. 
Це р нић, М. Гро зда но вићПа јић, Опис ћи рил ских ру ко пи сних књи га ма на сти ра Ви со ки Де
ча ни, књи га пр ва, Бе о град 2011. 

4 До ду ше, Пе тар Мо ми ро вић је, та ко ђе у шест то мо ва, из дао 1993–2004. срп ске за пи
се и нат пи се с под руч ја САП Вој во ди не, али је ње го ва зби р ка, ко ли ко год ко ри сна, са мо 
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да су нат пи си и за пи си, и пре ма фор мал ним и пре ма са др жин ским од ли ка ма, 
раз ли чи ти у ме ри да се не мо гу за јед нич ки из да ва ти и вред но ва ти, већ се и 
са ми нат пи си де ле на вр сте ко је из и ску ју за себ ну ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња 
и еди ци о ну прак су. 

ПР ВИ УТИ СЦИ

Пре не го што се по за ба ви мо кон цеп ци јом и ци ље ви ма ко је су пред ча
со пис ста ви ли ње го ви по кре та чи, ред је да се упо зна мо са струч ним ти мом 
ко ји се при хва тио уло ге во ђе ња ово га по ду хва та. По гле дај мо нул ти та бак, 
ко ји пру жа пр ви ути сак о ча со пи су и о озбиљ но сти на ме ра Ре дак ци је. Пр во 
што упа да у очи је сте да се о ча со пи су ста ра ју два те ла – Из да вач ки са вет и 
Ре дак ци ја, при че му су по је дин ци исто вре ме но у оба те ла. На уч не ча со пи се, 
го то во без из у зет ка, и у нас и у ино стран ству, во де и ста ра ју се о ква ли те ту 
и ода би ру при ло га ре дак ци је (уре ђи вач ки од бо ри, уред ни штва), обич но са 
уред ни ком на че лу. Ов де, ме ђу тим, по ред де се то чла не (је да на е сто чла не у 
3. све сци) Ре дак ци је, с на уч ним са рад ни ком Исто риј ског ин сти ту та у Бе о
гра ду Вла де том Пе тро ви ћем на че лу, има мо и два на е сто чла ни (три на е сто
чла ни у 2. и 3. све сци) Из да вач ки са вет, с ре дов ним про фе со ром Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду Си ни шом Ми ши ћем на че лу, али ни је ја сно у че му се 
са сто ји по де ла над ле жно сти из ме ђу Из да вач ког са ве та и Ре дак ци је. Ко је 
по сло ве оба вља Из да вач ки са вет, или, пре ци зни је ре че но, у че му је осо бе ност 
ово га на уч ног гла си ла да би се уво ди ло још јед но рад но те ло и са ко јим над
ле жно сти ма? Са став Из да вач ког са ве та де лу је на пр ви по глед, и не у пу ће
ни ма, им пре сив но, што би тре ба ло да га ран ту је и ви сок ква ли тет при ло га. 
Ту је чак шест ре дов них про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и 
је дан ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу. До ду ше, ни је ја сно 
ка ко ча со пи су ко ји се ба ви срп ским нат пи си ма и за пи си ма мо же до при не ти 
је дан егип то лог, кла сич ни фи ло лог или струч њак за ра ну мо дер ну исто ри ју. 
Ре дак ци ја је, ме ђу тим, пре ма хи је рар хи ји уни вер зи тет ских и на уч них зва ња, 
ма ње ре пре зен та тив на. 

О озбиљ но сти ча со пи са го во ри и ње го ва тех нич ка стра на, а она се та ко
ђе од мах от кри ва на нул том та ба ку. И по ред звуч них про фе сор ских име на, 
иа ко не свих ком пе тент них, не мо гу ће је пре ви де ти при ли чан не ред у фор
ма ти ра њу стра ни це с по да ци ма о из да ва чи ма, Из да вач ком са ве ту и Ре дак
ци ји. Иа ко су слов не и пра во пи сне гре шке на та квом ме сту не до пу сти ве, 
очи глед но је да не до ста је еле мен тар на ко рек тор ска бри га. Ру жан ути сак на 
са мом по чет ку – по чет нич ка ома шка или на го ве штај оно га што нас че ка 
ме ђу ко ри ца ма? Већ у на зи ву глав ног из да ва ча ЦИ ГИДа сто ји „Фи ло зоф
скигˮ уме сто Фи ло зоф ског; у на бра ја њу чла но ва Из да вач ког са ве та, и по том 
Ре дак ци је, тач ка и за пе та одво је ни су од прет ход не ре чи (исти ни за во љу, 
ова два про пу ста ис пра вље на су у 3. све сци); не спрет но је фор му ли сан ис каз: 
„Ча со пис Нат пи си и за пи си се штам па је дан број го ди шње .ˮ Чла но ви Из да

по твр ди ла, са ста но ви шта осо би на из во ра и од го ва ра ју ће ме то до ло ги је, да ни је оправ да но 
сме шта ти из да ња за пи са и нат пи са ме ђу исте ко ри це. 
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вач ког са ве та ко ји ни су уни вер зи тет ски на став ни ци не ма ју афи ли ја ци ју, 
чи ме су не дво сми сле но дис кри ми ни са ни у од но су на ко ле ге с уни вер зи те та. 
Не у пу ће ни не мо гу зна ти, јер то ниг де не пи ше, да је Ви о ле та Ми хај ло вић 
(у вре ме об ја вљи ва ња пр вог бро ја) би ла ди рек тор На род не би бли о те ке у 
Кру шев цу, а Вла ди мир Кри во ше јев – ди рек тор На род ног му зе ја у Ва ље ву. 
Још го ре је про шла Ми ли ца Жи ва но вић (у 2. и 3. све сци), по моћ ни ца ди рек
то ра Му зе ја Сре ма, ко ја не са мо да не ма афи ли ја ци ју, већ јој је и пре зи ме 
про ме ње но у Жи ван че вић. 

УРЕ ЂИ ВАЧ КА КОН ЦЕП ЦИ ЈА И ЕДИ ЦИ О НА ПРА ВИ ЛА

Оста ви мо по стра ни, за са да, пре глед са др жа ја, у ко јем пре во ди на сло
ва чла на ка на ен гле ски је зик пру жа ју нов при лог ло шем пр вом ути ску, и 
освр ни мо се на уре ђи вач ку кон цеп ци ју ча со пи са, ци ље ве из да ва ча, пра ви ла 
о фор ми и са др жи ни чла на ка ко ји мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње и, 
нај зад, на про кла мо ва не на чи не да се пре мо сти јаз из ме ђу скром ног но вог 
ма те ри ја ла и ње го вог ре дов ног го ди шњег об ја вљи ва ња. По дат ке о тим, нај
ва жни јим еле мен ти ма про фи ла но вог ча со пи са на ћи ће мо у увод ној ре чи 
пред сед ни ка Из да вач ког са ве та проф. др Си ни ше Ми ши ћа у 1. све сци (Нат
пи си и за пи си – све до чан ства про шло сти), а де лом и у Упут ству за ау то ре, 
на кра ју сва ке све ске. По гле дај мо ка кви су би ли ци ље ви и оче ки ва ња из да
ва ча ка да су од лу чи ли да по кре ну ча со пис овог ти па.

Пре ма Ми ши ће вим ре чи ма у увод ном сло ву, „те рен ска ис тра жи ва ња 
су по ка за ла оби ље не по зна тог ма те ри ја ла, по себ но нат пи са, из вре ме на од 
16. до 19. ве ка ,ˮ ве ћи на их је пи са на „цр кве но сло вен скимˮ (тако!) и, с об зи ром 
на оску ди цу дру гих вр ста из во ра за раз до бље до по чет ка 19. ве ка, „он да је 
ја сан зна чај нат пи са и за пи са из епо хе мо дер неˮ (тако!). Ау тор очи глед но не 
зна зна че ње пој ма мо дер на, ко ји пред ста вља раз до бље од по след њих де це
ни ја 19. ве ка до по чет ка Пр вог свет ског ра та, обе ле же но но вим прав ци ма и 
иде ја ма у књи жев но сти, али и у умет но сти и фи ло зо фи ји. Да кле, нат пи си и 
за пи си из епо хе мо дер не из ла зе из про кла мо ва них хро но ло шких окви ра на
стан ка гра ђе ко ја у ча со пи су тре ба да се об ја вљу је и ко мен та ри ше, осим ако 
проф. Ми шић мо жда ни је ми слио на мар ги нал не за пи се, ре ци мо Рем боа и 
Вер ле на, Мо неа и Ма неа, Ни чеа и Берг со на, или пак на нат пи се на њи хо вим 
над гроб ним спо ме ни ци ма.

Ми шић, та ко ђе, на по ми ње да за пи се и нат пи се не тре ба „из да ва ти по
ме ша не ,ˮ а да је код нат пи са „че сто нај ве ћи про блем њи хо вог рас чи та ва њаˮ 
(тако!). Нај зад, он на ја вљу је да ће „струч ња ци оку пље ни око но вог ча со пи
са НАТ ПИ СИ И ЗА ПИ СИˮ об ја вљи ва ти, „по стро го утвр ђе ним пра ви ли ма ,ˮ 
нат пи се и за пи се од ан ти ке до кра ја 19. ве ка. Пред ност ће, на рав но, има ти 
гра ђа „ко ја ни ка да до са да ни је пу бли ко ва на ,ˮ али и они из во ри „ко ји ни су 
до бро рас чи та ниˮ (тако!), или су об ја вље ни без сним ка. Сви нат пи си ће, 
уве ра ва нас да ље пред сед ник Из да вач ког са ве та, „би ти об ра ђе ни на исто
ве тан на чин, уз фо то гра фи ју, калк, рас чи та ва ње (тако!) и пре вод за ста ри је 
нат пи се .ˮ Основ ни циљ је да се при ку пи на јед ном ме сту ова вр ста гра ђе, 
об ра ђе на „на исто ве тан на чин .ˮ 
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Из овог су мар но и ја сно сро че ног про гра ма мо же се из дво ји ти не ко ли ко 
од ли ка но вог ча со пи са: 

* Об ја вљи ва ће се нат пи си и за пи си из раз до бља од ан ти ке до кра ја 19. ве ка, 
али и они из епо хе мо дер не; 

* Нат пи се и за пи се об ја вљи ва ће струч ња ци; 
* Из да вач ка на че ла под ра зу ме ва ју „стро го утвр ђе на пра ви лаˮ и јед но о бра

зност из да ња; 
* Мо же се оче ки ва ти но ва и не по зна та из вор на гра ђа ове вр сте, но ва чи

та ња и сним ци. 

Обри си но вог ча со пи са по ста ју ја сни ји ка да се еле мен ти ма ње го вог 
из да вач ког про гра ма из увод ног сло ва до да ју они из Упут ства за ау то ре: 

* Ча со пис „об ја вљу је кри тич ко из да ње за пи са и нат пи саˮ с про сто ра „сред
њо ве ков них срп ских зе ма љаˮ и срп ског ет нич ког про сто ра, у на ве де ним 
хро но ло шким окви ри ма; 

* Об ја вљу ју се до са да нео бја вље ни нат пи си или они ко ји су „об ја вље ни 
на не кри тич ки на чин и без фо то гра фи ја ;ˮ 

* Гра ђа 19. ве ка би ће об ја вљи ва на са мо ако до но си „не по зна те по дат ке о 
исто риј ским лич но сти ма и до га ђа ји ма ;ˮ 

* Про на ла за чи нат пи са, за ко је Ре дак ци ја про це ни да ни су струч ни да 
при ре де из да ње, пре пу сти ће Ре дак ци ји да од ре ди из да ва ча, а они ће 
до би ти пра во да бу ду за бе ле же ни као про на ла за чи. 

Упут ства о оба ве зним еле мен ти ма из да ња да та су го то во за по вед нич ки, 
с мно штвом ус клич ни ка, што би тре ба ло да по ка же ре ше ност Ре дак ци је, 
из ра же не и у увод ном сло ву пред сед ни ка Из да вач ког са ве та, да из да ња бу ду 
ура ђе на по нај ви шим ме ри ли ма кри тич но сти и у све му јед но о бра зно. Ево оба
ве зних усло ва ко је по тен ци јал ни са рад ни ци мо ра ју ис пу ни ти уко ли ко же ле 
да им се рад на ђе на стра ни ца ма ча со пи са НиЗ: 

Опис ме ста на ла за и ста ња спо ме ни ка. „Оба ве зна фо то гра фи ја спо ме
ни ка....! Ра ни ја из да ња, ако их је би ло! Фо то гра фи ја нат пи са и ње го во раш
чи та ва ње!ˮ Текст нат пи са, пре вод на са вре ме ни срп ски и ко мен та ри, а за 
спо ме ни ке 19. ве ка „евен ту ал но об ја сни ти не ки из раз ко ји да нас ни је ја сан!ˮ 
Фо то гра фи је „оба ве зно су у бо ји!ˮ И нај зад, ако се у истом ра ду из да је ви ше 
нат пи са, „сва ки мо ра би ти об ра ђен на исти на чин иа ко су део јед ног члан ка!ˮ 

И у увод ној ре чи и у Упут ству на гла ше на је на ме ра да се нат пи си из
да ју уз сним ке спо ме ни ка и тек ста. По кре та чи ча со пи са за це ло су би ли 
све сни оно га што је очи глед но и што пред ста вља нај ве ћи иза зов у на сто ја њу 
да се обез бе ди ста лан при лив све жег ма те ри ја ла за ре дов но из ла же ње – то 
је, као што сам већ на по ме нуо, не по сто ја ње из гле да за зна чај на но ва от кри
ћа из во ра. Због то га се ја ко ин си сти ра на на че лу да је са свим оправ да но 
по но во из да ва ти нат пи се ко ји су већ из да ти без сним ка или са ло шим сним
ком. То је оправ да ње не до вољ но јер је код из да ња нат пи са нео п хо дан калк,5 
а не сни мак. Ко ли ко год да је фо то гра фи ја у бо ји ква ли тет на, она не мо же 
увек при ка за ти све по те зе дле та или дру гог ала та, у за ви сно сти од на чи на 

5 До ду ше, у увод ном сло ву на ве де но је да калк мо ра би ти оба ве зан део опре ме из да ња, 
али се он у Упут ству за ау то ре не по ми ње. 
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из ра де нат пи са, по го то во код оних ко ји су оште ће ни или на че ти вре ме ном. 
Ту је пре цр та ва ње не за мен љи во.

Оста так Упут ства са др жи упу те и пре по ру ке за из да ње спо ме ни ка, 
лек тор ске пре по ру ке и на чин ци ти ра ња. Де лу је, ме ђу тим, збу њу ју ће по ја ва 
да се упу те ни жу под ред ним бро је ви ма: 1, 4–8, за тим 10–13 и 15 и 16. Не у
пу ће ни по тен ци јал ни са рад ник мо гао би ла ко до спе ти у за блу ду да су не ке 
упу те из о ста вље не, као ре зул тат тех нич ке гре шке. Об ја шње ње, на жа лост, 
ука зу је на мно го ве ћи не мар са ста вља ча Упут ства не го што би би ла обич
на тех нич ка гре шка. На и ме, овај део Упут ства пре у зет је, уз нео п ход на 
при ла го ђа ва ња, из ре ви ди ра ног Упут ства за са рад ни ке ча со пи са, пр ви пут 
обе ло да ње ног у 11. све сци ча со пи са Ста ри срп ски ар хив (да ље: ССА), 2012. 
го ди не. При то ме су из о ста вље на по је ди на упут ства осо бе на за при пре му 
из да ња сред њо ве ков них по ве ља, тј. од 16 ну ме ри са них упу та у ССА из о ста
вље не су 2, 3, 9. и 14. Са мо онај ко ме је по зна то по ре кло тог тек ста, зна ће да 
су не ке упу те из пред ло шка у ССА из о ста вље не, али да ни је, у скла ду с тим, 
на чи ње на но ва ну ме ра ци ја.

Из стр о го сро че ног Упут ства, пре ко гу сте огра де од ус клич ни ка, мо гу 
се из ву ћи два основ на ути ска: из да ва ће се по гла ви то нат пи си и Ре дак ци ја (и 
Из да вач ки са вет) ће се во ди ти стр о гим ме ри ли ма при ли ком ода би ра ра до ва 
за об ја вљи ва ње. До пун ску га ран ци ју ква ли те та при ло га тре ба ло би да пру жи 
и им пре си ван (пре ма зва њи ма и по ло жа ју) спи сак ре цен зе на та, ме ђу ко ји ма 
има осам про фе со ра уни вер зи те та и је дан на уч ни са вет ник. Због све га на
ве де ног, за ин те ре со ва ни струч ни чи та лац има сва ко пра во да оче ку је од 
са рад ни ка, а на ро чи то ако су то чла но ви Из да вач ког са ве та и/или Ре дак ци је, 
да се (за при мер) стр о го др же бес по го вор них пра ви ла у при ре ђи ва њу и фор
ма ти ра њу ра до ва, те да ча со пис не бу де са мо пу ки скуп при ло га раз ли чи тих 
ау то ра, већ ујед на че на це ли на на лик мо но граф ској пу бли ка ци ји гра ђе. 

Ме ђу тим, оно што се сме сти ло на ску по це ној ха р ти ји и ме ђу ко ри це 
на из глед озбиљ ног ча со пи са иза зи ва не ве ри цу и за пре па шће ње. Не са мо да 
го то во ни шта од про кла мо ва них из да вач ких пре по ру ка ни је по што ва но, не 
са мо да се чи та лац мо ра но си ти са пра вим ша ре ни лом еди ци о них тех ни ка, 
ме ри ла ода би ра гра ђе за об ја вљи ва ње, фон то ва, ква ли те та сни ма ка, до дат
них тек сто ва, већ су др ско из га же на основ на на че ла на уч не ети ке, а чи та о ци 
из врг ну ти ру глу не до пу сти во ни ским ме ри ли ма на уч но сти (или ње ној су
прот но сти) на ко ји ма по чи ва ве ћи на ра до ва.

„ОРИ ГИ НАЛ НОСТˮ УВОД НЕ РЕ ЧИ

На пр вом ме сту тре ба скре ну ти па жњу на ши ро ко при сут ну прак су 
пла ги ра ња ту ђих ра до ва, че му је, да не во ља бу де ве ћа, основ ни пра вац и 
осе тан при лог дао упра во пред сед ник Из да вач ког са ве та ча со пи са др Си
ни ша Ми шић, ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, и то већ у увод ној ре чи, у пр вој све сци. Тај крат ки са став, из ког 
смо већ из дво ји ли про кла мо ва не ци ље ве и кон цеп ци ју ча со пи са, по чи ва 
нај ве ћим де лом на члан ку Ра де та Ми хаљ чи ћа, „Из вор на вред ност за пи са и 
нат пи саˮ (пр ви пут об ја вље ном у збор ни ку Пра во и ла жно на род но пе сни штво, 
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Де спо то вац 1996, 33–47, пре штам па но у 5. то му ау то ро вих са бра них де ла: 
Из вор на вред ност ста ре срп ске гра ђе, Бе о град 2001, 87–105), и то та ко што 
је Ми шић или до слов но пре пи си вао чи та ве ре че ни це (укљу чу ју ћи и ци та те 
из из во ра), или их не знат но мо ди фи ко вао, че сто с ве о ма не спрет ним ре зул
та том, или их не ве што па ра фра зи рао. Ево не ко ли ко при ме ра: 

Ми шић (2015), I–III Михаљчић (2001), 87–105
По де ла нат пи са нај че шће је вр ше на пре ма 
ма те ри ја лу на ко ме су, али и чи ме су пи са ни. 
За себ ну гру пу чи не нат пи си на над гроб ним 
спо ме ни ци ма, ко ји нај че шће до но се основ не 
по дат ке о по кој ни ку, као што су срод ство, 
вре ме смр ти, ти ту ле 
(сле ди текст нат пи са но ми ка Же гра из цр кве 
Св. Бо го ро ди це Ље ви шке у При зре ну)

У окви ру ове гру пе по себ ну ску пи ну чи не 
стећ ци, над гроб ни спо ме ни ци ве ли ких ди
мен зи ја у об ли ку ка ме них сан ду ка, пло ча, 
кр ста ча, сту бо ва. Умет ност сте ћа ка цве та ла 
је од 13. до 16. ве ка. [...] од око 60. 000. (тако!) 
са чу ва них, са мо око 300 има нат пи се. 
Нат пи си ни су укле са ни са мо на над гроб ним 
спо ме ни ци ма. По не кад се кти тор ски нат пис 
укле са вао у ка мен на зи ду или над врат ни ку 
цр кве. 
За себ ну це ли ну пред ста вља ју нат пи си на 
ико на ма. 
Због огра ни че ног нат пи сног по ља, нат пи си 
су има ли огра ни че ну мо гућ ност књи жев ног 
раз во ја. Упр кос то ме, је дан број нат пи са је 
на дах ну то са ста вљен. [...]
Је дин ствен је текст на над гроб ном нат пи су 
Ра до ја Мрк ши ћа из Ху ма: Стах Бо га мо ле ћи 
и зла не ми сле ћи и уби ме гром. 

Нат пи си су, по пра ви лу, не по сред на све до чан
ства, при мар ни из во ри. Њи хо ва спо ља шња 
кри ти ка зах те ва по себ не кри те ри ју ме. Ве ро
до стој ност по да та ка из нат пи са је те шко 
оспо ри ти за раз ли ку од за пи са. 

За пи си спа да ју у на ра тив не из во ре и они пра
те раз вој ста ре срп ске књи жев но сти као њен 
са став ни део. Она је бит но ути ца ла на фор му 
и раз ви так за пи са, по себ но по сле па да срп
ских зе ма ља под тур ску власт. 
Са др жи на за пи са је ра зно вр сна. Њи ма су ис
пи си ва не људ ске суд би не, рас по ло же ња, 
лич не и на род не не во ље. Поп Ни ко ла пи сао 
је у там ни ци се де ћи, у Ко зни ку, гла дан и же дан 
и зи ман и вел ма не во љан. 

[...] пре ма ма те ри ја лу на ко јем су, али и чи ме 
су пи са ни, по де ље ни су нат пи си. За себ ну 
гру пу чи не нат пи си на над гроб ним спо ме
ни ци ма. Нај че шће су то крат ки тек сто ви са 
основ ним по да ци ма о по кој ни ку. (97) [...] са
зна је мо срод ство, вре ме смр ти, по не кад и ти
ту лу [...] (сле ди текст нат пи са но ми ка Же гра из 
цр кве Св. Бо го ро ди це Ље ви шке у При зре ну) 
(98)
За себ ну гру пу чи не стећ ци, над гроб ни спо
ме ни ци че сто огром них ди мен зи ја, из гра ђе ни 
од ка ме на у об ли ку сан ду ка, пло ча, кр ста ча, 
сту бо ва. [...] Умет ност сте ћа ка цве та ла је од 
XI II до XVI ве ка. [...] Од око 60 000 са чу ва них 
сте ћа ка, је два око 300 има нат пи се. (98)
При род но, нат пи си ни су укле са ни са мо на над
гроб ним спо ме ни ци ма. По не кад се ка мен са 
кти тор ским нат пи сом угра ђи вао у зид цр кве. 
(98)
За себ ну це ли ну пред ста вља ју нат пи си на 
ико на ма. (101)
Због огра ни че ног нат пи сног по ља, ау то ри 
нат пи са има ју ма ње мо гућ но сти да сво је тек
сто ве књи жев но раз ви ја ју. Ипак, са др жи на 
ви ше нат пи са на дах ну то је са ста вље на. [...] 
Је дин ствен је текст на над гроб ном нат пи су 
Ра до ја Мрк ши ћа у се лу Ђе ди ћи ма код Ху ма: 
Стах Бо га мо ле ћи и зла не ми сле ћи и уби ме 
гром. (102)
Нат пи си су, по пра ви лу, не по сред на све до
чан ства, при мар ни из во ри. За раз ли ку од за
пи са, спо ља шња кри ти ка епи граф ских спо ме
ни ка зах те ва за себ но из гра ђе не кри те ри ју ме. 
Ве ро до стој ност по да та ка те же и ре ђе се мо же 
оспо ри ти код нат пи са не го код за пи са. (105)
За пи си пра те раз вој ста ре срп ске књи жев но
сти као њен са став ни део. Упра во ста ра срп
ска књи жев ност бит но је ути ца ла на фо р му 
и раз ви так за пи са, на ро чи то по сле па да на ших 
зе ма ља под ту р ску власт. (88)
Ра зно вр сна је са др жи на за пи са. Њи ма се ис
пи су ју људ ске суд би не, лич на ста ња, рас по
ло же ња, лич не и оп ште не во ље. Поп Ни ко ла 
пи сао је у там ни ци се де ћи, у Ко зни ку, гла дан 
и же дан и зи ман и вел ма не во љан. (95)
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ПРИ МЕ НА УРЕ ЂИ ВАЧ КИХ НА ЧЕ ЛА ИЛИ ПРЕД СЕД НИК  
ИЗ ДА ВАЧ КОГ СА ВЕ ТА КАО УЗОР СА РАД НИ ЦИ МА

Ако је увод на реч, у пр вој све сци но во по кре ну тог ча со пи са, са ста вље
на до брим де лом од ту ђег тек ста, ко ји је као свој пот пи сао пред сед ник Из
да вач ког са ве та, шта мо же мо оче ки ва ти од ње го вих на уч них при ло га ко ји 
би тре ба ло да слу же као при мер по што ва ња про кла мо ва них из да вач ких 
на че ла и ти ме као узор оста лим са рад ни ци ма. Ево ка ко то из гле да на при
ме ру члан ка „Кти тор ски нат пис у ма на сти ру Све тог Сте фа на у Ли пов цу ,ˮ 
ко ји је Ми шић при ло жио за 3. све ску НиЗ, 2017, стр. 13–17. 

Нат пис из над ула за у на ос Цр кве Св. Сте фа на у ма на сти ру Ли по вац 
код Алек син ца до са да је из да ван шест пу та, не бро је но пу та ко мен та ри сан 
и ко ри шћен у ис тра жи ва њи ма, па ни је са свим ја сно ко је су по бу де на ве ле 
ау то ра да се њи ме по за ба ви. Ре кло би се да део ау то ро ве мо ти ва ци је ле жи 
у ње го вој нео бја шњи вој по тре би да по ле ми ше с Бра ни сла вом Цвет ко ви ћем, 
ко ји је по след њи из дао и ана ли зи рао нат пис у скло пу сво је сту ди је о сли
кар ству цр кве ма на сти ра Ли пов ца.6 Упра во за то, основ ни ред у на уч ној 
по ле ми ци на ла же да се име на уч ног опо нен та на ве де у це ло сти, а не са мо 
по чет ним сло вом име на и пре зи ме ном, ка ко то чи ни Ми шић. Ме ђу тим, у 
тој, са мо при вид но на уч ној по ле ми ци Ми шић је при пи си вао Цвет ко ви ћу 
гре шке ко је овај, све до јед не, ни је на пра вио. И у овом ра ду Ми шић је до слов
но пре пи си вао одељ ке из на уч них ра до ва сво јих прет ход ни ка, укљу чу ју ћи 
и Б. Цвет ко ви ћа. 

Увод ни део, о ар хи тек тон ским и гра ђе вин ским од ли ка ма Цр кве Св. 
Сте фа на по чи ва го то во у це ло сти на тек сту сту ди је Ма р ка По по ви ћа, „Ли
по вац – тра го ви сред њо ве ков ног вла сте о ског бо ра ви шта ,ˮ Са оп ште ња 34 
(2002), 157–177. Раз у ме се да ни је нео бич но да се струч ни по да ци пре но се 
из ста ри је ли те ра ту ре, али би их тре ба ло са оп шти ти сво јим ре чи ма, а ако 
се то чи ни до слов но, он да у ра зум ној ме ри и под зна ци ма на во да. Ов де по
сто ји ве о ма не вешт по ку шај (ако га је уоп ште и би ло) да се при кри је пу ко 
пре пи си ва ње или ме ха нич ко пре у зи ма ње по да та ка. Шта ви ше, уред но су 
на ве де ни и од го ва ра ју ћи бро је ви стра на По по ви ће вог де ла, ода кле се ау тор 
без окле ва ња снаб де вао.

6 Б. Цвет ко вић, „Ма на стир Ли по вац: При лог про у ча ва њу ,ˮ Ле ско вач ки збо р ник 39 (1999), 
79–100. 
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Ми шић (2017), 13 По по вић (2002)
У ата ру се ла Ли по вац, у при бреж ју Озре
на, под кр ше ви тим об рон ци ма Ле ско ви ка 
и у не по сред ној бли зи ни из во ра Ли по вач ке, 
од но сно Све то сте фан ске ре ке, на ла зи се 
спо ме нич ка це ли на...
Пр во бит на цр ква је по диг ну та на ста ри јој 
не кро по ли и из вор но је би ла по све ће на 
Пре о бра же њу.
Цр ква је из гра ђе на у об ли ку три кон хо са, 
скр ом них ди мен зи ја (9,30 са 7,90 m), а све 
три ап си де, ол тар ска и пев нич ке, спо ља и 
из ну тра су по лу кру жне.
Зи до ви (1 и 1,20 m де бљи не) су гра ђе ни 
при те са ним ка ме ном, а де лом ма њим те
са ни ци ма си ге. 
Они су спо ља би ли мал те ри са ни, фа са де 
су не ка да има ле сли ка ну де ко ра ци ју. 

Цр ква је пр во бит но би ла жи во пи са на. 
(тако!)
Об ли ком сво је осно ве и оста лим ре ше њи
ма у кон струк ци ји цр ква Пре о бра же ња 
Хри сто ва је сте скром но оства ре ње мо рав
ског гра ди тељ ства, на ста ла у де це ни ји 
ко ја је прет хо ди ла Ко сов ском бо ју. 
У по зни јем раз до бљу до гра ђе на је про
стра на при пра та (4,90 са 4,70 m), а ње на 
из град ња би мо гла да се до ве де у ве зу са 
пре тва ра њем цр кве у ма на стир 1398/99. 
го ди не. 

По свој при ли ци њен кти тор је мо нах Ге
р ман ко ји се по ми ње у нат пи су, а је дан од 
гро бо ва у при пра ти (бр. 38) мо жда је при
па дао упра во кти то ру.

У пи та њу је, ка ко је већ на пред ис так ну то, сло же
на спо ме нич ка це ли на на ста ла на ју жном по бр ђу 
Озре на, под кр ше ви тим об рон ци ма Ле ско ви ка, 
у не по сред ној бли зи ни из во ра Ли по вич ке, од
но сно Све то сте фан ске ре ке. (160)
[...] пр во бит на цр ква, по диг ну та на ста ри јој не
кро по ли, из вор но по све ће на Пре о бра же њу. (167)

У пи та њу је три кон хос скром них ди мен зи ја (9,30 
х 7,90 m) [...] Све три ап си де, ол тар ска и боч не 
пев нич ке, спо ља су и из ну тра по лу кру жне. (167)

Зи до ви цр кве, чи ја се де бљи на кре ће из ме ђу 1 и 
1,20 m, гра ђе ни су при те са ним ка ме ном, а де лом 
ма њим те са ни ци ма си ге. (167)
Спо ља су пр во бит но би ли мал те ри са ни. [...] мо же 
се за кљу чи ти да су фа са де не ка да има ле сли ка
ну де ко ра ци ју. (167)
Уну тра шње по вр ши не зи до ва, чи ни се, пр во
бит но нису би ле жи во пи са не (167)
Об ли ком сво је осно ве и оста лим кон струк тив
ним ре ше њи ма, пр во бит на цр ква Пре о бра же ња 
[...] пред ста вља скром но оства ре ње мо рав ског 
гра ди тељ ства [...] На ста ла је, по све му су де ћи, у 
де це ни ји ко ја је прет хо ди ла Ко сов ској би ци. (168)
У јед ном по зни јем раз до бљу [...] до гра ђе на је про
стра на при пра та, [...] ди мен зи ја 4,90 х 4,70 m. [...] 
Ње но гра ђе ње мо гло би се до ве сти у ве зу с пре
тва ра њем не ка да шње при дво ри це у ма на стир
ски храм 1398/99. го ди не и при пи са ти мо на ху 
Гер ма ну, о че му по сред но све до чи по зна ти кти
тор ски фре сконат пис. (172–173)
Је дан ме ђу њи ма, гроб 38 – уко пан уз ју жни зид 
при пра те, мо жда је мо гао при па да ти ње ном кти
то ру, мо на ху Гер ма ну. (173)

Пре опи са и из да ња нат пи са ау тор на во ди у нап. 4 чи ње ни цу да је Б. 
Цвет ко вић по след њи об ја вио нат пис, 1999. год. у Ле ско вач ком збор ни ку, али 
не на ла зи за сход но да на ве де и ста ри ја из да ња, иа ко је у Упут ству за ау
то ре та оба ве за из ри чи то на мет ну та ау то ри ма. Ау тор твр ди да је при ре дио 
из да ње на осно ву лич ног уви да и сни ма ка из ве сног Ог ње на Ми ши ћа. Цвет
ко ви ћу се у ис тој на по ме ни за ме ра да је ис пу стио де ло ве тек ста и „до пи си
вао оште ће на ме ста, ко ја су по ста ла са став ни део тек ста .ˮ Ово по след ње не 
од го ва ра исти ни, јер Цвет ко вић ни је, ни ти је мо гао да до пи су је „оште ће на 
ме ста ,ˮ већ је по ку ша вао да ре кон стру и ше текст ко ји не до ста је на оште ће ним 
де ло ви ма нат пи сног по ља и те ре кон струк ци је ни су по ста ле „са став ни део 
тек стаˮ већ су ја сно из дво је не, као што је оби чај у из да ва њу из во ра, стре ла стим 
за гра да ма. Ми шић упо зо ра ва и да Цвет ко вић ни је „до нео у из да њу фо то
гра фи је .ˮ Ови Цвет ко ви ће ви про пу сти, а то је тек по че так ка та ло га ње го вих 
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гре хо ва ко ји се ни жу у на ред ним на по ме на ма, ни су за сме та ли ау то ру да без 
окле ва ња за хва ти из Цвет ко ви ће вог бу на ра ин фор ма ци ја ка да је тре ба ло 
да ти фи зич ки опис нат пи са. Ево ка ко то из гле да: 

Ми шић (2017), 14 Цвет ко вић (1999), 88
Тан ка бра он бор ду ра уо кви ру је текст 
нат пи са, ко ји је из ве ден на бе лој пра
во у га о ној осно ви ши ри не 37 cm и ду
жи не 137 cm. По што је нат пис на по
чет ку оште ћен ду жи на је би ла ве ћа за 
око 15 cm. Пи сар је на све жем мал те
ру оштрим пред ме том из ву као се дам 
ли ни ја, али је за тим текст нат пи са 
сме стио са мо у пет ре до ва не јед на ке 
ду жи не. 

Иден тич на тан ка бра он бор ду ра уо кви ру је и текст 
Гер ма но вог нат пи са, ко ји је из ве ден на бе лој пра во
у га о ној осно ви ши ри не 37 cm и ду жи не 137 cm, с 
тим што је осно ва нат пи са пре оште ће ња пр во бит но 
мо гла би ти ду гач ка и це лих 150 cm. [...] пи сар нат пи
са је не ким оштрим пред ме том на све жем мал те ру 
из ву као се дам ли ни ја, али је нат пи сни текст сме стио 
по том у све га пет ре до ва.
Струк ту ра нат пи са је не пра вил на са ре до ви ма не
јед на ке ду жи не. 

Ово тим ви ше чу ди јер је ау тор, ка ко је сâм на вео, при ре дио из да ње на 
осно ву лич ног уви да, па се по ста вља пи та ње за што пре у зи ма по дат ке о од
ли ка ма нат пи са од Цвет ко ви ћа, чи ју је на уч ну ва ља ност ви ше стру ко до вео 
у пи та ње, ка да је и сâм мо гао то да ура ди на ли цу ме ста и мо жда по ну ди још 
не ки при мер оби ља гре ша ка ко је је при пи сао свом прет ход ни ку. А у том 
по ри ву са плео се не згод но већ при пр вом по ку ша ју. Сле де ће пре у зи ма ње 
по да та ка од Цвет ко ви ћа ау тор је обо га тио ис прав ка ма (кри ти ка ма) сво га 
из да шног из во ра. 

Ми шић (2017), 14 Цвет ко вић (1999), 88
Сло ва су ис пи са на там но бра он бо јом, 
а цр ве ном су ис пи са ни ти ту ла и име 
Сте фа на Ла за ре ви ћа. 

Ве ћи део нат пи са из ве ден је там но бра он бо јом, док 
су цр ве ном бо јом ис пи са на са мо име на кне за Сте
фа на и бра та му Ву ка Ла за ре ви ћа. 

Ка ко то да је Ми шић про пу стио да пре у зме и име Ву ка Ла за ре ви ћа из 
ис ка за Б. Цвет ко ви ћа? Об ја шње ње се на ла зи у на по ме ни 6, ко ја се од но си 
на ма ло час ци ти ра ну Ми ши ће ву ре че ни цу: „Б. Цвет ко вић твр ди да је и име 
Ву ка Ла за ре ви ћа ис пи са но цр ве ним ма сти лом што ни је тач но и што се ле по 
ви ди на при ло же ном сним ку .ˮ На про тив, тач но је и то се за и ста „ле по ви ди 
на при ло же ном сним ку .ˮ Зар би би ло мо гу ће да Б. Цвет ко вић, исто ри чар 
умет но сти, с из ве жба ним оком за бо је, ко ло рит и ва лер не уме да раз ли ку је 
цр ве ну од сме ђе бо је, чак и ако не ис кљу чи мо мо гућ ност да сва ко мо же да 
по гре ши? За и ста, сва ко мо же да по гре ши, али у овом слу ча ју по гре шио је 
онај ко ји је дру гог оп ту жи вао за гре шку. И на сним ци ма ко ји су при ло же ни 
Ми ши ће вом из да њу, и на сним ку ви со ке ре зо лу ци је ко ји је ау тор ове кри
ти ке сâм на чи нио у ман. Ли пов цу „се ле по ви диˮ да је име „Влькомьˮ  ис пи
са но за га си то цр ве ном бо јом, истом оном ко јом су ис пи са не и ре чи „кне за 
Сте фа наˮ и „кнезь Сте фаньˮ , као што је ис прав но на вео Цвет ко вић.

У на став ку опи са нат пи са и да ље се ни жу по зај ми це, ма да не та ко очи
глед не, и узе те с ра зних ме ста у Цвет ко ви ће вом тек сту. 
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Ми шић (2017), 14 Цвет ко вић (1999)
Нат пис је ис пи сан устав ним пи смом, не 
на ро чи то ве штог пи са ра ко ји је ко ри стио 
и не у о би ча је не скра ће ни це и ре ла тив но 
ма ли број ли га ту ра. 

Оште ћен је на ле вој (се вер ној) стра ни 
та ко да не до ста ју по че ци свих пет ре до ва.

По што пи сар ни је по што вао ду жи ну ре
да те шко је ре кон стру и са ти не до ста ју ће 
де ло ве тек ста нат пи са. 

Оште ће ње је по сле ди ца от па да ња фре ско
мал те ра. Ме ђу тим, оште ће ње у по след
њем, пе том ре ду, на ста ло је као по сле ди
ца на мер ног бри са ња де ла пр во бит ног 
тек ста. Из бри са на сло ва се од но се на део 
дис по зи ци је из по ве ље ко јом је кнез Сте
фан Ла за ре вић дао има ња овом ма на
сти ру. 

Из ве ден је [...] круп ним пи сме ни ма устав ног ти па. 
По себ ну од ли ку [...] нат пи са чи ни [...] не ко ли ко 
не у о би ча је них скра ће ни ца и ре ла тив но ма ло ли
га ту ра. (88)

Нат пис је оште ћен на ле вој стра ни [...] од ре ђен број 
ре чи не до ста је на по чет ку го то во сва ког ре да. (88)

С об зи ром на то да пи сар ни је по што вао јед на ку 
ду жи ну ре до ва, те шко је са пот пу ном из ве сно шћу 
са чи ни ти це ло ви ту ре кон струк ци ју нат пи са. (88)

[...] по ред оште ће ња на се вер ној стра ни нат пи са, 
што је по сле ди ца от па да ња ве ли ког де ла фре ско
мал те ра, по сто ји још јед но оште ће ње нат пи са у 
по след њем ре ду. [...] на мер но уни шта ва ње де ла 
нат пи сних сло ва не по сред ним бри са њем бо је ног 
сло ја. [...] из бри са не оне ре чи ко је се од но се на 
јед но од има ња ко је је ма на сти ру Ли пов цу по кло
нио кнез Сте фан Ла за ре вић (93)

Оче ки ва ло би се да Ми ши ће во чи та ње нат пи са,7 с об зи ром на ње гов 
та ко кри ти чан став пре ма сво ме прет ход ни ку, бу де бес пре кор но. Ме ђу тим, 
не во ље чи та о ца ту не пре ста ју, као уо ста лом ни „гре сиˮ Бра ни сла ва Цвет ко
ви ћа. Већ код чи та ња пр ве ре чи – гре шка! Уме сто „вьпльщєниѥмьˮ  Ми шић 
је про чи тао „вьпльщєни ниѥмьˮ . Мо гли би смо прет по ста ви ти да је гре шка 
на ста ла то ком при пре ме тек ста за штам пу уко ли ко би ово био је ди ни Ми
ши ћев про пуст. Ме ђу тим, ни жу се по том но ве гре шке, као и нео прав да не 
кри ти ке на ра чун Цвет ко ви ћа: 

* Уз реч „смєрѣниˮ (l. 1) на по ме на 8 упо зо ра ва да је Б. Цвет ко вић „ову 
реч ло ше про чи тао као смѣрни .ˮ Тврд ња је не и сти ни та – Цвет ко вић је ову 
реч пра вил но про чи тао као „смєрѣниˮ (Б. Цвет ко вић, нав. де ло, 88, 94); 

* Уз реч „по тр(ϫ)ди х(ь)ˮ (l. 1), у чи јем раш чи та ва њу је ли га тур но ϫ сме
ште но у нео д го ва ра ју ће за гра де, јер ни је ре зул тат раз ре ша ва ња скра ће ни це 
већ ре кон струк ци је не чи тљи вог де ла ре чи, че ка нас на по ме на 9, опет на 
ра чун Цвет ко ви ћа: „По сле ове ре чи, а пре сле де ће Б. Цвет ко вић је до дао СЕ 
што би гра ма тич ки би ло ис прав но, али на нат пи су не ма ме ста за ову реч. 
Што го во ри о пи сме но сти пи са ра .ˮ Та ква не на мер на ис пу шта ња ни су рет кост 
код сред њо ве ков них пи са ра и ни ка ко не мо гу би ти све до чан ство о њи хо вој 
пи сме но сти или не пи сме но сти, тим пре што је бо је на мал тер на под ло га из
над гор ње ли ни је пр вог ре да тек ста оште ће на, те по сто ји мо гућ ност да је 
пи сар на кнад но до дао ис пу ште ну реч цу из над ре да (као што је то учи нио 
код ре чи „бла говєрна го ,ˮ у 4. ре ду, или „сьврьши телю ,ˮ у 5. ре ду). То ли ко о 
гра ма тич ки ис прав ном и мо гу ћем, а оно што је не спор но гра ма тич ки не ис
прав но је сте ма ло час ци ти ран Ми ши ћев ис каз, бу ду ћи да ре че ни ца – „Што 

7 Ау тор се ни је упу штао у ре кон струк ци је не до ста ју ћих де ло ва тек ста, али је у на по
ме на ма, уз вред но сне су до ве, на во дио Цвет ко ви ће ве пред ло ге ре кон струк ци је.



го во ри о пи сме но сти пи са ра.ˮ  – не мо же да сто ји са мо стал но, већ као за ви сна 
ре че ни ца одво је на од глав не за пе том, што го во ри о пи сме но сти ау то ра;

* Ми шић уоп ште не при ме ћу је ни ти пре пи су је па је рак, ма кар и ако га 
је пи сар че сто ста вљао на ети мо ло шки нео прав да на ме ста: оп ͛щє, иȥ͛во ли, 
м͛нє, начєльст͛во ва ти (l. 2); к͛то, дрьȥ͛нєть (l. 3); ϫ ли пов͛ци  (l. 5);

* „ѥго жєˮ (l. 2) тре ба „ѥгожє ;ˮ
* Уз реч „немьˮ  (l. 2), у де лу ре че ни це: „по мне вь немь жи ти ,ˮ на по ме на 

11 ве ли да је Б. Цвет ко вић ову реч ис пу стио, што не од го ва ра исти ни. И у 
ана ли тич ком раш чи та ва њу тек ста (Б. Цвет ко вић, нав. де ло, 89) и у це ло ви
том из да њу нат пи са (исто, 94) на ла зи се реч „немьˮ  на од го ва ра ју ћем ме сту; 

* „молю ȥакли наюˮ (l. 2) – ис пу штен ве зник „иˮ из ме ђу ове две ре чи. 
Код Цвет ко ви ћа (исто, 89, 94) је на ме сту;

* Уз ре чи „да раȥоритьˮ  (l. 3) на по ме на 13 твр ди да је Цвет ко вић „ис пу стио 
ове ре чи .ˮ По но во не тач на тврд ња. На оба ме ста у Цвет ко ви ће вој сту ди ји 
(исто, 89, 94) ове ре чи на ла зе се на сво ме ме сту; 

* „в(ь)сємиˮ (l. 5) тре ба „в͛сєми ;ˮ
* оште ће но ме сто из ме ђу ре чи „кри виˮ и „мо равѣ ,ˮ у одељ ку нат пи са 

где се на бра ја ју при ло зи Сте фа на и Ву ка Ла за ре ви ћа ма на сти ру, Цвет ко вић 
је ре кон стру и сао „кри ви вир на мо равѣ ,ˮ иза брав ши онај од по сто је ћих дво
дел них то по ни ма с атри бу том „кри виˮ ко ји би од го ва рао прет по став ци да 
је ма на сти ру по кло ње но ри бо ло ви ште. Ми шић, у нап. 17, не од ба цу је та кву 
мо гућ ност, али до да је да су се уз при дев „кри виˮ мо гле на ла зи ти и име ни це 
бор, брест итд. Ме ђу тим, Кри ви бор или Кри ви брест нај пре би мо гли би ти 
ми кро то по ни ми, на зи ви међ ни ка, ка кве че сто сре ће мо у опи си ма ме ђа сред
њо ве ков них вла сте лин ста ва, док је ов де сва ка ко реч о не ком по се ду. 

Оста так тек ста члан ка, ко ји би се услов но мо гао на зва ти ко мен та ром, 
ба ви се по ло жа јем ли по вач ког кра ји шта, на ис точ ној гра ни ци Срп ске зе мље, 
и по ку ша јем да се иден ти фи ку је вла сте лин, кти тор ма на сти ра Ли пов ца. 
Осла ња ју ћи се на ле то пи сач ку бе ле шку ко ја го во ри о по бе ди над Тур ци ма 
срп ских вла сте ли на Цре па и Ви то ми ра у бо ју на Ду брав ни ци код Па ра ћи на 
1380. г., и на чи ње ни цу да је Цреп био за по вед ник су сед ног пе тру шког кра
ји шта, ау тор да је прет по став ку да је Ви то мир био ли по вач ки кра ји шник и 
да је упра во он са хра њен у кти тор ској гроб ни ци у Цр кви Све тог Сте фа на. 
Ме ђу тим, већ у на ред ном па су су, без до дат них ар гу ме на та, та прет по став ка 
пре и на че на је у тврд њу. 

На кра ју чи та ња тог крат ког при ло га оста је ути сак да по нов но об ја вљи
ва ње нат пи са из Ли пов ца не ма ни ка кву на уч ну и прак тич ну вред ност, бу
ду ћи да је из да ње нат пи са у члан ку Бра ни сла ва Цвет ко ви ћа тач ни је, а ње гов 
ко мен тар не у по ре ди во са др жај ни ји. 

ЈОШ ЈЕ ДАН ПРИ МЕР ОД ИСТОГ АУ ТО РА

Не оста вља мно го бо љи ути сак ни дру ги при лог С. Ми ши ћа, ко ји је при
ре дио у са рад њи с Алек сан дром Фо сти ков, „Не ко ли ко нат пи са из Под ри ња ,ˮ 
НиЗ 1, 21–28, у ко јем су (по но во) об ја вље ни нат пи си са Цр кве Св. Ђор ђа у 
Со пот ни ци код Го ра жда и Цр кве Св. Бо го ро ди це у Чај ни чу. 
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На по чет ку при ло га, ау то ри упу ћу ју на но ви ји рад о Цр кви Св. Ђор ђа 
Дра га на Вој во ди ћа, а за тим да ју кра так опис ње них ар хи тек тон ских од ли ка, 
ко ји је са чи њен од до слов но пре у зе тих ре че ни ца из опи са Д. Вој во ди ћа:

С. Ми шић, А. Фо сти ков, „Не ко ли ко нат пи са 
из Под ри ња ,ˮ НиЗ 1 (2015), 21

Д. Вој во дић, „Кти тор ска де лат ност Стје па на 
Вук чи ћа Ко са чеˮ, Шће пан По ље и ње го ве 
све ти ње кроз вје ко ве, Бе ра не 2010, 62

Реч је о јед но брод ној цр кви са по лу кру жном 
ол тар ском ап си дом и пра во у га о ним пев ни
ца ма уз боч не зи до ве на о са. 
На се ве ро и сто ку цр кве на кнад но је до зи дан 
ма ли па ра клис, а на за па ду про стра на при
пра та. 

Реч је о јед но брод ној цр кви с по лу кру жном 
ол тар ском ап си дом и пра во у га о ним „ра шкимˮ 
пев ни ца ма уз боч не зи до ве на о са.
На се ве ро и сто ку цр кве на кнад но је до зи дан 
ма ли па ра клис, а на за па ду про стра на при
пра та.

Не ма ни ка квог оправ да ња за по нов но об ја вљи ва ње кти тор ског нат пи са 
хер це га Сте фа на на Цр кви Св. Ђор ђа. Нат пис је одав но по знат у на у ци и не
бро је но пу та ана ли зи ран и ко ри шћен у исто ри о граф ским при ло зи ма. По сто
је, шта ви ше, кри тич ка из да ња у збор ни ци ма Мар ка Ве га и Гор да не То мо вић, 
ма да ау то ри твр де да су нат пи си ово га пу та „при ре ђе ни по свим пра ви ли ма 
из да ва ња .ˮ О ко ја су се пра ви ла из да ва ња огре ши ли Ве го и То мо вић и ко од
ре ђу је ко ја су то пра ви ла? За пра во, ка да се бо ље по гле да, по ста је ја сно да су 
ау то ри пре у зе ли од сло ва до сло ва (са свим ре ше њи ма у раз ре ша ва њу скра
ће ни ца) чи та ње Гор да не То мо вић. Ти ме су пре у зе ли и ње не гре шке, не по ку ша
ва ју ћи да про ве ре чи та ње пре ма сним ку нат пи са ко ји са ми об ја вљу ју.8 А на 
том сним ку ле по се ви ди да пи ше „рабьˮ , а не „раб ,ˮ ка ко чи та То мо вић, а не
кри тич ки пре у зи ма ју Ми шић и Фо сти ко ва. Исто су по сту пи ли и у слу ча је
ви ма оста лих гре ша ка Г. То мо вић: ино ви ра ни да тив „мнѣˮ без раз ло га је вас
по ста вљен у ста ро сло вен ском ли ку „м(ь)нѣ ;ˮ пра ви лан да тив „вл(а)д(ы)цѣˮ 
по гре шно је раз ре шен и ни је про чи та но сло во ѣ на кра ју – „вл(а)д(и)ць(ɪ) .ˮ Да 
ли је, да кле, то при ре ђи ва ње „по свим пра ви ли ма из да ва њаˮ или су ау то ри има
ли без гра нич ну ве ру у чи та ње Гор да не То мо вић па ни јед но ње но сло во ни су 
же ле ли да до ве ду у пи та ње? Че му он да но во из да ње? Ако је већ је дан од ци ље
ва ча со пи са, на ве ден у увод ној ре чи, да се по но во из да ју нат пи си „ко ји ни су 
до бро рас чи та ни ,ˮ за што та при ли ка ни је ис ко ри шће на? Ако се у Упут ству за 
ау то ре за по ве да да се мо ра ју на ве сти по да ци о ра ни јим из да њи ма, „ако их је 
би ло! ,ˮ за што он да ни је на ве де но да по сто ји калк и чи та ње нат пи са у при ло гу 
Здрав ка Кај ма ко ви ћа, „Dri na u do ba Ko sa ča”, Na še sta ri ne 14–15 (1981), 159?

Ау то ри су об ја ви ли и два нат пи са Ва си ли ја Ива но ви ћа на до про зор ни ку 
ју жне пев ни це Цр кве Св. Ђор ђа. Не ја сна је фо то гра фи ја пр вог и ло ши је очу
ва ног нат пи са. Та ко ђе, ма лог је фор ма та и пот пу но не чит ка си ту а ци о на фо
то гра фи ја до про зор ни ка с нат пи си ма. У пи та њу је, по свој при ли ци, два пу та 
ис пи сан исти нат пис, а пр ви мо жда ни је до вр шен. У из да њу тек ста дру гог, у 
це ли ни са чу ва ног и ла ко чи тљи вог, ни су пра вил но обе ле же ни по че ци ре до ва. 
Ред 3 по чи ње гла го лом „ωста витьˮ , а не за ме ни цом „иже ,ˮ ко ја му прет хо ди; 
ред 5 по чи ње име ни цом „ма ти ,ˮ а не за ме ни цом „ємѹ .ˮ Ве зник „иˮ и по ка зна 
за ме ни ца „саиˮ („сьиˮ с во ка ли зо ва ним по лу гла сом), по гре шно су про чи та ни 

8 Ина че ве о ма ква ли тет ном, што ни је од ли ка ве ћи не фо то гра фи ја у овом ча со пи су. 
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као име „Исаиˮ (тј. Иса и ја). За пра во, реч је о па ра фра зи одељ ка Лу ки ног Је
ван ђе ља, 14, 26; 14, 27; 14, 33: Онај ко ји оста ви оца и ма тер ме не ра ди, ја ћу му 
би ти ма ти и отац, „и саи єсть мои ѹчєникьˮ , тј. „и тај (и та кав) је мој уче ник .ˮ 
Да кле, не ма ни ка квог Иса и је, ко ји би био уче ник Ва си ли ја Ива но ви ћа. Ова ква 
по чет нич ка гре шка уто ли ко је чуд ни ја с об зи ром на то да је ре дак ци ју из да ња 
тек ста оба ви ла др Та тја на Су бо тинГо лу бо вић, ре дов ни про фе сор Оде ље ња за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, струч њак за ста ри срп ски је зик.

Над гроб ни нат пис Ра до сла ва Ши ри ни ћа пред Цр квом Св. Ђор ђа та ко ђе 
је ви ше пу та и ис прав но из да ван. Ау то ри на во де са мо из да ња Ма р ка Ве га и 
Ше фи ка Бе шла ги ћа, а из о ста вља ју: С. Ко са но вић, „Срп ске ста ри не у Бо сни ,ˮ 
ГСУД 29 (1871), 162; Ć. Tru hel ka, „Bo san či ca. Pri nos bo san skoj pa le o gra fi ji ,ˮ 
GZM 1, sv. 4 (1889), 76; Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, III, 
Бе о град 1905, бр. 4766. Сни мак је не ја сан и пот пу но не чи так, нат пис на са мом 
спо ме ни ку већ знат но оште ћен, па ау то ри „по је ди на сло ваˮ до но се „пре ма 
ра ни јим из да њи ма .ˮ Ни је би ло ни јед ног раз ло га да се по но во об ја ви, јер је 
у пи та њу кра так нат пис, јед но став не по ру ке, без не ја сних ме ста у чи та њу. 

У одељ ку члан ка по све ће ном нат пи су о из град њи но ве Цр кве Ус пе ња 
Бо го ро ди чи ног у Чај ни чу из 1863. на ла зе се, у нај ма њу ру ку, чуд ни ис ка зи. 
Ау то ри ве ле да нат пи си са но ве цр кве „због услов не са вре ме но стиˮ ни су 
„до жи ве ли и да бу ду из да ти .ˮ Ни је ја сно шта озна ча ва из раз услов на са вре
ме ност. Ка же се и да је осни вач ки нат пис ис пи сан „цр кве но срп ским је зи ком .ˮ 
Та кав иди ом, пре ма мо јим са зна њи ма, ни је по знат на у ци о срп ском је зи ку. 
За нат пис на зво ни ку цр кве ка же се да је „пи сан мал те не (тако!) са вре ме ним 
је зи комˮ те му за то пре во да не тре ба.

Тре ба на гла си ти и да су опи си спо ме ни ка са свим су мар ни, ни су да те 
ме ре, сте пен оште ће ња је ис ка зан нео д ре ђе ним вред но сти ма („при лич но је 
оште ћенˮ). За нат пи се на Цр кви Св. Ђор ђа не ма кал ко ва. Нат пи си цр кве у 
Чај ни чу је два да су опи са ни. 

Из го ре на ве де них при ка за сти че се ути сак да је пред сед ник Из да вач ког 
са ве та ма ло шта по што вао од пра ви ла за из да ва ње нат пи са, ко ја је сâм про мо
ви сао у увод ном сло ву 1. све ске. Ако се та ко пре ма про кла мо ва ним на че ли ма 
уре ђи ва ња ча со пи са од но си ве ро ват но нај ва жни ји члан ти ма ко ји га во ди, шта 
он да оче ки ва ти од оста лих са рад ни ка. Да ли се са мо на њих од но си за по вед
нич ки тон и ус клич ни ци у Упут ству за ау то ре? Од го вор је, за не во љу ча со пи
су и на уч ној исто ри о гра фи ји у Ср би ји, не га ти ван. По ви ше ни тон Упут ства 
оти шао је у ве тар, а отре си то на го ве ште на ви со ка ме ри ла ква ли те та при логâ, 
ко је ће пи са ти „струч ња ци ,ˮ је два да се на зи ру у не ко ли ко слу ча је ва. За пра во, 
пре би се ре кло да је ве ћи на са рад ни ка сле ди ла лош при мер ко ји им је дао 
пред сед ник Из да вач ког са ве та у увод ној ре чи и ана ли зи ра ним члан ци ма. 

КА КО НЕ ТРЕ БА ПИ СА ТИ НА УЧ НЕ РА ДО ВЕ: 
ПРИ МЕР ЈЕД НОГ ЧЛА НА РЕ ДАК ЦИ ЈЕ

Ка кве раз ме ре то мо же да по при ми (и до слов но, пре ма бро ју стра ни ца) 
по ка за ћу ана ли зом при ло га ко је је са мо стал но или ко а у тор ски об ја вио Не
бој ша Ђо кић.
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Не бој ша Ђо кић и Ни ко ли на Ба бић, „Ста ри нат пи си у ма на сти ру Фе нек ,ˮ 
НиЗ 1, 47–89.

Ве ћи на нат пи са и сви за пи си из ма на сти ра Фе нек већ су об ја вље ни, 
ка ко ка жу ау то ри, па ов де пру жа ју тек сто ве свих нат пи са на јед ном ме сту, 
а да се ко мен та ри не би по на вља ли (и за за пи се ко ји су об ја вље ни у за себ ном 
члан ку; в. да ље), увод ни оде љак чи ни оп шир на исто ри ја ма на сти ра Фе нек 
ка ко би ко ри шће ње нат пи са и за пи са „би ло ра зу мљи ви је не са мо у кон тек сту 
исто ри је са мог ма на сти ра и Сре ма, не го и це ле Ср би је .ˮ Пре глед исто ри је ма
на сти ра Фе нек за у зео је 23 стра ни це, без ви дљи вог оправ да ња и про тив но 
уре ђи вач ким пре по ру ка ма, јер су прак тич но сви нат пи си већ би ли об ја вље ни 
и ко мен та ри са ни, а по сто је и нај ма ње две мо но гра фи је и ви ше на уч них ра до ва 
и кра ћих при ло га о ма на сти ру. Та кво, не по треб но тро ше ње про сто ра мо жда 
би се мо гло оправ да ти да су ау тори до нели но ве по дат ке о исто ри ји ма на
сти ра, или оне по зна те на но ви на чин про ту ма чили. Не са мо да је то из о ста
ло, већ је ау то ри ма у це ло сти оста ла не по зна та но ви ја на уч на ли те ра ту ра о 
Сре му и срем ским ма на сти ри ма. Не ма, ре ци мо, пре глед ног ра да Алек сан дра 
Кр сти ћа, „Вре ме тур ске вла сти у Сре му ,ˮ Срем кроз ве ко ве, Бе о град –Бе о чин 
2006, 75–101; не ма ра до ва Дра га не Аме до ски о Зе му ну и ње го вој на хи ји, 
бу ду ћи да је Фе нек при па дао Зе мун ској на хи ји [Д. Аме до ски, „Зе мун и Зе
мун ска на хи ја у XVI ве ку ,ˮ Исто риј ски ча со пис 52 (2005), 195–224; Иста, 
„Два по пи са Зе мун ске на хи је из 1578/9. и 1588–1598. го ди не ,ˮ Ме шо ви та 
гра ђа (Mi scel la nea) 27 (2006), 187–234]; не ма нај но ви је док тор ске ди сер та ци је 
о Срем ском сан џа ку Не бој ше Шу ле ти ћа, Срем ски Сан џак у XVI ве ку, Бе о град 
2013. (док тор ска ди сер та ци ја у ру ко пи су до ступ на на адре си https://fe do rabg.
bg .ac .rs /fe do ra/ge t/o:8235/bdef:Con tent/get ). Не ма чак ни већ кла сич не сту ди је 
Ол ге Зи ро је вић о цр ква ма и ма на сти ри ма Пећ ке па три јар ши је.

Раз о ча ре ње је уто ли ко ве ће, а ути сак по сле про чи та ног го то во му чан, 
ка да се схва ти да је нај ве ћи део увод ног тек ста не сум њи ви пла ги јат. Ево 
не ко ли ко при ме ра: 

* стр. 50–53, по гла вља „Срем ски ма на сти ри у осман ским деф те ри маˮ 
и „По ло жај ма на сти ра Фе нек у до њем Сре муˮ – пре пи сан је од ре чи до ре чи, 
укљу чу ју ћи и на по ме не, цео чла нак (осим увод ног и за вр шног одељ ка) Бра
ни сла ва Ђур ђе ва, „̓ Pro da ja cr ka va i ma na sti raʼ za vre me vla de Se li ma II ,ˮ Go
diš njak Druš tva isto ri ča ra BiH 9 (1957), 241–247. Та ко смо, ре ци мо, у па ке ту с 
члан ком Ђур ђе ва до би ли у нап. 12 и по да так из 1957. го ди не да се ми кро фил
мо ви деф те ра за Срем ски сан џак из 16. ве ка чу ва ју „у Се ми на ру за на ци о нал ну 
исто ри ју у Бе о гра ду ,ˮ иа ко та ква ор га ни за ци о на је ди ни ца на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду не по сто ји већ де це ни ја ма.

* стр. 53–56, по гла вље „Ма на стир Фе нек и до њи Срем по сле Кар ло вач
ког ми раˮ и пр ви део по гла вља „Ма на стир Фе нек и до њи Срем се при па ја ју 
Ау стри јиˮ (тако!) – пре у зе то, го то во од ре чи до ре чи, из члан ка Ди ми три ја 
Ру вар ца, „Из бор ни са бор 1713. и по пис се ла у Сре му што су пот па да ла под 
бе о град ског ми тро по ли та од 1699.–1719.ˮ , Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во
слав не Кар ло вач ке ми тро по ли је, год. I, бр. 3 и 4 (1911), 43–46; 

* стр. 57, по гла вље „Злат ни крстˮ – пре у зе то са скра ће њи ма од Бран ка 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, Зе мун 1995, 126–128; 
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* стр. 58–59, по гла вље „Ви зи та ци ја ма на сти ра Фе не ка 12. ју на 1753. 
го даˮ (тако!) – пре штам па но је, без ви дљи вог раз ло га, из да ње ви зи та ци је 
ма на сти ра из 1753, ко ју је об ја вио Д. Ру ва рац, Опис фру шко гор ских ма на сти
ра 1753. год., Срем ски Кар лов ци 1903, 24–27; 

* стр. 60–61, по гла вље „Ма на стир Фе нек и до њи Срем ула зе у са став 
Вој не гра ни цеˮ – са чи ње но из до слов но пре пи са них оде ља ка рас пра ве Слав
ка Га ври ло ви ћа, „О на се ља ва њу срп ске ми ли ци је и Кли ме на та у Сре му 
1737–1739 ,ˮ Исто риј ски ча со пис 9–10 (1959), 249–258; 

* стр. 62, део по гла вља „Опис ма на сти ра Фе не ка из 1771. го ди неˮ – пре
пи са но до слов но из члан ка Д. Ру вар ца, „Опис фру шко гор ских ма на сти ра од 
1771. го ди не ,ˮ Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во слав не Кар ло вач ке ми тро по
ли је, год. III, св. 2 (1913), 97 и 122–123; 

* стр. 63, по гла вље „Ау стриј ски цар Јо сиф II у Фе не куˮ – пре пи са но 
до слов но из књи ге Бо шка Стри ке, Фру шко гор ски ма на сти ри, За греб 1927, 
168–169; 

* стр. 67, оде љак о бо рав ку Ка ра ђор ђа у Фе не ку – пре пи са но до слов но 
из књи ге Б. Стри ке, Фру шко гор ски ма на сти ри, 172; 

* стр. 68, по гла вље „Ма на стир Фе нек у XIX ве ку и по чет ком XX ве каˮ 
– пре пи са но до слов но из књи ге Б. Стри ке, Фру шко гор ски ма на сти ри, 174–175; 

* стр. 69, по гла вље „Игу ман Да ни ло Бр за ко вићˮ – пре пи са но са скра
ће њи ма из књи ге Б. Стри ке, Фру шко гор ски ма на сти ри, 175–177; 

* стр. 70–71, оде љак о ма на сти ру у Пр вом свет ском ра ту – пре пи сан 
до слов но из књи ге Б. Стри ке, Фру шко гор ски ма на сти ри, 178–179; и сли ка 
5 (ле ген да: „Те шко оште ће ни ма на стир у ле то 1914. го ди неˮ) пре у зе та је из 
исте књи ге, стр. 173 (ле ген да: „Ау стро у гар ска вој ска ра за ра фе неч ку цр квуˮ). 

Ни је мно го бо ље ста ње ни са из да њем нат пи са. Не по сто ји до след но 
спро ве де но на че ло у при ре ђи ва њу тек сто ва, а по го то во не ма ни ка кве ди сци
пли не у на сто ја њу да се по шту ју уре ђи вач ке пре по ру ке. Ре ци мо, не ки нат
пи си има ју ко мен та ре, а не ки, као бр. 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, не ма ју. Не
ком плет ни су по да ци о ста ри јим из да њи ма – ау то ри ма је пот пу но про ма кла 
збир ка Пе тра Мо ми ро ви ћа, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не, 
1–6, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2004. Нат пи си 1 
и 2, иа ко се од но се на ма на стир Фе нек, не на ла зе се у ње му, а чла нак но си 
на зив „Ста ри нат пи си у ма на сти ру Фе нек .ˮ С об зи ром на ова кав из бор нат
пи са би ло би при род ни је да је чла нак но сио на зив „Ста ри нат пи си о ма на
сти ру Фе нек .ˮ За ве ћи ну нат пи са ни је да та фо то гра фи ја у бо ји (а та мо где 
је сте, обич но је не у по тре бљи ва), иа ко је уре ђи вач ким пре по ру ка ма то про
пи са но као оба ве зан еле ме нат из да ња. Ни су об ја вље ни сви по зна ти нат пи си 
о ма на сти ру Фе нек. Го то во сви опи си спо ме ни ка пре у зе ти су до слов но из 
књи ге Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, Зе мун 1995. итд. Ево ка ко то из гле да 
на по је ди нач ним при ме ри ма, уз на во ђе ње по да та ка о ста ри јим из да њи ма 
ко ја су ау то ри пре ћу та ли или за њих ни су зна ли: 

Нат пис 1 – не ја сан сни мак, не чи тљив нат пис; калк, уве ћан, пре у зет од 
Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, Зе мун 1995, 127; 

Нат пис 2 – не ма ни сним ка ни кал ка, текст на осно ву ста ри јих из да ња; 
ау то ри не на во де по да так да ли се над гроб на пло ча и да нас на ла зи у ма на
сти ру Ши ша то вац; 
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Нат пис 3 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. Ву
јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 98; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из 
Вој во ди не 1, бр. 979; 

Нат пис 4 – текст на осно ву ста ри јих из да ња; не ма по да та ка о суд би ни 
пред ме та с нат пи сом. У пи та њу је ма ли сре бр ни ки вот, ко ји је уни штен 1914. 
го ди не ка да је ау стро у гар ска вој ска спа ли ла и опљач ка ла ма на стир (Б. Стри ка, 
нав. де ло, 178); 

Нат пис 5 – исто као и прет ход ни. У пи та њу је ве ли ки крст од по зла ће ног 
сре бра, ко ји је уни штен 1914. го ди не ка да је ау стро у гар ска вој ска спа ли ла и 
опљач ка ла ма на стир (Б. Стри ка, нав. ме сто). Чуд но је да ау то ри ни су са оп
шти ли уз из да ње нат пи са 4 и 5 чи ње ни цу да пред ме ти на ко ји ма су ис пи са ни 
ви ше не по сто је, јер су по дат ке о то ме пре пи са ли с на ве де ног ме ста у књи зи 
Б. Стри ке и сме сти ли у „сво меˮ члан ку са мо три стра ни це ра ни је. 

Нат пис 6 – не ма сним ка, опис спо ме ни ка и калк пре у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, 
Ма на стир Фе нек, 96. 

Нат пис 7 – не ма опи са спо ме ни ка ни ко мен та ра иа ко је реч о над гроб ном 
бе ле гу Са му и ла Ла за ре ви ћа, јед ног од нај ви ђе ни јих фе неч ких је ро мо на ха 
18. ве ка, и ње го вих ро ди те ља; не ја сан, не чи так сни мак; це ло ви то из да ње: П. 
Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2824. 

Нат пис 8 – кти тор ски нат пис; не ма сним ка; калк; ни су на ве де ни би бли
о граф ски по да ци о из да њу Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 63–64 (калк и из
да ње), иа ко ау то ри у нап. 124 упо зо ра ва ју на раз ли ке у чи та њу у од но су на 
Ву јо ви ће во из да ње и од ње га до слов но пре у зи ма ју опис. Ни је на ве ден чла нак 
Јан ка Ма глов ског, „Кти тор ски нат пи си на цр кви ма на сти ра Фе не ка ,ˮ Са оп
ште ња 20–21 (1988–1989), 237–243, ко ји је са чи нио и об ја вио калк, иа ко је 
калк, у ума ње ним раз ме ра ма, пре у зет, по сред но (ве ро ват но из Ву јо ви ће ве 
књи ге) или не по сред но, из тог ра да (стр. 239, сл. 2); из да ње: П. Мо ми ро вић, 
За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2823. 

Нат пис 9 – цр нобе ли сним ци и чи та ње пре у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, Ма
на стир Фе нек, 66; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 
2, бр. 2893. 

Нат пис 10 – му тан сни мак у бо ји; опис пре у зет од Б. Ву јо ви ћа, Ма на
стир Фе нек, 68; из да ња: Б. Ву јо вић, нав. ме сто; П. Мо ми ро вић, За пи си и 
нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2894; цр нобе ли сни мак и калк: Ј. Ма глов ски, 
нав. де ло, 240, сл. 3 и 4. 

Нат пи си 11 и 12 – не ма сни ма ка; кал ко ви, ума ње ни, пре у зе ти од Ј. Ма
глов ског, нав. де ло, 242, сл. 8 и 9; опи си пре у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир 
Фе нек, 68, 70; из да ње: Б. Ву јо вић, Ма на стир Фе нек, 70; П. Мо ми ро вић, За
пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2895 и 2896. 

Нат пис 13 – не ма ни сним ка ни кал ка; чи та ње пре у зе то од Б. Ву јо ви ћа, 
Ма на стир Фе нек, 95; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди
не 3, бр. 4266. 

Нат пис 14 – над гроб ни нат пис Те о до ре Кон стан ти но ве, ко ји се са сто ји 
од грч ког и срп ског тек ста; не чи так сни мак у бо ји са мо грч ког де ла нат пи са; 
пре у зе ти и опис и чи та ње од Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 98–99, без ци
ти ра ња; из да ње срп ског де ла нат пи са: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из 
Вој во ди не 2, бр. 2957. 
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Нат пис 15 – не ма ни сним ка ни кал ка; нат пис о из ра ди ико но ста са, ци
ти ра се са мо из да ње Б. Ву јо ви ћа, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бео
гра да, књ. 2 Ши ре под руч је гра да, Бе о град 1973, 362; из да ња: Б. Ву јо вић, 
Ма на стир Фе нек, 80; П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 
3040. 

Нат пис 16 – не ма ни сним ка ни кал ка; и опис и чи та ње и ко мен тар пре
у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 99–100, без ци ти ра ња; из да ње: П. 
Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 3454. 

Нат пис 17 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 100–101, без ци ти ра ња; из да ње: П. Мо ми ро вић, 
За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 3773.

Нат пис 18 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 101; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си 
из Вој во ди не 2, бр. 3735. 

Нат пис 19 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 102–103; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат
пи си из Вој во ди не 2, бр. 3720. 

Нат пис 20 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 102; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си 
из Вој во ди не 2, бр. 3731. 

Нат пис 21 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 96; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си 
из Вој во ди не 2, бр. 3679. 

Нат пис 22 – не ма ни сним ка ни кал ка; ци ти ра се са мо из да ње Б. Ву јо ви
ћа, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 362; из да ња: Б. Ву јо вић, 
Ма на стир Фе нек, 81–82; П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 3, 
бр. 4084, 4085. 

Нат пис 23 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 365. 

Нат пис 24 – не ја сан сни мак у бо ји; и опис и чи та ње и (по гре шан) рас
по ред/ну ме ра ци ја ре до ва9 пре у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 103, без 
ци ти ра ња; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 3, бр. 5183. 

Нат пис 25 – не ма ни сним ка ни кал ка; чи та ње пре у зе то од Б. Ву јо ви ћа, 
Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 365. 

Нат пис 26 – не ја сан сни мак у бо ји; опис (де лом и чи та ње) пре у зе ти од 
Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 100, без ци ти ра ња; из да ње: П. Мо ми ро вић, 
За пи си и нат пи си из Вој во ди не 4, бр. 6956. 

Нат пис 27 – не ја сан сни мак у бо ји; опис пре у зет од Б. Ву јо ви ћа, Ма на
стир Фе нек, 101, без ци ти ра ња; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си 
из Вој во ди не 4, бр. 6891. 

Нат пис 28 – не ја сан сни мак у бо ји; опис пре у зет од Б. Ву јо ви ћа, Ма на
стир Фе нек, 102, без ци ти ра ња; из да ње: Б. Ву јо вић, нав. ме сто. 

Нат пис 29 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и текст пре у зе ти од Б. Ву
јо ви ћа, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 365. 

9 Иа ко су ау то ри при ло жи ли сни мак у бо ји на ко ме се ја сно ви ди рас по ред тек ста пре ма 
ре до ви ма, што ја сно све до чи о то ме да је чи та ње пре у зе то од Ву јо ви ћа. 



Нат пис 30 – пот пу но не чи так цр нобе ли сни мак, као и опис, чи та ње и 
ко мен тар о кти то ру пре у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 116–117; из
да ња: Б. Ву јо вић, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 367; П. 
Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 3145. 

Нат пис 31 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 122, без ци ти ра ња; из да ња: Б. Ву јо вић, Цр кве
ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 367; П. Мо ми ро вић, За пи си и 
нат пи си из Вој во ди не 3, бр. 4215. 

Нат пис 32 – не ма ни сним ка ни кал ка; тех нич ке гре шке у ре про ду ко
ва њу не ких сло ва ста ре ћи ри ли це; чи та ње пре у зе то од Б. Ву јо ви ћа, Ма на
стир Фе нек, 117; из да ња: Б. Ву јо вић, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да 
Бе о гра да, 367; П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 3, бр. 4244. 

Нат пи си 33 и 34 – се кун дар но упо тре бље на рим ска ара, не ја сан сни мак 
у бо ји; нат пис у фраг мен ти ма из дат као два одво је на нат пи са; опис и чи та ње 
пре у зе ти од Б. Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 123, без ци ти ра ња; из да ње нат
пи са у це ло сти: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2232; 
уп. Б. Ву јо вић, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 367. 

Нат пис 35 – не ма ни сним ка ни кал ка; опис и чи та ње пре у зе ти од Б. 
Ву јо ви ћа, Ма на стир Фе нек, 123, 125, без ци ти ра ња; из да ња: Б. Ву јо вић, 
Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 367–368; П. Мо ми ро вић, 
За пи си и нат пи си из Вој во ди не 5, бр. 8425. 

Ау то ри ни су об ја ви ли све нат пи се у ма на сти ру Фе нек, ка ко су на ја ви ли 
на по чет ку ра да. Ни су об ја вље ни сле де ћи нат пи си: 

36. Нат пис, фраг мен тар но са чу ван, ко ји се на ла зи до пло че с нат пи сом 
31; из да ња: Б. Ву јо вић, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 367; 
исти, Ма на стир Фе нек, 122; П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 
2, бр. 3729. 

37. Нат пис на свећ ња ку, 1856; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си 
из Вој во ди не 3, бр. 5538. 

38. Нат пис на ико ни Св. Пет ке у ка пе ли, 1928; из да ње: П. Мо ми ро вић, 
За пи си и нат пи си из Вој во ди не 4, бр. 7723. 

39. Нат пис на ди ско су, 1930; из да ње: П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си 
из Вој во ди не 4, бр. 7758. 

Не бој ша Ђо кић и Оли ве ра Ду мић, „За пи си из ма на сти ра Фе нек ,ˮ НиЗ 
1, 141–147.

У дру гом при ло гу ау то ри пре штам па ва ју из да ња за пи са из ру ко пи са 
ко ји су не ка да при па да ли ма на сти ру Фе нек, по што, пре ма њи хо вим са зна њи
ма, ни је дан од тих ру ко пи са ви ше не по сто ји. Ау то ри сма тра ју да Љу бо мир 
Сто ја но вић, у сво јој збир ци Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, ни је ис прав но 
пре нео тек сто ве за пи са из ста ри јих из да ња, па се због то га на њих и осла
ња ју. Уз то, „не ки од тих тек сто ва [мисли се на пу бли ка ци је у ко ји ма су 
нат пи си пр во бит но објављени] су те шко до ступ ни, а по себ но ис тра жи ва чи ма 
ван Бе о гра да. Љ. Сто ја но вић је ла ко до сту пан.ˮ  (тако!). У увод ним об ја шње
њи ма упа да у очи не до пу сти ви не мар (или не зна ње) у ко ри шће њу тер минâ 
за пис и нат пис. У на сло ву сто ји за пи си, и рад се за и ста од но си на за пи се у 
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ру ко пи сним књи га ма, али цео дру ги па сус го во ри о нат пи си ма: „Иа ко су 
сви ови нат пи си об ја вље ни код Љ. Сто а но ви ћаˮ (тако!) [...] „Осим два нат
пи саˮ итд. Ево при ме ра у че твр том па су су: „[...] сма тра мо да је оправ да но 
по нов но об ја вљи ва ње свих 11 за пи са [...] ни смо би ли у мо гућ но сти да об ја
вље не нат пи се срав ни мо с ори ги на ли ма .ˮ Не до ста ци ма ра ни јих из да ња при
бро ја но је и то што је ве ћи на би ла об ја вље на без ко мен та ра. Оче ки ва ло би 
се да ће се тај про пуст у овом из да њу ис пра ви ти, али од 11 пре штам па них 
за пи са ни је дан не ма ко мен тар, осим за па жа ња о раз ли ка ма чи та ња ме ђу 
ста ри јим при ре ђи ва чи ма. 

Иа ко је по зна то да је ри зни ца ма на сти ра Фе нек стра да ла 1914, за и ста 
је де ло ва ло не ве ро ват но да су уни ште ни сви ру ко пи си ко ји су при па да ли 
ма на сти ру или но се за пи се ко ји се на ње га од но се. Па жљи ви ји увид у об ја
вље не за пи се и по дат ке о њи ма у ста ри јим из да њи ма по ка зао је, ме ђу тим, да 
су ау то ри при лич но по вр шно при сту пи ли сво ме по слу, јер ни ти су сви ру
ко пи си ко ји су не ка да при па да ли Фе не ку из гу бље ни, ни ти су у овом члан ку 
оку пље ни сви за пи си из тог ма на сти ра. 

За пис 1 – Ми неј за фе бру ар и март, 1563, не ка да при па дао Гор њој цр кви 
у Срем ским Кар лов ци ма, да нас се чу ва у збир ци ру ко пи са Му зе ја СПЦ, бр. 
163 (Д. Бог да но вић, Ин вен тар ћи рил ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји (XI–X VII 
ве ка), Бе о град 1982, бр. 554); Ру вар че во из да ње пре штам па но у: Б. Ву јо вић, 
Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, 355. 

За пис 2 – Ти пик је ру са лим ски, 1573. или 1574, не ка да при па дао зби р ци 
ма на сти ра Кру ше дол, да нас се чу ва у зби р ци ру ко пи са Му зе ја СПЦ, бр. 67 
(Д. Бог да но вић, Ин вен тар, бр. 1543); опис: С. Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма
на сти ра Кру ше до ла, Срем ски Кар лов ци 1914, бр. 51. 

За пис 3 – че тво ро је ван ђе ље ма на сти ра Фе не ка 1574; већ кра јем де ве те 
де це ни је 19. ве ка фе неч ки мо на си ни су ус пе ли да, на мол бу Ила ри о на Ру
вар ца, на ђу ру ко пис у ма на сти ру;10 за пис је по знат пре ма пре пи су Ви кен ти ја 
Ра ки ћа у Исто ри ји ма на сти ра Фе не ка, Бу дим 1799, 4; из да ње фраг мен та 
за пи са: Д. Ру ва рац, „Кад су пре не те све те мо ћи кра ља Сте ва на (Си ме о на мо
на ха) из Вра ћевш ни це у Фе нек и из ње га на траг у Ср би ју ,ˮ Ја вор, год. 14, бр. 41 
(1887), 664–665. 

За пис 4 – У истом ру ко пи су као и За пис 2 (Му зеј СПЦ, бр. 67).
За пис 5 – У истом ру ко пи су као и За пис 3; са др жи на за пи са по зна та је 

пре ма па ра фра зи Ви кен ти ја Ра ки ћа у Исто ри ји ма на сти ра Фе не ка, Бу дим 
1799, 4–5; ов де се Ра ки ће ва па ра фра за, оде љак ње го вог тек ста из по ме ну те 
књи ге, пре у зи ма и пред ста вља као из да ње за пи са. 

За пис 6 – Фе неч ки ле то пис, чу ва се у Би бли о те ци На род ног му зе ја у 
Пра гу, зби р ка Па вла Јо си фа Ша фа ри ка (Knihovnа Národního mu zea, Pra ha, 
Šafaříkova kni hov na, IX H 4 [Š 27]); опис: И. Шпа ди јер, В. Три јић, З. Ра кић, 
З. Ран ко вић, Срп ске ру ко пи сне књи ге у Че шкој, Бе о град 2015, 78–79. 

За пис 7 – Ста ра На род на би бли о те ка у Бе о гра ду, бр. 40 (Љ. Сто ја но вић, 
Ка та лог На род не би бли о те ке у Бе о гра ду IV. Ру ко пи си и ста ре штам па не 
књи ге, Бе о град 1903, бр. 485); из го рео 6. апри ла 1941. 

10 И. Ру ва рац, О пећ ким па три јар си ма од Ма ка ри ја до Ар се ни ја III (1557–1690), За дар 
1888, 12, 44. 

137



138

За пис 8 – ро до слов срп ски; чу ва се у Ста рој зби р ци Ар хи ва СА НУ, бр. 
298; опис ру ко пи са и из да ње за пи са: Љ. Сто ја но вић, Ка та лог ру ко пи са и 
ста рих штам па них књи га – Зби р ка Срп ске кра љев ске ака де ми је, Бе о град 1901, 
бр. 127. Ау то ри су до слов но пре у зе ли по да так уз из да ње за пи са у зби р ци Љ. 
Сто ја но ви ћа, За пи си и нат пи си II [не III!], бр. 4532, да се за пис на ла зи „у 
ру ко пи су А. Б. бр. 298 ,ˮ али ни су учи ни ли на пор да у спи ску скра ће ни ца, у 
1. то му Сто ја но ви ће ве зби р ке, про на ђу раз ре ше ње те скра ће ни це – „Би блио
те ка Срп ске Кра љев ске Ака де ми је у Бе о гра дуˮ – што би им био ја сан пу то
каз где би се ру ко пис да нас мо гао чу ва ти. На истом оном ме сту на ком се 
на ла зио и ка да је Сто ја но вић пре пи сао текст за пи са из ње га. 

За пис 9 – Ста ра На род на би бли о те ка у Бе о гра ду, бр. 56 (Љ. Сто ја но вић, 
Ка та лог На род не би бли о те ке у Бе о гра ду, бр. 537), из го рео 6. апри ла 1941; 
Да ни чи ће во из да ње пре штам па но у: Сит ни ји спи си Ђу ре Да ни чи ћа III, Бео
град 1975, XI II. 

За пис 10 – Ста ра На род на би бли о те ка у Бе о гра ду, бр. 523, из го рео 6. 
апри ла 1941; из да ње за пи са пре штам па но у Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски 
ро до сло ви и ле то пи си, Срем ски Кар лов ци 1927, бр. 1639 и 1640. 

За пис 11 – Је ван ђе ље, из Сту де ни це пре не то у Фе нек, где је би ло за ве
де но у би бли о те ци под бр. 48; уни ште но 1914; не пот пу ни би бли о граф ски 
по да ци; из да ња: Д. Ру ва рац, „Кад су пре не те све те мо ћи кра ља Сте ва на 
(Си ме о на мо на ха) из Вра ћевш ни це у Фе нек и из ње га на траг у Ср би ју ,ˮ Ја вор, 
год. 14, бр. 41 (1887), 645–647; Љ. Сто ја но вић, За пи си и нат пи си, II, бр. 3959. 

Да кле, има мо 11 за пи са, а де вет ру ко пи са, јер из два ру ко пи са има мо 
по два за пи са (2 и 4; 3 и 5). Од де вет ру ко пи са за ко је се твр ди да су трај но 
из гу бље ни, че ти ри си гур но по сто је и да нас, за је дан (за пи си 3 и 5) се не зна 
да ли је и ка да из гу бљен, а са мо за че ти ри да су си гур но уни ште ни (је дан 
1914, а оста ла три 1941). 

Ово је, ме ђу тим, са мо ма њи део за пи са из ма на сти ра Фе нек или о ње му. 
Ау то ри су, на и ме, пре гле да ли пр ве три књи ге Сто ја но ви ће вих За пи са и нат
пи са и са мо они за пи си ко ји су ту об ја вље ни на шли су се у при ло гу Ђо ки ћа 
и Ду ми ће ве. До ду ше, тек сто ви су пре у зе ти из пр во бит них из да ња, али пре
ма би бли о граф ским по да ци ма што их да је Сто ја но вић. Ни је ја сно за што 
ни су пре гле да ли и 4, 5. и 6. књи гу Сто ја но ви ће ве зби р ке, по го то ву што је, 
ка ко ве ле, „Љ. Сто ја но вић ла ко до сту пан .ˮ Ка да се то ме до да да је ван до ма
ша ја њи хо ве па жње, као и код при ре ђи ва ња фе неч ких нат пи са, оста ла ше
сто том на зби р ка Пе тра Мо ми ро ви ћа, он да по ста је ја сно ко ли ко пра зни на 
има ова зби р ка фе неч ких за пи са. Ово је уто ли ко ве ћи про пуст јер се у Мо
ми ро ви ће вој зби р ци на ла зе и за пи си на ру ским штам па ним бо го слу жбе ним 
књи га ма, ко је су не ка да при па да ле ма на сти ру Фе нек, а пред ста вља ју дра
го цен при лог ма на стир ској исто ри ји 18. и 19. ве ка. У на став ку сле ди по пис 
за пи са ко ји ни су увр ште ни у зби р ку Ђо ки ћа и Ду ми ће ве, раз у ме се, без 
на ме ре да бу де пот пун и без за пи са на бо го слу жбе ним штам па ним књи га ма 
из да на шње би бли о те ке ман. Фе не ка, ко ји се не од но се на ма на стир: 

12. У истом ру ко пи су у ком је за пис бр. 11 на ла зи се још је дан за пис из 
вре ме на ка да је ру ко пис био у Фе не ку (за пис фе неч ког је ро мо на ха Га вре, ро
дом из кру ше вач ког кра ја), а об ја вио га је Ру ва рац, у на став ку ци ти ра не рас
пра ве, ко ји је иза шао у сле де ћем, 42. бро ју Ја во ра за 1887. год., на стр. 664. 
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13. За пис на Ака ти сни ку (тре ћа че тврт 17. ве ка) је ро мо на ха Ви ћен ти ја 
Фе не ча ни на, пи сан 7. 9. 1749. у ман. Фе не ку (Љ. Сто ја но вић, За пи си и нат
пи си V, бр. 7923); ру ко пис се да нас чу ва у зби р ци ма на сти ра Хи лан дар, бр. 
353 (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, бр. 353).

14. Пра ви ла св. Пет ке, на пи са на у Фе не ку, при игу ма ну Со фро ни ју 1777. 
г.; ру ко пис се чу вао у ман. Гр ге те гу, уни штен у Дру гом св. ра ту; из да ња 
за пи са: Љ. Сто ја но вић, За пи си и нат пи си V, бр. 8473; С. Пет ко вић, „Зби р ка 
ру ко пи са ма на сти ра Ку ве жди на, Див ше, Ши ша тов ца и Гр ге те га ,ˮ Спо ме ник 
САН 101 (1951), 81, бр. 13 (6). 

15. За пис Ви ћен ти ја Ра ки ћа, игу ма на Фе не ка, на пре пи су ру ко пи са из 
1797 (Љ. Сто ја но вић, За пи си и нат пи си, V, бр. 8845); мо гу ће је да се да нас 
на ла зи у Гру ји ће вој зби р ци у Му зе ју СПЦ. 

16. За пис по па Ра ке на штам па ном Ше сто дне ву (Мо сква 1749), та да у 
би бли о те ци Фе не ка (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, бр. 54); 
да нас у цр кви у Беч ме ну. 

17. За пис о при ло гу Ир мо ло ги је (Мо сква 1732) пи сан у ман. Фе не ку 1759 
(П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, бр. 1012); да нас у цр кви у 
Ба тај ни ци.

18. За пис из 1762. на штам па ном по сном три о ду (Мо сква 1725) да при
па да ман. Фе не ку (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, бр. 1207); 
да нас у цр кви у Гра бов ци ма. 

19. За пис игу ма на Со фро ни ја Сте фа но ви ћа из 1775. на Ми не ју оп шта ку, 
Мо сква 1763 (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, бр. 1765); 
да нас у но вој цр кви Св. Сте фа на у Срем ској Ми тро ви ци. 

20. Исто (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, бр. 1787). 
21. За пис игу ма на Со фро ни ја Сте фа но ви ћа из 1776. на Ге де о но вим про

по ве ди ма, Мо сква 1760 (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, 
бр. 1855); да нас у цр кви у Ди во шу. 

22. За пис из 1776. на књи зи Пра знич не бе се де, мо сков ско из да ње (П. 
Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 1, бр. 1856); да нас у цр кви у Ди
во шу. 

23. За пис из 1788. да књи га (Ми неј оп штак, Мо сква 1763) при па да ман. 
Фе не ку (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2434); да нас 
у но вој цр кви Св. Сте фа на у Срем ској Ми тро ви ци. 

24. За пис из 1791. на ми не ју оп шта ку, Мо сква 1763 (П. Мо ми ро вић, За
пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 2611); да нас у но вој цр кви Св. Сте фа на у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

25. За пис о сва ђи на ро да код ма на сти ра 1799, на Про ло гу, Мо сква 1755 
(П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 2, бр. 3081); да нас у цр кви 
у Кр ње шев ци ма. 

26. За пис Дра гу ти на Ги ги ћа из 1894. на Пас хал ној слу жби Јо ва на Ге
ор ги је ви ћа, 1772 (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 4, бр. 6901); 
да нас у цр кви у Ја ко ву. 

27. За пис о по се ти па три јар ха Фе не ку 1906, на Ми не ју за но вем бар, Мо
сква 1747 (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 4, бр. 7245); да нас 
у ма на сти ру Врд ник. 
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28. За пис Ди ми три ја Ру вар ца из 1925. о по кло ну књи ге Ан то ло ги он, Беч 
1855, ман. Фе не ку (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 4, бр. 7668). 

29. Исто, Пен ти ко стар, Беч 1855 (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из 
Вој во ди не, 4, бр. 7669). 

30. За пис из 1937. о по прав ци пре сто ног је ван ђе ља (П. Мо ми ро вић, За
пи си и нат пи си из Вој во ди не 4, бр. 7865). 

31. У за пи су из 1917. на ру ко пи су ман. Кру ше до ла по ми ње се и игу ман 
Фе не ка Да нил (П. Мо ми ро вић, За пи си и нат пи си из Вој во ди не 5, бр. 10082); 
да нас у ма на сти ру Кру ше дол. 

Не бој ша Ђо кић, „Мир ске цр кве у око ли ни Сур чи на (Сур чин, Ја ко во, 
Бо љев ци, Беч мен, Пе тров чић) ,ˮ НиЗ 2, 43–85. 

Пре ма истом обра сцу Ђо кић је на ста вио и у дру гој све сци, али са мо
стал ним при ло зи ма. Пр ви од њих при вла чи па жњу већ на сло вом ко ји ни чим 
не ука зу је да је реч о из да њу из во ра. По ред то га, у ње му се ка же да ће би ти 
ре чи о (се о ским) цр ква ма уоколини Сур чи на, а по том је у под на сло ву, у 
по пи су се ла, пр во на ве ден упра во Сур чин. Исто је и у тек сту члан ка, у ко ме 
се пр во на во де по да ци о цр ква ма у Сур чи ну и од го ва ра ју ћи нат пи си. 

И овај рад, као и онај о нат пи си ма у Фе не ку, са др жи бе сми сле но оп ши
ран увод ни текст. С при ло гом о Фе не ку по ве зан је и ти ме што су из ње го вог 
увод ног де ла пре штам па на чи та ва по гла вља. И то углав ном она за ко ја је 
по ка за но да пред ста вља ју пла ги ја те. Не ка су и про ши ре на да љим пла ги ра
њем истог из во ра. По гла вље „Ма на стир Фе нек и До њи Срем ула зе у са став 
Вој не гра ни це ,ˮ ко је је у це ло сти са чи ње но из до слов но пре пи са них оде ља ка 
рас пра ве Слав ка Га ври ло ви ћа, „О на се ља ва њу срп ске ми ли ци је и Кли ме на та 
у Сре му 1737–1739 ,ˮ Исто риј ски ча со пис 9–10 (1959), 249–258, ов де се об ја
вљу је под на сло вом „До њи Срем ула зи у са став Вој не гра ни цеˮ и до пу ња ва 
да љим пла ги ра њем на ве де ног Га ври ло ви ће вог ра да. У то по гла вље је уне то 
и при по ве да ње, та ко ђе пла ги ра но, о Ка ра ђор ђе вом бо рав ку у Фе не ку. 

И у по себ ном де лу, о по је ди ним на се љи ма и њи хо вим цр ква ма, с из да њи
ма нат пи са, пла ги ра ње се на ста вља. По да ци о на се љи ма и исто ри ји по је ди
них цр ка ва пре пи са ни су углав ном до слов но из ли те ра ту ре ко ја се на во ди 
у на по ме на ма. Ар хи тек тон ске опи се цр ка ва, опи се ико но ста са, бо го слу жбе них 
пред ме та, над гроб них пло ча ау тор је пре пи сао из књи ге Б. Ву јо ви ћа, Цр кве ни 
спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о гра да, књ. 2, Ши ре под руч је гра да, Бе о град 
1973. За при мер на ве шћу да је опис сур чин ске Св. Пет ке (стр. 58–59) „по зајм
љенˮ (с на по ме на ма) од Б. Ву јо ви ћа, Цр кве ни спо ме ни ци, 329–332. Не ма по
тре бе у по је ди но сти ма оце њи ва ти из да ња нат пи са у овим цр ква ма, јер су 
го то во у све му при ре ђе на „на по до би јеˮ они ма из ма на сти ра Фе нек. И ов де 
је књи га Б. Ву јо ви ћа би ла из да шан из вор. До вољ но је ука за ти на нат пи се на 
ико на ма у цр кви Св. Јо ва на у Пе тров чи ћу (стр. 81–82), ко ји су пре сли ка ни 
из Ву јо ви ће ве књи ге (стр. 232–233). 

Оп шти је ути сак да су пра те ћи тек сто ви, ко ји са са мим нат пи си ма не
ма ју не по сред не ве зе, не сра змер но обим ни. Од пре ко 40 стра ни ца тек ста с 
илу стра ци ја ма, на са мо из да ње нат пи са, опи се пред ме та на ко ји ма се на ла
зе и (углав ном) не ја сне и не чит ке сним ке (са мо за не ке нат пи се), од ла зи је два 
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10 стра на, тј. че твр ти на оби ма. А сви су ти нат пи си већ би ли из да ти. Ко ли ко 
бе сми сле но утро ше не хар ти је и ма сти ла?

Не бој ша Ђо кић, „Ма на стир Ра ко ви ца ,ˮ НиЗ 2, 87–105. 
И за овај при лог, у ко ме је ис при ча на исто ри ја ма на сти ра и из да ти тек

сто ви над гроб них нат пи са из ма на стир ске пор те, с углав ном не ја сним сним
ци ма, по ме ну та књи га Бран ка Ву јо ви ћа би ла је не пре су шно вре ло (стр. 
257–282), тим пре што је он већ из дао све те нат пи се. Не тре ба по себ но на
гла ша ва ти да су опи си спо ме ни ка до слов но пре пи са ни ода тле.

ПРА ВИ ЛА СУ ТУ ДА СЕ КР ШЕ ИЛИ КА КО СУ АУ ТО РИ  
ПРЕ ВИ ДЕ ЛИ УПУТ СТВО ЗА АУ ТО РЕ

Из по дроб но ана ли зи ра них чла на ка С. Ми ши ћа и Н. Ђо ки ћа (са мо стал
них или ко а у тор ских) ви ди се да су они по ка за ли из ра зи ту не ди сци пли ну 
у од но су на уре ђи вач ке смер ни це, а да не по ми њем не у ме ре но пла ги ра ње. 
И го то во сви оста ли при ло зи, у це ли ни или ва жним по је ди но сти ма, сво јим 
од ли ка ма, са др жи ном и ре зул та ти ма, огре ши ли су се о уре ђи вач ку кон цеп
ци ју и пра ви ла из да ва ња нат пи са и за пи са ко ји су на ја вље ни и пр о пи са ни у 
увод ном сло ву и Упут ству за ау то ре. Ево при ме ра, раз вр ста них пре ма 
не ким од пр о кла мо ва них на че ла. 

ТребадасеобјављујунеобјављенинаТписи(изаписи)

Пре ко 90% нат пи са (и сви за пи си) већ су би ли об ја вље ни, не ки и ви ше 
пу та. Ве ли ка ве ћи на ста ри јих из да ња је, у по гле ду ис прав не тран скрип ци је 
тек ста нат пи са, по у зда на и си гур на за на уч ни рад, без об зи ра на то што чи
та њу тек ста ни је би ла при ло же на фо то гра фи ја и/или калк. Као што је већ 
на гла ше но, не до ста так фо то гра фи је ни на ко ји на чин не ума њу је ква ли тет 
из да ња, а упра во на ука за ним при ме ри ма у при ло зи ма Н. Ђо ки ћа ви ди се да 
сним ци у бо ји нај че шће слу же са мо за украс, а за у зи ма ју дра го це ни про стор.

Аутоплагијати
По нов но (и не по треб но) об ја вљи ва ње нат пи са ти ме по ста је са мо се би 

свр ха, а то је по себ но из ра же но у при ло зи ма ко ји се мо гу вред но ва ти као 
ау то пла ги ја ти. 

1. Гор да на Га врић, „Два ста ро срп ска нат пи са на ча ша ма из Ма на стир ка 
и Још ја ,ˮ НиЗ 1, 29–33. 

Нат пис с пла ке те из ма на сти ра Ма на сти рак већ је из дат, с фо то гра фи
јом, у члан ку Гор да не То шић,11 „Ма на стир Ма на сти рак – при лог пр о у ча ва њу ,ˮ 
Ма на стир Ка ле нић : У су срет ше стој сто го ди шњи ци, Бе о град – Кра гу је вац 
2009, 149–153 и сл. 4. Ко мен тар уз нат пис пре у зет је, у скра ће ном и де ли мич
но (углав ном стил ски) из ме ње ном ви ду из ци ти ра ног члан ка. Оба нат пи са, 
овај из Ма на сти р ка и дру ги са ча ше из Још ја об ја вље ни су са сним ци ма и 

11 У пи та њу је иста ау тор ка. 
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кал ком овог дру гог у при ло гу Гор да не То шић и Ду ша на Ра шко ви ћа, „Ἀρχήτέχνη 
– ар хе о ло ги ја ,ˮ Дра го слав Сре јо вић и умет ност (Збо р ник ра до ва са на уч ног 
ску па), Кра гу је вац 2008, 223–226. 

2. Oливера Ду мић, „Ста ри нат пи си из Миљ ко вог ма на сти ра ,ˮ НиЗ 1, 
97–107. 

Увод но из ла га ње о исто ри ји ма на сти ра, не по треб но екс тен зив но, (стр. 
97–102) са чи ње но је та ко што су из да ле ко обим ни јег тек ста, об ја вље ног у 
мо но гра фи ји О. Ду мић, Н. Ђо кић, Про суо се би сер крај Мо ра ве – Миљ ков 
ма на стир, Кру ше вац 2006, пре у зи ма ни без из ме на чи та ви па су си с на по ме
на ма или по је ди ни одељ ци и ре че ни це. У ис тој књи зи об ја вље ни су већ сви 
нат пи си или да ти у пре во ду на са вре ме ни срп ски. 

3. Де јан Ра ди че вић, Де јан Јеч ме ни ца, „Нат пис на руд нич ком ти па ру 
кне за Ла за ра ,ˮ НиЗ 2, 9–19. 

Нат пис је већ об ја вљен у: Де јан Ра ди че вић, Ана Ци цо вић, „Ти пар кне за 
Ла за ра са Руд ни ка ,ˮ Ста ри нар 66 (2016), 161–171. Пр ви део рас пра ве, са сним
ци ма ло ка ли те та, ти па ра, кал ком и нат пи сом пре у зет је из тог ра да. 

4. Де јан Ра ди че вић, Вла дан Ми ли во је вић, „Над гроб ни спо ме ник Јо ва
на Спа хи је са ло ка ли те та Ђу ри не ће ли је на Руд ни ку ,ˮ НиЗ 2, 35–41. 

Об ја вљен сни мак и чи та ње нат пи са, без ко мен та ра, у: Д. Ра ди че вић, В. 
Ми ли во је вић, Д. Црн че вић, „Ђу ри не ће ли је на Руд ни ку: Пре ли ми нар ни 
ре зул та ти ар хе о ло шких ис тра жи ва ња у 2014. и 2015. го ди ни ,ˮ Гла сник САД 
31 (2015), 250.

5. Вла ди мир Кри во ше јев, „Па мјат ник Јо ва на Ха џи ћа, си на Ха џи Ру ви
ма Не шко ви ћа и по о чи ма Јо ва на Ку јун џи ћа ,ˮ НиЗ 3, 29–32. 

Чи та ње нат пи са с крат ким ко мен та ром: В. Кри во ше јев, „Па мјат ник 
Јо ва на Ха џи ћа ,ˮ Ре ви ја Ко лу ба ра 31, Ва ље во 1996, 23. 

Новастараиздања
Под јед на ко је бес по треб но тро ше ње про сто ра и за из да ва ње оних нат

пи са ко ји су већ би ли кри тич ки из да ти, с кал ком и/или фо то гра фи јом: 
1. Гор дан Бој ко вић, „Нат пи си у Тр шкој цр кви ,ˮ НиЗ 1, 35–40. 
Пре у зе ти су кал ко ви Жи во ји на Ан дре ји ћа, „Уре за ни нат пи си и угре ба ни 

за пи си на ка ме ним фа са да ма Бо го ро ди чи не цр кве у Тр гу код Жа гу би це”, 
Ми то ло шки збо р ник 30 (2013), 228–230, и на осно ву њих су да та чи та ња 
тек ста нат писâ, а пот пу но за не ма ре на она ко ја су об ја вље на у књи зи Мил ке 
Ча накМе дић, Ар хи тек ту ра дру ге по ло ви не XI II ве ка, I, Бе о град 2006, 178–
180 и сл. 111–114. Из гле да, ме ђу тим, да су не ка ре ше ња пре у зе та из из да ња 
у члан ку М. Ча накМе дић, „Екс о нар текс цр кве Све тог Ни ко ле у Тр гу код 
Жа гу би це ,ˮ Са оп ште ња 29 (1997), 69–80. У сва ком слу ча ју, ни на по чет ку 
при ло га ни ти уз по је ди нач не нат пи се ни је на ве ден по пис прет ход них из да ња. 
Из о ста вљен је и по да так да је рад Ж. Ан дре ји ћа, под истим на сло вом, али 
без кал ко ва, пре штам пан у ча со пи су Са бор ност 8 (2014), 117–128. Има ју ћи 
у ви ду на ве де не по дат ке, те шко је при хва ти ти ау то ро во за па жа ње да „нат пи
си ма на цр кви ни је по кло ње на ве ћа па жња до са да .ˮ Пре би се ре кло да сам 
ау тор ни је по кло нио ве ћу па жњу на уч ним ра до ви ма у ко ји ма су нат пи си са 
цр кве у Тр гу пу бли ко ва ни.
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Иа ко Упут ство за ау то ре за по ве да да сним ци бу ду оба ве зно у бо ји, 
Бој ко вић је при ло жио не чит ке цр нобе ле сним ке. Шта ви ше, цр нобе ли сним
ци у књи зи М. Ча накМе дић не у по ре ди во су ква ли тет ни ји и оштри ји. Уз 
тек сто ве по је ди нач них нат пи са ау тор не да је раз ли ке чи та ња у од но су на 
ста ри ја из да ња, а ка да се и освр ће на сво је прет ход ни ке, то је са свим нео д
ре ђе но: „М. Ча накМе дић [...] да је дру га чи је ту ма че ње овог нат пи саˮ или „Ж. 
Ан дре јић [...] нат пис чи та на свој на чин и до но си и калк .ˮ Нај зад, у не скла ду 
с на сло вом, ни су об ја вље ни тек сто ви свих нат пи са са зид ног плат на цр кве. 
Не до ста ју, ре ци мо, нат пи си Вој ша на Ка лу ђе ро ви ћа и ње го вог бра та Уро ша, 
ко је, та ко ђе с кал ко ви ма, до но си М. Ча накМе дић, Ар хи тек ту ра дру ге по
ло ви не XI II ве ка, 1, 179–180, као и ви ше угре ба них нат пи са, су де ћи пре ма 
члан ку Ж. Ан дре ји ћа. 

2. Гор дан Бој ко вић, „Дво је зич ни нат пис у Ви тов ни ци ,ˮ НиЗ 3, 9–12. 
И у свом дру гом при ло гу, Бој ко вић се од лу чио за нат пис, не бро је но 

пу та из да ван и ко мен та ри сан. Тог по пи са из да ња, ко ји до вољ но го во ри о 
из ли шно сти још јед ног, у овом при ло гу не ма, осим по да та ка о они ма Ђу р ђа 
Бо шко ви ћа и Гор да не То мо вић: 1) М. Ри знић, „Ма на стир Ви тов ни ца”, Ста
ри нар 5 (1888), 11; 2) Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, 1, бр. 
8; 3) Ђ. Бо шко вић, „Сред њо ве ков ни спо ме ни ци се ве ро и сточ не Ср би је ,ˮ Ста
ри нар 1 (1950), 185–186; 4) Г. То мо вић, Мор фо ло ги ја ћи ри лич ких нат пи са на 
Бал ка ну, Бе о град 1974, бр. 12; 5) Na men tra gen de Ste i ninschrif ten in Ju go sla wi en 
vom En de des 7. bis zur Mit te des 13. Ja hr hun derts, edd. R. Mi halj čić, L. Ste in
dorff, Wi es ba den 1982, № 175; 6) Б. Чи го ја, Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски нат
пи си : (гра фи ја, ор то гра фи ја и је зик), Бе о град 1994, 31–32 (и по но вље на 
из да ња 1995, 1998, 2003, 2008. и 2014); 7) Б. Кне же вић, „Пло ча са дво је зич
ним нат пи сом из 1218. го ди не у Ви тов ни ци ,ˮ Са оп ште ња 29 (1997), 47–50 
(калк); 8) Р. Ми хаљ чић, „Име на на ка ме ну ,ˮ Из вор на вред ност ста ре срп ске 
гра ђе, Са бра на де ла V, Бе о град 2001, 292–293. 

Ко лор сни мак нат пи са, осим што ле по из гле да, не до но си ни шта но во 
у чи та њу, а те жи ште ко мен та ра – уби ка ци ја цр кве апо сто ла Ја ко ва и Пе тра 
– бу ду ћи да је гре да с нат пи сом се кун дар но узи да на као над врат ник у Ви
тов нич кој цр кви, мо гло је по слу жи ти као осно ва за исто ри о граф ски оглед 
у не ком од исто риј ских гла си ла. 

3. Владета Пе тро вић, „Кти тор ски нат пис из цр кве Све тог Ми не у Шта ви ,ˮ 
НиЗ 3, 17–21. 

Нат пис је до са да из да ван пет пу та, али за раз ли ку од дру гих ау то ра 
ко ји об ја вљу ју већ по зна те нат пи се, Пе тро вић је пре штам пао сва прет ход на 
из да ња, од ко јих не ка до но се чи та ње тек ста из вре ме на ка да је нат пи сно 
по ље би ло чи тљи во у це ло сти. При ли ком пре штам па ва ња ста рих из да ња и 
но вог чи та ња, код уно ше ња тек ста ста ром ћи ри ли цом до шло је до тех нич ке 
гре шке, па су по је ди на сло ва за ме ње на: џ ум. х (д͠џа ум. д(оу)ха; џрам ум. 
храм); њ ум. ш (по письњє ум. по письшє); х ум. ѣ (поспхњєниємь ум. 
поспѣшєниємь); Ч ум. ї и ј ум. i (арџЧєпьјскѹпϫ ум. архїєпьiскѹпϫ). Ова 
тех нич ка гре шка учи ни ла је прак тич но не у по тре бљи вим не са мо пре штам
па на ста ри ја из да ња, већ и ау то ро во. До ду ше, то и ни је ве ли ки гу би так јер се 
за и ста не ви ди свр ха по нов ног при ре ђи ва ња тек ста овог нат пи са. Он је већ 
ква ли тет но и у це ло сти из дат, а ов де се да је са мо онај ње гов део ко ји је да нас 
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ви дљив. Не ма но вих са зна ња о лич но сти ма па три јар ха Пај си ја и ми тро по
ли та гра ча нич ког Сил ве стра, ко ји се у нат пи су по ми њу, и с ти ме у ве зи 
по ку ша ја бли жег да ти ра ња. Све што је о њи ма у ко мен та ру са оп ште но већ 
по сто ји у ли те ра ту ри. Цео овај „по ду хватˮ уто ли ко је ма ње ра зу мљив ка да 
се зна да је исти ау тор у пр вој све сви НиЗа об ја вио два не по зна та нат пи са 
на ка ме ну угра ђе ном у за пад ни зид Цр кве Св. Ми не. Не ма на уч ног оправ
да ња да се нат пи си са исте цр кве одва ја ју у за себ не члан ке. 

Ни код об ја вљи ва ња за пи са ни је би ло ви ше сре ће за чи та о це: 
4. Вла ди мир Алек сић, „Срп ски де спот, мо нах До ро теј – ве ли кос хим ник 

Јо ван Ка ли вит ,ˮ НиЗ 1, 131–139. 
За пис из Бер лин ске би бли о те ке ви ше пу та је об ја вљен, још од по след

ње де це ни је 19. ве ка. Но во из да ње не до но си но во чи та ње. За пра во, нај ве ћи 
део при ло га за пре ма рас пра ва о то ме да ли се де спот и мо нах Јо ван Ка ли вит 
из за пи са мо же по и сто ве ти ти с де спо том Јо ва ном Оли ве ром.

5. Вла ди мир Алек сић, „За пис по па Мла де на у те тра је ван ђе љу из 1389 
(тако!) го ди не ,ˮ НиЗ 2, 139–141. 

И овај за пис је ви ше пу та об ја вљи ван и до бро по знат. Не ма раз ло га за 
још јед но из да ње, тим пре што су прет ход на из да ња без гре ша ка. Сам ау тор 
у крат ком и пра зном ко мен та ру, на по чет ку кон ста ту је да је „исто риј ска 
вред ност за пи са не знат на .ˮ Зар је од то ли ких за пи са тре ба ло да бу де по но во 
из дат упра во је дан од оних без исто риј ске вред но сти?

сТручњациТребадаприређујукриТичкаиздањанаТписаизаписа(укљу
чујућиионекојинисудоброрашчиТаниупреТходнимиздањима)

Ова про грам ска на че ла тре ба ло би да зна че да су ау то ри, на пр вом ме
сту, струч ња ци за срп ско сло вен ски је зик, ње гов пра во пис и гра ма ти ку, да 
су струч ни у ћи рил ској па ле о гра фи ји и чи та њу епи граф ских спо ме ни ка, да 
од лич но по зна ју еди ци о ну прак су и исто ри ју раз до бља из ко јег по ти чу нат
пи си или за пи си ко је об ја вљу ју и ко мен та ри шу. 

Непознавањесрпскословенскогјезикаићирилскепалеографије
На не ке по чет нич ке гре шке, ко је ука зу ју на не по зна ва ње срп ско сло вен

ског је зи ка и ћи рил ске па ле о гра фи је на еле мен тар ном ни воу, већ сам ука зао 
при ли ком ана ли зе при ло га Ми ши ћа и Фо сти ко ве, а ов де при бра јам још не
ко ли ко при ме ра. Они се углав ном од но се на не по зна ва ње ћи рил ских скра
ће ни ца, основ них пра во пи сних пра ви ла и мор фо ло ги је. 

1. Гор дан Бој ко вић, „Нат пи си у Тр шкој цр кви ,ˮ НиЗ 1, 35–40. 
Нат пи си укле са ни у ка ме ну, из ве де ни сти ли зо ва ним слов ним об ли ци ма 

у ли га ту ра ма, по ка за ли су се као пре те жак за да так за Бој ко ви ћа. У нат пи су 
Ива на, 1382/83 (стр. 37) скра ће ни ца „лѣˮ раз ре ше на је као „лѣтьˮ , а тре ба 
„лѣтоˮ (вь лѣто); гла гол тре ба да бу де у 3. ли цу јед ни не (а сє пи са), а не у 1. 
ли цу (а сє пи сах) – сло во „хˮ не мо же се уо чи ти. Текст нат пи са о по ди за њу при
пра те, из 1429/30 (стр. 38) про сто кип ти од гре ша ка, а не ка ре ше ња су, ре кло 
би се, пре у зе та из из да ња М. Ча накМе дић, „Екс о нар текс цр кве Све тог Ни
ко ле у Тр гу код Жа гу би це ,ˮ Са оп ште ња 29 (1997), 79. Скра ће на реч „д͠ниˮ, 



у из ра зу „вь д͠ниˮ, из ве де на је, пре ма оби ча ји ма ли га тур ног пи са ња, та ко да 
де сни ус прав ни по тез сло ва „нˮ чи ни исто вре ме но ле ви ус прав ни по тез сло
ва „и ,ˮ а де сни ус прав ни по тез сло ва „иˮ чи ни исто вре ме но ус прав ни по тез 
сло ва „б ,ˮ ко јим по чи ње на ред на реч „бла го че сти ва го .ˮ Бој ко вић је ту ли га
ту ру раз ре шио у ли ку „вь д(а)н(е) ,ˮ а тре ба „вь д(ь)ни .ˮ Име де спо та Ђур ђа, 
у ге ни ти ву, на пи са но је та ко да но жи ца сло ва „Гˮ чи ни и пр ви део ли га тур
ног сло ва „ю ,ˮ те се чи та „Гюрга ,ˮ а не „Гор га ;ˮ скра ће ни ца „лѣтˮ по но во је 
раз ре ше на као „лѣтьˮ; слов не ци фре за го ди ну про чи та не су „С Ч Л А ,ˮ а 
тре ба „С Ц Л И ;ˮ не ја сан оде љак у ко ме се мо же рас по зна ти слов ни низ „по
ишєбг оє ,ˮ Бој ко вић је раз ре шио ли ком „поншєб г(ос)п(один)є .ˮ Та кво чи та
ње очи глед но се осла ња на пр во бит но, до слов но чи та ње у ци ти ра ном ра ду 
М. Ча накМе дић: „по ишєб гоє .ˮ Ме ђу тим, ње но чи та ње пре не то је фон том 
ко ји по дра жа ва сред њо ве ков не об ли ке сло ва, а сва ко ме ко има ло зна ћи рил ску 
па ле о гра фи ју по зна та је чи ње ни ца да је об лик сло ва „иˮ у сред њо ве ков ној 
ћи ри ли ци био ви ше на лик да на шњем об ли ку ћи ри лич ног сло ва „н .ˮ Та ко је 
у Бој ко ви ће вом чи та њу „по ишєбˮ ис па ло „поншєб .ˮ Пре ма ту ма че њу овог 
де ла нат пи са Гор да не То мо вић, ко је пре но си М. Ча накМе дић у књи зи из 
2006, он би мо гао да гла си „по(п)ишє Б(о)гоє .ˮ Фик тив ну скра ће ни цу „по паˮ 
(по па), Бој ко вић је раз ре шио „п(ро то)по паˮ иа ко у основ ном ре ду не ма се квен
це од три сло ва „п .ˮ

2. Не бој ша Ми ћић, „Над гроб ни нат пис у Бо ри ни из 1697. го ди не ,ˮ НиЗ 
1, 91–96. 

Не по зна ва ње па ле о граф ске тер ми но ло ги је: „Текст по чи ње го ди ном за
пи са ном ћи ри лич ним озна ка ма, што се ја сно пре по зна је по над ву че ној цр ти 
(тил ту).ˮ  Ди ја кри тич ки знак (над мет ну та цр та) ко јим се обе ле жа ва ју скра
ће ња или слов не ци фре на зи ва се „ти тла ,ˮ а „тилтˮ спа да, из ме ђу оста лог, у 
тер ми но ло ги ју игра ча фли пе ра. 

3. Вла ди мир Алек сић, „Срп ски де спот, мо нах До ро теј – ве ли кос хим ник 
Јо ван Ка ли вит ,ˮ НиЗ 1, 131–139. 

Ау тор не пре по зна је и не бе ле жи у чи та њу тек ста па је рак; м[о]нишьска а го 
ум. м͛нишьска а го; д(у)ха ум. д(ѹ)ха; н(и)нѩ ум. н(ы)нѩ. 

4. Вла ди мир Кри во ше јев, „Па мјат ник Јо ва на Ха џи ћа, си на Ха џи Ру ви ма 
Не шко ви ћа и по о чи ма Јо ва на Ку јун џи ћа ,ˮ НиЗ 3, 29–32. 

Нат пис ни је дат у ори ги нал ној ор то гра фи ји већ је зич ки оса вре ме ње ним 
тек стом. При то ме, ау тор ни је пра вил но пр о чи тао не ке ре чи или ни је умео 
да по ве же њи хов лик с мор фо ло ги јом и зна че њем: 

Ис точ на стра на, 2. и 3. ред: „бла го(???)ˮ уме сто „бла годѣюˮ – „Живiи 
вѣчно / слав ни бла го/дѣюˮ (у пр вом из да њу, Ре ви ја Ко лу ба ра 31, 1996, стр. 
23: „бла год ћјуˮ); 8. и 9. ред: „бла го род наˮ ум. „бла го да р наˮ (у пр вом из да њу 
чи та ње је ис прав но). 

Ју жна стра на, 2. ред: „аван(???)ˮ ум. „ѧванˮ (чи та се ја ван) – „Кои све ту 
нек є ѧван ‹с›вєдокъ .ˮ

За пад на стра на, 1. и 2. ред: „у тру ђенˮ ум. „утру ђенъˮ  (у зна че њу умо ран 
од тру да, ра да) – „Гди се у/тру ђенъ / од ма рао .ˮ

По че ци ре до ва тек ста на ју жној стра ни спо ме ни ка су оште ће ни, али 
за гра да ма ни је обе ле же на ре кон струк ци ја не до ста ју ћих сло ва, ни ти су она 
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увек пра вил но ре кон стру и са на: „шта је је (тако!) ми лост, шта је бла го дар
ност .ˮ ум. „шта є ми/‹л›ост. шта /‹л›и бла го/дар ност .ˮ 

5. Игор Ста ме но вић, „Два кти тор ска нат пи са из Гор њег По ни ша вља ,ˮ 
НиЗ 3, 33–34. 

Нат пис из ма на сти ра Пла ни ни це код Пи ро та: д(у)ха / д(у)хов ни ка ум. 
д(оу)ха / д(оу)хов ни ка; с(и)на ум. с(ы)на; св(е)т(а)го ум. с(ве)т(а)го; Ни ко ла
е ва по че се ум. Ни ко лае ва по че се; л(е)тѣ ум. лѣт(о). 

6. Ма ри ја Ко при ви ца, „За пи си и пе ча ти хво стан ских ми тро по ли та у 
ру ко пи сној књи зи де чан ских хри со ву ља ,ˮ НиЗ 3, 46–52. 

За пис 2: б(о)жои ум. б(о)жиєи; вѣд(є)мω ум. вѣдωм(ω); нє бєжє въȥєлъ 
ум. нє бє жє въȥєлъ; ϫвєрєниѩ ра ди ум. ϫвѣрєниѩ радї итд; 

За пис 3: хри со ву ли ум. хри со во ли; кла тва ум. клєтва; 
За пис 4: кла тва ум. клєтва. 

Непознавањеисторијскихчињеницаиненаучноизлагање
1. Гор дан Бој ко вић, „Нат пи си у Тр шкој цр кви ,ˮ НиЗ 1, 35–40. 
Текст је пи сан на ив ним сти лом, без пра ве на уч не ар гу мен та ци је. Ево 

не ко ли ко при ме ра ис ка за ко ји небитребало да од ли ку ју на уч не ра до ве: 
„Цр ква и трг су на ста ли мно го пре тур ске оку па ци је ;ˮ „то по ни ми ја [...] ко ја 
се гу би због од се ља ва ња ста ро се де лач ког ста нов ни штва и до ла ска не ких 
дру гих по пу ла ци ја ;ˮ „...да је трг Го спо ђин ци на стао на са о бра ћај ном цен тру 
Хо мо ља ;ˮ „За то и не чу ди што је жи вот тог тр га за у зео обе оба ле Мла ве ;ˮ 
„Цр ква је зда ње [...] ра ђе но у скла ду са оби ча ји ма свог до ба за та кве цр кве ;ˮ 
„на осно ву [...] вред но сти из ра де цр кве ;ˮ „трг Го спо ђин ци [...] био цен тар 
ши рег кра ја, што је из ра да цр кве са мо по твр ди лаˮ итд. 

2. Не бој ша Ђо кић, Ни ко ли на Ба бић, „Ста ри нат пи си у ма на сти ру Фе
нек ,ˮ НиЗ 1, 47–89. 

Не у ме рен ис каз: „Ако је у не кој све тој ку ћи бож јој – ма на сти ру – оли
чен до бар део исто ри је срп ског на ро да, то је оли чен у ње му, јер исто ри ја 
ма на сти ра Фе не ка ујед но је и до бар део исто ри је на шег на ро да у овом кра ју 
Сре ма.ˮ

Ау то ри твр де да се у Фе не ку на ла зи ло сре ди ште кул та св. Пет ке у Де
спо то ви ни. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да Фе нек ни је ула зио у гра ни це др жа ве 
срп ских де спо та у 15. ве ку, а мо шти св. Пет ке чу ва ле су се до 1521. у Бе о
гра ду, и то упра во у цр кви по све ће ној овој све ти ци, у До њем Гра ду. 

3. Не бој ша Ми ћић, „Над гроб ни нат пис у Бо ри ни из 1697. го ди не ,ˮ НиЗ 
1, 91–96.

За исто ри ју Ср би је у 17. и 18. ве ку „по не што је мо гу ће про на ћи у ау
стро у гар ским из во ри ма .ˮ Да ли да нас ико ме ко се ба ви исто ри јом тре ба 
на гла ша ва ти да се о Ау строугар ској мо же го во ри ти тек од 1867?

Ау тор, без мно го окле ва ња, твр ди да пи са ни спо ме ник ко јим се ба ви 
до ла зи „из вре ме на оп ште не пи сме но сти ,ˮ што је пре јак из раз чак и за не
срећ не при ли ке у ко ји ма су Ср би жи ве ли на пре ло му 17. и 18. ве ка. 

Име у нат пи су, од ко јег се ви де са мо по след ња че ти ри сло ва – „ри лаˮ 
– ау тор ре кон стру и ше у ли ку „ки ри ла ,ˮ иа ко су мо гла до ћи у об зир и дру га 
име на, и на осно ву те прет по став ке из во ди за кључ ке о по ре клу ста нов ни штва 
тог кра ја са мно го до ми шља ња и не у те ме ље них ге не а ло шких ком би на ци ја. 
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Та ко ђе је нео збиљ но за сни ва ње прет по став ке да је „Ки ри лоˮ био пи смен (и 
мо жда упра во он укле сао нат пис) на ли ку ње го вог пре зи ме на, не си гур ног 
чи та ња – „Спи сић .ˮ 

4. Дра ган Ни ко лић, Не бој ша Ђо кић, „Не ко ли ко нат пи са из До ње Ре са
ве ,ˮ НиЗ 1, 109–124. 

Не до ста так фор мал ног обра зо ва ња исто ри ча ра ви ди се из не по сто ја ња 
ме то до ло ги је, нео р га ни зо ва не струк ту ре ра да, на ив не ар гу мен та ци је, ко ја 
об у хва та и при по ве да ња ло кал них ста ра ца. У пи та њу су ма ло ва жни нат пи си 
из 19. ве ка, већ об ра ђи ва ни у ли те ра ту ри. Ве ћи део тек ста чи не по да ци из 
би о гра фи је Ми ло са ва Здрав ко ви ћа Ре сав ца, кти то ра Ста ре цр кве у Гло жа ну. 

5. Гор дан Бој ко вић, „Дво је зич ни нат пис у Ви тов ни ци ,ˮ НиЗ 3, 9–12.
За цр кву ман. Ви тов ни це ка же се: „Три хон кал не је осно ве ,ˮ уме сто три

кон хал не или тро ли сне. 
Је дин стве ну по ја ву дво је зич ног, сло вен ског и јер мен ског кти тор ског 

нат пи са Бој ко вић об ја шња ва на сле де ћи на чин. Чи ње ни ца да је кти тор Цр кве 
апо сто ла Ја ко ва и Пе тра, чи ји је над врат ник с кти тор ским нат пи сом из 1218. 
се кун дар но угра ђен у ви тов нич ку цр кву, био Јер ме нин об ја шња ва ва ри јан ту 
на јер мен ском је зи ку. Бој ко вић сма тра да је кти тор дао да се ис пи ше нат пис 
и на срп ском је зи ку, „до ми нант ном је зи ку ме ђу хри шћа ни ма тог кра ја ,ˮ тј, 
Бра ни че ва, у вре ме ка да су се о ње га оти ма ле Уга р ска и Бу гар ска. Дру гим 
ре чи ма, ау то ру нат пис из Ви тов ни це из 1218. го ди не слу жи као не спор ни до
каз да су Ср би би ли „до ми нант на ет нич ка гру па ци јаˮ у Бра ни че ву у то вре ме. 
Ме ђу тим, не тре ба би ти фи ло лог да би се за кљу чи ло да нат пис ни је на пи сан 
срп ском, већ бу гар ском ре дак ци јом ста ро сло вен ског, уз упо тре бу на за ла 
ти пич них за бу гар ски пра во пис (имѫ, сиѫ, памѧть). Ау тор до след но го во ри 
о срп ском нат пи су, иа ко је ја сно да је реч о тек сту пи са ном бу гар ском ре
дак ци јом. 

6. Ма ри ја Ко при ви ца, „За пи си и пе ча ти хво стан ских ми тро по ли та у 
ру ко пи сној књи зи де чан ских хри со ву ља ,ˮ НиЗ 3, 46–52. 

Ау тор ка по гре шно прет по ста вља: „...мо гу ће је да су ово је ди ни са чу ва ни 
пе ча ти срп ских ар хи је ре ја сред њег ве ка .ˮ На про тив, са чу ва но је не ко ли ко 
ар хи е пи скоп ских и па три ја ра шких пе ча та (Д. Син дик, „Пе ча ти по гла ва ра 
Срп ске пра во слав не цр кве у сред њем ве ку ,ˮ Спа љи ва ње мо шти ју Све то га 
Са ве 1594–1994, Бе о град 1997, 217–221); са чу ван је и пе чат сме де рев ског ми тро
по ли та Са ва ти ја, ко ји је упо тре био ње гов на след ник Ата на си је на уго во ру 
Јо ва на Ху ња ди ја и де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа из 1451 (Ђ. Бу ба ло, Пи са на 
реч у срп ском сред њем ве ку, Бе о град 2009, 340) итд. 

Ко при ви ца на во ди по да так да ни Ма ри ја Јан ко вић, у мо но гра фи ји о 
епар хи ја ма Срп ске цр кве у сред њем ве ку, ни Дра га на Ја њић, „По да ци за 
исто ри ју Хво стан ске епар хи је ,ˮ Ба шти на 26 (2009), 183–194, не ко ри сте по
дат ке о хво стан ским ми тро по ли ти ма из ових за пи са. Рад Ја њи ће ве је пре глед
ни чла нак, ко ји го во ри о те ри то ри ји Хво сна и цр кве ној исто ри ји те зе мље 
до 13. ве ка. М. Јан ко вић пак ни је ко ри сти ла ове за пи се јер се огра ни ча ва на 
по дат ке о епар хи ја ма и њи хо вим ар хи је ре ји ма до кра ја 15. ве ка, а прет по
став ка Ко при ви це да су за пи си из пр ве по ло ви не тог ве ка сва ка ко не ма упо
ри ште у њи хо вим па ле о граф ским од ли ка ма. 
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Ко при ви ца се ба ви пи та њем ла ку на на кра ју ру ко пи сне књи ге и мо гућ
но шћу да је не ко ли ко по след њих ли сто ва по гре шно уве за но, иа ко је ре кон
струк ци ја пр во бит ног са ста ва ру ко пи са и ре до сле да ли сто ва об ја вље на у 
члан ку Ђ. Бу ба ла, „Два при ло га о Де чан ским хри со ву ља ма 2. О пр во бит ном 
оби му и са ста ву тре ће Де чан ске хри со ву ље ,ˮ ССА 6 (2007), 226–230. 

За тврд њу да су за пи си „сво је руч но упи са ни од са мих ми тро по ли таˮ 
не ма до ка за.

Грађа19.векабићеобјављиванасамоакодоноси„непознаТе
подаТкеоисТоријскимличносТимаидоГађајимаˮ

Не са мо да нат пи си из 19. ве ка не са др же по дат ке о исто риј ским лич
но сти ма и до га ђа ји ма, већ, об ја вље ни по је ди нач но, не ма ју зна ча ја ни за ет
но ло шка, фи ло ло шка или ис тра жи ва ња ло кал не исто ри је. За вет ни кр сто ви 
или они с име ни ма ло кал них жи те ља мо гли би се ко ри сти ти као из вор, ре
ци мо, у ис тра жи ва њи ма ко ја би об ра ђи ва ла од ре ђе ну вр сту нат пи са, или 
њи хо ве је зич ке од ли ке или као при лог по зна ва њу фу не рар не прак се и сим
бо ли ке у Ср ба у 19. ве ку, и то на од ре ђе ној те ри то ри ји. Али за та кву вр сту 
ис тра жи ва ња при ку пље ни ма те ри јал мо рао би би ти ре пре зен та ти ван, и по 
бро ју и по вр сти и по пр о стор ној за сту пље но сти. Ова ко смо до би ли бес ко
ри сне фраг мен те. Чак и као из во ру за ло кал ну исто ри ју те шко је, ре ци мо, 
на ћи вред ност у нат пи су на ко јем пи ше „Мир ча, Го га .ˮ 

1. Игор Ста ме но вић, Вла дан Стан ко вић, „Над гроб ни спо ме ни ци из 
По ни ша вља ,ˮ НиЗ 1, 125–128. 

Не ко ли ко нат пи са са кр сто ва на се о ским гр о бљи ма из кра ја 18. и из 19. 
ве ка с име ни ма, ко ја не ма ју зна ча ја чак ни за ло кал ну исто ри ју јер ни су бли же 
од ре ђе на по ро дич ним име ном. Је дан нат пис из 1911. Не ма по ме на исто риј ских 
лич но сти и до га ђа ја. 

2. Ди митър В. Ата на сов, „Три възр о жден ски над пи са от църква та ̒Ус пе
ние на Све та Бо го ро ди ца̓ в Су ков ския ма на стир ,ˮ НиЗ 2, 107–111. 

3. Игор Ста ме но вић, „Нат пи си из ма на сти ра Су ко во”, НиЗ 2, 113–116. 
Нат пи си из ма на сти ра Су ко во крај Пи ро та, чи ја је цр ква по диг ну та и 

жи во пи са на у 19. ве ку, без по ме на исто риј ских лич но сти или с по да ци ма 
ко ји су већ по зна ти у пре гле ди ма исто ри је ма на сти ра.

4. Не бој ша Ми ћић, „Нат пи си са гро бља на Га ју у се лу Бра си ни ,ˮ НиЗ 2, 
117–128. 

Са др жи на нат пи са има ре ла тив ног зна ча ја са мо за ло кал ну исто ри ју. 
Не ма по ме на исто риј ских лич но сти и до га ђа ја. 

5. Игор Ста ме но вић, „Два по свет на кр ста из пи рот ског на се ља Но ва 
Ма ла ,ˮ НиЗ 2, 135–136. 

Без ика квог исто риј ског, исто риј ско је зич ког или умет нич ког зна ча ја. 
6. Ан ђе ла Та сић, „Нат пис из цр кве Св. Ве ли ко му че ни ка Про по ко пи ја 

у Го ле мом Се лу код Вра ња ,ˮ НиЗ, 3, 35. 
Нат пис о по ди за њу се о ске цр кве 1878. Има ре ла тив ног зна ча ја са мо за 

ло кал ну исто ри ју. 
7. Ан ђе ла Та сић, „Нат пис из ма на сти ра Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це 

у Па љи ,ˮ НиЗ 3, 36. 
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Нат пис из 1893. о при ло жни ци ма у јед ној се о ској цр кви код Сур ду ли це. 
По пис при ло жни ка на ве де них по лич ним име ни ма. Има ре ла тив ног зна ча ја 
са мо за ло кал ну исто ри ју.

8. Ни ко ла Цвет ко вић, „За вет ни крст из се ла Остро ви ца – Ни шка Ба ња ,ˮ 
НиЗ 3, 37–38. 

За вет ни крст у пор ти се о ске цр кве с име ни ма ло кал них жи те ља из 1818. 
Не ма исто риј ског зна ча ја. Уз то, ко мен тар је пот пу но ире ле ван тан за ту вр сту 
нат пи са јер го во ри о раз вит ку мо на штва и ду хов ног жи во та у Си ће вач кој 
кли су ри од вре ме на до ла ска Ту ра ка. Број не за хвал ни це ау то ра у пот пу ној 
су не сра зме ри са зна ча јем тек ста нат пи са и са мог члан ка и де лу ју не у ку сно. 

9. Ми ли ца Бо жић, „За вет ни крст из се ла Штр бац, оп шти на Кња же вац ,ˮ 
НиЗ 3, 39–40. 

10. Ива Ко ста ди но вић, „За вет ни кр сто ви из се ла Мо кра код Бе ле Па лан
ке ,ˮ НиЗ 3, 41–42. 

Још три при ме ра као и прет ход ни. Из 1866, 1883. и 1898. год., не ма ју 
исто риј ски зна чај.

наТписићесеобјављиваТи„посТроГоуТврђенимправилимаˮ 
(ко ја су по бро ја на и бес по го вор но на мет ну та у Упут ству за ау то ре)

ТехничкегрешкеинепоштовањеУпутствазаауторе
При ло зи кип те од тех нич ких гре ша ка, за ко је, као што по ка зу је пр во

на ве де ни при мер, ау то ри не сно се увек од го вор ност. Део од го вор но сти сва
ка ко па да на се кре та ре Ре дак ци је, ко ји су се ме ња ли са сва ком но вом све ском. 
Та ко ђе, ре дов но се сре ћу слу ча је ви не при др жа ва ња уре ђи вач ких упут ста ва. 

Уо ста лом, све три све ске ча со пи са оста вља ју ути сак не ма ра и не до стат ка 
уред нич ке бри ге. Слов не и пра во пи сне гре шке не мо гу се за о би ћи. За лек ту
ру и ко рек ту ру би ла је за ду же на Ви о ле та Ми хај ло вић, али, су де ћи пре ма пра
во пи сном и стил ском не ре ду, ни је са ве сно при сту пи ла сво ме по слу, не зна 
да га ра ди или су јој ме ри ла то ли ко ни ска да се ин тер вен ци је и не за па жа ју.

1. Вла дан Ми ли во је вић, „Над гроб ни спо ме ник бра ће Жив чић из Вр би
це код Аран ђе лов ца ,ˮ НиЗ 1, 9–19. 

Иа ко је у на сло ву и тек сту ра да ау тор до след но на во дио ме сто на ла за 
спо ме ни ка у ли ку Вр би ца, у пре гле ду са др жа ја, и у ле ген да ма ис под илу стра
ци ја то је ме сто пре и ме но ва но у Врб ни ца.

2. Гор да на Га врић, „Два ста ро срп ска нат пи са на ча ша ма из Ма на стир ка 
и Још ја ,ˮ НиЗ 1, 29–33. 

Текст нат пи са ни је штам пан фон том Храм Сту де ни ца. 
3. Гор дан Бој ко вић, „Нат пи си у Тр шкој цр кви ,ˮ НиЗ 1, 35–40. 
На уч ни апа рат је не у ре дан, не на во де се бро је ви стра на (што на во ди на 

по ми сао да та кви ра до ви ни су ни ко ри шће ни), ра до ви се не ци ти ра ју пре ма 
пра ви ли ма у Упут ству за ау то ре. 

4. Дра ган Ни ко лић, Не бој ша Ђо кић, „Не ко ли ко нат пи са из До ње Ре са ве ,ˮ 
НиЗ 1, 109–124. 

Фо то гра фи је су ма лих ди мен зи ја и не мо гу се чи та ти нат пи си на њи ма. 
5. Не бој ша Ми ћић, „Сред њо ве ков ни нат пис из Звор ни ка са по ме ном 

име на гра да ,ˮ НиЗ 2, 21–33. 
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Не ја сна фо то гра фи ја нат пи сног по ља. Текст нат пи са штам пан мо дер ном 
ћи ри ли цом. 

6. Не бој ша Ми ћић, „Нат пи си са гро бља на Га ју у се лу Бра си ни ,ˮ НиЗ 
2, 117–128. 

Не ма чи та ња нат пи са Нин ка Ла за ре ви ћа, нај ста ри јег спо ме ни ка с нат
пи сом из 19. ве ка на гро бљу, са мо не ја сна фо то гра фи ја и калк.

7. Вла де та Пе тро вић, „Кти тор ски нат пис из цр кве Све тог Ми не у Шта ви ,ˮ 
НиЗ 3, 17–21. 

Пот пу но не чи так сни мак нат пи са. 
8. Не бој ша Ми ћић, „Над гроб ни нат пи си у пор ти Мар ко ве цр кве у Ужи цу ,ˮ 

НиЗ 3, 22–28. 
Од осам нат пи са с над гроб них спо ме ни ка из 19. ве ка, са мо за два нај

ста ри ја дат је ко мен тар; за оста ле нат пи се текст и сним ци не јед на ког ква
ли те та и угла сни ма ња. У из да њу Нат пи са 4 не до ста је текст са зад ње стра не 
спо ме ни ка. 

9. Игор Ста ме но вић, „Два кти тор ска нат пи са из Гор њег По ни ша вља ,ˮ 
НиЗ 3, 33–34. 

Нат пис из цр кве Св. Или је у се лу Со пот не чи тљив на сним ку. 
10. Ни ко ла Цвет ко вић, „За вет ни крст из се ла Остро ви ца – Ни шка Ба ња ,ˮ 

НиЗ 3, 37–38. 
При ли ком тран скрип ци је тек ста нат пи са ус прав не ли ни је ко ји ма се 

обе ле жа ва по че так но вог ре да ори ги на ла раш чи та не су као ма ло сло во „ђ ,ˮ 
а „тро но го т ,ˮ ни је да то у вер за лу, као текст нат пи са, већ у ку рен ту.

11. Ма ри ја Ко при ви ца, „За пи си и пе ча ти хво стан ских ми тро по ли та у 
ру ко пи сној књи зи де чан ских хри со ву ља ,ˮ НиЗ 3, 46–52. 

Број не слов не и пра во пи сне гре шке: „ис чи тан ,ˮ „пре чат них пре сте но ва ,ˮ 
„ми то по лит ских ,ˮ „хро на и ло шки ,ˮ „цен тал ном ,ˮ „по сто ја ње за пи се ;ˮ „Де
ча ни као јед на од нај ва жни јих срп ских кра љев ских ма на сти ра [...], те су 
пр ва [тј. права] хво стан ских епи ско па и ка сни је мир то по ли та ,ˮ „ска каоˮ ум. 
сва ка ко, „до ку ме тиˮ итд. 

Тех нич ке гре шке у ре про дук ци ји тек ста: За пис 1: апо строф уме сто „ы ;ˮ 
ђ ум. |. 

Ауторинисупоштовалиупутствазаупотребузаградау
репродукцијитекста
Угла сте за гра де [] (или, ка ко се ка же у Упут ству за ау то ре, че твр та сте 

за гра де) пред ви ђе не су за раз ре ша ва ње скра ће ни ца без ти тле, а ко ри сте се 
за обе ле жа ва ње ре кон струк ци ја уни ште ног тек ста (уме сто стре ла стих за
гра да) у при ло зи ма В. Ми ло во је ви ћа и Н. Ми ћи ћа у 1. све сци и Г. Бој ко ви ћа, 
С. Ми ши ћа, В. Пе тро ви ћа и Н. Ми ћи ћа у 3. све сци. 

Обле за гра де () (или, ка ко се ка же у Упут ству за ау то ре, окру гле за
гра де) пред ви ђе не су за раз ре ша ва ње скра ће ни ца с ти тлом, а ко ри сте се за 
раз ре ша ва ње скра ће ни ца без ти тле (уме сто угла стих за гра да) у при ло гу Д. 
Ра ди че ви ћа и В. Ми ли во је ви ћа у 2. све сци. 

Скра ће ни це уоп ште ни су раз ре ше не у при ло зи ма Д. Ни ко ли ћа и Н. 
Ђо ки ћа у 1. све сци и Н. Ђо ки ћа у 3. све сци. 



РЕ ЗИ МЕ НА ЕН ГЛЕ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Ре зи меи на ен гле ском, у све три све ске без из у зе та ка, не за слу же но но
се тај на зив, јер је зик на ко ји су пре ве де ни те шко да би по зна ва о ци ен гле ског 
је зи ка на зва ли тим име ном. Ре кло би се да је ве ћи на ре зи меа пре ве де на по
мо ћу ин тер нет по ма га ла Go o gle tran sla tor, на шта ука зу је, ре ци мо, по ја ва да 
су тех нич ки тер ми ни и име на оста ли не пре ве де ни и у па де жном об ли ку 
срп ског пред ло шка: 

У вре ме Ко чи не кра ји не – In the ti me of Koc hi na bor der land
Нат пис са ико но ста са цр кве у Ме две ђи – The su per script with iko no sta sa 

chu rch in Me dve đi
Тр шка цр ква – Tr ska church
Мо нах До ро теј – ве ли кос хим ник Јо ван Ка ла вит (тако!) – monk Do ro tej 

– ve li kos him nik Jo van Ka la vit
Руд нич ки ти пар – Rud nik’s ti par
Јо ван спа хи ја – Jo van spa hi ja
Мир ске цр кве у око ло ни (тако!) Сур чи на – Mir ska’s chur ches ne ar Sur chin
За пис по па Мла де на у те тра је ван ђе љу из 1389 го ди не – Scrip tu re of pop 

Mla den in te tra je van gje lje from 1389
Ol der scrip tu re from pev ni ca of the St. Ge o r ge chu rch

Та ко ђе по сто је по гре шни или до слов ни, али сва ка ко бе сми сле ни пре
во ди: 

кир (го спо дин) Ан дра пре ве ден је као Cyrus An drew (Сај рус Ен дру); 
кти тор жи во пи са – the fo un der of the mu rals; од се ца ње пал ца – sli cing of thumb; 
кти тор ски нат пис – kti tor su per script итд. 

Че сти су по гре шни об ли ци ре чи или не по што ва ње пра во пи са: 
Hi stri o grapfy; le an gu a ge; in the year 1218th; the re are few the orys; Ser bien 

text; earlyer, in Pa riz, wuth (pro with); из о ста вља ње од ре ђе ног чла на ис пред 
име на ма на сти ра (mo na stery Fe nek уме сто the Fe nek mo na stery или the mo na
stery of Fe nek); при дев ser bian уме сто Ser bian итд.

Све ове по је ди нач не гре шке до ве ле су у крај њем ис хо ду до пот пу но 
бе сми сле них ис ка за и ре че ни ца. Ево не ко ли ко дра стич них при ме ра: 

Pa le o graf ska cha rac te ri stic vr bič kog epi taph is in the form of let ters, which 
is de ri ved from let ters of the two bars....

Op ti ons in ter pre ta ti ons are not ex ha u sted and can of fer dif fe rent so lu ti ons. 
In this ar tic le pro ces sed one tom bsto ne...
In ad di tion, I mo nu ment is in te re sting in terms of morp ho lo gi cally...
Chu rch in Glo žan the en dow ment Mi lo sav Zdrav ko vić Re sa vac so we as the 

third su per script ga ve no ti ce on his tom bsto ne in the chu rchyard  in Svi lajn cu. 
The chu rch was bu ilt as no ble man’s along si de pa la ce, most cer ta inly no ble man’s 

– bo ar der lan der’s, who ru led over Li po vac for tress which is abo ve the mo na stery.
[...] na o ble man’s fa mily we re bu ried in the church and it died off with the 

de ath of the el dest no ble man to who se wi te died gi ving child birth and fo ur chil dren 
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al so died be fo re that Vi to mir who to ught to get her with Crep Vu ko sla vic aga inst 
the Turks in the bat tle of Du bra vi ca in 1380. Year way be re cog ni zed in it.

Уз све на ве де но, не ки ре зи меи има ју на слов, а не ки не; не ки на сло ви 
ре зи меа се по кла па ју с они ма у пре гле ду са др жа ја, а не ки не. Ре зи ме уз при
лог В. Пе тро ви ћа, „Кти тор ски нат пис из цр кве Све тог Ми не у Шта ви ,ˮ остао 
је на срп ском. 

Чи та ње ових ре зи меа, осим не ве ри це, сме ха и за па ње но сти, на во ди и 
на пи та ње ко ја је њи хо ва ствар на свр ха. Те шко да ће се на ћи стра ни чи та лац, 
без об зи ра на то да ли му је ен гле ски ма тер њи је зик или не, ко ји ће би ти у 
ста њу да раз у ме сми сао ре зи меа на пи са них ова квим је зич ким хи бри дом. То 
на во ди на по ми сао да Ре дак ци ји и Из да вач ком са ве ту ни је ни би ла на ме ра 
да се обра те и стра ном чи та о цу, већ да ис пу не пу ку фор му да би и у том 
еле мен ту да ли ча со пи су у це ли ни и по је ди нач ним при ло зи ма при вид на уч
но сти. 

МА ЛО СТА ТИ СТИ КЕ ЗА КРАЈ

Ка кав је кван ти та тив ни на уч ни учи нак но вог ча со пи са (у по гле ду но вих 
на уч них ре зул та та, но ве гра ђе и уде ла струч ња ка ме ђу ау то ри ма при ло га) 
нај бо ље ће по ка за ти не ко ли ко сле де ћих ста ти стич ких по да та ка. За ре фе
рент не вред но сти узми мо број при ло га, број об ја вље них нат пи са (и за пи са) 
и број са рад ни ка. 

Уку пан број при ло га у све три све ске је 35, и то у сра зме ри (пре ма све
ска ма) 12 : 11 : 12. 

Уку пан број об ја вље них нат пи са (и за пи са) је 182, и то у сра зме ри 75 : 
81 : 26. 

Уку пан број са рад ни ка (не ра чу на ју ћи ау то ре би бли о гра фи је у 1. све сци 
и ау то ре при ка за) из но си 23. 

Прилозикојииспуњавајууредничкепрепоруке
Са мо у све сци 1 ра до ви Вла да на Ми ли во је ви ћа, „Над гроб ни спо ме ник 

бра ће Жив чић из Вр би це код Аран ђе лов ца ,ˮ стр. 9–19, и Вла де те Пе тро ви ћа, 
„Нат пис на фа са ди цр кве Све тог Ми не у Шта виˮ (осим што је ре зи ме остао 
на срп ском), стр. 41–46. То је 2 од 12 об ја вље них при ло га у тој све сци, од но
сно 16,67%. По што у 2. и 3. све сци ни је дан при лог не ис пу ња ва уред нич ке 
пре по ру ке, то је, у од но су на уку пан број при ло га у све три све ске, удео од 
5,71%.
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Гра фи кон 1. Кван ти та тив ни од нос чла на ка ко ји ис пу ња ва ју и оних ко ји не 
ис пу ња ва ју уред нич ке пре по ру ке12

СВЕСКА И СПУ ЊА ВА ЈУ ПРЕ ПО РУ КЕ НЕ ИС ПУ ЊА ВА ЈУ ПРЕ ПО РУ КЕ 
Број 1 (2015) 2 16,67% 10 83,33%
Број 2 (2016) — — 11 100%
Број 3 (2017) — — 12 100%
УКУПНО 2 5,71% 33 94,29%

Натписикојисепрвипутобјављују (не ра чу на ју ћи пр ви пут об ја вље
не нат пи се из 19. ве ка, ко ји не до но се по дат ке о исто риј ским лич но сти ма и 
до га ђа ји ма)

Св. 1 – два нат пи са у ци ти ра ним ра до ви ма Ми ли во је ви ћа и Пе тро ви ћа, 
од но сно 2,67% од 75 об ја вље них нат пи са (и за пи са) у тој све сци. 

Св. 2 – је дан нат пис у при ло гу Не бој ше Ми ћи ћа, „Сред њо ве ков ни нат
пис из Звор ни ка са по ме ном име на гра да ,ˮ стр. 21–33, од но сно 1,23% од 81 
об ја вље ног нат пи са (и за пи са) у тој све сци. 

Св. 3 – је дан нат пис у при ло гу Иго ра Ста ме но ви ћа, „Два кти тор ска 
нат пи са из Гор њег По ни ша вља ,ˮ стр. 33–34, од но сно 3,85% од 26 об ја вље них 
нат пи са (и за пи са) у тој све сци.

То је укуп но че ти ри пот пу но но ва нат пи са, од но сно 2,20% од 182 об
ја вље на у све три све ске. Та че ти ри при ло га за у зи ма ју 30 стра на или 8,36% 
од 359 стра на, ко ли ко укуп но за пре ма ју све три све ске. 

12 Ау тор гра фи конâ: доц. др Не бој ша Шу ле тић. 
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Гра фи кон 2. Удео нат пи са и за пи са ко ји се об ја вљу ју пр ви пут

СВЕСКА У ку пан број об ја вље них  
нат пи са и за пи са 

Нат пи си и за пи си ко ји су  
об ја вље ни пр ви пут 

Број 1 (2015) 75 100% 2 2,67%
Број 2 (2016) 81 100% 1 1,23%
Број 3 (2017) 26 100% 1 3,85%
УКУПНО 182 100% 4 2,20%

Удеонестручнихсарадника
Не мо же се до ка за ти струч ност код по је ди них са рад ни ка. Уз њи хо ва 

име на не ма ни ти ту ла ни афи ли ја ци је: У све три све ске има их укуп но 11 
(Не бој ша Ђо кић, Ни ко ли на Ба бић, Не бој ша Ми ћић, Оли ве ра Ду мић, Вла дан 
Стан ко вић, Дра ган Ни ко лић, Игор Ста ме но вић, Ан ђе ла Та сић, Ни ко ла Цвет
ко вић, Ми ли ца Бо жић и Ива Ко ста ди но вић), од че га у 3. све сци чак че ти ри 
сту ден та исто ри је Уни вер зи те та у Ни шу. У од но су на уку пан број са рад ни
ка, тај број из но си 47,83%. По сто так је и ве ћи ако се ме ри уде лом њи хо вих 
при ло га по све ска ма. То на нај бо љи на чин илу стру је обим при логâ Не бој ше 
Ђо ки ћа (са мо стал но или ко а у тор ски) у пр ве две све ске. У 1. све сци тај удео 
из но си 77 стра на, од но сно 49.68% од 155 стра на, а у 2. све сци 68 стра на, од
но сно 46,90% од 145 стра на. У укуп ном оби му у пр ве две све ске ти ра до ви 
уче ству ју са 48,33%, тј. за у зи ма ју го то во по ло ви ну укуп ног бро ја стра на 
(145 од 300).

Да кле, има мо за не мар љив про це нат при ло га чи ји ау то ри по шту ју кон
цеп ци ју ча со пи са и уре ђи вач ке пре по ру ке и за не мар љив про це нат пот пу но 
но вих из во ра, а за бри ња ва ју ће ви сок удео не ком пе тент них са рад ни ка. Ове 
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три вред но сти по ка зу ју на ја сан и не по сре дан на чин ко ли ко је ни зак на уч ни 
ни во ча со пи са (из пер спек ти ве ква ли те та при ло га, уде ла струч ња ка и тех
нич ке при пре ме), за шта нај ве ћу од го вор ност сно се чла но ви Из да вач ког 
са ве та, Ре дак ци је и ре цен зен ти, ко ји су с не појм љи вим не ма ром при сту пи
ли сво јим оба ве за ма, без ика квог осе ћа ја за на уч ну и пе да го шку до бит, за 
мо рал ну и струч ну од го вор ност ко ју но си њи хов уни вер зи тет ски по ло жај. 

И НЕ КО ЛИ КО ПРЕ ПО РУ КА...

Сви при ме ри на ве де ни на прет ход ним стра ни ца ма (а ни из бли за ни је 
ис цр пе но све што три све ске ча со пи са ну де), као и са оп ште ни ста ти стич ки 
по да ци ука зу ју на то да на уч на за јед ни ца у Ср би ји ни је до би ла но ви ча со пис, 
већ упра во ње го ву су прот ност. Ако од ње га мо же би ти не ке ко ри сти он да 
је то уче ње на не га тив ном при ме ру – илу стра ци ја ка ко не тре ба по кре та ти 
и во ди ти на уч но гла си ло и ка ко не тре ба об ја вљи ва ти на уч не ра до ве. Чла
но ви ма Ре дак ци је и Из да вач ког са ве та, као и ре цен зен ти ма и са рад ни ци ма 
ча со пи са, пре по ру чио бих да по гле да ју мо но гра фи ју Ан дре а са Екс не ра, Увод 
у об ја вљи ва ње на уч них пу бли ка ци ја: прет ход на ис ку ства, кон цеп ти и стра
те ги је, Цен тар за пр о мо ци ју на у ке, Бе о град 2016, до ступ ну у елек трон ском 
из да њу на адре си: http://na u ka.cp n .rs . Не ка по ку ша ју да сле де бар де се ти део 
та мо са оп ште них на че ла и пра ви ла па ре зул та ти не ће из о ста ти. Упра ви Фи
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и ње го вом Цен тру за из да вач ку де лат ност 
пре по ру чио бих пак да по ве ду ви ше ра чу на о то ме шта се об ја вљу је с ло гом 
Фа кул те та и да уве ду не за ви сно и ано ним но струч но вред но ва ње пу бли ка
ци ја ко је из да ју за по сле ни пре ко ор га ни за ци о них је ди ни ца у ње го вом са ста
ву, ко ри сте ћи или зло у по тре бља ва ју ћи на уч ни углед и ау то ри тет уста но ве 
у ко јој су за по сле ни и ко ја им је да ла ту мо гућ ност. Уни вер зи тет ски пр о фе
со ри не тре ба ни кад да смет ну с ума да сво јим де ли ма и по на ша њем тре ба да 
пред ста вља ју узор не са мо на уч ни ци ма и на став ни ци ма, већ и сту ден ти ма 
и ђа ци ма у школ ским клу па ма. Нај зад, над ле жном ми ни стар ству пре по ру чио 
бих да са не у бе дљи ве де кла ра тив не стро го сти на по кон пре ђе на озбиљ ну кон
тро лу тро ше ња огром них бу џет ских сред ста ва за фи нан си ра ње ква зи на уч не 
пр о дук ци је чи ја је је ди на свр ха упра во да та сред ства „оправ да .ˮ Из тог за ча
ра ног кру га не мо же се иза ћи док год при пад ни ци истих ин те ре сних гру па 
и ква зи на уч них на зо ра и об ја вљу ју и оце њу ју „на уч неˮ ра до ве.

Је дан од чла но ва ре дак ци је, Вла ди мир Алек сић, на пи сао је у 3. све сци 
на стр. 55 да „услед не до вољ не по пу ла ри за ци је на у ке нај но ви ји ре зул та ти 
оста ју по зна ти са мо уском кру гу вр хун ских струч ња ка из ма ло број них на
уч них уста но ва, док је исто вре ме но, ши ро ка јав ност пре пу ште на псе у до – и 
не на уч ном шти ву, ко је ла ко по пу ња ва та ко на ста ли пра зан про стор на но се
ћи дру штву ве ли ку ште ту .ˮ Су де ћи по оно ме што је на ве де но на прет ход ним 
стра ни ца ма, ча со пис НАТ ПИ СИ И ЗА ПИ СИ мо же се без окле ва ња свр ста ти 
у ту ка те го ри ју шти ва, а на ма оста је да се на да мо да му ни ши ро ка ни ака
дем ска јав ност не ће би ти пре пу ште на.





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 94(497.115)”1389”:82(049.32)
UDC 398.22(=163.41)(049.32)

УЗ БУ ДЉИ ВА ПРИ ПО ВЕСТ О СЛО ЈЕ ВИ ТО СТИ МА  
КО СОВ СКИХ ЛЕ ГЕН ДИ

(Не над Љу бин ко вић, Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де. 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018, 182 стр.)

На вр ши ло се ско ро шест де це ни ја от ка
ко је Не над Љу бин ко вић у Гла сни ку Му зе ја 
Ко со ва и Ме то хи је (V, 1959/60, 325–331) об
ја вио свој пр ви на уч ни рад „По ре кло мо ти ва 
но ше ња од се че не гла ве по сле по гу бље ња у 
јед ној шип тар ској пе сми о ко сов ском бо ју”. 
За тим је обе ло да нио низ, пре ко два де се так, 
зна чај них сту ди ја о Ко сов ском бо ју и о ле ген
ди ко ја се ис пре ла око тог сред њо ве ков ног 
до га ђа ја. У сво јој бо га тој на уч ној ка ри је ри, 
Љу бин ко вић је при ре дио и је дан број ча со
пи са Рас ков ник ко ји је об ја вљен под на сло вом 
„Ко со во у пам ће њу и ства ра ла штву” (1989), 
а по том је уре дио и је дан спе ци јал ни те мат
ски број За ду жби не, ли ста Ву ко ве за ду жби
не, ко ји је штам пан у смут но рат но вре ме 
(ју н 1999) и био по све ћен Ко со ву и Ме то хи
ји. Да кле, реч је о ау то ру ко ји се по све ће но, 
си сте мат ски, увек ар гу мен то ва но и све о бу

хват но ба вио од је ци ма Ко сов ског бо ја у исто
ри о гра фи ји и до ку мен та ри сти ци, пу то пи сној 
ли те ра ту ри, ус пут ним за пи си ма и уз гред ним 
спо ми ња њи ма, европ ској књи жев но сти и ли
ков ној умет но сти, те и у усме ном бал кан ском 
и му сли ман ском на род ном ства ра ла штву, 
про зном и пе снич ком. Нову књигу Од Косов
ске битке до косовске легенде, која је, како се 
наводи у Белешци о њеном настанку, имала 
заиста интересантан и дуг пут до читалаца, 
Љубинковић започиње готово аксиомским 
тврђењем да ниједан догађај није оставио то
лико дубоког трага у историјској свести срп
ског народа. Поткрепљујући тврдњу и чуве
ним наводима Вука Караџића да је до Косова 
трајало једно доба, а да су након Kосовске 
бит ке настала друга времена – Љубинковић 
тачно запажа да су помени из времена непо
средно после битке били скромни и шкрти, а 
да је све више детаља настајало, с историјске 
дистанце, у наредним вековима. Та ко су се 
тек кра јем 15. и то ком 16. ве ка, за кључ но са 
књи гом Ма вра Ор би на Кра љев ство Сло ве на 
(1601), оку пи ли го то во сви еле мен ти у јед ну 
уз бу дљи ву при чу о Ко сов ском бо ју, а по том 
су се су че ља ва ли и ком би но ва ли пре ма афи
ни те ти ма, ин те ре си ма, кон фе си ја ма, на цио
нал но сти ма и у скла ду са оп се зи ма са зна ња 
број них ин фор ма то ра. Ко сов ска бит ка је, 
пре ма то ме, ка ко Љу бин ко вић кон ста ту је, 
ко сов ској ле ген ди по ста ла са мо по ла зи ште и 
на дах ну ће. Оно на че му ау тор, та ко ђе, ин си
сти ра је сте и чи ње ни ца да ко сов ска ле ген да 
ни је јед на ни ти је дин стве на, већ да је она 
плод са зна ња, про ми шља ња и до ми шља ња, 
па и све сног кри во тво ре ња чи ње ни ца мно гих 
на ро да, нај пре срп ског, па и оста лих бал кан
ских на ро да, те тур ског, за пад но е вроп ског 
и ру ског. То по ка зу је у ко јој је ме ри до га ђај 
из 1389. имао ши ро ког од је ка и ду го роч них 
по сле ди ца не са мо по срп ски на род, већ и по 
раз вој до га ђа ја у европ ској исто ри ји. Про дор 
Ту ра ка на Бал кан и ра сап срп ске др жа ве, а 
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по себ но ус пе си на след ни ка Му ра та I, оне спо
ко ја ва ли су за пад но е вроп ско ста нов ни штво 
и угро жа ва ли су њи хо ву без бед ност. Оту да 
и зна тан број ге о граф ски уда ље ни јих из во
ра, као и про ши ре ни ин те рес за Ко сов ски бој 
и по себ но за исто ри ју Тур ског цар ства. С дру
ге стра не, Љу бин ко вић сма тра да За пад није 
мно го ин те ре со ва ла Ко сов ска бит ка, већ да су 
пре при ча ва ња о њој има ла осо бе ну по ру ку 
– да се Тур ци мо гу по бе ди ти по што је то и 
„ло ши ји ма” од њих по шло за ру ком, јер ни 
до данда нас ни је раз ре ше на ду би о зна ди ле
ма о ис хо ду бит ке. Пре ма то ме, ра зно вр сну 
и ин тер на ци о нал ну гра ђу Љу бин ко вић је у 
пр вој це ли ни ру ко пи са по де лио у два сег
мен та: „Хри шћан ски из во ри и дру га раз лич на 
све до чан ства о Ко сов ској бит ки” и „Пре глед 
тур ских из во ра о Ко сов ском бо ју”. Сви ма 
ови ма ма њеви ше до бро зна ним, па и ма ње 
по зна тим из во ри ма, о ко ји ма је већ би ло до
ста ре чи у на у ци, Љу бин ко вић је, по свом оби
ча ју, при сту пао дру га чи је, сма тра ју ћи да је 
по треб но „рас ту ри ти сли кусла га ли цу Ко
сов ске бит ке и на но во је са ста ви ти”. Де таљ
ни ји пре глед из во ра по ка зао је да је у раз ли
чи тим вре ме ни ма и про сто ри ма тра ја ла дру
га чи ја при по вест о истом до га ђа ју. Ко сов ска 
ле ген да тра је и код хри шћа на и код Ту ра ка. 
Ме ђу тим, она се још до дат но усло жња ва, јер 
и код јед них и код дру гих по сто ји не ко ли ко 
ко сов ских ле ген ди. Сто га је пре глед и ана
ли за хри шћан ских и тур ских ле ген ди те ма 
дру гог по гла вља ру ко пи са, уз на гла ша ва ње 
ме ђу соб них слич но сти, раз ли ка и спе ци фич
но сти. Ме ђу хри шћан ским издва ја ју се две 
ле ген де. Јед на у жи жи има кне за Ла за ра и 
ње го во опре де ље ње за цар ство не бе ско. Све
тач ки култ срп ског вој ско во ђе у Ко сов ској 
би ци Љу бин ко вић нај пре ве зу је за цр кве ну и 
ди на стич ку ле ген ду ко ја је на ста ја ла и која се 
не го ва ла у ма на сти ру Ра ва ни ци и у дру гим 
за ду жби на ма чла но ва ди на сти је Ла за ре вић. 
По сле смр ти си на де спо та Сте фа на, култ Ла
за рев је у из ве сном ста њу ми ро ва ња, а доц
ни је се, сма тра Љу бин ко вић, тек по врат ним 
ру ским ути ца јем об но вио у за ви ча ју у 17. ве ку. 
На при мер, илу стра ти ван је по да так да се тек 
у ру ском ле то пи сном сво ду Ла зар име ну је 
ца рем, а не кне зом ни ти де спо том као до та да. 
Љу бин ко вић ве о ма фре квент но под се ћа и на 
чи ње ни цу, ко ја се нај че шће пре ви ђа, да то ком 
Ко сов ског бо ја вој ско во ђа Ла зар Хре бе ља но
вић ни је био срп ски краљ ни ти кнез, већ да 
је он у ма на сти ру Ми ле ше ви и лич но при су
ство вао кру ни са њу Тврт ка I за кра ља Ср би је. 

Ау тор ука зу је и на обра сце и на ве зе би блиј
ског Хри сто вог жр тво ва ња са ле ген да р ним 
Ла за ре вим опре де ле њем. За ни мљи во је и то 
да тур ски и дру ги пу то пи сци на по при шту 
бит ке не бе ле же ме сне ле ген де о Ла за ру, не го 
ве ли ча ју Ми ло ша Ко би ли ћа (Оби ли ћа) и ње
гов под виг. Ло кал на пре да ња све до че и о ње
го вом све ти тељ ском кул ту јер, ка ко за пи су је 
Евли ја Че ле би ја, у пла ни ни је би ла по диг ну
та цр кви ца по све ће на овом ју на ку. Те ма ти
зу ју се и ло кал на пре да ња ко ја чу ва ју се ћа ња 
на Ми ло ше ве ско ко ве по ка ме но ви ма на које 
је до ска као без у спе шно бе же ћи од тур ске по
те ре по сле уби ства ца ра Му ра та. Та ко ђе, из
два ја се и ло кал на при по вест о ба би, хтон ској 
са ве зни ци, ко ја Тур ци ма про ка зу је Ми ло ша. 
На те ре ну, сто га, и то по ни ми чу ва ју успо ме
ну на осве ту и ка жња ва ње тур ске де мон ске 
по моћ ни це: Ба бин мост, Ба бин кук, Ба бин 
чук. Ова дру га ле ген да је еп ска, ви те шка, 
ри тер ска. Ус по ред бе са фран цу ским еп ским 
ју на ком Ро ла ном, за тим Три ста ном, Ди генс 
Акри том и Све тим Ђор ђем, та ко ђе, ука зу ју 
и на по зна те ин тер на ци о нал не об ли ко твор
не мо де ле. По том, ме ша њем ста нов ни штва 
на Ко со ву по сле Дру ге ве ли ке се о бе, ко сов
ска ле ген да би ће обо га ће на и но вим са др жа
ји ма. Под стак нут Чај ка но ви ће вим за па жа њем 
о слич но сти мо ти ва из ме ђу Ми ло ше вог пост
хум ног но ше ња соп стве не од се че не гла ве са 
Све тим Де ни јем Па ри ским, ко ји је од се че ну 
гла ву са Мон мар тра од нео у Сен Де ни, Љу
бин ко вић сма тра да је култ Све тог Де ни ја 
до шао на Ко со во по сред ством Све тог Јо ва на 
Вла ди ми ра, зет ског кра ља, од но сно Шин 
Ђона, та ко ђе гла во но сца (ке фа ло фо рос), чији 
је култ био раз ви јен у Дра чу и Ел ба са ну у 
Ал ба ни ји. Ми гра ци ја ма Ал ба на ца на Ко со во 
они су пре не ли и ње гов култ ко ји се сто пио 
са пре да њем ста ро се де лач ког ста нов ни штва. 
Љу бин ко вић пра ти и нај ста ри ји по мен о мо
ти ву „ша то ра” ко ји се у тур ском из во ру по
ја вљу је у функ ци ји скри ва ња Му ра то ве смр ти, 
што ће ка сни је ући у ле ген ду – као уби ство 
у ша то ру, опет у ви ду ин тер вен ци ја тур ских 
хро ни ча ра, јер им је ви ше од го ва ра ло да се 
сул та но ва смрт пред ста ви из ван бој ног поља, 
као по сле ди ца гре шке и лу кав ства или по дло
сти про тив ни ка. Мо ти ву Ми ло ше вог ста ја
ња но гом „за врат” или „под гр ло” Му ра то во, 
ау тор да је и са жет исто ри јат. Овај ста ри ис
точ њач ки оби чај пре у зе ли су рим ски ца ре ви, 
па је за тим об ли ко ван и у Ви зан ти ји, као и 
у хри шћан ској ин тер пре та ци ји Ису со вог си
ла ска у Хад и у пред ста ва ма о Све том Ђор ђу. 
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Алу зи ја на три јумф га же ња не при ја те ља на
ла зи се и у нат пи су на мра мор ном сту бу – сим
бо лич но ме сто где је Ла зар ухва ћен – на Ко
со ву, чи ји је ау тор, нај ве ро ват ни је, Сте фан 
Ла за ре вић. С па жњом се раз ви ја и те мат ски 
круг ко ји се пле те око Ми ло ше ве од се че не 
де сне ру ке око ва не у сре бро, а ко ја је по том 
од не се на у Бру су, где је чу ва на крај Му ра то
вог гро ба. Љу бин ко вић из два ја и фор ми ра ње 
при по ве сти о пред смрт ној Ми ло ше вој же љи 
да бу де са хра њен ис под Ла за ре вих но гу. При
том, за овај ра но хри шћан ски оби чај, ко ји се 
са чу вао у пе сми ду гог сти ха, ау тор сма тра да 
ни је био без исто риј ског осно ва, јер је то ком 
ар хе о ло шких ис тра жи ва ња, у ма на сти ру Ра
ва ни ци, про на ђен гроб у ко ме су по хра ње не 
кр хо ти не ма ча, што ука зу је на гроб рат ни ка, 
мо жда и Ла за ре вог вер ног слу ге. У при лог 
то ме да је Ми лош Оби лић био исто риј ска 
лич ност, ау тор пру жа и дру ге ар гу мен те.

Прет ход но из ве де на са зна ња и за кључ
ци у тре ћем по гла вљу књи ге по сма тра ју се 
и ту ма че у ши рем и сло же ном дру штве нопо
ли тич ком кон тек сту, као и у сле ду по то њих 
исто риј ских про це са, од па да Срп ске де спо
то ви не до Срп ске ре во лу ци је у XIX ве ку. У 
све тлу вер ских и по ли тич ких чи ни ла ца, 
ау тор сма тра да је ко сов ска ле ген да, ко ја је 
на ста ја ла у Дал ма ци ји, про шла кроз суп тил
ну ка то лич ку ре дак ци ју, те да се у тим кон
струк ци ја ма вер ске про па ган де за пра во и 
за че ла при по вест о из да ји Ву ка Бран ко ви ћа 
(Кра љев ство Сло ве на, При ча о Ко сов ско ме 
бо ју, пе сме ду гог сти ха), а ко ја је, ка ко се у 
књи зи на по ми ње, гра ђе на пре ма мо де лу при
по ве сти о пра и скон ском гре ху ко ји се веч но 
мо ра ис па шта ти. Два чла на по ро ди це име ну
ју се као из дај ни ци: Вук Бран ко вић у Пр вом 
ко сов ском бо ју, а ње гов син Ђу рађ у Дру гом 
ко сов ском бо ју 1448. го ди не. Ка ко је до из
да је сва ка ко до шло у Дру гом ко сов ском бо ју 
(вла шки вој во да Дан на пу стио је бој но по ља, 
али и Јан ко Ху ња ди), та ко се из да ја из ове 
не срећ не бит ке вре ме ном пре не ла у Пр ви 
ко сов ски бој 1389. го ди не, и то, ка ко Љу бин
ко вић за ни мљи во ис ти че, ло ги ком: ако је син 
ова кав, отац му је мо рао би ти јед нак. Сто је ћи 
на већ утвр ђе ном ста но ви шту да је из да ја 
из ми шље на, Љу бин ко вић до да је да оп ту жба, 
у из ве сном сми слу, ни је са свим про из вољ на, 
јер се не мо же ре ћи да је ве ран за онога ко 
ми мо во ље вла да ра – у том тре нут ку је то 
Ла за ре ва су пру га Ми ли ца, али и су ве ре не 
по ли ти ке Срп ске цр кве – во ди и да ље рат за 
свој ши ћар про тив Ту ра ка. Сто га, за кљу чу је 

Љу бин ко вић, Вук ни је из дао Ла за ра, чи јим се 
чак мо шти ма по кло нио при ли ком пре но ше
ња из При шти не у Ра ва ни цу, али је сте из дао 
Ми ли цу и ње ну по ли ти ку ве зи ва ња за Ба ја
зи та и Тур ску. 

Уз пре глед и ана ли зу од је ка и из во ра 
о Ко сов ској би ци из ван гра ни ца срп ске сред
њо ве ков не др жа ве (до при нос моћ ног ру ског 
ца ра Ива на IV Гро зног и ам би ци је Ру си је да 
по ста не „Тре ћи Рим”, за пад но е вроп ска ли
ков на и пла стич на умет ност, европ ска драм
ска књи жев ност), Љу бин ко вић ис ти че и то 
да ни су сви са др жа ји исто риј ских, пу то пи сних 
и срод них спи са на шли ис каз у срп ским еп
ским на род ним пе сма ма. Ау тор тач но ука
зу је на слич но сти ко је се за па жа ју из ме ђу 
де ла тур ских хро ни ча ра Му ле Неш ри је и 
Идри за Би тли си ја, с јед не стра не, и бу гар
шти це ко ју је об ја вио Вал та зар Бо ги шић, с 
дру ге стра не, те за кљу чу је да пе сме из зби
р ке Ву ка Ка ра џи ћа нај ви ше чу ва ју цр кве ни 
култ кне за Ла за ра ко ји све сно жр тву је се бе 
ра ди ту ђих, ра ни је по чи ње них гре хо ва, а да 
за бе ле же не пе сме ду гог сти ха до тле има ју у 
пр вом пла ну под виг Ми ло ша Оби ли ћа, при 
че му овај круг пе са ма са др жи ду бро вач ку 
верзи ју ко сов ске ле ген де са бит ним пе ча том 
Ка то лич ке цр кве и ње не иде о ло ги је. Љу бин
ко вић још прет по ста вља да су у де ло круг 
епи ке и ко сов ске ле ген де уоп ште ушли и мо
ти ви и лич но сти (ре ци мо Ју го ви ћи) не гда
шњих по пу лар них, али да нас из гу бље них 
пе са ма, ко је су пе ва ле о суд би ни и бор ба ма 
не гда моћ ног гра да Но вог Бр да на Ко со ву. 
Оспо ра ва ју ћи тзв „срем ску те о ри ју” о по ре
клу на род них еп ских пе са ма о Бо ју на Ко со
ву, Љу бин ко вић под вла чи да се у пе сма ма 
ко је је Вук Ка ра џић за пи сао у Сре му че сто 
ви ди ути цај схва та ња но ве сре ди не, што опет 
до дат но усло жња ва сло је ви тост, струк ту ру и 
по ре кло еле ме на та ко сов ске ле ген де. 

Сво де ћи ру ко пис, Љу бин ко вић опо вр га
ва и увре же но не га тив но ми шље ње о Ср би ма 
као о на ро ду ко ји тра је у ми то ви ма, од но сно 
ла жи ма, сма тра ју ћи да при ча о Ср би ма као 
иза бра ном на ро ду је сте алу зи ја на Би бли ју 
и да та па ра ле ла ни је на ста ла по сле Ко сов ске 
бит ке, већ да је она фор ми ра на у до ба Сте фа
на Не ма ње и Све то га Са ве. Ис ти ца но је, пак, 
да су они јед на ки твор ци ма Но вог Изра и ља 
– би блиј ском Ја ко ву и си ну му Пре кра сном 
Јо си фу. За па жа ју ћи да је па ра ле ла илу стро
ва на у при пра ти ма на сти ра Со по ћа на, ау тор 
че сто не про пу шта при ли ку да соп стве не 
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ста во ве ар гу мен ту је при ме ри ма из исто ри је 
ли ков не умет но сти. 

На по слет ку, пр во бит но за ми шље ној 
књи зи до да та су још два при ло га. Је дан утвр
ђу је и об ја шња ва слич но сти из ме ђу Му ра то
вог за ве та и пе сме Фи ли па Ви шњи ћа По че так 
бу не про тив да хи ја, чи ју ин спи ра ци ју ау тор 
не на ла зи у за пи су на Му ра то вом тур бе ту 
на Ко со ву, већ је сма тра по зајм ље ни цом из 
му сли ман ске ли те ра ту ре или из ле ген да р
них при ча о сул та ну Му ра ту. За вр шни текст 
очи глед но је на стао у ве зи с нај но ви јим ко сов
ским тра гич ним зби ти ји ма, у ко ме се, слич но 
прет ход но из не том ста ву, не ги ра ју ра ши ре на 
ве ро ва ња пре ма ко ји ма су Ср би оп сед ну ти 
иде јом са мо жр тво ва ња по угле ду на опре де
ље ње кне за Ла за ра. На про тив, та ква уве ре ња 
за сни ва ју се на ди дак тич кој спо зна ји да се све 

у жи во ту мо же до сти ћи ако је чо век спре ман 
да уло жи на по ре и да под не се нео п ход не 
те го бе.

У том сми слу, и Не над Љу бин ко вић је 
учи нио из у зе тан на пор да око кон крет ног 
исто риј ског до га ђа ја по ве же број не чи ни о це 
и да их по сло жи у ло ги чан и при хва тљив мо
за ик ко ји ће убу ду ће би ти не за о би ла зан из
вор ис тра жи ва чи ма и на уч ни ци ма, али због 
ја сног, за ни мљи вог и есе ји стич ког на чи на 
из ла га ња ма те ри је, та ко ђе, би ће при јем чив 
и оста лим за ин те ре со ва ним чи та о ци ма. 
Осим то га, књи гу пра ти и имен ски ре ги стар 
ко ји омо гу ћа ва усме ре ни ја и кон крет ни ја 
чи та ња згу сну тих са др жа ја сту ди је Не на да 
Љу бин ко ви ћа Од Ко сов ске бит ке до ко сов
ске ле ген де.

Др Бран ко Злат ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град, Ср би ја
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ПРИ ЛОГ РАЗ У МЕ ВА ЊУ ТР ГО ВАЧ КЕ ПРАВ ДЕ  
НА МЕ ДИ ТЕ РА НУ У ПО ЗНОМ СРЕД ЊЕМ ВЕ КУ

(Tri bu na li di mer can ti e gi u sti zia mer can ti le nel tar do me di o e vo, a cu ra di  
Ele na Mac ci o ni, Ser gio Tog net ti, Leo S. Olschki Edi to re, Fi ren ze 2016, vi + 222 pp.)

 

По ло жај тр гов ца на Ме ди те ра ну с вре
ме ном се ме њао, а ње го ве оба ве зе и при ви
ле ги је су за ви си ле од др жав ног уре ђе ња про
сто ра у ко јем је де ло вао. Без об зи ра на то 
ода кле до ла зи и где тр гу је, сва ки тр го вац је 
био оба ве зан да по шту је вре мен ске ро ко ве. 
Ис по ру ка ро бе и кру же ње ме ни ца би ли су 
раз ло зи због ко јих је по сто ја ла по тре ба да се 
на вре ме оба ве сви по сло ви и ис пла те ду го
ви. Ме ђу тим, си ту а ци је ко је су за у ста вља ле 
по сло ве, по пут пре ва ре и не по што ва ња уго
во ра, пред ста вља ле су уо би ча је не про бле ме 
у тр го вач ком све ту. Ка ко је ло кал на власт 
тре ти ра ла тр гов це и ре ша ва ла њи хо ве прав
не про бле ме, мо жда нај бо ље мо же мо да раз
у ме мо уко ли ко ана ли зи ра мо при ме ну тр го
вач ке прав де у не ким од ве ћих тр го вач ких 
цен та ра.

Са овим ци љем је и настаo збор ник ра
до ва под на зи вом Tri bu na li di mer can ti e gi
u sti zia mer can ti le nel tar do medioevо. Са др жи 
осам ра до ва с на уч ног кон гре са одр жа ног 
26. фе бру а ра 2016. го ди не у Ака де ми ји на у ке 

и умет но сти То ска не ,,La Co lom ba ria”. Ра до
ви об ра ђу ју спе ци фич не при ме ре тр го вач ке 
прав де ко ри сте ћи бо га те фон до ве из ар хи ва 
Ду бров ни ка, Фи рен це и Бар се ло не.

Пр ви рад ау то ра Сер ђо То ње ти ја но си 
на слов Ser Bar to lo di Ne ri da Ruf fi a no, Gi o van ni 
Vil la ni e il fal li men to del la com pag nia Pe ru gi ni. 
Кон цен три шу ћи се на пе ри од XIV ве ка у Фи
рен ци, То ње ти нам ука зу је на на чи не на које 
се у фи рен тин ској сре ди ни спро во ди ла трго
вач ка прав да. Ве о ма че сто за ре ша ва ње прав
них пи та ња ко ја су под ра зу ме ва ла тр го вач ке 
по сло ве би ло је нео п ход но за тра жи ти по сред
ни ка ко ји по зна је за кон, оби ча је тр го вач ког 
по сло ва ња и са вре ме ног дру штва. Због сво
је струч но сти фи рен тин ски но та ри су би ли 
од ве ли ког зна ча ја за оба вља ње прав них по
сло ва ко ји су се ти ца ли тр го ва ца. То ње ти је из 
овог раз ло га у свом ра ду из ло жио рад јед ног 
но та ра, сер Бар то ла ди Не ри да Ру фи а на. У 
Др жав ном ар хи ву Фи рен це са чу ва но је не ко
ли ко ре ги стра ко је је овај но тар во дио то ком 
XIV ве ка, а упра во они ко ји се ти чу јед не фи
рен тин ске ком па ни је пру жа ју нам мо гућ ност 
да са гле да мо на ко ји на чин је фи рен тин ски 
за кон тре ти рао тр го вач ке по сло ве. Осла ња
ју ћи се на за пи се сер Бар то ла, ау тор је у свом 
ра ду ре кон стру и сао је дан слу чај ве зан за ду
го ве ком па ни је Пе ру ђи ни. Овом при ли ком 
је об ја шње на про це ду ра ко јом се при сту па ло 
при ли кви да ци ји тр го вач ких ду го ва. Из бе
ле шки но та ра са зна је се да ин фор ма ци је ко је 
су до би ја не од Пе ру ђи ни је вих по ве ри ла ца 
ни су до би ја не на јед ном ме сту ко је би мо гло 
да се на зо ве прав ном кан це ла ри јом, већ су 
град ски пред став ни ци и сер Бар то ло ишли 
на ме ста по сло ва ња ових ли ца. Ис так нут је 
по тен ци јал но тар ских бе ле шки, из ко јих је 
та ко ђе мо гу ће са зна ти да су раз не дру ге прав
не од лу ке ве за не за фи рен тин ску еко но ми ју 
до но ше не на ме сти ма по пут фон да ка, се ди
шта не ке ком па ни је или у бо те га ма.

Сле де ћи рад но си на слов „La gi u sti zia 
mer can ti le nel la Ra gu sa (Du brov nik) bas some
di e va le”, ау то ра Фран че ска Бе та ри ни ја. Циљ 
овог ра да је да се пред ста ви при ме ну тр го
вач ке прав де у Ду бров ни ку то ком пе ри о да 
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XV ве ка. Као зна чај ну по ла зну ре фе рен цу за 
ова пи та ња ау тор ко ри сти ста тут гра да ко ји 
је на стао то ком ве не ци јан ске вла сти, 1272. 
го ди не, а чи је до пу не су че сто под ра зу ме ва ле 
но ве ре гу ла ци је ко је су се ти ца ле тр го ви не. 
Из ве сне прав не ре фор ме град Ду бров ник је 
спро вео 1416. го ди не, али без осни ва ња тр го
вач ког су да. Овом при ли ком је при ме ће но да 
се у Ду бров ни ку, у по ре ђе њу са гра до ви ма 
по пут Фи рен це, не ги ра мо гућ ност по сто ја ња 
су да спе ци ја ли зо ва ног за тр го вач ка пи та ња. 
Без об зи ра на ову чи ње ни цу, за хва љу ју ћи 
но тар ским спи си ма мо гу ће је ана ли зи ра ти 
про це ду ре ве за не за тр го вач ко пра во. Пре ма 
за ко ну ко ји је 1275. го ди не при кљу чен ста
ту ту гра да, тр гов ци су мо ра ли да у но тар ској 
кан це ла ри ји бе ле же сва ку про да ју на кре дит 
у вред но сти ве ћој од 10 пер пе ра. С дру ге 
стра не, са при зна ва њем ва лид но сти тр го
вач ких деф те ра, кре дит них пи са ма и ра зних 
при ват них за бе ле шки на су ду, то ком дру ге 
по ло ви не XV ве ка, би ло је мо гу ће узи ма ти у 
об зир и ове вр сте до ка за при до но ше њу пре
су де у тр го вач ким рас пра ва ма. Уко ли ко је 
би ло нео п ход но ре ша ва ње не ке суд ске кон
тро вер зе у ко ју је уме ша на не ка од бо те га, 
би ло је зна чај но да се као прав ни до каз раз
мо три по слов на књи га ко ја је у њој во ђе на.

Се де рик Квер ти је је ау тор на ред ног 
ра да под на сло вом “En tre na tion, di plo ma tie 
éco no mi que et cor sa i re: les con flits mar chands 
au Sein de la com mu na uté flo ren ti ne de Pi se 
dans la se con de mo i tié du XI Ve siè cle”. Фо ку си
ра ју ћи се на пе ри од XIV ве ка, ау тор ана ли зи
ра на ко ји на чин је Тр го вач ки суд (la Мercanzia) 
из Фи рен це де ло вао ка ко би обез бе дио мир
но и си гур но по сло ва ње сво јим тр гов ци ма 
ван гра да. На гла шен је зна чај пи са ма ко је је 
Мercanziа сла ла у су сед не гра до ве, по пут 
Пи зе, ка ко би пре го ва ра ли ре ша ва ње про бле
ма ко ји су се ти ца ли фи рен тин ских тр го ва
ца. На осно ву њих, ау тор је ма пи рао гра до ве 
ка ко ји ма је Мercanziа одр жа ва ла кон так те, 
где се за кљу чу је да је нај ве ћу ко ре спон ден
ци ју Фи рен ца одр жа ва ла са Пи зом. 

Спро во ђе ње тр го вач ке прав де у Бар се
ло ни пред ста ви ла је Ма ри ја Ели за Сол да ни 
у свом ра ду “Ar bi tra ti e pro ces si con so la ti fra 
Bar cel lo na e l’ol tre ma re nel tar do me di o e vo”. 
Ка ко је Бар се ло на би ла град са ве ли ком кон
цен тра ци јом тр го ва ца у XV ве ку, ре ша ва ње 
тр го вач ких спо ро ва је би ло од ве ли ког зна ча ја. 
Тр го ви на је у овом гра ду по сма тра на као res 
pu bli ca, те је сва ка ште та за тр гов ца пред
ста вља ла и ште ту за за јед ни цу. Ка ко би нам 

при бли жи ла ко је су оп ци је за ре ша ва ње прав
них про бле ма има ли тр гов ци у Бар се ло ни, 
Сол да ни нам пред ста вља два мо де ла. Пр ви 
мо дел је би ла ар би тра жа, као бр за и мир на 
про це ду ра у ре ша ва њу тр го вач ких рас пра ва. 
У овом слу ча ју тр гов ци су мо гли да се обра
те адво ка ту, су ди ји или ко ле ги тр гов цу ко ји 
би по сре до вао у рас пра ви и до нео пре су ду. 
При ме ре ова квих спо ро ва мо же мо на ћи у 
но тар ским за пи си ма, где се на во ди раз лог 
рас пра ве, стра не ко је су са слу ша не и од лу ка 
ко ја је до не та на кра ју. Дру ги на чин за ре ша
ва ње су ко ба из ме ђу тр го ва ца би ло је обра ћа
ње По мор ском кон зу ла ту (Con so la to del Ma re). 
Овај суд је за тр го вач ка пи та ња ко ри стио скра
ће ну про це ду ру (pro ce du ra som ma ria), a ко ја 
је ис кљу чи ва ла ко ри шће ње адво ка та. У об зир 
су узи ма ни до ка зи по пут тр го вач ких књи га, 
но тар ских уго во ра, ре ги стра пи са ра бро да, 
али и ис пи ти ва ња све до ка из тр го вач ких кру
го ва ко ји би на би ло ко ји на чин би ли ин фор
ми са ни о пред ме ту рас пра ве. Слич ну функ
ци ју су има ли и ка та лон ски кон зу ли у Пи зи 
и Фи рен ци, ко ји су под јед на ко са ку пља ли 
ин фор ма ци је и ве сти са раз ли чи тих стра на 
у окви ру тр го вач ких кру го ва, са ци љем до
но ше ња пра вич не пре су де.

Ло рен цо Тан ци ни је у свом ра ду “Gli 
ar bi tra ti del ve sco vo : gi u sti zia ve sco vi le e con
tro ver sie pri va te a Fi ren ze fra Tre e Qu at tro cen to” 
скре нуо па жњу на по сто ја ње прав них тр го
вач ких до ку ме на та ме ђу за пи си ма би скуп
ских но та ра. Као пр ви раз лог по ја ве љу ди 
ко ји се ба ве тр го ви ном ме ђу но тар ским за
пи си ма овог ти па је уло га ри зни ча ра, ко ју су 
тр гов ци има ли при би скуп ским кан це ла ри
ја ма. У ра ду је при ме ће но ка ко су тр гов ци у 
Фи рен ци че сто за у зи ма ли по зи ци ју по сред
ни ка у слу ча ју би ло ка квих нов ча них тран
сак ци ја ко је има ју ве зе са Све том сто ли цом. 
По ве за ни са овом вр стом по сло ва и са ми 
тр гов ци би ра ли су да сво је прав не про бле ме 
ре ша ва ју при би скуп ском су ду. Та ко ђе, услед 
то га што су сво је по сло ве ве зи ва ли за Све ту 
сто ли цу, по је ди ни тр гов ци у Фи рен ци су под
но си ли зах тев за при зна ва ње ста ту са ко јим 
би сти ца ли пра во да им су ди пап ски су ди ја. 
Ау тор је ана ли зом овог при ме ра ука зао на 
то да је тр го вач ка прав да на ла зи ла сво ју при
ме ну и на дру гим спе ци јал ним су до ви ма, 
ко ји би од го ва ра ли тр гов ци ма из ра зних по
слов них раз ло га.

„Una rap pre sa glia con tro mer can ti ge no
ve si ge sti ta dal Con so la to del Ma re di Bar cel
lo na (1417–1422)” на слов је ра да чи ји је ау тор 
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Еле на Ма ћо ни. Бу ду ћи да је По мор ски кон зу
лат Бар се ло не од кра ја XIV ве ка имао оба ве зу 
да се ба ви од ште та ма, ау тор ка је пред ста ви
ла је дан по се бан слу чај ко ји је, за хва љу ју ћи 
пи та њи ма еко ном ске при ро де, укљу чио овај 
суд у ре ша ва ње по ли тич ких ми ров них од но
са. Раз лог за то ле жи у до га ђа ју из 1416. го ди
не, ка да је Пје тро Ре, ђе но вљан ски тр го вац 
и ка та лон ски кон зул у Фа ма гу сти, без ја сног 
мо ти ва од у зео ро бу јед ног тр го вач ког бро да 
ко ји је по шао из Бар се ло не. На кон што је на
ред не го ди не пот пи са но при мир је из ме ђу 
Ђе но ве и Кру не Ара го на, Ђе но ва се оба ве
за ла да ис пла ти од ште ту за по ме ну ти брод. 
Пра те ћи до ку мен та из фон да По мор ског кон
зу ла та, ау тор ка об ја шња ва це лу про це ду ру 
то ком ко је је суд при ку пљао име на оште ће
них, уго во ре и до ка зе за рад по чет ка ис пла те 
ко ја сти же из Ђе но ве. Ова про це ду ра је то ком 
свог тра ја ња од че ти ри го ди не укљу чи ла ве
ли ки број љу ди ме ђу ко ји ма су би ли оште ће
ни, по ве ре ни ци, тр гов ци и углед ни гра ђа ни. 
Ма ћо ни се овом при ли ком освр ну ла и на уго
во ре не ких од тр го вач ких удру же ња (co men da) 
ко ји се мо гу про на ћи ме ђу они ма чи ји је улог 
на бро ду из Бар се ло не од у зет 1416. го ди не. 
Овом при ли ком ау тор ка је пред ста ви ла и 
про фил ула га ча, као и про сеч не су ме за не ке 
од њих. Као за кљу чак у овом слу ча ју истaкну т 
је зна чај уло ге По мор ског кон зу ла та у за кљу
че њу при мир ја са Ђе но вом, ко ји је ис то ме 
до при нео ста ра ју ћи се да ис пла та од ште те 
бу де спр о ве де на у де ло.

Сле де ћи рад но си на слов „Gli uo mi ni e 
le don ne d’af fa ri te deschi e la Mer can zia di Fi
ren ze nei pri mi de cen ni del XV se co lo”, чи ји 
је ау тор Ло ренс Бу нин гер. Ба зи ра ју ћи сво је 
ис тра жи ва ње на до ку мен ти ма фи рен тин ског 
су да la Mer can zia, Бу нин гер при ка зу је пар 
слу ча је ва же на тр го ва ца ко је су као удо ви це 
тра жи ле сво је пра во пред су дом у Фи рен ци, 
за хва љу ју ћи по сло ви ма ко је су њи хо ви му же
ви оба вља ли са мо стал но или у парт нер ству 
с њи ма. Нај ве ћа па жња у ра ду је усме ре на 
ка јед ном слу ча ју из пе ри о да 1410/11. го ди не 
у ко ји су би ли уме ша ни не мач ки тр гов ци, 
та да сме ште ни у Fon da co di Te deschi у Ве не
ци ји. Пред став ник Ђо ва ни Са ра љи ја је 1410. 
го ди не, на те ри то ри ји на се ља Ме стре, са не
мач ким тр гов ци ма пот пи сао уго вор за ку по
ви ну ву не. Ме ђу тим, на ред не го ди не Се ра
љи је под нео жал бу су ду ве за ну за по гре шно 
сра чу на те тро шко ве у јед ној ета пи пу то ва
ња, као и на по гре шну те жи ну ро бе, од ко је 
је из ве сна ко ли чи на би ла оште ће на од вла ге. 

Рас пра ву је мо гу ће пра ти ти за хва љу ју ћи про
це су во ђе ном у Фи рен ци, где су на са слу ша ње 
би ли по зи ва ни и не мач ки тр гов ци. На жа лост, 
ау тор ка је ука за ла на ма њак об ја шње ња из
ве сних за кљу ча ка у до ку мен ти ма рас пра ве, 
али и на чи ње ни цу да се не мач ки тр гов ци 
ни ка да ни су по ја ви ли пред су дом. Та ко ђе, 
ме ђу до ку мен ти ма је за бе ле жен пред лог да 
се цео слу чај пре ба ци у Ве не ци ју, ме сто бо
рав ка не мач ких тр го ва ца ко ји су би ли уме
ша ни у ову рас пра ву.

По след њи рад у овој пу бли ка ци ји но си 
на слов L’uf fi cio del ri cor so pres so la Mer can zia 
fi o ren ti na tra Qu at tro e Cin qu e cen to, ау то ра 
Лу ке Бо ске та. Кан це ла ри ја за жал бе или Апе
ла ци о ни суд, као део Тр го вач ког су да у Фи
рен ци, фор ми ран је у дру гој по ло ви ни XV 
ве ка. С об зи ром да се де ша ва ло да рас пра ве 
ко је је во дио Тр го вач ки суд бу ду ве о ма ду гач
ке, са до ста тро шко ва за тр гов це, кре и ра на 
је Кан це ла ри ја за жал бе, ко ја би убр за ва ла 
про цес. Пра во на обра ћа ње овом су ду има ли 
су тр гов ци уме ша ни у рас пра ву ко ја ни је била 
ре ше на на кон ис те ка про пи са ног пе ри о да за 
до но ше ње за кључ ка. Као је дан од из во ра за 
рас пра ве овог су да ау тор је ко ри стио де ло Ло
рен ца Ђу де ти ја под на сло вом „Ri cor dan ze”, 
у ко ји ма се Ђу де ти при се ћа не ко ли ко слу ча
је ва у чи јем ре ша ва њу је уче ство вао док је био 
члан ове кан це ла ри је. Ана ли зом функ ци о ни
са ња Кан це ла ри је за жал бе и број ног ста ња 
тро ва ца у Фи рен ци, ау тор је до шао до ста ти
сти ке ко ја по ка зу је да су тр гов ци ко ји су би ли 
чла но ви ове Кан це ла ри је у пе ри о ду од 1478–
1481. го ди не би ли на ис тој по зи ци ји чак пет 
пу та. За кљу чак ко ји се мо же из ве сти је да је 
по сто ја ла ја сна тен ден ци ја да се у Фи рен ци 
ство ри је дан круг тр го ва ца ко ји ће би ти ис
ку сни у овом по слу, те да за рад ми ну ци о зног 
ра да овог су да мо гућ ност ре и збо ра ни је би ла 
ис кљу чи ва на.

Пред ста вља њем по је ди них слу ча је ва 
прав них рас пра ва ко је се ти чу тр го ви не ра
до ви овог те мат ског збо р ни ка ука за ли су на 
бо гат ство фон до ва зна чај них за пи та ње тр го
вач ке прав де, те и на свој стве ност не ких тр го
вач ких су до ва на Ме ди те ра ну. Сва ка ко, без 
ана ли зе до ку ме на та тр го вач ких су до ва ни је 
мо гу ће са гле да ти ста тус тр гов ца у све тлу 
од но са са ло кал ном вла шћу. Ова кве сту ди је 
су по ка за ле да до ку мен та ре ле вант на за пи
та ње тр го вач ке прав де мо ра мо тра жи ти не 
са мо у фон ду тр го вач ког су да већ и ме ђу из
во ри ма ра зних но тар ских фон до ва. 
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На кра ју, же ли мо да ука же мо на још 
не ке на сло ве ко ји су зна чај ни за из у ча ва ње 
тр го вач ке прав де на Ме ди те ра ну. Из дво ји ли 
би смо још је дан рад по ме ну тог Ло рен ца Тан
ци ни ја под на сло вом ,,Tri bu na li di mer can ti 
nell’Ita lia tar do me di e va le tra eco no mia e po te re 
po li ti co”, об ја вљен у окви ру збор ни ка ра до ва 
под на сло вом Il go ver no dell’eco no mia: Ita lia 
e Pe ni so la Ibe ri ca nel bas so Me di o e vo (а cu ra di 
Ser gio Tog net ti, Lo ren zo Tan zi ni, Vi el la 2014). 
За ову те му је ре ле вант на и сту ди ја под на
сло вом „Nor me, sci en za e pra ti ca gi u ri di ca tra 

Ge no va e l’Oc ci den te me di e va le e mo der no” 
(Socetà Li gu re Sto ria Pa tria, 2012), чи ји је ау тор 
Ви то Пјер ђо ва ни, а ко ја јед ним де лом об ра
ђу је и пи та ња тр го вач ке прав де у Ђе но ви.

За оп ште раз у ме ва ње тр го вач ке прав де 
не за о би ла зна је Gi u sti zia som ma ria: Pra ti ca e 
ide a li di gi u sti zia in una società di An cien Régi me 
(Fel tri nel li, 2003), ау тор ке Си мо не Че ру ти, 
ко ја на при ме ру То ри на у XVI II ве ку об ја сни
ла скра ће ну про це ду ру ка рак те ри стич ну за 
тр го вач ке су до ве. 

Мср Ма ри ја Ан дрић 
Исто риј ски ин сти тут, Бе о град
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МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ДО БРА НА ПОЛ ЗУ СВОМ НА РО ДУ 
(За ду жби не и за ду жби на ри: У фон до ви ма Ар хи ва Ср би је, том 1.

При ре ди ли: Је ли ца Ре љић, Ана Кос Ву јо вић, Оли ве ра Осто јић, Ђур ђи ја Аџић, 
Ени са Ало ме ро вић Ху ба нић и Ду шан Гу те ша. Ар хив Ср би је, Бе о град 2015, 906 стр.)

За ду жби не су кроз исто ри ју срп ског 
на ро да би ле чу вар кул тур не ба шти не као и 
иден ти те та срп ског на ро да, кул ту ре, пи сме
но сти и ду хов но сти. Про цват за ду жби нар ства 
у 18. и 19. ве ку ве зу је се за ње го ву ду бо ку 
тра ди ци ју, као и за по ди за ње на ци о нал не 
све сти у бор би за не за ви сност и др жав ност. 
У осло бо ђе ној, но во ве ков ној Ср би ји ‒ за до
при нос оп штем на прет ку и пре по ро ду на ци
је. У овом пе ри о ду за ду жби не до би ја ју све
тов ни ка рак тер и има ју по се бан зна чај као 
уста но ве. Ула га ње за ду жби на ра у кул ту ру 
и обра зо ва ње до при не ло је из град њи на цио
нал ног иден ти те та срп ског на ро да. Упра во ти 
мо ти ви ис ка за ни су и у осни вач ким пи сми
ма и те ста мен ти ма ко ји ма су осни ва не за ду
жби не. Уста вом Кра ље ви не Ср би је из 1888. 
го ди не (чл. 194) га ран то ва но је пра во осни ва
ња за ду жби на, и пред ви ђе но је да ће по себ ним 
за ко ном ова ма те ри ја би ти бли же ре гу ли са на. 
Осам го ди на ка сни је до не то је За ко но дав но 
ре ше ње о за ду жби на ма ко је је би ло по че так 
за кон ског ре гу ли са ња ма те ри је за ду жби на. 
Ве ћи на ин сти ту ци ја у Ср би ји за ко је да нас 

зна мо на ста ле су упра во у овом пе ри о ду на 
имо ви ни за ду жбин ског ка рак те ра.1 По ве ћа
њем бро ја и зна ча ја за ду жби на ја вља се по
тре ба за њи хо вим пот пу ним прав ним ре гу
ли са њем, па је 1912. го ди не до нет пр ви за кон 
ко ји за пред мет ре гу ли са ња има за ду жби не. У 
20. ве ку уста но ва за ду жби на је прав но уоб ли
че на За ко ном о за ду жби на ма Кра ље ви не 
Ср би је из 1912. го ди не. Овај за кон је на пре
ци зан и све о бу хва тан на чин прав но ре гу ли сао 
ма те ри ју за ду жби на. 

У пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та, 
кон сти ту и са њем но вих дру штве них и пр вен
стве но сво јин ских од но са, у од но су на за ду
жби не ус по ста вљен је бит но дру га чи ји при
ступ. Од мах на кон ра та у Ср би ји је би ло ре ги
стро ва но око 700 за ду жби на, да би 25 го ди на 
ка сни је при За ду жбин ском од се ку се кре та
ри ја та за обра зо ва ње и кул ту ру СР Ср би је 
би ло је еви ден ти ра но 729 за ду жби на2. Са 
из у зет ком пр вих по сле рат них го ди на рад 
за ду жби на је зна чај но оте жан или пот пу но 
оне мо гу ћен раз ли чи тим ви до ви ма од у зи ма ња 
имо ви не. Ти ме су зна чај и уло га за ду жби на 
пот пу но мар ги на ли зо ва ни. 

1 Осни ва чи ових за ду жби на би ли су успе
шни имућ ни љу ди, тр гов ци, за на тли је, адво ка ти, 
ко ји су свој име так ста ви ли у функ ци ју на ци о нал ног 
про спе ри те та. На ме ну сред ста ва опре де љи ва ли 
су утвр ђи ва њем кон крет ног ци ља: шко ло ва ње си
ро ма шне де це, да ва ње сти пен ди ја нај бо љим сту
ден ти ма или пак оп штег ци ља као нпр. кул тур
нопро свет ног, па три от ског, ху ма ни тар ног и сл. 
(Гим на зи ја у Срем ским Кар лов ци ма, нај ста ри ја 
гим на зи ја у Ср ба, осно ва на је 1791. го ди не има се
ди ште у згра ди за ду жби не бра ће Ан ђе ли ћа – па
три јар ха Гер ма на и ми тро вач ког про те Сте ва на; 
Ма ти ца срп ска ко ја је осно ва на 1826. у Пе шти има
ла је се ди ште у згра ди „Те ке ли ја ну ма”, ко ја је за ду
жби на Са ве Те ке ли је, а 1927. пре се ље на је у да на
шњу згра ду Ма ти це срп ске ко ја је за ду жби на Ма
ри је Тран да фил; Ве ли ка шко ла која је осно ва на 
1863. уз диг ну та је на ранг уни вер зи те та 1905. го
ди не (Бе о град ски уни вер зи тет) и сме ште на је у 
за ду жбин ско зда ње Ка пе тан Ми ше Ана ста си је ви
ћа; Срп ска ве ли ка пра во слав на гим на зи ја у Но вом 
Са ду је За ду жби на Ми ло ша Ба ји ћа итд.).

2 М. Са вић, „За ду жби не код нас”, Кул ту ра, 
4 (1969), 96–106.
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Те ма за ду жби нар ства по сте пе но по но во 
по ста је ак ту ел на у по след њих два де сет го
ди на, за јед но са ре а фир ма ци јом при ват не 
сво ји не и тран зи ци о ним про це си ма. Тран
сфор ма ци ја сво јин ских од но са у про це су 
при ва ти за ци је, на кон то га и ре сти ту ци је, отво
ри ла је зна чај на пи та ња у ве зи са за ду жби
на ма. Не ка од њих су и пи та ња еви ден ци је и 
при ба вља ња до ку мен та ци је за ду жби на ко ја 
су по себ но ак ту е ли зо ва на за ко ни ма о ре сти
ту ци ји. Ме ста за ра све тља ва ње ових пи та ња 
би ли су пр вен стве но ар хи ви. 

Ар хив Ср би је је, на за до вољ ство ис тра
жи ва ча, 2015. го ди не об ја вио књи гу За ду
жби не и за ду жби на ри: у фон до ви ма Ар хи ва 
Ср би је. Том 1, ко ју су при ре ди ли Је ли ца Ре
љић, Ана Кос Ву јо вић, Оли ве ра Осто јић, 
Ђур ђи ја Аџић, Ени са Ало ме ро вић Ху ба нић 
и Ду шан Гу те ша. По сле ду го вре ме на не сре
ђе них еви ден ци ја о за ду жби на ма, Ре пу блич ки 
се кре та ри јат за кул ту ру СР Ср би је је 1975. го
ди не пре дао Ар хи ву Ср би је гра ђу чи је су сре
ђи ва ње и об ра ду по че ли кра јем 70их го ди на. 
Тру дом из у зет них ар хи ви ста ове уста но ве 
пред на ма је, по сле ви ше де це ниј ског прег
ну ћа, об ра ђе на и пу бли ко ва на гра ђа ко ја се 
од но си на за ду жби не, а на ла зи се у фон до ви
ма Ар хива Ср би је. 

Пу бли ка ци ја је по де ље на у се дам по
гла вља: „Увод на реч”, „Пред го вор”, „Спи ско
ви за ду жби на и фон до ва”, „Су мар ни ин вен
тар”, „По пис пред ме та оп ште и по вер љи ве 
пре пи ске”, „Ана ли тич ки ин вен тар до си јеа 
за ду жби на и фон до ва”, а по се ду је и Имен ски 
и Ге о граф ски ре ги стар. Књи га је обо га ће на 
и илу стра тив ним ма те ри ја лом. У „Пред го во
ру” чи ји је ау тор ар хив ски са вет ник Је ли ца 
Ре љић дат је при каз за кон ске ре гу ла ти ве ко ја 
се од но си ла на за ду жби не, а ко је су пред мет 
пре у зе те ар хив ске гра ђе. У пред го во ру се 
чи та лац упо зна је и са основ ним еле мен ти ма 
за ду жби не: осни вач ким ак ти ма, осни ва чи ма, 
имо ви ном, ци ље ви ма и упра вом за ду жби на. 
Чи та лац у овом де лу са зна је све оно што је 
зна чај но за осни ва ње, од но сно на ста нак за
ду жби на. Те ста мен ту, као нај че шћем осно ву 
за на ста нак за ду жби на по све ћу је се по себ на 
па жња. Из овог из во ра мо гу се са гле да ти мо
ти ви за на ста нак за ду жби на, њи хо ва свр ха, 
али и са зна ти о то ме ко су све би ли осни ва
чи за ду жби на, ко јег су би ли по ла, имов ног 
ста ња, ни воа обра зо ва ња. ʼКрат ка исто ри ја 
Фон да За ду жби на Ар хи ва Ср би је ,̓ ко јом се 
за вр ша ва „Пред го вор”, осве тља ва нам пут 
од при је ма гра ђе у Ар хив Ср би је до пу бли

ко ва ња овог из да ња. Сле де „Спи ско ви за ду
жби на и фон до ва” ко ји нам омо гу ћа ва ју увид 
у це ло куп ну гра ђу Фон да За ду жби на, те 
„Су мар ни ин вен тар” – 403 ин вен та р не је ди
ни це. У „По пи су пред ме та оп ште и по вер љи
ве пре пи ске” при ка за на је ар хив ска гра ђа за 
чи ја го ди шта ни су са чу ва ни де ло вод ни про
то ко ли. По гла вље „Ана ли тич ки ин вен тар до
си јеа за ду жби на и фон до ва” нај ве ћег је оби ма 
и у ње му је опи са на гра ђа за 1.322 за ду жби не, 
пре те жно са про сто ра Ср би је, али и бив ших 
ју го сло вен ских ре пу бли ка, за пе ри од од 1842. 
до 1994. го ди не. Дра го це ни по да ци о осни ва
чи ма, осни вач ким ак ти ма, имо ви ни, ци ље
ви ма и упра ва ма за ду жби на од из у зет ног су 
зна ча ја за ис тра жи ва че ко ји се ба ве про у ча
ва њем за ду жби на у XIX и XX ве ку, као и за 
по ступ ке ре сти ту ци је ко ји још увек ни су за
вр ше ни. Ова ко при ка за на гра ђа мо же да ти 
од го вор на мно га пи та ња у ве зи са за ду жби
на ма као уста но ва ма, али и са дру штве ним 
при ли ка ма у ко ји ма су за ду жби не на ста ја ле 
као и по дат ке о лич но сти ма и лич ним суд би
на ма осни ва ча. 

У књи зи се мо гу на ћи име на ис так ну
тих лич но сти као осни ва ча за ду жби на, али 
и име на оних за ду жби на ра чи је су, уви дом у 
по ста вље не ци ље ве за ду жби не за кљу чу је мо, 
те шке суд би не би ле мо тив осни ва ња за ду
жби не. Па жљи вом ана ли зом мо же се уо чи ти 
про ме на прав них пра ви ла ко ја се од но се на 
на ста нак и упра вља ње за ду жби на ма кроз 
про ме ну за кон ске ре гу ла ти ве ко ја се на њих 
од но си. Ови по да ци го во ре нам о при ро ди 
за ду жби на као уста но ва у Ср би ји и њи хо вом 
раз у ме ва њу и трет ма ну у об у хва ће ном пе
ри о ду, при бли жа ва ју нам мо ти ве и ци ље ве 
за ду жби на ра, про ме ну по ло жа ја за ду жби на 
у прав ном си сте му, дру штве ном и др жав ном 
уре ђе њу Ср би је у XIX и XX ве ку. 

Во лу ми но зно де ло ко је је пред на ма, 
под јед на ко је ва жно за исто ри ча ре, прав ни
ке и дру ге чи та о це ко ји ће би ти у при ли ци 
да са гле да ју из во ре не пр о це њи ве вред но сти 
за осве тља ва ње мно гих пи та ња у ве зи са за
ду жби на ма и за ду жби нар ством. 

Илу стра тив ни део нам кроз до дат ну ви
зу ру при бли жа ва за ду жби не и за ду жби на ре. 
При ре ђи ва чи су књи гу по све ти ли за ду жби
нар ка ма Ар хи ва Ср би је, Мар ге ри ти и Ан ђи ци 
Ар на у то вић, ко је су 1998. го ди не осно ва ле 
„Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа”, ко ји има 
за циљ уна пре ђе ње ар хи ви стич ког ра да кроз 
до де љи ва ње на гра да нај бо љим ар хи ви сти ма 
и ар хи ви ма. На овај на чин ни је са мо ис ка за на 
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по част за ду жби нар ка ма, већ је и ис так нут зна
чај за ду жби на у са вре ме ном дру штву. Нај ве
ћи Фонд за ду жби на у Ср би ји је сре ђен, об ра
ђен и об ја вљен у књи зи „За ду жби не и за ду
жби на ри у фон до ви ма Ар хи ва Ср би је”. Она 

пред ста вља ве ли ки из да вач ки под виг Ар хи ва 
Ср би је, али и при мер и под стрек дру гим ар
хи ви ма да учи не до ступ ни јом гра ђу ко ја се 
од но си на за ду жби нар ство, ко је је ви ше ве
ко ва при сут но у тра ди ци ји срп ског на ро да.

Мср Је ле на Ве се ли нов
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
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тра шња ор га ни за ци ја срп ских сред њо ве ков них зе ма ља.

СНЕ ЖА НА ИЛИЋ (1976). Ма ги стар исто риј ских на у ка.
Еадре са: sne za  i lic @ne o bee.net 
Ди пло ми ра ла (2000) и ма ги стри ра ла 2009. (Ју го сло вен ство Све то за ра 

При би ће ви ћа и вој во ђан ско пи та ње) на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи
те та у Но вом Са ду. Са рад ник је на про јек ту Ма ти це срп ске „Срп ски би о
граф ски реч ник”. Са рад ник је ча со пи са Но ва Зо ра, По ља, Све ске, Траг и 
Из вор ник.
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Важнијадела:Ата на си је Шо ла: при лог из у ча ва њу кул тур не и по ли
тич ке исто ри је Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни, Но ви Сад 2011; Све то зар При
би ће вић – ства ра ње и очу ва ње ју го сло вен ске др жа ве, Бе о град 2018.

ПЕ ТАР В. КРЕ СТИЋ (Бе о град, 1963). На уч ни са вет ник Исто риј ског 
ин сти ту та Бе о град. Еадре са: petarkre@mts.rs

Ди пло ми рао 1988. (Но ва гра ђа о Све то за ру Ми ле ти ћу и На род ној 
стран ци), ма ги стри рао 1995. (Ср би ја у Серб ским на род ним но ви на ма Те о
до ра Па вло ви ћа [1838–1848]) и док то ри рао 2001. го ди не (Срп ско при вред но 
дру штво ,При вред ник’ [1879–1918]) 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. У Исто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду 
ра ди од 1988. го ди не. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду oд 2000. до 2006. 
пре да вао Увод у исто риј ске сту ди је. Био је од го вор ни уред ник ча со пи са 
Ме шо ви та гра ђа /Mi scel la nea/ (2003–2010). Стал ни је чланса рад ник Ма ти це 
срп ске, члан Ре дак ци о ног од бо ра и уред ник епо хе (пр ва по ло ви на XIX ве ка) 
ка пи тал ног из да ња Срп ски би о граф ски реч ник Ма ти це срп ске и је дан од 
ак тив них са рад ни ка Срп ске ен ци кло пе ди је. Био је пред сед ник Дру штва исто
ри ча ра Ср би је (2002/3). Област ис тра жи ва ња: исто ри ја срп ског на ро да у XIX 
ве ку, по себ но при вред на исто ри ја и кул тур нопо ли тич ке ве зе Ср ба из Ју жне 
Уга р ске са Ср би ма у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји.

Важнијадела: Пре ча ни и Шу ма дин ци: Те о дор Па вло вић и „Серб ске на
род не но ви не” о Кне же ви ни Ср би ји (1838–1848), Бе о град 1996; Срп ско при вред
но дру штво „При вред ник”: (1897–1918), Бе о град 2002; Пр ви срп ско тур ски рат 
1876. го ди не у до пи си ма Шар ла Бе та на, Бе о град 2010; Вла да ри Ср би је, Бео
 град 2013; 2016 (ко а у тор).

ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ. Ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та Уни
вер зи те та у Но вом Са ду у пен зи ји. 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, где је и док то ри ра ла 1978. (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. Била је потпредсед
ник Матице српске од 1999. до 2003. године, а тренутно је секретар Одбора 
Одељења за друштвене науке и уредник Свесака Матице српске (Грађа и при
лози за културну и друштвену историју). Члан је Одбора за изворе српског 
пра ва Српске академије наука и уметности. 

Бави се правном историјом српског народа у XIX веку, а нарочито Срп
ским народним покретом 1848–1849, политичкоправним статусом Војводине, 
временом уједињења у заједничку државу 1918, као и другим темама правне 
историје српског народа.

Важнијадела: 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 
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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. 

АЛЕК САН ДАР ПУ ШКАШ (Бе о град, 1994). Сту дент докторских студија 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Еадре са: alek san dar pu skas47@gmail.com 
Ди пло ми рао 2017. 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: По ја ва пр вих по ли тич ких кри тич ких ми сли 
у Ју го сла ви ји на кон смр ти Јо си па Бро за Ти та. Слу чај ли ста „Јав ност” (1980/ 
1981). Ма стер рад од бра нио је 2018. го ди не на истом фа кул те ту: „Књи жев не 
но ви не” о ју го сло вен ству и сло бо ди ства ра ла штва (1980–1984). Обла сти 
ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: СФРЈ по сле смр ти Јо си па Бро за Ти та, ин те
лек ту ал на опо зи ци ја, ју го сло вен ство и на ци о нал но пи та ње.

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. 





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: TimesNewRoman; 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. 
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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
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