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

UDC 929.737:929 Jakšić D.
UDC 94(497.11 Smederevo)”14”
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  А л е к  с а н  д а р  Д .  И В А  НОВ1

Зре ња нин, Ср би ја

УБИ СТВО ДМИ ТРА ЈАК ШИ ЋА У СМЕ ДЕ РЕ ВУ

СА ЖЕ ТАК: Вој во да Дми тар Јак шић био је је дан од нај у глед ни јих срп ских 
вла сте ли на у Угар ској за вре ме вла да ви не кра ља Ма ти је Кор ви на. На кон што 
је 1486. го ди не успе шно из вр шио сво ју пр ву ди пло мат ску ми си ју као по сла ник 
угар ског кра ља код осман ског сул та на Ба ја зи та II, Дми тар Јак шић је уби јен 
у Сме де ре ву. Пао је као жр тва крв не осве те од ру ке тур ског рат ни ка Га зи Му-
ста фе. Уби ство кра љев ског по кли са ра је до ве ло до озбиљ не кри зе у од но си ма 
из ме ђу Кра ље ви не Уга р ске и Осман ског цар ства. На осно ву рас по ло жи вих 
срп ских, за пад них и осман ских из во ра и ре ле вант не ли те ра ту ре, овај рад раз-
ма тра окол но сти под ко ји ма се ово уби ство од и гра ло и ње го ву уло гу у ме ђу-
на род ним од но си ма, ка ко они ма из ме ђу Уга р ске и Осман ског цар ства, та ко и 
у скло пу до га ђа ја ко ји су се у то вре ме од и гра ва ли на под руч ју сред ње Евро-
пе и Бли ског ис то ка, и ко ји су спре чи ли да уби ство кра љев ског по сла ни ка 
по слу жи као по вод за но ви уга р ско-тур ски рат.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дми тар Јак шић, Ма ти ја Кор вин, Ба ја зит II, Га зи Му-
ста фа, уга р ско-осман лиј ски од но си, Сме де ре во

Срп ска вла сте ла je по сле па да срп ске де спо то ви не под власт Осман ли ја 
пре ла зи ла у Уга р ску. Свом но вом го спо да ру, кра љу Ма ти ји Кор ви ну ни су слу-
жи ли са мо као рат ни ци ко ји су бра ни ли ју жну гра ни цу Уга р ске од тур ских 
упа да и ко ји су се про сла ви ли сво јим под ви зи ма у ра то ви ма ко је је овај угар ски 
вла дар во дио у сред њој Евро пи про тив че шких ху си та, Ја ге ло на ца и Хаб збур-
го ва ца. Ње ни углед ни при пад ни ци су Ма ти ји Кор ви ну слу жи ли и као ди пло-
ма те при ли ком пре го во ра са осман ским сул та ни ма Мех ме дом II Осва ја чем и 
Ба ја зи том II, а раз лог ле жи не са мо у угле ду ових лич но сти, већ пре све га у 
то ме што су они до бро по зна ва ли при ли ке и уре ђе ње у Осман ском цар ству.

Ме ђу срп ском вла сте лом ко ја се ис ти ца ла при ли ком уга р ско-тур ских 
пре го во ра у дру гој по ло ви ни XV ве ка, сва ка ко нај у глед ни ји био је де спот 
Вук Гр гу ре вић, ван брач но де те нај ста ри је га си на де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, 

1 Е-адре са: alek san dar di va nov@yahoo.com
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ко ји је нај пре слу жио сул та ну Мех ме ду Осва ја чу, да би 1464. пре шао у слу жбу 
кра ља Ма ти је Кор ви на, ко јем је ода но слу жио све до сво је смр ти 1485. Као 
ди пло ма та, де спот Вук Гр гу ре вић на ро чи то се ис та као при ли ком пре го во ра 
ко ји су во ђе ни 1482. и 1483. из ме ђу угар ског кра ља и сул та на Ба ја зи та II. 
Ови пре го во ри окон ча ни су скла па њем пе то го ди шњег при мир ја, те се по сле 
три де це ни је ра то ва ња мир ко нач но спу стио на ју жну гра ни цу Уга р ске.2

По сле смр ти де спо та Ву ка Гр гу ре ви ћа, ко ји ни је оста вио по ро да, краљ 
Ма ти ја Кор вин је до де лио де спот ско до сто јан ство Ђор ђу Бран ко ви ћу, си ну 
Ву ко вог стри ца де спо та Сте фа на Бран ко ви ћа.3 Бу ду ћи да су Ђор ђе и ње гов 
брат Јо ван свој до та да шњи жи вот про ве ли у из гнан ству, не ма ју ћи мно го до-
ди ра са сво јим су на род ни ци ма у Угар ској и Осман ском цар ству, ко је су за њих 
до та да би ле не по зна те зе мље,4 ни је из не на ђу ју ће да им краљ Ма ти ја Кор вин 
ни је по ве ра вао ди пло мат ске ми си је, не го се осло нио на оног срп ског вла сте-
ли на ко ји је, као и де спот Вук, пре шао из сул та но ве зе мље у Уга р ску, и не 
са мо што се с Тур ци ма че сто у бо ју огле дао, не го је и до бро по зна вао при-
ли ке у Осман ском цар ству и ње го во уре ђе ње. У је сен 1486, вој во да Дми тар 
Јак шић се као иза сла ник кра ља Уга р ске упу тио на сул та нов двор у Је дре ну.5

* * *

Дми тар Јак шић је на двор у Је дре ну сти гао у пр вој по ло ви ни ок то бра 
1486, и сул тан га је при мио то ком дру ге де ка де ме се ца ше ва ла, го ди не 891. 

2 Пи сма ко ја је то ком ових пре го во ра де спот Вук Гр гу ре вић слао сул та ну Ба ја зи ту II 
и сме де рев ском сан џак бе гу Али-бе гу Ми ха ло глуу об ја вље на су у: Ни ко ла Ра дој чић, „Пет 
пи са ма с кра ја XV ве ка”, Ју жно сло вен ски фи ло лог ХХ, 1–4 (1953–1954), 343–355; и Љу бо мир 
Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма II, Бе о град 2006, 487–489. О овим пи сми ма и њи-
хо вом да ти ра њу, вид. Kaтарина Ми тро вић, „Пет пи са ма де спо та Ву ка Гр гу ре ви ћа”, Бра ни
чев ски гла сник 3/4 (2006), 63–83. О скла па њу ми ра из ме ђу кра ља Ма ти је Кор ви на и сул та на 
Ба ја зи та II 1483. го ди не, вид. Ни ко ла Ва тен, „Успон Осман ли ја (1451–1512)”, Исто ри ја Осман
ског цар ства (прир. Р. Ман тран), Бе о град 2002, 127–128; Pal En gel, The Re alm of St. Step hen. 
A Hi story of Me di e val Hun gary, 895–1526, Lon don – New York 2005, 308; Güneş Işik sel, “Fri end ship 
and the prin ci ple of good ne ig hbo ur hood bet we en Bayezid II and Mat thi as Cor vi nus”, Mat thi as 
Cor vi nus und se i ne Ze it. Eu ro pa am Über gang vom Mi te lal ter zur Ne u ze it zwischen Wi en und Kon
stan ti no pel (ed. C. Gast ge ber et al.), Wi en 2011, 34–35; András Ku binyi, Mat thi as Rex, Bu da pest 
2008, 112; Karl Ne hring, Mat thi as Cor vi nus, Ka i ser Fri e drich III. und das Re ich. Zum hunyadisch
hab sbur gischen Ge gen satz im Do na u ra um, München 1975, 160; Gyula Rázsó, “Die Türken po li tik 
Mat thi as Cor vi nus”, Ac ta Hi sto ri ca Aca de mi ae Sci en ti a rum Hun ga ri cae 32 (1986), 47; Мом чи ло 
Спре мић, „Бор бе за осло бо ђе ње Сме де ре ва (1459–1485)”, Сме де рев ски збо р ник 3 (2012), 26–27; 
Си ма Ћир ко вић, „Срп ска вла сте ла у бор би за об но ву Де спо то ви не”, Исто ри ја срп ског на ро да 
II (ур. Ј. Ка лић), Бе о град 1994, 387–389; Wil helm Fraknói, Mat hi as Cor vi nus, König von Un garn 
1458–1490, Fre i burg im Bre is gau 1891, 220.

3 О Ву ку Гр гу ре ви ћу и ње го вим на след ни ци ма из ло зе Бран ко ви ћа, вид. Du šan ka Di-
nić-Kne že vić, „Srem ski Bran ko vi ći”, Is tra ži va nja 4 (1975), 5–47; Ка та ри на Ми тро вић, „Вук 
Гр гу ре вић из ме ђу Мех ме да II и Ма ти је Кор ви на (1458–1465)”, Бра ни чев ски гла сник 2 (2003), 
19–31; Мом чи ло Спре мић, „Срп ски де спо ти у Сре му”, Срем кроз ве ко ве: сло је ви кул ту ра 
Фру шке го ре и Сре ма (ур. М. Ма тиц ки), Бе о град –Бе о чин 2007, 45–73; Си ма Ћир ко вић, „По-
след њи Бран ко ви ћи”, Исто ри ја срп ског на ро да II (ур. Ј. Ка лић), Бе о град 1994, 445–464; С. 
Ћир ко вић, „Срп ска вла сте ла у бор би за об но ву Де спо то ви не”, 373–389; Си ма Ћир ко вић, „О 
де спо ту Ву ку Гр гу ре ви ћу”, Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 6 (1970), 283–290.

4 С. Ћир ко вић, „По след њи Бран ко ви ћи”, 446.
5 Мом чи ло Спре мић, „По ро ди ца Јак шић у Ба на ту”, Ба нат кроз ве ко ве: сло је ви кул ту ра 

Ба на та (ур. М. Ма тиц ки, В. Јо вић), Бе о град 2010, 34–41.
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по Хиџ ри, што од го ва ра пе ри о ду из ме ђу 9. и 18. ок то бра 1486. го ди не.6 Том 
при ли ком, пре ма ње му се по сту па ло у скла ду са та да шњим осман ским двор-
ским це ре мо ни ја лом ко ји је на ла гао да се пре ма по кли са ру оп хо ди са јед на ким 
по ча сти ма као пре ма лич но сти ко ју пред ста вља, и да до би је од го ва ра ју ће 
да ро ве, те је та ко Јак шић до био рас ко шан каф тан и дру ге бо га те да ро ве. По сле 
де се то днев ног бо рав ка на сул та но вом дво ру и успе шно окон ча не ми си је, 
Дми тар Јак шић је од сул та на до био до зво лу да на пу сти двор и вра ти се у 
Уга р ску.7 На по врат ку, сти гао је у Сме де ре во, где је пао као жр тва крв не 
осве те.8

Име на па да ча и ње го ви мо ти ви су нам по зна ти из из во ра на ко је су се, 
пи шу ћи у сво јим де ли ма о овом до га ђа ју, осла ња ли aустријски исто ри ча ри 
Јо хан Кри сти јан фон Ен гел9 и Јо зеф фон Ха мер-Пург штал;10 овај по то њи се, 
пи шу ћи о уби ству Дми тра Јак ши ћа, по ред Ен ге ло вог де ла из ри ком по зи вао 
и на осман ске исто ри ча ре Се а де ди на и Со лак за деа.11 Пре ма њи ма, уби ца Дми-
тра Јак ши ћа био је тур ски рат ник Га зи Му ста фа, ко ји је имао ве о ма ја ке 
раз ло ге да у сво јој мр жњи пре ма Дми тру Јак ши ћу пре не бег не об зи ре пре ма 
стра ном по кли са ру и свест о то ме ка кве не во ље та кав ње гов по сту пак мо же 
на не ти ње го вом вла да ру, и ка кве би ка зне он сâм мо гао да због то га чи на 
до пад не. То ком ра та из ме ђу Угар ске и Тур ске, Дми тар Јак шић је за ро био 
Га зи Му ста фу и ње го вог бра та, и пре ма њи ма се по нео са крај њом бе сти јал-
но шћу: по што је нај пре Га зи Му ста фи из био све зу бе, Јак шић га је на те рао 
да сво га бра та ис пе че на ра жњу на ти хој ва три.12 Зна ју ћи ка кву су мр жњу 
рат ни ци ко ји су во је ва ли на гра ни ци под бар ја ци ма осман ског сул та на и 
уга р ског кра ља га ји ли јед ни пре ма дру ги ма, тај по сту пак Дми тра Јак ши ћа 
не де лу је као пре те ри ва ње не при ја тељ ски на стро је ног му сли ман ског исто-
ри ча ра. Тре ба се на ово ме ме сту се ти ти опи са го збе угар ских рат ни ка на 
бо ји шту по сле бит ке на Хлеб ном по љу 1479, ко ји је у сво ме де лу Re rum Un ga
ri ca rum de ca des пру жио двор ски исто ри чар кра ља Ма ти је Кор ви на Ан то ни је 
Бон фи ни. Ита ли јан ски ху ма ни ста, опи су ју ћи го збу на бо ји шту ме ђу тур ским 
ле ше ви ма, и угар ског вој ско во ђу Па вла Ки ни жи ја ка ко пле ше др же ћи уби-
је но га Тур чи на у зу би ма, при том не из ра жа ва ни нај ма ње згра жа ва ње над 
ова квим чи ном, ни ти га осу ђу је.13 У при лог ве ро ват но сти ових тврд њи 
осман ских исто ри ча ра мо же се, по ред то га, узе ти и то што су Дми тар Јак шић 
и ње го ви ста ри ји брат Сте фан у Угар ској у ви ше на вра та по ка за ли сво ју на глу 

6 G. Işik sel, н.д., 35, нап. 15. У по гле ду хро но ло ги је, Гу неш Ишик сел се осла ња на ка зи-
ва ње осман ског исто ри ча ра Оруџ-бе га, ко је сма тра нај и сцрп ни јим ме ђу тур ским из во ри ма 
ко ји го во ре о са мом по слан ству. Вид. G. Işik sel, н.д., 35, нап. 14.

7 Исто, 35–36; М. Спре мић, „По ро ди ца Јак шић у Ба на ту”, 40.
8 Jo hann Chri stian von En gel, Geschic hte des Un grischen Re ichs und se i ner Nebenländer 

III. Geschic hte von Ser wi en und Boßnien, nebst ei ner Fort set zung der Denkmäler Un grischer 
Geschic hte und der hi sto rischen Li te ra tur der Un grischen Nebenländer, Hal le 1801, 449; G. Işik sel, 
н.д., 35; Jo seph von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, Pest 1828, 296.

9 Ј. С. von En gel, н.д., 449.
10 J. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 296–297.
11 Исто, 296, нап. c.
12 Исто, 296; Ј. С. von En gel, н.д., 449.
13 Ant ho ni us de Bon fi nis, Re rum Un ga ri ca rum de ca des IV, edi de runt I. Fógel, B. Iványi, 

L. Juhász, Bu da pest 1941, 113–114.
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и пре ку на рав, и соп стве ним ру ка ма по чи ни ли на си ље пре ма љу ди ма с ко-
ји ма би се за ва ди ли.14

За ни мљи во је да је Алек са Ивић, ко ји се, пи шу ћи у Исто ри ји Ср ба у Војво
ди ни о уби ству Дми тра Јак ши ћа, слу жио Ен ге ло вим и Ха мер-Пург шта ло вим 
де ли ма, пре ћу тао Га зи Му ста фин мо тив за уби ство Дми тра Јак ши ћа.15 Пре ма 
свој при ли ци, то је учи нио због то га што би по ми ња ње ова кве бру тал но сти 
оста ви ла на ње го ве чи та о це рђав ути сак о Јак ши ћу. Мо гу ће је да је из исто га 
раз ло га овај до га ђај ис кљу чен из скра ће ног из да ња Ха ме ро вог де ла ко је је 1979. 
об ја вље но у За гре бу.16 Ра зу мљи во је да се ово не по ми ње у дру гим зна чај ним 
де ли ма о Јак ши ћи ма из пе ра срп ских исто ри ча ра, јер се она, ка да је реч о уби ству 
Дми тра Јак ши ћа, углав ном по зи ва ју на Иви ће ву Исто ри ју Ср ба у Вој во ди ни.17

О то ме ка ко се уби ство од и гра ло нај о дре ђе ни је нам го во ри је дан из вор 
пр вог ре да на стао не пу на два ме се ца по сле до га ђа ја. Реч је о пи сму на ста-
ро срп ском је зи ку ко је је сул тан Ба ја зит II упу тио из Је дре на кра љу Ма ти ји 
Кор ви ну 2. ја ну а ра 1487; овај из вор је y 32. бро ју ча со пи са Tur ci ca об ја вио бу-
гар ски исто ри чар Иван Би љар ски.18 У овом пи сму, сул тан је по др об но опи-
сао до га ђа је ко ји су прет хо ди ли уби ству Дми тра Јак ши ћа. По што се вла дар 
опро стио са Дми тром Јак ши ћем, љу ди ко је му је сул тан до де лио су га са по-
ча сти ма и по што ва њем ка кво при ли чи кра ље вом иза сла ни ку ис пра ти ли до 
Сме де ре ва. Пред гра дом је Дми тра Јак ши ћа и ње го ву прат њу до че као сме дерев-
ски вој во да, ко ји их је увео у сме де рев ску ва рош и до вео до бли зу ста на ко ји 
је у њој био од ре ђен за по кли са ра („...и ֲрокю ни/м/ вω/ї/во да /с/ме де ре/в/ск и. 
и дрȣзи люди сь ни/м/ заѥ/д/но из ле за/в/ сь чьсֳию ȣ ва ро/ֵ/ ȣлезь/в/. и ֲω/к/ли
са ра близȣ /с/ֳа на до ве да/в/...ˮ ).19 Ту су се вој во да и дру ги љу ди ко ји су пра-
ти ли по кли са ра са њи ме рас та ли, а Дми тар Јак шић је остао сâм са сво јом прат-
њом, да би уско ро по том био на пад нут и смрт но ра њен; за на па да ча, ко га не 
на зи ва име ном, већ јед но став но зло чин цем („зло деиˮ), сул тан по ми ње да је 
од ра ни је био у за ва ди са Дми тром Јак ши ћем.20 Са овим се сла жу ис ка зи 
тур ских исто ри ча ра на ко је су се осла ња ли Ха мер-Пург штал и Ен гел, а ко ји 
го во ре и да се смрт но ра ње ни Дми тар Јак шић хра бро су пр от ста вио сво ме 
на па да чу и ус пео да га уби је.21 Да Дми тар Јак шић ни је био на ме сту уби јен 

14 Sa mu Bo rovszky, A Nagyla ki ura da lom történe te. Székfoglaló érte kezés, Bu da pest 1900, 
17–18; Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I, Но ви Сад 1990, 154; М. Спре мић, „По ро ди ца 
Јак шић у Ба на ту”, 35.

15 Алек са Ивић, 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, 28, 349–350.

16 Jo seph von Ham mer-Purg stall, Hi sto ri ja Tur skog (Osman skog) car stva I, Za greb 1979, 261–265.
17 На при мер: Ду шан Мр ђе но вић, Алек сан дар Па ла ве стра, Ду шан Спа сић, Ро до слов не 

та бли це и гр бо ви срп ских ди на сти ја и вла сте ле, Бе о град 1991, 227, нап. 5; С. Ћир ко вић, 
„По след њи Бран ко ви ћи”, 445, нап. 1.

18 Ivan Bi li arsky, “Une pa ge des re la ti ons magyaro-ot to ma nes vers la fin du XVe siè cle”, 
Tur ci ca 32 (2000), 291–305. Кра јем XV и по чет ком XVI ве ка уга р ски и тур ски вла да ри су сво-
ју ме ђу соб ну пре пи ску во ди ли на срп ском је зи ку; о то ме ви де ти ви ше у: Не вен Иса и ло вић, 
Алек сан дар Кр стић, „Срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо у ју го и сточ ној Евро пи у XV и XVI 
ве ку ,ˮ Pre vo di lac. Ča so pis za srp sku i stra nu fi lo lo gi ju, opštu i pri me nje nu lin gvi sti ku, lek si ko gra
fi ju i tra duk to lo gi ju (isto ri ja, te o ri ja, kri ti ka, di dak ti ka pre vo đe nja, sta tus i or ga ni za ci ja pre vo di
lač ke pro fe si je) XXXVII/1–2 (2018), 46–48.

19 I. Bi li arsky, н.д., 297.
20 Исто.
21 Ј. С. von En gel, н.д., 449; J. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 296–297.
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по твр ђу је и по да так у пи сму Ба ја зи та II, ко ји ка же да је пред сво ју смрт Дми-
тар Јак шић ус пео да му по ша ље пи смо у ко јем га је из ве стио шта се до го ди-
ло, а ово пи смо је сул тан по слао кра љу Уга р ске: „и ֲω/к/ли са/р/ и/с/ֳинω/м/ 
ра зо бра/в/ ка/к/ва ѥ ра боֳа би ла. ере ни е хи ֳ ро/с/ֳь ни ѥ/д/на. ни ѥ сь чиѥ/м/ 
зна ниѥ/м/ ȣчинѥно. и ֲ ре ֱ е сьмь/р/ֳи своѥ ѥ книֱȣ ȣֲи са/в/ ֲ о сла/л/ ца/рс/ֳвȣ 
/м/и/ и ֳȣи книֱȣ ли це/м/ ֲо сла/х/ кра ле/в/сֳвȣ ֳи.ˮ22 Пре ма Лут фи-па ши, 
осман ском исто ри ча ру из XVI ве ка, Га зи Му ста фа је Дми тра Јак ши ћа ра нио 
у ли це и гла ву.23

Иа ко се о то ме у из во ри ма из ри чи то не го во ри, на осно ву то га што зна-
мо да је Јак шић пу то вао са ору жа ном прат њом (у сул та но вом пи сму се на 
јед ном ме сту по ми ње „ֲω/к/ли са/р/ са/м/ сь /с/воѥм/и/ юна ци о/с/ֳанȣвь”)24 
мо же се прет по ста ви ти да је Га зи Му ста фа мо рао да има са у че сни ке у овом 
не де лу, ве ро ват но тур ске рат ни ке ко ји су мо гли да му бу ду под ре ђе ни. Ма-
ло је ве ро ват но да би се, ма ко ли ко био за сле пљен мр жњом пре ма Дми тру 
Јак ши ћу, овај пре ка ље ни тур ски рат ник, ко ји је у бор ба ма про тив хри шћа на 
за слу жио на зив га зи је на дао да ће ус пе ти да уби је сво га ду шма ни на уко ли-
ко би са свим сâм уда рио на вој во ду и ње го ве ис ку сне рат ни ке, и да би се на 
та ко не што уоп ште и од ва жио да та да ни је имао по ма га че.

У све тлу ово га из во ра, да нас мо же мо пот пу но да од ба ци мо тврд њу Га
бр ов ског ле то пи са, до са да при хва ће ну ме ђу срп ским исто ри ча ри ма,25 да се 
уби ство Дми тра Јак ши ћа од и гра ло на мо сту пре ко Је за ве пред Сме де ре вом,26 
као и на во де Це тињ ског ле то пи са, Сту де нич ког ле то пи са, Са ран да пор ског 
ле то пи са и Ки јев ског ле то пи са да су Тур ци уби ли Дми тра Јак ши ћа на сме-
де рев ским вра ти ма, при че му ни је ја сно на ве де но на ко јој од град ских ка пи ја 
се уби ство де си ло.27 Али, ова по гре шка ле то пи са ца мо гла би да ука зу је на 
то да је тач но ме сто на ко ме се уби ство од и гра ло би ло не да ле ко од ка пи је 
ко ја се на ла зи ла на бе де му ко ји гле да ка Је за ви. Ку ћа у ко јој су Дми тар Јак-
шић и ње го ви пра ти о ци за ко на чи ли ни је мо гла да бу де у бли зи ни ка пи је 
ко ја се на ла зи на бе де му сме де рев ског Ве ли ког гра да ко ји гле да ка Је за ви, јер 
стран ци ма ни је био до зво љен при ступ у твр ђа ву.28 По ред то га, сул та но во 
пи смо кра љу Ма ти ји Кор ви ну од 2. ја ну а ра 1487. по ми ње да је по кли сар уве-
ден у ва рош и до ве ден бли зу ста на.29 За то мо же мо да прет по ста ви мо да се 
ме сто где се на пад на Дми тра Јак ши ћа од и грао на ла зи ло у сме де рев ској 
ва ро ши, под гра ђу Сме де рев ске твр ђа ве ко је је би ло за шти ће но ро вом и бе-
де мом од на су те зе мље и па ли са да, и то не да ле ко од ка пи је у ва ро шком 

22 I. Bi li arsky, н.д., 297–298.
23 József Thúry, Török történetírók II. 1521–1566, Bu da pest 1896, 4. На овај из вор се по зи вао 

и Алек са Ивић; вид. А. Ивић, н.д., 350.
24 I. Bi li arsky, н.д., 297.
25 А. Ивић, н.д., 28; Д. Мр ђе но вић, А. Па ла ве стра, Д. Спа сић, н.д., 226; Д. Ј. По по вић, н.д., 

154; М. Спре мић, „По ро ди ца Јак шић у Ба на ту”, 40; С. Ћир ко вић, „По след њи Бран ко ви ћи”, 445.
26 Љу бо мир Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, Бе о град – Срем ски Кар-

лов ци 1927, 255.
27 Исто.
28 Алек сан дар Де ро ко, Сред ње ве ков ни гра до ви у Ср би ји, Цр ној Го ри и Ма ке до ни ји, 

Бе о град 1950, 142–143, 147–148; Ср ђан Ка тић, Бо јан По по вић, „Сме де рев ска ва рош од 1459. 
го ди не до кра ја 16. ве ка”, Исто риј ски ча со пис LXII (2013), 81.

29 I. Bi li arsky, н.д., 297.
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бе де му ко ја је гле да ла пре ма Је за ви и мо сту пре ко ње. Је зав ски мост се на-
ла зио ис пред ку ле код ко је су се спа ја ли ва ро шки бе дем и бе дем Ве ли ког 
гра да. Био је на рим ском пу ту ко ји је во дио уз Ду нав, и пут ник ко ји је до ла-
зио ка Сме де ре ву из прав ца до ли не Ве ли ке Мо ра ве, као што су то чи ни ли 
Дми тар Јак шић и ње го ви пра ти о ци, би мо рао да га пре ђе, и по том у сме де-
рев ску ва рош уђе упра во кроз ту ка пи ју.30 Ме ђу тим, у из во ри ма ко ји су му 
би ли до ступ ни ау тор ни је мо гао да на ђе ни ка кав на вод ко ји би ову прет по-
став ку мо гао да не по бит но по твр ди.

Тре ба од ба ци ти ми шље ње Јо ха на Кри сти ја на фон Ен ге ла и Јо зе фа фон 
Ха мер-Пург шта ла да се уби ство Дми тра Јак ши ћа до го ди ло 1487. го ди не.31 
Упо ре ђу ју ћи ве сти тур ских из во ра о то ме ка да је Дми тар Јак шић уби јен са 
ка зи ва њи ма срп ских ле то пи са, мо же мо да за кљу чи мо да је тач но ми шље ње 
ко је је да нас углав ном при хва ће но у срп ској исто ри о гра фи ји, пре ма ко ме је 
Дми тар Јак шић умро 8. но вем бра 1486. го ди не.32 У при лог 8. но вем бру као 
да ну смр ти го во ре ка зи ва ња ни за срп ских ле то пи са, ко ји го во ре да се уби ство 
до го ди ло на тај дан, до ду ше по гре шно га да ти ра ју ћи у 1485. го ди ну: Ву ко ма
но ви ће вог ле то пи са, Дру гог Ру вар че вог ле то пи са, Дру гог со фиј ског ле то пи
са, Ре мет ског ле то пи са и Ва си ће вог ле то пи са.33 Овај дан, али без го ди не, 
по на вља ју и Јан ков ле то пис и Де чан ски ле то пис.34 У Под го рич ком ле то пи су 
је ис прав но на ве ден дан и ме сец смр ти, 8. но вем бар, али је не тач но на ве де но 
да се она до го ди ла 1484. го ди не.35 Тач ну го ди ну, 1486, на во де Це тињ ски ле
то пис, Сту де нич ки ле то пис, Са ран да пор ски ле то пис и Ки јев ски ле то пис.36 
Тур ски из во ри нам го во ре да се уби ство од и гра ло у дру гој де ка ди ме се ца 
зил ка деа, 891. го ди не по Хиџ ри, то јест из ме ђу 7. и 16. но вем бра 1486. го ди не.37 
Има ју ћи све на пред ре че но у ви ду, мо же мо пот пу но да од ба ци мо ка зи ва ња оних 
срп ских ле то пи са ко ји го во ре да је смрт су сти гла Дми тра Јак ши ћа 1. ок то бра, 
9. ок то бра или 6. но вем бра 1486,38 и да за кљу чи мо да се Га зи Му ста фин на пад 
на по кли са ра и ње го ву прат њу од и грао 7. но вем бра 1486, а да је смрт но ра ње-
ни Дми тар Јак шић пре ми нуо 8. но вем бра. На и ме, на осно ву ра ни је из ло же ног 
то ка до га ђа ја, мо же да се за кљу чи да су Дми тар Јак шић и ње го ви љу ди на-
пад ну ти он да ка да су се, сти гав ши у Сме де ре во, спре ма ли да за ко на че, што 
го во ри у при лог то ме да се на пад на њих од и грао уве че 7. но вем бра 1486.

* * *

У ар хи ву дво р ца Топ ка пи у Ца ри гра ду са чу ван је је дан из вор ко ји ба ца 
све тлост на до га ђа је ко ји су се од и гра ли на угар ском дво ру ка да је кра љу 

30 С. Ка тић, Б. По по вић, н.д., 81–84.
31 Ј. С. von En gel, н.д., 449; Ј. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 296–297.
32 Алек са Ивић, н.д., 28; Д. Мр ђе но вић, А. Па ла ве стра, Д. Спа сић, н.д., 226; Д. Ј. По по-

вић, н.д., 154; М. Спре мић, „По ро ди ца Јак шић у Ба на ту”, 40.
33 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, 255. Као го ди на ка да се до га ђај 

де сио на во ди се 6994. го ди на од ства ра ња све та, тј. по да на шњем ра чу на њу вре ме на 1485/6.
34 Исто.
35 Исто.
36 Исто.
37 G. Işik sel, н.д., 35.
38 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, 255.
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Ма ти ји сти гла вест о уби ству ње го вог по кли са ра, и ка ко је Сте фан Јак шић 
ре а го вао на вест о по ги би ји сво га мла ђег бра та. Реч је о пре во ду на ста ри осман-
ски тур ски је зик шпи јун ског из ве шта ја ко је је Вук Ко ло ча го вић по слао Али-
-бе гу Ми ха ло глуу; овај из вор је об ја вио, и пре вео на ру мун ски је зик, ру мун-
ски исто ри чар Џа мил Та син.39

Ко ли ко је ау то ру овог ра да по зна то, ово је је ди ни до са да от кри ве ни 
исто риј ски из вор у ко ме је по ме нут Вук Ко ло ча го вић. Ме ђу тим, и овај ре ла-
тив но кра так текст нам пру жа мно штво за ни мљи вих са зна ња о овој лич но-
сти. Био је тур ски шпи јун на са мом угар ском дво ру. Су де ћи пре ма име ну, 
не сум њи во је да се ра ди о Ср би ну; Та син Џа мил прет по ста вља, на осно ву 
пре зи ме на, да је ова лич ност мо гла да по ти че из угар ског ме ста Ка ло че, где је 
би ло срп ских из бе гли ца из Тур ске,40 али ако има мо у ви ду да је у свом пи сму 
Вук Ко ло ча го вић по ме нуо да су ње го ва бра ћа у слу жби Али-бе га Ми ха ло глуа,41 
не мо же мо да сма тра мо да је Ка ло ча би ло ње го во род но ме сто, не го се чи ни 
ве ро ват ни јим да је он био ме ђу оним Ср би ма ко ји су се за вре ме вла да ви не 
кра ља Ма ти је Кор ви на пре се ли ли у Уга р ску. Та син је, шта ви ше, прет по ста вио 
да је Вук Ко ло ча го вић за пра во је дан од дво ји це бра ће Ах мед-па ше Хер це-
го ви ћа, си на Сте фа на Вук чи ћа Ко са че, да кле да је он за пра во или Вла ди слав 
Хер це го вић Ко са ча, или Влат ко Хер це го вић Ко са ча, при том ис ти чу ћи да се не 
мо же од го во ри ти за што се у пи сму пред ста вља дру гим име ном.42 Ра зло жно 
је прет по ста ви ти да „Вук Ко ло ча го вић” не мо ра да бу де пра во име шпи ју на 
ко ји је са чи нио из ве штај, и да је мо гао да га пот пи ше и ла жним име ном како 
би за ва рао Угре ако би ово пи смо за вр ши ло у њи хо вим ру ка ма. Ме ђу тим, 
ау тор овог ра да сма тра да у тек сту пи сма не ма ни че га што би мо гло да по твр ди 
Та си но ву сме лу хи по те зу о то ме да је тур ски шпи јун био је дан од си но ва хер-
це га Сте фа на. Си гур но је да Ко са че ни су би ле је ди на срп ска по ро ди ца ко ја 
је ме ђу сво јим чла но ви ма има ла ка ко оне ко ји су слу жи ли угар ског кра ља, 
та ко и оне ко ји су би ли у тур ској слу жби.

У јед ном угар ском ди пло ма тич ком из во ру из 1497. го ди не по ме нут је 
Вук Ко ла ко вић као ка сте лан Ири га у слу жби де спо та Ђор ђа и Јо ва на Бран-
ко ви ћа.43 Алек сан дар Кр стић, ко ји је об ја вио овај из вор, по ме нуо је да мо-
же мо са мо да се пи та мо да ли је пре зи ме Ко ла ко вић у пре во ду на осман ски 
тур ски је зик из об ли че но у Ко ло ча го вић, и да ли су Вук Ко ла ко вић и Вук Коло-
ча го вић за пра во иста осо ба.44 Не над Ле ма јић је прет по ста вио да је из ве сни 
Тур чин Ко ла ко вић, ко ји је 1527. по ме нут као за по вед ник тур ске твр ђа ве Ра че 
на Са ви, иден ти чан Ву ку Ко ла ко ви ћу или да је био ње гов по то мак,45 док је 
Алек сан дар Кр стић ми шље ња да, по што у то вре ме пре зи ме Ко ла ко вић ни је 

39 Ge mil Tah sin, “Un iz vor re fe ri tor la mo a r tea lui Dmi tar Jak šić – so lul lui Ma tia Cor vin la 
Bayezid II”, Anu a rul In sti tu tu lui de is to rie şi ar he o lo gie „A. D. Xe no pol” XXII/2 (1985), 597–604.

40 Исто, 601.
41 Исто, 602–603.
42 Исто, 601.
43 Алек сан дар Кр стић, „Акт срем ских жу па ниј ских вла сти о ис тра зи про тив де спо та 

Ђор ђа и Јо ва на Бран ко ви ћа и њи хо вих фа ми ли ја ра (Врд ник, 22. ав густ 1497)”, Ини ци јал. 
Ча со пис за сред њо ве ков не сту ди је 5 (2017), 175, 177.

44 Исто, 169–170.
45 А. Ивић, н.д., 72–73, 359; Не над Ле ма јић, Срп ска ели та на пре ло му епо ха, Срем ска 

Ми тро ви ца – Ис точ но Са ра је во 2006, 82.
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би ло пре ви ше че сто и по што су обе ове лич но сти би ле за по вед ни ци твр ђа ва 
у Сре му, од но сно ње го вој бли зи ни, у раз ма ку од три де сет го ди на, то да је осно-
ва за прет по став ку да се ра ди, ако не о ис тој осо би, а оно о ро ђа ци ма.46 Ако 
би ове лич но сти за и ста би ле ро ђа ци, по себ но ако је Вук Ко ла ко вић био брат 
или стриц Турчинa Колаковићa, мо гли би смо го то во с пот пу ном си гур но шћу 
да у Ву ку Ко ла ко ви ћу пре по зна мо Ву ка Ко ло ча го ви ћа, чи ја су бра ћа, ка ко је 
сâм по ме нуо, би ла у тур ској слу жби.47 Не до ста так из во ра ко ји би нам ука за ли 
на тач ну при ро ду род бин ских од но са из ме ђу ових лич но сти нас спре ча ва да 
пре ма ово ме пи та њу до не се мо по у здан за кљу чак.

Ме ђу тим, на осно ву оно га што о Ву ку Ко ло ча го ви ћу са зна је мо из је ди-
ног по зна тог из во ра ко ји га по ми ње, мо же мо да бу де мо пот пу но си гур ни да 
се ра ди ло о шпи ју ну ко ји је имао мо гућ но сти да Али-бе гу Ми ха ло глуу пру жа 
дра го це на оба ве ште ња о мно гим до га ђа ји ма у кра ље вој нај бли жој око ли ни. 
Пре ма оно ме што је Вук Ко ло ча го вић по ме нуо у сво ме из ве шта ју, он је кра-
јем 1486. слу жио на дво ру кра ља Ма ти је Кор ви на, и сâм по ми ње да је био 
„на кра ље вим вра ти ма .ˮ48 Ко ло ча го вић је та ко ђе из ве шта вао да је био при-
су тан ка да су угар ском кра љу сти гле ве сти о по ги би ји Дми тра Јак ши ћа, као 
и да је сво јим уши ма слу шао ка да је краљ ве ћао са сво јом вла сте лом о то ме 
шта би по во дом то га слу ча ја тре ба ло да чи не.49 Мо же мо, чак, да на осно ву 
ово га за кљу чи мо да је он био пи смен чо век ко ји је та да слу жио у кра ље вој 
кан це ла ри ји, јер је имао при ступ пре пи сци ко ју је краљ во дио са сво јом вла-
сте лом: за кљу чу ју ћи сво је пи смо, он ве ли да ће, до кле год бу де на кра ље вим 
вра ти ма а у ње го вим ру ка ма бу ду пи сма ко ја до ла зе од уга р ске вла сте ле, 
пи са ти и оба ве шта ва ти Али-бе га о ми шље њи ма све уга р ске вла сте ле и са-
мо га кра ља.50 Ово нам го во ри и да је Вук Ко ло ча го вић знао, по ред ма тер њег 
и, ве ро ват но, ма ђар ског, још и ла тин ски је зик, јер је уга р ски краљ на том 
је зи ку во дио пре пи ску са сво јом вла сте лом.

Пре не го што се из ло жи са др жај овог из ве шта ја, по треб но је ре ћи не што 
о то ме ка да су се од и гра ли до га ђа ји ко ји су у ње му опи са ни. То се мо ра ло 
до го ди ти у дру гој по ло ви ни но вем бра или то ком де цем бра 1486, јер се по ми-
ње да је на двор сти гла вест о до ла ску сул та но вог по слан ства,51 а за хва љу ју ћи 
пи сму Це за ра Ва лен ти ни ја, по сла ни ка фе рар ског вој во де Хер ку ла I д’Е сте, 
пи са ном у Бе чу 31. де цем бра 1486, са зна је мо да је до та да уга р ски краљ при-
мио сул та но вог иза сла ни ка ко ји је имао за да так да угар ског вла да ра убе ди 
у сул та но ву не ви ност и да је уби ство из вр ше но ми мо ње го ве во ље и зна ња.52

Иа ко се у пи сму Ву ка Ко ло ча го ви ћа то не по ми ње из ри чи то, ни је те шко 
за кљу чи ти да су кра ља Ма ти ју о по ги би ји Дми тра Јак ши ћа оба ве сти ли по-
кли са ре ви пра ти о ци. По што су вла да ру пре да та сул та но ва пи сма ко ја му је 

46 А. Кр стић, н.д., 169.
47 G. Tah sin, н.д., 602–603.
48 Исто.
49 Исто.
50 Исто.
51 Исто.
52 Ivan Nágy, Al bert Nyáry, Magyar di plo mac zi ai emlékek Mátyás király korából (1458–1490) 

III, Bu da pest 1877, 376. O да ти ра њу овог из во ра, вид. С. Ћир ко вић, „По след њи Бран ко ви ћи”, 
445, нап. 1.
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но сио Дми тар Јак шић, оба ве сти ли су кра ља да је ње гов по кли сар уби јен. 
На то је, пре ма ре чи ма Ву ка Ко ло ча го ви ћа, краљ Ма ти ја устао и, уда рив ши 
дла ном о длан, ка зао да је цар ски спо ра зум ве ли ки, али пра зан, али та ко ђе 
и, док је по но во се дао, да спо ра зум са сул та ном не ће пре кр ши ти, па ма кар 
сви Јак ши ћи по мр ли.53 По том је, ка да је са звао сво ју вла сте лу на ве ћа ње, 
краљ Ма ти ја, ми сле ћи на уби ство по кли са ра, ре као да се та ко не што још ни је 
де си ло ме ђу вла да ри ма. И вла дар и вла сте ла су, на кра ју, би ли сло жни у за-
кључ ку да се мир са сул та ном са да мо ра одр жа ти и учвр сти ти. А ка да сул тан 
бу де по шао у по ход на дру гу стра ну, про тив Ма ме лу ка, од лу чи ће се да ли ће 
све ти ти Дми тра Јак ши ћа. При том је краљ на гла сио да Угри мо ра ју да има ју 
стр пље ња, јер је њи хо ва вој ска на уда ље ном ме сту, тј. у Ау стри ји, и ис цр пље-
на, док су Тур ци код сво јих до мо ва и спрем ни, те да ће Угри ма, ако их раз љу-
те, на не ти мно го ште те. Свој опис овог ве ћа ња, Вук Ко ло ча го вић је про пра-
тио са ве том Али-бе гу Ми ха ло глуу да не ве ру је ни ко ме и да Тур ци не бу ду 
не мар ни, јер ће се до про ле ћа оку пи ти уга р ска вој ска за по ход про тив Осман-
ског цар ства, или ће Угри пред у зе ти не што дру го, и да ће Угри ра за ра ти 
тур ску зе мљу уко ли ко Тур ци бу ду кре ну ли у по ход на дру гу стра ну.54

Сте фан Јак шић се у вре ме ка да је ње гов брат уби јен на ла зио са угар ском 
вој ском ко ја је оп се да ла Беч ко Но во Ме сто, ко је Вук Ко ло ча го вић у свом 
пи сму на зи ва Но ви гра дом.55 Ка да му је ре че но да му је брат уби јен, Сте фан 
Јак шић је, ван се бе од бо ла, по те гао нож и по ку шао да се уби је; вла сте ла ко ја 
је би ла око ње га га је спре чи ла да се би пре ре же гр ло. Доц ни је, Сте фан Јак-
шић је за тра жио од кра ља Ма ти је до зво лу да уби је сул та но вог по кли са ра 
ка ко би осве тио бра та. Ма ти ја Кор вин му то, као што би се мо гло и оче ки ва ти, 
ни је до пу стио, при том ре кав ши и да се не мо же на ћи ме ђу Угри ма ни ко кога 
би мо гао да, ну де ћи му но вац, убе ди да уби је сул та но вог иза сла ни ка. Из овог 
раз го во ра мо же да се за кљу чи и да је у то вре ме уга р ски краљ ве ро вао да је 
уби ца Дми тра Јак ши ћа био пла ћен од стра не сул та на да из вр ши то не де ло.56

* * *

Са чу ва ни из во ри ко ји го во ре о до га ђа ји ма ко ји су сле ди ли уби ству 
Дми тра Јак ши ћа нам ука зу ју и да је по треб но да се пре и спи та ар хон то ло ги ја 
сме де рев ских сан џак бе го ва у прет по след њој де це ни ји XV ве ка. На и ме, пи-
шу ћи о до ла ску сул та но вог иза сла ни ка на двор кра ља Ма ти је, фе рар ски по-
сла ник Це зар Ва лен ти ни је по ме нуо да је сул тан на ре дио да па шу, под ко јим 
тре ба под ра зу ме ва ти сме де рев ског сан џак бе га, по гу бе.57

Има ју ћи у ви ду овај ис каз, не мо же мо се сло жи ти с ми шље њем да је 
Али-бег Ми ха ло глу био сме де рев ски сан џак бег у вре ме ка да је Дми тар Јак-
шић био уби јен, као што је то до са да сма тра но.58 Он је мо рао да, у пе ри о ду 

53 G. Tah sin, н.д., 602.
54 Исто, 602–603.
55 Исто.
56 Исто.
57 I. Nágy, A. Nyáry, н.д., 376.
58 До са да нај пот пу ни ји по пис сме де рев ских сан џак бе го ва то ком XV и XVI ве ка дат 

је у: Ол га Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји 1459–1683, Бе о град 1974, 261–263. О то ме 
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из ме ђу пре го во ра о при мир ју из ме ђу Уга р ске и Осман ског цар ства ко ји су 
во ђе ни 1482. и 1483, а у ко ји ма је уче ство вао као сме де рев ски сан џак бег,59 
и уби ства Дми тра Ја ки ћа бу де пре ме штен, а на ње го во ме сто је по сле 1483. 
го ди не до шла не ка дру га лич ност, ко ју је сул тан 1486. по гу био за то што ни је 
за шти ти ла угар ског по кли са ра. Иа ко се пи смо ко је му је по слао Вук Ко ло-
ча го вић узи ма као до каз да је Али-бег Ми ха ло глу по сле уби ства Дми тра Јак-
ши ћа био на че лу Сме де рев ског сан џа ка,60 ово не мо же мо са си гур но шћу да 
твр ди мо, јер у тек сту Ко ло ча го ви ће вог пи сма Али-бег Ми ха ло глу ниг де ни је 
из ри чи то на зван сме де рев ским сан џак бе гом.61 Сто га се не мо же са свим ис кљу-
чи ти мо гућ ност да се Али-бег Ми ха ло глу у вре ме ка да је ово пи смо на ста ло 
на ла зио на че лу не ког дру гог сан џа ка на угар ској гра ни ци и ода тле одр жа вао 
ве зу са сво јим шпи ју ном на угар ском дво ру. Тек би от кри ће не ких осман ских 
из во ра ко ји су до са да у срп ској исто ри о гра фи ји би ли не по зна ти мо гло да 
ба ци ви ше све тла на хро но ло ги ју сме де рев ских сан џак бе го ва у де ве тој де-
це ни ји XV ве ка, и мо жда нам и от кри је ко је био сан џак бег ко ји је по гу бљен 
за то што је, све и да ни је био уме шан у за ве ру, сво јим не ма ром до при нео то ме 
да Дми тар Јак шић стра да у гра ду у ко јем је сто ло вао, као и да ли је Али-бег 
Ми ха ло глу за у зео ме сто по гу бље но га.

* * *

Осман ски иза сла ник ко га је кра јем 1486. го ди не при мио краљ Ма ти ја 
Кор вин је до жи вео не у спех. У то не мо же мо да сум ња мо, јер је по чет ком 1487. 
Ба ја зит II упу тио угар ском кра љу но во по слан ство ко ме је глав ни за да так 
био да кра ља уве ри да уби ство Дми тра Јак ши ћа ни је из вр ше но пре ма ње-
го вом на ре ђе њу и спре чи рас кид при мир ја. Са сво је стра не, сул тан је та да 
чи нио све што је би ло у ње го вој мо ћи да Угре не иза зи ва и не да је им но ве 
по во де за от по чи ња ње не при ја тељ ста ва. Он је угар ског кра ља у сво ме пи сму 
од 2. ја ну а ра 1487. оба ве стио да је свим сво јим кра ји шни ци ма на ре дио да ни 
на ко ји на чин не кр ше мир са Угар ском.62 Ко ли ко му је би ло ста ло да очу ва 
мир са Угар ском го во ри и па тос са ко јим се обра ћао угар ском кра љу у ово-
ме пи сму, ку ну ћи се са бљом ко јом се опа су је, жи во том сво јих си но ва и ве ром 
у ко ју ве ру је да ни он ни ма ко од љу ди у ње го вој слу жби ни је уме шан у овај 
зло чин, ни ти је и по ми слио да га учи ни.63

По слан ство са ча у шем Ибра хи мом на че лу, ко је је но си ло по ме ну то 
сул та но во пи смо, је кре ну ло на пут по чет ком ја ну а ра 1487. го ди не, и за те кло 

ка да је Али-бег Ми ха ло глу био на че лу Сме де рев ског сан џа ка у вре ме ну бли ском уби ству 
Дми тра Јак ши ћа, вид. Ол га Зи ро је вић, „Сме де рев ски сан џак бег Али-бег Ми ха ло глу”, Збор ник 
Ма ти це срп ске за исто ри ју 3 (1971), 21; О. Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји, 261; 
М. Спре мић, „Бор бе за осло бо ђе ње Сме де ре ва (1459–1485)”, 25.

59 Ово мо же да се за кљу чи на осно ву пи са ма ко ја су му та да сла ли де спот Вук Гр гу-
ре вић и Сте фан Ба то ри, су ди ја кра љев ског дво ра и вој во да Тран сил ва ни је. Пи сма су об ја-
вље на у: Н. Ра дој чић, н.д., 354, 362–363. О да ти ра њу ових пи са ма вид. К. Ми тро вић, „Пет 
пи са ма де спо та Ву ка Гр гу ре ви ћа”, 75–78.

60 О. Зи ро је вић, „Сме де рев ски сан џак бег Али-бег Ми ха ло глу”, 21.
61 G. Tah sin, н.д., 602–603.
62 I. Bi li arsky, н.д., 298.
63 Исто, 297.
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је кра ља Уга р ске у ло го ру под оп сед ну тим Беч ким Но вим Ме стом.64 Мо же-
мо да бу де мо си гур ни да је пи смо сул та ну ко је је Дми тар Јак шић ус пео да 
по ша ље у сво јим по след њим ча со ви ма, а ко је је сул тан за тим по слао угар ском 
кра љу,65 мо ра ло да за Ма ти ју Кор ви на бу де јак до каз да Ба ја зит II ни је био 
уме шан у овај зло чин, и да сва кри ви ца за ње га па да на ње го ве нео д го вор не 
по да ни ке и осве том за сле пље ног Га зи Му ста фу. Ипак, на чин на ко ји је угар-
ски краљ, пре ма Ха мер-Пург шта лу, до че као тур ско по слан ство био је отво-
ре на де мон стра ци ја си ле. Оно ни је при мље но на не ком без бед ном ме сту, 
не го на са мо ме бо ји шту, крај јед но га зи да око ко јег су гр ме ли то по ви и зви-
жда ла зр на. Због то га је ча уш Ибра хим од го вор кра ља Ма ти је сул та ну или 
за бо ра вио услед стра ха од гро мо гла сне то пов ске паљ бе, или ни је од ње ни 
мо гао да га чу је. На мол бу по кли са ра да свој од го вор по но ви, краљ је од вра-
тио да би сул тан мо гао да по ша ље и дру го га чо ве ка, ко ји би за пам тио ње го ве 
ре чи.66 Но, Ма ти ја Кор вин ни је мо гао да у овој при ли ци се би до пу сти да бу де 
не по мир љив и у аро ган ци ји пре ма Тур ци ма иде до крај њих по сле ди ца. Сва 
је при ли ка да је сул та но вом по сла ни ку доц ни је ста вље но до зна ња да ње гов 
вла дар не мо ра да стра ху је од угар ског на па да. Прем да је Ха мер-Пург штал 
твр дио да је, ка да је 1488. го ди не при мио осман ско по слан ство са ко јим је 
до го во ре но про ду же ње при мир ја, краљ Ма ти ја при хва тио сул та но во из ви-
ње ње због уби ства Дми тра Јак ши ћа,67 мо же мо да, на осно ву пи сма кра ља 
Ма ти је Кор ви на сул та ну Ба ја зи ту, пи са ног 25. ју на 1487. у ло го ру вој ске ко ја 
је оп се да ла Беч ко Но во Ме сто, за кљу чи мо да је до та да сул та но во из ви ње ње 
због ово га ин ци ден та при хва ће но. Краљ је, из ме ђу оста лог, пи сао да је при-
мио сул та но во пи смо ко је му је до нео иза сла ник Али ја, да је раз у мео ка ко 
је сул тан др жао мир, и да ни ка да ни је сум њао да сул тан же ли да се др жи 
ми ра, ни ти да су она зла ко ја су вла да ру, ње го вим кра ји шти ма и др жа ви на-
не та од тур ске стра не учи ње на са сул та но вом на ме ром и пре ма ње го вој за-
по ве сти.68 По ги би ја Дми тра Јак ши ћа у овом пи сму ни је по ме ну та ни јед ном 

64 Исто, 296–297, 299; Ј. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 296–297. 
65 I. Bi li arsky, 297–298.
66 Ј. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 296–297. Пи шу ћи о овом 

осман ском по слан ству, Јо зеф фон Ха мер-Пург штал га ни је до вео у ве зу са уби ством Дми тра 
Јак ши ћа. Шта ви ше, твр дио је да се оно су сре ло са кра љем Уга р ске у исто вре ме ка да је Јак-
шић био у сво јој ми си ји код сул та на. То не мо же да бу де тач но, јер је уга р ски краљ по шао 
из Бе ча ка ко би се при кљу чио оп са ди Беч ког Но вог Ме ста 13. ја ну а ра 1487, што је би ло 
ви ше од два ме се ца на кон смр ти Дми тра Јак ши ћа, и, са крат ко трај ним пре ки ди ма је бо ра вио 
у ло го ру све док му се град ни је пре дао, по сле че га је, 17. ав гу ста 1487, све ча но ушао у ње га 
(вид. А. de Bon fi nis, н.д., 145–152; P. En gel, н.д., 306; A. Ku binyi, н.д., 99–100; W. Fraknói, н.д., 
214–215). Груб на чин на ко ји је уга р ски краљ при мио по ме ну то сул та но во по слан ство го во ри 
у при лог то ме да се ра ди ло упра во о по слан ству ко је је пред во дио ча уш Ибра хим, и ко је му 
је мо ра ло сти ћи по чет ком 1487. го ди не, а не о оно ме ко је је ка сни је, у ју ну 1487, при мио у 
ло го ру под Беч ким Но вим Ме стом. На и ме, у ве зи с овим по то њим по слан ством, краљ Ма-
ти ја Кор вин у свом пи сму Ба ја зи ту II од 25. ју на 1487. ве ли да је у до бр ој во љи при мио сул-
та но во пи смо ко је му је до нео иза сла ник Али ја: „книֱȣ ва ֵ е висωֳе кωю нам алия скла ва 
висω(ֳ)е ва ֵ е до не се до брωвωлн о ю ֲри ми смо и чֳо бе ֵ е ȣ нои разȣмесмω...” (вид. Ра дој-
чић, н.д., 363–364). Због то га мо же мо да ис кљу чи мо мо гућ ност да је по слан ство о ко јем је 
пи сао Ха мер-Пург штал оно ко је је при мље но у ју ну 1487, и ус твр ди мо да је реч о по слан ству 
ко је је пред во дио ча уш Ибра хим.

67 Ј. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 297.
68 Ра дој чић, н.д., 363–364.
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је ди ном реч ју,69 што нам го во ри да је до та да на овај слу чај мо ра ла да бу де 
ста вље на тач ка.

Спољ но по ли тич ка си ту а ци ја у ко јој су се оба вла да ра на ла зи ла би ла је 
још ја чи ар гу мент про тив от по чи ња ња но вог ра та. Ма ти ја Кор вин се у Ау стри-
ји бли жио вр хун цу сво јих успе ха: Беч је био у ње го вим ру ка ма, а ја ну а ра 
1487. уга р ски краљ се лич но при дру жио сво јој вој сци ко ја је оп се да ла Беч ко 
Но во Ме сто. Нај ве ће успе хе у свом во је ва њу про тив Хаб збур го ва ца краљ 
Ма ти ја је по сти гао упра во за хва љу ју ћи то ме што је по сти гао при мир је са 
Ба ја зи том II, што му је омо гу ћи ло да сво је сна ге усред сре ди на ра то ва ње у 
Ау стри ји, и по ку ша ји сла ма ња упо р них Хаб збур го ва ца су од та да ме ђу ци-
ље ви ма кра ље ве спољ не по ли ти ке има ли пр вен ство. Но во и не из ве сно ра то-
ва ње про тив Тур ске мо гло би да до не се са мо сма ње ње из гле да да се овај 
по ду хват окон ча успе хом, по го то во за то што су уга р ске вој не сна ге би ле 
не до вољ не да би успе шно во је ва ле на два ра ти шта исто вре ме но.70

С дру ге стра не, Ба ја зи ту II су на кон скла па ња при мир ја са Угар ском нај-
ве ћу прет њу пред ста вља ли Ма ме лу ци, а до га ђа ји на ма ло а зиј ском ра ти шту 
се то ком 1485. и 1486. го ди не ни су раз ви ја ли у ко рист Осман ли ја. Ма ме лу ци 
су у про ле ће 1486. по ту кли тур ску вој ску ко ју је пред во дио бе глер бег Ана-
до ли је Ах мед-па ша Хер це го вић, за ро бив ши при том ње ног за по вед ни ка, 
и за у зе ли су гра до ве Ада ну и Тарс. За 1487. го ди ну је при пре ман ве ли ки 
по ход, с ве ли ким ве зи ром на че лу, про тив по бу ње них турк мен ских пле ме на 
Вар са ка и Тур гу та, ко ји су би ла са ве зни ци Ма ме лу ка.71 Та ко да ни осман-
ском сул та ну ни ма ло ни је од го ва ра ло да у том тре нут ку от поч не рат про тив 
Уга р ске. 

Из истих раз ло га, пре шло се и пре ко дру гих, ма њих ин ци де на та ко ји 
су се од и гра ли на гра ни ци то ком 1487. Пи смо ко је је краљ Ма ти ја по слао 
сул та ну 25. ју на 1487. по ми ње да он ни је уме шан у зло де ла ко ја су ње го ви 
по да ни ци у око ли ни Се ве ри на по чи ни ли на тур ској те ри то ри ји, и да до ње га, 
по што је у да ле ким зе мља ма, не до ла зе гла со ви о све му што се на гра ни ци 
де ша ва. Та ко ђе, у овом пи сму се сул та ну ве о ма жа лио на бо сан ског сан џак-
бе га, за ко га је твр дио да је чак отво ре но го во рио да за мир и сул та но ве за-
по ве сти ни ма ло не ха је и да над угар ским по да ни ци ма те ра осве ту за по раз 
ко ји су му Угри на не ли код Кни на, па да ће за то про тив Уга ра чи ни ти све 
што бу де мо гао. На су прот ње му, хва лио је сме де рев ског сан џак бе га као до-
бр ог чо ве ка ко ји во ли мир, и ко ји ни је учи нио ни шта што би мо гло да се сма-
тра кр ше њем ми ра.72 Да се та да на ду нав ској гра ни ци Тур ци ни су осе ћа ли 
без бед ним го во ри нам вест о по ди за њу јед ног но вог утвр ђе ња не да ле ко од 
Сме де ре ва. Под го ди ном 1486/7, пи сац Га бров ског ле то пи са је за бе ле жио 
„зֱра ди се Ви ֳ е ֵ ка Трьֲе за ка ме номь .ˮ73 Ово ка ме но утвр ђе ње би ло је са-
гра ђе но на ру ше ви на ма Ви те шке Тр пе зе, утвр ђе ња од др ве та и зе мље ко је 

69 Исто, 363–365.
70 P. En gel, н.д., 306; A. Ku binyi, н.д., 98–100; K. Ne hring, н.д., 160–194; G. Rászó, н.д., 48, 

W. Fraknói, н.д., 189–230.
71 Н. Ва тен, н.д., 129; Ј. von Ham mer, Geschic hte des Osma nischen Re ic hes II, 290–294; 

J. von Ham mer-Purg stall, Hi sto ri ja Tur skog (Osman skog) car stva I, 262–263.
72 Н. Ра дој чић, н.д., 363–365.
73 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, 255.
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је уга р ска вој ска по ди гла на де сној оба ли Ду на ва за вре ме не у спе ле уга р ске 
оп са де Сме де ре ва, ко ја се од и гра ла 1476. го ди не.74

На кон ис те ка пе то го ди шњег при мир ја, угар ског кра ља је у сеп тем бру 
1488. го ди не по се ти ло но во тур ско по слан ство, и та да је из ме ђу кра ља Ма-
ти је Кор ви на и сул та на Ба ја зи та II скло пљен спо ра зум о то ме да при мир је 
бу де про ду же но на још две го ди не.75 По што су обе стра не би ле за о ку пље не 
бор бом про тив дру гих не при ја те ља, Хаб збур га, од но сно Ма ме лу ка, уби ство 
кра љев ског по сла ни ка ни је би ло ис ко ри шће но као по вод за об ја ву но вог 
ра та из ме ђу Уга р ске и Тур ске, и ни је оста ло ви ше од ве о ма не при јат ног ин-
ци ден та чи је је ви нов ни ке су сти гла ка зна, и пре ко ко га се убр зо пре шло, па 
ни је оста вио зна чај них по сле ди ца у од но си ма из ме ђу ове две др жа ве. Сте фан 
Јак шић, пак, ни је ду го над жи вео сво га мла ђе га бра та Дми тра. Умро је при-
род ном смр ћу у Бе чу, 1489. го ди не. Ње го вом смр ћу је скон ча ла и пр ва ге не-
ра ци ја по ро ди це Јак ши ћа у Угар ској.76
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MUR DER OF DMI TAR JAK ŠIĆ IN SME DE RE VO

SUM MARY: Ba sed upon the Ser bian, We stern and Ot to man pri mary so ur ces and the 
re le vant se con dary so u r ces, this pa per exa mi nes the cir cum stan ces of the vi o lent de ath of the 
Ser bian no ble Dmi tar Jak šić and its con se qu en ces. In 1486, Mat thi as Cor vi nus, the King of 
Hun gary, sent vo i vo de Dmi tar Jak šić, as an en voy, to his first di plo ma tic mis sion at the Ot to man 
co u rt ru led by the Sul tan Bayezid II. Brot hers Ste fan and Dmi tar Jak šić we re among the most 
di stin gu is hed Ser bian no bles in Hun gary. They be ca me fa mo us in the bat tles and, ha ving 
known the Ot to man Em pi re well, Dmi tar Jak šić was the re fo re cho sen to be an en voy at the 
Ot to man co u rt. Af ter his mis sion was car ried out suc cessfully, on his re turn from Edir ne, Dmi tar 
Jak šić was mor tally wo un ded in Sme de re vo on No vem ber 7th, 1486, and died the re of the fol lo wing 
day. He was mur de red by the Tur kish war ri or Gha zi Mu sta fa in an act of blood feud. Fe a ring that 
the as sas si na tion of the royal en voy co uld be used by the Hun ga rian king as an ex cu se to sta rt 
anot her war bet we en Hun gary and the Ot to man Em pi re, Bayezid II or de red exe cu ti on of the 
sa njak-be y of Sme de re vo, and did his best to con vin ce the Hun ga rian ru ler that he had no part 
in the mur der. The Ot to man Em pi re was wa ging war in Asia Mi nor aga inst the Ma me lu kes 
du ring which the sul tan tried to avoid get ting in vol ved in anot her war in Eu ro pe. On the ot her 
hand, the king Mat ti as Cor vi nus was in the sa me po si tion, as he was fig hting the Hab sburg 
for ces in Au stria, and co uld not bre ak the tru ce he had with the Ot to mans. Sin ce both si des 
wan ted to avoid the con flict, the in ci dent was soon re sol ved, and the tru ce was re ne wed in 1488.

KEYWORDS: Dmi tar Jak šić, Mat thi as Cor vi nus, Bayezid II, Gha zi Mu sta fa, Hun ga ro-
Ot to man re la ti ons, Sme de re vo
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

П р о ф.  д р  В л а  д а н  С .  ГА  ВРИ  ЛО ВИ Ћ 1

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад, Ср би ја

МИ ГРА ЦИ ЈЕ СРП СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА У БА НАТ  
У ВРЕ МЕ АУ СТРО-ТУР СКОГ РА ТА 1737–1739.

СА ЖЕ ТАК: Ба нат је још од нај ра ни јих вре ме на био на се љен срп ским и 
ру мун ским ста нов ни штвом, ко је је до кра ја XVI II ве ка има ло од ре ђе ну ет нич-
ку гра ни цу – Ср би су на се ља ва ли, ве ћи ном, за пад ни (ни зиј ски) а Ру му ни ис-
точ ни (пла нин ски) део Ба на та. Ве ћих не тр пе љи во сти изме ђу два ју на ро да ни је 
би ло. Ми гра ци је на ро да би ле су стал не, по ја ча не по вре ме ним ра то ви ма и 
бо ле сти ма. Јед на та ква, ве ћа ми гра ци ја за хва ти ла је срп ски на род у Ба на ту, у 
вре ме Ау стро-тур ског ра та 1737–1739. го ди не, ка да је у Ба нат ми гри рао део 
ста нов ни штва из Ср би је, ко ја се по но во на шла под тур ском вла шћу по сле крат-
ке ау стриј ске упра ве (1718–1739). Ме ђу из бе глим ста нов ни штвом из Ср би је би ло 
је и све штен ство ма на сти ра Вин че, ко је се на ста ни ло у ба нат ском, срп ском, 
пра во слав ном ма на сти ру Без ди ну.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба нат, Ср би, Ру му ни, ми гра ци је у XVI II ве ку

Ср би се, уз Ма ђа ре и по себ но Ру му не, по ми њу као ау тох то ни ста нов ни-
ци Ба на та, још од нај ра ни јих исто риј ских вре ме на. У вре ме сред њо ве ков не 
уга р ске др жа ве, у ви ше на вра та има ли су веома ва жну исто риј ску уло гу.2 
По ло жај Ср ба у Ба на ту и свих дру гих пра во слав них, пре вас ход но Ру му на) 
из не на да се по гор шао 1309. го ди не, до но ше њем дра кон ских за ко на на ску пу 
ка то лич ких епи ско па у По жу ну о за бра ни бра ко ва из ме ђу ка то ли ка и пра во-
слав них.3 Нај те же го ње ње пра во слав них усле ди ло је за вре ме вла де Ла јо ша 
Ве ли ког. Он је енер гич но по ма гао фра њев це, ко ји су вр ши ли нај ве ће про го не 

1 Е-адре са: ga vra1@yahoo.com
2 Ср би се по ми њу још од бор би пр вих Ар па до ви ћа (Ко ло ма на и Ал ма ша). Њи хов ути-

цај био је на ро чи то из ра жен за вре ме Бе ло ша, ко ји је упра вљао зе мљом у име ма ло лет ног 
кра ља Геј зе II (1141–1161). Бе лош је, ина че, био син срп ског ве ли ког жу па на Уро ша, а брат 
Је ле не, кра ље ве (Геј зи не) мај ке. Та ко ђе, Ср би су би ли зна ча јан фак тор и у вре ме вла да ви не 
угар ског кра ља Бе ле III (1173–1196), на ро чи то ка да је он за јед но са срп ским ве ли ким жу па ном 
Сте фа ном Не ма њом ра то вао про тив Ви зан ти је (Ра до слав Гру јић, „Ду хов ни жи вот”, Вој во
ди на, I, Но ви Сад 1939, 335–336; Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка, 
Бе о град 1955, 24–25).

3 Д. Ј. По по вић, н.д., 25.
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упра во у Ба на ту.4 На ле ти ма Ту ра ка на Бал кан пи та ње ве ре по ти сну то је у 
дру ги план, што је умно го ме по мо гло да се пра во слав но ста нов ни штво одр жи 
у Ба на ту, а под Тур ци ма, из бе га ва њем ма ђар ског и дру гог ка то лич ког ста нов-
ни штва, да по ста ну и нај до ми нант ни ја ску пи на. От при ли ке, не где до кра ја 
XVI ве ка ство ри ла се и од ре ђе на ет нич ка гра ни ца из ме ђу Ср ба и Ру му на у 
Ба на ту. Пре ма ре чи ма јед ног пу то пи сца из 1584. у Ба на ту ко же ли да упо зна 
Ру му не тре ба ло би да кре не од Лу го ша и Ка ран се бе ша пре ма ис то ку, а ко 
же ли да упо зна Ср бе тре ба да кре не од Те ми шва ра пре ма за па ду. Пре ма ње-
го вим да љим на во ди ма, кра је ви из ме ђу Ара да и Те ми шва ра на ис то ку, као 
и крај из ме ђу Лу го ша и Ка ран се бе ша на за па ду има ли су из ме ша но срп ско 
и ру мун ско ста нов ни штво.5 На осно ву то га ни зиј ски Ба нат се и у ма ђар ским 
из во ри ма од тур ских вре ме на на зи вао Ср би јом (Rac sor sag, Rac svil lag) а пла-
нин ски (ру мун ски) од но сно ис точ ни Ба нат из во ри бе ле же као Вла ша ди ју 
(Olah sag)6. Ова кви, ма ње-ви ше не из ме ње ни ет нич ки од но си оста ли су у Ба-
на ту све вре ме тур ске и до брим де лом ау стриј ске вла да ви не тим про сто ром. 
На и ме, пре ма пр вим по пи си ма ау стриј ских вла сти у Ба на ту су око 1720. жи-
ве ли са мо Ср би и Ру му ни. Ср би су жи ве ли у ни зиј ским де ло ви ма Ба на та ои ви-
че ни ре ка ма Ду на вом, Ти сом и Мо ри шем, док су Ру му ни жи ве ли го то во 
ис кљу чи во у пла нин ским, од но сно ис точ ним ба нат ским обла сти ма.7 

Ау стро-тур ски рат, ко ји је тра јао од 1737. до 1739. го ди не, до нео је не бро-
је но мно го не во ља ба нат ском ста нов ни штву (на је зда Ту ра ка, ку гу), но ва ми-
гра ци о на кре та ња, али ни је из ме нио ра ни је ство ре ну ет нич ку струк ту ру и 
рас по ред срп ског и ру мун ског ста нов ни штва уну тар Ба на та.8 

У рат про тив Ту ра ка сре ди ном ју на 1737. го ди не Ау стри ја је ушла с 
ве ли ким на да ма, а из ње га из а шла по ра же на и по ту че на.9 Не по сред но пред 
при пре му рат них деј ста ва Ау стри ја је би ла до дат но осла бље на смр ћу ис так ну-

4 Фра њев ци су 1366. при си ли ли пра во слав не у Ли по ви да се од рек ну сво јих „ши зма-
тич ких” све ште ни ка и да при ме „гр ко у ни јат ске” све ште ни ке. Фра њев ци су, у по чет ку, има ли 
ве ли ких успе ха у томе у го то во це лој Ча над ској би ску пи ји, али, пре ма све му су де ћи, ови по те-
зи би ли су крат ког да ха. Је дан спис из то га вре ме на на по ми ње да су се Ср би у Ли по ви и Те ми-
шва ру, ко ји су већ би ли пре шли у ка то лич ку ве ру, по бу ни ли и вра ти ли у сво ју (ши зма тич ку) 
ве ру и по ста ли „го ри не го што су би ли” (Ра до слав Гру јић, н.д., 326; Д. Ј. По по вић, н.д., 25).

5 Исто, 35.
6 Исто, 36.
7 Исто, 50.
8 Исто, 56.
9 Рат из ме ђу Ау стри је и Тур ске, за по чет 1737. иза зван је су ко бом Ру си је и Тур ске из 

1736. го ди не. Ка ко је Ау стри ја би ла ве за на са ве зни штвом с Ру си јом, пре ма уго во ру из 1726, 
ушла је у рат на стра ни Ру си је. Пре ма за јед нич ком про јек ту с Ру си јом од 6. ав гу ста 1736. 
Ау стри ја је тре ба ло да осво ји Бо сну, Ал ба ни ју до ушћа Дри ма, Вла шку до Бра и ле и Мол да-
ви ју до ре ке Прут. Ру си ја је, на рав но, пре ма уго во ру има ла од ре ше не ру ке пре ма Ис тан бу лу 
и дру гим, европ ским де ло ви ма Тур ске. Пла ном цар ског, ау стриј ског дво ра тре ба ло је пр во 
осво ји ти Ниш и Ви дин, па за о кру жи ти тур ске сна ге у Бо сни. Рат је за вр шен 1739. пот пу ним 
по ра зом Ау стри је и по врат ком це ле Ср би је са Бе о гра дом у тур ски по сед (Ми та Ко стић, 
„Уста нак Ср ба и Ар ба на са у Ста рој Ср би ји про тив Ту ра ка 1737–1739. и се о ба у Уга р ску”, 
Гласник Скоп ског на уч ног дру штва, VI I –VI II (1930), 208–209; Ду шан Ј. По по вић, Ср би ја и 
Бе о град, од По жа ре вач ког до Бе о град ског ми ра (1718–1739), Бе о град 1950, 380–381; Го ран 
Ва син, Ср би ја од По жа ре вач ког до Бе о град ског ми ра, од бра њен ди плом ски рад на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 2004. (ру ко пис); Де јан Ми ка ви ца, Вла дан Га ври ло вић, Го ран 
Ва син, Зна ме ни та до ку мен та за исто ри ју срп ског на ро да 1538–1918, Но ви Сад 2007, 56–66.
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тог и про сла вље ног вој ско во ђе Еу ге на (Ев ге ни ја) Са вој ског 21. апри ла 1736. 
го ди не.10 Ср би ма, ко ји су умно го ме по мо гли рат не опе ра ци је Ау стри је на 
Бал ка ну, пре о ста ло је у та квој си ту а ци ји или да се вра те у тур ско роп ство, 
или да кре ну у но во из бе гли штво.

Ра ту су прет хо ди ли тај ни пре го во ри во ђе ни већ по чет ком про ле ћа 1737. 
с пр ва ци ма Срп ске цр кве, као и с пр ва ци ма ка то лич ких Ар ба на са, њи хо вог 
пле ме на Кли ме на та, за по ди за ње оп ште на род ног устан ка про тив Ту ра ка.11 
Ко ли ко је Ау стри ја по ла га ла на при пре ме за бу ду ћи по ход све до чи и то што је 
Двор ски рат ни са вет кра јем апри ла 1737. још јед ном под се тио ко ман дан та 
цар ске вој ске у Кра ље ви ни Ср би ји, пу ков ни ка Шна пе ра, да охра бру је хри шћа-
не ко ји из Тур ске же ле да пре ђу под Ау стри ју, у ко јој ће им би ти оси гу ран 
„уме рен трет ман”12. 

Ау стриј ска вој ска и срп ска ми ли ци ја, пот по мог ну та срп ским уста ни-
ци ма, у пр ва три ме се ца ра та (ко ји је Тур ској об ја вљен 15. ју на) успе шно су 
на сту па ли у свим прав ци ма. За у зе ти су Ниш и Ужи це, про др ло се у Ста ри 
Влах и да ље на југ и ју го за пад.13 Ипак, већ кра јем ав гу ста исте го ди не (1737) 
да љи про до ри су за у ста вље ни, пре шло се у де фан зи ву, у ко јој су цар ске тру пе 
оста ле, углав ном, све до кра ја ра та.14 По чет ком ок то бра до шло је до по вла-
че ња у За пад ној Ср би ји, а сре ди ном ок то бра и до ка пи ту ла ци је де ла цар ских 
је ди ни ца код Ни ша, што је до ве ло до па ни ке ме ђу Ср би ма и Кли мен та ма, и 
усло ви ло по вла че ње тог де ла ста нов ни штва пре ма Са ви и Ду на ву, на ро чи то 
пре ма Бе о гра ду. Кра јем но вем бра вој ска из За пад не Ср би је у пот пу но сти се 
по ву кла у Срем на зи мо ва ње, а с њом су, по ка за ло се за трај но, пре шле и 
је ди ни це ср би јан ске (срп ске) ми ли ци је15 и Кли мен те, сва ки под сво јим ко-
ман дан ти ма.16 

Па три јарх Ар се ни је IV Ша ка бен та са епи ско па том на пу стио је Бе о град 
а по том је пот крај де цем бра сти гао у Беч, у којем је про вео це лу зи му и про-
ле ће у оче ки ва њу да ће се сле де ће, 1738. го ди не вра ти ти по вољ ни је рат не 
окол но сти по Ау стри ју. Но, до то га ни је до шло па су и 1738. и 1739. го ди на 

10 Бран ко Бе шлин, Ев ге ни је Са вој ски и ње го во до ба, Но ви Сад 2014, 590–593.
11 Ми та Ко стић, н.д., 235; Рај ко Ве се ли но вић, „Ср би ја под ау стриј ском вла шћу 1718–1739”, 

Исто ри ја срп ског на ро да, књ. IV/1, Бе о град 2000, 106–146.
12 Мир ко Ми тро вић, По да ци о Ср би ји у про то ко ли ма Дво р ског рат ног са ве та у Бе чу 

(1717–1740), Спо ме ник СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, 6, Бе о град 1988, 229.
13 У Ста ром Вла ху уста нак је у са деј ству с цар ском вој ском по ди гао ста ро вла шки кнез 

Ата на си је Ра шко вић. Ка да је цар ска вој ска за у зе ла Ниш кра јем ју ла 1737. Ра шко вић је са 
сво јим је ди ни ца ма (1.500 на о ру жа них љу ди) за у зео Но ви Па зар. Међутим, си ту а ци ја је на 
је сен 1737. по ста ла кри тич на по срп ску стра ну а Тур ци су вра ти ли Ниш и Но ви Па зар, па се 
кнез Ата на си је Ра шко вић мо рао од лу чи ти на по вла че ње с цар ском вој ском пре ма Бе о гра ду, а 
по том у зи му 1737/38. и на пре ла зак у Срем на ау стриј ску стра ну (Во ји слав Су бо тић, Кне зо ви 
Ра шко ви ћи у исто ри ји Ср ба, pas sim, Бе о град 2001; Не бој ша Пе тро вић, Ста ри Влах – по ли
тич ка исто ри ја, pas sim, Но ви Сад 2002).

14 Цар ска вој ска је 4. ав гу ста 1737. до жи ве ла ка та стро фа лан по раз код Ба ње Лу ке, који 
се по ка зао суд бо но сним за да љи ток ра та.

15 Сре та Пе ци њач ки, „По да ци о уре ђе њу ср би јан ске ми ли ци је у 1728/29. го ди ни”, Збор
ник ра до ва На род ног му зе ја, Ча чак, VII (1976), 149–186; Вла дан Га ври ло вић, „По да ци из 
1737. го ди не о на род ној ми ли ци ји у Кра ље ви ни Ср би ји”, Исто риј ски ча со пис, XLVII (2002), 
249–262.

16 Ми ли ци ју је во дио Вук Иса ко вић а Кли мен те Ата на си је Ра шко вић.
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би ле у зна ку уз ми ца ња цар ске вој ске (ће са ре ва ца), стал ног пу сто ше ња од 
стра не Ту ра ка, од во ђе ња ста нов ни штва у ро бље и пот пу ног оча ја ња у на-
ро ду, ко ји је у свом бе гу би ло све бли же Бе о гра ду и по нов ној ми гра ци ји 
пре ко Са ве и Ду на ва, за спа ша ва ње го лог жи во та. Нај зад, 23. апри ла 1739. 
у Би ци код Гроц ке Ау стри јан ци су пот пу но по ра же ни. По сле то га на сту пи-
ли су ми ров ни пре го во ри за кљу че ни Бе о град ским ми ром, ко ји је до нео, 
из ме ђу оста лог, на пу шта ње Бе о гра да од стра не Ау стри је и по кре нуо за вр шну 
се о бу Ср ба у Ау стриј ску ца ре ви ну.17 

У по след њој фа зи ра та у Бе о гра ду и ње го вој твр ђа ви „за те кло се мно-
штво из бе гли ца”, ко је су ла ђа ма и чам ци ма пре ла зи ле на ау стриј ску стра ну. 
Из Бе о гра да и дру гих ве ћих ме ста, за тим из Бо сне и Вла шке, до ста Ср ба и 
сви Нем ци спас су по тра жи ли у еми гра ци ји на ау стриј ској те ри то ри ји.18 

О тој се о би ле то пи сац са вре ме ник за пи сао је ка ко с па три јар хом Ар се-
ни јем IV Ша ка бен том: „при ђе мно ги на род хри сти јан ски и все ли ше сва во 
Срем, и мно ги збе го ви би ше по под лу жи ју; а ини се тер гов ци пре се ли ше у 
Ша нац ва ра дин ски. Тог де Кли мен та ни мно ги при ђо ше у Срем и та мо 
возгдње здиш сја”.19 Та ко ђе, о тим те шким и му ко трп ним да ни ма за срп ски 
на род, ко ји је из ме ђу оста лог мо рао да се бо ри и с на до ла зе ћом ку гом, ра ва-
нич ки ка лу ђер за бе ле жио је сле де ће: „По сти же нас пра вед ни гнев бож ји и 
по сла пре бла ги бог ку гу, на пра сну ју смрт и бо ле зан на на род и дер жа ву 
це сар ску, и нај пре по че мо ри ти у Те ми шва ру и по Ба на ту, по том при и де у 
Бач ку и по том при и де у ша нац ва ра дин ски [Нови Сад] но вем бра 1-го се го 
го да ви ше име но ва тог; и оту ду пре и де у Кар лов це и оту ду у Ле дин це 17-ог 
се го го да...”20

Век и по ка сни је, исто ри чар Јо хан Хајн рих Шви кер кон ста то вао је да је 
па три ја рх Ар се ни је IV сре ди ном сеп тем бра 1737, са сво јом ду хов ном прат њом 
и „знат ном ма сом” ал бан ских и срп ских бе гу на ца сти гао у Бе о град, да би по сле 
гу бит ка те Твр ђа ве и це ле Ср би је, са цар ском вој ском пре шао на ау стриј ску 
те ри то ри ју, јер су Тур ци „хте ли да га жи вог спа ле”. С па три ја р хом су из бе-
гли „и број ни дру ги еми гран ти све тов ног ста ле жа”, по себ но из ре да срп ских 
тр го ва ца „ко ји су под ау стриј ском вла шћу до шли до бла го ста ња и исе ља ва ње 
прет по ста ви ли жи во ту под тур ском вла шћу”. Они су оти шли у Рац ки град 
(по то њи Но ви Сад), Оси јек и дру га ме ста (укљу чив ши и Бу дим). Исто вре ме но 
су се ту нашли и „мно ги Ср би из Бо сан ске По са ви не и ау стриј ске Вла шке, а 
с њи ма и Бу га ри и дру ги, ко ји се на се ли ше у Срем ску вој ну гра ни цу и Ба нат”.21 

17 Тур ци су у Бе о град ушли без бор бе 6. ав гу ста 1739. О то ме све до чи и је дан за пис у 
ру ко пи сној књи зи ма на сти ра Кру ше до ла: „Зна ме ну ју что ја ко ве зир Ха и ван Мех мед па ша 
при ми на 1739 го да ауг[уста] 6 дне в не де љу слав нии гла ву Сер вии Бел град” (Љу бо мир Сто-
ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, књ. 2, Бе о град 1983 (пон. изд), бр. док. 2788; Ми та 
Ко стић, н.д., 227–232; Рај ко Ве се ли но вић, н.д., 106–146; Де јан Ми ка ви ца, Вла дан Га ври ло вић, 
Го ран Ва син, н.д., 56–66.

18 Рај ко Ве се ли но вић, н.д., 140.
19 Љу бо мир Сто ја но вић, „Срп ски ро до сло ви и ле то пи си”, Гла сник срп ског уче ног дру

штва, 53 (1883), 137.
20 Ми ло рад Па нић Су реп, Кад су жи ви за ви де ли мр тви ма, Бе о град 1963, 156–157.
21 Пр ве бу гар ске, у овом слу ча ју ка то лич ке по ро ди це су се бе же ћи ис пред Ту ра ка на-

се ли ле 1723. го ди не у Вин гу, а за тим је 1737. из Ма ле Вла шке под вођ ством ни ко пољ ског 
епи ско па Ста ни сла ви ћа до се ље но око 300 по ро ди ца у Ста ро Бе ше но во, Са над и Вин гу, где су 
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Ако се са гле да ју из во ри ко ји ди рект но го во ре о Се о би и ње ним по сле-
ди ца ма, они го во ре о „мно жи ни”, од но сно о „ве ли кој мно жи ни” из бе глог 
срп ског на ро да 1737–1739, али не на во де ни ка кав од ре ђе ни ји број, па на то 
пи та ње до да нас не ма по у зда ног од го во ра. Кад је па три јарх Ша ка бен та бо-
ра вио у Бе чу, за но сио се ми шљу о ства ра њу по себ ног од ре да срп ске вој ске 
од 8.000 љу ди. Ко ли ко је то био пуст сан, а па три јарх не кад и кон тра дик то ран, 
нај бо ље све до чи ње го во пи смо из 1738. у ко јем на во ди да је с њим из Тур ске 
пре шло око 2.000 вој но спо соб них ли ца, ко ја би тре ба ло на о ру жа ти и оп скр-
би ти да се не би раз бе жа ла. У ову број ку убра јао је и оне при пад ни ке срп ских 
је ди ни ца ко ји су се на ла зи ли у Ба на ту под сво јим ко ман дан ти ма, а ко ји су с њим 
из бе гли из Тур ске.22 Сви они тре ба ло је са „ва га бун ди ма” из Бе о гра да да се 
свр ста ју у ре до ве ње го ве срп ске ми ли ци је, али се све за вр ши ло не у спе хом.23

По чет ком 1738. па три јарх се из Бе ча обра тио ру ској ца ри ци Ани Ива-
нов ној, ту же ћи се на „ту рец ко тир јан ство [...] страх и му чи тељ ство”. При 
то ме је на вео да је око 12.000 Ср ба, оба по ла, с њим пре бе гло у Ау стри ју, док 
су мно ги дру ги по би је ни или од ве де ни у тур ско ро бље.24 Та ко ђе, по да так 
вре дан па жње о бро ју из бе гли ца на ла зи се у пред став ци ко ју је мар та 1738. 
го ди не прин цу Ште фа ну Фран цу Ло та рин шком, ко ман дан ту ау стриј ске 
цар ске вој ске, упу тио до та да шњи ра шки ми тро по лит Јеф ти ми је Да мја но вић, 
ко ји ка же да је у Ау стри ју пре бе гао са шест све ште ни ка и 6.000 ду ша, од ко јих 
у то ку де вет ме се ци „од гла ди и хлад но ће мно ги по мре ше, а они ко ји су оста-
ли оче ку ју исту смрт”.25 

* * *

Исто ри чар Ми та Ко стић кон ста то вао је да је ста нов ни штво из Ср би је 
осим у Сре му пресељавано и у Ба нат, где је на се ља ва ње „глат ко” спро ве де но 
па су се из бе гли це „бр зо уто пи ле у до ма ће ста нов ни штво”, иа ко су „мно го 
стра да ле од ма ла ри је”.26

Пре ма ис тра жи ва њи ма исто ри ча ра Ба на та XVI II ве ка, Сре те Пе ци њач ког, 
у Ба нат је из бе гла и јед на че та ср би јан ске на род не ми ли ци је под ка пе та ном 
Ра шко ви ћем, чи ји су де ло ви од 1739. до 1747. би ли рас по ре ђе ни у Де ли бла ту 
(45 хај ду ка), Га ју (36 вој ни ка, један под о фи цир и један по руч ник), Ко ви ну 
(32), Омо љи ци (14), Пло чи ци (13) и Стар че ву (16) вој ни ка.27 Део гра ни ча ра 

од ца ра Кар ла VI до би ли при ви ле ги је и би ли осло бо ђе ни по ре за, ку лу ка и уко на че ња вој ске 
(Јо хан Хајн рих Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, Но ви Сад 1998, 72; Бо ри слав 
Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не у XVI II и XIX ве ку, Но ви Сад – Пан че во 2003, 51).

22 То су би ли ка пе тан Мил ка Јо ва но вић – При штев ски, Вук Јо ва но вић – Кур вин град-
ски и Сто јан Бе ло град чић. Па три ја рх осим њих по ми ње и ка пе та на Гру ју Те тов ца, ко ји се 
са сво јим ху са ри ма при кљу чио цар ској вој сци у Ба на ту (Ар хив СА НУ у Срем ским Кар лов-
ци ма, Па три ја р шиј ско-ми тро по лиј ски = АСА НУК, ПМА. Фонд А, 534–536, 538–539/1739)

23 АСА НУК, ПМА, „А”, 535–536, 538–539/1739.
24 По ли ֳ и че ские и кульֳурные оֳ но ֵ е ния Рос сии с юֱо славянски ми землями в XVI II в., 

Мо сква 1984, 98–99.
25 Исто, 104.
26 М. Ко стић, Уста нак Ср ба и Ар ба на са, 227–232.
27 Сре та Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт (1717–1773), Но ви Сад 1985, 108, 118, 158, 

182, 248.
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из Ти моч ке Кра ји не и Бра ни че ва пре шао је 1738. у око ли ну Ба нат ске Па лан ке, 
где су, као и ра ни је, оста ли у ста ту су „ми ли ци о на ра”.28 Из гле да да би се са 
овим пре се ље њем у ве зу мо гло до ве сти и пре да ње ко је го во ри о на се ља ва њу 
Омо љи це, Бре стов ца, Стар че ва и Пло чи це, пре ма ко ме су „Ср би из Сер ви је, 
из Омо ља, пре бе гли од Ту ра ка у не гда шње Ста ро Се ло, ко је су на зва ли Омо-
љи ца и жи ве ли у зе му ни ца ма”.29

У Стар че во су по ред Ра шко ви ће вих „ми ли та ра” до шле и из бе гли це од 
Пећи, Ђа ко ви це, Но вог Па за ра, Ра шке, па чак и де ла Бо сне, што се пре ма 
жи вој тра ди ци ји до го ди ло у вре ме па три јар ха Ар се ни ја Ша ка бен те.30 За 
ње го во вре ме тра ди ци ја ве зу је и до се ља ва ње из бе гли ца из Ср би је у се ло 
Цре па ју.31 Та ко ђе, део из бе глич ког та ла са из Ср би је у ово вре ме на се лио је 
Ме лен це32, Пан че во33, док се за Кру шчи цу из ри чи то ка же да је у њу до се-
ље но „ви ше ро до ва” из Ја го ди не и Цр не Го ре, од ко јих и не ки у вре ме па три-
јар ха Ар се ни ја Ша ка бен те.34

За ста нов ни ке Цр ве не Цр кве пре да ње ка же да су сви до шли „из пре ка”, 
од но сно да је пр вих „40 ну ме ри” до се ље но из Бра ни че ва у Ср би ји.35 За Ср бе 
у Бе лој Цр кви, про та Ра фа и ло Ми ло ше вић (из ме ђу 1815. и 1830) за пи сао је 
ка ко су „1749. ље та на ши Сла ве но-серб ски жи те љи ко то риј не ки из Сер би је, 
ње ни из Бул га ри је, не ки пак, из са ме Це са ри је [Аустрије] у ха та ру близ’ Бје ли ја 
Цер кви на пу ста ри зо во мој Су ха ји на по се ле ни је при шли” и ду го жи ве ли у 
ло шим ку ћа ма, без цр кве, све ште ни ка и шко ле, да би се тек 1751. пре се ли ли 
у Бе лу Цр кву.36

За се ло Гај у тра ди ци ји се на во ди да се одређени број ста нов ни ка у њега 
до се ли ло „из Сер ви је”37, а у исто ри о гра фи ји се кон ста ту је да се од 1739. број 
до ма ћин ста ва „на гло по ве ћао, нај ве ро ват ни је из бе гли ца ма из Ср би је”38. 

У Ве ли ки Гај, према пре да њу, ста нов ни штво се до се ли ло из Цр не Ба ре у 
Ср би ји, по себ но из ро да Ба ки ћа, ко ји су се на се ли ли у део се ла по њи ма на-
зван „Ба ки ћа крај”39. На жа лост, ни је на ве де но вре ме ка да се то де си ло, али 
на осно ву за бе ле же них ми гра ци ја из Ср би је у су сед на ба нат ска ме ста, може 

28 Сре та Пе ци њач ки, Гра ни чар ска на се ља Ба на та (1773–1810), I том (А–Ј), Но ви Сад 
1982, 9–10, 28.

29 Јо ван Ер де ља но вић, Ба нат, на се ља и ста нов ни штво, Но ви Сад 1992. (пон. из да ње), 
155–156.

30 Исто, 204–205.
31 Исто, 229–230.
32 Исто, 314.
33 О до се ља ва њу Ср ба из Ср би је у Пан че во по твр ђу је сво јим ис тра жи ва њи ма и исто-

ри чар Ду шан Ј. По по вић, пре ма ко јем су се „по сле па да Бе о гра да 1739. мно ги Бе о гра ђа ни 
на се ли ли у Пан че ву. Та ко је за бе ле же но 1767. го ди не да су чак три та мо шња све ште ни ка 
би ла по ре клом из Ср би је – Јо ван Су јан ски из Па ра ћи на, Јо ван Бр кић из Креџ би на ца и 
Јо ван Пе тро вић из Бе о гра да” (Д. Ј. По по вић, Ср би у Ба на ту, 140; Ј. Ер де ља но вић, н.д., 
166).

34 Ј. Ер де ља но вић, н.д., 133–135.
35 Исто, 224–226.
36 Слав ко Га ври ло вић, „Хро ни ка о Ср би ма у Бе лој Цр кви XVI II и XIX ве ка”, Збо р ник 

Ма ти це срп ске за исто ри ју, 2 (1970), 92–93.
37 Ј. Ер де ља но вић, н.д., 71–72.
38 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 108.
39 Ј. Ер де ља но вић, н.д., 61.
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се прет по ста ви ти да се то нај ве ро ват ни је од и гра ло у вре ме Ау стро-тур ског 
ра та 1737–1739. го ди не.40

За се ло До бри цу исто риј ски из вор на во ди да су у ње га 1744. на се ље не 
не ке по ро ди це из „Тур ске” (Ср би је)41, док се у пре да њу пре ци зи ра да је реч 
о из бе гли ца ма ко је су 1739. до шле из По жа рев ца и од Ужи ца.42 За се ло Пло-
чи цу утвр ђе но је да је на се ље но по сле ра та 1737–1739. становништво „ве ћим 
де лом из Ср би је”43, док се ста нов ни штво се ла Ду бов ца го то во удво стру чи ло 
срп ским ста нов ни штвом у том пе ри о ду.44 У по гле ду Де ли бла та за бе ле же но 
је да је оно по сле ра та 1737–1739. по но во на се ље но Ср би ма из Ер ча и Ри то-
пе ка, од ко јих су се 1745. не ки вра ти ли у Ср би ју 45.

Пан че во, као сре ди ште исто и ме ног ко мор ског окру га (ди стрик та), ка ко 
и због свог по ло жа ја, било је стал на или ус пут на ста ни ца из бе гли ца ма ко је 
су се сли ва ле у Бе о град, из го то во свих ме ста у Ср би ји.46 Ве ли ки број из бе-
гли ца бе ле жен је и у Ко вину у ко ји су „сти за ли бе жу на ри из Сме де ре ва и 
ду бље из Ср би је”.47 Та ко ђе, у Сaкулама је по рас тао број ста нов ни ка – у њима 
је 1753. за бе ле же но но вих 12 по ре ских гла ва (по ро ди ца), од но сно из бе гли ца 
ко ји ма су ис те кле го ди не иму ни те та од осло ба ђа ња од да жби на, па су по-
ста ли по ре ски об ве зни ци.48

За бе ле же но је и не за до вољ ство из бе гли ца пр во бит ним сме шта јем, из бе-
глих у ра ту 1737–1739, по себ но у не ким де ло ви ма Пан че вач ког окру га, који 
су упу ти ли зах тев да бу ду пре се ље ни у не ка дру га на се ља. То се на слу ћу је 
из на ре ђе ња Ба нат ске зе маљ ске упра ве из 1744, упу ће ног Упра ви Пан че вач-
ког окру га „да та мо на ла зе ће се ср би јан ске фа ми ли је упу ти у Јар ко вац, ра ди 
на се ља ва ња, по што и они то са ми же ле” 49. Јед но дру го на ре ђе ње, го то во 
истим ре чи ма, упу ће но је пот крај апри ла исте го ди не (1744) ра ди на се ља ва ња 
из бе глих Ср би ја на ца у се ло То ма ше вац, што је од мах и учи ње но.50 Слич но 
је би ло и са из бе гли ца ма ко је су стал но на се ље ње за тра жи ле у Илан џи и 
Ја бу ци.51 

У по гле ду се ла Пар те пре да ње го во ри да је пр вих ње го вих се дам по ро-
ди ца до шло од Пе ћи,52 да се 60 из бе глич ких по ро ди ца из Ср би је на ста ни ло 
око ма на сти ра Ме си ћа. Из во ри бе ле же да је чак 86 по ро ди ца, ве ћи ном из 
Ср би је, од јед ном до бе гло у се ло Ку сић, али нам ни је по зна то у ко је вре ме.53

40 Та ко се за Ср бе у Ве ли ком Сре ди шту ка же да су до шли „от Сме де ре ва”. Исто вре ди 
и за Ср бе у Идво ру, за ко је се на во ди да су пре бе гли из Ста ре Ср би је. Ста нов ни ци Изби шта 
су по ре клом из Ста ре Ср би је, Бо сне и Хр ват ске (Ј. Ер де ља но вић, н.д., 63, 97, 105).

41 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 108.
42 Ј. Ер де ља но вић, н.д., 78–79.
43 С. Пе ци њач ки, Пан че вач ки ди стрикт, 248.
44 Исто, 131.
45 Исто, 118.
46 Исто, 118.
47 Исто, 285.
48 Исто, 142, 145.
49 Исто, 220, 224.
50 Исто, 285.
51 Исто, 142–143.
52 Ј. Ер де ља но вић, н.д., 189.
53 Исто, 136, 143.
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У то ку овог ра та, 1737. го ди не у из бе гли штво су мо ра ли да по ђу и ка-
лу ђе ри ма на сти ра Вин че са сво јим игу ма ном Те о до си јем Ве се ли но ви ћем54. 
Њи ма је, по сле кра ћег лу та ња по Ба на ту, те ми швар ски епи скоп Ни ко ла Ди-
ми три је вић55 до зво лио да се на ста не у ма на сти ру Без дин. Ка лу ђе ри су са 
со бом пре не ли цр кве не пред ме те, бо го слу жбе не књи ге и оде жде, као и ко-
чи је, 4 ко ња, зво но, 3 пи што ља и као по себ ну дра го це ност цр кве не две ри и 
чу до твор ну ико ну Бо го ро ди це. Вин чан ско мо на шко брат ство спо ји ло се са 
без дин ским а игу ман Ве се ли но вић је био име но ван за ар хи ман дри та ма на-
сти ра Без дин.56 

На кра ју, бе ле жи мо по да так да је око 1740. из Кра гу је вач ке на хи је у 
се ло Ба ва ни ште пре шао род Ба ји ћа, ко ји се ов де до ста уве ћао, а из ко га је 
по ти ца ла мај ка Све то за ра Ми ле ти ћа.57

По ред из бе гли ца из Ср би је, у Ба на ту су се у овом ра ту за те кли и Хер-
це гов ци (Ср би из Хер це го ви не), о че му из ри чи то 1792. све до чи Ћи ри ло Чо-
кр љан, се на тор у Ве ли ком Беч ке ре ку, ко ји на во ди да су ње го ви пре ци (Vor-
stern) до шли из Хер це го ви не и у но вој сре ди ни по ди гли цр кве, шко ле и 
мли но ве. Та ко ђе је се на тор Чо кр љан по све до чио да су ње го ви хер це го вач ки 
пре ци на се ли ли обли жње се ло Па ди на.58

Мо же мо за кљу чи ти да су ми гра ци је у Ба нат, по себ но срп ског на ро да, 
би ле кон стант не. По себ но ве ли ка ми гра ци ја за хва ти ла је ба нат ске обла сти 
у вре ме Ау стро-тур ског ра та 1739. го ди не ка да је у ње га ми гри рао део ста нов-
ни штва из Ср би је, ко ја се по но во на шла под тур ском упра вом. Са ста нов ни-
штвом је у ве ли кој ме ри ми гри ра ло и све штен ство. Та ко је у ви ше из во ра 
за бе ле же но да су све ште ни ци из ма на сти ра Вин ча по тра жи ли уто чи ште у 
ба нат ском ма на сти ру Без дин.

54 Те о до си је Ве сели но вић ро ђен je око 1715. го ди не у Ср би ји, а умро је 1750. у Бу ди му. 
Не што шко ле из у чио је у ма на сти ру Винчa, у коjeм се и за мо на шио 1733. го ди не. Смр ћу 
игу ма на ма на сти ра Вин че Пај си ја, по чет ком 1737. иза бран је за игу ма на, а већ кра јем 1737. 
мо рао је да бе жи са сво јим ка лу ђе ри ма пред на ле ти ма тур ске вој ске. До 1740. вин чан ски 
ка лу ђе ри су се се ли ли по Ба на ту, без трај ног се ди шта, док их исте го ди не (1740) ни је при мио 
те ми швар ски епи скоп Ни ко лај Ди ми три је вић да по пу не брат ство ма на сти ра Без ди на. Ка да 
су се брат ства сје ди ни ла, Те о до си је је иза бран за игу ма на ма на сти ра Без дин. Те о до си је је 
био из у зет но по што ван и од стра не цар ских, ау стриј ских вла сти, па је као чо век од по ве ре-
ња 1748. из деј ство вао од ца ри це Ма ри је Те ре зи је по твр де по се да ма на сти ра Без ди на, чи ме 
је ма на стир из био у ред ви ђе ни јих и бо га ти јих пра во слав них ма на сти ра у Кар ло вач кој ми-
тро по ли ји. Ма на стир је уско ро по диг нут на ни во ар хи ман дри је, а Те о до си је иза бран за 
ње го вог пр вог ар хи ман дри та (Че до мир Де нић, Слав ко Га ври ло вић, „Ве се ли но вић Те о до-
си је”, Срп ски би о граф ски реч ник, 2, Но ви Сад 2006, 163–164).

55 Епи скоп Ни ко лај ро ђен је у Хер це го ви ни и за мо на шен је у Пећ кој па три јар ши ји. 
По ста вљен је за вр шач ког епи ско па 1726. го ди не, а 1728. пре ме штен је за те ми швар ског 
епи ско па. За вре ме Ау стро-тур ског ра та 1737–1739. био је глав ни по сред ник из ме ђу срп ског 
(пећ ког) па три јар ха Ар се ни ја IV и цар ских вла сти у Бе чу. Во дио је стро го ра чу на да све-
ште ни ци од сво јих па ро хи ја на не узму ни шта ви ше не го што је оза ко ње но. Умро је 1744. и 
са хра њен је у ма на сти ру Без дину (Епи скоп Са ва, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог 
ве ка, Бе о град –Под го ри ца –Кра гу је вац 1996, 373–374; Епи скоп Са ва, „Ди ми три је вић Ни ко лај”, 
Срп ски би о граф ски реч ник, 3, Но ви Сад 2007, 253).

56 Сте ван Бу гар ски, Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, Те ми швар – Бе о град – Но ви Сад 
1995, 65–66.

57 Ва са Ста јић, Све то зар Ми ле тић, Бе о град (б.г), 11.
58 Слав ко Га ври ло вић, „Пред лог из 1792. о но би ли та ци ји углед них Ср ба у Угар ској”, 

Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 63–64 (2001), 199.
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  м е д .  З о  р а н  М И  Ш КО ВИ Ћ 1

Оси јек, Хр ват ска

ЗА ДУ ЖБИ НЕ КАО ФАК ТОР ОЧУВАЊA  
НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА СР БА У ОСИ ЈЕ КУ

СА ЖЕ ТАК: За ду жби не осјеч ких Ср ба ја вља ју се у дру гој по ло ви ни XIX 
ве ка када је у Оси је ку до ми ни рао не мач ки и ма ђар ски ути цај ко ји је до при но сио 
аси ми ла ци ји. С ци љем не го ва ња соп стве ног је зи ка, кул ту ре и обра зо ва ња, 
за ду жби на ри су оста вља ли фон да ци је за обра зо ва ње уче ни ка, по моћ си ро ма-
шним Ср би ма и Cрпској пра во слав ној цр кви у Оси је ку. Власт НДХ 1941. го-
ди не кон фи ско ва ла је све за ду жби не Срп скe пра во слав нe цр квe у Оси је ку, па је 
Цр кве на оп шти на оста ла без фи нан сиј ског упо ри шта за кул тур но-про свет но 
де ло ва ње. На кон Дру гог свет ског ра та цр кви је вра ћен тек ма њи део за ду жби-
на. Овај рад до но си по дат ке из Ар хи ва Срп ске пра во слав не цр кве у Оси је ку и 
при ват ног ар хи ва про то је ре ја-ста вро фо ра Ла за ра Ми шко ви ћа. По себ ност ових 
по да та ка је до при нос раз у ме ва њу за ви чај ног и кул тур ног иден ти те та Ср ба у 
Оси је ку, и за ду жби на као фак то ра њи хо вог очу ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп ске за ду жби не, бор ба про тив аси ми ла ци је, Оси јек, 
осјеч ки Ср би, од у зе та имо ви на

То ком XIX ве ка на про сто ру Ис точ не Сла во ни је и Ба ра ње сме њи ва ло 
се не ко ли ко на ци о нал них и вер ских гру па. Ути ца јем Бу дим пе ште и Бе ча, 
ко ји су план ским на се ља ва њем ста нов ни штва не мач ке и ма ђар ске на ци о-
нал но сти же ле ли из ме ни ти на ци о нал ну струк ту ру, на ста ла је не сра зме ра 
из ме ђу ау тох то ног и но во до се ље ног ста нов ни штва. 

Оси јек је сре ди ном XIX ве ка био град са 13.000 ста нов ни ка и се ди ште 
Ви ро ви тич ке жу па ни је. У ње му су се ис пре пле та ли ути ца ји Не ма ца, Ма ђа-
ра, Хр ва та и Ср ба. У Оси је ку је 1842. го ди не, пред ре во лу ци ју, би ло 258 
срп ских до мо ва, а на кон ре во лу ци је, 1869. го ди не, 1.761 при пад ник срп ске 
на ци о нал но сти.2 

Ср би су углав ном би ли оку пље ни око Срп ске пра во слав не цр кве не оп-
шти не, на чи јем су се че лу на ла зи ле зна чај не по ли тич ке лич но сти по пут 
Мар ка Ак сен ти је ви ћа, Ва се Ата на си је ви ћа, и ка сни је Ва се Ђур ђе ви ћа и 

1 Е-адре са: zo ran.mi sko vic3@gmail.com 
2 Д. Ка шић, Срп ска на се ља и цр кве у сје вер ној Хр ват ској и Сла во ни ји, За греб 1988, 

189–190.
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Ва се Му а че ви ћа. Ка ко би се од у пр ли све ве ћем ја ча њу ма ђар ског и не мач ког 
ути ца ја, Ср би су има ли не ко ли ко сво јих кул тур них дру шта ва и Срп ску 
основ ну (ве ро и спо вед ну) шко лу у До њем гра ду. 

Уво ђе њем ап со лу ти зма у Мо нар хи ји 50-их го ди на XIX ве ка до дат но се 
ин тен зи ви ра ла гер ма ни за ци ја и за ти ра ње на ци о нал ног еле мен та Ср ба у Оси-
је ку. Кад је 60-их го ди на XIX ве ка оја ча ла же ља за по ди за њем српскe пра во-
слав не цр кве у Гор њем гра ду, осјеч ка град ска упра ва, на чи јем се че лу на ла-
зи ло про не мач ко и про ма ђар ско плем ство, ни је при хва ти ла план за по ди за ње 
пра во слав не цр кве.3 Слич но је би ло и с пред став ком из 1869. го ди не у ко јој 
су Ср би тра жи ли да се отво ри и срп ска основ на шко ла у Гор њем гра ду.4

Сре ди шњу уло гу у бор би про тив аси ми ла ци је Ср ба у Оси је ку тих го ди-
на пре у зе ла је Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на. Чла но ви ма Цр кве ног 
од бо ра и Цр кве не оп шти не би ло је ја сно ка ко очу ва ње је зи ка и пи сма, те 
обра зо ва ње мла ђих ге не ра ци ја пред ста вља је ди ни на чин за очу ва ње на цио-
нал ног иден ти те та. Цр кве на оп шти на ће по том ула га ти и у про свет но-кул тур-
на дру штва и ин сти ту ци је, ка ко би оси гу ра ла до вољ ну ко хе зи ју и не го ва ње 
кул тур ног би ћа ме ђу Ср би ма.

По чет ком 80-их го ди на XIX ве ка на че лу осјеч ке Цр кве не оп шти не 
на ла зи ли су се пред став ни ци углед них до њо град ских по ро ди ца: Сте во Ве сић, 
Со фро ни је По зна но вић, Па ја Ра до и чић, па рох Ла зар По по вић, Ан то ни је Јо-
а но вић, Ва со Ата на си је вић мла ђи, Па јо Му а че вић ста ри ји, Па ја Ра да но вић, 
Стан ко Пе тро вић, Ла зар Пе тро вић, Ла зар Бр кић, Ни ко ла Ха џић и Ни ко ла 
Жи ва но вић. Цр кве не ра чу не и фон да ци је во дио је Гли шо Ар ги ро вић, ко га 
је на сле дио Лу ка Ме са ро вић. Упра во они биће за слу жни за оку пља ње Ср ба 
око цр кве и на ста нак и упра вља ње за ду жби на ма.5 

У ово ме ра ду хро но ло шки су по ре ђа не пре ма го ди ни осни ва ња све за ду-
жби не ко је се спо ми њу у са чу ва ним књи га ма Све то у спен ске цр кве у Оси је ку 
и при ват ном ар хи ву про то је ре ја-ста вро фо ра Ла за ра М. Ми шко ви ћа, ко ји је 
био осјеч ки ар хи је реј ски на ме сник од 1959. до 1978. го ди не. Пре пре ка у раду 
на овој те ми био је не до ста так са чу ва не исто риј ске гра ђе, ко ја је ве ћи ном уни-
ште на или оту ђе на 1991–1995. го ди не. Сто га је циљ ово га ра да отрг ну ти од 
за бо ра ва ове за ду жби на ре и ука за ти ко ли ко је њи хов до при нос био ва жан елеме-
нат у очу ва њу на ци о нал не и кул тур не по себ но сти срп ске за јед ни це у Оси је ку.

1. ЗА ДУ ЖБИ НА ЂОР ЂА КО СТИ ЋА

1.1. Би о граф ски по да ци

По ро ди ца Ко стић спо ми ње се у До њем гра ду сре ди ном XVI II ве ка. 
Пр ви по зна ти члан био је Ни ко лај Ко стић, ко ји је са су пру гом Ка та ли ном 

3 S. Sr šan, Za pi sni ci gra da Osi je ka, Osi jek 2008, 551.
4 М. Ми шко вић, „Срп ска ве ро и спо вед на шко ла у Оси је ку”, Ље то пис Срп ског кул тур ног 

дру штва „Про свје та”, IV (1999), 227.
5 Глав ни ра чун Цр кве Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це до њо град ске у Осе ку, кроз ра-

чу но во ђу Гли шу Ар ги ро ви ћа, 21. 1. 1878, у: Глав на књи га Све то у спен ске цр кве у Осе ку 
1856–1885.
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имао си но ве Ан дре ја и Јо ва на и три кће р ке.6 Ко сти ћи се ја вља ју и у ка сни јем 
пе ри о ду у До њем гра ду. Ни ко ла Ко стић се 1868. го ди не спо ми ње као је дан 
од осни ва ча Срп ске чи та о ни це у Оси је ку, а Ми лан Ко стић 1877. го ди не је дан 
је од епи тро па Све то у спен ског хра ма.

Ђор ђе Ко стић ро дио се 11. ав гу ста 1808. го ди не у Оси је ку. Пре ма узо ру 
на бра та Сте ва на по чео се ба ви ти тр го ви ном и убр зо је по стао је дан од це-
ње них тр го ва ца До ње ва ро ши. Оже нио се Ека те ри ном 1829. го ди не. Та ко ђе 
је ра дио и као са вет ник Кра љев ског осјеч ког жу па ниј ског су да.7 

Пре ко др Ва се Ата на си је ви ћа био је прет плат ник 1860. го ди не на Пра
ви тељ ству ју шћи са вјет серб скиј, а 1862. го ди не на Срп ске на род не пје сме 
Ву ка Ст. Ка ра џи ћа.8 

Умро је 23. но вем бра 1874. го ди не и са хра њен је на гробљу у До њем 
гра ду у Oсијеку.9

1.2. Осни ва ње за ду жби не

Пре смр ти 1873. го ди не, Ђор ђе Ко стић је опо ру ком оста вио 10.000 фо-
рин ти за по ди за ње Срп ско-пра во слав не ка пе ле на До њо град ском гро бљу, а 
од остат ка нов ца за по моћ си ро ма шним уче ни ци ма и рад Срп ске основ не 
(ве ро и спо вед не) шко ле у Оси је ку.10 

Пра ви ла за ду жби не одо бре на су тек кра јем 1902. го ди не. Ар хи је реј ски 
ад ми ни стра тив ни од бор из Срем ских Кар ло ва ца пи сао је Ва си Ђур ђе ви ћу, 
пред сед ни ку Цр кве не оп шти не у Оси је ку, да им се мо ра ју до ста ви ти ова 
пра ви ла и Основ но пи смо за ду жби не ра ди одо бре ња.11 

Јед но од пра ви ла про пи са них опо ру ком би ло је да се срп ско-пра во слав-
на ка пе ла на гро бљу по све ти Све том оцу Ни ко ла ју, као кр сној сла ви по ро-
ди це Ко стић, да се гро бо ви и ка пе ла одр жа ва ју, да Цр кве ни од бор сва ке 
го ди не из дво ји за на бав ку све ћа и зеј ти на ко ји се у спо мен на за ду жби на ре 
пâ ле у ка пе ли.12 

Цео ви шак глав ни це нов ца ко ји је оста вљен на кон утро шка за град њу 
ка пе ле тре ба ло је пре да ти на ко ри шће ње Школ ској бла гај ни Срп ске основ не 
шко ле у Оси је ку.13 

6 J. Bo sen dor fer, „Pra vo slav ni ele ment kao se kun dar ni fak tor u ob li ko va nju gra đan skog 
sta le ža u Osi je ku”, Osječ ki zbo r nik, 2–3 (1948), 68.

7 Кро ни ка срб ске ис точ. Пра восл. Цр кве Осеч ке од г. 1881–1930, I, 8.
8 В. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме, Беч 1862, 539.
9 D. Da mja no vić, „Ka pe la Sve tog Ni ko le u Osi je ku, ar hi tek ta Ju li u sa He rr man na”, Osječ ki 

zbo r nik, 28 (2007), 205–217.
10 „За пи сник од 10(23). но вем бра 1902, бр. 185, са ста вљен о сед ни ци ре до ви те Глав не 

скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве не школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 196/174.
11 „За пи сник од 22/6. (5/7) 1902, са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 

школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 91/88.
12 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 134.
13 „За пи сник од 10/23. но вем бра 1902, бр. 185, са ста вљен о сед ни ци ре до ви те Глав не 

скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве не школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 196/174.
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1.3. Упра вља ње сред стви ма из за ду жби не

Пр ви пи са ни спо мен во ђе ња сред ста ва из ове за ду жби не да ти ра из 1877. 
го ди не, ка да на сед ни ци Цр кве ног од бо ра ра чу но во ђа Гли шо Ар ги ро вић 
поред нов ца с ко јим рас по ла же цр ква на во ди и ову за ду жби ну.14 

Тек 1878. го ди не Цр кве ни од бор по чи ње са спро во ђе њем опо ру ке Ко сти-
ћа. Те го ди не осни ва се „За кла да за под по моћ си ро ма шних уче ни ка” ко ју 
во ди цр кве ни ра чу но во ђа. Овај пре ра спо де ље ни део нов ца Ђор ђа Ко сти ћа 
тре бао је да слу жи за по моћ си ро ма шним уче ни ци ма. Исте го ди не Цр кве ни 
од бор из дво јио је 120 кру на за по моћ си ро ма шним уче ни ци ма, а из два ја ње 
сред ста ва у ове свр хе на ста вље но је и на ред них го ди на.15 

С пр вим пла ном ре а ли за ци је про јек та град ње ка пе ле за по чи ње се 1885. 
го ди не кад Цр кве ни од бор, на че лу с пред сед ни ком Ан то ни јем Јо а но ви ћем 
и тај ни ком Лу ком Ме са ро ви ћем, из два ја 250 кру на за из ра ду пла но ва и око 
350 кру на за на бав ку пе ска и ци га ла. Ме са ро вић на тој сед ни ци из ве шта ва 
ка ко он во ди и За кла ду за по моћ си ро ма шним уче ни ци ма, те ка ко ће се њи ма 
и у овој го ди ни из два ја ти по моћ.16 

Из не по зна тих раз ло га цр ква је вр ло спо ро на пре до ва ла с из ра дом пла на 
и оства ре њем град ње ка пе ле. Ка ко је за то вре ме но вац ста јао не ис ко ри шћен 
у град ској ште ди о ни ци, то је до ве ло до зна чај ног по ве ћа ња глав ни це. Пре ма 
не ким из во ри ма, по сто ја ло је и сво је вр сно не сла га ње о ко ри шће њу нов ца 
јер су по је ди ни сма тра ли да га је бо ље упо тре би ти за шко ло ва ње уче ни ка, 
не го за по ди за ње ка пе ле. 

С град њом ка пе ле на гро бљу за по че то је тек 1892. го ди не за вре ме пред-
сед ни ка Цр кве не оп шти не Ва се Му а че ви ћа. Из ра да про јек та и из вед ба град ње 
пре пу ште на је осјеч ком гра ди те љу Ју ли ју су Хер ма ну (Ju li us He rr mann). С 
град њом је за по че то по чет ком мар та 1892, а већ у ју ну исте го ди не по све ће на 
су три кр ста за ку по ле.

Уре ђе ње уну тра шњо сти на пре до ва ло је не што спо ри је. Бра ћа Сте фан 
и Ђор ђе Ко стић, Ђор ђе ва су пру га Ека те ри на пре не ти су и са хра ње ни у ка-
пе ли. Ико но стас је ра дио ака дем ски сли кар Сте ван То до ро вић, а по ста вљен 
је 1894. го ди не.

Пре ма опо ру ци ка пе ла је тре ба ло да бу де по све ће на по ро дич ној кр сној 
сла ви. Ме ђу тим, Цр кве ни од бор је сма трао да у осјеч кој око ли ни већ по сто-
ји ве ли ки број хра мо ва ко ји су по све ће ни При је но су мо шти ју Све тог оца 
Ни ко ла ја, и да сла ва ка пе ле у де цем бру не би при ву кла ве ли ки број вер ни ка 
због хлад но ће, а не ко ли ци на Цр кве ног од бо ра сма тра ла је и ка ко би нај бо ље 
би ло ка пе лу по све ти ти Све том ца ру Ла за ру. Ипак, ка пе ла је пре ма же љи

14 „Глав ни ра чун Цр кве Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це дол њо град ске у Осе ку, кроз 
ра чу но во ди те ља Гли шу Ар ги ро ви ћа 21. ја ну ар 1877”, у: Глав на књи га Све то у спен ске цр кве 
у Осе ку 1856–1885.

15 „Глав ни ра чун Цр кве Ус пе ни ја пре све те Бо го ро ди це до њо град ске у Осе ку, кроз 
ра чу но во ђу Гли шу Ар ги ро ви ћа, 21. ја ну ар 1878”, у: Глав на књи га Све то у спен ске цр кве у 
Осе ку 1856–1885.

16 „Глав ни ра чун Цр кве Ус пе ни ја пре све те Бо го ро ди це у Осе ку за год. 1885, под не сен 
глед глав ног ра чу но во ђе Л. С. Ме са ро ви ћа”, у: Глав на књи га Све то у спен ске цр кве у Осе ку 
1885. го ди не.



35

Сли ка 1. Про јект Ју ли у са Хер ма на Срп ско пра во слав не ка пе ле у До њем гра ду17

Сли ка 2. Про јект Ју ли у са Хер ма на Срп ско-пра во слав не ка пе ле у До њем гра ду  
(уз ду жни пре сек)

17 D. Da mja no vić, „Ka pe la sve tog Ni ko le u Osi je ku, ar hi tek ta Ju li u sa He rr man na”, Osječ ki 
zbo r nik, XXVI II, 20 (2007), 205–217. 
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за ду жби на ра по све ће на При је но су мо шти ју Све тог оца Ни ко ла ја.18 Ка пе лу 
су 18. сеп тем бра 1894. го ди не осве ти ли про то је реј-ста вро фор Ла зар По по вић, 
па рох Јо ван (Јо анн) Ја но ше вић, је ро мо нах Ме лен ти је и је ро ђа кон Ми тро фан 
Илин чић из ма на сти ра Ора хо ви ца.19 

На кон по ди за ња ка пе ле на гро бљу у До њем гра ду, Цр кве ни од бор је 
на ста вио да во ди за ду жби ну на ме ње ну за по моћ си ро ма шним уче ни ци ма. 
У 1902. го ди ни пред сед ник Цр кве не оп шти не Ва со Ђур ђе вић дао је по моћ 
од 600 кру на уче ни ку Бра ни сла ву Кр шпо га чи ну за сту ди је на Гра ђе вин ско-
-инжи њер ском све у чи ли шту.20 

У 1910. го ди ни Ма ти ца срп ска из Но вог Са да ша ље осјеч кој Цр кве ној 
оп шти ни на ра чун по ме ну те за ду жби не из нос од 100 кру на из соп стве не за-
ду жби не, ка ко би се у тој го ди ни по мо гло што ви ше си ро ма шних уче ни ка.21 
На ини ци ја ти ву пред сед ни ка Од бо ра Срп ске основ не шко ле Ла за ра Бог да-
но ви ћа одо бре на је по моћ при ку по ви ни трам вај ских ка ра та си ро ма шним 
уче ни ци ма из Оси је ка: Ву ка ши ну Цве ти ча ни ну, Бу ди мил ку Шан до ро ву, 
Жи ки Зме ја но ви ћу, Ма ри ји Цвје ти ча нин, Ни ко ли Ва си ћу, Ла за ру Ба би ћу, 
Мла де ну Ва си ћу, Бран ку Ва си ћу и Ма ри ји Зме ја но вић.22 

Стра да ње цр кве них за пи сни ка то ком 1941–1945. го ди не оне мо гу ћа ва 
нам пот пу ни увид у во ђе ње ове за ду жби не у го ди на ма пре Дру гог свет ског 
ра та. Пре ма про то је ре ју-ста вро фо ру Јо ва ну Ни ко ли ћу, ко ји је 14. ма ја 1942. 
дао из ја ву Ко ме са ри ја ту за из бе гли це у Бе о гра ду, власт НДХ у Оси је ку је 
1941. го ди не кон фи ско ва ла, уз сву цр кве ну имо ви ну, и све за ду жби не ко је 
су при па да ле цр кви или су се од но си ле на срп ску пра во слав ну цр кву у Оси-
је ку.23 Но вац из фон да ци ја Ђор ђа Ко сти ћа за по моћ уче ни ци ма нај ве ро ват-
ни је је оту ђен 1941. го ди не.

На кон Дру гог свет ског ра та, ко ји је на осјеч ком под руч ју оста вио зна чај-
не по сле ди це и ма те ри јал на ра за ра ња, у гра ду се 1945. го ди не на шла знат но 
сма ње на и тра у ма ти зо ва на срп ска за јед ни ца. Ма те ри јал но оси ро ма ше ни за 
вре ме ра та до жи ве ли су до да тан при ти сак на ци о на ли за ци јом имо ви не.

Осјеч ки срп ско пра во слав ни све ште ни ци вра ћа ју се не ду го по осло бо-
ђе њу Оси је ка 1945. го ди не. Пр ви се из Бе о гра да вра тио про то је реј Сте ван 
Кне же вић 12. ма ја, а 22. ма ја с по ро ди ца ма су се вра ти ли и про то је реј-ста вро-
фор Јо ван Ни ко лић и је реј Све то зар Пе тр о вић.24 Они кре ћу с др жа њем бо-
го слу же ња у до њо град ској Срп ско-пра во слав ној ка пе ли на гро бљу, а зи ми 
бо го слу же ња одр жа ва ју у про сто ри ја ма пред рат не Срп ске чи та о ни це ко ју 
су пре на ме ни ли у ка пе лу.

У та квим усло ви ма ко ји су за те кли Цр кве ни од бор, а за тим и гу би так 
ве ћи не за ду жби на с ко ји ма је цр ква рас по ла га ла, про у зро ко ва ли су го ди на 

18 Isto.
19 Кро ни ка срб ске ис точ. Пра восл. Цр кве Осеч ке од г. 1881–1930, I, 8.
20 „За пи сник од 31. ок то бра (13. но вем бра) 1902, са ста вљен о сед ни ци Ван ред не Глав-

не скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, на ста вље но 5/18. 
но вем бра 1902.

21 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 28.
22 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 106–131.
23 Ђ. За те за ло, Ја дов но ком плекс уста шких ло го ра 1941, I, Бе о град 2007, 235.
24 М. Ми шко вић, „Стра да ња Ср ба у Оси је ку у то ку 1941. го ди не”, Цр ква: ка лен дар 

Срп ске пра во слав не па три јар ши је, 1 (1992), 77.
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га ше ње Ко сти ће ве за ду жби не за по моћ си ро ма шним уче ни ци ма. Она се ви ше 
не спо ми ње ни ме ђу за ду жби на ма ко је Цр кве ни од бор на ста вља да во ди од 
1952. го ди не.25 

Ме ђу по пи сом па ро хиј ске кан це ла ри је 1980. го ди не на ве де но је ка ко 
Цр кве ни ар хив рас по ла же још са мо с из вор ним за вет ним пи смом по ро ди це 
Ко стић, ујед но и је ди ним за вет ним пи смом ко је је пре о ста ло на кон 1945. 
го ди не.26 Ме ђу тим, ово пи смо оту ђе но је 1991. го ди не и ни кад ни је вра ће но. 
Је ди но што је до да нас пре о ста ло из ове за ду жби не је гро бљан ска ка пе ла у 
До њем гра ду, а ко ја и са ма зах те ва озбиљ ну кон зер ва тор ску об но ву.

2. ЗА ДУ ЖБИ НА ЈУ ЛИ ЈА НЕ КУ ШЕ ВИЋ

2.1. Осни ва ње за ду жби не и ње на на ме на

Јед на од пр вих за ду жби на за по моћ си ро ма шним Осје ча ни ма осно ва ла 
је Ју ли ја на Ку ше вић, Осје чан ка ко ја је пре ми ну ла у дру гој по ло ви ни XIX 
ве ка, а од чла но ва ње не по ро ди це у цр кве ним књи га ма спо ми ње се са мо се-
стра Ана Ку ше вић.27 Пр ви спо мен ове за ду жби не да ти ра из 1882. го ди не под 
на зи вом „Ле гат Ју ли ја не Ку ше вић”, а мо гу ће је да је ова за ду жби на осно ва на 
и ра ни је.28 О овој за ду жби ни-ле га ту цр кве ни се кре тар Лу ка Ме са ро вић пи ше 
да је до бро твор ка оста ви ла но вац за „под по ру, од но сно по греб си ро ма шних 
Ср ба пра во слав не вје ре у Осе ку”.29 

Чи ни се ка ко је ова за ду жби на има ла ја сно де фи ни са на пра ви ла на која 
се оба ве за ла Цр кве на оп шти на. Пре ма из два ја њу цр кве них сред ста ва, ви ди 
се да је цр ква одр жа ва ла гроб за ду жби нар ки не по ро ди це и по ма га ла их у 
ну жној по тре би. На осно ву ра чунâ ко ји су са чу ва ни из 1910. го ди не, а пре ма 
ко ји ма је Цр кве ни од бор усту пао и зај мо ве из ове за кла де, мо гу ће је да се Ју-
ли ја на Ку ше вић у опо ру ци сло жи ла да цр ква из да је зај мо ве, а да ужи ва из нос 
од до би је них ка ма та на за јам.30 

2.2. Рад за ду жби не

На сед ни ци Цр кве не оп шти не у Оси је ку одр жа не 5. ја ну а ра 1883. го ди не 
бла гај ник Лу ка Ме са ро вић од бор ни ци ма је пред ста вио ста ње ра чу на из ове 

25 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку по чам од 1952. го ди не.
26 Ин вен тар па ро хиј ске кан це ла ри је Срп ско-пра во слав не цр кве у Оси је ку, 15. ју ли 1980. 

го ди не.
27 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 116.
28 „Ра зни до хо дак Цр кве не об шти не 1882. го ди не”, у: Глав на књи га Све то у спен ске 

цр кве у Осе ку 1856–1885.
29 „Глав ни ра чун Цр кве Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це у Осе ку за год. 1883, од 17. 

ја ну а ра 1883. до укључ но 15. ја ну а ра 1884, под не сен Глав ној цр кве ној скуп шти ни 21. ја ну а ра 
1884. глед глав ног ра чу но во ђе Л. С. Ме са ро ви ћа”, у: Глав на књи га Све то у спен ске цр кве у 
Осе ку 1856–1885.

30 Глав ни се кре тар на во ди ка ко је Швај цер Јо си пу из Оси је ка дат за јам на ко ји је он 
из два обро ка цр кви вра ћао из нос уз ка ма ту, у: Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не 
оп шти не у Осе ку за год. 1910, 1–63.
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за ду жби не. На те ме љу глав ни це на ко ју је уби ра на ка ма та, Од бор 1883. од лу-
чу је да по мог не с 50 кру на Ла за ра Бр ки ћа.31

На сед ни ци за 1885. го ди ну од бор ни ци пр ви пут спо ми њу ову за ду жби-
ну, не ви ше као ле гат, већ под на зи вом „За кла да Ју ли ја не Ку ше вић”. У тој 
го ди ни од ре ђу ју да ће са 50 кру на по мо ћи Ла за ра Бр ки ћа, а са 40 кру на Пер-
си ду Ми ло ше вић.32 

Сре ди ном 1902. го ди не Цр кве на оп шти на у Оси је ку ша ље ра чу не и 
из ве шта је из ра да сво јих за ду жби на у Срем ске Кар лов це. На осно ву зах те ва 
од 26. ју на 1902. го ди не Ар хи ди је це зног ад ми ни стра тив ног од бо ра у Кар-
лов ци ма, Цр кве ни од бор на че лу с пот пред сед ни ком Ни ко лом Ви ров цем 
ша ље основ но пи смо ове за кла де и увид у ње но ста ње.33 

У 1910. го ди ни ра чун за ду жби не во ди Гли шо Са бљи ца.34 Са бљи ца је 
укњи жио ову за ду жби ну сре ди ном ја ну а ра у Срп ској ште ди о ни ци у Оси је-
ку и она је та да рас по ла га ла са 4.000 кру на. На ка сни јој сед ни ци, Цр кве ни 
од бор од лу чу је по мо ћи удо ви ци Огри зо вић за са хра ну си на Јо ва на.35 За 
са хра ну Сте ва на Пе тро ви ћа, из за ду жби не се да је шест кру на ње го вом оцу 
Де спо ту Пе тро ви ћу.36 

Пред сед ник Цр кве не оп шти не Ва со Ђур ђе вић на сед ни ци Цр кве не оп-
шти не 23. но вем бра 1902. го ди не пред ста вља од бо ру да се од тог да ту ма ова 
за ду жби на во ди из дво је но од оста лих за ду жби на. Он из ве шта ва да је до 
но вем бра 1902. го ди не цр кве на оп шти на по тро ши ла 660 кру на за глав ну 
на ме ну, а то је по греб си ро ма шних Ср ба из Оси је ка.37 У де цем бру је нов цем 
из за ду жби не са хра њен си ро ма шни Осје ча нин Ду шан Бо шњак.38 

Да се Све то у спен ска цр ква као из вр ши тељ по след ње во ље Ју ли ја не 
Ку ше вић ипак мо ра ла др жа ти пра ви ла за ду жби не, го во ри одр жа ва ње гроб-
ни це све до кра ја 1910. го ди не. Та ко je цр ква пла ти ла 15 кру на за по пра вак 
гроб ни це Адол фа Ја ба ко ви ћа, а по том у де цем бру 1910. го ди не цр ква је пла-
ти ла Дра гу ти ну Ра у че ку да из ра ди је дан крст на име Ане Ку ше вић, и је дан 
на име Ју ли ја не Ку ше вић.39 

Рад ове за ду жби не ни је по знат на кон 1910. го ди не. Упит но је да ли је 
но вац кон фи ско ван то ком Пр вог свет ског ра та или је оту ђен то ком рат них 
го ди на 1941–1945. На те ме љу са чу ва них ра чун ских књи га до њо град ске цр кве 
од 1952. го ди не, ова за ду жби на не во ди се ви ше.40

31 „Глав ни ра чун Цр кве Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це у Осе ку за год. 1883. од 17. 
ја ну а ра 1883. до укључ но 15. ја ну а ра 1884. под не сен глав ној Цр кве ној скуп шти ни 21. ја ну-
а ра 1884. глед глав ног ра чу но во ђе Л. С. Ме са ро ви ћа”, у: Глав на књи га Све то у спен ске цр кве 
у Осе ку 1856–1885.

32 Глав на књи га Све то у спен ске цр кве у Осе ку 1856–1885.
33 „За пи сник од 22/6. (5/7) 1902. са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. Цркв. 

школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 91/88.
34 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 112.
35 Исто, 42.
36 Исто, 49.
37 „За пи сник од 10/23. но вем бра 1902. бр. 185 са ста вљен о сед ни ци ре до ви те Глав не 

скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве не школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 196/174.
38 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 137.
39 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 111–116.
40 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
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3. ЗА ДУ ЖБИ НА ЂОР ЂА КРЕ СТИ ЋА

3.1. Би о граф ски по да ци

Ђор ђе Кре стић ро дио се 1828. го ди не у Оси је ку у углед ној срп ској по ро-
ди ци Кре сти ћа. У род ном гра ду упи сао је Срп ску основ ну (ве ро и спо вед ну) 
шко лу, а на кон то га упи сао је сту ди је пра ва. Био је љу би тељ књи га и пи са-
не ре чи. Већ се 1847. го ди не спо ми ње ме ђу прет плат ни ци ма на Ісֳорія во
сֳоч носла вен скоֱъ боֱо слу женія и кѵріллскоֱъ кньиже сֳва кодъ Сла ве на 
за ֲ ад не цр кве.

Сли ка 3. Ђор ђе Кре стић41

У по чет ку сво је ка ри је ре ра дио је као чи нов ник у Ми ни стар ству ко му-
ни ка ци ја у За гре бу, а на кон то га слу жбу је на ста вио у хр ват ском Одје лу 
Ми ни стар ства ко му ни ка ци ја. Ра дио је и као са вет ник Ми ни стар ства, а за тим 
је за по чео гра ди ти сво ју по ли тич ку ка ри је ру. Био је иза бран за за ступ ни ка 
у Угар ском са бо ру у Бу дим пе шти, а не ко ли ко го ди на је био и иза сла ник у 
Хр ват ском са бо ру. Умро је у Бу дим пе шти 1. де цем бра 1893. го ди не.42 

41 Фо то-архив Ла за ра Ми шко ви ћа, про то је ре ја-стaв ро фо ра у Оси је ку. 
42 Бра ник, 142 (1893), 7.
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3.2. Пра ви ла за ду жби не

Кре стић је за жи во та са ста вио опо ру ку и тзв. „за клад ни цу”, а с чи јим 
је спро во ђе њем тре ба ло при сту пи ти на кон ње го ве смр ти. По след ња же ља 
и пра ви ла ове за ду жби не гла се:

Све у мо јем власт ни штву на ла зе ће се ли ко ве и ико не све тих те сре бр но 
кан ди ло оста вљам срп ској грч коис точ ној пра во слав ној цр кве ној оп шти ни 
Дол ње га гра да Оси е ка. Мо ја је же ља, да се ове ико не смје сте у цр кви на при
кла дом ме сту, а пред ове по ста ви кан ди ло и да ово у не дељ не и дру ге благ да
не све тли бу де. За на ба ву за то ну жно га зеј ти на од ре ђу јем до ље ни же. По 
од бит ку тро шко вах по гре ба и го ре спо ме ну тих за пи сах пре о ста ју ћи име так 
не и зу зи ма ју ћи ни срећ ке ни дру ге вред ност не па пи ре има де се уло жи ти у 
злат ном ока ма тљи ве за ло жни це ау стриј ско га или угар ско га зе мљишт новје
ре сиј ско га за во да и из ово га имет ка има де се осно ва ти за кла да под име ном 
„Си ро тин ска за кла да по ро ди це Кре стић”.

Овом за кла дом упра вља срп ска пра во слав на грч коис точ на цр кве на 
оп шти на Дол ње га гра да Оси е ка, а ка ма те од глав ни це ову за кла ду са чи ња
ва ју ће има ду се на сле де ћи на чин упо тре би ти:

а/ Да на 17/29. сеп тем бра сва ке го ди не то јест на дан све те Со фи је грч ко
ис точ но га об ре да као на имен дан мо је по кој не ма те ре не ка се у срп ској 
грч коис точ ној цр кви Дол ње га гра да Оси е ка на успо ме ну мо јих ми лих по кој
ни ках др жи па ра стос, на што од ре ђу јем осам де сет фо рин тих.

 
Сли ка 4 и 5. „За вјет но пи смо Си ро тин ске За кла де по ро ди це Кре стић”43

43 Фо то- ар хив Ла за ра Ми шко ви ћа, про то је ре ја-ста вро фо ра у Оси је ку. 
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б/ За зеј тин, ко ји ће гор је ти у кан ди лу, има ју ћем се по ста ви ти пре ма 
тач ку 7. (опо ру ке) пред све тим ико на ма, од ре ђу јем на го ди ну два де сет и пет 
фо рин тих, а за све тиљ ку, ко ја са да на гроб ни ци мо јих та мо по чи ва ју ћих 
по кој ни ках на грч коис точ ном гро бљу Дол ње га гра да Оси е ка го ри и ко ја и 
на да ље на до са да њи на чин та мо па ље на би ти има де, од ре ђу јем за нужд ни 
зејтин та ко ђер пет на ест фо рин тих на го ди ну. Цр кве ња ку за ужи га ње све
тиљ ке на гро бљу од ре ђу јем пет на ест фо рин тих на го ди ну.

в/ Оста так ка ма тах го ре спо ме ну те ко ри сто но сне глав ни це има де се 
на три јед на ка де ла по ди е ли ти и из јед не тре ћи не на дан па ра сто са то ли ко 
си ро ма ках сва ки са де сет фо рин тих на да ри ти, ко ли ко тај из нос до сег нуо 
бу де; из дру ге тре ћи не има де се на Бад њи дан пред Бо жи ћем грч коис точ
но га об ре да опет то ли ко си ро ма ках сва ки са де сет фо рин тах на да ри ти, 
ко ли ко овај из нос до сег не, а из тре ће тре ћи не има де се на Ве ли ки пе так по 
грч коис точ ном об ре ду та ко ђер то ли ко си ро ма ках сва ки по де сет фо рин
тах на да ри ти ко ли ко овај из нос до сег не. На да ри ват се има ју ћи си ро мак хе 
опре ди е љи ват ће срп ска грч коис точ на пра во слав на цр кве на оп шти на Дол
ње га гра да Оси е ка.

3.3. Осни ва ње за ду жби не

На кон смр ти Ђор ђа Кре сти ћа, 9. де цем бра 1894. го ди не, из вр ши те љи 
опо ру ке Си ме он Бо ро та и Јо ван Рок нић су у Бу дим пе шти при сту пи ли са 
из вр ше њем опо ру ке и осни ва њем за ду жби не. 

Пр во су пла ће ни тро шко ви па тро на та, пре о ста ли тро шко ви ле че ња Ђор ђа 
Кре сти ћа и оста ви не. Ме ђу тим, Бо ро та и Рок нић ни су би ли у мо гућ но сти на-
ба ви ти зла том ока ма тљи ву за ло жни цу ау стриј ског или угар ског Зе мљишт но 
ве ре сиј ског за во да. За то су 25. ав гу ста 1894. го ди не уме сто ове за ло жни це ку-
пи ли 10 вред но сних па пи ра уга р ске злат не рен те у но ми нал ној вред но сти од 
14.900 фо рин ти. Тај но вац уло жи ли су у Осјеч ку ште ди о ни цу у До њем гра ду, 
а на ко ји је пра во има ла Срп ско-пра во слав на цр кве на оп шти на у Оси је ку.44

Ни је по зна то ка да је ову за ду жби ну и ње на пра ви ла одо брио Ар хи ди је-
це зни ад ми ни стра тив ни од бор у Срем ски Кар лов ци ма. На сед ни ци Цр кве не 
оп шти не Ва со Ђур ђе вић је ис та као ка ко је до 1902. го ди не Цр кве на оп шти на 
у Оси је ку пре да ла са мо Основ но пи смо „За кла де Ђор ђа Кре сти ћа”, а да са 
оста лим за ду жби на ма то ме још ни су при сту пи ли.45 Сто га је ве ро ват но ка ко 
је Цр кве на оп шти на на кон до би ја ња пра ва на упра вља ње за ду жбин ским 
нов цем 1894. го ди не по сла ла пра ви ла на одо бре ње у Срем ске Кар лов це.

3.4. Упра вља ње сред стви ма из за ду жби не

Ме ђу тек рет ким са чу ва ним за пи сни ци ма Цр кве не оп шти не у Оси је ку 
рас пра вља ло се о сред стви ма ове за ду жби не већ кра јем 1899. го ди не.

44 „За вјет но пи смо Ђор ђа Кре сти ћа”, из да то у Бу дим пе шти, 13. ав гу ста 1894. го ди не.
45 „За пи сник од 22/6. (5/7) 1902, са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 

школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 91/88.
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За по ро ди цу Кре стић одр жан је па ра стос у сеп тем бру 1900. го ди не.46 
На Бад њак 1901. го ди не си ро ма шном на ро ду по де ље но је др во за огрев 
ко је је ку пље но нов цем из ове за ду жби не.47 У 1902. го ди ни пот по мог ну то 
је с 20 кру на си ро ма шном уче ни ку III раз ре да Ви ше тр го вач ке шко ле у 
Оси је ку Еми ли ја ну Лон ча ру, ка ко би мо гао на пу то ва ње у Бо сну и Дал-
ма ци ју.48

На пра зник Све те Со фи је по де љен је но вац си ро ма шном ста нов ни штву, 
а за тим је одр жан па ра стос за све чла но ве по ро ди це Кре стић.49 На дан па-
ра сто са да та је по моћ си ро ма шној уче ни ци Ан ђе ли ји Ђон лић. По том је на 
сед ни ци у ок то бру Цр кве на оп шти на одо бри ла по моћ од 30 кру на за Срп ску 
ве ро и спо вед ну шко лу у Сан то ву и срп ску пра во слав ну цр кву у Мо но што-
ру.50 На ис тој сед ни ци Од бор се сло жио ка ко је по треб но по мо ћи с 20 кру на 
и Сте ва на По по ви ћа, уче ни ка V раз ре да Ре ал не гим на зи је, као и си ро ма шног 
Осје ча ни на Ђо ку Ди мло ги ћа с 10 кру на.51 Цр кве на оп шти на је за тим одво-
ји ла 175 кру на за по пра вак гроб ни це за ду жби на ра.52 

На Бад њак 1904. го ди не по де ље на су др ва си ро ма шном ста нов ни штву, 
а Цр кве на оп шти на је из исте за ду жби не то учи ни ла и 1906. го ди не.53 

По моћ од 20 кру на по де ље ња је на Ве ли ки пе так 1910. го ди не на 15 си-
ро ма шних ста нов ни ка Оси је ка.54 Пре ма же љи до бро тво ра у сеп тем бру је на 
дан Све те Со фи је да ро ва но 20 кру на си ро ма шном на ро ду, а за тим је одр жан 
па ра стос за све чла но ве по ро ди це Кре стић.55 На Бад њи дан 1911. го ди не цр ква 
је из за ду жби не из дво ји ла 300 кру на за по моћ си ро ма шни ма.56 

У пре о ста лим са чу ва ним теф те ри ма у ко ји ма су се во ди ли цр кве ни 
ра чу ни на кон Дру гог свет ског ра та ова за ду жби на ви ше се не по ми ње.57

4. ЗА ДУ ЖБИ НА ТО ШЕ ТЕР ЗИ ЋА

Пр ви пи са ни спо мен за ду жби не под на зи вом „За кла да То ше Тер зи ћа” 
ја вља се у цр кве ном ре ги стру 1898. го ди не кад цр ква по чи ње во ди ти ову за-

46 Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку, по чам од 28. 9. 1898. го ди не.
47 „За пи сник од 11/24. мар та 1902, са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 

школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 6/20.
48 „За пи сник од 11/24. мар та 1902, са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 

школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 37/6-1902.
49 „За пи сник од 9/22. ок то бра 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 

Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 155/147.
50 „За пи сник од 9/22. ок то бра 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 

Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 162.
51 „За пи сник од 9/22. ок то бра 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 

Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 164/157.
52 „За пи сник од 9/22. ок то бра 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 

Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 160/91.
53 Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку, по чам од 28. 9. 1898. го ди не.
54 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 43.
55 Исто, 104–105.
56 Исто, 133.
57 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
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ду жби ну.58 За ду жби на је би ла на ме ње на за сти пен ди ра ње уче ни ка Ср ба из 
кла сич них гим на зи ја, пре па ран ди ја и ре ал них гим на зи ја. Пра ви ла су де фи-
ни са на. Упра ва сва ке шко ле тре ба ло је го ди шње да пред ло жи по јед ног 
уче ни ка Од бо ру Цр кве не оп шти не, а Цр кве ни од бор је за тим тре ба ло да 
на гра ди по јед ног уче ни ка сва ке сред ње шко ле. 

У спо мен на за ду жби на ра, цр ква је има ла оба ве зу др жа ња по ме на на 
За ду шни це и одр жа ва ња за ду жби на ре вог гро ба. За уз врат, цр ква је има ла 
пра во ужи ва ња у уби ра њу ка ма та од зај мо ва из ове за ду жби не.59 

Пра ви ла ове за ду жби не ни су при зна та све до по чет ка XX ве ка. Пред сед-
ник Цр кве не оп шти не Ва со Ђур ђе вић 1901. го ди не ис ти че на сед ни ци ка ко 
је по треб но са ста ви ти пра ви ла ове за ду жби не и за по че ти с ре а ли за ци јом 
ње не на ме не.60 Све док се она не са ста ве, при хо ди из за ду жби не ста вље ни 
су на рас по ла га ње Бла гај ни Срп ске основ не шко ле у Оси је ку.

На сед ни ци Цр кве ног од бо ра кра јем но вем бра 1902. пра ви ла су са ста вље-
на и но вац је пре на ме њен у сти пен ди је уче ни ци ма сред њих шко ла пре ма 
же љи за ду жби на ра.61 Уви дом у ста ње за ду жбин ског нов ча ног фон да из 1902. 
го ди не, ко ји је из но сио све га 84 кру на, мо же се за кљу чи ти ка ко се ра ди ло о 
јед ној ма њој за ду жби ни чи ји је рад за то у на ред ним го ди на ма био под зна ком 
пи та ња.

5. ЗА ДУ ЖБИ НА ВА СЕ ЈА ГА ЗО ВИ ЋА

До бро твор Ва са Ја га зо вић ро дио се 1. ја ну а ра 1826. го ди не у Оси је ку, а 
пре ми нуо 11. мар та 1890. го ди не у Но вом Са ду.62,63 Под на зи вом „За кла да 
Ва се Ја га зо вић” за ду жби на је осно ва на 1899. го ди не. Би ла је на ме ње на за 
по моћ си ро ма шним Ср би ма пра во слав не ве ре у Оси је ку.

Иа ко пра ви ла и де таљ ни ји по да ци о за ду жби ни ни су са чу ва ни, чи ни 
се ка ко је би ла на ме ње на за по моћ си ро ма шном ста нов ни штву на Бад њи дан. 
Та ко је 1902. и 1903. го ди не из ове за ду жби не на Бад њи дан си ро ма шном ста-
нов ни штву по де ље но 37 а затим 12 кру на. У 1904. и 1905. го ди ни овај из нос 
био је не што ве ћи.64 

У 1910. го ди ни Цр кве на оп шти на до не ла је од лу ку да са 100 кру на по-
мог не си ро ма шним Ср би ма у знак се ћа ња на за ду жби на ра.65

58 Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку, по чам од 28. 9. 1898. го ди не.
59 То ком 1910. го ди не цр кви је пла ћао ка ма ту и вра ћао за јам дат из ове за ду жби не Јо сип 

Ен гле харт и Ка та ри на Жив ко вић, у: Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не 
у Осе ку за год. 1910, 21–47.

60 „За пи сник од 31. 10. (13. 11) 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 
Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 171/65–1901.

61 „За пи сник од 10/23. но вем бра 1902, бр. 185, са ста вљен о сед ни ци ре до ви те Глав не 
скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве не школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 196/174.

62 Срп ски би о граф ски реч ник, IV, 210 
63 Са хра њен је на Ал ма шком гро бљу у Но вом Са ду. Гроб но ме сто: 02/03-001G. До ступ-

но на: [http://www.li sje.co m/pre tra zi vac/in dex.php]. 
64 Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку по чам од 28. 9. 1898. го ди не.
65 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 133.
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Сли ка 6. Ва са Ја га зо вић66

Сли ка 7. Гроб Ва се Ја га зо ви ћа на Ал ма шком гро бљу у Но вом Са ду  
(фо то В. Ни ко лић, мај 2019)

66 Срп ски би о граф ски реч ник, IV, 210.
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6. ЗА ДУ ЖБИ НА ДОК ТО РА МЛА ДЕ НА МУ А ЧЕ ВИ ЋА

Ро ђен је у Оси је ку 12. ав гу ста 1856. го ди не од оца Па је Му а че ви ћа из 
Оси је ка и мај ке Пул хе ри је рођ. Ми лан ко вић из Да ља. Отац Па јо био је тр го вац 
ме шо ви том ро бом.

Мла ден је имао че тво ри цу бра ће, од ко јих су Пе ро и Па јо во ди ли успе-
шно тр го вач ко под у зе ће „Бра ћа Му а че вић” у Гор њем гра ду, а брат Ва со 
Ма у че вић био је упра ви тељ Даљ ског па три јар шиј ског до бра и по ли ти чар. 
Пре ма узо ру на бра та Јо ва на, Мла ден је упи сао прав не на у ке.

Сту ди је пра ва по ха ђао је у За гре бу, где је про из ве ден и у док то ра прав них 
на у ка. Још као сту дент пра ва, са још 40 сту де на та оти шао је у Ср би ју и уче-
ство вао у Срп ско-тур ском ра ту 1876–1877. го ди не. За вре ме сту ди ја упо знао 
је Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја с ко јим је остао при ја тељ и ка сни је.67

На кон за вр ше них сту ди ја пра ва, вра ћа се у Оси јек где ра ди са сво јим 
бра том Јо ва ном у ње го вој адво кат ској кан це ла ри ји у Гор њем гра ду. По сто ји 
и по да так да је 1907. го ди не Мла ден Му а че вић био чи нов ник у Срп ској бан ци 
у За гре бу.68 Из не на да је ум ро у 29. го ди ни жи во та и са хра њен је 13. ав гу ста 
1885. го ди не на До њо град ском гро бљу.69 

У спо мен на свог при ја те ља, Јо ван Јо ва но вић Змај на пи сао је епи таф 
ко ји је по ро ди ца Му а че вић да ла да се укле ше на над гроб ни спо ме ник. Епи-
таф гла си:

И ср це му вре ло,
И по ште но че ло,
И сва ко му де ло,

Мла до жи ће це ло.
Сад сло мље но кри ло,
Све му срп ско би ло.
Стан’ пут ни че па му
Пр во дај,
Мо ли тви цу срп ску,
Срп ски уз ди сај. 

Змај Јо ва Јо ва но вић70

Ни је по зна то ко је го ди не је при ло жио но вац или не крет ни не за ову за ду-
жби ну. Ка ко је умро млад, мо гу ће је да су, у спо мен на ње га, ову за ду жби ну 
осно ва ли ње го ви ро ди те љи или бра ћа. Ова за ду жби не пр ви пут се по ми ње 
у Ре ги стру Цр кве не оп шти не 1899. го ди не под на зи вом „За кла да др. Мла де на 

67 М. Ми лан ко вић, Успо ме не, до жи вља ји и са зна ња, Иза бра на де ла, VII, Бе о град 1997, 61.
68 Ime nik do sto jan stve ni ka, či nov ni ka i jav nih slu žbe ni ka Kra lje vi ne Hr vat ske i Sla vo ni je 

1907, Za greb 1907, 259. 
69 По да ци су пре у зе ти 2018. го ди не с над гроб не пло че по ро дич не гроб ни це Му а че ви-

ћа у Оси је ку.
70 На кон смр ти адвокатa Сто ја на Му а че ви ћа по ро ди ца је од лу чи ла да на ме сто епи та-

фа по ста ви но ву над гроб ну пло чу. Овај епи таф пре укла ња ња за пи са ла је Осје чан ка Љу би ца 
Па је вић и пре да ла га про то је ре ју-ста вро фо ру Ла за ру Ми шко ви ћу 1971. го ди не. 
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Сли ка 8–9. Гроб ни ца Мла де на Му а че ви ћа71

Му а че ви ћа”.72 На ме на ове за ду жби не би ла је по моћ си ро ма шним Ср би ма из 
Оси је ка. Цр ква је и од ове за ду жби не има ла пра во да ва ња за ја ма и уби ра ње 
ка ма та.73 

Пра ви ла за ду жби не до да нас ни су са чу ва на, али ни су би ла ни одо бре-
на пре 1902. го ди не. На сед ни ци Цр кве не оп шти не у Оси је ку 5. ју ла 1902. 
пот пред сед ник Ни ко ла Ви ро вац из ве стио је да су 25. ју на 1902. при ми ли 
до пис из Срем ских Кар ло ва ца јер су до та да до ста вље на са мо Основ на пи сма 
За ду жби не Кре стић.74 

У ок то бру 1902. Цр кве на оп шти на је рас по ла га ла с ма лим из но сом од 
ка ма та ове за ду жби не и сто га је од лу че но да се цео из нос при до да глав ни ци 
ко ја се не ће по ди за ти све док се не до стиг не из нос од 2.000 кру на.75 За ду-
жби на се по ми ње још 1910. кад ју је Цр кве на оп шти на на ве ла као улог у 
Срп ској ште ди о ни ци у Оси је ку.76

71 Ау тор фо то гра фи ја: Зо ран Ми шко вић, Оси јек (3. сеп тем бар 2018).
72 Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку, по чам од 28. 9. 1898. го ди не.
73 У 1910. го ди ни Јо сип Ен гел харт и Со фи ја Тот вра ћа ју дуг и пла ћа ју го ди шњу ка ма ту 

цр кви на узе ти за јам, у: Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за 
год. 1910, 21–82.

74 „За пи сник од 22/6. (5/7) 1902, са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 
школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 91/88.

75 „За пи сник од 31.10. (13/11) 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 
Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, на ста вље но 5/18. но вем бра 1902.

76 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 3.
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7. ЗА ДУ ЖБИ НА УС ПЕН СКА ЦР КВА

7.1. Би о граф ски по да ци

Ма ри ја Ар ги ро вић ро ђе на је 1. ав гу ста 1811. го ди не у Оси је ку од оца 
Гли ше Ба ји ћа и мај ке Пул хе ри је. Мај ка јој је би ла ћер ка тр гов ца Сто ја на Јо-
си фо ви ћа из Сент Ан дре је. Гли ша Ба јић био је углед ни до њо град ски тр го вац 
ме шо ви том ро бом и ужи вао је зна ча јан ста тус ме ђу До њо гра ђа ни ма. Ка ко 
је др жао до свог гра ђан ског ста ле жа, Гли ша Ба јић је код сли ка ра То ме Ђур-
ко ви ћа на ру чио из ра ду свог пор тре та и пор тре та сво је су пру ге Пул хе ри је. 
Сли кар Ђур ко вић је у то вре ме бо ра вио у Да љу на до мак Оси је ка.77

Ма ри ја се 1. ју ла 1840. го ди не уда ла за Гли шу Ар ги ро ви ћа, си на Су за-
не и Гли ше Ар ги ро ви ћа ста ри јег. Гли ша Ар ги ро вић ста ри ји био је углед ни 
тр го вац и вла сник тр го ви не у До њем гра ду. На кон скла па ња бра ка Гли ша 
Ар ги ро вић отво рио је сво ју тр го ви ну у Пи јач кој ули ци у Оси је ку (да нас Змај 
Јо ви на ули ца), у згра ди где је ка сни је отво ре на Срп ска ште ди о ни ца. У бра ку 
су би ли 43 го ди не и ни су има ли де це. На кон смр ти су пру га, Ма ри ји Ар ги-
ро вић је оста ла ку ћа у Цр кве ној ули ци, ви но град код Ри мо ка то лич ког гро бља 
у До њем гра ду и нов ча на го то ви на. 

Пре ми ну ла је 18. ав гу ста 1907. го ди не, а част су јој ода ли учи те љи Срп ске 
основ не шко ле из Оси је ка и чла но ви Срп ске за на тлиј ске за дру ге по вор ком 
до гро бља но се ћи ри пи де.78 Са хра ње на је у гроб ни цу свог су пру га Гли ше 
Ар ги ро ви ћа. Нат пис с над гроб не пло че гла си: „Гли шо Ар ги ро вић, тр го вац 
и гра ђа нин Осеч ки пре ми ну у сво јој 70. год. да на 21. де цем бра 1883. Сла ва 
му не бе ска. Ма ри ја Ар ги ро вић 18. авг. 1907. у сво јој 97 го ди ни ста ро сти. Вјеч-
на им па ми јат.”79 

7.2. На ста нак и пра ви ла за ду жби не

На кон смр ти му жа, Ма ри ја Ар ги ро вић је све ви ше жи ве ла у оску ди ци. 
Го ди не 1900. ви ше ни је мо гла пла ћа ти по рез на ку ћу у Цр кве ној ули ци бр. 
111, па је узе ла за јам од осјеч ке Цр кве не оп шти не. У знак за хвал но сти за 
по моћ у том тре нут ку, али и ка ко би до при не ла Ус пен ској цр кви и срп ској 
за јед ни ци у Оси је ку, оста ви ла је сво ју ку ћу Цр кве ној оп шти ни.

Уз по моћ па ро ха Ла за ра Бог да но ви ћа, Ма ри ја Ар ги ро вић је већ 1901. 
го ди не са ста ви ла пра ви ла сво је за ду жби не ко ја је по не ла име „За кла да Ус пен-
ска цр ква”. Пра ви ла су об у хва та ла сле де ће од ред бе:

А) да Цр кве на оп шти на сва ке го ди не Ма ри ји Ар ги ро вић ис пла ћу је 60 
кру на, по чев ши од 1. де цем бра 1902. го ди не па све до ње не смр ти;

Б) да јој се оста ви стан у при зе мљу ње зи не ку ће на ужи ва ње до смр ти;

77 Ла зар Бог да но вић, „Ср би сли ка ри”, Срп ски Си он 10 (1900), 671–672.
78 Кро ни ка Срб ске ис точ. пра восл. цр кве Осеч ке 1881, књи га 1. од г. 1881–1939, 98–99.
79 Над гроб на пло ча укло ње на је с гро ба и на ла зи се на сло ње на на зид Срп ско пра во-

слав не ка пе ле у До њем гра ду у до бр ом ста њу. Ни је по зна то где се гроб но ме сто по ро ди це 
Ар ги ро вић на ла зи ло, ни ти шта ће би ти суд би на над гроб не пло че, од но сно хо ће ли би ти 
за шти ће на у знак се ћа ња на ову по ро ди цу.
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В) да је Цр кве на оп шти на на кон смр ти са хра ни о свом тро шку, у скла-
ду са ње ним гра ђан ским ста ле жом;

Г) да се сва ке го ди не на За ду шни це, њој и ње ном су пру гу одр жи по мен.

Цр кве ни од бор је на сед ни ци 31. ок то бра 1902. го ди не при хва тио ове 
усло ве. Ка ко је Ма ри ја Ар ги ро вић до та да из најм љи ва ла спрат сво је ку ће, 
цр ква је на ста ви ла с из најм љи ва њем. До би је ни но вац тре ба ло је пре у сме-
ри ти за по моћ си ро ма шној де ци, по моћ дру гим срп ским цр кве ним оп шти-
на ма и на тро шко ве Ус пен ске цр кве.80 

7.3. Упра вља ње нов цем из за ду жби не

С из најм љи ва њем ку ће Ар ги ро ви ћа у Цр кве ној ули ци Цр кве на оп шти-
на на ста ви ла је и 1903. го ди не. Цр кве ни од бор, а по себ но Ла зар Бог да но вић, 
во дио је бри гу о Ма ри ји Ар ги ро вић. Та ко је 1904. го ди не Од бор на вео да 
одва ја сред ства за на бав ку ње них ле ко ва.81 

У 1910. го ди ни Цр кве на оп шти на ула же са ку пље ни но вац од ове за ду-
жби не и ку пу је не што де о ни ца Срп ске бан ке у За гре бу, а пре о ста ли део ула же 
у Срп ску ште ди о ни цу у Оси је ку.82 Цр ква је и те го ди не уби ра ла на јам ни ну 
од ку ће у Цр кве ној ули ци.83 

За Бо го ја вље ње је ис пла ће но 80 кру на из ове за ду жби не По ча сној вој-
нич кој пје шач кој пу ков ни ји за пу ца ње на кон во до о све ће ња.84 Фер да Иван-
че ви ћа Од бор је на гра дио за чу ва ње пра во слав ног кр ста и па ље ње кан ди ла 
на Су ва то ву то ком 1909. го ди не.85 Од остат ка нов ца на ру чен је је дан Ка лен-
дар Ср бо бран за Фонд Срп ске чи та о ни це.86 

У фе бру а ру исте го ди не одва ја ју се сред ства из За ду жбин ског фон да за 
по пра вак у про сто ри ја ма Срп ске чи та о ни це, а по том и за оси гу ра ње цр кве 
и цр кве них згра да од по жа ра.87 Да на 8. фе бру а ра из дво је на су сред ства за 
са хра ну си ро ма шне Осје чан ке Ка ти це Кра јић. У од но су на оста ле за ду жби-
не, Цр кве на оп шти на нај ви ше је по ма га ла шко ле и ин тер на те сред стви ма од 
ку ће Ар ги ро ви ћа. На сед ни ци од 9. фе бру а ра од лу че но је ка ко ће се по сла ти 
сред ства за по моћ но во о сно ва ном ин тер на ту Срп ске пра во слав не учи тељ ске 
шко ле у Сом бо ру. Та ко ђе, из дво је на су сред ства за уну тра шње укра ша ва ње 
Срп ско-пра во слав не цр кве у Но вом Слан ка ме ну.88 

80 „За пи сник од 31. 10. (13/11) 1902, са ста вљен о сед ни ци ван ред не Глав не скуп шти не 
Срп ско пра во слав не Цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 185/173.

81 Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку, по чам од 28. 9. 1898. го ди не.
82 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не Цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 1.
83 То ком це ле го ди не цр ква је из најм љи ва ла ову ку ћу у Цр кве ној ули ци сле де ћим ста-

но дав ци ма: Јо си пу Да мја ну, Мла де ну Пре ра до ви ћу, Гу ста ву Ман ди ћу и Ђо ки Страј ни ћу, у: 
Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не Цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 4–128.

84 Исто, 8.
85 Исто, 9.
86 Исто, 10.
87 Исто, 16–17.
88 Исто, 19.
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По чет ком мар та 1910. до де ље на је јед но крат на по моћ Ми ли ци Ма рић, 
удо ви ци учи те ља из се ла Ве ра.89 За по моћ око ку по ви не др ва Ђо ки Бран ко-
ви ћу цр ква је из дво ји ла 33 кру не. Град ском по гла вар ству у Оси је ку пла ће но 
је из ове за ду жби не тро шак пре во за и са хра не пре ми ну лог Ђо ке Ко ји ћа.90 
За Све то сав ски фонд у Срем ским Кар лов ци ма за 1910. го ди ну из дво јен је при-
лог у из но су од 20 кру на.91 На кон смр ти цр кве ног се кре та ра Сте ва на Стра-
ји ни ћа Од бор је по мо гао ње го ву су пру гу Со фи ју Стра ји нић с 50 кру на.92 До 
кра ја мар та Цр кве на оп шти на у Оси је ку по мо гла је при ло гом и град њу цр кве 
у Ба то се ку (Bátaszék), те је ис пла ти ла на гра ду вој ни ци ма ко ји су пу ца ли из 
пран ги ја на Дан Све тог Са ве.93 

На Ве ли ки пе так 1910. го ди не си ро ма шни ма је по де ље но 50 кру на, а 
на гра ђе ни су и вој ни ци ко ји су пу ца ли из пран ги ја на Ус крс.94 Као у мар ту, 
и у апри лу је Цр кве ни од бор по слао при лог за град њу Срп ске пра во слав не 
цр кве у Ве ли кој Кла ду ши, а по том је пла ће но уре ђе ње про сто ри ја Срп ске 
чи та о ни це у Оси је ку.95 Ипак, но вац из ове за ду жби не био је ко ри шћен и за 
дру га до бро твор на дру штва. У апри лу 1910. го ди не по слат је но вац за ку по-
ви ну бар ја ка До бро твор не за дру ге „Срп ки ња” у Са ра је ву.96 

Јо ван Ве се ли но вић је у ју лу да ро вао при лог за ову за ду жби ну и та ко се 
упи сао ме ђу цр кве не ту то ре.97 Да ни ци Ко за рац до де ље на је на гра да од две 
кру не за кре че ње пра во слав ног кр ста у Ба но вој ули ци.98 По чет ком ма ја осјеч ка 
Цр кве на оп шти на до би ла је мол бу за по моћ Цр кве ној оп шти ни у Ма рин до лу. 
Сто га је Од бор од лу чио да кра јем ју ла по мог не град њу но ве срп ске пра во-
слав не цр кве у Ма рин до лу с јед но крат ним нов ча ним при ло гом.99 На за ла-
га ње Ва се Му а че ви ћа, одо бре на су и сред ства за по моћ Срп ском при вред ном 
дру штву „При вред ник” из За гре ба.100 За си ро ма шног уче ни ка IV раз ре да 
гим на зи је Бо шка Ма ти ћа одо бре на је по моћ 31. ју ла 1910. го ди не из За ду-
жби не Ус пен ске цр кве.101 

Кра јем ав гу ста осјеч ка Цр кве на оп шти на из дво ји ла је сред ства од ку ће 
Ар ги ро ви ћа и за град њу но вог са бор ног хра ма у Пе три њи.102 На Дан Све тих 
му че ни ка Ма ка ве јих одр жа но је во до о све ће ње код кр ста на Су ва то ву. Ор га-
ни зо ва но је но ше ње цр кве них утва ри до Су ва то ва, а Пе тру Пе тар цу је пла-
ће но за пу ца ње из то па.103 

89 Исто, 25.
90 Исто, 26.
91 Исто, 26–29.
92 Исто, 30.
93 Исто, 31–41.
94 Исто, 43–72.
95 Исто, 49–60.
96 Исто, 71.
97 Исто, 73.
98 Исто, 72.
99 Исто, 76.
100 Исто, 77.
101 Исто, 87.
102 Исто, 100.
103 Исто, 111.
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Чи ни се ка ко је при ход од ове за ду жби не до кра ја 1910. го ди не био по ве-
ћи јер је Цр кве ни од бор 3. ок то бра од лу чио да ку пи ку ћу Ар се Ра да но ви ћа 
ко ја се про да ва ла на јав ној ли ци та ци ји.104 Сре ди ном ок то бра 1910. Ла зар 
Бог да но вић и Јо ван Ни ко лић одр жа ли су за јед нич ки па ра стос за све осјеч ке 
за ду жби на ре, па та ко и Ма ри ју Ар ги ро вић.105 Си ро ма шној Бер ти Мр ко врад 
из Гор њег гра да по мог ну то је с 20 кру на, а за по моћ у про ши ре њу Срп ске 
учи тељ ске шко ле у Па кра цу одо бре но је 20 кру на.106 

На кон го ди шње сед ни це Цр кве ног од бо ра, 11. но вем бра 1910, но ви цр кве-
ни бла гај ник Гли шо Са бљи ца одо брио је по ве ре ни ку Срп ског при вред ног 
дру штва „При вред ник” у Оси је ку Во ји ну Му а че ви ћу 20 кру на за При вред-
ни ко ве сти пен ди сте.107 За зеј тин и па ље ње кан ди ла код пра во слав ног кр ста 
у Ба но вој ули ци, Лу ка Ме са ро вић да ро вао је при лог у ову за ду жби ну.108 

У де цем бру 1910. при хо ди ма из за ду жби не по мог ну ти су При вред ни-
ко ви сти пен ди сти, а да ро ва но је и 9 кру на за ку по ви ну трам вај ских ка ра та 
за пе ва че Срп ског пе вач ког дру штва „Гу сле” из Оси је ка.109 

За ни мљи во је спо ме ну ти да је Цр кве на оп шти на 1910. го ди не има ла и 
не ко ли ко по је ди на ца ко ји су би ли при цр кви у рад ном од но су. Они су то ком 
те го ди не пла ту до би ја ли из ове за ду жби не.110 

Ни је по зна та суд би на нов ца од ове за ду жби не на кон Пр вог свет ског 
ра та. Ме ђу тек рет ким за пи сни ци ма ко ји ни су уни ште ни 1941–1945. го ди не 
ова за ду жби на се не по ми ње. На кон Дру гог свет ског ра та ова за ду жби на и 
ку ћа у Цр кве ној ули ци ви ше се не во де.111 

8. ЗА ДУ ЖБИ НА СТЕ ВА НА НИ КО ЛИ ЋА СТА РИ ЈЕГ

Ова за ду жби на на ста ла је по чет ком ХХ ве ка да ва њем зна чај ног нов ча-
ног имет ка Цр кве ној оп шти ни на упра вља ње у спо мен на Сте ва на Ни ко ли ћа 
ста ри јег из Оси је ка. За ду жби на је за жи ве ла 1901. го ди не под на зи вом „Ле гат 
Сте ва на ст. Ни ко ли ћа”. Ни ко лић ју је на ме нио за по моћ си ро ма шним Ср би-
ма из Оси је ка, а нов цем је упра вљао Од бор осјеч ке Цр кве не оп шти не. Цр кви 
је оста вље на мо гућ ност из да ва ња зај мо ва и уби ра ња ка ма та на по зај ми це.112 
Оба ве за цр кве би ла је да на Дан Све тог Ди ми три ја сва ке го ди не одр жи па-
ра стос за Сте ва на Ни ко ли ћа.

104 Исто, 107.
105 Исто, 110.
106 Исто, 112.
107 Исто, 128.
108 Исто, 134.
109 Исто, 137–138.
110 Пла ту су то ком 1910. при ма ли гро ба ри ца Ре за По по вић, цр кве ња ци Ва со Стан ко вић 

и Ми то Ђон лић, цр кве ни бла гај ник Или ја Ста но је вић, цр кве ни тај ник Јо ван Ни ко лић, у: 
Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 1–120.

111 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
112 О то ме све до чи уби ра ње ка ма та на за јам из овог ле га та Иг њи Друк ње ру, Јо си пу 

Ен гел хар ту и Ка та ри ни Жив ко вић 1910. го ди не, у: Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не 
цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 20–47.
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Пред сед ник Цр кве не оп шти не Ва со Ђур ђе вић на сед ни ци од 5. ја ну а ра 
1902. ис та као је ка ко ће се за ду жби на на зи ва ти ле га том све док јој пра ви ла 
не бу ду одо бре на. Та ко ђе, оста вље на глав ни ца у по ло гу Цр кве ној оп шти ни 
оста ви ће се као део цр кве ног имет ка с ко јим цр ква мо же рас по ла га ти све док 
се пра ви ла не одо бре, а ко ри сти ће се за по ма га ње си ро ма шни ма. На ис тој 
сед ни ци Од бор је за кљу чио да ће с 50 кру на по мо ћи рад Срп ске основ не шко-
ле у Сан то ву.113 У сеп тем бру 1902. го ди не из ове за ду жби не из дво је но је 10 
кру на за по моћ у ле че њу учи те љи це Еви це Рок нић.114 

С из ра дом пра ви ла за вр ше но је 23. но вем бра 1902. кад је пред сед ник 
оп шти не Ва со Ђур ђе вић из нео Од бо ру пра ви ла, а ле гат је за ме њен на зи вом 
„За кла да Сте ва на Ни ко ли ћа ст.”. За тим је при хва ће но да ће се на Бад њак 
по де ли ти 48 кру на на 12 си ро ма шних Ср ба ка ко би Бо жић про сла ви ли у 
ве се љу.115 

Ова до бро твор на за ду жби на не во ди се на кон Дру гог свет ског ра та.116 

9. ЗА ДУ ЖБИ НА ПА ЈЕ И СО ФИ ЈЕ РА ДА НО ВИЋ

9.1. Би о граф ски по да ци

Пр ви по зна ти члан по ро ди це Ра да но вић ко ји је ро ђен у Оси је ку 1777. 
го ди не био је Ге ор ги је Ра да но вић. Па јо Ра да но вић је 1808. го ди не отво рио 
тр го вач ко под у зе ће за про да ју сук на и ер дељ ско-ма ђар ске ће ба ди под на зи-
вом „Ве ле тр жтво Па ја Ра да но вић Дол њи град Оси ек”. Је дан је од осни ва ча 
Срп ске чи та о ни це у Оси је ку 1868. го ди не, а не ко ли ко го ди на био је и цр кве-
ни ра чу но во ђа.117 Го ди не 1878. Па ја Ра да но вић био је члан Цр кве ног од бо ра 
осјеч ке Цр кве не оп шти не.118

Со фи ја Ра да но вић ро ђе на је 3. ок то бра 1825. го ди не. У бра ку с Па јом Ра-
да но ви ћем има ла је два си на: Јо цу и Ва су. Јо ца Ра да но вић оже нио се Јул ком, 
с ко јом је имао пе то ро де це: Па ја (1886 – 3. ју ли 1939), Со фи ја (рођ. 1887), Ве ра 
(рођ. 1890), Ду шан (рођ. 1893) и Ми лу тин (рођ. 1900).119

113 „За пи сник од 23. де цем бра 1901. (5. ја ну а ра 1902), са ста вљен о сед ни ци Од бо ра 
Срп ске пра восл. цркв. школ ске оп шти не у Осе ку” ред. бр. 174/197.

114 „За пи сник од 23. ав гу ста (5. сеп тем бра 1902), са ста вљен о сед ни ци Од бо ра Срп ско 
пра во слав не цр кве но-школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 143/135.

115 „За пи сник од 10/23. но вем бра 1902. бр. 185, са ста вљен о сед ни ци Ре до ви те Глав не 
скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве не школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 196/174.

116 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
117 „Глав ни ра чун Хра ма Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це дол ње ва ро ши у Осе ку од 21. 

I. 1836. до 20. I. 1857, ра чу но во ђа Гли ша Ар ги ро вић, Дим. Тај че вић и Пав. Ра да но вић”, у: 
Глав на књи га Светоус пен ске цр кве у Осе ку 1856–1885.

118 „Све у куп но из ја сне ње глав ног ра чу на цр кве Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це у Осе-
ку за год. 1878. од 21. ја ну а ра 1878. до укључ но 17. ја ну а ра 1879. под не сен Глав ној цр кве ној 
скуп шти ни 28. ја ну а ра 1879. кроз глав ног ра чу но во ђу Л. С. Ме са ро ви ћа”, у: Глав на књи га 
Све то у спен ске цр кве у Осе ку 1856–1885.

119 По ро дич на гроб ни ца Ра да но вић на ла зи се на осјеч ком До њо град ском гро бљу. По-
да ци су пре у зе ти с над гроб не пло че 2018. го ди не. Да ту ми ро ђе ња и смр ти су вре ме ном 
из бле де ли и прак тич но су не чи тљи ви. 
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Сли ка 10. Ме мо ран дум „Ве ле тр жтво Па ја Ра да но вић”120

9.2. За ду жби на и ње на на ме на

Пр ви спо мен о овој за ду жби ни да ти ра из 1902. го ди не ка да се на сед-
ни ци Од бо ра Цр кве не оп шти не у Оси је ку рас пра вља ло о по мо ћи уче ни ци-
ма. За ду жби на је осно ва на под на зи вом „За кла да Па је и Со фи је Ра да но вић”.

На ме на ове за ду жби не би ла је по моћ си ро ма шним уче ни ци ма Срп ске 
основ не шко ле у Оси је ку на Дан Све тог Са ве. Као на кна да за во ђе ње ра чу-
на Цр кве ном од бо ру је би ло до пу ште но из да ва ти зај мо ве од оста вље ног 
нов ца и уби ра ти ка ма ту на за јам.121 У за ме ну за рас по ла га ње овим нов цем 
цр ква се оба ве за ла да држи го ди шњи па ра стос за ду жби на ри ма.122 

Ово ни је је ди на за ду жби на ко ју су оста ви ли при пад ни ци по ро ди це Ра-
да но вић. То ком 1910. го ди не Цр кве на оп шти на у Оси је ку рас по ла га ла је и 
са тзв. „Ле га том Ма ри је По по вић уда те Ра да но вић”.123 

9.3. Рас по ла га ње сред стви ма

На ста ла с ци љем по мо ћи си ро ма шним уче ни ци ма, ова за ду жби на се 
већ 1902. го ди не по ми ње на сед ни ци Од бо ра Цр кве не оп шти не. На сед ни ци 
је пот пред сед ник Ни ко ла Ви ро вац по твр дио по моћ уче ни ци ма осјеч ке Срп-
ске основ не шко ле, а Од бор из ве стио ка ко је и над ле жан Ар хи ди је це зни 
ад ми ни стра тив ни од бор у Срем ским Кар лов ци ма одо брио ово из да ва ње 

120 Dr žav ni ar hiv u Osi je ku, Fond: Obi telj Ra da no vić – Osi jek, 1903/1967, ku ti ja 1.
121 Та ко 1910. го ди не Цр кве на оп шти на да је за јам Јо си пу и Ро зи Ту ма из ове за ду жби-

не, а они им пла ћа ју го ди шњу ка ма ту на за јам, у: Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр
кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 6–68.

122 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 110.
123 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 4–47.
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по мо ћи. Сто га се учи те љу Ђе ни Кро ти ну на ло жи ло да из дво ји два нај бо ља 
уче ни ка Срп ске основ не шко ле у Оси је ку, а те шког ма те ри јал ног ста ња ка-
ко би их се на гра ди ло с два ду ка та из За кла де Па је и Со фи је Ра да но вић.124 

У 1910. го ди ни бла гај ник Гли шо Са бљи ца по ми ње по сто ја ње за ду жбин-
ског нов ца по ло же ног код Срп ске ште ди о ни це у Оси је ку и да уби ру за јам-
ни ну од укњи же них об ве зни ка. По том је од лу че но ка ко ће се на Дан Све тог 
Са ве 1910. из да ти два ду ка та као дар дво ји ци си ро ма шних уче ни ка Срп ске 
основ не шко ле у Оси је ку. У се ћа ње на за ду жби на ра 15. ок то бра 1910. у Све-
то у спен ској цр кви у Оси је ку одр жан је па ра стос.125 

10. ЗА ДУ ЖБИ НА ЈО ВА НА ЛА ЛО ШЕ ВИ ЋА

10.1. Би о граф ски по да ци

Јо ван Ла ло ше вић по ти че из по ро ди це ко ја се спо ми ње ме ђу пра во слав-
ним жи те љи ма у Оси је ку још у пр вој по ло ви ци 18. ве ка. Па вел Ла ло ше вић 
имао је си но ве Ге ор ги ја и Ма те ја. Ге ор ги је Ла ло ше вић 1762. је дан је од цр кве-
них си но ва, а ње гов син Јо ван 1811. го ди не је цр кве ни епи троп.126 

Очи глед но вешт тр го вац, Јо ван Ла ло ше вић био је члан „Чест не Ком па-
ние тер го вач ког брат ства” у До њем гра ду, а у раз до бљу 1874–1885. спо ми ње 
се и као је дан од пред сто ја те ља ове тр го вач ке ком па ни је у Оси је ку.127 

Го ди не 1882. Јо ван Ла ло ше вић се оже нио Је ли са ве том Ма вро дић, по-
ре клом из углед не осјеч ке по ро ди це Ма вро ди ћа, ко ја се у Оси јек до се ља ва 
на кон Бе о град ског ми ра. Јо ван Ма вро дић 1771. го ди не је дан је од при ло жни ка 
Ус пен ске цр кве и цр кве ни епи троп, а 1857. го ди не у До њем гра ду се спо ми ње 
Ге о р гиј Ма вро дић као тр го вац 2. кла се.128 

Сли ка 11. Пе чат Јо ва на Ла ло ше ви ћа129

124 По твр да Ар хид. ад мин. од бора у Кар ло вци ма под 27/5. 1902. А. О. 771/през., у: „Запи-
сник од 22/6. (5/7) 1902, са ста вљен о сед ни ци од бо ра срп ске пра восл. цркв. школ ске оп шти не 
у Осе ку”, ред. бр. 91/88.

125 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 3–110.
126 J. Bo sen dor fer, „Pra vo slav ni ele ment kao se kun dar ni fak tor u ob li ko va nju gra đan skog 

sta le ža u Osi je ku”, Osječ ki zbo r nik, 2–3 (1948), 68. 
127 Isto, 94.
128 Isto, 100–110.
129 Фо то -ар хив Лазара Ми шко ви ћа, про то је ре ја-ста вро фо ра, Оси јек. 
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10.2. Осни ва ње за ду жби не

На кон смр ти Јо ва на Ла ло ше ви ћа 1896. го ди не ње го ва су пру га Је ли са-
ве та обра ти ла се Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Оси је ку, с на-
ме ром осни ва ња за ду жби не под на зи вом „За кла да Јо ва на Ла ло ше ви ћа”. 

За ду жби на је по де ље на на два фон да од че га је пр ви у тзв. по бо жне 
свр хе, а дру ги за сти пен ди ра ње уче ни ка Ср ба. Пре ма во љи Је ли са ве те, ова 
за ду жби на ста вље на је под вр хов ни над зор цр кве них те ла у ар хи ди је це зи. 
На сти пен ди ју има ју пра во си ро ма шни Ср би пра во слав не ве ре из Оси је ка, 
ко ји су по ка за ли до бар успех у на у ци и вла да њу. Ме ђу уче ни ци ма ко ји се 
при ја ве, пред ност се да је они ма из за нат ске шко ле или шко лâ слич ног сме ра, 
по том уче ни ци ма сред њих шко ла или уни вер зи те та и ко нач но уче ни ци ма 
ви ших де во јач ких шко ла. 

Пр ва пра ви ла по сла та су Ар хи ди је це зном ад ми ни стра тив ном од бо ру у 
Срем ске Кар лов це 3. мар та 1902. го ди не на одо бре ње, а за тим су вра ће на уз 
по треб не пре прав ке. Пот пред сед ник Цр кве не оп шти не Ни ко ла Ви ро вац 
ста вио је пра ви ла на днев ни ред и Од бор је усво јио про ме не, те је но ви при-
мерак по слат у Срем ске Кар лов це.130 

За по тре бе ове за ду жби не, Је ли са ве та је цр кви оста ви ла на упра вља ње 
ку ћу свог оца Ђо ке Ма вро ди ћа у Би скуп ској ули ци (да нас Гој ко ви ће ва ули ца) 
бр. 39 у Оси је ку, не што зе мље и 18 сре ћа ка вред но сти 1.767 кру на, а ко је је 
цр ква мо гла унов чи ти.131 Та ко ђе, цр кви је до пу ште но да из да је про стор у 
ку ћи бр. 39 и од нов ца ко ји до би је, из да је зај мо ве.132 То ком 1906. Цр кве на 
оп шти на да ва ла је и зе мљу из ове за ду жби не у за куп.133 Оба ве за Цр кве ног 
од бо ра би ла је да за па ли кан ди ло и да се бри не о гроб ни ци Ла ло ше ви ћа у 
До њем гра ду, те да одр жа ва по ме не Је ли са ве ти и Јо ва ну Ла ло ше ви ћу на За-
ду шни це.134

За тим је Кра љев ски суд бе ни сто у Оси је ку пи сао Цр кве ној оп шти ни 1. 
фе бру а ра 1902. да им одо бра ва пра во на вла сни штво не крет ни не Ђо ке Ма-
вро ди ћа, као за вет Јо ва на Ла ло ше ви ћа за по моћ срп ским уче ни ци ма из Оси-
је ка, те оста ле про свет не де лат но сти.135

130 „За пи сник од 11/24. мар та 1902. са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 
школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 6/20.

131 Ре ги стар тро шко ва и до га ђа ња у осјеч кој Цр кве ној оп шти ни не на во ди где се на-
ла зи оста вље на зе мља из ове за ду жби не. Ре ги стар спо ми ње са мо да је ора ни ца Је ли са ве те, 
рођ. Ма вро дић, да та у за куп 1899. го ди не. У: Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку по чам 
од 28. IX 1898. го ди не.

132 Та ко у 1910. го ди ни Ан тун Ха луп, Ми лан По по вић и Ђо ко Жи ва но вић пла ћа ју ре-
дов не ка ма те ко је се упла ћа ју на ра чун ове за ду жби не, у: Нов ча ни днев ник Срп ске пра во
слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 6–65.

133 Го ди не 1906. Цр кве на оп шти на у Оси је ку да ла је Уро шу Бо шња ку по пуст на за куп 
зе мље из За ду жби не Ла ло ше вић, у: Ре ги стар Све то у спен ске цр кве у Осе ку, по чам од 28. 
IX 1898. го ди не.

134 „За пи сник од 10/23. но вем бра 1902. бр. 185, са ста вљен о Сед ни ци Ре до ви те Глав не 
скуп шти не Срп ско пра во слав не цр кве не школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 196/174.

135 Од лу ка Кр. суд бе ног сто ла у Оси је ку од 1. 2. 1902. бр. 125/42, у: „За пи сник од 12/25. 
ма ја 1902. са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. школ ске оп шти не у Осе ку”, 
ред. бр. 67/44.
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Пра ви ла за ду жби не Ар хи ди је це зни ад ми ни стра тив ни од бор у Срем ским 
Кар лов ци ма одо брио је 25. ју ла 1902. го ди не, и на кон то га су пре пу ште на Зе-
маљ ској вла ди у За гре бу на одо бре ње.136 За пот пи сни ке ових пра ви ла Цр кве ни 
од бор од ре дио је Ђо ку Или ћа и Ко сту Де ви ћа.137 

10.3. Рад за ду жби не

О рас по ла га њу имо ви ном ове за ду жби не пр ви спо мен на ла зи мо у Цр кве-
ном ре ги стру 1898. го ди не ка да је цр ква убра ла при ход од 168 кру на, а 1899. 
Из дво ји ла је но вац за по пра вак ку ће у Би скуп ској ули ци. За тим је Цр кве ни 
од бор 1901. го ди не за ло жио вред но сне па пи ре Ла ло ше ви ћа у Срп ској бан ци 
у За гре бу.

У 1902. го ди ни цр кве ни епи троп из вр шио је про це ну ку ће у Би скуп ској 
ули ци и утвр дио да су по треб не по прав ке. По том, 27. ју на 1902. Цр кве ној 
оп шти ни пи са но је из Срп ске бан ке у За гре бу да је из ву че на срећ ка из остав-
шти не Ла ло ше вић и ка ко је на ра чун за ду жби не ус пла ће но 360 кру на.138 

Кад је Ар хи ди је це зни ад ми ни стра тив ни од бор у Срем ским Кар лов ци ма 
слу жбе но одо брио пра ви ла За кла де Јо ва на Ла ло ше ви ћа, на зах тев Ни ко ле 
Ви ров ца одр жа на је 25. ју ла 1902. сед ни ца у част Је ли са ве те Ла ло ше вић рођ. 
Ма вро дић. Ви ро вац је за тим пред ло жио да у спо мен на по кој ну Је ли са ве ту 
сви цр кве ни од бор ни ци уста ну и ис ка жу јој по част. Сви чла но ви Од бо ра и 
скуп шти не ис ка за ли су јој по част уста ја њем и ус кли ком: „Сла ва јој!”.139 

Уста но вље ње ове за ду жби не уве ли ко је олак ша ло до бро твор ни рад и по-
моћ Цр кве не оп шти не уче ни ци ма. Пред се да ва ју ћи Ни ко ла Ви ро вац из нео је 
мол бу Ан ђе ли је Ђон лић, уче ни це IV го ди не из Сом бо ра да јој се одо бри го ди-
шња пот по ра у из но су од 100 кру на, што је Oдбор одо брио у име ове за кла де.140 

По чет ком сеп тем бра 1902. го ди не из ове за ду жби не омо гу ће но је шко-
ло ва ње не ко ли ко уче ни ка. Ана ста си ји Не дељ ко вић ис пла ће но је 100 кру на за 
1. и 2. се ме стар школ ске 1901/2. го ди не.141 Си ро ма шном уче ни ку I раз ре да 
гим на зи је Ни ко ли Вук ми ро ви ћу одо бре но је 50 кру на од мах, и 50 кру на 
на кнад но, као сти пен ди ја, а Ми ле ту Бра ди ћу да та је јед но крат на по моћ од 
5 кру на.142

Се кре тар Цр кве не оп шти не у Оси је ку 1910. го ди не Урош Бо шњак уло-
жио је но вац од ове за ду жби не на ра чун у Срп ској ште ди о ни ци у Оси је ку, а 

136 „За пи сник од 26/7. (8/8) 1902, са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 
школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 110/114.

137 „За пи сник од 6/19. ав гу ста 1902, са ста вљен о Сед ни ци Ван ред не Глав не скуп шти-
не Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 124/114.

138 „За пи сник од 22/6. (5/7) 1902, са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 
школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 97/101.

139 „За пи сник од 6/19. ав гу ста 1902, са ста вљен о Сед ни ци Ван ред не Глав не скуп шти-
не Срп ско пра во слав не цр кве но школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 125.

140 „За пи сник од 26/7. (8/8) 1902, са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ске пра восл. цркв. 
школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр: 119/109.

141 „За пи сник од 23/8. (5/9) 1902, са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ско пра во слав не 
цр кве но-школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 135/137.

142 „За пи сник од 23/8. (5/9) 1902, са ста вљен о Сед ни ци Од бо ра Срп ско пра во слав не 
цр кве но-школ ске оп шти не у Осе ку”, ред. бр. 142/ 129 и ред. бр. 143/135.
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по том је из ве стио Цр кве ни од бор ка ко је у ку ћи Ла ло ше вић бр. 39 оформ љен 
стан за ка ти хе ту Алек сан дра Жи ва но ви ћа, ко ји пла ћа цр кви ста на ри ну.143 
У спо мен на ове до бро тво ре, све ште ни ци Ла зар Бог да но вић и Јо ван Ни ко лић 
одр жа ли су па ра стос 15. ок то бра 1910. го ди не у Ус пен ској цр кви.144 

10.4. При ли ке на кон Дру гог свет ског ра та

На кон ра та, по по врат ку у Оси јек Сте ван Кне же вић по чи ње во ди ти 
но ви цр кве ни ле то пис, али у ње му не спо ми ње ову за ду жби ну.145 Сто га није 
по зна то кад је ко му ни стич ка власт у Оси је ку ре ши ла пи та ње ове цр кве не 
имо ви не. Пр ви спо мен ове фон да ци је да ти ра из 1956. го ди не, ка да про то-
је реј-ста вро фор Јо ван Ни ко лић во ди при хо де и рас хо де ве за не за ову за ду-
жби ну. 

Из њих је ви дљи во да је цр ква уби ра ла ста на ри ну од ста на ра ко ји су ста-
но ва ли у ку ћи у та да шњој Стан ко ви ће вој ули ци (ра ни је Би скуп ској ули ци) 
бр. 21. У апри лу 1956. го ди не из за ду жби не је по де ље но на градâ у износу од 
1.200 ди на ра си ро ма шној де ци, а у де цем бру је Је ли ци Ву ко вић пла ће но за 
одр жа ва ње гро ба те је одр жан па ра стос Јо ва ну и Је ли са ве ти Ла ло ше вић.

Све ште ни ци Сте ван Лу чић и Ду шан Је ло вац у ју ну 1958. го ди не да ли 
су да се очи сти гроб ни ца Ла ло ше ви ћа, а по том је одр жан па ра стос за ду жби-
на ри ма. Пре ма пра ви ли ма ове за ду жби не, на Дан Све тог Са ве 1959. го ди не 
да ро ва но је 3.040 ди на ра си ро ма шној дје ци.

У 1960. го ди ни бри гу за ову за ду жби ну пре у зео је пред сед ник Цр кве не 
оп шти не Ду шан Ра да но вић. По ро дич на гроб ни ца об но вље на је 11. ма ја 1960. 
го ди не. Го ди ну да на ка сни је Цр кве на оп шти на про да ла је зе мљу из ове за-
ду жби не. Од нов ца ко ји је до би ла, 28. но вем бра 1961. го ди не пла ће ни су 
зи дар ски ра до ви на Срп ско-пра во слав ној ка пе ли у Гор њем гра ду. 

Кад је по чет ком 60-их го ди на ХХ ве ка за жи ве ла же ља за по ди за њем 
но вог Са бор ног хра ма у До њем гра ду, ко му ни стич ка власт у Оси је ку од лу-
чи ла је да пред у хи три Цр кве ну оп шти ну и по ну ди ла јој је си на го гу у До њем 
гра ду. Си на го га је спо ља тре ба ла да оста не не про ме ње на, а из ну тра је цр ква 
мо гла по ста ви ти ико но стас и при ла го ди ти је пра во слав ном бо го слу же њу. 
Цр кве ни од бор на че лу с про то је ре јом-ста вро фо ром Ла за ром Ми шко ви ћем 
је 5. ју на 1964. го ди не нов цем из ове за ду жби не пла тио ин жи ње ру Жгу ри ћу 
да пре гле да си на го гу. На сле де ћој сед ни ци Цр кве ног од бо ра, 3. ав гу ста 1964, 
од лу че но је да Срп ска пра во слав на цр ква (=СПЦ) у Оси је ку не мо же „узе ти 
ту ђу бо го мо љу” јер има сво је зе мљи ште, на ко јем је по сто јао Са бор ни храм. 
Ра да но вић је за тим из дво јио 3.000 ди на ра из ове за ду жби не за на ба вку ико не 
за крст у Ми шки ној (да нас Ба но вој) ули ци.146 

Рат на до га ђа ња 1991. го ди не пре ки ну ла су рад Цр кве не оп шти не у До-
њем гра ду, а 1992. го ди не оту ђен је цео цр кве ни ар хив и ве ћи на ин вен та ра. 

143 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 2–6.
144 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 110.
145 М. Ми шко вић, „Стра да ња Ср ба у Оси је ку у то ку 1941. го ди не”, Цр ква: Ка лен дар 

срп ске пра во слав не па три јар ши је (1992), 77.
146 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
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Сва су та до га ђа ња пре ки ну ла во ђе ње ове за ду жби не. Пи та ње вла сни штва 
и имо вин ско-прав них од но са не крет ни не из За ду жби не Ла ло ше ви ћа до да-
нас ни је ре ше но.

11. ЗА ДУ ЖБИ НА СО ФИ ЈЕ НИ КО ЛИЋ, РОЂ. БО ЖИ ТО ВАЦ

Пр ви пи са ни спо мен ове за ду жби не да ти ра из 1910. го ди не под на зи вом 
„За кла да Со фи је удо ве Ни ко лић ро ђе не Бо жи то вац”. Со фи ја Ни ко лић је 
цр кви оста ви ла не ко ли ко об ве зни ца на ко је је цр ква уби ра ла ка ма ту. Иа ко 
пра ви ла ове за ду жби не ни су са чу ва на, чи ни се ка ко је би ла на ме ње на за 
по моћ си ро ма шни ма.

У мар ту 1910. го ди не Цр кве ни од бор одо брио је по моћ од две кру не 
ин ва ли ду Ла за ру Ва си ље ви ћу из Не го сла ва ца на кон те шке не сре ће у ко јој 
је из гу био ру ку. Уче ни ци ма Срп ске основ не шко ле у Оси је ку Ла за ру и Вла-
ди ми ру Ба би ћу одо бре на је из ове за ду жби не по моћ око ку по ви не трам вај ске 
кар та.

На сед ни ци Цр кве не оп шти не по чет ком сеп тем бра 1910. Ла зар Бог да-
но вић је одо брио по моћ пре ма же љи Со фи је Ни ко лић за си ро ма шне уче ни-
ке Срп ске основ не шко ле. Та ко је из дво је но по 20 кру на за трам вај ске кар те 
си ро ма шним уче ни ци ма: Ма ри ји и Жив ку Зме ја но вићи, Вла ди Ба би ћу, Мла-
де ну Ва си ћу, Ла зи Ба би ћу, Ни ко ли Ва си ћу, Бран ку Ва си ћу, Љу би ци Страј нић, 
Алек си Страј ни ћу и Ву ка ши ну Цве ти ча ни ну.147 

Ова до бро твор на за ду жби на ви ше се не во ди на кон Дру гог свет ског 
ра та.148 

12. ЗА ДУ ЖБИ НА ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТЕ ВУ КА ШИ НО ВИЋ

12. 1. Би о граф ски по да ци

До бро твор ка Је ли са ве та Ву ка ши но вић ро ди ла се 15. де цем бра 1820. 
го ди не у Оси је ку од мај ке Ју ли ја не и оца Јо ва на Ву ка ши но ви ћа, имућ ног 
тр гов ца. Отац је ку пио ку ћу на осјеч ком Глав ном тр гу. Је ли са ве та је за вр ши-
ла осјеч ку Срп ску основ ну шко лу. Ка ко се ни је уда ва ла, жи вот је по све ти ла 
ху ма ни тар ном ра ду. 

Учла ни ла се 1897. го ди не у Срп ску жен ску до бро тво ру за дру гу у Оси-
је ку и по ма га ла је њен рад. Уче ство ва ла је при са ку пља њу при ло га за си ро-
ма шне, а 1914. да ро ва ла је Све то у спен ској цр кви по кр ов за Хри стов гроб и 
оде жду ку пље ну код Кар ла При не ра у Бе чу.149 Пре ми ну ла је 18. фе бру а ра 
1915. и са хра ње на је у по ро дич ну гроб ни цу на осјеч ком гро бљу у До њем 
гра ду.150 

147 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 4–116.
148 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
149 Кро ни ка Срб ске ис точ. пра вос. цр кве Осеч ке 1881, књи га 1, од г. 1881–1930, 193.
150 Кро ни ка Срб ске ис точ. пра вос. цр кве Осеч ке 1881, књи га 1, од г. 1881–1930, 206.
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Сли ка 12. Гроб ни ца Је ли са ве те Ву ка ши но вић151

12.2. Осни ва ње и пра ви ла за ду жби не

У по од ма клој жи вот ној до би, 18. апри ла 1910. при сту пи ла је са ста вља њу 
опо ру ке. Ова опо ру ка на до пу ње на је 18. мар та 1911. го ди не. Пре ма опо ру ци, 
она оста вља сав свој име так ко ји об у хва та: 3/4 ку ће у Гор њем гра ду на Глав ном 
тр гу, по кућ ство, и го то ви ну (у из но су од 8.070 кру на) Срп ско-пра во слав ној 
цр кве ној оп шти ни у Оси је ку.

По том су де фи ни са на пра ви ла за ду жби не:

1.

1. Кад умре има се са хра ни ти у гр об ни цу ње зи них ро ди те ља.
2. Пр ве го ди не по сли је ње зи не смр ти, мо ра ју се одр жа ти три па ра сто

са: на кон шест тје да на, по лу го ди шњи и го ди шњи.
3. Сва ке го ди не се тре ба др жа ти је дан па ра стос на дан ње зи не смр ти 

за: њу, ње зи не ро ди те ље, се стре и не ћа ка Иси до ра Ра до са вље ви ћа. По том 
се тре ба пре ли ти гроб, а гроб се тре ба при ли ти и на За ду шни це.

151 Ау тор фо то гра фи је: Зо ран Ми шко вић, Оси јек (3. сеп тем бар 2018). 
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4. Сва ког тјед на у цр кви се тре ба да ти по мен пре ма ње зи ној по ро дич ној 
чи ту љи.

5. Гр об ни ца се мо ра одр жа ва ти и кан ди ло па ли ти.

2.

Ку ћа се не сми је про да ти, не го се тре ба одр жа ва ти у до бр ом ста њу, 
а пре ма по тре би на до гра ђи ва ти. На глав ни зид тре ба по ста ви ти ка ме ни
ту пло чу с ћи ри лич ним нат пи сом: „ЗА ДУ ЖБИ НА ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТЕ ВУ КА ШИ
НО ВИЋ”.

3.

1. Кад се вла сни ку 1/4 ку ће Ге ор ги ју Ар ме ну ли ју овај удио ис пла ти, 2% од 
бру то до хот ка сва ке го ди не цр кве ној бла гај ни за управ не тр о шко ве да ва ти 
и до ход ци се има ју пра во ука ма ћи ва ти кроз 40 го ди на, а на кон то га се мо
ра из тог при хо да од на ра слих ка ма та са зи да ти срп ска цр ква у Гор њем 
гра ду Оси је ку, ако у то ври је ме бу де нај ма ње 400 ду ша Ср ба пра во слав не 
вје ре у Гор њем гра ду. 

2. Ако би ме ђу тим не тко од срп ског гра ђан ства или од бор при је 40 
го ди на же лио по диг ну ти срп ску пра во слав ну цр кву у Гор њем гра ду, мо же 
се до по ла га ња ка ме на те мељ ца за но ву цр кву сав при ход од ове за ду жби не 
у ту свр ху упо три је би ти, ако се од ње га цр ква мо же са гра ди ти.

3. Даљ њи при хо ди тре ба ју се ука ма ћи ва ти, док се не до би је сво та за 
по ди за ње Срп ске основ не шко ле у Гор њем гра ду. Ако би зе маљ ске вла сти 
за бра ни ле отва ра ње Срп ске ве ро и спо вед не шко ле или већ отво ре ну но во са
гра ђе ну шко лу из ове за ду жби не по ку ша ле при сво ји ти и упо три је би ти за 
ко му нал ну шко лу, тре ба ју се при хо ди од те школ ске згра де упо три је би ти 
за оста ле про свјет не де лат но сти срп ског на ро да, пре ма од лу ци Срп ске 
пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку.

4. Кад до ход ци опет на ра сту до по треб не сво те, тре ба се у срп ском 
гро бљу по ди ћи ка пе ла. На све згра де има се на вид ном мје сту ста ви ти оби
љеж је ћи ри ли цом „За ду жби на Је ли са ве те Ву ка ши но вић, ми лом свом Срп
ском на ро ду”.

5. Даљ њи при хо ди ове за кла де, има ју се упо тре бља ва ти у при вред не, 
од но сно у оне свр хе срп ског на ро да ко је се бу ду по ка за ле као нај ва жни је.

6. За клад ни фонд у нај ма њој ври јед но сти од 60.000 кру на, тре ба све 
ври је ме не пре кид но по сто ја ти и слу жи ти за од ре ђе не по тре бе срп ском 
пра во слав ном на ро ду.”

Три при мер ка ове за ду жби не по сла на су: Ар хи ди је це зном ад ми ни стра-
тив ном од бо ру у Срем ским Кар лов ци ма, Срп ско-пра во слав ној цр кве ној 
оп шти ни у Оси је ку и над зор ни ци ма за ду жби не. Пра ви ла и за ду жби на тре-
ба ло је да сту пе на сна гу кад се при хва те на Глав ној скуп шти ни Цр кве не 
оп шти не у Оси је ку и одо бре њем Ар хи ди је це зног ад ми ни стра тив ног од бо ра 
у Ср. Кар лов ци ма. 
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Ова за ду жби на при хва ће на је на сед ни ци Цр кве ног од бо ра 1. фе бру а ра 
1925, а при до да то је да се цр кве ној бла гај ни у име управ них тро шко ва уме-
сто 2% одо бри 5%. Та ко ђе, 1/4 ку ће ко ју је ку пи ла цр ква на ста ви ће се во ди ти 
као цр кве ни име так, а 3/4 ку ће ће об у хва ти ти за ду жби на.

За пред сед ни ка ове за ду жби не име но ван је Иг њо Но ва ко вић, за се кре-
та ра Ми лан По по вић, а за над зор ни ке Јо ван Му а че вић и про то је реј-ста вро-
фор Ла зар Бог да но вић. Ад ми ни стра тив ни од бор у Срем ским Кар лов ци ма 
одо брио је пра ви ла 19. мар та 1925. го ди не и за ду жби на је с ти ме слу жбе но 
по че ла по сто ја ти.152 

12.3. Упра вља ње за ду жби ном

Кад је на кон Пр вог свет ског ра та број ча но и еко ном ски оја ча ла по себ но 
срп ска за јед ни ца у Гор њем гра ду, осни ва се не ко ли ко срп ских кул тур них 
дру шта ва за по тре бе ја ча ња кул тур ног и обра зов ног ду ха ме ђу ста нов ни ци ма.

Срп ска чи та о ни ца у Гор њем гра ду осно ва на је 13. ју на 1920. го ди не на 
осни вач кој сед ни ци у хо те лу Ро јал. Јед на од ње них за го вор ни ка и осни ва ча 
би ли су Ми ха и ло Дра ку лић, Сте во Ко вја нић, Исо Ба ла ти нац, Ђор ђе Ив ко-
вић, Јо ван Коц кар, То ша Па стор нач ки, Ми лу тин Пев че вић и дру ги. Сло жни 
око отва ра ња ове про свет не ин сти ту ци је, овај од бор ће ини ци ра ти и са ста-
вља ње гор њо град ског срп ског пје вач ког дру штва.153 Од бор чи та о ни це на 
че лу с пр вим пред сед ни ком Сте вом Ко вја ни ћем 1920. го ди не мо ли Цр кве ну 
оп шти ну да им оси гу ра про стор за фонд књи жни це и чи та о ни цу. На са стан-
ку Глав ног од бо ра Срп ско-пра во слав не цр кве у Оси је ку од лу че но је да ће 
Срп ској чи та о ни ци Гор њи град усту пи ти про сто ри је ку ће из За ду жби не 
Је ли са ве те Ву ка ши но вић.

Ипак, до спро во ђе ња овог ре ше ња ни је до шло. Град ска упра ва је не ду-
го по том из да ла од би је ни цу Срп ској чи та о ни ци за рад у про сто ри ја ма ове 
за ду жби не, та ко да је ова кул тур на уста но ва по че ла с ра дом тек у ок то бру 
1920, у про сто ри ја ма го сти о ни це Бо же Ми ја то ви ћа, у Жу па ниј ској ули ци.154 

На кон одо бре ња пра ви ла, Цр кве на оп шти на је 1925. го ди не по ста ви ла 
ћи ри лич ну пло чу на згра ди Ву ка ши но вић на Глав ном тр гу.155 

Кад је 11. ма ја 1930. у хо те лу Ро јал одр жан са ста нак-кон фе рен ци ја Од-
бо ра за град њу Срп ско-пра во слав не цр кве у Гор њем гра ду, са ста ли су се 
пред став ни ци свих ве ћих срп ских дру шта ва и чла но ви Цр кве не оп шти не. 
При сут ни су се на са стан ку по де ли ли око по ди за ња но ве цр кве. Ми хај ло 
Дра жић сма трао је ка ко она тог тре нут ка у Гор њем гра ду ни је по треб на, док 
су се пред став ни ци срп ских дру шта ва на че лу с Алек сан дром Ви до ви ћем сло-
жи ли да са ста ве од бо ре сво јих дру шта ва, ко ји би саку пља ли при ло ге за град-
њу. Пред сед ник Цр кве не оп шти не Јо ван Ву ко вић ис та као је ка ко је Цр ква 

152 Пре пис За клад ни ца Је ли са ве те Ву ка шно вић, тач ка А, 267/46 из 1925. го ди не.
153 Стра жа, Оси јек, бр. 57, (6. ју на 1920), 2.
154 Стра жа, Оси јек, бр. 120, (5. ок то бра 1920), 2.
155 М. Ми шко вић, Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на осјеч ка у ра ду и ми ру 1990–

1997, Ље то пис Срп ског кул тур ног дру штва „Про свје та”, 4 (1998), 118.



61

тра жи ла про стор на Га је вом тр гу, а ка ко се она још не ће гра ди ти, из нај ми ли 
су дво ра ну не ка да шње ма ђар ске шко ле у Ко ло двор ској ули ци.156 

На овој сед ни ци пред став ни ци Цр кве не оп шти не ни су ниг де усме ра-
ва ли при хо де ове за ду жби не у рад Од бо ра за по ди за ње но вог све тог хра ма. 
Ка ко ће с отва ра њем но ве Гор њо град ске срп ско пра во слав не ка пе ле за по че-
ти већ сле де ћих го ди на, вр ло је ве ро ват но да се фонд из за ду жби не ко ри стио 
у те на ме не.

За вре ме Дру гог свет ског ра та фон да ци ја Ву ка ши но вић и за ду жби на 
су кон фи ско ва ни, али ћи ри лич на пло ча с ку ће у раз до бљу 1941–1945. ни је 
укло ње на.

На кон 1945. го ди не, пр ви по мен о за ду жби ни во ди се тек 1952. го ди не, 
под на зи вом „За кла да Је ли са ве те Ву ка ши но вић 3/4”. Ова за ду жби на је пре ма 
Ду ша ну Је лов цу на ци о на ли зова на и Стам бе ни фонд у Оси је ку је у згра ду 
Ву ка ши но вић усе лио ста на ре већ на кон ра та. По том је у при зе мљу спрат не 
ку ће ко ја гле да на глав ни осјеч ки трг, отво рен ре сто ран. Из ра чу на је ви дљи-
во да цр ква уби ре не знат ну на јам ни ну од Ри бљег ре сто ра на. По шту ју ћи 
за ду жбин ска пра ви ла, 30. апри ла 1956. об но вље на је до бро твор ки на гроб-
ни ца. По том је 22. ма ја 1956. одр жан па ра стос. 

Део ку ће (1/4) ко ји је Цр кве на оп шти на ку пи ла на кнад но, од 1953. го-
ди не во ди се под на зи вом „Ри бар ска ули ца бр. 2. 1/4 ку ће”. Од го ди шње 
до би ти кроз на јам ни ну, 5% пла ћа се Цр кви за упра вља ње за ду жби ном те 
тр о шко ве по прав ке ку ће и Стам бе ног фон да.157 

Фо то 13. Да на шњи из глед ку ће „За ду жби не Је ли са ве те Ву ка ши но вић”158

156 „За пи сник Срп ско пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку”, бр. 67/1930.
157 За кла де Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку, по чам од 1952. го ди не.
158 Ау тор фо то гра фи је: Зо ран Ми шко вић, Оси јек (3. сеп тем бар 2018). 
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Фо то 14. Пло ча на ку ћи с ћи ри лич ним нат пи сом за ду жби не159

То ком рат них до га ђа ња 1992. го ди не ски ну та је из вор на ћи ри лич на 
пло ча са згра де Ву ка ши но вић на глав ном осјеч ком тр гу.160 На кон што је у 
ове пр о сто ри је усе ље на Ер сте бан ке, ку ћа се низ го ди на у Оси је ку „тре ти-
ра ла” као „за ду жби на Ер сте бан ке”. 

На кон спо рог суд ског по ступ ка из ме ђу др жа ве и СПЦ, вла сни штво над 
овом за ду жби ном ре ше но је у ко рист СПЦ у Оси је ку и она се да нас на ла зи 
у цр кве ном вла сни штву. Но ва пло ча с ћи ри лич ним нат пи сом „За ду жби на 
Је ли са ве те Ву ка ши но вић” по ста вље на је на сво је ра ни је ме сто 2002. го ди не.161 

13. ЗА ДУ ЖБИ НА ЖИВ КА ПЕ ТРО ВИ ЋА

Пр ви по зна ти спо мен ове за ду жби не у Све то у спен ској цр кви је 1910. 
го ди не. На ме на ове за ду жби не би ла је збри ња ва ње тр о шко ва одр жа ва ња 
Срп ско-пра во слав не ка пе ле на До њо град ском гро бљу.162 

Већ по чет ком 1910. го ди не Цр ква је рас по ла га ла уло гом на име ове за-
ду жби не, ко ји је био уло жен у Срп ској ште ди о ни ци у Оси је ку. Кра јем 1910. 
го ди не Цр кве ни од бор до нео је од лу ку да се ка ма те на овај улог сје ди не с 
нов цем ко јим рас по ла же Ус пен ска цр ква.163

159 Исто.
160 M. Ми шко вић, „Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на осјеч ка у ра ду и ми ру 1990–

1997”, Ље то пис Срп ског кул тур ног дру штва „Пр о свје та”, За греб 1998, 119.
161 Glas Sla vo ni je, br. 25.916, 15. ožuj ka 2002, 32.
162 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 1.
163 Нов ча ни днев ник Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Осе ку за год. 1910, 66.
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14. ЗА ДУ ЖБИ НА ОЛ ГЕ НИ КО ЛИЋ

14.1. Би о граф ски по да ци

Осје чан ка Ол га Ни ко лић ро ди ла се 1846. го ди не у по ро ди ци Ата на си-
је вић, од оца Ва се (1794–1877) и мај ке Пер си де (1814–1885). Њен отац Ва со 
Ата на си је вић по за ни ма њу ле кар, до се лио се 1828. го ди не у Оси јек где је 
иза бран за град ског фи зи ку са. Био је це њен као ле кар. Је дан је од осни ва ча 
Дру штва сла вон ских ли јеч ни ка у Оси је ку и ње гов по ча сни пред сед ник, а 
био је и по ча сни члан Збо ра ли јеч ни ка Хр ват ске у За гре бу. Био је ис так ну ти 
пред став ник осјеч ких Ср ба то ком Ре во лу ци је 1848/49, пред сед ник Срп ске 
пра во слав не цр кве не оп шти не у Оси је ку и са ку пљач прет пла те на књи ге 
Ву ка Ка ра џи ћа.164 Ње на мај ка Пер си да ро ђе на је у осјеч кој пле мић кој по ро-
ди ци Ду ка, ко ја је сво ју пле мић ку ти ту лу до би ла од кра ља Фра ње I у Бе чу, 
26. ју ла 1792. го ди не.165 

С пет на ест го ди на Ол га се уда је за адво ка та Сте ва на Ни ко ли ћа, ко ји 
ка сни је по ста је кра љев ски др жав ни адво кат у Оси је ку. Ни су има ли де це. 
Из не на да је пре ми ну ла 1. мар та 1880. го ди не. Са хра ње на је на осјеч ком До њо-
град ском гро бљу. За пис са спо ме ни ка гла си: „Сво јој пре ми лој и не за бо ра вље-
ној вер ној љу би Ол ги Ни ко лић рођ. Ата на си је вић пр вог мар та 1890. у 19-ој 
го ди ни сво га срет ног бра ка. Не у тје шни ми брач ни друг Сте ван Ни ко лић.”166 

Фо то 15. Гроб ни ца по ро ди це Ни ко лић167

164 V. Du gač ki, Hr vat ski bi o graf ski lek si kon, knji ga 1, Za greb 1983, 261.
165 M. Ko lar-Di mi tri je vić, Hr vat ski bi o graf ski lek si kon, knji ga 1, Za greb 1983.
166 По ро дич на гроб ни ца Ни ко ли ћа на ла зи се ле во од ула за на Пра во слав но гро бље у 

До њем гра ду. По да ци су пре у зе ти с над гроб ног спо ме ни ка 2018. го ди не.
167 Ау тор фо то гра фи је: Зо ран Ми шко вић, Оси јек (3. сеп тем бар 2018).
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14.2. Осни ва ње за ду жби не

На кон смр ти сво је су пру ге Сте ван Ни ко лић се ни је ви ше же нио. У хро-
ни ка ма Срп ске пра во слав не цр кве у Оси је ку спо ми ње се већ 13. апри ла 1897. 
кад је да ро вао ве ли ки саг (ћи лим) за ол тар. 168 

Са осни ва њем за ду жби не за по чео је 8. но вем бра 1915. го ди не. Ње го ва 
имо ви на се тад са сто ја ла из јед не дво спрат не ку ће и јед не при зем не ку ће у 
Но вом Са ду, 99,5 ју та ра зе мље у Ка мен ди ну и 2 ју тра ви но гра да у Оси је ку, 
10 ште ди о нич ких де о ни ца у Но вом Са ду по 1.000 кру на, 6 ма ђар ских зе-
мљо ра сте рет ни ца у укуп ној вред но сти од 12.000 кру на, 5 зе мљо ра сте рет-
ни ца Аграр не при вред не бан ке у Бу дим пе шти у вред но сти од 10.000 кру на 
и 78 др жав них и при ват них сре ћа ка у вред но сти од 20.000 кру на.

Са ста вља ње опо ру ке по ве рио је адво ка ту Бран ку Ву ји ћу из Сом бо ра, 
а у Упра ву за ду жби не (Па тр о нат) име но вао је ми тро по ли та Ди ми три ја Па-
вло ви ћа, по том адво ка та Бран ка Ву ји ћа и осјеч ког про то је ре ја-ста вро фо ра 
Ла за ра Бог да но ви ћа.169 Бран ка Ву ји ћа је сме нио 1921. го ди не, а на ње го во 
ме сто име но вао је ин жи ње ра Кон стан ти на Чу ту ко ви ћа из Оси је ка.170 

14.3. Свр ха за ду жби не

За ду жби на је осно ва на под на зи вом „За кла да Ол ге Ни ко лић рођ. Ата-
на си је вић, у Осе ку”. Сход но овом на зи ву на пра вљен је и за ду жбин ски пе чат.

Пре ма опо ру ци Сте ва на Ни ко ли ћа, тре ба ло је за ло жи ти ње го ве ку ће и 
зе мљу у Но вом Са ду за по ди за ње кре ди та у из но су од 125.000 до 135.000 
кру на, од че га је 110.000 кру на тре ба ло утро ши ти на по ди за ње српскe пра-
во слав не цр кве на ме сту ње го вог ви но гра да у Оси је ку. Оста так из но са тре-
ба ло је утро ши ти за по ди за ње ста на све ште ни ку при хра му на истом зе мљи-
шту, а згра ду ко ја је ра ни је у ви но гра ду по диг ну та тре ба ло је пре и на чи ти 
за стан за цр кве ња ка и вр тла ра те ста кле ник. 

Сви вред но сни па пи ри тре ба ло је да се унов че и уло же у бан ци, ка ко 
би се уби ра ла ка ма та. Ову го ди шњу ка ма ту тре ба ло је ко ри сти ти за по ди-
за ње пра во слав ног хра ма ако из нос од 110.000 кру на ни је био до во љан, а ако 
то ни је би ло по треб но тај је из нос тре ба ло да ва ти у об ли ку сти пен ди ја уче-
ни ци ма Срп ске гим на зи је у Но вом Са ду. Уко ли ко се ова гим на зи ја у Но вом 
Са ду за тво ри, из нос од го ди шње ка ма те тре ба ло је по де ли ти си ро ма шној 
срп ској пра во слав ној де ци у Оси је ку и Но вом Са ду на дан Св. Ол ге 11 (24). 
ју ла. На ме штај из ку ће у ко јој је ста но вао Сте ван Ни ко лић, оста вљен је за 
опре ма ње све ште нич ког ста на. 

Из вр ши тељ опо ру ке био је оба ве зан да из вр ши по ди за ње све тог хра ма 
и оста ло на ве де но у опо ру ци, а уко ли ко не што нов ца пре о ста не, тре ба ло га 
је пре да ти срп ском па три јар ху на упра вља ње.171 

168 Кро ни ка срб ске ис точ. пра восл. цр кве Осеч ке од г. 1881–1930, књи га 1, 11.
169 Глав ни из во ди из опо ру ке по кој ног Сте ва на Ни ко ли ћа од 8. но вем бра 1915. го ди не.
170 До да так 14. март 1921, под т. 1, у: Глав ни из во ди из опо ру ке по кој ног Сте ва на Ни-

ко ли ћа од 8. но вем бра 1915. го ди не.
171 Глав ни из во ди из опо ру ке по кој ног Сте ва на Ни ко ли ћа од 8. но вем бра 1915. го ди не.
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Уко ли ко из вр ши тељ опо ру ке Кон стан тин Чу ту ко вић, на кон про це не 
тро шко ва град ње цр кве, ви си не при хо да и мо гућ но сти по ди за ња зај ма, про-
це ни ка ко ни је мо гу ће оства ри ти во љу из опо ру ке, Ни ко лић од ре ђу је да се из 
до хот ка од имо ви не мо ра ју под ми ри ти сви тро шко ви и ду го ви, а од остат ка 
нов ца да се одр жа ва гроб ни ца, и име так ста ви ти на рас по ла га ње у на уч но-про-
свет не свр хе.172 

До смр ти Сте ва на Ни ко ли ћа про да те су не крет ни не у Но вом Са ду и 
не што зе мље те је ку пље на ку ћа у ули ци на су прот Глав не же ље знич ке ста-
ни це у Оси је ку. Не по сред но пред ње го ву смрт 1924. го ди не, у опо ру ку је 
до да та ње го ва ку ће па зи те љи ца Јо ха на Ухл. Њој је Сте ван Ни ко лић из за ду-
жби не оста вио до жи вот но из др жа ва ње у из но су од 100 кру на у зла ту го ди шње 
те до жи вот но ужи ва ње у ви но гра ду.173 

14.4. Упра вља ње сред стви ма и из ра да но вих пра ви ла

На кон смр ти Јо ха не Ухл 8. де цем бра 1940. го ди не, из вр ши тељ опо ру ке 
Кон стан тин Чу ту ко вић са оста лим чла но ви ма Упра ве за ду жби не за кљу чио 
је ка ко ни је мо гу ће од сред ста ва за ду жби не по ди ћи срп ско-пра во слав ни 
храм те се пре шло на из вр ша ва ње дру ге свр хе за ду жбин ског нов ца. На кон 
под ми ре ња тр о шко ва па ра сто са, одр жа ва ња гр об ни це и упра вља ња имет ка, 
но вац је ста вљен на рас по ла га ње у на уч но-пр о свет не свр хе.174 

Ипак, упра вља ње овим сред стви ма тра ја ло је све га не ко ли ко ме се ци, 
од но сно све до пр о гла ше ња НДХ и ни је по зна то је ли но вац из за ду жби не 
ко ри шћен у на уч но-пр о свет не свр хе пре Дру гог свет ског ра та.

На кон по чет ка ру ше ња срп ско-пра во слав ног са бор ног хра ма 6. ја ну а ра 
1942. го ди не, град ска власт је тре ба ла раз ре ши ти и суд би ну пре о ста лих 
не крет ни на СПЦ у гра ду. Кра јем 1942. го ди не Кон стан тин Чу ту ко вић је 
по зван да пре на ме ни ста ра пра ви ла ове за ду жби не и при ла го ди их за по тре-
бе но вог по ли тич ког по рет ка. За ду жби на је за др жа ла сво је из вор но име, а у 
де ло круг је до да то да се од но си са мо на Ве ли ку жу пу Ба ра ња с гра дом Оси-
је ком. 

Имо ви на за ду жби не је 1942. го ди не об у хва та ла: зе мљи шни по сед од 2 
ју тра с при зем ном еко ном ском згра дом у Цр кве ној ули ци бр. 116 у Оси је ку 
упи сан у зе мљи шној књи зи ул. бр. 83 п. о. Оси јек, не крет ни ну упи са ну у 
зе мљи шној књи зи бр. 3133 у Ули ци кра ља Зво ни ми ра ко ја се са сто ја ла из 
че сти це бр. 1584/10 и ку ће бр. 64/н/1395, ко ја слу жи као свра ти ште и го сти-
о ни ца, гр об ни цу с ка ме ним спо ме ни ком у До њем гра ду и го то ви ну с дру гим 
вред но сти ма. Вред ност ку ће зе мљи шта и згра де у Цр кве ној ули ци је пр о-
це ње на на 60.000 ку на, а не крет ни не у Ули ци кра ља Зво ни ми ра на 360.000 
ку на.175 

172 До да так 14. март 1921, под т. 4, у: Глав ни из во ди из опо ру ке по кој ног Сте ва на Ни-
ко ли ћа од 8. но вем бра 1915. го ди не.

173 Пра ви ла За кла де Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић, у Оси е ку, бр. 1/н – 1942, При е пис.
174 Пра ви ла За кла де Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић, у Оси е ку, бр. 1/н – 1942, При е пис.
175 Точ ка 3. За клад на имо ви на, у: Пра ви ла За кла де Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић, 

у Оси е ку, бр. 1/н – 1942, При е пис.
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У Упра ву за ду жби не име но ва ни су инж. Кон стан тин Чу ту ко вић, адво-
кат Стан ко Хај ду ко вић и ле кар Ми лан Ча чи но вић.176 Свр ха за ду жби не би ла 
је одр жа ва ње па ра сто са сва ке го ди не 13. мар та уз по мен по кој ни ка: Сте ва на 
Ни ко ли ћа, Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић, Ане Ни ко лић рођ. Не шко вић, 
Ми ла на Не шко ви ћа, Пе тра Не шко ви ћа, Пе ре Ата на си је ви ћа, Јо ва на Не шко-
ви ћа и Је ли са ве те Не шко вић уда те Сто ја но вић. Од остат ка при хо да чла но ви 
за ду жби не тре ба ло је да од ре де го ди шњу сво ту за на уч но-про свет ну свр ху 
на на чин:

„1. У из но су до 3.000 ку на на ба ви ти књи ге од нај бо љих хр ват ских књи
жев ни ка, ко је су пи са не у од гој ном и мо рал ном ду ху, а ко је би се као на гра
да раз ди је ли ле уче ни ци ма или уче ни ца ма ко ји су за вр ши ли основ ну шко лу у 
Оси је ку те дје ци ко ја су по сти гла од ли чан успјех у зна но сти, а при то ме су 
си ро чад, ђе ца рат них не моћ ни ка или си ро ма шног ста ња. О по дје ли књи га 
од лу чи ва ло би рав на тељ ство шко ле.

2. По ди је ли ти на јед ној хр ват ској ре ал ној гим на зи ји у Оси је ку 1.000 
ку на тро је уче ни ка или уче ни ца, а ко ји су на зад њој (осмој) го ди ни те шко ле, 
а по ка за ли су ре ла тив но нај бо љи успјех из пред ме та фи зи ке и ма те ма ти ке.

3. За јед но јав но знан стве но пре да ва ње у го ди ни, има се по ди је ли ти 
на гра да од 2.000 ку на оном пре да ва чу, ко ји би у крат ким по те зи ма и ра зу
мљи во, пре до чио нај но ви је зна ње из под руч ја фи зи ке и фи ло зо фи је.

4. Јед ном го ди шње на пр вој сли кар ској из ло жби хр ват ских сли ка ра, 
сли кар нај бо ље уста но вље не сли ке има се на гра ди ти с 2.000 ку на. Сход но 
сред стви ма за ду жби не, ако па тр о нат од но сно упра ва про ци је ни да су у 
мо гућ но сти, мо гу и от ку пи ти сли ку. 

Оцје на уче ни ка, нај бо љих сли ка и књи жев ни ка, тре ба ли су оци је ни ти 
спо ра зум но је дан иза сла ник жу пе Ба ра ња у Оси је ку и је дан члан упра ве за
ду жби не.”

На ова пра ви ла при ста ли су 17. но вем бра 1942. го ди не чла но ви Па тро-
на та за ду жби не инж. Кон стан тин Чу ту ко вић и Стан ко Хај ду ко вић.177 Пра-
ви ла су одо бре на 16. ја ну а ра 1943. го ди не, а одо брио их је жу пан Стје пан 
Хе фер у Оси је ку.178 

14.5. На ци о на ли за ци ја за ду жби не и бор ба за њен по вра ћај

На кон Дру гог свет ског ра та у ко јем су трај но уни ште не гор њо град ска 
Срп ско-пра во слав на ка пе ла и Са бор ни храм Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це, 
осјеч ки све ште ни ци ко ји су се вра ти ли из из бе гли штва ни су мо гли пу но 
то га учи ни ти по пи та њу по врат ка оту ђе не имо ви не. 

176 Точ ка 4. Упра вља ње за клад ном имо ви ном, у: Пра ви ла За кла де Ол ге Ни ко лић рођ. 
Ата на си је вић, у Оси е ку, бр. 1/н – 1942, При е пис.

177 Точ ка 5. Из вр ше ње свр хе за кла де, у: Пра ви ла За кла де Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на-
си је вић, у Оси е ку, бр. 1/н – 1942, При е пис.

178 Пра ви ла За кла де Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић, у Оси е ку, бр. 558/1943, 16. 1. 1943.
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Про то је реј-ста вро фор Ла зар Ми шко вић спо ми ње ка ко је Цр ква већ 26. 
ав гу ста 1955. го ди не по кре ну ла пи та ње ове за ду жби не и то из раз ло га јер 
ни је би ло ни ти по тре бе за по ди за ње још јед не цр кве у До њем гра ду из За-
ду жби не Ол ге Ни ко лић пре Дру гог свет ског ра та, а ка ко се на кон ра та отво ри-
ла по тре ба за тим нов цем јер се же ле ла по ди ћи но ва цр ква на ме сту сру ше не. 
Он на во ди ка ко је На род ни од бор Гра да Оси је ка одо брио еван ге ли сти ма да 
об но ве свој храм, Је вре ји ма да пре у зму си на го гу и да је из нај ме, а адвен ти-
сти ма у За гре бач кој ули ци зи да ње но ве згра де за сво је по тре бе. Сход но 
то ме и СПЦ је мо ли ла сред ства за по ди за ње но вог све тог хра ма.179 

Пи та ње имо ви не ре ша ва но је 25. апри ла 1956. го ди не под бр. 7995/65, 
кад је На род ни од бор Оси је ка, Одјел за при вре ду до зво лио да се ло кал у 
Ка ра џи ће вој ули ци бр. 64 мо же пре тво ри ти у бо го мо љу, те да се од то га дана 
СПЦ и За ду жби на Ол ге Ни ко лић у за јед ни ци по нов но усе ља ва ју у ту згра ду. 
Чи ни се ка ко су ко му ни сти да ва њем ове не крет ни не СПЦ у Оси је ку на сто ја-
ли што лак ше ре ши ти пи та ње по ди за ња но вог са бор ног хра ма, али и пи та ње 
Гор њо град ске срп ско-пра во слав не ка пе ле, ко ја је по сто ја ла до 1941. го ди не. 

На че лу Па тро на та су се 1956. го ди не на ла зи ли Стан ко Хај ду ко вић, Кон-
стан тин Чу ту ко вић и Ду шан Је ло вац. Они су у На род ном од бо ру Ко та ра 
Оси јек –Гор њи град пре до чи ли при хо де и рас хо де од за ду жби не, а у при хо-
ди ма тре ба ис так ну ти да је уз не крет ни ну у Ка ра џи ће вој бр. 64, на ве де но и 
зе мљи ште у Ули ци брат ства и је дин ства бр. 116.180 Ни је по зна то да ли је Од бор 
за ду жби не ре ша вао по врат це ле имо ви не и пре 1956. го ди не. Ве ро ват но је 
да је Цр ква и пу но ра ни је тра жи ла сво је ста ре фон да ци је и за ду жби не, а да 
се про цес од ви јао по сте пе но и с ма њим успе хом.

Ипак, СПЦ у Оси је ку не ће при сту пи ти осни ва њу ка пе ле у ку ћи у Ка ра-
џи ће вој ули ци. О то ме го во ри ре ше ње Ко ми си је за по ре зне жал бе Ко та ра 
Оси јек у ко јем сто ји да се Цр ква у Оси је ку жа ли ла на по рез ко ји је мо ра ла 
пла ти ти на до хо дак од ове не крет ни не за 1956. го ди ну. Ко ми си ја је утвр ди-
ла ка ко у ку ћи ни је бо го мо ља и пре ма то ме СПЦ у Оси је ку мо ра пла ти ти 
по рез.181 

Тих го ди на ку ћа у Ка ра џи ће вој 64 ни је би ла пра зна. Је дан део био је 
пре тво рен у ло кал пред у зе ћа „Ду хан Ро вињ”, у по дру му се на ла зио ре сто ран 
„Ко ло двор ска ре ста у ра ци ја”, а по сто ја ло је и не ко ли ко ста но ва са ста на ри ма. 
Цр ква је од њих уби ра ла ста на ри ну, али их ни је мо гла исе ли ти из ове ку ће. 
За то се у овој ку ћи ни је ни мо гла отво ри ти им про ви зо ва на ка пе ла. Из тр о-
шко ва је ви дљи во ка ко СПЦ на ста вља ис пу ња ва ти пра ви ла За кла де и та ко 
одр жа ва гроб но ме сто по ро ди це Ни ко лић те при ре ђу је го ди шњи па ра стос.182 

179 Л. Ми шко вић, О пред став ци од 26. ав гу ста 1955. год. за за ду жби ну За кла де Ол ге 
Ни ко лић.

180 Би ланс је под не шен 13. мар та 1957. го ди не и на њој су пот пи са ни др Стан ко Хај ду-
ко вић, инж. Кон стан тин Чу ту ко вић и Ду шан Је ло вац, у: За кла да Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на-
си је вић, под на ша из вје шће о ра ду са би лан цом из год. 1956. град ском На род ном од бо ру 
Од сје ка за Про свје ту Оси јек г. гр.

181 Ре ше ње по во дом жал бе За кла де Ол ге Ни ко лић, из Оси је ка ули ца Ка ра џи ће ва кбр. 
64, Ко ми си ја за по ре зне жал бе На род ног од бо ра Ко та ра Оси јек, бр. 22.799, 1957.

182 За кла да Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић под но си из ве штај о ра ду у год. 1957. с 
би лан сом о при хо ду и рас хо ду град ском На род ном од бо ру Од сјек за пр о свје ту у Оси је ку 
Гор. град.
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Зе мљи ште и згра ду у Ули ци брат ства и је дин ства бр. 116 Цр ква је да ла 
у за куп Ми ло шу Осто ји ну 1956. го ди не.183 Уви дом у при ја ву по ре за сле де ћих 
го ди на ви ди се ка ко СПЦ ни је мо гла пла ћа ти по рез др жа ви па је На род ни 
од бор Оп шти не Оси јек 1958. го ди не до ста вио ре ше ње Ми ло шу Осто ји ну 
ка ко за куп ни ну тре ба да пла ћа На род ном од бо ру, а не СПЦ.184 

До 1960. го ди не ко му ни стич ка власт пр о ме ни ла је сво ју од лу ку ве за но 
за отва ра ње ка пе ле у Ка ра џи ће вој ули ци. Кра јем 1961. град ска власт је СПЦ 
у Оси је ку по ну ди ла за ме ну за ку ћу из За ду жби не Ол ге Ни ко лић. Сто га је 
град ска власт 1. но вем бра 1961. Цр кви до де ли ли јед но спрат ни цу у Ра ди ће вој 
ули ци бр. 34 („ви ла Гил до”), у чи јем се при зе мљу до та да на ла зио Млеч ни 
ре сто ран.

Цр кве ни од бор на че лу с Ду ша ном Ра да но ви ћем и пр о то је ре јом-ста-
вро фо ром Ла за ром Ми шко ви ћем ни је се сла гао с од у зи ма њем ове за ду жбин-
ске ку ће и до де лом дру ге „не цр кве не” не крет ни не. Цр ква је и да ље тра жи ла 
ре ше ње за сво ју имо ви ну из Срп ско-пра во слав не ка пе ле, ко ја је по сто ја ла у 
Гун ду ли ће вој ули ци у Гор њем гра ду, а ко ја је де мо ли ра на 1941. го ди не. Раз-
лог је био број вер ни ка у Гор њем гра ду ко ји је зах те вао још јед ну пра во слав-
ну бо го мо љу. Цр ква је ипак при хва ти ла овај но ви про стор и 1. но вем бра 
1961. го ди не у њу се усе лио но во по ста вље ни па рох а 2. но вем бра осјеч ки 
про то на ме сник Пе тар Са мар џи ја. Убр зо су за по че ли и ра до ви на адап та ци ји 
и при ла го ђа ва њу про сто ра за цр кве не по тре бе.185 

Чла но ви упра ве За ду жбин ског па тро на та про ме ни ће се 1983. го ди не 
кад ће се у Упра ви на ћи про то је реј-ста вро фор Ла зар Ми шко вић и адво кат 
Бра ни вој Ди ми три је вић. Ди ми три је вић је та ко ис тра жи вао пи та ње ку ће и 
зе мљи шта у Ули ци брат ства и је дин ства 116, на во де ћи ка ко се у ста рим зе мљи-
шним књи га ма ку ћа на бр. 3170 во ди као вла сни штво за ду жби не, а у но вим 
књи га ма за ду жби на се не спо ми ње. Он да ље на во ди ка ко ку ћом на зе љи шту 
од 233 ква драт на ме тра од ок то бра 1980. го ди не упра вља СПЦ у Оси је ку, а 
ко ја уби ре ма лу ста на ри ну и под ми ру је дру штве не оба ве зе ку ће и по се да. 
Ме ђу тим, 18. мар та 1983. го ди не Ко ми си ја Ко ми те та за ур ба ни зам и ко му-
нал не по сло ве Оси је ка до не ла је од лу ку да сру ши ку ћу због ло шег ста ња 
кад оси гу ра но ви стан за ста на ра, а да се на за пад ном де лу пар це ле омо гу ћи 
при лаз су сед ним ста на ри ма и њи хо вим ку ћа ма. Са овом од лу ком су се сло-
жи ли чла но ви Па тро на та за ду жби не.186 

Цр ква све до 1991. го ди не ни је ус пе ла да на аде ква тан на чин ре ши пи-
та ње имо ви не из ове за ду жби не. Рат на до га ђа ња 1991–1995. су цео про цес 
до дат но од го ди ли, те се он и да нас на ла зи у не ре ше ним имо вин ско-прав ним 
од но си ма. 

183 По ре зна при ја ва за при хо де од згра да, дру ге мо ви не и имо вин ских пра ва за 1956. 
го ди ну, За кла да Ол ге Ни ко лић рођ. Ата на си је вић – При ја ву под на ша: инж. Ко ста Чу ту ко вић 
Оси јек г. г. Трг. Ог ње на При це 4, Оси јек, 28/I 1957.

184 Рје ше ње за за бра ну, На род ни од бор Оп ћи не Оси јек, Се кре та ри јат за фи нан ци је 
број: 04-26/55-1958. -7-КМ, Оси јек, 30. 1. 1958.

185 Ле то пис Срп ске пра во слав не цр кве у Оси је ку 1960. год. (1. ав гу ста 1958 – 28. ју на 1965).
186 Пи смо адво ка та др Бра ни во ја Ди ми три је ви ћа упу ће но Ла за ру Ми шко ви ћу, чла ну 

Па тро на та За кла де пок. Ол ге Ни ко лић, Оси јек, 22. мар та 1983.
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15. ЗА ДУ ЖБИ НА ИРЕ НЕ МУ А ЧЕ ВИЋ

15.1. Би о граф ски по да ци

Ире на пле ме ни та Му а че вић ро ђе на је 1861. го ди не у по ро ди ци Га ве ла. 
Уда ла се за Осје ча ни на Пе ру Му а че ви ћа. У бра ку с њим има ла је тро је де це: 
Бран ка, Ђор ђа и Љу би цу. Пре ми ну ла је на кон ду ге бо ле сти 7. ја ну а ра 1920. 
го ди не и са хра ње на је на До њо град ском гро бљу. О Ире ни Му а че вић но ви не 
пи шу: „По кој на је би ла из о бра же на го спо ђа, а ра ди сво је до бр о те ср ца на 
да ле ко по што ва на.”187

15.2. Осни ва ње за ду жби не и њен рад

О ра ду и жи во ту ове Осје чан ке са чу ва но је ја ко ма ло по да та ка. Она је 
1897. го ди не да ла зна ча јан нов ча ни при лог за рад Срп ске жен ске до бро твор-
не за дру ге у Оси је ку, а по том је уче ство ва ла у осни ва њу Срп ског ђач ког 
дру штва „Бран ко во ко ло”. 

Са осни ва њем за ду жби не Ире на Му а че вић за по че ла је на кон осни ва ња 
овог дру штва. За ду жби на је об у хва та ла књи ге за би бли о те ку овог дру штва, 
ко је су тре ба ле би ти на рас по ла га њу уче ни ци ма. Тач на го ди на ка да је при-
сту пље но осни ва њу ни је по зна то, али се ве ро ват но ра ди ло о пе ри о ду до 
Пр вог свет ског ра та. На кон 1918. го ди не она је из за ду жби не по клонила фонд 
књи га Срп ско-пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Оси је ку, ко ја је пре у зела 
бри гу за на ме ну књи га и њи хо во из да ва ње.188 Ове књи ге су по том при кљу-
че не фон ду Срп ске чи та о ни це До њи град, ко ја је де ло ва ла при Срп ско-пра-
во слав ној цр кве ној оп шти ни све до про гла ше ња НДХ.

16. ЗА ДУ ЖБИ НА НИ КО ЛЕ И ЉИ ЉА НЕ ЛУ ЈА НО ВИЋ

16.1. Би о граф ски по да ци

Стра да ње срп ске за јед ни це у Оси је ку то ком Дру гог свет ског ра та те 
ру ше ње Са бор не цр кве у До њем гра ду, и де мо ли ра ње Гор њо град ске срп ско-
-пра во слав не ка пе ле оста ви ли су ве ли ку пра зни ну у вер ском жи во ту осјеч ких 
Ср ба. Про ме на дру штве ног са ста ва и уре ђе ња у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји 
до при не ла је про па да њу гра ђан ског ста ле жа ме ђу Ср би ма у Оси је ку. Ме ђу 
њи ма су би ли и Ни ко ла и Љи ља на Лу ја но вић.

Би о граф ски по да ци о овим за ду жби на ри ма вр ло су оскуд ни. Ми ло рад 
Ми шко вић на во ди ка ко је Ни ко ла Лу ја но вић као ге не рал пре ме штен у Оси јек 
за вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је, где се оже нио и трај но на ста нио. За вр шет-
ком Дру гог свет ског ра та, ње го ва су пру га Љи ља на и он оста ју да жи ве у 

187 Стра жа, Оси јек, 2 (7. ја ну а ра 1920), 3.
188 Стра жа, Оси јек, 5 (12. ја ну а ра 1920), 3.
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Оси је ку, ка да су се окре ну ли Цр кве ној оп шти ни и ка да су по че ли да по др-
жа ва ју по ди за ње но вог са бор ног хра ма 60-их го ди на ХХ ве ка.189 

16.2. Осни ва ње за ду жби не и ње на на ме на

На кон смр ти Ни ко ле Лу ја но ви ћа, Љи ља на Лу ја но вић је при сту пи ла 
пи са њу опо ру ке и осни ва њу за ду жби не 1958. го ди не. Она је оста ви ла две 
уло жне књи жи це Ко му нал не бан ке у Оси је ку Срп ско-пра во слав ној цр кве ној 
оп шти ни у Оси је ку-До њи град. Од нов ца ко ји се на ла зи на књи жи ца ма тре-
ба ла се осно ва ти за ду жби на под на зи вом „За ду жби на ге не ра ла Ни ко ле С. 
Лу ја но ви ћа и ње го ве су пру ге Љи ља не из Оси је ка”.190 Као чла но ви Упра ве 
За ду жби не име но ва ни су ње на мај ка или те тка, инж. Јо сип Хор ват и проф. 
Ми ле на Хор ват.191 

За ду жбин ски но вац је по том ста вљен на рас по ла га ње Од бо ру за по ди-
за ње Са бор ног хра ма у До њем гра ду. На те ме љу до при но са по ди за њу но вог 
Ус пен ског хра ма, су пру жни ци Лу ја но вић су увр ште ни и ме ђу цр кве не кти-
то ре у Оси је ку.192 

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

Dr med. Zo ran MIŠ KO VIĆ193

Osi jek, Cro a tia

EN DOW MENTS AS A FAC TOR IN CON SER VA TION OF  
SER BIAN NA TI O NAL IDEN TITY IN OSI JEK

SUM MARY: The en dow ments of Serbs in Osi jek we re first no ted in the se cond half of 
the 19th cen tury when Osi jek was do mi na ted by the Ger man-Hun ga rian in flu en ce, which 
con tri bu ted to as si mi la tion. Ac cor ding to the ac hi ve be lon ging to Ser bian Ort ho dox Chu rch 
in Osi jek and pri va te ar hi ve of a Ser bian or ho dox pri est (pr o to je rej-sta vro for194) La zar Miš-
ko vić, the re ha ve been 16 en dow ments of the Osi jek Serbs from the mid dle of the 19th cen tury 
up to now. The first en dow ment was esta blis hed by Osi jek tra der Đor đe Ko stić in 1873 and it 
was de di ca ted to the Ser bian Ort ho dox cha pel at the ce me tery and scho lar ships for the lo cal 
Ser bian ele men tary school stu dents. Among ot her en dow ments, cul tu ral-re li gi o us ele ments 
we re pre do mi nant and the fo un ders esta blis hed them in or der to help the stu dents and po or 
Serbs and to streng hten the cul tu ral-re li gi o us work of the Ser bian Ort ho dox Chu rch in Osi jek. 
With the help of the se en dow ments, the Ser bian Ort ho dox Chu rch mu ni ci pa lity had the ac cess 
to funds ne e ded to in vest in the Ser bian ele men tary school, for scho lar ships for its stu dents 
and to help Ser bian cul tu ral so ci e ti es in Osi jek. In this way, the na ti o nal, re li gi o us and cul tu ral 
iden tity of the Ser bian so ci ety was pre ser ved in a city we re Serbs we re mi no rity. Af ter the 

189 Ле то пис Св. Ус пен ског хра ма у Оси је ку (12. ав гу ста 1965 – 30. де цем бра 1975).
190 Опо ру ка Љи ља не и Ни ко ле Лу ја но ви ћа, Оси јек, 2. фе бру а ра 1958.
191 На опо ру ци су пот пи са ни Љи ља на Лу ја но вић и све до ци инж. Јо сип Хор ват и проф. 

Ми ле на Хор ват.
192 По пис кти то ра и при ло жни ка Св. хра ма Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це у Оси је ку 

1961. го ди не, у: Ле то пис Св. Ус пен ског хра ма у Оси је ку (12. ју ла 1965 – 30. де цем бра 1975).
193 Е-mail : zo ran.mi sko vic3@gmail.com 
194 Arc hpri est – cross-be a rer
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In de pen dent Sta te of Cro a tia was esta blis hed in 1941, all en dow ments of the Ser bian Ort ho dox 
Chu rch in Osi jek we re con fi sca ted and in this way the pro cess of eli mi na tion of the Ser bian 
Ort ho dox Chu rch mu ni ci pa lity and its cul tu ral-edu ca ti o nal ac ti vi ti es had be gun. Af ter the 
Se cond World War, the com mu nist go vern ment gran ted te nant rights for the pr o per ti es from 
the Jo van La lo še vić, Ol ga Ni ko lić and Je li sa ve ta Vu ka ši no vić en dow ments. In that way, the 
Church had lost full ac cess to the se pr o per ti es. Af ter the war from 1991 to 1995, the new 
po li ti cal system did not ac ce le ra te the re turn of na ti o na li zed Chu rch pro perty. To day, only 
the pro perty-le gal re la ti on ships of the Je li sa ve ta Vu ka ši no vić en dow ment are re sol ved and 
cur rently it is now and again be ing ma na ged by the Ser bian Ort ho dox Chu rch in Osi jek. 

KEYWORDS: Ser bian en dow ments, fight aga inst as si mi la tion, Osi jek, Osi jek Serbs, 
con fi sca ted pro perty





UDC 341.3(497.11)”1919”
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

Д р  Д у  ш а н  M .  И Л И  Ј И Н 1

БШ „Лу јо Да ви чо”, Бе о град, Ср би ја

ЕКО НОМ СКО-ФИ НАН СИЈ СКА ПО ЗА ДИ НА  
ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ НЕ ПОТ ПИ СИ ВА ЊА УГО ВО РА  

О МИ РУ СА АУ СТРИ ЈОМ У СЕП ТЕМ БРУ  
И НО ВЕМ БРУ 1919. 

СА ЖЕ ТАК: Текст се ба ви ве зом из ме ђу рат не од ште те Ср би је по сле Пр вог 
свет ског ра та и фи нан сиј ских оба ве за про из и шлих из ње ног ује ди ње ња са за-
пад ним ју го сло вен ским по кра ји на ма, као де ло ви ма бив ше Ау стро у гар ске мо-
нар хи је. На при ме ру не пот пи си ва ња уго во ра о ми ру из ме ђу Кра ље ви не СХС 
и Ау стри је због не при хва тљи во сти пред ло же ног на чи на от ку па др жав них 
до ба ра бив ше Мо нар хи је и пла ћа ња са ве зни ци ма „три бу та за осло бо ђе ње” из 
рат не од ште те Ср би је, при ка зан је зна чај фи нан сиј ских пи та ња у уго во ри ма 
о ми ру, као и до след ност ју го сло вен ске од штет не по ли ти ке пред зах те ви ма 
ве ли ких си ла. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кон фе рен ци ја ми ра, де ле га ци ја Кра ље ви не СХС, рат ни 
ду го ви, от куп др жав них до ба ра, Ау стро у гар ска, ли бе ра ци о ни три бут, јун ски 
аран жман 

По во дом утвр ђи ва ња усло ва за про ду же ње при мир ја у мар ту 1919. го ди не, 
Фран цу ска je у Ко ми си ји за при ста ни шта, пу те ве и же ле зни це на Кон фе рен-
ци ји ми ра под не ла пред лог да се зе мља ма по ра же ним у Пр вом свет ском ра ту 
уве ду знат на фи нан сиј ска оп те ре ће ња, на ро чи то на же ле зни ца ма. У осно ви овог 
пред ло га би ла је иде ја о је дин стве ној ма те ри јал ној од го во р но сти свих те ри то-
ри ја по ра же них зе ма ља. У исто вре ме, Че хо сло вач кој и Пољ ској, као де ло ви ма 
бив ше Ау стро у гар ске мо нар хи је, омо гу ће но је по том осно ву од ла га ње фи-
нан сиј ских оба ве за до 1926. го ди не. Пред ло гом је отво ре но и пи та ње ста ту са 
бив ших ау стро у гар ских обла сти ко је су ушле у са став Кра ље ви не СХС.2 

Ан те Трум бић, ми ни стар спољ них по сло ва Кра ље ви не СХС и ју го сло-
вен ски де ле гат у на ве де ној Ко ми си ји, за тра жио је из у зе ће за ју го сло вен ске 

1 Е-адре са: di li jin @e u net.rs 
2 Bog dan Kri zman, Bo gu mil Hra bak, Za pi sni ci sa sed ni ca de le ga ci je Kra lje vi ne SHS na 

mi rov noj kon fe ren ci ji u Pa ri zu 1919/1920, Be o grad 1960, 70–72; Ве ли зар Јан ко вић, Уго вор о 
ми ру и на ша оште та: (кон фе рен ци ја одр жа на у Клу бу бе о град ских ра ди ка ла 12X1919), 
Бе о град 1920, 19–20, 55–56.
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кра је ве. Ме ђу тим, сви дру ги чла но ви Ко ми си је би ли су про тив, те је ње гов 
зах тев од би јен. Не по во љан ис ход Трум би ће вог по ку ша ја иза звао је раз ли-
чи те ре ак ци је у ју го сло вен ској де ле га ци ји. За Јо си па Смо дла ку, хр ват ског 
по ли ти ча ра из Дал ма ци је и де ле га та на Кон фе рен ци ји ми ра, то је би ло упо-
зо ре ње да са ве зни ци Кра ље ви ну СХС сма тра ју „за не при ја тељ ску зе мљу у 
по гле ду те ри то ри ја ко је су до са да би ле де ло ви Ау стро у гар ске”. Ми лен ко 
Ве снић, ди пло ма та Кра ље ви не Ср би је и ви ше го ди шњи по сла ник у Па ри зу, 
ми слио је „да од ових од лу ка не тре ба има ти бо ја зни”, јер се Кра ље ви на 
„не ће сма тра ти као не при ја тељ ска, те ... се ове ме ре не ће на (њу) при ме ни ти”. 
Као шеф ју го сло вен ске де ле га ци је, Ни ко ла Па шић се из ја снио за фран цу ски 
про је кат са мо услов но – тј. ако се Кра ље ви ни СХС при зна ста тус ко ји је био 
пред ви ђен за Че хо сло вач ку и Пољ ску.3 

Ка да је убр зо по том по че ла при пре ма ми ров ног уго во ра са Ау стри јом, 
Са вет че тво ри це при хва тио је фран цу ску за ми сао о је дин стве ној ма те ри јал-
ној од го во р но сти као прин цип у по ступ ку фи нан сиј ске ли кви да ци је бив ше 
Ау стро у гар ске мо нар хи је, али је од лу че но да се са мо „Не мач ка, Ау стри ја и 
Ма ђар ска има ју сма тра ти и тре ти ра ти као не при ја те љи, а оста ли на ро ди 
не ка да шње двој не мо нар хи је – не”. Пре ма ис тој од лу ци, они не би пла ћа ли 
ни ти на дру ге на чи не сно си ли ве ли ке те ре те ра та, али не би до би ли ни рат-
ну од ште ту. Ве ли ким си ла ма је, ме ђу тим, би ло „вр ло не згод но” да на пла те 
огром ну од ште ту „ако од це ле бив ше Ау стро у гар ске оста ну са мо Ма ђар ска 
и Ау стри ја да са ме сно се све те ре те”, јер оне „ни у ком слу ча ју” ни су би ле 
у мо гућ но сти да ис пла те „све што тре ба ста ра мо нар хи ја да пла ти”.4 Та ко је 
це ла Ау стро у гар ска у гра ни ца ма из 1914. го ди не про гла ше на „за ду жни ка 
за на кна ду ште те”, а сва ње на имо ви на, без об зи ра где се на ла зи ла, узе та је као 
га ран ци ја ре па ра ци о ног ду га ако Ау стри ја и Ма ђар ска не би би ле у ста њу 
да га ис пла те.5 

Без об зи ра на то што оста ли на ро ди бив ше Ау стро у гар ске мо нар хи је 
ни су тре ти ра ни као не при ја те љи, ве ли ке си ле су сма тра ле да би би ло оправ да-
но да они сво јим ве ли ким са ве зни ци ма олак ша ју да до ђу до што ве ћег де ла 
сво је од ште те, због че га је од лу че но да све бив ше ау стро у гар ске обла сти 
пла те кон три бу ци ју у ко рист је дин стве ног са ве знич ког Ре па ра ци о ног фон да. 
Као осно ва за утвр ђи ва ње тих оба ве за узе ти су: вред ност ау стро у гар ских 
др жав них до ме на (шу ма, руд ни ка, же ле зни ца итд), пред рат ни и рат ни ду-
го ви Мо нар хи је и штет не фи нан сиј ске по сле ди це ра та (па пир ни но вац, ин-
ва лид ни не и др.). „За Ср би ју и оста ле зе мље ко је су се про ши ри ле рас па дом 
Ау стро-Уга р ске мо нар хи је, а ујед но (су) има(ле) пра во на ре па ра ци ју”, пред-
ло же но је „да се од њи хо вих бу ду ћих по тра жи ва ња од мах има ју од би ти сви 
ду го ви но вих обла сти, а за оста так свог по тра жи ва ња (су) има(ле) че ка ти то-
ли ко вре ме на ко ли ко је по треб но дру гим оште ће ним др жа ва ма да сра зме р ни 
део до би ју из за јед нич ког ре пара ци о ног фон да”.6 

3 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 70–72. 
4 В. Јан ко вић, нав. де ло, 19–20, 46–47. 
5 Рат на ште та при чи ње на нам од Не ма ца и ње на на кна да, К. Сто ја но вић – Ст. Про ти ћу, 

Па риз, 3. мај 1919, 4 (Ар хив Ју го сла ви је, у да љем тек сту: АЈ, 336, 78, II, /411/).
6 „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Ар хив СА НУ, Остав-

шти на Ко сте Сто ја но ви ћа, 13620/13; В. Јан ко вић, нав. де ло, 42–50. 
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Пре ма ме ђу на род ном пра ву, от ку пљи ва ње др жав них до ба ра (до ме на) 
ни је до та да би ло по зна то као оба ве за за др жа ве ко је пре у зму део „ка кве те-
ри то ри је”. Ме ђу тим, због огром них рат них ште та и из да та ка ве ли ких си ла 
„на шло (се) да су до ме ни згод на мо не та”, ко ја ће им омо гу ћи ти да од бив ше 
Ау стро у гар ске оства ре што ве ћу на пла ту. „То је би ла аме рич ка иде ја, аме-
рич ка те за, ко ју је од мах при хва ти ла и Ен гле ска”, а про це ну вред но сти др жав-
них до ба ра бив ше Ау стро у гар ске тре ба ло је да оба ви Ре па ра ци о на ко ми си ја. 
Овај из нос имао се пре ко уго во ра о ми ру са Ау стри јом и Ма ђар ском еви ден-
ти ра ти као део ма се за јед нич ког Ре па ра ци о ног фон да и ра чу на ти као да су 
оне за то ли ко от пла ти ле део рат не од ште те ко ја им је од ре ђе на.7 По што је 
Ре па ра ци о на ко ми си ја у слу ча ју Кра ље ви не СХС тек тре ба ло да про це ни 
би ланс ду го ва ња ње них за пад них обла сти, с јед не стра не, а с дру ге стра не 
по тра жи ва ње Кра ље ви не Ср би је по осно ву рат не ште те, Кон фе рен ци ја ми ра 
је не зва нич но, „пре ко јед ног на шег глав ног де ле га та”, по ну ди ла Кра ље ви ни 
као ре ше ње упро шће ни „сим пли фи ци ра ни” по сту пак ли кви да ци је фи нан-
сиј ских оба ве за „у ви ду бр зе ком пен за ци је”, уз „ак тив ни сал до” од око по ла 
ми ли јар де фра на ка8. 

По чет ком ју на 1919. го ди не, Вр хов ни са вет је пи та ње ком пен за ци је ду-
го ва ња и по тра жи ва ња на след ни ца Ау стро у гар ске мо нар хи је ре гу ли сао 
по себ ним фи нан сиј ским спо ра зу мом („јун ски аран жман”), ко ји је чи нио 
це ли ну са ау стриј ским ми ров ним уго во ром. Аран жман је укљу чи вао и из нос 
тзв. „ли бе ра ци о ног три бу та”, тј. „до бр о вољ ни” при лог са ве зни ци ма за осло-
бо ђе ње бив ших ау стро у гар ских под руч ја у из но су од 1,5 ми ли јар ди фра на-
ка. У пла ћа њу ове оба ве зе тре ба ло је да за јед нич ки уче ству ју Че хо сло вач ка, 
Пољ ска, Ита ли ја, Ру му ни ја и Кра ље ви на СХС. Удео ју го сло вен ске кра ље-
ви не за ње не за пад не обла сти про це њи ван је на 200–300 ми ли о на фра на ка, 
а ви си на уче шћа у ли бе ра ци о ном три бу ту од ре ђи ва ла се на осно ву по ре ске 
сна ге сва ке од ових зе ма ља. Об ра чун, на чин и ро ко ви пла ћа ња би ли су ре-
гу ли са ни чла но ви ма 4 и 5 спо ра зу ма. Пре ма чла ну 4, на при мер, др жа ве код 
ко јих је из нос ду го ва ња за осло бо ђе ње и от ку па др жав них до ба ра био ве ћи 
од из но са ко ји је тре ба ло да при ме на име ре па ра ци ја, мо ра ле су да за ту раз-
ли ку из да ју об ве зни це, на ко је до 1. ја ну а ра 1926. го ди не ни је ра чу на та ка-
ма та. Од та да па до кра ја 1930. пла ћа ло се „5% ка ма те без от пла те глав ни це”, 
а од 1. ја ну а ра 1931. пла ћа ла се и глав ни ца, у два де сет пет го ди шњих ра та, 
до пот пу не ис пла те 31. де цем бра 1955. го ди не. 

Члан 5 спо ра зу ма пред ви ђао је тре нут ну ком пен за ци ју ду го ва ња и по тра-
жи ва ња за све зе мље на след ни це Ау стро у гар ске мо нар хи је.9 Ју го сло вен ска 
еко ном ско-фи нан сиј ска сек ци ја сма тра ла је да је он „уби ствен за Ср би ју”.10 
Јер, дуг Кра ље ви не СХС пре ма Ре па ра ци о ном фон ду био је њи ме де фи ни сан 
као акон та ци ја (аванс), од но сно као да је њој већ ис пла ћен део срп ске рат не 

7 Исто, 46–49.
8 Исто, 52–53.
9 Аран жман о до при но су тро шко ва за осло бо ђе на под руч ја бив ше Ау стри је, Број 7.421, 

Пред сед ни ку кон фе рен ци је Ми ра, Па риз, 30. но вем бар 1919, стр. 1–3, АЈ, 336, 40, II, (7.421); 
В. Јан ко вић, нав. де ло, 50–51; „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, 
Ар хив СА НУ, Остав шти на К. Сто ја но ви ћа, 13.620/13.

10 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 14. ја ну ар 1920, 2, Ар хив СА НУ, Остав шти на К. 
Сто ја но ви ћа, 13.622.
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од ште те,11 што је прак тич но зна чи ло гу би так пра ва на од ште ту из Ре па ра ци-
о ног фон да на нео д ре ђе но вре ме. На при мер, „ако би дуг но вих кра је ва био 
тре ћи на срп ског по тра жи ва ња, он да би Ср би ја са Цр ном Го ром за пре о ста-
ле две тре ћи не сво јих по тра жи ва ња из за јед нич ког са ве знич ког ре па ра ци о-
ног фон да до шла на ред тек кад би из ње га Ен гле ска, Фран цу ска и Ита ли ја 
на ми ри ле... тре ћи ну њи хо ве тра жби не”.12 Ова кво ста ње мо гло се при том 
оду жи ти на нео д ре ђе ни број го ди на.13 

Еко ном ски екс пер ти у ју го сло вен ској де ле га ци ји сма тра ли су да „на че ло 
про ду же не от пла те”, из ра же но у Чла ну 4 фи нан сиј ског аран жма на, зах те ва 
јед на ку при ме ну на све „др жа ве код ко јих тра жби на за ре па ра ци ју над ма шу-
је ду го ви ну за осло бо ђе ње и от куп др жав них до ба ра”, те да би би ло „не пра-
вед но кад би др жа ве ко је су нај ви ше пре тр пе ле у имет ку и кр ви... мо ра ле да 
тр пе још и ту ште ту да пла ћа ју од мах сво ја ду го ва ња, и то на ра чун ре па ра-
ци ја”. Према њи хо вом ми шље њу, Члан 5 тре ба ло је ту ма чи ти та ко „да се не 
ком пен зи ра од мах цео из нос ду го ва ња по осно ву осло бо ђе ња и от ку па јав них 
до ба ра, не го да се ком пен зи ра ју са мо они из но си ко ји се има ју сма тра ти до спе-
лим у сми слу на че ла из ра же них у чл. 4. јер је уз јед нин стве но на че ло ком-
пен за ци је... мо ра ло по сто ја ти и је дин стве но на че ло до спе ва ња ду го ва ња”.14 

Ко ста Сто ја но вић, пред сед ник еко ном ско-фи нан сиј ске и са о бра ћај не 
сек ци је у ју го сло вен ској де ле га ци ји, за сту пао је ми шље ње да „про тив ова квог 
ре ше ња ве ли ких си ла тре ба да се диг не це ла на ша зе мља”. Ве ли зар Јан ко вић, 
пак, упо зо рио је да „Ср би ја оче ку је ми ли јар де за пре тр пље ну ште ту”, а да ће 
је са ве зни ци ова квим ре ше њем „ру и ни са ти”, због че га би се мо ра ла по бу ни ти 
це ла др жа ва и „на пра ви ти ала рм, као што је то чи ни ла и Бел ги ја”. Де ле га ци ја 
је сто га пред ло жи ла да у Па риз до ђу пред сед ни ци ју го сло вен ске скуп шти не 
и вла де, па да се ра ди по бољ ша ња усло ва от пла те ду га „учи ни апел на са ве-
зни ке”. Сто јан Про тић, пред сед ник вла де, сма трао је ком пен за ци ју прав но 
не из во дљи вом, из ја вив ши: „Др жа ва је са мо ман да тар гра ђа на, пра во на од-
ште ту је пра во по је ди них гра ђа на, пре ма то ме не мо же др жа ва тра жи ти 
ком пен за ци ју на ра чун сво јих гра ђа на на што ни је овла ште на”. Ве ли зар Јан-
ко вић је за кљу чио да би и у том слу ча ју „гра ђа ни но вих те ри то ри ја мо ра ли 
пла ћа ти од ште ту гра ђа ни ма Ср би је, што би има ло и вр ло рђа вог по ли тич ког 
ути ца ја”. Јо сип Смо дла ка је ис та као да је „от куп до ме на нај ве ћа не прав да ко ја 
се др жа ви чи ни”, али и да би од би ја ње пла ћа ња ве ли ким си ла ма за осло бо ђе-
ње би ло уза луд но.15 Из тих раз ло га, од лу че но је да се ком пен за ци ја не при-
хва ти, а ако би на њу ипак мо ра ло да се при ста не – да не бу де спро ве де на 
кроз уго вор о ми ру са Ау стри јом, у ви ду ко нач ног из но са (сал да), већ кроз 
„пла ћа ња и при ма ња” Кра ље ви не СХС, на ве де на „тач но у ци фра ма”.16 

11 „Од ште та Ср би ји – шта је по стиг ну то у Па ри зу”, По ли ти ка, XV, Ар хив СА НУ, 
Остав шти на К. Сто ја но ви ћа, 13.620/13-2.

12 „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, За о став шти на К. Сто-
ја но ви ћа, 13.620/13.

13 „Од ште та Ср би ји – шта је по стиг ну то у Па ри зу”, За о став шти на К. Сто ја но ви ћа, 
13.620/13.

14 Аран жман о до при но су тро шко ва за осло бо ђе на под руч ја бив ше Ау стри је, пред сед-
ни ку Кон фе рен ци је ми ра, Па риз, 30. но вем бар 1919, 2–3, АЈ, 336, 40, II (7.421).

15 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 145–147, 153.
16 Isto, 145–147.
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Са вет че тво ри це, ме ђу тим, остао је при „иде ји ком пен за ци је”, с тим да се 
Ср би ји оста ви сал до из ме ђу 0,5 и 1,5 ми ли јар де фра на ка. Фран цу ски де ле гат 
Лу шер об ја снио је ју го сло вен ским де ле га ти ма да ни су оба ве зни да при хва те 
овај пред лог, али да је то, пре ма ње го вом ми шље њу, нај по вољ ни је за Кра ље ви-
ну, чи ји те жак ма те ри јал ни по ло жај ни је по ри цао. Ње не фи нан сиј ске оба ве зе у 
ви ду пред рат них и рат них ду го ва Ср би је, ау стро у гар ских нов ча ни ца, те ре та 
за пад них обла сти и др. про це њи вао је на око 30 ми ли јар ди фра на ка, твр де ћи 
„да то ни је мно го кад се узме у вид те рет ве ли ких си ла, а на ро чи то Фран цу ске”.17

Иа ко је кра јем ју на 1919. го ди не из гле да ло да је Са вет че тво ри це од у стао 
од иде је „сал да”, Вр хов ни са вет је 27. ју на са оп штио да ће Че хо сло вач ка, 
Ру му ни ја, Пољ ска и Кра ље ви на СХС пла ти ти три бут за осло бо ђе ње у укуп-
ном из но су од 1,5 ми ли јар де фра на ка у зла ту, с тим што још ни је би ло утвр-
ђе но ка ко ће овај из нос би ти по де љен. По сто јао је пред лог да Че хо сло вач ка 
пла ти по ло ви ну, а дру гу по ло ви ну оста ле три др жа ве, при че му би ју го сло-
вен ски део из но сио „до 200 ми ли о на”.18 Мо ти ва ци ја за уво ђе ње три бу та 
би ла је иста као и у слу ча ју от ку па до ме на: фи нан сиј ски из во ри по ра же них 
зе ма ља ни су би ли до вољ ни да обез бе де ис пла ту рат не ште те оних зе ма ља 
ко је су под не ле нај ве ћи фи нан сиј ски те рет ра та. У том сми слу, три бут за осло-
бо ђе ње пред ста вљао је ре ше ње ко је је из у ме ла Кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу.19 

Не моћ на пред Вр хов ним са ве том, Де ле га ци ја Кра ље ви не СХС по сла ла 
је у Бе о град дво ји цу еко ном ских екс пе ра та, Ве ли за ра Јан ко ви ћа и Ве ли ми ра 
Бај ки ћа, с на ло гом да вла ди под не су из ве штај о овим пи та њи ма и пред ло же 
да пре сто ло на след ник по се ти Па риз, ка ко би се лич но укљу чио у њи хо во 
ре ша ва ње. Нај пре је до пу то ва ла ју го сло вен ска де ле га ци ја, пред во ђе на пред-
сед ни ком вла де Сто ја ном Про ти ћем, омо гу ћив ши да се раз ја сни тре нут на 
по зи ци ја у пре го во ри ма и фор му ли шу бу ду ћи ци ље ви од штет не по ли ти ке. 
Сто јан Про тић је на сед ни ци Де ле га ци је, одр жа не 30. ју на, ре као: „Са мим 
тим што Ср би ја има да при ма, а но ви кра је ви да пла ћа ју, ком пен за ци ја у 
осно ви по сто ји... За на шу др жа ву је нај пре че да се од ште та при ми што бр же. 
Ако би са ве зни ци при ста ли да нам сал до по ве ћа ју на 5–6 ми ли јар ди, ми би 
смо се мо гли за до во љи ти, с тим да при ми мо од мах не што у нов цу, а не што 
у на ту ри”. Ср би ја би та ко мо гла за по че ти сво је при вред но опо ра вља ње.20

При ли ком по се те фран цу ском пред сед ни ку Жор жу Кле ман соу иза сла-
ни ци ју го сло вен ске вла де из ра зи ли су не за до вољ ство по сто је ћим ре ше њи ма 
у ве зи фи нан сиј ског од но са из ме ђу Кра ље ви не и ве ли ких по бед нич ких зе ма-
ља. Ме ђу тим, и по ред свих на по ра ју го сло вен ских пред став ни ка ве ли ке си ле 
су оста ле од луч не да „фи нан сиј ски аран жман о ду го ва њу но вих обла сти и о 
тре нут ном ком пен зо ва њу тог ду го ва ња на ра чун (ре па ра ци о ног) по тра жи ва ња 
Ср би је и Цр не Го ре одр же на сна зи”.21 У на ред на два ме се ца Са вет че тво ри це 
ни је из ла зио у су срет ју го сло вен ским по тра жи ва њи ма.22

17 Isto, 153.
18 Isto, 158. 
19 В. Јан ко вић, нав де ло, 50–51. 
20 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 153, 159–160. 
21 „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Ар хив СА НУ, За о став-

шти на К. Сто ја но ви ћа, 13.620/13.
22 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 14. ја ну ар 1920, 2, Ар хив СА НУ, За о став шти на 

К. Сто ја но ви ћа, 13.622.
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Упо ре до са овим су ко бом, из ме ђу ју го сло вен ске вла де и Са ве та че тво ри це 
тра јао је и спор око кла у зу ла о за шти ти ма њи на у уго во ру о ми ру са Ау стри јом. 
Чла ном 59 про јек та уго во ра (у ко нач ној ре дак ци ји чл. 51) би ло је пред ви ђе но 
да „Др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца при ми од ред бе ко је глав не Са ве знич ке 
и Удру же не си ле бу ду сма тра ле за по треб но ра ди за шти те у др жа ви Ср ба, Хрва-
та и Сло ве на ца ин те ре са оних ста нов ни ка ко ји се раз ли ку ју од ве ћи не ста новни-
штва би ло ра сом, је зи ком или ве ром и при ста је да те од ред бе уђу у уго вор са 
глав ним Са ве знич ким и Удру же ним си ла ма...”23 Ју го сло вен ска де ле га ци ја је 
пред ло же ну фор му ла ци ју ту ма чи ла као нео гра ни че но пра во стра ног ме ша ња 
у уну тра шње од но се и на ру ша ва ње су ве ре ни те та др жа ве, оба ве стив ши Конфе-
рен ци ју да је то за Кра ље ви ну СХС не при хва тљи во. Аме рич ки пред сед ник Ву-
дро Вил сон, пак, пре до чио је ју го сло вен ским де ле га ти ма да пи та ње на ци о нал-
них ма њи на има за ве ли ке си ле по се бан зна чај, „да су ве ли ке си ле во ди ле рат” 
и но си ле га „на сво јим ле ђи ма”. На по кон, оне мо ра ју и да оси гу ра ју мир, ра ди 
ко јег је по треб но за шти ти ти ма њи не, ко је су, као по тла че не, и би ле по вод ра ту.24 

Тра га ју ћи за ре ше њем у ве зи пи та ња ма њи на, Са вет че тво ри це је по чет-
ком сеп тем бра по ну дио по себ ну Кон вен ци ју ко јом се „из ре жи ма за шти те 
ма њи не из у зи ма ју Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја”, што је до ве ло до но вог не-
за до вољ ства и су че ља ва ња у ју го сло вен ској де ле га ци ји. Вла да у Бе о гра ду 
на ло жи ла је Де ле га ци ји да ин си сти ра на из ме ни чла на 51 уго во ра са Ау стри-
јом, али ка ко ве ли ке си ле ни су при ста ја ле на да ља по пу шта ња, ју го сло вен ска 
де ле га ци ја на шла се пред ди ле мом: да ли да при хва ти или да од би је пред лог.25 

Пот пи си ва ње уго во ра о ми ру са Ау стри јом би ло је за ка за но за 10. сеп-
тем бар, а ју го сло вен ски де ле га ти су уве че 8. сеп тем бра још увек рас пра вља-
ли „ка кво ми шље ње да по ша љу вла ди... по што се ни је ус пе ло да се из ме ни 
Кон вен ци ја о ми но ри те ту”. То ком да на, Ни ко ла Па шић и Ми лен ко Ве снић 
су о спо р ном чла ну 51 и из ме ни Кон вен ци је раз го ва ра ли са ен гле ским ди пло-
ма том Ни лом Бал фу ром. Осим то га, Ми лен ко Ве снић је два пу та по се тио глав-
ног на чел ни ка фран цу ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва Бер тлоа, ко га је 
Вр хов ни са вет овла стио за пре го во ре с Кра ље ви ном, а за јед но са Ни ко лом 
Па ши ћем ишао је и код аме рич ког пред став ни ка Пол ка, ко ји им је по но вио 
да Ву дро Вил сон „по ла же ја ко на за шти ту ма њи на”, те да ће ње гов по ло жај 
би ти осла бљен ако Кра ље ви на од би је пот пис. Упра во отуд, ни је ви део на чин 
ка ко би јој мо гао по мо ћи. Бер тло је сма трао да би за Кра ље ви ну мо гло да бу де 
„вр ло опа сно” ако од би је пот пис, „јер би то мо гло до ве сти и до дру гих про ме на 
у уго во ру с Ау стри јом – на при мер, да се (от це пље не) обла сти не усту па ју (ју-
го сло вен ској) др жа ви већ са ве зним и удру же ним си ла ма”.26 Ве ћи на опу но мо-
ће них де ле га та сма тра ла је да ју го сло вен ска вла да тре ба да пре и спи та сво ју 
од лу ку о ма њи на ма, јер је ње но „су прот ста вља ју ће др жа ње” до во ди ло у 
пи та ње нај бит ни је ин те ре се др жа ве. Ка ко Де ле га ци ја ни је би ла спрем на да 
уго вор пот пи ше без вла ди ног одо бре ња, а де ле га ти уз то би ли по де ље ни у 
ста во ви ма, њи хо ва ми шље ња по сла та су исте ве че ри вла ди на оце ну.27

23 An drej Mi tro vić, Ju go sla vi ja na Kon fe ren ci ji mi ra: 1919–1920, Be o grad 1969, 200. 
24 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 180–181.
25 A. Mi tro vić, nav. de lo, 202–203; B. Kri zman, B. Hra bak, nav. delо, 176–177, 180–182.
26 Isto, 182. 
27 Isto, 183; A. Mi tro vić, nav. de lo, 202–203.
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Вла дин од го вор из Бе о гра да сти гао је у Де ле га ци ју 10. сеп тем бра, ка да 
је це ре мо ни ја пот пи си ва ња уго во ра о ми ру са Ау стри јом у Сен-Жер ме ну 
би ла већ за вр ше на. Вла да је са оп шта ва ла да је на осно ву прет ход них из ве-
шта ја оче ки ва ла „да ће пи та ње по ћи на бо ље”, јер би ина че већ да ла остав ку. 
Упут ство је гла си ло: „Ако од ла га ње пот пи са не ће би ти сма тра но као не пот-
пи си ва ње, и ако се од ла га њем пот пи са не из ла же мо опа сно сти ма... он да од-
ло жи те пот пис да би од но ве вла де мо гли до би ти на лог. Ина че пот пи ши те”. 
Де ле га ци ја је, ме ђу тим, већ оба ве сти ла Жор жа Кле ман соа да не мо же пот-
пи са ти уго вор, „јер још ни су сти гле ин струк ци је вла де”.28 Из Се кре та ри ја та 
Кон фе рен ци је ми ра су сто га 11. и 12. сеп тем бра сти гли по но вље ни по зи ви 
ју го сло вен ским де ле га ти ма да при хва те ми ров ни уго вор са Ау стри јом, али је 
вла да из Бе о гра да по сла ла упут ство „да (се) ни ка ко не оста вља ути сак да ће 
се по сле про ти вље ња ипак по пу сти ти”.29 Ју го сло вен ска де ле га ци ја је на по-
кон у сеп тем бру од би ла пот пи си ва ње уго во ра са Ау стри јом због анек са о ми-
но ри те ти ма. „Под су ге сти јом да су раз ло зи не пот пи си ва ња уго во ра са мо због 
анек са о пра ви ма ет нич ких ма њи на би ло је: јав но мне ње, вла да у Бе о гра ду 
и Сек ци ја еко ном ско-фи нан сиј ска”.30 

Пре сто ло на след ник Алек сан дар тра жио је да Ни ко ла Па шић и Ан те 
Трум бић, а по мо гућ ству и Јо сип Смо дла ка, „од мах до ђу у Бе о град на ре фе-
ри са ње о чла ну 51”. С њи ма је 17. сеп тем бра от пу то вао за Бе о град и Ото кар 
Ри барж.31 У Па риз су се вра ти ли одво је но, у дру гој по ло ви ни ок то бра, с овла-
шће њем да де ле га ци ја „пот пи ше уго вор (са Ау стри јом) и кон вен ци ју (о за-
шти ти ма њи на) без про ме не”, ка ко је на ве де но у тек сту Сен жер мен ског уго-
во ра од 10. сеп тем бра. Вла да је сво јим пу но моћ јем од 20. ок то бра овла сти ла 
Де ле га ци ју да при хва ти још не ко ли ко оба ве за: 1) уго вор на осно ву ко га се 
Кра ље ви на СХС, „за јед но са Че хо сло вач ком, Пољ ском и Ру му ни јом оба ве-
зу је пла ти ти 1,5 ми ли јар ду у зла ту у име при ло га за тро шко ве осло бо ђе ња”; 
2) уго вор о ре гу ли са њу „од но са из ме ђу др жа ва ко је су на ста ле из Ау стро у гар-
ске или су до би ле те ри то ри је; 3) уго вор с Бу гар ском; 4) уго вор о еми гра ци ји; 
и 5) уго вор о тр го ви ни оруж јем.32 Вла да је до не ла за кљу чак да би ште та по 
др жа ву од од ла га ња пот пи са уго во ра мо гла би ти мно го ве ћа од оне ко ју пред-
ста вља ју оба ве зе у уго во ру са Ау стри јом и о за шти ти ма њи на. На ре ви зи ју 
вла ди ног ста ва ути ца ла је, из ме ђу оста лог, из ја ва фран цу ског от прав ни ка 
по сло ва у Бе о гра ду да би се не пот пи си ва њем уго во ра мо гла до ве сти у пи та ње 
и са ма ег зи стен ци ја др жа ве.33 

Ме ђу тим, ка да је 27. но вем бра Кра ље ви на СХС тра ба ло да пот пи ше уго-
во ре о ми ру са Ау стри јом и Бу гар ском, ве ли ке си ле су ово усло ви ле при хва-
та њем „фи нан сиј ског аран жма на” из ју на ме се ца. Де ле га ци ји и вла ди Кра ље-
ви не ни је би ло по зна то да фи нан сиј ски уго вор о ком пен за ци ја ма пред ста вља 

28 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 183–184. 
29 A. Mi tro vić, nav. de lo, 204–205.
30 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 14. ја ну ар 1920, 2, Ар хив СА НУ, За о став шти на 

К. Сто ја но ви ћа, 13.622. 
31 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 185. 
32 Isto, 187, 194; A. Mi tro vić, nav. de lo, 206.
33 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 187; A. Mi tro vić, nav. de lo, 205–206.
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це ли ну са ау стриј ским ми ров ним уго во ром.34 За то су са зна ли тек 24. но вем-
бра, ка да је Де ле га ци ја при ми ла оба ве ште ње од Се кре та ри ја та Кон фе рен-
ци је да уго вор о три бу ту од 1,5 ми ли јар де „сто ји у те сној ве зи са уго во ри ма 
о ми ру са Ау стри јом, Бу гар ском и о ми но ри те ти ма – и да де ле га ци ја има да 
све те уго во ре пот пи ше као це ли ну”. Ан те Трум бић је та да об ја снио Де ле га-
ци ји да је то ком по се те Бе о гра ду, на вла ди ној сед ни ци од 20. ок то бра, „ре-
фе ри сао о уго во ру о три бу ту од 1,5 ми ли јар де и да је ин струк ци ја ма вла де 
Де ле га ци ја овла шће на да (тај уго вор) пот пи ше”. На осно ву та квог за кључ ка 
Ни ко ла Па шић је 25. но вем бра оба ве стио Кон фе рен ци ју „да ће Де ле га ци ја 
пот пи са ти уго вор о ми ру са Ау стри јом и оста ле уго во ре”, ко ји су с њим по-
ве за ни. Истог да на по под не сти гао је по зив из Се кре та ри ја та кон фе рен ци је 
да овла шће ни ју го сло вен ски де ле га ти до ђу на ред ног да на у 17 ча со ва да 
пот пи шу из ја ву да се Кра ље ви на СХС „при дру жу је оста лим др жа ва ма пот-
пи сни ца ма уго во ра о ми ру са Ау стри јом и оста лих уго во ра ко ји с њим чи не 
це ли ну”.35

Ме ђу тим, убр зо по том, у Де ле га ци ју је сти гао те ле грам из Бе о гра да ко јим 
је кра љев ска вла да по ру чила „да ње не ин струк ци је од 20. ок то бра тре ба та ко 
раз у ме ти да она не да је овла шће ње за пот пис уго во ра о три бу ту од 1,5 ми ли-
јар де све док је он ре ди го ван та ко да се по тра жи ва ње Ср би је за од ште ту ком-
пен зи ра са пла ћа њи ма на ших но вих те ри то ри ја за осло бо ђе ње. На тај на чин 
кра љев ска вла да за бра њу је де ле га ци ји да пот пи ше овај уго вор о три бу ту јер 
је остао са том сти ли за ци јом да се из вр ши по ме ну та ком пен за ци ја”.36

„Ин струк ци је од 20. ок то бра оста ју не ди ра не” гла си ло је вла ди но упут-
ство. „Не по вла чи се од њих ни јед на реч. Де ле га ци ја има овла шће ње пот пи-
са ти оба ве зе о кон три бу ци ји од ми ли јар де и по. То ва ља од стра ни ти из да ље 
ди ску си је као нео спор но. Реч са да је сте и има да се во ди ис кљу чи во о пред-
ме ту ко ји тре ти ра ју чла но ви 3, 4, и 5 про јек та Уго во ра о ком пен за ци ја ма. 
Тај пред мет ни је био пред мет од лу ка Вла де. Го во ре но је и од лу че но са мо о 
ми ли јар ди и по. Прин цип ком пен за ци је, упра во на чин ње ног из во ђе ња у чла-
но ви ма 3, 4 а по гла ви то 5 био је пред мет на ше уз бу не и от по ра... Ко зна... ко-
ли ко је Ср би ја опу сто ше на и ис пра жње на, тај зна ко ли ко мо ра би ти упо р но 
на ше на сто ја ва ње да се на кна да ште те Ср би ји не од ло жи на нео д ре ђе но вре ме. 
А члан 5 та ко је од ла же. Ср би ји тре ба по моћ, да се ус по ста ви; та по моћ је 
пра ва кад се бр зо да је”. Бу ду ћи да је Ср би ја пре ма чла ну 5 тре ба ло да поч не 
с при ма њем рат не од ште те по след ња, по сле Ита ли је, Бел ги је, Фран цу ске, 
Ен гле ске и Аме ри ке, у на став ку је ис так ну то: „Не ка се за ми сли са мо та ква 
си ту а ци ја. Ко сме у та квој си ту а ци ји при ми ти оба ве зу пла ћа ња пред рат них, 
рат них и оста лих ду го ва, ко ја се не ће мо ћи ис пу ни ти ако се Ср би ја, та ко 
бит ни део на ше др жа ве, оста ви низ го ди на као при вред ни ин ва лид, са ма се би. 
При ми ти та кву си ту а ци ју, па по моћ Ср би ји ре зер ви са ти из не ког зај ма ко ји 
би за кљу чи ла це ла на ша др жа ва, зна чи јед ну не из ве сност и јед ну опа сност. 
Да се по кри је че твр ти на ње не ште те, тре ба ју ми ли јар де; а ко ће их да нас 
по зај ми ти и под ко јим усло ви ма? Ми то не ви ди мо, а ако би се ко и на шао, 

34 „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Ар хив СА НУ, За о став-
шти на К. Сто ја но ви ћа, 13.620/13.

35 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 194–195.
36 Isto. 



81

учи нио би (то) под усло ви ма ко ји би зна чи ли жр тву при вред не сло бо де чи-
та ве на ше зе мље. То је да кле и не из ве сност и опа сност у од зи ву, ко ји би има-
ла на про цес ује ди ње ња на ших пле ме на и по кра ји на, зло на мер на ло зин ка да 
Ср би ја ни је до шла са осло бо ђе њем, већ са на ме том и да дру ге по кра ји не и 
пле ме на мо ра ју да сте њу под те ре том због Ср ба и Ср би је. Ви то ре ци те при-
ја те љи ма. Ко же ли на ше кон со ли до ва ње и у чи јем је оно ин те ре су, не ка нас 
не гу ра на тај пут... Мо ли мо да се ка же да наш на род ни је ни кад за ми шљао 
ова кву на гра ду сво је ло јал но сти. Са ве зни ци и при ја те љи не мо гу са да у по-
след њем мо мен ту при се ћа ти се, па ве зи ва ти за пот пис по ли тич ких уго во ра 
пот пис јед не кон вен ци је чи сто ра чун ског и нов ча ног ка рак те ра... Пот пис 
по ме ну тих од ре да ба Уго во ра о ком пен за ци ја ма, без из ме на и ре зер ви, за нас 
ни је но не мо гућ ност. Ми пред по ста вља мо сад ло јал но из ја ви ти сво јим при-
ја те љи ма да смо ми не спо соб ни но си ти те ре те ко ји нам се на ме ћу... Без на кна-
де, и то бр зе, Ср би ја ће кло ну ти. Ми смо ме ри ли ре чи ка да то ка же мо и не ка 
их Де ле га ци ја при ја те љи ма, као та кве са оп шти”.37 

Вла ди но об ја шње ње би ло је по сле ди ца ин тер вен ци је Ко сте Сто ја но ви ћа, 
ко ји се та да на ла зио у Бе о гра ду. За ње но овла шће ње „о анек су о јед ној и по 
ми ли јар ди ко јим се тран сфе ри са не обла сти оп те ре ћу ју на име ли бе ра ци о ног 
ду га” он је са знао тек по сле 24. но вем бра, ка да је по стао ми ни стар у дру гој 
вла ди Љу бе Да ви до ви ћа. Та да је од Дра гу ти на Про ти ћа, ко ји је ову вест про-
чи тао у фран цу ским но ви на ма, чуо да ће Кра ље ви на СХС „пот пи са ти аран-
жман о ком пен за ци ји”, док је овла шће ње за пот пис уго во ра пр ви пут ви део 
27. но вем бра. Од мах је о све му оба ве стио ка би нет, па је вла да „у са зна њу да 
о то ме ни је би ло ре чи при да ва ња пу но моћ ја де ле га ти ма за пот пис уго во ра 
са Ау стри јом, де пе шом ... спре чи ла пот пи си ва ње”.38 

У ме ђу вре ме ну, по сле ду гог ве ћа ња, ју го сло вен ска де ле га ци ја у Па ри-
зу је на сед ни ци 25. но вем бра од лу чи ла да опу но мо ће ни де ле га ти „су тра пре 
под не” по се те не ког од фран цу ских пред став ни ка, Бер тлоа или Кам бо на, те 
да за тра же одо бре ње „да де ле га ци ја пот пи ше све оста ле уго во ре сем ово га 
о три бу ту од 1,5 ми ли јар де”39. Са вет че тво ри це је то од био. 

Ин си сти ра ње Кон фе рен ци је ми ра да при хва та ње јун ског фи нан сиј ског 
аран жма на пред ста вља услов за пот пи си ва ње уго во ра о ми ру са Ау стри јом 
и Бу гар ском, иза звао је ре ак ци ју Кра ље ви не СХС у ви ду до ла ска спе ци јал-
не де ле га ци је, пред во ђе не пре сто ло на след ни ком Алек сан дром, а упу ће не 
Вр хов ном са ве ту кон фе рен ци је. До ла зак пре сто ло на след ни ка у Па риз 1. 
де цем бра, у прат њи ми ни стра са о бра ћа ја Ми ло ра да Дра шко ви ћа, ми ни стра 
по љо при вре де Ко сте Сто ја но ви ћа и адво ка та Дра гу ти на Про ти ћа, имао је 
два ци ља: 1) Из ме ну фи нан сиј ског аран жма на у по гле ду ком пен за ци ја и од ла-
га ња на пла те, и 2) по ве ћа ње уде ла Ср би је на две ми ли јар де из пр вих ис пла-
та Ре па ра ци о ног фон да, ра ди от по чи ња ња при вред ног опо рав ка зе мље.40 С 

37 „Пи та ње кон три бу ци је и пот пи са уго во ра са Ау стро-Угар ском”, Број 4.687, Ши фро-
ван те ле грам Бр. 14.170, Да ви до вић, Бе о град, 28. но вем бар 1919, AJ, 336, 46, I (4.687).

38 К. Сто ја но вић – Н. Па ши ћу, Па риз, 14. ја ну ар 1920, 2–3, Ар хив СА НУ, За о став шти на 
К. Сто ја но ви ћа, 13.622. 

39 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 195. 
40 „Пи та ње пот пи са уго во ра о ми ру са Ау стри јом и Бу гар ском у ве зи са аван сом за 

ре па ра ци је Ср би је”, Број 7.568, 1–2, AJ, 336, 46, II (7.568).
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пред став ни ци ма ве ли ких си ла тре ба ло је про на ћи не ко „по вољ но ре ше ње 
овог круп ног пи та ња”. Ако би се про ме на по сто је ћег фи нан сиј ског аран жма на 
по ка за ла не мо гу ћом, од лу че но је „да се уго вор са Ау стри јом не пот пи ше”.41 

По сле но те ју го сло вен ске де ле га ци је упу ће не Вр хов ном са ве ту 3. де-
цем бра, ко јом „се углав ном мо ли Вр хов ни са вет да се ство ри мо гућ ност 
по нов ног пре тре са ња овог пи та ња о ком пен за ци ја ма на кна де ште те Ср би ји 
за пла ћа ње но вих кра је ва”, Ре па ра ци о на ко ми си ја се са гла си ла да је Кон вен-
ци јом о кон три бу ци ји Кра ље ви ни СХС „учи ње на не прав да”. Ду го је раз го-
ва ра но ка ко би то мо гло да се от кло ни. Ми ло рад Дра шко вић је пред ло жио 
да се нај пре Ср би ји ис пла ти рат на од ште та, а да се по том из вр ши ком пен-
за ци ја ду го ва но вих обла сти. Ен гле ски и фран цу ски пред став ни ци су ово 
од би ли, уз обра зло же ње да би Кра ље ви на СХС на тај на чин „до би ла јед ну 
при ви ле ги ју ко ју ни јед на дру га др жа ва не ма”. Осим то га, ако по ра же не зе мље 
не би мо гле да пла те пун из нос рат не од ште те ко ји им се од ре ди, Ср би ја би 
за хва љу ју ћи пот пу ној на пла ти „до би ла цео свој део, а оста ле (др жа ве) би 
евен ту ал но би ле из ло же не опа сно сти да се не на пла те ин те грал но”. Из тог 
раз ло га, усво је но је „сред ње ре ше ње: да се ком пен за ци ја (ју го сло вен ских) 
по тра жи ва ња и да ва ња вр ши јед но вре ме но с при ма њем”. На из нос свог уде-
ла у три бу ту од 1,5 ми ли јар ди, као и на вред ност др жав них до ба ра бив ше 
Ау стро у гар ске, Кра ље ви на СХС тре ба ло је да пре да бо но ве на ко је би се од 
1926. ра чу на ла ка ма та од 5%, а ис пла ћи ва ла би их по чев од 1931. у јед на ким 
ра та ма то ком на ред них 25 го ди на. О ово ме, усло вље но с пи та њем ис пла те 
аван са рат не од ште те Ср би ји, Вр хов ни са вет је тре ба ло да из да по себ ну де-
кла ра ци ју.42 

Ка да је већ из гле да ло да је спо ра зум по стиг нут, Ан те Трум бић се ус-
про ти вио та квом ре ше њу. На сед ни ци Де ле га ци је, одр жа ној 5. де цем бра пре 
под не, са оп штио је да „као опу но мо ће ни де ле гат не мо же да пот пи ше уго вор 
под ова квим усло ви ма (јер) вла да сто ји на гле ди шту да је аванс за др жа ву 
жи вот но пи та ње, да ће без ње га про па сти еко ном ски и фи нан сиј ски”. Од лу-
че но је да се на по по днев ну сед ни цу Де ле га ци је по зо ву чла но ви ка би не та 
Ко ста Сто ја но вић и Ми ло рад Дра шко вић, те да се та да од лу чи о пи та њу 
пот пи си ва ња уго во ра.43 

У па у зи из ме ђу пре по днев не и по по днев не сед ни це ју го сло вен ске Де-
ле га ци је од 5. де цем бра, Ми лен ко Ве снић и Ми ло рад Дра шко вић при су ство-
ва ли су руч ку при ре ђе ном у част пре сто ло на след ни ка Алек сан дра, на коjeм 
су би ли аме рич ки и фран цу ски екс пер ти, Полк и Бер тло, ко ји су Ју го сло ве-
ни ма пре не ли да је Вр хов ни са вет „у ју тро шњој сед ни ци по твр дио ре ше ње 
Ре па ра ци о не ко ми си је о ком пен за ци ји и по вољ но... при мио (ју го сло вен ско) 
тра же ње аван са”, али и да је на Ре па ра ци о ну ко ми си ју пре нео тра же ње ре ше-
ње ка ко да се аванс ис пла ти. Ми лен ко Ве снић је Пол ку од мах пре до чио да 
је Де ле га ци ја „вр ло скеп тич ки рас по ло же на пре ма обе ћа њи ма на ших са ве-
зни ка, због че га се не ки де ле га ти ус те жу да пот пи шу уго во ре пре но што се 

41 „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Ар хив СА НУ, За о став-
шти на К. Сто ја но ви ћа, 13.620/13.

42 B. Kri zman, B. Hra bak, nav. de lo, 197–198.
43 Isto, 197–198.
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по вољ но ре ши пи та ње аван са”. Полк је, пак, ин си сти рао да се уго вор пот пи ше 
истог да на, обе ћа ва ју ћи да ће се тра же њу Кра ље ви не иза ћи у су срет на за до-
во ља ва ју ћи на чин.44 

По по днев на сед ни ца Де ле га ци је про ти ца ла је у рас пра ви да ли да се 
од мах пот пи ше уго вор или да се са че ка док се не ви ди текст спе ци јал не Де-
кла ра ци је, због че га су дво ји ца де ле га та по сла та у фран цу ско Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва да „за мо ле за јед ну ко пи ју де кла ра ци је”. Ка да су се вра ти ли, 
ко нач на вер зи ја тек ста упо ре ђе на је с тек стом до не тим на дан ра ни је одр-
жа ној сед ни ци Ре па ра ци о не ко ми си је. Бу ду ћи да је за кљу че но да су јед на ки, 
Ми ло рад Дра шко вић је у име вла де са оп штио Де ле га ци ји да пи та ња кон три-
бу ци је и ком пен за ци је „не мо же и не тре ба да се ве зу је за пи та ње аван са” и 
да, пре ма ње го вом ми шље њу, опу но мо ће ни де ле га ти тре ба да пот пи шу Про-
то кол о са гла сно сти „за уго вор са Ау стри јом и с њим ве за не кон вен ци је и 
аран жа ма не, као и уго вор са Бу гар ском”, по го то во што је пи та ње аван са би ло 
„на до бр ом пу ту” да се ре ши по вољ но. Од мах по сле за кљу че ња по по днев не 
сед ни це, Ни ко ла Па шић, Ан те Трум бић и Иван Жол гер оти шли су у фран-
цу ско Ми ни стар ство спољ них по сло ва, где су пот пи са ли „све уго во ре и кон-
вен ци је”. За 8. де цем бар или не ки дру ги дан ко ји би им „кон ве ни рао” ју го сло-
вен ски де ле га ти су до би ли по зив да пот пи шу и „спе ци јал ну де кла ра ци ју о 
кон три бу ци ји и ком пен за ци ји”.45

Та ко је вла ди на де ле га ци ја, на че лу с пре сто ло на след ни ком Алек сан-
дром, ус пе ла да за не ко ли ко да на по стиг не спо ра зум о из ме ни „јун ског аран-
жма на” и обез бе ди „ин те грал ну ре па ра ци ју Ср би је и Цр не Го ре не за ви сно 
од ду го ва ња но вих обла сти”, док су за за пад не ју го сло вен ске обла сти при-
зна ти исти усло ви пла ћа ња ду го ва ко ји су ва жи ли за Че хо сло вач ку и Пољ ску. 
Пре ма по стиг ну том спо ра зу му, Ср би ја и Цр на Го ра има ле су „пра во на сра-
зме ран удео из за јед нич ког са ве знич ког ре па ра ци о ног фон да” већ у те ку ћој 
го ди ни, чи ме су у по гле ду рат не од ште те „из јед на че не по сво јим пра ви ма са 
Бел ги јом и оста лим ве ли ким си ла ма”. Ре па ра ци о не ис пла те Ср би ји и Цр ној 
Го ри за пр вих се дам го ди на ни су ума њи ва не за из нос до спе лих ду го ва но вих 
обла сти, по што су за то вре ме и оне осло бо ђе не сва ког пла ћа ња. Од би ја ње 
го ди шњих ра та но во при по је них обла сти од ре па ра ци о них ис пла та Ср би ји 
и Цр ној Го ри тре ба ло је да поч не тек по сле два на ест го ди на, чи ме је пи та ње 
њи хо вог аван са ре ше но на исти на чин као и код оста лих др жа ва с пра вом 
на рат ну од ште ту.46 

44 Isto, 198–199.
45 Isto, 199–201; A. Mi tro vić, nav. de lo, 205–206.
46 „Ре зул тат по след њих пре го во ра у Па ри зу о на кна ди ште те”, Ар хив СА НУ, За о став-

шти на К. Сто ја но ви ћа, 13.620/13.
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SUM MARY: The de ci sion of gre at vic to ri o us po wers of World War I that only Hun gary 
and Au stria of the en ti re for mer Au stro-Hun ga rian Mo narchy wo uld be ar all the fi nan cial bur den 
ari sing from the war, ope ned the qu e sti on of the ir abi lity to pay. To mi ti ga te this pro blem, the 
pe a ce con fe ren ce im po sed an obli ga tion on the co un tri es suc ces sors of Au stria-Hun gary to 
pur cha se its pro perty on the ter ri to ri es they to ok over, and to pay “the con tri bu ti ons to the 
cost of li be ra tion” in the amo unt of 1.5 bil lion francs to the gre at po wers. The se con tri bu ti ons 
we re paid to the jo int re pa ra tion fund. In the ca se of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo-
ve nes, the esti ma ted va lue of the Au stro-Hun ga rian sta te-ow ned pos ses si ons in the an ne xed 
we stern Yugo slav ter ri to ri es was pro po sed to be de duc ted from the war in dem nity of the 
King dom of Ser bia. This was sup po sed to be con si de red as an advan ce payment for the war 
in dem nity, re sul ting in the loss of right to re pa ra ti ons, un til the ot her af fec ted co un tri es had 
re ce i ved the ir in dem nity in the sa me per cen ta ge. Gi ven that this me ant no fi nan cial in dem nity 
for the King dom of SCS for an unk nown num ber of years, with in cal cu la ble con se qu en ces, 
the King dom of SCS re jec ted this so lu tion, ini ti a ted its amend ment, and thus mis sed, two 
ti mes, the de a dli nes for sig ning the pe a ce tre aty with Au stria. Only af ter many months of 
ne go ti a ti ons with re pre sen ta ti ves of Bri tain and Fran ce, with Prin ce-Re gent Alek san dar 
Ka ra đor đe vić par ti ci pa ting in the fi nal sta ge, the King dom of SCS re ac hed an agre e ment on 
“the in te gral re pa ra tion of Ser bia and Mon te ne gro, in de pen dently of the debts of new ter ri to ri es”, 
which cre a ted con di ti ons for the King dom of SCS to sign the pe a ce tre aty with Au stria.

KEYWORDS: Pe a ce con fe ren ce, de le ga tion of the King dom of SCS, war debts, pur-
cha sing of the sta te-ow ned pos ses si ons by the Au stro-Hun gary, li be ra ti o nal tri bu te, Ju ne 
aran ga ment
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UDC 94(497.11)”1914”
UDC 341.322.5(497.11)”1914”
ГРА ЂА

П р о ф.  д р  А л е к  с а н  д а р  Ж И  ВО  Т И Ћ 1

Д р  М а  р и  ј а  н а  М РА О ВИ Ћ ,  н а  у ч  н и  с а  р а д  н и к 2

М с р  М а р  к о  М И  Л Е  Т И Ћ 3
1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, Ср би ја
2 Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Вој ни ар хив, Бе о град, Ср би ја
3 Институт за савремену историју, Бе о град, Ср би ја

СРП СКИ ВОЈ НИ ГУ БИ ЦИ 1914.
При лог ис тра жи ва њу

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се на осно ву ана ли зе Шта ба Вр хов не ко ман де срп ске 
вој ске, ко ја је на ста ла у сеп тем бру 1915, пред ста вља ју број ност и струк ту ра 
гу би та ка срп ске вој ске то ком рат них опе ра ци ја 1914. го ди не. Ука зу је се на по-
сто је ће ре зул та те исто ри о граф ских ис тра жи ва ња, по је ди не гре шке у по сто је ћој 
струч ној ли те ра ту ри и до са да шње по ку ша је еви ден ти ра ња срп ских вој них 
гу би та ка то ком пр ве го ди не Ве ли ког ра та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пр ви свет ски рат, срп ска вој ска, гу би ци, 1914, Штаб 
Вр хов не ко ман де, по ги ну ли, не ста ли, ра ње ни

По че так Пр вог свет ског ра та је Кра ље ви ну Ср би ју и ње ну вој ску су о чио 
с те шким иза зо ви ма. Су коб с Ау стро у гар ском ко ји је усле дио на кон два уза-
стоп на бал кан ска ра та и ал бан ске по бу не, ко ја је пре ма свим сво јим ка рак-
те ри сти ка ма има ла об леж је рат ног су ко ба, зах те вао је но ва не пре за ња од 
ма те ри јал но ис цр пље не др жа ве и ње не вој ске, ко ја је у ми ну ла три рат на 
су ко ба пре тр пе ла осет не гу бит ке у људ ству, на о ру жа њу и вој ној опре ми. 
Ср би ја је би ла при мо ра на да хит но спро ве де мо би ли за ци ју сва три по зи ва 
на род не вој ске и да упр кос окол но сти ма ко је су на ме та ле опе ра тив не по тре-
бе во ђе ња ра та с Ау стро у гар ском, знат не вој не сна ге ис ко ри сти за за шти ту 
сво јих ју жних гра ни ца и очу ва ње ста бил не без бед но сне си ту а ци је на те ри-
то ри ја ма но во о сло бо ђе них обла сти.

1 Е-aдреса: alek san dar.zi vo tic@f.bg .ac .rs  
2 Е-адре са: ma ri ja na mra o vic @gmail.co m
3 Е-адре са: mar ko.mi le tic1990@gmail.com
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По да ци о број ном ста њу срп ске вој ске на по чет ку Пр вог свет ског ра та 
ва ри ра ју. Та бе ла р ни пре глед Шта ба Вр хов не ко ман де срп ске вој ске са чи њен 
на осно ву ствар ног ста ња од 30. ју ла / 12. ав гу ста 1914, од но сно на дан за по-
чи ња ња пр ве ау стро у гар ске офан зи ве на Ср би ју, го во ре да се тог да на пре-
ма спи ску „под за ста вом” на ла зи ло 372.969 офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка, 
док је на ли цу би ло њих 325.671.4 Углед ни вој ни пи сац, исто ри чар и ака де мик 
ге не рал Жив ко Па вло вић, ко ји се то ком рат не 1914. на ла зио на ду жно сти 
на чел ни ка Опе ра тив ног оде ље ња, а од но вем бра те го ди не на ду жно сти по-
моћ ни ка на чел ни ка Шта ба Вр хов не ко ман де на во ди да је у са ста ву опе ра-
тив ног де ла вој ске би ло око 250.000 љу ди, док је на рас по ла га њу Шта ба 
Вр хов не ко ман де у по за ди ни би ло још око 100.000 љу ди што се уз од ре ђе на 
ма ња од сту па ња го то во по кла па с пре гле дом број ног ста ња ко јим је рас по-
ла гао Штаб Вр хов не ко ман де.5 Глав ни ин тен дант Шта ба Вр хов не ко ман де 
пу ков ник Ђор ђе Бог да но вић на во ди да је по чет ком сеп тем бра 1914. у опе-
ра тив ном де лу вој ске би ло 3.758 офи ци ра, 225.943 под о фи ци ра и вој ни ка и 
45.781 не бо рац, од но сно укуп но 275.482 чо ве ка.6 Услед из ра же не по тре бе за 
ан га жо ва њем ве ћег бро ја вој ни ка, ка ко на глав ним фрон то ви ма, та ко и на 
про сто ру Но вих обла сти, у ци љу по пу не опе ра тив них је ди ни ца, не по сред но 
на кон за вр шет ка мо би ли за ци је обра зо ва не су и ре зер вне тру пе. Ка ко је убр зо 
по сле от по чи ња ња рат ног су ко ба по ста ло ја сно да се рат не ће бр зо за вр ши ти, 
ни ти ће ње гов ис ход бити ре шен јед ном од лу чу ју ћом бит ком, при сту пи ло се 
ства ра њу ре зер ви ко је би би ле у ста њу да у кри тич ним мо мен ти ма по пу не 
про ре ђе не ре до ве опе ра тив ног де ла вој ске.7 По ред ре гру та ци је, пре вас ход но 
на про сто ри ма но во о сло бо ђе них обла сти, пред у зе те су ме ре у ци љу обу ке и 
оспо со бља ва ња вој но спо соб ног људ ства ко је до та да ни је би ло об у хва ће но 
вој ном оба ве зом.8 

У кри тич ним да ни ма то ком је се ни 1914. про це њу је се да је у ви ше на-
вра та с те те ри то ри је ра ди по пу не опе ра тив ног де ла срп ске вој ске упу ће но 
из ме ђу 30 и 40 хи ља да љу ди.9 Рат ни ми ни стар вој ни ге не рал Ду шан Сте фа-
но вић на осно ву са чу ва них до ку ме на та из нео је по да так да је у сеп тем бру 
1914. у ре до ви ма срп ске вој ске би ло пре ма спи ску 499.500, а на ли цу 423.441 
чо век.10 Под но се ћи зах те ве за рат ним ре па ра ци ја ма у скла ду с од ред ба ма 
Вер сај ског ми ров ног уго во ра, вла да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
је 12. фе бру а ра 1921. на осно ву по да та ка ко јим је рас по ла га ло Ми ни стар ство 
вој ске и мор на ри це из не ла је ин фор ма ци ју да је то ком чи та ве 1914. Кра ље-

4 Вој ни ар хив (у да љем тек сту: ВА), По пи сник 3 (у да љем тек сту: П. 3), ку ти ја 4 (у 
да љем тек сту: к. 4), фа сци кла 1 ( у да љем тек сту: ф. 1), до ку мент 1, Број ни пре глед људ ства, 
сто ке и во зо ва це ло куп не Срп ске вој ске по из вр ше ној мо би ли за ци ји 30. ју ла 1914. го ди не. 

5 Ж. Па вло вић, Бит ка на Ја дру ав гу ста 1914. год, Ла за ре вац 2014, 95.
6 Ђ. Бог да но вић, По вла че ње срп ске вој ске ка При мор ју и осни ва ње „ин тен дант ске 

ба зе” у Дра чу и Ска дру, За греб 1927, 185.
7 В. Ра до је вић, Д. Ми лен ко вић, Про паст срп ских ре гру та, Но ви Сад 2016, 27–31.
8 Ве ли ки рат Ср би је за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, књи га 

дру га – 1914 го ди на, Дру ги пе ри од опе ра ци ја – Бит ка на Дри ни, I део, Бе о град 1925, 2–5.
9 А. Жи во тић, „Рас по ред и ја чи на Срп ске вој ске у по за ди ни сеп тем бра 1915.”, Вој но

и сто риј ски гла сник, 2 (2017), 107–108.
10 Ђе не рал Ѕ, „Гу бит ци са ве зни ка у Свет ском ра ту 1914–1918 го ди не”, Рат ник, XI (1926), 

124–125.
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ви на Ср би ја мо би ли са ла 562.712 љу ди.11 Ана ли зи ра ју ћи број но ста ње срп ске 
вој ске на по чет ку Пр вог свет ског ра та, Ми ле Бје ла јац пре у зи ма по дат ке ге не-
ра ла Сте фа но ви ћа и кон ста ту је: „Ср би ја је од ју ла до сеп тем бра 1914. мо би-
ли са ла крај њим на по ром 5.713 ак тив них и ре зер вних офи ци ра, 1.803 вој на 
чи нов ни ка и 491.984 свих ка те го ри ја вој них об ве зни ка (вој ни ци, же ле зни ча-
ри, по шта ри ма, рад ни ци у вој ним фа бри ка ма и дру ги), као и 115.379 гр ла 
сто ке”.12 У по гле ду укуп ног бро ја мо би ли са них љу ди, по да так је тач но пре-
у зет јер ге не рал Сте фа но вић на во ди да је мо би ли са но 7.136 офи ци ра и вој них 
чи нов ни ка и 492.364 „под о фи ци ра и ре до ва с људ ством и вој ним ста ни ца ма 
и во зо ви ма”13, па се не мо же го во ри ти о „свим ка те го ри ја ма вој них об ве зни ка”, 
по го то во не о „рад ни ци ма у вој ним фа бри ка ма и дру гим”. Исто та ко, мо ра-
мо на гла си ти да је у та да шњој срп ској вој ној тер ми но ло ги ји на зив „ста ни ца” 
ко ри шћен ка ко за же ле знич ке ста ни це, та ко и за вој не ма га ци не на во ји шном 
и по за дин ском про сто ру, док је из раз „во зо ви” под ра зу ме вао и же ле знич ке 
во зо ве и ко мо ру с во лов ском ву чом ко јом су из ма га ци на, од но сно сла га ли шта 
и ста ни ца до во же не по тре бе у хра ни и му ни ци ји тру па ма или је вр ше на 
ева ку а ци ја ра ње ни ка. Сто га смо бли жи при хва та њу као при бли жно тач ног 
по да тка ко ји је из не ло Ми ни стар ство вој ске и мор на ри це 1921, а у окви ру 
ко га је за и ста об у хва ће но људ ство свих ка те го ри ја мо би ли са но то ком чи та ве 
1914. Тим пре што и ге не рал Ду шан Три фу но вић у сво јим ана ли за ма по твр-
ђу је број од укуп но 8.607 офи ци ра и 562.712 мо би ли са ног људ ства у 1914, 
при че му је ту „ура чу на то и оно људ ство мо би ли са но ко је је ра ди ло на же-
ље зни ца ма, ко је је би ло упо тре бље но у др жав ним и при ват ним фа бри ка ма 
за из ра ду вој ног ма те ри ја ла, као и оно ко је је би ло за по сле но ма на ка квим 
вој ним по сло ви ма, као и они мо би ли са ни ко ји су би ли за ро бље ни”.14

У по гле ду људ ских гу би та ка ко је је пре тр пе ла срп ска вој ска то ком бор-
бе них деј ста ва 1914, ге не рал Жив ко Па вло вић из нео је по да так да је на кон 
за вр шет ка Бит ке на Ја дру, од но сно Цер ске бит ке утвр ђе но да је у Пр вој ар ми ји 
би ло по ги ну лих осам офи ци ра и 339 под о фи ци ра и вој ни ка, ра ње них 21 офи-
цир и 1876 под о фи ци ра и вој ни ка и не ста лих 2 офи ци ра и 565 под о фи ци ра 
и вој ни ка, у Дру гој по ги ну лих 26 офи ци ра и 1.047 под о фи ци ра и вој ни ка, 
ра ње них 122 офи ци ра и 6.014 под о фи ци ра и вој ни ка и не ста лих 2 офи ци ра и 
1.257 под о фи ци ра и вој ни ка, у Тре ћој по ги ну ли х 16 офи ци ра и 426 под о фи-
ци ра и вој ни ка, ра ње них 36 офи ци ра и 2.549 под о фи ци ра и вој ни ка и не ста-
лих 7 офи ци ра и 625 под о фи ци ра и вој ни ка, док је у Ужич кој вој сци би ло 
по ги ну лих 4 офи ци ра и 202 под о фи ци ра и вој ни ка, ра ње них 15 офи ци ра и 886 
под о фи ци ра и вој ни ка, док се 220 под о фи ци ра и вој ни ка во ди ло као не ста ли.15 
Укуп но пре ма тим по да ци ма срп ска вој ска има ла је 54 по ги ну ла офи ци ра и 

11 ВА, П. 3, к. 4, ф. 1, до ку мент 8а, Ми ни стар ство вој ске и мор на ри це на чел ни ку Глав ног 
Ђе не рал шта ба 30. ма ја 1921.

12 М. Бје ла јац, „Про це не рат них гу би та ка Ср би је”, у: Лек си кон Пр вог свет ског ра та 
у Ср би ји, Бе о град 2015, 357.

13 Ђе не рал Ѕ, „Гу бит ци са ве зни ка у Свет ском ра ту 1914–1918 го ди не”, Рат ник, XI (1926), 
122.

14 P. Tri fu no vić, Pi sa nja ge ne ra la Du ša na Tri fu no vi ća. Iza bra ni spi si, ob ja vlje ni i neo bja
vlje ni, Be o grad 2014, 256.

15 Ж. Па вло вић, Бит ка на Ја дру ав гу ста 1914. год., Ла за ре вац 2014, 581–582.
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2.014 по ги ну лих под о фи ци ра и вој ни ка, док је ра ње них би ло 194 офи ци ра и 
11.325 под о фи ци ра и вој ни ка. Уку пан број не ста лих из но сио је 11 офи ци ра 
и 2.667 под о фи ци ра и вој ни ка. Ми ле Бје ла јац, без по зи ва ња на кон кре тан 
из вор на во ди: „По сле Цер ске бит ке са бра ни по да ци су по ка за ли 2.068 по ги-
ну лих офи ци ра и вој ни ка и 11.519 ра ње них код свих ар ми ја и 8.823 не ста ла 
или за ро бље на, од ко јих је ве ћи на, око 5.000, би ла за ро бље на у Сре му 6/7. 
сеп тем бра”.16 С об зи ром на то да се по да ци ко је је ге не рал Па вло вић из нео 
од но се ис кљу чи во на цер ску опе ра ци ју и да се у по гле ду укуп ног бро ја по-
ги ну лих и ра ње них срп ских офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка ап со лут но 
по кла па ју с по да ци ма ко је на во ди Ми ле Бје ла јац не ја сно је ка ко су и с ко јом 
на ме ром по сто је ћи по да ци хро но ло шки про ду же ни и на опе ра ци је ко је су 
се во ди ле по чет ком сеп тем бра 1914, од но сно на кон за вр шет ка Цер ске бит ке. 
Уко ли ко би се на ве де ни број ча ни по да ци од но си ли и на ка сни ји пе ри од, они 
би сва ка ко би ли ви ши. Још ма ње је ја сно ка ко је број не ста лих, од но сно за ро-
бље них, ка ко Бје ла јац на во ди, ви ше не го ду пли ран, а да при том број по ги ну-
лих и ра ње них ни је по ве ћан. Сем то га, апрок си ма ци ја од око 5.000 за ро бље них 
срп ских офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка то ком бор би на Че врн ти ји и Ле гет ском 
по љу ни је тач на јер је Ми лић Ми ли ће вић пре ци зни јом ана ли зом све до че ња 
уче сни ка зби ва ња, као и до ку мен тар них из во ра срп ског и ау стро у гар ског 
по ре кла, утвр дио да је том при ли ком за ро бље но мак си мал но 4.500 срп ских 
офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка.17

До ку мент ко ји овом при ли ком об ја вљу је мо пред ста вља де та љан пре-
глед људ ски гу би та ка, по је ди ни ца ма и ро до ви ма вој ске људ ских гу би та ка 
ко је је срп ска вој ска пре тр пе ла то ком бор бе них деј ста ва 1914.18 Том при ли-
ком, са би ра њем по да та ка из ли ста гу би та ка, ко је су као оба ве зан до ку мент 
во ђе не у шта бо ви ма опе ра тив них је ди ни ца, утвр ђе но је да је до кра ја бор-
бе них деј ста ва 1914. срп ска вој ска има ла 22.276 мр твих, 95.704 ра ње на, 418 
кон ту зо ва них и 45.159 не ста лих офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка.19 Пре ци зним 
про ве ра ма утвр ди ли смо да се из не ти бро је ви ми ни мал но раз ли ку ју услед 
ве ро ват не ра чун ске гре шке. Пре ма то ме, уку пан број по ги ну лих из но си 
22.275 (483 офи ци ра, 1.344 под о фи ци ра и 20.448 вој ни ка), ра ње них 95.720 
(1.340 офи ци ра, 5.365 под о фи ци ра и 89.015 вој ни ка), кон ту зо ва них 421 (26 
офи ци ра, 44 под о фи ци ра и 351 вој ник) и не ста лих 45.257 (261 офи цир, 1.322 
под о фи ци ра и 43.674 вој ни ка).20 Ипак, на осно ву овог до ку мен та не мо же мо 
да ра све тли мо да љу суд би ну ра ње них. Не зна мо ко ли ко се ме ђу њи ма на кон 
ле че ња вра ти ло у строј, ко ли ко је оста ло трај но не спо соб них за вој ну слу-
жбу, а ка сни је и за при вре ђи ва ње и са мо ста лан жи вот, као и ко ли ко њих је 
њих под ле гло ра на ма. Утвр ђе но је да је до кра ја вој них опе ра ци ја 1914. у 
бол ни ца ма, тач ни је до 14/27. де цем бра те го ди не умр ло укуп но 2.572 ра ње ни ка 

16 М. Бје ла јац, „Про це не рат них гу би та ка Ср би је”, у: Лек си кон Пр вог свет ског ра та 
у Ср би ји, Бе о град 2015, 357.

17 М. Ј. Ми ли ће вић, На по гре шној оба ли. По раз тру па Ти моч ке ди ви зи је у би ци код 
Че врн ти је (на Ле ге ту) 6. сеп тем бра 1914. го ди не, Бе о град 2015, 101.

18 ВА, П. 3, к. 56, ф.4, до ку мент 31/12, На чел ник Ађу тант ског оде ље ња на чел ни ку 
Oперативног оде ље ња Шта ба Вр хов не ко ман де 29. сеп тем бра 1915.

19 Исто.
20 Исто.
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у свим вој ним и ци вил ним бол ни ца ма.21 Нај ве ћу не по зна ни цу пред ста вља суд-
би на оних офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка ко ји су се во ди ли као не ста ли. У 
ту ка те го ри ју убро ја ни су они ко ји се ни су на ла зи ли у сво јим ма тич ним је ди-
ни ца ма, а о чи јој суд би ни се ни је рас по ла га ло тач ним по да ци ма, та ко да су 
ме ђу њих убро ја ни они ко ји су по ги ну ли а ни је би ло ја сних до ка за о њи хо-
вој смр ти, они ко ји су са мо вољ но на пу сти ли сво је је ди ни це, они ко ји су за -
оста ли за глав ни ном или са мо вољ но оти шли из је ди ни ца ка ко би збри ну ли 
по ро ди це, па се на кон не ко ли ко да на вра ти ли у сво је ре до ве, као и за ро бље ни 
у са мим бор бе ним деј стви ма. Твр ђе ње Ми ле та Бје лај ца да се по за вр шет ку 
вој них опе ра ци ја 1914. „Као не ста ло (углав ном за ро бље но) во ди ло се 261 
офи цир и 45.159 оста лих об ве зни ка” не мо же мо узе ти као тач но јер нам се 
твр ђе ње о бро ју за ро бље них срп ских вој них ли ца чи ни пре у ве ли ча ним по што 
је срп ска вој ска до 6/19. де цем бра 1914, прак тич но до кра ја пе ри о да ак тив них 
вој них опе ра ци ја 1914. за ро би ла 573 ау стро у гар ска офи ци ра и 45.545 под о фи-
ци ра и вој ни ка, од но сно укуп но 46.118 ау стро у гар ских вој них ли ца, те би би ло 
про сто не ве ро ват но да су и дво стру ки по бед ник и дво стру ки по ра же ни исто-
вре ме но има ли го то во под јед нак број за ро бље них.22 С об зи ром на то да не 
рас по ла же мо тач ним по да ци ма срп ског по ре кла о бро ју за ро бље них срп ских 
офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка, у при лог на шем твр ђе њу иду по да ци из не-
ти на ау стро у гар ској стра ни ба зи рани на срп ским из во ри ма ко ји су у ау стро-
у гар ске ру ке до шли 22. де цем бра 1914, а пре ма ко ји ма је на срп ској стра ни 
би ло око 22.000 мр твих, 91.000 ра ње них и 19.000 за ро бље них,23 што се го то-
во по кла па с по да ци ма ко ји су ка сни јим еви ден ти ра њем утвр ђе ни од стра не 
Ађу тант ског оде ље ња Шта ба Вр хов не ко ман де. Прет по ста вља мо да се ра-
ди ло о из ве шта ју по моћ ни ка на чел ни ка Шта ба Вр хов не ко ман де пу ков ни ка 
Жив ка Па вло ви ћа ми ни стру вој ном пу ков ни ку Ра ди во ју Бо јо ви ћу о гу би ци ма 
ау стро у гар ских вој них сна га у опе ра ци ја ма про тив Ср би је и гу би ци ма срп ске 
вој ске у вој ним опе ра ци ја ма 1914. ко ји је упу ћен тог да на. У ње му се твр ди ло 
да је срп ска вој ска пре тр пе ла укуп не гу бит ке од „око 128.000 љу ди, од ко јих 
91.000 до ла зи на ра ње не, 22.000 на по ги ну ле и око 15.000 на за ро бље не”.24

При пре ма ју ћи ста ти стич ке по дат ке за ис ти ца ње ре па ра ци о них зах те ва 
1921, Ми ни стар ство вој ске и мор на ри це ста ло је на ста но ви ште да срп ски 
гу би ци то ком рат не 1914. из но се 86.225 мр твих вој них ли ца.25 У из ве шта ју 
Ре па ра ци о ној ко ми си ји на ве ден је број од 69.022 мр тва вој на ли ца у 1914, док 
је пу ков ник Да ни ло Ка ла фа то вић као сво ју на по ме ну или ис прав ку по ста вио 
број од 62.022 вој на ли ца.26 Ка ко се са си гур но шћу ни је мо гао утвр ди ти 

21 Д. Сте фа но вић, Днев ник из 1914, Бе о град 2017, 796. 
22 Исто, 774.
23 ÖsterreichUn garns Let zter Kri eg 1914–1918, I, Wi en, 1931, 762; Ф. Жив ко вић, „Ста ти-

стич ки при ло зи за уло гу срп ске вој ске у ра ту за осло бо ђе ње и ује ди ње ње 1914–1918 го ди не”, 
Рат ник, I (1936), 71.

24 М. Пе ри шић, А. Мар ко вић, Љ. Шко дрић, Б. Бог да но вић (прир.), Пр ви свет ски рат: 
у до ку мен ти ма Ар хи ва Ср би је, том I – 1914, Бе о град 2015, 631–632.

25 ВА, П. 3, к. 4, ф. 1, до ку мент 8а, Ми ни стар ство вој ске и мор на ри це на чел ни ку Глав ног 
Ђе не рал шта ба 30. ма ја 1921; P. Tri fu no vić, Pi sa nja ge ne ra la Du ša na Tri fu no vi ća. Iza bra ni spi si, 
ob ja vlje ni i neo bja vlje ni, Be o grad 2014, 245–249.

26 P. Tri fu no vić, Pi sa nja ge ne ra la Du ša na Tri fu no vi ća. Iza bra ni spi si, ob ja vlje ni i neo bja
vlje ni, Be o grad 2014, 237–238.
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ствар ни број по ги ну лих вој них ли ца у 1914, вој не вла сти су ин си сти ра ле на 
нај ма њем си гур ном бро ју жр та ва ко ји је из но сио 22.276.27 Ка ко на осно ву 
до са да по зна тих исто риј ских из во ра ни је мо гу ће са си гур но шћу утвр ди ти 
тач не вој не гу бит ке Кра ље ви не Ср би је то ком вој них опе ра ци ја 1914, пре ци-
зни јом ана ли зом ин фор ма ци ја из ба зе по да та ка Вој ног ар хи ва о људ ским 
гу би ци ма Ср би је то ком Пр вог свет ског ра та ће мо би ти у при ли ци да пру жи-
мо по у зда ни је по дат ке о срп ским вој ним жр тва ма Пр вог свет ског ра та. 

27 ВА, П. 3, к. 4, ф. 1, до ку мент 8а, По да ци о жр тва ма Кра ље ви не Ср би је у ра ту 1914. 
год. – 1918. год.
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ПРЕГЛЕДРАТНИХГУБИТАКАСРПСКЕВОЈСКЕУ1914.

Штаб
Вр хов не Ко ман де
Ађ. бр. 54125

На чел ни ку Опе ра тив ног оде ле ња Вр хов не ко ман де.

Част ми је до ста ви ти у при ло гу под. /1. Пре глед Гу би та ка На ше Вој ске 
у ра ту са Ау стро у гар ском а у то ку 1914. го ди не сре ђен по пу ко ви ма и ро до-
ви ма оруж ја.

29. сеп тем бар 1915. го ди не На чел ник, пу ков ник
Кра гу је вац Пе тар Прен дић28

28 Пе тар К. Прен дић (Алек си нац, 1867 – Вр шац, 1923). По ти че из углед не алек си нач ке 
по ро ди це. Унук чу ве ног Ри сте Прен ди ћа, та та ри на кне за Ми ло ша и кне за Ми ха и ла. На кон 
за вр шет ка сед мог раз ре да ре ал не гим на зи је сту пио је у 18. кла су Ни же шко ле Вој не ака де-
ми је. Као пи то мац Вој не ака де ми је уче ство вао је у Срп ско-бу гар ском ра ту 1885. На кон за вр-
шет ка шко ло ва ња био је ко ман дир во да у ко њи ци и ко њич ком еска дро ну Кра ље ве гар де. 
За вр шио је ко њич ку шко лу у Со ми ру у Фран цу ској (1891–1892). На кон по врат ка у Ср би ју 
био је ко ман дир во да и еска дро на у ко њи ци, ађу тант ко ман дан та Ду нав ске ди ви зиј ске обла-
сти, на слу жби у 2. ко њич ком пу ку и Ђе не рал штаб ном од се ку Ми ни стар ства вој ног, ађу тант 
ко ман дан та Ко њич ке ди ви зи је, на слу жби код ин спек то ра ко њи це у Ко ман ди ак тив не вој ске, 
на слу жби у шта бу Ко њич ке ди ви зи је, по моћ ник ко ман дан та 3. ко њич ког пу ка, вр ши лац 
ду жно сти ко ман дан та 1. ко њич ког пу ка, и ко ман дант 4. ко њич ког пу ка. То ком бал кан ских 
ра то ва био је на чел ник Ађу тант ског оде ље ња Шта ба Вр хов не ко ман де. На кон де мо би ли за-
ци је био је на ду жно сти на чел ни ка Ин ва лид ског оде ље ња Ми ни стар ства вој ног. То ком Пр вог 
свет ског ра та био је на чел ник свих по шта и те ле гра фа при Шта бу Вр хов не ко ман де и на-
чел ник Ађу тант ског оде ље ња Шта ба Вр хов не ко ман де. Од 1916. до 1923. био је на ду жно сти 
на чел ни ка Ин ва лид ског оде ље ња Ми ни стар ства вој ног и за ме ник чла на Вој но ди сци плин ског 
су да од 1921. (Вој ни ар хив, До си јеи пер со нал них по да та ка; ку ти ја 818; до си је 166, Прен дић 
К. Пе тар; Ар хив СА НУ, 11443 – Остав шти на Дра гу ти на Ми лу ти но ви ћа, Ко њич ки пу ков ник 
Пе тар Прен дић. Го вор др жан 26. сеп тем бра 1923. пред Ваз не сен ском цр квом; Д. Ми лу ти-
но вић, „Ко њич ки пу ков ник Пе тар Прен дић”, Рат ник, XI –XII (1923), 250–252.
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I пре ко бр. пук
I по зи ва 15 37 57

2
62
4

33 11
3

2.
70

7
2.
85
3

3 21 1.
00

0
1.
02
4

– 1 – 1 51 17
2

4.
27

9
4.
50
2

II  пре ко бр. пук
I по зи ва 3 30 44

9
48
2

22 12
9

1.
87

0
2.
02
1

1 24 80
0

82
5 1 1 – 2 27 18
4

3.
11

9
3.
33
0

II I пре ко бр. 
пук I по зи ва 8 25 58

8
62
1

41 69 2.
42

3
2.
53
3

3 16 1.
31

3
1.
33
2

1 – 1 2 53 11
0

4.
32

5
4.
48
8

IV  пре ко бр. 
пук I по зи ва 18 38 51

0
56
6

48 13
0

2.
39

1
2.
56
9

5 35 1.
05

7
1.
09
7

– 2 – 2 71 20
5

3.
95

8
4.
23
4

V пре ко бр. 
пук I по зи ва 12 34 51

0
55
6

27 13
6

2.
27

2
2.
43
5

1 13 33
2

34
6 – – – – 40 18
3

3.
11

4
3.
33
7

VI  пре ко бр. 
пук I по зи ва 13 45 56

3
62
1

38 13
2

2.
44

8
2.
61
8

3 15 59
1

60
9 1 1 7 9 55 19
3

3.
60

9
3.
85
7

Све га гу би та-
ка у I по зи ву 29

2
76

1
11

.6
78

12
.7
31

77
8

3.
11

2
56

.3
38

60
.2
28

15
7

75
1

25
.6

27
26
.5
35

16 22 23
1

26
9

1.
24

3
4.

64
6

93
.8

74
99
.7
63

29 Тре ба ло би 154.
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Пу ко ви II по зи ва

Погинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

У
ку
пн

о

I пук
II по зи ва 6 33 32

7

36
6

28 16
0

81
9

1.0
07 2 39 92
5

96
6 1 4 13 18 37 23
6

2.0
84

2.
35
7

II  пук
II по зи ва 14 60 35

6

43
0

28 25
8

1.7
20

2.0
06 5 29 33
2

36
6 – – – – 47 34
7

2.4
08

2.
80
2

II I пук
II по зи ва 7 31 29

8

33
6

31 14
4

1.7
42

1.
91
7

4 17 51
9

54
0 1 4 7 12 43 19
6

2.
56

6

2.
80
5

IV  пук
II по зи ва 11 23 37

6

41
0

19 87 1.2
84

1.
39
0

4 32 59
6

63
2 – 3 10 13 34 14
5

2.
26

6

2.
44
5

V пук
II по зи ва 12 28 51

3

55
3

32 66 1.8
19

1.
91
7

6 18 62
9

65
3 1 1 18 20 51 11
3

2.9
79

3.1
43

VI  пук
II по зи ва 6 15 24

4

26
5

16 66 86
8

95
0 – 23 79
4

81
7 – – – – 22 10
4

1.9
06

2.
03
2

VI I пук
II по зи ва 7 17 22

5

24
9

10 60 88
1

95
1 4 42 87
7

92
3 – – 1 1 21 11
9

1.9
84

2.1
24

VI II пук
II по зи ва 10 19 42

1

45
0

26 69 1.9
63

2.
05
8

9 17 1.2
38

1.2
64 – – – – 45 10
5

3.6
22

3.7
72

IX  пук
II по зи ва 8 33 45

7

49
8

39 15
4

2.1
27

2.
32
0

– 26 70
1

72
7 – – – – 47 21
3

3.2
85

3.
54
5

X пук
II по зи ва 6 23 33

2

36
1

15 12
4

1.1
95

1.
33
4

1 11 22
0

23
2 – – 1 1 22 15
8

1.7
48

1.9
28

XI  пук
II по зи ва 2 18 24

5

26
5

13 63 97
7

1.0
53 7 59 1.1
90

1.2
56 – – – – 22 14
0

2.
41

2

2.
57
4

XI I пук
II по зи ва 5 11 28

8

30
4 8 32 61
4

65
4 8 11 47
8

49
7 – – 1 1 21 54 1.3
81

1.4
56

XI II пук
II по зи ва 11 15 32

5

35
1

22 10
9

1.8
92

2.
02
3

5 31 1.0
50

1.0
86 – – – – 38 15
5

3.2
67

3.4
60

XI V пук
II по зи ва 3 36 50

3

54
2

26 15
4

2.1
00

2.
28
0

7 31 85
0

88
8 – – 1 1 36 22
1

3.4
54

3.7
11

XV  пук
II по зи ва 5 22 32

9

35
6

15 72 1.3
85

1.
47
2

15 67 1.9
65

2.
04
7

– – 2 2 35 16
1

3.6
81

3.
87
7

Шу мад. до-
пун ски пук 
II по зи ва

1 3 12
3

12
7 6 21 40
2

42
9 – 3 17
9

18
2 – – – – 7 27 70
4

73
8

1. до пун ски 
ба та љон 
VII пу ка 
II по зи ва

4 4 80 88 2 26 57
5

60
3 – – 10
2

10
2 – – 3 3 6 30 76
0

79
6

Све га гу-
би та ка у
II по зи ву

11
8

39
1

5.
44

2

5.
95
1

33
6

1.
66

5

22
.3

64
30

24
.3
65

31

77 45
6

12
.6

45

13
.1
78 3 12 57 72 53
4

2.
52

4

40
.5

08

43
.5
66

32

30 Тре ба ло би 22.263.
31 Тре ба ло би 24.364.
32 Тре ба ло би 43.565.
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Пу ко ви III по зи ва

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

У
ку
пн

о

I пук
III по зи ва 1 – 38 39 – 3 14

2

14
5 – 1 48 49 – – – – 1 4 22
8

23
3

II  пук
III по зи ва – – 4 4 – 1 22 23 – – 5 5 – – – – – 1 31 32

II I пук
III по зи ва 1 10 21

9

23
0 5 23 57
4

60
2 1 3 24
1

24
5 – – 1 1 7 36 1.

03
5

1.
07
8

IV  пук
III по зи ва – 2 29 31 1 9 13

0

14
0 1 2 11
1

11
4 – – – – 2 13 27
0

28
5

VI  пук
III по зи ва 3 13 25

9

27
5 7 44 65
9

71
0 1 5 26
5

27
1 2 2 6 10 13 64 1.

18
9

1.
26
6

VI I пук
III по зи ва 2 18 21

2

23
2

10 44 53
9

59
3 4 19 52
3

54
6 – 1 – 1 16 82 1.

27
4

1.
37
2

VI II пук
III по зи ва 1 4 43 48 2 4 88 94 – 1 14 15 – – 1 1 3 9 14

6

15
8

X пук
III по зи ва 3 5 85 93 4 12 30

2

31
8 – 10 22
1

23
1 – – – – 7 27 60
8

64
2

XI  пук
III по зи ва 3 21 27

7

30
1 4 34 47
6

51
4 – 3 91 94 – 1 1 2 7 59 84
5

91
1

XI I пук
III по зи ва – – 8 8 2 1 20 23 – – 3 3 – – – – 2 1 31 34

XI II пук
III по зи ва – – 16 16 – – 17 17 – – – – – – 2 2 – – 35 35
XV  пук
III по зи ва 1 13 17

1

18
5 5 26 51
1

54
2 1 8 24
6

25
5 1 – – 1 8 47 92
8

98
3

Ком би нов.
пук 
III по зи ва

2 14 15
9

17
5 3 24 45
2

47
9 – 4 13
0

13
4 – – – – 5 42 74
1

78
8

II  пре ко-
број. пук 
III по зи ва

1 8 16
8

17
7 – 10 17
6

18
6 – 6 48
5

49
1 – – – – 1 24 82
9

85
4

XV  пре ко-
број. пук 
III по зи ва

– 12 14
0

15
2 7 18 50
3

52
8 – 7 24
6

25
3 – – – – 7 37 88
9

93
3

1. пре ко-
број. ба та-
љон X пу ка 
III по зи ва

– 1 11 12 – 1 17 18 – – 53 53 – – – – – 2 81 83

VI  пук 
по след ње 
од бра не 
ста ра ца

– – 13 13 – – 22 22 – – 1 1 – – – – – – 36 36

Све га гу-
би та ка у 
III по зи ву

18 12
1

1.
85

2

1.
99
1

50 25
4

4.
65

0

4.
95
4

8 69 2.
68

3

2.
76
0

3 4 11 18 79 44
8

9.1
96

9.
72
3
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Но во фор ми ра не тру пе

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

У
ку
пн

о

Ибарски 
об ве знич ки 
пук

2 – 10
8

11
0 1 2 29
3

29
6 – – 53 53 – – 4 4 3 2 45
8

46
3

Руд нич ки 
чет нич ки 
од ред

1 1 52 54 3 4 10
2

10
9 – – 10 10 – – 2 2 4 5 16
6

17
5

Ни шке 
ре зер вне 
тру пе

1 2 36 39 – 6 14
9

15
5 – – 18 18 – 2 – 2 1 10 20
3

21
4

Кра гу је ва. 
ре зер вне 
тру пе

– – 57 57 1 6 37
0

37
7 – – 92 92 – – – – 1 6 51
9

52
6

Ја дар ски 
чет нич ки 
од ред

5 – 11
5

12
0 9 1 28
8

29
8 – – 30
5

30
5 – – – – 14 1 70
8

72
3

5–та  че та 
Гор њач ког 
чет нич ког 
од ре да

– – – – – 2 12 14 – – 11 11 – – – – – 2 23 25
Му ни цио. 
ко ло не 1 – 5 6 – – – – – – 3 3 – – – – 1 – 8 9

Бол нич ке 
че те – – 2 2 – – 14 14 – – 54 54 – – – – – – 70 70

Све га 10 3 37
5

38
8

14 21

1.
22

93
3

1.
26
43

4

– – 54
6

54
6 – –3
5 6 63
6

24 26

2.
15

43
7

2.
20
43

8

33 Тре ба ло би 1.228.
34 Тре ба ло би 1.263.
35 Пре цр та но и олов ком на пи са но 2. Тре ба ло би 2.
36 Пре цр та но и олов ком на пи са но 8. Тре ба ло би 8.
37 Тре ба ло би 2.155.
38 Пре цр та но и олов ком на пи са но 2206. Тре ба ло би 2.205.
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Укуп ни гу би ци у пе ша ди ји

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

У
ку
пн

о

Стални 
ка дар 9 10 64

7

66
6

36 39 2.
52

6

2.
60
1

3 7

1.
53

8

1.
54
8

– – – – 48 56 4.
71

1

4.
81
5

I
по зив 29

2

76
1

11
.6

78

12
.7
31

77
8

3.
11

2

56
.3

38

60
.2
28

15
7

75
1

25
.6

27

26
.5
35

16 22 23
1

26
9

1.
23

43
9

4.
64

6

93
.8

74

99
.7
63

II
по зив 11

8

39
1

5.
44

2

5.
95
1

33
6

1.
66

5

22
.3

64
40

24
.3
65

41

77 45
6

12
.6

45

13
.1
78 3 12 57 72 53
4

2.
52

4

40
.5

08

43
.5
66

42

III
по зив 18 12

1

1.
85

2

1.
99
1

50 25
4

4.
65

0

4.
95
4

8 69 2.
68

3

2.
76
0

3 4 11 18 79 44
8

9.1
96

9.
72
3

Но во фор. 
тру пе 10 3 37

5

38
8

14 21

1.
22

94
3

1.
26
44

4

– – 54
6

54
6 – –4
5 6 64
6

24 26

2.
15

44
7

2.
20
44

8

Све га 44
7

1.
28

6

19
.9

94

21
.7
27

1.
21

4

5.
09

1

87
.10

74
9

93
.4
12

50

24
5

1.
28

3

42
.9

39
51

44
.4
67

52

22 38
53

30
5

36
55

4

1.
92

8

7.
69

85
5

15
0.

44
55

6

16
0.
07
1

39 Тре ба ло би 1.243.
40 Тре ба ло би 22.363.
41 Тре ба ло би 24.364.
42 Тре ба ло би 43.565.
43 Тре ба ло би 1.228.
44 Тре ба ло би 1.263.
45 Пре цр та но и олов ком на пи са но 2. Тре ба ло би 2.
46 Пре цр та но и олов ком на пи са но 8. Тре ба ло би 8.
47 Тре ба ло би 2.155.
48 Тре ба ло би 2.205.
49 Тре ба ло би 87.105.
50 Тре ба ло би 93.410.
51 Тре ба ло би 43.039.
52 Тре ба ло би 44.567.
53 Пре цр та но и олов ком на пи са но 40. Тре ба ло би 40.
54 Пре цр та но и олов ком на пи са но 367. Тре ба ло би 367.
55 Тре ба ло би 7.700.
56 Тре ба ло би 150.443.
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Артиљерија

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га
О

фи
ци

ра
П

од
оф

иц
ир

а
В

ој
ни

ка
С

ве
га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га
О

фи
ци

ра
П

од
оф

иц
ир

а
В

ој
ни

ка
С

ве
га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

У
ку
пн

о

Дрински пољ ски 
ар ти лер. пук 2 3 25 30 10 22 13

9
17
1 – 1 29 30 – – 6 6 12 26 19
9

23
7

Мо рав. пољ ски 
ар ти лер. пук 5 9 53 67 14 51 20

8
27
3 – 3 12 15 – – 3 3 19 63 27
6

35
8

Ду нав ски пољ ски 
ар ти лер. пук 2 – 7 9 5 15 60 80 – – 3 3 – – – – 7 15 70 92

Шу мад. пољ ски 
ар ти лер. пук 1 2 18 21 7 15 12

9
15
1 – – – – – 1 3 4 8 18 15
0

17
6

Ти моч ки пољ ски 
ар ти лер. пук 2 2 19 23 5 10 72 87 1 3 43 47 – – 2 2 8 15 13

6
15
9

Брд ски ар ти лер. пук 2 6 14 22 10 8 98 11
6 1 3 25 29 – – – – 13 17 13
7

16
7

Мер зер ска ар ти лер. – – – – – – 2 2 – – – – – – – – – – 2 2

Ха у бич ки пук – 1 11 12 1 4 26 31 – 1 – 1 – – – – 1 6 37 44

Град ска ар ти лер. – – 1 1 – – 1 1 – – – – – – – – – – 2 2

Оп сад на ар ти лер. – – 2 2 – – 8 8 – – – – – – – – – – 10 10

Кру по ва бр зо мет на 
ар ти лер. (тур ски топ) – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – – 1 1

Брд ске ба те ри је 
(Дан глис) – – – – – – 6 6 – – – – – – – – – – 6 6

Брд ске ба те ри је 
II по зи ва Де-бан жо ве – – 10 10 – 2 24 26 – 1 14 15 – – 1 1 – 3 49 52

Дрин ски пољ ски 
ар ти лер. ди ви зи он – 1 2 3 2 1 14 17 – – – – – – – – 2 2 16 20
Мо рав ски пољ ски 
ар ти лер. ди ви зи он – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – – 1 1

Ду нав ски пољ ски 
ар ти лер. ди ви зи он 1 – 3 4 3 1 14 18 – – – – – – – – 4 1 17 22

Шу мад. пољ ски 
ар ти лер. ди ви зи он – – 2 2 – 3 15 18 – – – – – 2 2 – 3 19 22

Ти моч ки пољ ски 
ар ти лер. ди ви зи он 1 – 2 3 2 2 58 62 – – – – – – 4 4 3 2 64 69

По зи циј ске ба те ри је 
Дрин ске ди виз. 
обла сти

– – 1 1 – – 6 6 – – – – – – – – – – 7 7

По зи циј ске ба те ри је 
Мо рав ске ди виз. 
обла сти

– – – – 1 2 9 12 – – 1 1 – – – – 1 2 10 13

По зи циј ске ба те ри је 
Ду нав ске ди виз. 
обла сти

– – 8 8 1 6 16 23 – – – – – – – – 1 6 24 31

По зи циј ске ба те ри је 
Шу ма диј. ди виз. 
обла сти

– 1 9 10 – – 18 18 – – 2 2 – – – – – 1 29 30
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По зи циј ске ба те ри је 
Ти моч ке ди виз. 
обла сти

1 – – 1 – – – – – – – – – – – – 1 – – 1

Скоп ски град ски 
ар ти лер. од ред – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – – 1 1

Све га гу би та ка у 
ар ти ле ри ји 17 25 18

7
22
9

61 14
2

90
85

7

1.
11
15

8

2 12 12
9

14
3 – 1 21 22 80 19

05
9

1.
23

96
0

1.
50
96

1

Коњица
Ко њич ка ди ви зи ја

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га
О

фи
ци

ра
П

од
оф

иц
ир

а
В

ој
ни

ка
С

ве
га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га
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I 
Ко њич ки пук 2 5 27 34 11 18 11

2
14
1 1 – 11 12 1 – 12 13 15 23 16
2

20
0

III 
Ко њич ки пук 1 4 46 51 4 17 13

8
15
9 1 3 38 42 1 1 6 8 7 25 22
8

26
0

II 
Ко њич ки пук 3 6 43 52 8 21 13

2
16
1 1 1 17 19 – – – – 12 28 19
2

23
2

IV 
Ко њич ки пук 2 5 29 36 7 11 10

1
11
9 – – 17 17 – 2 – 2 9 18 14
7

17
4

Ди ви зи он 
ар ти лер. – – 4 4 2 1 16 19 – 1 – 1 – – 1 1 2 2 21 25
Те ле граф. 
оде ље ње – – – – – – – – – – 1 1 – – – – – – 1 1

Пи о нир ско 
оде ље ње – – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – 1 – 1

Му ни ци о на 
ко ло на – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – – 1 1

Све га 8 20 14
9

17
7

32 69 50
0

60
1 3 5 84 92 2 3 18
62

23
63 45 97 75

16
4

89
36

5

57 Тре ба ло би 926.
58 Тре ба ло би 1.129.
59 Тре ба ло би 180.
60 Тре ба ло би 1.263.
61 Тре ба ло би 1.523.
62 Тре ба ло би 19.
63 Тре ба ло би 24.
64 Тре ба ло би 752.
65 Тре ба ло би 894.



100

Ди ви зиј ски ко њи ца

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
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Дрински ди виз. 
ко њич ки пук 
I поз.

– – 8 8 – 4 20 24 – – 7 7 – – – – – 4 35 39

Мо рав ски ди виз. 
ко њич ки пук 
I поз.

– – 5 5 3 2 17 22 – – 5 5 – – – – 3 2 27 32

Ду нав ски ди виз. 
ко њич ки пук 
I поз.

2 2 9 13 8 5 71 84 – – 4 4 – – 1 1 10 7 84
66

10
16

7

Шу мад. ди виз. 
ко њич ки пук 
I поз.

4 7 15 26 5 21 47 73 1 – 2 3 – – – – 10 29
68 64 10
36

9

Ти моч ки Ди виз. 
ко њич ки пук 
I поз.

– – – – – 3 7 10 – 1 1 2 – – – – – 4 8 12

Ко њич ки еска-
дрон Ком би нов. 
ди ви зи је

– – 2 2 3 – 6 9 1 – 1 2 – – – – 4 – 9 13

Дрин ски ко њич-
ки ди ви зи он – – 7 7 2 1 25 28 – 8 37 45 – – 1 1 2 9 70 81
Мо рав ски ко-
њич ки ди ви зи он – – – – – – 2 2 – – – – – – – – – – 2 2

Ду нав ски ко-
њич ки ди ви зи он – 1 4 5 1 1 7 9 – 1 10 11 – – – – 1 3 21 25

Шу мад. ко њич-
ки ди ви зи он – – – – 2 1 1 4 – – – – 1 – 2 3 3 1 3 7

Ти моч ки коњ чки 
ди ви зи он 1 – 3 4 – – 4 4 – – 5 5 – – – – 1 – 12 13

2–ги  шу мад. ко-
њич ки еска дрон 
III по зи ва

– – 1 1 – 2 5 7 – 1 – 1 – – – – – 3 6 9

66 Тре ба ло би 85.
67 Тре ба ло би 102.
68 Тре ба ло би 28.
69 Тре ба ло би 102.
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Укуп ни гу би ци у ко њи ци

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега
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Коњичка 
ди ви зи ја 8 20 14

9

17
7

32 69 50
0

60
1 3 5 84 92 2 3 18
70

23
71 45 97 75

17
2

89
37

3

Ди ви зиј ска 
ко њи ца 7 11

74

64
75

82
76

24 40 21
2

27
6 2 11 74
77

87
78 1 – 4 5 34 62
79

34
48

0

44
08

1

Све га 
гу би та ка 
у ко њи ци

15 31
82

20
3

24
98

3

56 10
9

71
2

87
7 5 16 15

88
4

17
98

5

3 3 22
86

28
87

79 15
98

8

1.
09

58
9

1.
33
39

0

70 Тре ба ло би 19.
71 Тре ба ло би 24.
72 Тре ба ло би 752.
73 Тре ба ло би 894.
74 Тре ба ло би 10.
75 Тре ба ло би 54.
76 Тре ба ло би 71.
77 Тре ба ло би 72.
78 Тре ба ло би 85.
79 Тре ба ло би 61.
80 Тре ба ло би 342.
81 Тре ба ло би 437.
82 Тре ба ло би 30.
83 Тре ба ло би 248.
84 Тре ба ло би 156.
85 Тре ба ло би 177.
86 Тре ба ло би 23.
87 Тре ба ло би 29.
88 Тре ба ло би 158.
89 Тре ба ло би 1.094.
90 Тре ба ло би 1.331.
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Инжењерија

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега

Ко ја 
команда

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га
О

фи
ци

ра
П

од
оф

иц
ир

а
В

ој
ни

ка
С

ве
га

О
фи

ци
ра

П
од

оф
иц

ир
а

В
ој

ни
ка

С
ве

га
О

фи
ци

ра
П

од
оф

иц
ир

а
В

ој
ни

ка
С

ве
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ра

П
од
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а

В
ој
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У
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о

Дрински пи о-
нир. по лу бат.
I по зи ва

– 2 33 35 4 10 12
5

13
9 3 2 45 50 – – – – 7 14 20
3

22
4

Мо рав. пи о нир. 
по лу бат.
I по зи ва

1 – – 1 – – 8 8 1 1 9 11 – – . – 2 1 17 20

Ду нав ски пи о-
нир. по лу бат.
I по зи ва

1 – 13 14 1 2 40 43 – – 22 22 – – – – 2 2 75 79

Шу мад. пи о нир. 
по лу бат.
I по зи ва

– – 2 2 – 4 25 29 – – 7 7 – – – – – 4 34 38

Ти моч ки пи о-
нир. по лу бат.
I по зи ва

– – – – – – 14 14 5 6 25
0

26
1 – – – – 5 6 26
4

27
5

Ду нав ски пи о-
нир. по лу бат.
II по зи ва

– – 4 4 – 3 16 19 – – 3 3 – – – – – 3 23 26

Мо рав ски пи о-
нир. по лу бат.
II по зи ва

– – – – – – 3 3 – – – – – – – – – – 3 3

Дрин ски пи о-
нир. по лу бат.
II по зи ва

1 – 1 2 2 2 17 21 – – 5 5 1 – 2 3 4 2 25 31
Шу мад. пи о нир. 
по лу бат.
II по зи ва

– – 1 1 1 – – 1 – – – – – – – – 1 – 1 2

Ти моч ки пи о-
нир. по лу бат.
II по зи ва

1 – 2 3 – – 7 7 – – – – – – – – 1 – 9 10

Пи о нир. по лу-
бат. Ком би нов. 
ди ви зи је

– 1 1 2 – 2 4 6 – 1 6 7 – – – – – 4 11 15

Ми нер ска че та 
I по зи ва – – 2 2 – – 3 3 – 1 3 4 – – – – – 1 8 9

Те ле граф. 
оде ље ње – – – – 1 – 2 3 – – – – – – – – 1 – 2 3

Ве ли ки 
мо сто ви трен – – 5 5 – – 6 6 – – – – – – – – – – 11 11

Ре флек тор. 
оде ље ње – – – – – – 2 2 – – – – – – – – – – 2 2

Све га гу би та ка 
у ин же ње ри ји 4 3 64 71 9 23 27

2
30
4 9 11 35
0

37
0 1 – 2 3 23 37 68
8

74
8
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Укупнигубицицелевојске

П огинулих Рањених Несталих Контузов ани Свега
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ве

га

О
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ра
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ра

В
ој
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У
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Пешадија 44
7

1.
26

8

19
.9

94

21
.7
27

1.
21

4

5.
09

1

87
.1

07
91

93
.4
12

92

24
5

1.
28

3

42
.9

39
93

44
.4
67

94

22 38
95

30
5

36
59

6

1.
92

8

7.
69

89
7

15
0.

44
59

8

16
0.
07
1

Ар ти ле ри ја 17 25 18
7

22
9

61 14
2

90
89

9

11
11

10
0

2 12 12
9

14
3 – 1 21 22 80

19
01

01

12
39

10
2

1.
50
91

03

Ко њи ца 15 31
10

4

20
3

24
91

05

56 10
9

71
2

87
7 5 16

15
81

06

17
91

07

3 3

22
10

8

28
10

9

79

15
91

10

10
95

11
1

1.
33
31

12

Ин же ње ри ја 4 3 64 71 9 23 27
2

30
4 9 11 35
0

37
0 1 – 2 3 23 37 68
8

74
8

Све га 48
3

1.
34

51
13

20
.4

48

22
.2
76

11
4

1.
34

0

5.
36

5

88
.9

99
11

5

95
.7
04

11
6

26
1

1.
32

2

43
.5

76
11

7

45
.1
59

11
8

26 42
11

9

35
01

20

41
81

21

2.
11

0

8.
07

41
22

15
3.

37
31

23

16
3.
66
11

24

91 Тре ба ло би 87.105.
92 Тре ба ло би 93.410.
93 Тре ба ло би 43.039.
94 Тре ба ло би 44.567.
95 Тре ба ло би 40.
96 Тре ба ло би 367.
97 Тре ба ло би 7.700.
98 Тре ба ло би 150.443.
99 Тре ба ло би 926.
100 Тре ба ло би 1.129.
101 Тре ба ло би 180.
102 Тре ба ло би 1.263.
103 Тре ба ло би 1.523.
104 Тре ба ло би 30.
105 Тре ба ло би 248.
106 Тре ба ло би 156.
107 Тре ба ло би 177.
108 Тре ба ло би 23.
109 Тре ба ло би 29.
110 Тре ба ло би 158.
111 Тре ба ло би 1.094.
112 Тре ба ло би 1.331.
113 Тре ба ло би 1.344.
114 Тре ба ло би 22.275.
115 Тре ба ло би 89.015.
116 Тре ба ло би 95.720.
117 Тре ба ло би 43.674.
118 Тре ба ло би 45.257.
119 Тре ба ло би 44.
120 Тре ба ло би 351.
121 Тре ба ло би 421.
122 Тре ба ло би 8.075.
123 Тре ба ло би 153.488.
124 Тре ба ло би 163.673.



104

Штаб
Вр хов не Ко ман де
Ађ Бр. 54125 На чел ник, пу ков ник
21. сеп тем бар 1915. год. Пе тар Прен дић
Кра гу је вац

Сре дио, ма јор
Рад. К. Ра да ко вић125, с.р.

При мед ба: Ови укуп ни бро је ви пред ста вља ју су ме гу би та ка за све по је-
ди не бор бе пу ко ва у то ку ра та 1914. го ди не. У ли ста ма гу би та ка исти вој ник 
ко ји се два пу та ја вља као гу би так во ђен је под јед ним ред ним бро јем, услед 
че га ови укуп ни бро је ви за пу ко ве ди фе ри ра ју по не где од оних у ли ста ма 
гу би та ка.

125 Ра дак К. Ра да ко вић (Кња же вац, 1881). По за вр шет ку ше стог раз ре да гим на зи је у 
Ни шу сту пио је у 30. кла су Ни же шко ле Вој не ака де ми је. По за вр шет ку шко ло ва ња био је 
ко ман дир во да у пе ша ди ји, а по том на шко ло ва њу у 13. кла си Ви ше шко ле Вој не ака де ми је 
(1903–1905). На кон за вр ше не Ви ше шко ле Вој не ака де ми је био је ко ман дир во да у Пе ша диј-
ској под о фи цир ској шко ли и Ђач кој че ти, ко ман дир че те у Пе ша диј ској под о фи цир ској 
шко ли и 6. пе ша диј ском пу ку. То ком бал кан ских ра то ва био је ко ман дир че те у 2. пре ко број ном 
пе ша диј ском пу ку и ко ман дант ба та љо на у 4. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва. То ком Пр вог 
свет ског ра та био је ко ман дант ба та љо на у 4. пе ша диј ском пу ку пр вог по зи ва и 12. пе ша диј-
ском пу ку пр вог по зи ва, за тим ста ри ји ађу тант ко ман дан та Тру па Но вих обла сти и на слу жби 
у Ађу тант ском оде ље њу Шта ба Вр хов не ко ман де. Након по вла че ња пре ко Ал ба ни је био је 
ко ман дант ме ста за срп ске тру пе на Кр фу и на ду жно сти у ађу тант ској слу жби Ре ген та Алек-
сан дра, као и ор до нанс офи цир кра ља Пе тра. На кон што је 1917. и 1918. био на рас по ла га њу, 
од кра ја 1918. био је ко ман дант 4. пе ша диј ског пу ка до 1920, а за тим до пен зи о ни са ња 1921. 
у чи ну пе ша диј ског пу ков ни ка ко ман дант 35. пе ша диј ског пу ка. Ак тив но је уче ство вао у 
при пре ма њу и спро во ђе њу Со лун ског про це са 1917. (ВА, До си јеи пер со нал них по да та ка, 
Ра да ко вић К. Ра дак; М. Ж. Жи ва но вић, Апис. Со лун ски про цес Пу ков ник хи ља ду де вет сто 
се дам на е сте го ди не. При лог про у ча ва њу по ли тич ке исто ри је Ср би је од 1903. до 1918. год, 
Но ви Сад, 2015, стр. 662).
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1 Prof. Alek san dar ŽI VO TIĆ, PhD126
2 Re se arch As so ci a te Ma ri ja na MRA O VIĆ, PhD127
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SER BIAN WAR LOS SES IN 1914
A con tri bu tion to a re se arch

SUM MARY: Du ring the first three years of the Gre at War, the King dom of Ser bia was 
for ced to mo bi li ze all three age ca te go ri es of pe o ple’s army and last de fen ce and ini ti a te rec-
ru it ment and tra i ning of mi li tary ca pa ble ma le po pu la tion from the new-li be ra ted re gi ons. 
Sin ce the ex tre me dyna mics of mi li tary ac ti ons at the Ser bian front de man ded en ga ge ment 
of a lar ger num ber of of fi cers, en li sted of fi cers and sol di ers, Ser bia was for ced to mo bi li ze 
mo re than a half a mil lion en li ste es of dif fe rent ca te go ri es. So me we re en ga ged in li nes of the 
ope ra ti ve army, so me at the back of the front and in the va ri o us mat ters of im por tan ce for the 
de fen ce of the sta te. War ac ti ons in ten sity and three gre at bat tles in suc ces sion that de man ded 
en ga ge ment of al most all the for ces of the Ser bian ope ra ti ve army, ca u sed sig ni fi cant los ses 
in pe o ple and mi li tary equ ip ment on the Ser bian si de. Sin ce it is not pos si ble, ac cor ding to 
ava i la ble so u ces, to ascer tain the exact num ber of the tra gi cally dead, di se a sed, wo un ded, ill 
and cap ti ve of fi cers, en li sted of fi cers and Ser bian sol di ers du ring the first months of the Gre at 
War, he re are pre sen ted the los ses of pe o ple wit hin the Ser bian army up to the end of war 
ope ra ti ons in 1914, on the ba sis of the re vi ew ma de by Adju tant sec tion of the Su pre me Com-
mand He a dqu ar ters. Ac cor ding to the se da ta, to tal loss of pe o ple in the Ser bian army un til 
the be gin ning of a stand still at the Ser bian front was 22,275 dead (483 of fi cers, 1,344 en li sted 
of fi cers and 20,448 sol di ers), 95,720 wo un ded (1,340 of fi cers, 5,365 en li sted of fi cers and 
89,015 sol di ers), 421 con tu sed (26 of fi cers, 44 en li sted of fi cers and 351 sol di er) and 45,257 
mis sing (261 of fi cer, 1,322 en li sted of fi cers and 43,674 sol di ers). Wit hin the se da ta, it is not 
pos si ble to de ter mi ne how many pe o ple suc cum bed to wo unds, how many re mi ned per ma nent 
in va lids and how many re tur ned to the bat tle fi eld. Wit hin the gro up of the mi li tary per sons 
re gar ded mis sing, it is not pos si ble to de ter mi ne ex pressly how many pe o ple we re cap ti ves or 
de ser ters, how many died wit ho ut a pro of of the ir de ath, and how many re tur ned to war mac-
hi nery af ter a short ab sen ce or a tem po rary drag be hind the ba sic unit.

KEYWORDS: First World War, Ser bian army, los ses, 1914, Su pre me Com mand He a d-
qu ar ters, the tra gi cally dead, the mis sing, the wo un ded

126 Е-mail: alek san dar.zi vo tic@f.bg .ac .rs 
127 E-mail: ma ri ja na mra o vic @gmail.co m
128 E-mail: mar ko.mi le tic1990@gmail.com
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ГРА ЂА

А к а  д е  м и к  В а  с и  л и  ј е  Ђ.  К РЕ С Т И Ћ 1

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти,
Бе о град, Ср би ја

ДВА ПИ СМА НА ШИХ ИСТО РИ ЧА РА 

СА ЖЕ ТАК: У тек сту су об ја вље на два пи сма. Пр во, ко је је проф. др Ду-
шан По по вић 1945. на пи сао про фе со ру др Ва си Чу бри ло ви ћу и дру го, ко је је 
проф. др Ва со Бог да нов 1950. на пи сао ака де ми ку Вик то ру Но ва ку. По по вић 
се обра тио Чу бри ло ви ћу мол бом да по сре ду је у за у ста вља њу хај ке ко ја је по-
кре ну та про тив ње га с на ме ром да га, као не по доб ног, због на вод не са рад ње 
с оку па то ром, оте ра ју с Уни вер зи те та, што се и до го ди ло. По вод да се Бог да-
нов обра ти ака де ми ку Но ва ку била је ње го ва ве о ма оштра кри ти ка ко ју је 
об ја вио у за гре бач ком Hi sto rij skom zbor ni ku о сту ди ји ака де ми ка Јо ва на Ра до-
ни ћа, у вези са ре во лу ци јом 1848/49, a об ја ви ла ју је САН. Пи смо Бог да но ва 
све до чи о то ме да је, по свр шет ку Дру гог свет ског ра та, про ме ном дру штве ног 
и по ли тич ког си сте ма у на шој зе мљи, на днев ном ре ду био су ров об ра чун из-
ме ђу два су прот ста вље на прав ца у ју го сло вен ској исто риј ској на у ци, из ме ђу 
„гра ђан ско хи сто риј ске зна но сти”, тј. „сто по стот ног иде а ли стич ког схва та ња 
исто ри је”, ка ко је Бог да нов оце нио Ра до ни ће ву сту ди ју, и „хи сто риј ско-ма те-
ри ја ли стич ког” тј. ма рк си стич ког сме ра, чи ји је он био за ступ ник. Оба пи сма 
за ни мљи ва су за то што све до че о вре ме ну у ко јем су на ста ла, о њи хо вим ау то-
ри ма, али и о иде о ло ги ји и по ли ти ци, ко је су моћ но ути ца ле на ста ње и раз вој 
на ше та да шње исто ри о гра фи је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду шан Ј. По по вић, Ва са Чу бри ло вић, Ва со Бог да нов, 
Вик тор Но вак, Јо ван Ра до нић, Ср би, Хр ва ти

Пр во пи смо у овом при ло гу на пи сао је 22. мар та 1945. гoдине ре дов ни 
про фе сор Бе о град ског уни вер зи те та Ду шан Ј. По по вић (1894‒1965), ко ји је 
пре да вао на ци о нал ну исто ри ју но вог ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бео-
гра ду. Реч је о ве о ма по зна том и углед ном исто ри ча ру, ко ји је за со бом оста вио 
де ла не за о би ла зне вред но сти и зна ча ја из исто ри је на шег на ро да у Хаб збур-
шкој мо нар хи ји у пе ри о ду од XVII до сре ди не XIX ве ка.2

Пи смо је за ни мљи во и зна чај но не са мо за то што раз ја шња ва по је ди-
нач ни слу чај про фе со ра По по ви ћа, већ и за то што све до чи о по сле рат ном вре-

1 Е-адре са: nnpv@sbb.rs
2 Ви ше о про фе со ру По по ви ћу ви дети: Н. Га ће ша, „По по вић Ј. Ду шан”, Ен ци кло пе ди ја 

срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град 1997, 529.
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ме ну, о то ме ка ко се но ва власт на Бе о град ском уни вер зи те ту об ра чу на ва ла 
с они ма ко је је свр ста ла у сво је иде о ло шке и по ли тич ке про тив ни ке. Не 
зна мо ка ко је ре а го вао про фе сор Чу бри ло вић, ко јем се као ко ле ги обра тио 
По по вић, мо ле ћи га да му по мог не у за у ста вља њу хај ке ко ја је по кре ну та 
про тив ње га. Чи ње ни ца је да је цео по сту пак окон чан та ко што је По по вић 
у пу ној сна зи, у 51. го ди ни жи во та, пен зи о ни са њем укло њен с Фа кул те та.

ПИ СМО ДУ ША НА Ј. ПО ПО ВИ ЋА ВА СИ ЧУ БРИ ЛО ВИ ЋУ

Го спо ди ну дру Ва си Чу бри ло ви ћу, ми ни стру по љо при вре де
Мо лим Вас да овој мо јој мол би по кло ни те пу ну па жњу, јер се ра ди о 

мо јој ча сти. Мој жи вот и рад, ми слим, до вољ но је по знат јав но сти. Сем не-
кол ко на уч них књи га ко је сам на пи сао, ја сам био осни вач Ис то ри ског дру-
штва у Но вом Са ду, уред ник Гла сни ка Ис то ри ског дру штва пу них три на ест 
го ди на, за тим пред сед ник овог Дру штва и уред ник пр ве, већ об ја вље не све ске 
мо но гра фи је о Вој во ди ни, и дру ге, ко ја се на ла зи у за вр шет ку. Овај рад, ми слим, 
био је од ве ли ке ва жно сти по наш на род и на шу др жа ву. Ску пи ти по тре бан 
ма те ри јал и сна ћи се у том спле ту про бле ма, тре ба ло је ду ги низ го ди на 
па жљи вих и са ве сних сту ди ја. Сем то га, то ши ра јав ност не зна, ја сам за 
вре ме ра та, иа ко под вр ло те шким усло ви ма, учи нио да ће на ша на ци о нал на 
и др жав на те за, об зи ром на Вој во ди ну, на ми ров ној кон фе рен ци ји би ти на-
уч но бра ње на на нај бо љи на чин. Из ра ђе не су из ме ђу оста лог, и озбиљ не 
на уч не сту ди је о обла сти ма на ко је на ша др жа ва по ла же сво ја пра ва.

О мо ме жи во ту под оку па ци јом мо гу ре ћи ово. Већ 6. апри ла 1941. из го-
ре ла ми је ку ћа са на ме шта јем. По што је др жа ва оку пи ра на, ја сам од оку-
па тор  ских вла сти са сво га по ло жа ја сме њен и ста вљен на рас по ло же ње. За 
све вре ме оку па ци је, ја сам био крај ње по ву чен, ра де ћи, ко ли ко сам мо гао, 
на на у ци, о че му до вољ но до ка зу је из ра ђе ни ма те ри јал.

У грех ми се упи су је:
1) Што сам одр жао јед но пре да ва ње Се о ба Ср ба под Ар се ни јем Ча р но-

је ви ћем у За во ду за при нуд но вас пи та ње у Сме де рев ској Па лан ци. Ово пре-
да ва ње одр жао сам на мол бу не ких ро ди те ља, чи ја су се де ца на ла зи ла у 
За во ду, да бих том при ли ком ути цао на управ ни ка За во да, ко ји је био и мој 
уче ник на Уни вер зи те ту. Пре да ва ње је би ло скроз про тив не мач ко, а тре ба ло 
је да диг не дух те де це, ко ја су из тог пре да ва ња мо гла да ви де да се наш на род 
у сво јој про шло сти већ на ла зио у та ко те шким си ту а ци ја ма, као под оку па-
ци јом, па је ипак из др жао. Без прет ход ног са слу ша ва ња у бо жић ном бро ју 
Гла са Је дин стве ног на род но-осло бо ди лач ког фрон та, огла шен сам по ред 
нај од врат ни јих фи гу ра из до ба оку па ци је, за „на род ног не при ја те ља и тро-
ва ча омла ди не”. Ја сам од мах за тра жио ис тра гу и од Прет сед ни ка Др жав не 
ко ми си је и од Прет сед ни ка Уни вер зи те та, те сам са слу шан на Уни вер зи те-
ту од Су да ча сти. Том при ли ком са слу шан сам и по свем оном што би се 
мо гло сма тра ти као не ка кри ви ца.

2) Са слу шан сам и о то ме што сам дао сво је ми шље ње о зна ча ју ми гра-
ци ја и про у ча ва ња про шло сти на шег дру штва за тзв. Срп ски ци вил ни план. 
Ово ми шље ње из не то је на не пу ној стра ни ци. У Гла су од 20 о. м. у па су су, у 
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ко јем се го во ри о ра си сму и фа ши зму, ре че но је ка ко сам ја „све срд но” са ра ђи-
вао на овом Пла ну. Мо је из ра зи то ан ти ра си стич ко и ан ти фа ши стич ко гле ди ште 
и у вре ме ну пре овог ра та, мо же се увек ла ко утвр ди ти из мо јих пре да ва ња 
ко ја су об ја вље на сту ден ти ма. Из ја вљу јем да ни ти сам био члан од бо ра, ни ти 
са рад ник, ни ти сам имао би ло ка кву ве зу са це лим овим по слом, ни ти са ини-
ци ја ти вом овог Пла на. Ини ци ја тор се, као што се из члан ка Гла са ви ди, на-
ро чи тим ак том за хва лио чла но ви ма Обо ра, па би се ве ро ват но за хва лио и 
ме ни, да сам ја на Пла ну „све срд но” са ра ђи вао. Ујед но при ме ћу јем да ре чи 
ко је се у том члан ку ци ти ра ју по ред мог име на, као мо је, ни сам ни кад на пи сао.

3) У грех ми се мо же упи са ти што сам на на ва љи ва ње др Шма у са, ди-
рек то ра Не мач ког на уч ног ин сти ту та, при стао да из ра дим Срп ску кул тур ну 
исто ри ју. Сва ко ко зна ста ње на ше исто риј ске на у ке, зна да је то да нас не мо-
гу ће учи ни ти. При стао сам да из ра дим са мо да бих мо гао ра ди ти оно што ће 
би ти ко ри сно за на шу на ци о нал ну и др жав ну те зу на ми ров ној кон фе рен ци ји. 
Да бих био оба ве зан на из ра ду овог де ла, до зна че но ми је пре ко На род не 
бан ке 500 ма ра ка, ко је ја на мер но ни сам ни кад по ди гао, што се код На род не 
бан ке мо же утвр ди ти. За све вре ме ра та ни сам одр жао ни јед но пре да ва ње, 
ни ти сам при су ство вао био ка квом при је му у овом Ин сти ту ту, ни ти сам 
би ло што штам пао.

Же лео сам, и пре осло бо ђе ња стал но уве ра вао сво ју око ли ну да ће но ви 
по ре дак сва ка ко до не ти ви ше прав де, за ко ју сам се увек бо рио, али ко ју тра-
жим и за се бе. Јер ово што се са мном ра ди је сте мр цва ре ње са из ми шље ним 
кри ви ца ма ка да ра дим на де ли кат ним сту ди ја ма, ко ји ма тре ба да се по мог ну 
осло бо ђе ње на ше нео сло бо ђе не бра ће. Ви ће те ме раз у ме ти да ме то бо ли, 
па Вас мо лим да се мој слу чај већ јед ном окон ча на ме ро дав ном ме сту.

Бе о град, 22. мар та 1945. Др Ду шан Ј. По по вић
 Проф. Уни вер зи те та3 

Дру го пи смо у овом при ло гу, на ме ње но ака де ми ку Вик то ру Но ва ку, 
управ ни ку Исто риј ског ин сти ту та САН, на пи сао је 27. мар та 1950. др Ва со 
Бог да нов (1902‒1967). Та да је био ван ред ни про фе сор на Ка те дри за исто ри-
ју но вог ве ка на ро да Ју го сла ви је Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу. Ве о ма 
пло дан и ра зно вр стан пи сац исто ри је XIX и XX ве ка, по себ ну па жњу у свом 
на уч ном ра ду Бог да нов је по све тио из у ча ва њу уло ге и зна ча ја Ср ба и Хр ва-
та у ре во лу ци ји 1848/49. го ди не. Кад је из те, ње му нај по зна ти је те мат ске 
обла сти ака де мик др Јо ван Ра до нић (1873‒1956) об ја вио сту ди ју „Па три ја рх 
Јо сиф Ра ја чић и ге не рал Ђу ро Ру ка ви на, по во дом сто го ди шњи це срп ског 
устан ка 1848 год.” у Гла су Срп ске ака де ми је на у ка 1949. го ди не, стр. 143‒ 243, 
Бог да нов је у Hi sto rij skom zbo r ni ku бр. 1‒4, стр. 280‒306, об ја вље ном у За гре бу 
1949, на пи сао ве о ма оштру кри ти ку. На слов кри ти ке гла си: „O ne kim osnov nim 
pro ble mi ma če tr de se to sme: po vo dom pi sa nja dra Ra do ni ća o pa tri ja r hu Ra jači ću 
i o re vo lu ci ji 1848/49.”

3 Ар хив Ју го сла ви је, Са ве зна вер ска ко ми си ја 1945–1970, фонд бр. 144, фас. бр. 2, је ди-
ни ца опи са бр. 27.
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Пи смо про фе со ра Бог да но ва за ни мљи во је из ви ше раз ло га. Оно ука зу је 
на мо ти ве ко ји су га на ве ли да на пи ше из у зет но оштру кри ти ку о сту ди ји 
ака де ми ка Ра до ни ћа. Уз то, оно све до чи о то ме да је, по свр шет ку Дру гог 
свет ског ра та, про ме ном дру штве ног и по ли тич ког си сте ма у на шој зе мљи, 
на по мо лу био су ров об ра чун из ме ђу два су пр от ста вље на прав ца у ју го сло-
вен ској исто риј ској на у ци, из ме ђу „гра ђан ске хи сто риј ске зна но сти”, тј. 
„сто по стот ног иде а ли стич ког схва ћа ња исто ри је”, ка ко је Бог да нов оце нио 
Ра до ни ће ву сту ди ју, и „хи сто риј ско-ма те ри ја ли стич ког” тј. марк си стич ког 
сме ра, чи ји је он био из ра зи ти за ступ ник. Са мо пи смо, а још ви ше кри ти ка 
Бог да но ва, до ка зу ју да он ни је би рао ре чи у на ме ри да не са мо на уч но већ 
и иде о ло шки и по ли тич ки дис ква ли фи ку је Ра до ни ћа, да га пред ста ви као 
незна ли цу, шо ви ни сту, мр зи те ља Хр ва та, за ступ ни ка пра во слав ног кле ри ка-
ли зма, ре ак ци о на ра, при ста ли цу де сни це а про тив ни ка ле ви це. За то што за 
Ра до ни ћа „не по сто је кла се, ни њи хо ви пред став ни ци, ни кла сне, еко ном ске 
су прот но сти, ни дру штве не бор бе”, што он не уви ђа да „као по вје сни фак-
то ри” по сто је на род, се ља ци, гра ђа ни, вој ни ци, Бог да нов га је свр стао у 
ти пич не пре ва зи ђе не пред став ни ке иде а ли стич ке и ан ти мар к си стич ке исто-
ри о граф ске шко ле. 

По Бог да но ву, Ра до нић је „ус пео да се одр жи на оној иде а ли стич кој 
ви си ни бив ше кра љев ске ака де ми је од при је осло бо ђе ња, са ко је се не ви де 
ова ко гру бе, вул гар не ма те ри ја ли стич ке ства ри, као што су еко ном ски ин те-
ре си и сит ни ча ви, се бич ни со ци јал ни су ко би.” У са мом уво ду кри ти ке на гла-
сио је да Ра до ни ће ва сту ди ја „за слу жу је у мно гом по гле ду пу ну па жњу” за то 
што ју је об ја ви ла јед на „од на ших но вих ака де ми ја” и што је њен пи сац „је дан 
од глав них пред став ни ка на ше ста ре, гра ђан ске хи сто риј ске зна но сти”. У 
са мом за кључ ку кри ти ке Бог да нов је по тре ћи пут по ме нуо Срп ску ака де-
ми ју на у ка ка да је на пи сао: „У ци је ло сти рас пра ва ака де ми ка Ра до ни ћа 
зна чи ус кри си ва ње ста ре иде а ли стич ке шко ле са свим ње зи ним не га тив но-
сти ма и, што је ва жни је, увла че ње шо ви ни стич ко-ре ак ци о нар ног схва ћа ња 
бур жо а ске хи сто ри о гра фи је у из да њу но ве ака де ми је. И баш за то, јер са 
то га мје ста мо гу ова кри ва, за стар је ла, не на уч на схва ћа ња не га тив но и збу-
њу ју ће да дје лу ју на на шу но ву хи сто ри о гра фи ју ‒ би ло је по треб но да се 
од би ју сва Ра до ни ће ва за стра ње ња и да се ис пра ве сва по је ди на ње го ва на-
о па ка по ста вље ња и рје ша ва ња че тр де се то сма шких хи сто риј ских про бле ма.” 

Очи глед но је да је ова квим пи са њем Бог да нов уда рао озбиљ не ша ма ре 
Срп ској ака де ми ји на у ка, што у вре ме иде о ло шке и по ли тич ке ис кљу чи во-
сти, ка да се све ово де ша ва ло, ни је би ло бе за зле но. Ни ка кве сум ње не ма да 
је Бог да нов то чи нио до бро сми сле но и ци ља но. О то ме све до чи ње го во пи смо 
ака де ми ку Но ва ку, чи ји се зна тан део од но си на пи та ње ка кве ре ак ци је је 
иза зва ла ње го ва кри ти ка у САН и Бе о гра ду.

Свој „иде а ли стич ки пре зир пре ма ма те ри ја ли стич ком схва ћа њу хи сто-
ри је” Ра до нић је, према оце ни Бог да но ва, по ка зао и ти ме што „ни на јед ном 
мје сту ни је упо тре био ни јед но хи сто риј ско-ма те ри ја ли стич ко дје ло, ни јед ну 
марк си стич ку сту ди ју о ре во лу ци ји /.../”. Овом чи ње ни цом Бог да нов је и 
лич но био по го ђен, јер Ра до нић ни је на шао за по треб но да ци ти ра ни је дан 
ње гов рад о ре во лу ци ји. Скло ни смо да по ве ру је мо да је и то је дан од раз-
ло га ње го ве ве о ма оштре и ни по да шта ва ју ће кри ти ке Ра до ни ћа и ње го ве 
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сту ди је. У тој сту ди ји он је про на шао и не ке фак то граф ске по гре шке, ука зао 
је на не пре ци зно из ра жа ва ње и не тач но пре во ђе ње до ку ме на та са ма ђар ског 
је зи ка, па је на осно ву све га за кљу чио да Ра до ни ћев рад пред ста вља „школ-
ски при мјер за то, ка кви се све ре зул та ти по сти жу, ка да се ова ко пи ше: на 
ба зи иде а ли стич ког схва ћа ња хи сто ри је, уз не по зна ва ње нај бит ни је ли те-
ра ту ре и из во ра, уз не пре ци зно ба ра та ње чи ње ни ца ма и до ку мен ти ма и с 
ова квом тен ден ци о зно шћу.”

По се бан оде љак кри ти ке Бог да нов је по све тио пи та њу срп ско-хр ват ских 
од но са у до ба ре во лу ци је с на ме ром да до ка же да Ра до нић „сми шље но и 
упо р но на сто ји да глав ну кри ви цу због срп ске про па сти сва ли на Хр ва те 
под Је ла чи ће вим вођ ством.” С на ме ром да бу де што увер љи ви ји у до ка зи-
ва њу да је Ра до нић још пре Дру гог свет ског ра та био склон „шо ви ни стич ком 
тре ти ра њу срп ско-хр ват ских од но са уоп ће а у ве зи с Че тр де се то смом на ро-
чи то” ци ти рао је је дан рад ака де ми ка Ра до ни ћа, ко ји је об ја вљен 1938. а од-
но сио се на Љу де ви та Га ја и ње го во при хва та ње што кав ског уме сто кај кав ског 
на реч ја. По што Ра до ни ће во схва та ње тог Га је вог по ступ ка ни је од го ва ра ло 
хр ват ском ту ма че њу, ко је је за сту пао и Бог да нов, за гре бач ки све у чи ли шни 
про фе сор нео сно ва но је оп ту жио срп ског ака де ми ка за шо ви ни зим. Иде а ли-
зу ју ћи или р ски по крет и Га ја, Бог да нов је на гла сио да он ни је „ишао за тим 
да ср би зи ра Хр ва те и њи хо ву књи жев ност, не го за тим да с по мо ћу за јед нич-
ког го во ра и име на ује ди ни Ср бе и Хр ва те”. Схва та ју ћи или р ски по крет као 
ју го сло вен ски, ка ко је он из иде о ло шких и по ли тич ких раз ло га ту ма чен и при-
хва тан у на шој ра ни јој исто ри о гра фи ји, Бог да нов ни је уви ђао да ње гов циљ 
ни је био са мо бу ђе ње хр ват ске на ци о нал не све сти већ и хр ва ти за ци ја Ср ба.

Бог да нов је твр дио да је Ра до нић при стра сан кад пи ше о срп ско-хр ват-
ским од но си ма, да му је циљ „да под сва ку ци је ну и у сва кој при ли ци на гла-
си ан ти срп ство во ђе хр ват ског по кре та”. С на ме ром да оспо ри Ра до ни ће ве 
тврд ње, да до ка же да је зло на ме ран, да нео сно ва но оп ту жу је Хр ва те и да 
ни је тач но „да су Ср би већ на по чет ку устан ка из гу би ли по ве ре ње у Хр ва те”, 
по ку шао је да од го вор ност за не спо ра зу ме и за тег ну те од но се ме ђу њи ма 
по де ли. На пи сао је да се „си ја њем не по вје ре ња, раз до ра па и мр жње из ме ђу 
Хр ва та и Ср ба, и на јед ној и на дру гој стра ни ба ве (и у Са бо ру, а још ви ше 
из ван Са бо ра) ма ло број ни пред став ни ци цр кве не, кле ри кал но-фе у дал не 
ре ак ци је (ме ђу ко ји ма се на ро чи то ис ти че за гре бач ки би скуп Ха у лик).” 

Ако је Бог да нов с раз ло гом пре ба цио Ра до ни ћу што ни је ко ри стио све 
рас по ло жи ве из во ре и ли те ра ту ру о ре во лу ци ји, па да је због то га до шао до 
не ких по гре шних за кљу ча ка, он да се у овом слу ча ју и ње му мо же при го во-
ри ти што је не пра вед но и тен ден ци о зно, го то во ша блон ски, из јед на чио у 
кри ви ци пред став ни ке две ју цр ка ва. Он или ни је знао, или је на мер но пре-
ћу тао штам па ни апел па три јар ха Ра ја чи ћа об ја вљен 24. ав гу ста 1848. упу ћен 
„на ро ду срп ском пра во слав не цр кве у Срп ској Вој во ди ни” за вер ску то ле-
ран ци ју, мир, сло гу и љу бав ра ди од бра не од за јед нич ког не при ја те ља. То 
пи смо у це ли ни гла си: „Опе ча ли ло4 се ср це Мо је, кад сам раз у мео, да се 
си но ви пра во слав не цр кве са бра ћом сво јом, ко ји рим ској цр кви при па да ју, 
сва ђа ју, раз ди ру, и про те ру ју. Опе ча ли ло се ср це Мо је, јер ако ика да, то је 

4 Рас ту жи ло се, ожа ло сти ло се, за бри ну ло се.
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за и ста сад оно вре ме, кад сва бра ћа јед не кр ви, јед ног је зи ка тре ба та ко да 
ми сле, та ко да го во ре, та ко да ра де, као да су јед но те ло, и као да у сви ма 
јед на ду ша жи ви, а да ни ком ни на ум не пад не за пи та ти бра та, у ко ју он 
цр кву иде. Сва киј тре ба сво ју цр кву из све га ср ца да љу би, као нај ве ће до бро 
да це ни, и из сви ју си ла да бра ни: али за то на бра та сво га мр зи ти, на ње га 
ви ка ти и на ср та ти, што он у дру гу цр кву иде, што се оном истом јед ном Бо гу 
дру гим на чи ном мо ли, то ни ти је ле по, ни ти хри стјан ски, ни ти је љу ди ма, 
ни ти Бо гу угод но! И за то се опе ча ли ло ср це Мо је, кад сам раз у мео, да су се 
где ко ји из ме ђу Мо ји пра во слав ни на шли, ко ји су Бо гу, ца ру и ме ни мрз ко 
де ло учи ни ли, и на бра ћу сво ју за пад не цр кве не при лич ним ре чи ма на ср та ли. 
Спа си тељ наш и ис ку пи тељ љу био је јед на ко љу де, ма ко је ве ре они би ли; 
Спа си тељ наш на ла же нам све тим сво јим реч ма, да љу би мо и ми љу де, ма 
ко је они ве ре би ли: па зар ће мо ми про тив све те ње го ве на у ке и за по ве сти 
мр зи ти, и на па да ти на ро ђе ну бра ћу због њи о ве ве ре, због њи о ве цр кве? Не 
то не сме би ти ни од Бо га ни од љу ди. И за то Ја, као Па три јарх и као Упра-
ви тељ на ро да, нај стро жи је за бра њу јем сва ко на ср та ње на бра ћу на шу рим ске 
цр кве, би ло то реч ма, би ло де лом, и за по ве дам као отац и власт сви ма, да 
бра ћу исту у љу ба ви пред у сре та те, да с њи ма у ми ру и сло ги жи ви те. Та ни је 
ли об штиј ду шма нин пред вра ти ма ку ће на ше? Не гро зи ли он и јед ном и дру-
гом про па шћу и убиј ством? Са је ди ни ти тре ба си ле, да га из пред ку ће од го-
ни мо, а не раз ди ра ти; а ако се ми из ме ђу се бе це па мо, олак ша ва мо ње му 
по сао, и да је мо му нож у ру ке, да нас обе стра не у ср це про бо де. Теж ко на ма и 
на шој де ци, ако са не сло ге зло по нас бу де; ко сти они не срећ ни ка, ко ји раз-
дор се ју, не ће ни у гро бу ми ра има ти, би ли они си но ви пра во слав не, би ли 
ри мо ка то лич ке цр кве, кад иј де ца и уну ци кле ти ста ну, уз ди шу ћи у око ви 
бе сног ду шма ни на, ко ји им нај све ти је бла го, ми лу на род ност но га ма га зи, 
и спо ме ну се њи о ви пра о та ца ру га! За то, ча да, по слу шај те Ме не, љу би те бра-
ћу, а не на па дај те на њи, та ко ће вас Бог бла го сло ви ти, та ко ће вас срећ ним 
успе хом све те на ше вој не на гра ди ти, ко ју за сло бо ду, сре ћу и бла го ста ње 
на ше и на ши пра у ну ка во ди мо!”5 

Oвај апел па три јар ха Ра ја чи ћа, ко ји је у штам па ном об ли ку, као вр ста 
лет ка, ра за слат на све стра не, мо гао би да по слу жи као ан то ло гиј ски при мер 
ка ко је је дан срп ски пра во слав ни пр во све ште ник, истин ски хри шћа нин, у 
јед ном смут ном вре ме ну, пу ном не по ве ре ња, не тр пе љи во сти и мр жње знао 
да му је ду жност да се свим сво јим угле дом за ло жи за угу ши ва ње ре ли ги о зних 
стра сти и мр жње, за очу ва ње ми ра, уза јам но по што ва ње и брат ску љу бав 
из ме ђу пра во слав них и ри мо ка то ли ка. Тр па ти ње га у исти кош с јед ним 
Јур јем Ха у ли ком и ње му слич ним ри мо ка то лич ким хр ват ским ар хи је ре ји ма, 
од ко јих ни је дан ни је пред сво јом па ством на сту пио ни при бли жно слич ним 
апе лом ка квим је то учи нио Ра ја чић, не са мо да је на уч но нео сно ва но већ 
ни је ни мо рал но. Али, да би об ја снио не тр пе љи вост и мр жњу Хр ва та пре ма 
Ср би ма, на ко ју је ука зи вао Ра до нић, Бог да нов се по слу жио си ме три јом, ко ја 
ће, кад је реч о срп ско-хр ват ским од но си ма, не са мо у исто ри о гра фи ји, већ 
и у по ли ти ци, у вре ме јед но пар тиј ског си сте ма че сто би ти ко ри шће на. 

5 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Гра ђа о Ср би ма у Хр ват ској и Сла во ни ји (1848‒1914), књ. I, 
Бе о град 1995, 26, 27.
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Ка ко му је по сва ку це ну ста ло да оправ да Хр ва те као на род, да с хр ват-
ског на ро да ски не од го вор ност за не спо ра зу ме са Ср би ма и за не по ве ре ње 
ко је су, пред во ђе ни ба ном Је ла чи ћем, сво јим по на ша њем то ком ре во лу ци је 
иза зва ли код Ср ба, Бог да нов се по слу жио то бо жњим марк си стич ким ме то-
дом оце њи ва ња дру штва, до га ђа ја и лич но сти. Учи нио је то та ко што је пре-
ба цио Ра до ни ћу, да као за ступ ник иде а ли стич ке гра ђан ске исто ри о гра фи је, 
не уви ђа кла сне раз ли ке, су прот но сти и ин те ре се. Не уви ђа то да тре ба 
раз ли ко ва ти број не су прот ста вље не те жње и ин те ре се хр ват ског на ро да од 
ин те ре са ко је има гор њи слој Хр ват ске ри мо ка то лич ке цр кве и хр ват ска ари-
сто кра ти ја. Дру гим ре чи ма, Бог да нов не оспо ра ва не при ја тељ ско по на ша ње 
пре ма Ср би ма би ску па Ха у ли ка, гро фа Дра шко ви ћа, гро фа Кул ме ра, ба на 
Је ла чи ћа и њи ма слич ним, али твр ди да та мр жња ни је за хва ти ла хр ват ски 
на род. 

Бог да но ву би се мо гло пре ба ци ти да и у овом слу ча ју, као и у оном ра-
ни је по ме ну том, ни је ис ко ри стио све рас по ло жи ве из во ре па је ша блон ским 
ре ше њем до шао до по гре шног за кључ ка. Ако хр ват ски на род ни је био за хва-
ћен мр жњом пре ма Ср би ма, ка ко се мо гло де си ти да је од мах по из би ја њу 
ре во лу ци је Ср би ма у Ду бров ни ку за пре ти ла смрт на опа сност? О то ме све-
до чи пи смо Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа, ду бро вач ког про те, ко је је 22. мар та 1848. 
из Ду бров ни ка упу тио вла ди ки Је ро те ју Му ти ба ри ћу. Ни ко ла је вић је на пи-
сао: „Овом при ли ком са мо украт ко усу ђу јем се са об шти ти, ка ко смо ми 
ов дје у Ду бров ни ку, од ка ко је кон сти ту ци ја про гла ше на, умје сто ве се ља 
ве ли чај ши страх под ни је ли, бу ду ћи су нам јав но и у очи при је ти ли, да ће нас 
на нај ма ње ко ма ди ће исе ћи. Исти на да се да нас и си ноћ ма ло ути ша ва, но 
ако и нај ма ња искра бук не, ми смо про па ли.” На сре ћу, ка да се о прет ња ма 
са зна ло у Бо ки, Ср би у Ду бров ни ку би ли су спа се ни. Ни ко ла је вић је о то ме 
на пи сао: „Глас овај стиг не у Ко тор, гдје су пра во слав ни Ср би мно го пре те-
жни ји. Ко тор ски Ср би по ру че Ду бров ча ни ма, да не ти чу та мо шњу бра ћу, 
јер ако так ну и јед но га, они ни јед ног ка то ли ка у жи во ту оста ви ти не ће. Но 
и ова прет ња раз ја ре не Ду бров ча не ни је мо гла укро ти ти, док им не стиг не 
дру гиј глас, ко ји у слу ча ју об и сти ње на не би имао ша ле, да се под гра дом 
Бу двом укр ца ло у брод де сет иља да Цр но го ра ца, ко ји до ла зе Ду бров ча ни ма 
у по хо де, и да их пи та ју, шта ће они са Ср би ма.”6

6 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ге но ци дом до ве ли ке Хр ват ске, Ја го ди на 2002, 17, 18. Кад су 
ду бро вач ки Хр ва ти за пре ти ли пра во слав ним Ср би ма да ће их у цр кви све по кла ти, про та 
Ни ко ла је вић је хра брио Ср бе ре чи ма: „Не бој те се бра ћо, ја ћу пр ви, ако што бу де, пред вама 
бар јак но си ти и сра зи ће мо се на шим мо гу ћим си ла ма: а бра ни ти се од зла и сам нас Хри стос 
спа си тељ учи.” (Шу ма дин ка I, 8. јун 1850, бр. 23, стр. 91). Вред но је за бе ле жи ти да про та 
Ђор ђе Ни ко ла је вић и ду бро вач ки Ср би, због прет ње кла њем ни су Хр ва ти ма уз вра ти ли мр-
жњом већ до бро чин ством. По свр шет ку ра та и ре во лу ци је, под ру ко вод ством про те Ђор ђа, 
ду бро вач ки Ср би са ку пи ли су нов ча ни при лог и по 315 фо рин ти у сре бру по сла ли су ба ну 
Је ла чи ћу и па три јар ху Ра ја чи ћу. Ба ну Је ла чи ћу су тим по во дом 16. ја на ра 1849. на пи са ли: 
„Ово ма ло срп ско у Ду бров ни ку оп ште ство, ша ље на Ва ше ве ли ко ду шно рас по ло же ње 315 
фор. у цван ци ги ма, с том на шом по ни зном мол бом, да ове нов це из во ли те раз дје ли ти оним 
нај си ро ма шни јим удо ви ца ма и си ро ча ди ма без раз ли ке за ко на (ве ре ‒ В. К.) у Хр ват ској и 
Сла во ни ји, чи ји су му же ви и оце ви под Ва шим пред во ђе њем она ко слав но и не у стра ши мо 
про тив не при ја те ља, би ју ћи се с њим, сад у нај но ви је до ба из ги ну ли.” (Ди ми три је Ру ва рац, 
Жи во то пис Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа ми тро по ли та да бробо сан ског, Зе мун 1898, 27).
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И у са мом За гре бу Ср би ма је 1848. го ди не за пре ти ла ве ли ка опа сност. 
Према све до че њу Ана ста са По по ви ћа, по зна тог и углед ног за гре бач ког тр гов-
ца и пред сед ни ка та мо шње Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не, кри ти чан 
тре ну так по Ср бе на сту пио је у ча су ка да се у За гре бу са зна ло да су Ср би 
на Мај ској скуп шти ни у Срем ским Кар лов ци ма иза бра ли вој во ду. Тим по-
во дом у За гре бу је за вла да ло ве ли ко не за до вољ ство и ско ро је „до то га хте ло 
до ћи да све Ср бе по ко љу”. 

По кољ је за пре тио и срп ским де пу та ти ма ко ји су се по сле Мај ске скуп-
шти не на шли у За гре бу. Кон стан тин Пе и чић је о то ме за пи сао: „Мо ја је 
за слу га што сам сми рио у За гре бу се ре жа не /пан ду ре/ Шок це, ко ји су нам 
Ср би ма де пу тир ци ма вар то ло меј ску ноћ спре ми ли би ли, за то да им ба на 
Је ла чи ћа ши зма тич ки па три јарх наш не ин шта ли ра и не по вла ши (по ср би)”.7 

На ве де ни слу ча је ви, су прот но тврд њи Бог да но ва, све до че да Ра до нић 
ни је по гре шио кад је твр дио да су Ср би, „већ на са мом по чет ку устан ка из-
гу би ли по ве ре ње у Хр ва те”. Ако су мр жњом би ли про же ти са мо гор њи сло-
је ви хр ват ског дру штва, ка ко твр ди Бог да нов, са оп ште ни по да ци све до че да 
је мр жња за хва ти ла и ни же дру штве не сло је ве. Ка ко је она ис по ље на прет-
ња ма о кла њу ни је ни ка кво из не на ђе ње да су Ср би „већ на самом по чет ку 
устан ка из гу би ли по ве ре ње у Хр ва те.”

Овим при ка зом кри ти ке про фе со ра Бог да но ва ука зао сам са мо на ње не 
основ не про бле ме, на ње ну су шти ну и ка рак тер. Али, за то што је кри ти ка 
би ла усме ре на и на пред рат ну и по сле рат ну Срп ску ака де ми ју на у ка, што 
су јој упу ће ни озбиљ ни пре ко ри са ме то до ло шког, марк си стич ког ста но ви-
шта ту ма че ња исто ри је, у тре нут ку ка да је об ја вље на има ла је и знат ну, 
ни ма ло бе за зле ну по ли тич ку те жи ну. Да је то га био све стан и Бог да нов 
ви ди се према са др жа ју ње го вог пи сма упу ће ног ака де ми ку Но ва ку, од ко јег 
је же лео да са зна ка ко ће на ње го ву кри ти ку ре а го ва ти Ака де ми ја и да ли ће 
се тим по во дом на не ки на чин огла си ти и не ко ре пу блич ко или са ве зно ми-
ни стар ство. Ме ђу тим, про фе сор Но вак му на ње го во пи смо ду го ни је по слао 
од го вор. Не стр пљив да са зна ка кве ће ре ак ци је сти ћи из Бе о гра да, по но во 
се пи смом од 12. де цем бра 1950. обра тио „вр ло по што ва ном и дра гом дру гу 
про фе со ру” Вик то ру Но ва ку. Та да му је на пи сао: „Мно го би сте ме об ра до-
ва ли и за ду жи ли, ако би сте ми ма у дви је-три  ри је чи са оп ћи ли бар нај бит-
ни је од оно га, што ме ин те ре си ра: ка ко се раз ви јао и ка кав је са да мој од нос 
пре ма САН-у у ве зи са си ту а ци јом, ко ја је би ла на ста ла због мо је кри ти ке о 
Ра до ни ћу.”8

Не ма мо по дат ке о то ме да ли је, а ако је сте, ка ко је Но вак од го во рио Бог-
да но ву. Пре пи ска ме ђу њи ма је на ста вље на, и те кла је све до ју на 1961. го-
ди не, али у са чу ва ним пи сми ма не ма ви ше по ме на о кри ти ци В. Бог да но ва. 
Срп ска ака де ми ја на у ка ни је на шла за сход но да се на би ло ко ји на чин огла си 
на иза зо ве ко ји су јој сти гли из За гре ба. На кри ти ку се оглу шио и ака де мик 
Ра до нић па је та ко, ћу та њем, без по сле ди ца, окон чан овај исто ри о граф ски 
спор, ко ји је био за чи њен ак ту ел ном иде о ло ги јом и по ли ти ком.

7 Др Ми хо вил То мандл, Жи вот и рад Кон стан ти на Пе и чи ћа, Но ви Сад 1966, 54.
8 Ар хив СА НУ, Ру ко пи сна за о став шти на Вик то ра Но ва ка, сигн. бр. 14.474, не сре ђе но.
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ПИ СМО ПРОФ. ДР ВА СЕ БОГ ДА НО ВА  
ПРОФ. ДР ВИК ТО РУ НО ВА КУ

Ve o ma ci je nje ni i dra gi dru že uprav ni če,9
zbog teš ke i du ge bo le sti ni sam Vam ra ni je od go vo rio, na Va še lju ba zno pi smo, 

pa Vas mo lim, da me is pri ča te.
Pri je sve ga mno go Vam hva la za se pa ra te: od mah sam ih pre dao svi ma pri-

ja te lji ma, pa Vam se i oni sr dač no za hva lju ju na lju ba zno sti.
Ve o ma sam Vam za hva lan na ta ko br zom i us pješ nom ri je še nju Ha up tma-

no ve stva ri.10 I on i ja svi je sni smo, da je to is klju či vo re zul tat Va šeg lič nog za u-
zi ma nja. Uvje ren sam, da će on Va še po vje re nje u sve mu oprav da ti. (Dr Ha up tman 
Vam je sam od mah pi sao, ali či ni se, da Vi taj list ni ste pri mi li).

Vaš ča so pis11 je ov dje u kru gu struč nja ka (osim po po va, s ko ji ma ne odr ža-
vam ve zu, pa ne znam šta mi sle) i lju bi te lja po vi je sti pri mljen vr lo do bro; kao 
naj po zi tiv ni je is ti če se či njen ca, da je Va ša re dak ci ja već u pr vom bro ju zna la 
re a li zi ra ti naj bit ni je od li ke JIČ-a12: ra zno li kost, broj ne ocje ne, pri ka zi, osvr ti itd. 
Lju di se sa mo ža le, što je u Za greb sti glo pre ma lo eg zem pla ra, pa i to s ve li kim 
za kaš nje njem. Mi slim da bi se kod eks pe di ta tre ba lo u bu du će da vo di o to me 
ra ču na.

A sad mi do zvo li te, da pri je đem na mo ju ocje nu Ra do ni će ve stu di je, ili toč ni je, 
na nje go ve po slje di ce, ‒ i da se u ve zi s ti me po sa vje tu jem s Va ma o even tu al nom 
po vla če nju kon se kven ci ja sa mo je stra ne.

U dva ma ha su mi sa op ći li ne ki znan ci, ko ji su se ba vi li u Be o gra du pri je 
4‒5 ne de lja, da je ta ocje na on dje iza zva la či ta vu uz bu nu. Vi je sti ko je sam pre ko 
njih pri mio svo de se, uglav nom, na ovo: ocje na je pre oš tra; po sa dr ža ju da je mo ja 
kri ti ka toč na, ali osu đu je se oš tri na to na; 2) kri ti ka ni je upe re na sa mo pro ti vu Ra-
do ni ća (na pa daj sa mo na nje ga i ne bi bio to li ko va žan), ne go i pro tiv Aka de mi je, 
i to na ro či to one pred rat ne; to je, na da lje, na pa daj i na Be o grad i na srp stvo ‒ sa 
stra ne jed nog za gre bač kog hr vat skog ča so pi sa; 3) da se to ne će sa mo ta ko svr ši ti, 
jer je stvar pre da na Mi ni star stvu (Sr bi je ili čak i Sa ve znom mi ni star stvu).

Is pu njen osje ća jem iskre nog poš to va nja i za hval no sti pre ma Va ma, sma tram 
svo jom du žnoš ću da Va ma lič no dam sli je de ća oba vješ te nja:

1) Rad nja dra Ra do ni ća ne ma ni ka kve ve ze s na u kom, ne go je u stva ri šo vi-
ni stič ki pro tiv hr vat ski sa sta vak pro žet pra vo slav nim kle ri ka li zmom; ova nje go va 
stu di ja ne mo že se da kle tre ti ra ti kao na u čan rad, i ja sam pro tiv nje ga ustao sa svom 
onom oš tri nom, s ko jom sam i ra ni je, u do ba sta re Ju go sla vi je, pi sao o slič nim 
po ja va ma. Pri tom, na rav no, ni sam išao za vri je đa njem dra Ra do ni ća (ko ga ja 
lič no ci je nim zbog svih onih nje go vih ra do va, ko ji su ui sti nu na uč ni), ‒ ne go mi 
je bi lo sta lo do to ga, da se po ova kvom pod gri ja va nju stra sti šo vi ni stič kih ten den-
ci ja da nas ‒ uda ri sa svom od luč noš ću, ‒ ka ko bi se us kri si va nje ova kvih po ja va 
od mah iz pr ve ra di kal no pre re za lo. Usta ti pro tiv ta kvog pi sa nja sma trao sam svo jom 
du žnoš ću, pa sam je i iz vr šio, bez ob zi ra na po slje di ce.

9 Проф. Но вак био је управ ник Исто риј ског ин сти ту та САН.
10 Реч је о исто ри ча ру Фер ди (Фер ди нан ду) Ха уп тма ну (1919‒1987).
11 Од но си се на Исто риј ски ча со пис, ор ган Исто риј ског ин сти ту та.
12 Реч је о Ју го сло вен ском исто риј ском ча со пи су (ЈИЧ), ко ји је из ла зио од 1935. до 1939. 

го ди не.
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2) Baš za to, jer ui sti nu ci je nim, no vu SAN, ja sam sma trao po treb nim da kon-
sta ti ram, ka ko ru ko pi si, ko ji spa da ju u Pa tri jar ši ski gla snik, ne mo gu bi ti štam pa ni 
u nje nim edi ci ja ma. ‒ Miš lje nja sam, na da lje, da iz me đu sta re i no ve Aka de mi je 
ipak ima i tre ba da ima znat ne raz li ke. 

Mo jom oce nom da kle ni sam že lio da na pad nem da naš nju SAN.
3) O tu žba ma Mi ni star stvu ni je po treb no go vo ri ti: ja sam se bo rio pro tiv i 

jed nog i dru gog kle ri ka li zma on da, ka da su nji ho vi no si o ci ima li pre te žni utje caj 
na mi ni star stva, ‒ pa bi pre ma to me bi lo smi ješ no, kad bih se da nas dao stra ši ti 
na šim mi ni star stvi ma.

Uo sta lom, či ni se, da će ova ko vi po ku ša ji iza zi va nja ad mi ni stra tiv nih mje ra 
osta ti bez re zul ta ta, pa da su, upr kos ve o ma oš trim pri jet nja ma, iz o sta le i dru ge 
re pre sa li je, od no sno pod u zi ma nje „iz va na knji žev nih”, „iz van na uč nih” ko ra ka.

Po red bo le sti, je dan od uzro ka, što Vam do sad ni sam pi sao o ovoj stva ri, bio 
je baš u to me, što sam že leo da ne ome tam pod u zi ma nje ova kvih mje ra, ne go da 
sa če kam ne sme tan raz vi tak stva ri.

Bu du ći da se po sli je to li ko vre me na na ovom pla nu ni je niš ta do go di lo, ne go 
se na pro tiv či ni kao da je „stvar le gla”, (bar što se po slje di ca gor nje vr ste ti če, ‒ u 
ko je sva ka ko spa da i na mje ra va no sa zi va nje Glav ne skupšti ne SAN-a zbog ovog 
slu ča ja, ‒ ko ju vi jest mi je ta ko đer do nio ne tko iz Be o gra da), ‒ sma tram po treb nim, 
da vam sa op ćim, ka ko za me ne stvar ni je svr še na, una toč to me što mi ni star stvo 
(bi lo ko je) ni je po stu pi lo pro tiv me ne, što Zbor nik ni je za bra njen (a i o ta kvim že-
lja ma se u Be o gra du go vo ri lo), što Skupšti na SAN, na ko joj bi se ima lo pro te sto-
va ti pro tiv mo je kri ti ke, ni je odr ža na, ‒ i što ja, ni sa ko je stra ne ni sam po zvan na 
od go vor nost zbog svo ga pi sa nja o Ra do ni ću.

Ra di se na i me o to me: ia ko ja ni sam imao na mje re da na no sim uvre de ni g. Ra-
do ni ću lič no, a na ro či to ne Srp skoj aka de mi ji na u ka, ‒ ona ko re a gi ra nje na mo ju 
ocje nu (na ve de no pod 1), 2), i 3), plus pri jet nja sa Skupšti nom SAN) is po lji lo se 
baš u kru go vi ma SAN, ko ji su jed no stav no osu di li ne sa mo mo ju kri ti ku, ne go je 
isto ta ko okva li fi ci ra li kao na pa daj na SAN.

Bu du ći da SAN, i po red svo ga uvje re nja o ova kvom ka rak te ru mo ga pi sa nja, 
ni je sve do sad pod u ze la pro tiv me ne ni ka kve ni skupštin ske ni iz van skupštin ske 
ko ra ke (ja bar ni sam o nji ma niš ta sa znao), ‒ na me ni je, da ja po vu čem kon se kven-
ci je i da na ovo džen tlmen sko dr ža nje SAN-a pre ma me ni od go vo rim isto ta ko 
džen tlmen ski: da na i me pod ne sem ostav ku na čast nje nog na uč nog sa rad ni ka.

O for mi, od no sno o obra zlo že nju ove ostav ke htio sam s Va ma da se pri ja telj-
ski po sa vje tu jem. Da Vas za mo lim za Va še miš lje nje o to me, da li tre ba otvo re no 
na ve sti raz log kri vo tu ma če nje mo je kri ti ke sa stra ne SAN-a kao njoj na ne se nu 
uvre du), ‒ ili da svo ju ostav ku obra zlo žim pre o ku pi ra noš ću i dru gim za ova kve 
slu ča je ve uo bi ča je nim uzro ci ma.

Pri tom bih že lio da pod vu čem dvi je stva ri: za me ne je ui sti nu bi la čast su-
ra đi va ti u Va šem In sti tu tu, i ja sam se spre mao baš sa da da tu svo ju su rad nju 
po ja čam i s ob zi rom na 48-u (i s ob zi rom na Vaš ča so pis, ‒ poš to sam po svr ša vao 
ne ke po slo ve u ve zi s uni ver zom i još ne ke dru ge neo d go di ve za dat ke); i dru go: 
svoj rad oko pri pre ma nja do ku me na ta za 48-u svr šio bih do kra ja i bez ča sti na uč-
no ga su rad ni ka te ho no ra ra ve za nog za tu čast, ‒ na tom po slu edi ra nja do ku me-
na ta (i bez član stva u re dak cij skom od bo ru) ra dio bih da kle sve do svr šet ka, bez 
ob zi ra na to, ko li ko će taj rad tra ja ti, ‒ jer sma tram to mo jom du žnoš ću i jer dr žim 
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da je to je dan od naj ko ri sni jih po slo va na pod ruč ju na še hi sto ri o gra fi je. ‒ Na dam 
se da ni SAN ne će ima ti niš ta pro tiv to ga, da i po sli je pri hva će ne ostav ke na sta-
vim ova ko taj rad na pri ku plja nju do ku me na ta.

U at mos fe ri ova kvog ne ras po lo že nja SAN-a pre ma me ni mi slim da ne bi bi lo 
zgod no, da se u nje nim iz da nji ma ob ja vlju ju re zi mea mo jih pre da va nja, a ni mo ji 
pri lo zi u nje nom ča so pi su.

Ja sam od po čet ka bio na či stu s ti me da je i do mo ga iz bo ra, i do mo jih pre-
da va nja kao i do ove dru ge mo je su rad nje u Ist/orij skom/ in sti tu tu SAN-a doš lo 
is klju či vo Va šim za u zi ma njem. Osje ća nje za hval no sti pre ma Va ma lič no na la že 
mi, da Vas i kao ured ni ka ča so po sa i kao uprav ni ka In sti tu ta oslo bo dim svo je sarad-
nje, ko ja bi, kad bi se na sta vi la, uvje ren sam u to, iza zva la ne go do va nje tih istih 
kru go va i pre ma Va ma. Osta ju ći Vam traj no oba ve zan za sve ono, što ste do sad 
za me ne uči ni li, ‒ ja od u sta ja njem od obe ća ne pa do ne kle i ugo vo re ne mo je su rad-
nje že lim sva ka ko da spri je čim sve ta kve ne u god no sti, ko je bi Vi, štam pa ju ći me 
i pri hva ta ju ći mo ju su rad nju i da lje, even tu al no ima li.

Pi sme nu ostav ku po slao bih čim do bi jem Vaš od go vor, i to s onim obra zlo-
že njem, ko je mi Vi bu de te sa vje to va li.

Li je po Vas mo lim, da mi po mo guć stvu što pri je od go vo ri te. Ve o ma bi ste 
me oba ve za li, kad bi ste me tom pri li kom oba vi je sti li o toj „ve li koj uz bu ni” (ta ko 
su mi re kli) be o grad skoj, iza zva noj mo jom ocje nom, ‒ o če mu ja, osim ka zi va nja 
dvo ji ce put ni ka, ‒ niš ta kon kret no ne znam. ‒ Prof. Ma ta so vić13 Vas za jed no sa 
Ši da kom14 sr dač no po zdra vlja, a Ši dak Vas uz to mo li, da mu po ša lje te i broj Va šeg 
Ča sop sa, do ko ga on ni ka ko ni je mo gao do ći. ‒ Knji gu Va ma i dru gu Se čan skom15 
ša ljem po seb nom poš tom. ‒ Sr dač no i mno go Vas po zdra vlja oda ni Vam V. Bog-
da nov. Kra jiš ka 16.16

Za greb, 27. III 1950.

MA TE RIAL

Aca de mi cian Va si li je Đ. KRE STIĆ17

Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts,
Bel gra de, Ser bia

TWO LET TERS OF OUR HI STO RI ANS

SUM MARY: The re are two let ters in the ap pen dix. The first one, writ ten by Pro fes sor 
Dr Du šan J. Po po vić in March, 1945 and ad dres sed to Pro fes sor Dr Va sa Ču bri lo vić, and the 
ot her one, writ ten by Pro fes sor Dr Va so Bog da nov in March, 1950 and ad dres sed to aca de-
mi cian Vik tor No vak. Po po vić tur ned to Ču bri lo vić ple a ding for an in ter ven tion in ter mi na ting 

13 Јо сип Ма та со вић (1892‒1962), исто ри чар, уни вер зи тет ски про фе сор у Ско пљу и 
За гре бу, ди рек тор Др жав ног ар хи ва у За гре бу.

14 Ја ро слав Ши дак (1903‒1986), исто ри чар, уни вер зи тет ски про фе сор у За гре бу.
15 Жи ван Се чан ски (1908‒1986), исто ри чар, про фе сор Ви ше пе да го шке шко ле у Бе о-

гра ду.
16 Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, Ру ко пи сна за о став шти на Вик то ра Но ва ка, сигн. бр. 14.474, 

не сре ђе но.
17 E-mail: nnpv@sbb.rs
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the or che stra ted as sa ult aga inst him. The aim of the as sa ult was to re mo ve Dr Po po vić from 
the Uni ver sity as inapt, due to his al le ged col la bo ra tion with the oc cu pants, and the aim was 
even tu ally ful fil led. The re a son Bog da nov ad dres sed aca de mi cian No vak, who was ma na ging 
the Hi sto ri cal In sti tu te SAS at the ti me, was a rat her harsh cri ti que Bog da nov had pu blis hed 
in Za greb’s Hi sto rij ski zbo r nik18on the study by aca de mi cian Jo van Ra do nić which de alt with 
the Re vo lu tion of 1848/1849 and had been pu blis hed by SAS. This let ter te sti fi es that af ter 
the Se cond World War and the chan ge in so cial and po li ti cal system of our co un try, the re was 
a fi er ce con flict bet we en two op po sed cur rents in Yugo slav hi sto ri cal sci en ce. It is a con flict 
bet we en “ci vil hi sto ri cal sci en ce” or “an ab so lu tely ide a li stic com pre hen sion of hi story”, as 
Bog da nov vi e wed Ra do nić’s study, and “hi sto ri cal – ma te ri a li stic” or Mar xist di rec tion which 
Bog da nov was a re pre sen ta ti ve of. With the in ten tion to dis qu a lify Ra do nić not only sci en ti-
fi cally but ide o lo gi cally and po li ti cally as well, Bog da nov pre sen ted him as an ig no rant, a 
cha u vi nist, a Cro at ha ter, a rer pre sen ta ti ve of Ort ho dox cle ri ca lism, a re ac ti o nary, a right wing 
sup por ter and left wing op po nent. Whi le cri ti ci zing and at tac king Ra do nić, Bog da nov re fer-
red to SAS on va ri o us in stan ces in ne ga ti ve con text for pu blis hing a study writ ten on a less 
than sci en ti fic le vel, in out da ted and sur pas sed sci en ti fic met hod. Both let ters are in te re sting 
be ca u se they te stify on the ti me they we re writ ten in, on the ir aut hors, but al so on the ide o logy 
and po licy which gre atly in flu en ced the sta te and de ve lop ment of our hi sto ri o graphy at that 
ti me. 

KEYWORDS: Du šan J. Po po vić, Va sa Ču bri lo vić, Va so Bog da nov, Vik tor No vak, Jo van 
Ra do nić, Serbs, Cro ats

18 Hi sto ri cal jo ur na l
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ЗА РО БЉЕ НИ ЦИ НА МЕ ДИ ТЕ РА НУ  
ИЗ МЕ ЂУ ПРЕ ГО ВА РА ЊА И СЛО БО ДЕ

(D. Her shen zon, The Cap ti ve Sea: Sla very, Com mu ni ca tion, and Com mer ce  
in Early Mo dern Spain and the Me di ter ra nean, Uni ver sity of Pennsylva nia Press,  

2018, x + 289 pp.)

Да ни јел Хер шен зон ра ди као ван ред ни 
про фе сор на Уни вер зи те ту у Ко нек ти ка ту, 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Ње го-
ва ис тра жи ва ња се фо ку си ра ју на исто ри ју 
Шпа ни је у ра но мо дер но до ба и ње не ве зе са 
ме ди те ран ским све том, по себ но осман ским 
Ал жи ром и Ма ро ком. Об ја вио је не ко ли ко 
чла на ка на те му исто ри је Шпа ни је у ра но 
мо дер но до ба и исто ри је тр го ви не ро бо ви ма 
на Ме ди те ра ну. Сту ди ја ко ју овом при ли ком 
пред ста вља мо, The Cap ti ve Sea: Sla very, Com
mu ni ca tion, and Com mer ce in Early Mo dern 
Spain and the Me di ter ra nean, ње го ва је пр ва 
об ја вље на књи га, а по де ље на је на увод, се дам 
по гла вља и за кљу чак.

Циљ ове сту ди је је да се ука же да је пи-
та ње за ро бље ни штва на Ме ди те ра ну нео п-

ход но по сма тра ти кроз ана ли зу сло же них 
мре жа ко му ни ка ци ја. Ка ко је об ја шње но у 
уво ду, за хва љу ју ћи са чу ва ним пи сми ма за-
ро бље них му сли ма на и хри шћа на мо же мо 
пра ти ти про ток ин фор ма ци ја ко је се ни су 
увек ти ца ле суд би не за ро бље ни ка. На тај 
на чин от кри ва мо у ко јој ме ри су жи во ти 
хри шћан ских и му сли ман ских за ро бље ни ка 
по ве за ни, али и ка ко су пи та ња по ли тич ке 
при ро де по ве за на са суд би на ма за ро бље ни-
ка ко ји су иш че ки ва ли сло бо ду. На ко јим све 
аспек ти ма је ово ви дљи во, ау тор нам об ја-
шња ва ана ли зи ра ју ћи суд би не за ро бље ни ка 
на про сто ру Шпа ни је у ра но мо дер но до ба, 
те у осман ском Ал жи ру и Ма ро ку. 

Пр во по гла вље но си на слов The So cial 
Li fe of En sla ved Cap ti ves. На осно ву ње га ау тор 
је же лео да ука же да роп ство на Ме ди те ра ну 
пред ста вља је дин ствен си стем у ко јем се жи-
во ти за ро бље ни ка пре пли ћу без об зи ра на 
њи хо ве раз ли чи те суд би не. Скре ћу ћи па жњу 
на за по ста вље но пи та ње дру штве не ди на-
ми ке у исто ри ји тр го ви не ро бо ви ма, ау тор 
ана ли зи ра мо бил ност за ро бље ни ка на Ме-
ди те ра ну. За то је нај пре зна ча јан дру штве ни 
жи вот ро бо ва, где из во ди за кљу чак да су 
њи хо во кре та ње и ко му ни ка ци ја са дру гим 
за ро бље ни ци ма че сто до во ди ли и до кре и-
ра ња пла но ва за бек ство. На ра тив ни из во ри 
ко је пи шу за ро бље ни ци оста вља ју нам дра-
го це не из во ре о жи во ту у за ро бље ни штву, 
али у ве ћи ни за му шке ро бо ве. У овим ау то-
би о гра фи ја ма нај пре се мо же на и ћи на тра-
гич не опи се мо мен та пр ве про да је, ко ја је и 
у исто ри о гра фи ји нај че шће на гла ше на. Ме-
ђу тим, ово ни је би ла ко нач на суд би на за ро-
бље ни ка, јер по том сле де при ват не пре про-
да је, по кла ња ња и раз ме не ро бо ва. Но тар ска 
и дру га ад ми ни стра тив на до ку мен та ука зу-
ју да би пре про да је усле ди ле убр зо на кон 
пр ве про да је за ро бље ни ка. С дру ге стра не, 
мо бил ност ро бо ва би ла је усло вље на и раз-
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ли чи тим по сло ви ма на ко је су их вла сни ци 
по ста вља ли. Да су жи во ти ро бо ва на Ме ди-
те ра ну би ли ис пре пле те ни све до чи по бу на 
гру пе ро бо ва 1663. го ди не, ко ји су би ли про-
тив од лу ке шпан ског кра ља да гра ду Али-
кан теу за бра ни из најм љи ва ње ро бо ва за 
по сло ве. Ау тор ис ти че да је по вод за по бу ну 
на стао јер је гру па ових за ро бље ни ка зна ла 
да хри шћан ски ро бо ви Ма гре ба има ју мо-
гућ ност да ра де као из најм ље на рад на сна га 
и да тим по сло ви ма се би по ве ћа ју мо гућ ност 
осло ба ђа ња. Зна ју ћи за ту мо гућ ност ко ју су 
има ли ро бо ви у Се вер ној Афри ци, ро бо ви у 
Али кан теу ни су же ле ли да бу ду ус кра ће ни 
за слич ну при ли ку да бу ду осло бо ђе ни. 

Пи та ње от ку па за ро бље ни ка ау тор об-
ра ђу је у на ред ном по гла вљу, ко је но си на-
слов Ran som: Bet we en Eco no mic, Po li ti cal and 
Sal vi fic In te rests. Хри шћан ски ре до ви ко ји су 
се ба ви ли осло ба ђа њем ро бо ва цр пли су сво-
је при хо де из при ват них и јав них из во ра, а 
че сто су и осло бо ђе ни ро бо ви не ко вре ме 
оста ја ли уз мо на хе ка ко би сво јим ра дом по-
мо гли у при ку пља њу нов ца за осло ба ђа ње 
ро бо ва. Ме ђу тим, као по сред ни ци у осло ба-
ђа њу све че шће су де ло ва ли тр гов ци. Ка сти-
љан ским ста ту том је сре ди ном XIII ве ка осно-
ва на кан це ла ри ја за осло ба ђа ње ро бо ва, а 
тр гов ци су по че ли да им се при дру жу ју у 
XIV ве ку. За осло ба ђа ње хри шћан ских ро бо-
ва у Ма гре бу Фи лип II и оста ли хаб збур шки 
вла да ри, као и бур бон ски кра ље ви, из да ва ли 
су не ким тр гов ци ма ли цен це за тр го ви ну у 
Ма гре бу под усло вом да се по бри ну за осло-
ба ђа ње хри шћан ских за ро бље ни ка. По зна то 
је да су за пе ри од од 1574. до 1609. го ди не 
тр гов ци осло бо ди ли ве ћи број шпан ских ро-
бо ва. Ка ко је шпан ска кру на бра ни ла тр го ви-
ну са ислам ским Ма гре бом, тр гов ци су уче-
ство ва ли у из ба вља њу ро бо ва јер би на тај 
на чин мо гли да до би ју ли цен цу од кра ља за 
тр го ви ну на те ри то ри ји Ма гре ба. Глав ни про-
блем у тр го ви ни са Ма гре бом пред ста вља ла 
је чи ње ни ца да тр гов ци ко ји от пу ту ју у Се-
вер ну Афри ку ку пу ју ро бу ко ја је на ба вље на 
пљач ком хри шћан ских бро до ва. Сто га, чак и 
ка да су се из да ва ле до зво ле тр гов ци ма, било 
је из ри чи то за бра ње но да до но се би ло ка кву 
ро бу са те ри то ри је Ма гре ба, те и ка да су то 
ра ди ли, про да ва ли су је иле гал но. Још је дан 
на чин на ко ји се при бе га ва ло осло ба ђа њу хри-
шћан ских ро бо ва био је пу тем до го во ра са 
алжир ским па ша ма и ма ро кан ским сул та-
ни ма и управ ни ци ма. Ка то лич ки вла да ри су 
че сто уме ли да скло пе до го вор о раз ме ни са 

магрeб ским вла да ри ма, та ко да сва ка стра на 
осло бо ди до го во ре ног за ро бље ни ка. Сме шта-
ју ћи пи та ње осло ба ђа ња за ро бље ни ка у кон-
текст од но са шпан ске кру не и Ма гре ба, ау тор 
је ука зао на ко ји на чин је тр го ви на са ислам-
ским под руч јем по ве за на са от ку пом хришћан-
ских ро бо ва.

Ne go ti a ting Ran som, Se e king Re demp tion 
је на зив тре ћег по гла вља у ко јем се па жња 
пре ме шта на ана ли зу ра зних пре пи ски ко је 
су се ти ца ле пре го ва ра ња от ку па за ро бље-
ни ка. Про це ду ра осло ба ђа ња ро бо ва до но-
си ла је са со бом мно ге про бле ме. Из ових 
раз ло га ау тор је те жио да кроз тре ће по гла-
вље са гле да про цес от ку па и осло ба ђа ња, 
ана ли зи ра ју ћи дру штве не ве зе ко је се от кри-
ва ју у овом слу ча ју, про сто ре у ко ји ма се 
пре го ва ра осло ба ђа ње, нео п ход не прав не 
до ку мен те и уло гу осо ба ко је су у чи тав про-
цес уме ша не. Ка да би за ро бље ник ко ји не ма 
сред ста ва за свој от куп на шао осо бу ко ја би 
га фи нан си ра ла, на кон осло ба ђа ња би мо рао 
да от пла ћу је тај дуг. Хри шћан ски ре до ви који 
су се ба ви ли от ку пом ни су по др жа ва ли тен-
ден ци ју за ро бље ни ка да са ми пре го ва ра ју о 
от ку пу, сма тра ју ћи да мо на си мо гу да уго-
во ре знат но ни жу це ну. Ме ђу тим, вла сни ци 
ро бо ва су на ла зи ли на чи не да до ђу до ин-
фор ма ци ја ко је би им по мо гле у уго ва ра њу 
от ку па. Пи сма за ро бље ни ка пу то ва ла су 
пре ко мо ра и коп на, за хва љу ју ћи тр гов ци ма, 
мо на си ма, кон зу ли ма и од бе глим ро бо ви ма, 
а не ки од њих су тај по ло жај и зло у по тре бља-
ва ли. Ема ну ел д’А ран да, ко ји је био за ро бље-
ник у Ту ни су 1640. го ди не, ис ти че да су тр гов-
ци чи та ли ње го ва пи сма ка ко би до би ли 
ин фор ма ци је о ње му и пре не ли их ње го вом 
вла сни ку, а ин фор ма ци је су уме ли да от кри-
ва ју и дру ги за ро бље ни ци. Де ша ва ло се да 
тр гов ци из не ве ре за ро бље ни ке та ко што би 
но вац за от куп уло жи ли у тр го ви ну. О то ме 
нам го во ри слу чај тр гов ца Га спа ра де лос 
Ре је са, ко ји је 1670. го ди не нај пре из деј ство-
вао сво ју сло бо ду, а за тим са ку пио но вац 
оста лих за ро бље ни ка са на ме ром да пла ти 
њи хов от куп. Тр го вац је тај но вац уло жио у 
слат ко ви но, али је по до ла ску у Ал жир са знао 
да су при сти гли фран цу ски то ва ри ви на, што 
је до ве ло до па да це на и гу бит ка уло же ног 
нов ца. Си гур не тр го вач ке лу ке Осман ског 
цар ства, шпан ска и пор ту гал ска утвр ђе ња и 
ита ли јан ске сло бод не лу ке би ли су без бед-
ни ји про сто ри где су за ро бље ни ци мо гли да 
пре го ва ра ју o свом от ку пу са ве ћом си гур но-
шћу да не ће би ти про да ти на кон ис пла те от-
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ку па. Пре го ва ра ње о от ку пу из и ски ва ло је 
до ста пре пи ске, по го то во у слу ча је ви ма када 
би от куп био мо гућ са мо пу тем раз ме не. У 
не ким слу ча је ви ма је осо би ко ја би пре го ва-
ра ла о от ку пу свог чла на по ро ди це би ло лак ше 
да ку пи не ког дру гог ро ба пре ко ко јег би се 
пре го ва ра ло осло ба ђа ње пу тем раз ме не. 
Уко ли ко вла сник ни је же лео да про да не ког 
за ро бље ни ка ко ји би дру гој осо би зна чио за 
раз ме ну ро бо ва, суд је мо гао да на ре ди про да-
ју. Та ко ђе, шпан ска кру на је пра ви ла раз ли ку 
ме ђу му сли ман ским ро бо ви ма, одва ја ју ћи 
осо бе ко је су мо гле да бу ду зна чај не за си гур-
ну раз ме ну за не ке хри шћан ске за ро бље ни ке. 
За ро бље ни ци су че сто оста вља ли и не ког чла-
на сво је по ро ди це као га ран ци ју да ће се вра-
ти ти на зад да пла те от куп за обо је. Слич ну 
си ту а ци ју ви ди мо и ка да мо на си ко ји, у те жњи 
да осло бо де же не и де цу ко ји су у опа сно сти 
од пре ла ска у ислам, а због не до стат ка нов ца, 
оста ју као за лог да ће от куп би ти ис пла ћен. 

У че твр том по гла вљу, Ta king Cap ti ves, 
Cap tu ring Com mu ni ti es, ау тор те жи да об ја сни 
дру гу стра ну зна ча ја пи са ма ко је за ро бље ни-
ци ша љу чла но ви ма сво је по ро ди це, би скуп-
ским, ин кви зи тор ским или пап ским кан це-
ла ри ја ма. Бу ду ћи да су би ли да ле ко од свог 
род ног ме ста, ова пи сма су за њих пред ста-
вља ла је ди ни на чин да и да ље са чу ва ју пра во 
на при па да ње дру штве ној за јед ни ци из ко је 
су отрг ну ти. Они ко ји су но си ли пи сма ни су 
мо ра ли би ти исте ре ли ги је као за ро бље ник. 
Пи сма по ро ди ца ма за ро бље ни ка је мо гао да 
пи ше и дру ги за ро бље ник, ка ко би оба ве стио 
по ро ди цу о пре ми ну лом. Ка да би сти гла 
вест о смр ти су пру га, удо ви ца је има ла пра-
во да се по но во уда. Смрт за ро бље ни ка је 
има ла ве ли ког ути ца ја на ње го ву по ро ди цу 
и у му сли ман ском све ту. Пре ма ма ли кит ској 
шко ли, ко ја је прак ти ко ва на у Ан да лу зи ји и 
Ма ро ку, же на је мо гла да се пре у да са мо уко-
ли ко је њен муж сво је вољ но по кр штен. Уко-
ли ко је су пруг био по кр штен на си лу, же на 
ни је има ла пра во да се пре у да, а вла сни штво 
ње ног му жа би пре ла зи ло у ва куф. Ве сти о 
про ме ни ве ре за ро бље ни ка су се ја ко бр зо ши-
ри ле, па је та ко Ди је го Фа лан 1630. го ди не 
пи сао да је баш то са зна ње и спре ча ва ло за-
ро бље ни ке да при ме ислам. По вра так у шпан-
ско дру штво за оне ко ји су при ми ли ислам 
но си ло је са со бом про блем су о ча ва ња са ин-
кви зи ци јом и до ка зи ва ња да су ислам при ми-
ли не ис кре но, оста ју ћи вер ни хри шћан ству 
у тај но сти. Не ки ко ји су има ли же ље да се 
вра те на хри шћан ску те ри то ри ју нај пре би 

обез бе ди ли се би пи сма у ко ји ма су све до ци 
твр ди ли да је та осо ба оста ла вер на хри шћан-
ству, и у ко ји ма су све до чи ли о ње го вој спрем-
но сти да по мог не хри шћа ни ма у ра зним си-
ту а ци ја ма.

Пе то по гла вље но си на слов Con fron ting 
Thre ats, Co un te ring Vi o len ce. Ау тор је у овом 
по гла вљу ана ли зи рао на си ље над ме ди те ран-
ским за ро бље ни ци ма, ко је је иза зи ва ло сна-
жне ре ак ци је и пре пи ску из ме ђу по ли тич ких 
пред став ни ка, по сред ни ка и са мих жр та ва. 
Пи са на све до чан ства на си ља над за ро бље ни-
ци ма са чу ва на су у пам фле ти ма, мар ти ро ло-
ги ја ма и пи сми ма за ро бље ни ка. Пам фле ти 
и мар ти ро ло ги је су пи са не са тен ден ци јом 
да иза зо ву са жа ље ње ка ко би не ко пру жио 
нов ча ну по моћ за от куп за ро бље ни ка. С дру-
ге стра не, пи сма за ро бље ни ка на ста ју ка ко 
би се зло ста вља ње за у ста ви ло, и углав ном 
су би ла адре си ра на на чла но ве њи хо вих по-
ро ди ца или на др жав не пред став ни ке. На си-
ље над за ро бље ни ци ма је мо гло да иза зо ве 
бур не ре ак ци је пред став ни ка вла сти. Је дан 
од при ме ра ко ји ау тор на во ди од но си се на 
на ред бу Исма ил-па ше, управ ни ка Ал жи ра, 
из 1663. го ди не, да се спа ле све ште ни ци и ико-
не, уни ште цр кве и по ро бе сви при пад ни ци 
ре до ва за осло ба ђа ње за ро бље ни ка. Све ово 
би ла je ре ак ци ја на ин фор ма ци је ко је је до био 
на осно ву пи са ма му сли ма на из Ан да лу зи је, 
ко ји су би ли по ро бље ни на кон што су ис пла-
ти ли свој от куп, и ко ји су све до чи ли о скр на-
вље њу те ла пре ми ну лих му сли ман ских за-
ро бље ни ка. Да су на ова ква де ша ва ња мо гле 
да де лу ју и раз ли чи ти по је дин ци, го во ри и 
слу чај из пе ри о да око 1630. го ди не, ка да је 
за бе ле же на по бу на су пру га ал жир ских за ро-
бље ни ка у Шпа ни ји. Оне су се огла си ле про-
тив ка жња ва ња јед ног хри шћан ског за ро-
бље ни ка у Ал жи ру, јер су зна ле да по сто ји 
мо гућ ност да ће као ре ак ци ја на то би ти 
ка жње ни њи хо ви су пру жни ци и де ца, ко ји 
су би ли за ро бље ни у Шпа ни ји. 

Ве ли ку уло гу у пре но су раз ли чи тих 
по ли тич ких ин фор ма ци ја има ли су упра во 
за ро бље ни ци, о че му го во ри ше сто по гла вље 
Mo ving Cap ti ves, Mo ving Know led ge. За ро бље-
ни ци су кроз из ве шта је о свом жи во ту у роп-
ству да ва ли и раз не оп ште ин фор ма ци је о 
усло ви ма жи во та на те ри то ри ји Ма гре ба, о 
функ ци о ни са њу њи хо вих за јед ни ца и раз го-
во ри ма с му сли ма ни ма и дру гим за ро бље-
ни ци ма. Пу тем пи са ма хри шћан ски ро бо ви 
су че сто сла ли по дат ке о по ли тич ким од но-
си ма из ме ђу пред став ни ка вла сти у Се ве р ној 
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Афри ци, као и о др жав ним пла но ви ма до 
ко јих би до шли. Осо ба ко ја се на ла зи ла у 
роп ству сла ла је ова кве ин фор ма ци је у на ди 
да ће на кон то га из деј ство ва ти да се не ко 
по бри не о ње ном от ку пу. Ме ђу тим, че сто је 
шпан ским вла да ри ма од го ва ра ло да има ју 
сво је аген те као за ро бље ни ке на те ри то ри ји 
Ма гре ба, ко ји би им не сме та но пре но си ли 
по ли тич ке ин фор ма ци је. За ро бље ни ци у Ал-
жи ру оста ви ли су за пи се у ко ји ма опи су ју 
твр ђа ве, ка пи је, ту не ле у гра ду и из но се пла-
но ве о мо гућ но сти ма да шпан ска вој ска осво-
ји Ал жир. Је дан од њих је Си мон Ка те на, по-
ре клом са Си ци ли је, ко ји је за ро бљен 1596. 
го ди не у Ал жи ру, где је про вео 18 го ди на. 
Ње го ве то по граф ске опи се за осва ја ње Ал-
жи ра по твр дио је и ин же њер Па бло Пе дро 
Фло ри а но, али шпан ска кру на ни је же ле ла 
да сле ди ова упут ства.

Сед мо и по след ње по гла вље но си на-
слов The Po li ti cal Eco nomy of Ran som. Ана-
ли зом за ро бље ни штва на Ме ди те ра ну от-
кри ва ју се ве зе из ме ђу тр го ви не, по ли ти ке, 
дру штве них оба ве за и ре ли ги је. Сед мо по-
гла вље ау тор је по све тио ана ли зи јед ног ни за 
до га ђа ја ко ји упра во от кри ва по ме ну те ве зе, 
а од но си се на суд би ну де вој чи це Фат ме, која 
је за јед но са дру гом де цом ал жир ских ко ман-
да на та 1609. го ди не оте та и од ве де на у Ли вор-
но. На кон што је би ла осло бо ђе на, на пу ту 
ка Ал жи ру брод је при стао на оба лу Кор зи ке, 
где је Фат ма би ла по кр ште на од стра не би-
ску па Са о не. По што је утвр ђе но да је Фат ма 
при ми ла хри шћан ство сво јом во љом, њен 
по вра так је био не мо гућ. На кон ове од лу ке 
Фат мин отац, ал жир ски ја ни чар, под нео је 
жал бу ди ва ну у Ал жи ру, што је до ве ло до 
хап ше ња три ни та ри ја на ца ко ји су та да би ли 
у Ал жи ру за рад от ку па не ко ли ко по ро бље них 
хри шћа на. Упр кос број ним пре го ва ра њи ма 
до раз ме не за ро бље ни ка ни је до шло. По след-
њи по да так ко ји је про на ђен о Фат ми го во ри 
да се уда ла за хри шћа ни на с Кор зи ке. Три ни-
та ри јан ци ни су ус пе ли да уго во ре сво ју сло-
бо ду у за ме ну за дру ге му сли ман ске ро бо ве 
и пре ми ну ли су у Ал жи ру. Ана ли зи ра ју ћи 
овај при мер, ау тор је же лео да на гла си да, 
без об зи ра на не у спе шна пре го ва ра ња и бол 

за ро бље ни ка и њи хо вих по ро ди ца, овај при-
мер ве о ма ја сно от кри ва ком плек сне ме ха-
ни зме пре го ва ра ња и осло ба ђа ња ро бо ва на 
Ме ди те ра ну. У по ре ђе њу са Фат мом, чи ји жи-
вот и раз ми шља ња ни су за бе ле же на, Ро бер 
де Мо нр ој, је дан од за ро бље них три ни та ри-
ја на ца, оста вио је ве ли ки број пи са ма иза се бе. 
Из за ро бље ни штва у Ал жи ру он је про по ве-
дао хри шћан ство дру гим за ро бље ни ци ма, 
уго ва рао осло ба ђа ња и слао ин фор ма ци је у 
Шпа ни ју. Овим по ре ђе њем ау тор је још јед-
ном скре нуо па жњу на ве ли ку дис про пор ци ју 
у бро ју ин фор ма ци ја ко је има мо о жен ским 
за ро бље ни ци ма у од но су на му шке. По кр шта-
ва ње Фат ме и за ро бља ва ње три ни та ри јан ца 
до ве ло је до то га да Фи лип III до не се за бра ну 
да хри шћан ски ре до ви уче ству ју у осло ба-
ђа њу хри шћа на у Ал жи ру док се за ро бље ни 
три ни та ри јан ци не пу сте. Ова од лу ка узро-
ко ва ла је ан га жо ва ње мно гих је вреј ских и 
му сли ман ских тр го ва ца у от ку пу хри шћа на 
у Ал жи ру, што је до ве ло до сма ње ња ал жир-
ских нов ча них при хо да. По сма тра ју ћи по ме-
ну ти слу чај мо же мо да за кљу чи мо на ко ји 
на чин је осло ба ђа ње за ро бље ни ка ути ца ло 
на по ли тич ку еко но ми ју Ме ди те ра на. 

У за кључ ку, ау тор се освр нуо на кри-
ти ку те о ри је о „про до ру Се вер ња ка” на Ме-
ди те ран, ко ју из но си Мо ли Грин. Пре ма тој 
те о ри ји, то ком XVII ве ка кон флик ти за пре-
власт, ко ји се во де из ме ђу тр го ва ца са Се ве ра, 
по ти ску ју ре ли гиј ске су ко бе на Ме ди те ра ну. 
Хер шен зон об ја шња ва да је ње го ва сту ди ја 
упра во до ка за ла да то ком XVII ве ка не до-
ла зи до не ги ра ња дру штве них оба ве за, ре-
ли гиј ских ве за и па да по ли тич ке еко но ми је. 
Ау то би о гра фи је за ро бље ни ка пру жа ју увид 
у дру штве ни жи вот ро бо ва и на чи не на ко је 
су пла ни ра ли от куп или бек ство. Ис та кав ши 
зна чај пи са ма за ро бље ни ка и пре пи ске ко ја 
се во ди ла око њи хо вог осло ба ђа ња, ау тор је 
ука зао да су ови за ро бље ни ци че сто де ло ва ли 
као аген ти ко ји су пре но си ли ин фор ма ци је 
од по ли тич ког зна ча ја. С дру ге стра не, ау тор 
је на пар ме ста ис та као да се ове и слич не 
тврд ње не мо гу из но си ти за жен ске ро бо ве, 
услед не до ступ но сти њи хо вих ау то би о гра-
фи ја и пи сама.

Ма ри ја Ан дрић
ис тра жи вачпри прав ник

Исто риј ски ин сти тут, Бе о град
andric.marija.ma@gmail.com



123

UDC 929.52ROMANOV(049.32)
UDC 94(470)”10/19”(049.32)

ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ И НО ВИ ПО ГЛЕД  
НА СРП СКО-РУ СКЕ ОД НО СЕ У XVI II ВЕ КУ

(Вла ди мир Си мић, Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра  
у умет но сти XVI II ве ка, Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Ма ти ца срп ска,  

Но ви Сад 2018, 246 стр.)

Мо но гра фи ја Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп
ци ја сли ке ру ских вла да ра у умет но сти XVI II 
ве ка увр ште на је 2018. го ди не у еди ци ју „Умет-
ност и исто ри ја”, ко ју је по кре ну ла Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске то ком 2016. са иде јом отва ра-
ња ка но вим ме то до ло шким и ин тер пре та тив-
ним при сту пи ма. Са гле дав ши са фе но ме но ло-
шких по зи ци ја ши ро ко пи та ње де ша ва ња у 
срп ској кул ту ри XVI II ве ка, ау тор мо но гра фи-
је уо чио је по тре бу да се на при ме ри ма пор-
тре та и срод них ви зу ел но-вер бал них пред ста-
ва ис пи та ре цеп ци ја ру ских вла да ра ме ђу 
Ср би ма у XVI II ве ку. Проф. др Вла ди мир 
Си мић посветио се пр о бле ма ти за ци ји сли ке 
као кључ ног пој ма вла дар ске про па ган де, ко-
ри сте ћи умет нич ку, ар хив ску и до ку мен тар ну 
гра ђу и осла ња ју ћи се на оби ље пу бли ка ци ја 
из до ме на ру ско-европ ских кул тур них и умет-
нич ких од но са, чи ме је дао из у зе тан до при нос 
раз у ме ва њу аспи ра ци ја у срп ској кул ту ри 
то ком XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка.

Пи та ње уло ге ви зу ел но-вер бал них 
пред ста ва у схва та њу ру ских вла да ра у срп-
ској сре ди ни ис тра же но је кроз шест по гла-
вља. Њи ма прет хо ди „Реч уна пред” др Ти ја не 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни це Га ле ри је 
Ма ти це срп ске и јед ног од из да ва ча мо но гра-
фи је. Кроз кра так на јав ни текст др Пал ко вље-
вић Бу гар ски је, ис ти чу ћи отво ре ност исто ри-
је умет но сти ка но вим те мат ским и ме то до-
ло шком при сту пи ма, при пре ми ла чи та о ца 
за раз у ме ва ње на ме ре и ци ља мо но гра фи је. 
Сле ди увод но по гла вље у ко јем је ау тор из-
нео са жет пре глед срп ско-ру ских од но са од 
XVII до по чет ка XIX ве ка, док је епо ха Пе тра 
Ве ли ког до би ла нај ви ше про сто ра у са гле-
да ва њу кул тур них, вер ских и умет нич ких 
ве за, са освр том на њи хо ву по ли тич ку по за-
ди ну. Пра те ћи ток исто ри о граф ског ин те ре-
со ва ња за про бле ма ти ку срп ско-ру ских кул-
тур них од но са, ау тор за вр ша ва по гла вље 
на во ђе њем иза зо ва ко је до но си са вре ме ни 
ме то до ло шки при ступ, ме ђу ко ји ма се ис ти-
че не по сто ја ње би о гра фи ја не се лек тив но 
са чу ва не умет нич ке гра ђе. 

По гла вље „Пор трет и лик: сли ка Пе-
тра Ве ли ког” дру го је по ре ду и у ње му се 
ау тор фо ку си ра на при хва та ње и схва та ње 
кул та Пе тра Ве ли ког у срп ској сре ди ни. По-
ла зе ћи од ре цеп ци је Ду хов ног ре гу ла мен та 
Те о фа на Про ко по ви ча ме ђу Ср би ма у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји, ау тор да ље раз ма тра 
ка ко је па жљи во осми шље на и бри жно во-
ђе на дво р ска про па ган да у кре и ра њу кул та 
Пе тра Ве ли ког има ла сна жно упо ри ште у 
књи жев но сти, при мар но кроз па не ги ри ке и 
школ ске дра ме ко је су се пре пи си ма про ши-
ри ле до ју жно сло вен ских под руч ја. Дру го 
упо ри ште био је до мен ви зу ел не кул ту ре, 
где је епо ха Пе тра Ве ли ког до не ла пре крет-
ни цу у схва та њу мо ћи сли ке у из град њи же-
ље не пред ста ве вла да ра, што је оства ре но 
усва ја њем већ уста ље них прак си европ ског 
двор ског жи во та. Ов де је то по ка за но на 
при ме ри ма пор тре та Пе тра Ве ли ког ко је су 
из ве ли Сте фан Те нец ки и За ха ри ја Ор фе лин, 
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као и јед ног уља ног пор тре та не по зна тог 
мај сто ра, ко ји се чу ва у Ве ли кој Ре ме ти. 

Тре ће по гла вље „Ви зу ел на би о гра фи-
ја: жи ти је Пе тра Ве ли ког” до но си пре глед 
би о гра фи ја Пе тра Ве ли ког, об ја вље них то-
ком XVI II ве ка у Ру си ји и Евро пи. Нај ви ше 
па жње ау тор по све ћу је пр вој би о гра фи ји 
пи са ној на не ком од сло вен ских је зи ка: „Ис
ֳорiя о жиֳiи и славныхъ де лахъ ве ли ка ֱ о 
ֱо су даря им ֲ е ра ֳ о ра Пе ֳ ра Пер ва ֱ о са мо
дер жца всероссiйскаֱо” из ве де ној ру ком 
За ха ри је Ор фе ли на и об ја вље ној 1772. год. 
у Ве не ци ји. На кон де таљ не ана ли зе на ме ре, 
дис кур са и ме то до ло ги је Ор фе ли но вог де ла 
раз мо тре не су ви зу ел не пред ста ве ко је сто је 
уз текст у ви ду гра ви ра ге о граф ских ка ра та, 
ме да ља и исто риј ских ком по зи ци ја. По ла зе-
ћи од кон че ти стич ке осно ве ме да љо на као 
јед ног об ли ка ви зу ел не ре пре зен та ци је, ау тор 
их да ље ана ли зи ра и раз вр ста ва у пет гру па, 
ко је се од но се на раз ли чи те аспек те вла да-
ви не, од но сно лич но сти Пе тра Ве ли ког. Сле-
ди ана ли за две ком по зи ци је ко ји ма Ор фе лин 
до ча ра ва јед ну епи зо ду из би о гра фи је Пе тра 
Ве ли ког – ње го во лич но уче шће у бру тал ном 
ка жња ва њу по бу ње них стре ла ца 1698. и, као 
из у зе тан по зна ва лац ду ха вре ме на ба рок но-
про све ти тељ ске епо хе, па жњу по све ћу је и 
по ку ша ји ма да се нај там ни је цр те ка рак те ра 
Пе тра Ве ли ког пред ста ве као по ка за те љи 
нај све тли јих гра ђан ских вр ли на. 

По гла вље „Ка та ри на II и иде ал про-
све ће не вла дар ке” че твр то је по ре ду. Ње гов 
пр ви део пра ти кон сти ту и са ње сли ке Ка та-
ри не II као му дре ца ри це, у че му је во де ћу 
уло гу има ла ин тер пре та ци ја кул та Пе тра 
Ве ли ког, док је одр жа ва ње бли ских кон та-
ка та са фран цу ским ен ци кло пе ди сти ма упот-
пу ња ва ло сли ку Ка та ри не II као про све ће-
ног вла да ра. Ау тор је по том па жњу усме рио 
на ре цеп ци ју Ка та ри не II код Ср ба, ко ја је 
су штин ски би ла од ре ђе на ру ским ус пе си ма 
у ра ту про тив Ту ра ка, што је оста ви ло тра га 
у књи жев но сти кроз па не ги ри ке ко је су јој 
ис пе ва ли За ха ри ја Ор фе лин, До си теј Об ра-
до вић и Јо ван Ра јић. У де лу ко ји је по све ћен 
по р тре ти ма до ла зи до из ра жа ја иза зов на 
ко ји је ау тор ука зао у уво ду, те су у пр вом 
пла ну два гра фич ка пор тре та Ка та ри не II, 
ко ји се нај по у зда ни је мо гу ве за ти за срп ску 
сре ди ну XVI II ве ка јер их је из вео Ор фе лин 
у окви ру би о гра фи је Пе тра Ве ли ког, ко ја је 
ца ри ци и по све ће на. 

„Уга р ска па ла ти на Алек сан дра Па-
влов на: умет нич ки од је ци ње ног кул та око 
1800.” на слов је пе тог по гла вља мо но гра фи-
је. Раз ма тра ње кон сти ту и са ња кул та кне ги-
ње Алек сан дре Па влов не, ћер ке ру ског ца ра 
Па вла I и су пру ге угар ског па ла ти на Јо си фа, 
ау тор от по чи ње ње ним до ла ском у Уга р ску. 
У суд би ну пра во слав не прин це зе та да се 
упли ћу ин три ге ко је се ни су уга си ле чак и 
на кон ње не пре ра не смр ти, не пу не две го-
ди не ка сни је. Са свим оправ да но по све ће но 
је до ста па жње па ла ти ни ном ду хов ни ку про-
то је ре ју Ан дре ју Афа на си је ви чу Сам бор ском, 
чи је су ак тив но сти кључ не за раз у ме ва ње 
при су ства мла дих срп ских про све ти тељ ски 
на стро је них ин те лек ту а ла ца на дво ру у Бу-
ди му. Упра во у Сам бор ском ау тор пре по зна-
је иде а то ра уоб ли ча ва ња кул та Алек сан дре 
Па влов не ко ји је умет нич ки од јек имао ка ко 
у ви ду гра ви ра ко је про то је реј по ру чу је на кон 
ње не смр ти и упу ћу је во де ћим лич но сти ма 
у Мо нар хи ји, та ко и у ви ду ту жба ли ца ко је 
ме ђу оста ли ма пи шу Гли го ри је Тр ла јић и 
Аврам Мра зо вић. Сле ди за кључ но по гла вље 
мо но гра фи је по све ће но су ми ра њу са зна ња 
о ре цеп ци ји сли ке ру ских вла да ра код Ср ба, 
са ис ти ца њем ње не уни вер зал не по ру ке, не-
за ви сно од ме ди ју ма у ко јем је из ве де на. 

Мо но гра фи ја Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп
ци ја сли ке ру ских вла да ра у умет но сти XVI II 
ве ка успе шан је и хва ле вре дан при мер при-
сту па ња на нов на чин пи та њу ко је је у исто-
ри о гра фи ји одав но отво ре но. Њо ме је проф. 
др Вла ди мир Си мић по ка зао да фо ку си ра-
ност и при ље жност у ко ји ма се ис тра ја ва 
је су нај по у зда ни ји на чин до ла ска до на уч-
них до при но са. Књи га пред на ма не пред-
ста вља са мо из у зе тан до при нос ис ку сног 
ис тра жи ва ча у раз у ме ва њу срп ске кул ту ре 
и срп ско-ру ских од но са то ком XVI II ве ка. 
По ред то га, она има моћ да па жљи вог чи та-
о ца, ис тра жи ва ча или па си о ни ра ног љу би-
те ља исто ри је под стак не на за пит ки ва ње о 
мо гућ но сти или ну жно сти про ме не пер спек-
ти ве, и у раз ма тра њу дру гих по ја ва ко је су у 
срп ском дру штву при сут не од XVI II ве ка па 
до да нас. 

Алек сан дра С. Че лов ски
док то ранд Оде ље ња за исто ри ју 

умет но сти
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи

те та у Бе о гра ду
dascha ce lov ska@g mail.com
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БАЛ КАН СКО ЛИ ЦЕ МА РИ ЈА НЕ
(Би ља на Сто јић, Фран цу ска и бал кан ски ра то ви (1912–1913),  

Исто риј ски ин сти тут, Бе о град 2017, 498 стр.)

Мо но гра фи јом Фран цу ска и бал кан ски 
ра то ви (1912–1913) Би ља на Сто јић је за о кру-
жи ла сво ја ви ше го ди шња, ис црп на и пе дант на 
ис тра жи ва ња на овој те ми. Де ло је уто ли ко 
вред ни је ка да се узме у об зир да је о бал кан-
ским ра то ви ма у срп ској исто ри о гра фи ји 
ве о ма ма ло пи са но. Књи га, ко ја ујед но пред-
ста вља ау тор ки ну док тор ску ди сер та ци ју, 
пре вас ход но је на ста ла на осно ву нео бја вље не 
ар хив ске гра ђе до ма ће и стра не про ве ни јен-
ци је. Ко ри шће ни до ку мен ти нај ве ћим де лом 
при па да ју фон до ви ма Ди пло мат ског ар хи ва 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва у Па ри зу, а 
на ста ли су из де лат но сти фран цу ских по-
сла ни ка у пре сто ни ца ма бал кан ских др жа ва. 
Де пе ше ових ди пло мат ских пред став ни ка 
до пу ње не су зна чај ним из ве шта ји ма ам ба са-
до ра из Лон до на, Бер ли на, Пе тро гра да, Бе ча 
и Ри ма. Од не про це њи ве ва жно сти за ис тра-
жи ва ња Би ља не Сто јић би ла су и лич на до-
си јеа фран цу ских др жав ни ка и ди пло ма та. 
Фран цу ске ди пло мат ске до ку мен те ау тор ка 

је до пу ни ла ар хив ском гра ђом из ар хи ва 
бал кан ских др жа ва. По себ но зна чај ни би ли 
су фон до ви по хра ње ни у Ар хи ву Ср би је у 
окви ру Ми ни стар ства ино стра них де ла. По-
ред до ку ме на та фран цу ског и бри тан ског 
по слан ства у Бе о гра ду, кон сул то ва ни су лич-
ни фон до ви Ни ко ле Па ши ћа, Сто ја на Но ва-
ко ви ћа, Ми ро сла ва Спа лај ко ви ћа, Јо ва на Жу-
јо ви ћа и хар ти је Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. 
Де ло та ко ђе оби лу је ва жним по да ци ма из 
Вој ног ар хи ва, Ар хи ва Ју го сла ви је (зби р ка 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на) и Ар хи ва Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти (за о став шти не 
Ни ко ле Па ши ћа, Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа, 
Шар ла Ло а зоа и Лу је Вој но ви ћа). У ци љу 
што ши рег са гле да ва ња фран цу ских ин те-
ре са на Бал ка ну 1912–1913. го ди не, Би ља на 
Сто јић је са ку пи ла вред ну гра ђу из Др жав ног 
ар хи ва Бу гар ске у Со фи ји и На ци о нал ног 
ар хи ва Ру му ни је у Бу ку ре шту. За хва љу ју ћи 
ме мо ар ској ли те ра ту ри ‒ днев ни ци ма и успо-
ме на ма са вре ме ни ка ба че но је но во све тло на 
до га ђа је из пе ри о да бал кан ских ра то ва. Пре ма 
соп стве ним ре чи ма, основ ни циљ ау тор ке 
био је да све о бу хват но ре кон стру и ше ди пло-
мат ску ак тив ност Фран цу ске од про ле ћа 1912, 
ка да је ства ран Бал кан ски са вез, до лета 1913. 
го ди не, ка да су на кон фе рен ци ји у Бу ку ре-
шту окон ча ни бал кан ски ра то ви. Иа ко ни је 
би ла у нај ве ћој ме ри за ин те ре со ва на за де-
ша ва ња на Бал кан ском по лу о стр ву, вла да у 
Па ри зу је под јед на ко с оста лим си ла ма уче-
ство ва ла у ре ша ва њу свих кри за и про бле ма 
бал кан ских ра то ва. 

По ред уво да и за кључ ка књи га са др жи 
три по гла вља. У пр вом де лу уво да, ау тор ка 
упо зна је чи та о ца са глав ним спољ но по ли тич-
ким те жња ма фран цу ске Тре ће ре пу бли ке и 
ње ним по ло жа јем у си сте му европ ских са-
ве за. По бе да у ра ту с Фран цу ском 1870–1871. 
омо гу ћи ла је пру ском кан це ла ру Оту фон 
Би змар ку да ство ри си стем ко јим ће све до 
90-их го ди на XIX ве ка ова си ла би ти др жа на 
у изо ла ци ји и све де на на др жа ву дру гог ре да. 
Но ви уда рац фран цу ским ин те ре си ма за дат 
је скла па њем са ве за Не мач ке и Ау стро -У гар ске 
с Ита ли јом 1882. го ди не. Две гер ман ске си ле 
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пру жи ле су та да по др шку вла ди у Ри му у 
ши ре њу ње ног ути ца ја на се ве ру Афри ке 
што је би ло у су прот но сти с фран цу ском им-
пе ри јал ном по ли ти ком. У скла ду с та да шњим 
трен дом, при хва ће ним од стра не свих ве ли-
ких си ла, Фран цу ска је по чет ком осам де се-
тих го ди на XIX ве ка фо кус ин те ре со ва ња у 
спољ ној по ли ти ци усме ри ла на ши ре ње ко-
ло ни јал ног цар ства у Се вер ној и Цен трал ној 
Афри ци и Ин до ки ни. У ши ре њу по ли тич ког, 
еко ном ског и кул тур ног ути ца ја ван Евро пе, 
зва нич ни Па риз је ви део мо гућ ност да по-
вра ти свој из гу бље ни по ло жај на кон ти нен-
ту. Из но се ћи ове чи ње ни це, Би ља на Сто јић 
ни је про пу сти ла да сва ком при ли ком ука же 
на то да је де ло ва ње Фран цу ске на по љу 
спољ не по ли ти ке би ло у знат ној ме ри у ве зи 
с до га ђа ји ма уну тар зе мље, по сле ди ца ја ког 
та ла са на ци о на ли зма и по вре ђе ног по но са 
на кон по ра за из 1871. го ди не, ако не и ре зул-
тат др жав не сла бо сти. Ва не вроп ска тр жи-
шта и по раст тр го вин ске раз ме не оја ча ли су 
по зи ци ју Тре ће ре пу бли ке, што је по мо гло 
и у сми ри ва њу уну тра шњих при ли ка. Спољ-
но по ли тич ки по ло жај Фран цу ске по чео се по-
пра вља ти од 1890. го ди не, чему је допринео 
пад „гво зде ног кан це ла ра” с вла сти у Не мач-
кој. Пад Би змар ка омо гу ћио је вла ди у Па ри-
зу из лаз из изо ла ци је у европ ским окви ри ма. 
Иде ја са ве за с Ру си јом би ла је при сут на у свим 
пла но ви ма Фран цу ске по сле по ра за од Пру-
ске, на ро чи то на кон не мач ког ује ди ње ња 1871. 
и Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не. Ру си ја 
је има ла по тре бу за ве ли ким еко ном ским 
ула га њи ма за из град њу же ле зни ца, дру мо ва, 
по мор ских и реч них пу те ва, ин ду стриј ских 
обје ка та као и за мо дер ни за ци јом вој ске. 
Фран цу ска је има ла нов ча на сред ства, по ли-
тич ку по тре бу да се при бли жи Ру си ји и уло-
жи сред ства ра ди оја ча ња вој не мо ћи због 
стал не не мач ке опа сно сти. До га ђа ји су се 
од ви ја ли бр зо и ја сно су ука за ли да је скла-
па ње са ве за са мо пи та ње тре нут ка. На кон 
скла па ња тај не вој не кон вен ци је у ав гу сту 
1892, на ред не го ди не су уго во ре ни де та љи 
са ве за. Ру ски цар је ра ти фи ко вао уго вор о 
са ве зу у де цем бру 1893, а фран цу ска вла да 
у ја ну а ру 1894. го ди не. У пе ри о ду од ује ди-
ње ња Не мач ке до из би ја ња Пр вог свет ског 
ра та скла па ње фран цу ско-ру ског са ве за 
пред ста вља ло је, за обе си ле, сва ка ко нај зна-
чај ни ји спољ но по ли тич ки успех. Што се 
Фран цу ске ти че, она је по сле за кљу че ња са-
ве за с Ру си јом во ди ла по ли ти ку „до сто јан-
стве ног че ка ња”, спрем на да са стр пље њем 

са че ка по вољ не спољ но по ли тич ке окол но сти 
у ци љу по врат ка из гу бље них те ри то ри ја, 
Ал за са и Ло ре не. Она се на да ље ори јен ти-
са ла ка сла бље њу Трој ног са ве за, ко ри сте ћи 
за ви сност Ита ли је од фран цу ских зај мо ва и 
кре ди та. Спо ра зу мом из 1902. го ди не вла да 
у Па ри зу је до би ла обе ћа ње зва нич ног Ри ма 
да ће оста ти не у тра лан у слу ча ју да не ка тре-
ћа си ла на пад не Фран цу ску или Не мач ку. 
Ти ме је у знат ној ме ри огра ни че на сна га Трој-
ног са ве за. Би ља на Сто јић да ље из ла же глав не 
смер ни це фран цу ске спољ не по ли ти ке ко је 
су ишле ка ја ча њу и тран сфо р ма ци ји фран-
цу ско-ру ског са ве зни штва пу тем уво ђе ња тре-
ћег парт не ра. С об зи ром да је Не мач ка би ла 
је ди ни не при ја тељ Фран цу ске у Евро пи, 
ми ни стар спољ них по сло ва Те о фил Дел ка се 
је на сто јао да у спо ра зум о са рад њи уву че и 
Ве ли ку Бри та ни ју. Ис ко ри стив ши на пу шта ње 
по ли ти ке „сјај не изо ло ва но сти” од стра не 
зва нич ног Лон до на, као и убла жа ва ње не тр-
пе љи во сти бри тан ске јав но сти пре ма Па ри-
зу, Фран цу ска је 8. апри ла 1904. пот пи са ла 
ср дач ни спо ра зум с вла дом ње ног ве ли чан-
ства. На тај на чин, она је окон ча ла су пар ни-
штво с Ве ли ком Бри та ни јом у ко ло ни јал ној 
по ли ти ци и по де ли ла с њом те рет са ве зни-
штва с Ру си јом, фи нан си ра њем ску пих др жав-
них зај мо ва и ин фра струк тур них про је ка та 
вла де у Пе тро гра ду. Упо ре до с тим, зва нич ни 
Па риз је ра дио на пре ва зи ла же њу ру ско-бри-
тан ских не су гла си ца. Три го ди не ка сни је, та 
на сто ја ња Фран цу ске уро ди ла су пло дом: 
Ру си ја и Ве ли ка Бри та ни ја скло пи ле су спо-
ра зум ко јим је из вр ше на по де ла ин те ре сних 
сфе ра две си ле у Пер си ји и Ав га ни ста ну. 
Ау тор ка на да ље упо зна је чи та о це са но вим 
иза зо ви ма на мет ну тих фран цу ској спољ ној 
по ли ти ци: Пр вом (1905) и Дру гом (1911) ма-
ро кан ском кри зом, чи ју су шти ну пред ста-
вља ју фран цу ско-не мач ке су пр от но сти. Она 
та ко ђе скре ће па жњу на све фа зе у од но си ма 
Па ри за и Пе тро гра да ко ји су у знат ној ме ри 
уз др ма ни због уз др жа ног ста ва Фран цу ске 
у Анек си о ној кри зи 1908–1909. го ди не. С об-
зи ром да ни је био у пи та њу њен при мар ни 
на ци о нал ни ин те рес, фран цу ска вла да ни је 
би ла спрем на да пру жи сна жни ју по др шку 
Ру си ји на кон ау стро у гар ске анек си је Бо сне 
и Хе р це го ви не и на тај на чин је до при не ла 
ње ном ве ли ком ди пло мат ском по ра зу у бор-
би с ау стро-не мач ким бло ком си ла. До ла зак 
Ре мо на По ен ка реа на че ло вла де у ја ну а ру 
1912. го ди не озна чио је на ци о нал но бу ђе ње 
Фран цу ске и ве ли ку по бе ду рат не ин ду стри је. 
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Фран цу ски др жав ник је же лео да по пра ви 
од но се са ру ским са ве зни ком и по вра ти ме-
ђу соб но по ве ре ње. По сле ди ца ова кве по ли-
ти ке би ло је пот пи си ва ње По мор ске кон вен-
ци је две др жа ве у ју лу 1912, као од го вор на 
не пре ста но ја ча ње не мач ке по мор ске мо ћи. 
Го ди ну да на ка сни је Фран цу ска и Ру си ја су 
пот пи са ле вој ну кон вен ци ју, чи ме је до та да-
шњи де фан зив ни са вез до био офан зив ни 
ка рак тер. Исто вре ме но, По ен ка ре је ра дио и 
на по љу ја ча ња при ја тељ ских ве за с Лон до-
ном. Пре го во ри око бли жег де фи ни са ња са-
ве за од ви ја ли су се кроз чи та ву 1912. го ди ну 
и до ве ли су до пот пи си ва ња спо ра зу ма о по-
мор ској са рад њи из ме ђу Ад ми ра ли те та Фран-
цу ске и Ве ли ке Бри та ни је. Вла да у Лон до ну 
је пре пу сти ла фран цу ској фло ти кон тро лу и 
за шти ту ње них ин те ре са у за пад ном де лу 
Ме ди те ра на а нај ве ћи део сво је фло те пре-
ба ци ла је у Се вер но мо ре, где је пре ти ла нај-
ве ћа опа сност од Не мач ке.

Дру ги део уво да сво је сту ди је, Би ља на 
Сто јић по све ћу је спољ но по ли тич ким пла но-
ви ма Фран цу ске на Бал ка ну. Ау тор ка при ме-
ћу је да су од 1878. го ди не до по чет ка XX ве ка 
фран цу ски ин те ре си на Бал ка ну и у Осман-
ском цар ству ви ше стру ко уве ћа ни. По раст 
ин те ре са до при нео је ве ћем уче шћу фран-
цу ске ди пло ма ти је у ре ша ва њу про бле ма у 
Осман ском цар ству. Уло га нај ве ћег европ-
ског зај мо дав ца ути ца ла је и на пра вац спољ-
не по ли ти ке Па ри за. Фран цу ски ка пи тал 
про ди рао је и у фи нан сиј ске струк ту ре бал-
кан ских др жа ва где је, за не ко ли ко де це ни ја, 
обез бе дио до ми нант ну по зи ци ју. Усред сре-
ђе ност Тре ће ре пу бли ке на ја ча ње фи нан сиј-
ског ути ца ја по го до ва ла је и бал кан ским 
др жа ва ма Ср би ји, Цр ној Го ри и Ру му ни ји 
ко је су 1878. го ди не сте кле по ли тич ку и еко-
ном ску не за ви сност. На ред ни ко рак бал кан-
ских др жа ва био је ула зак у мо дер ни за циј ске 
то ко ве, за шта је био по тре бан но вац европ-
ских ба на ка. Би ља на Сто јић из но си ве о ма 
ва жну чи ње ни цу да су ве ли ке си ле на но вац 
по зајм љен бал кан ским др жа ва ма гле да ле 
пре вас ход но као сред ство за њи хов им пе ри-
јал ни про дор. Су пар ни штво ве ли ких си ла 
на Бал ка ну из ра жа ва ло се у еко ном ском и 
по ли тич ком ри ва ли те ту. Јеф ти не и при сту-
пач не си ро ви не из бал кан ских др жа ва (сви ње 
из Ср би је, ду ван из Бу гар ске, жи то из Ру му-
ни је, су во гро жђе из Грч ке) би ле су при сут не 
на европ ском тр жи шту. За уз врат, бал кан ске 
др жа ве су до би ја ле по ли тич ке иде је за мо-
де ле гра ђан ских др жа ва, др жав не кре ди те и 

зај мо ве, ка ко би убр за ле ин ду стриј ски раз-
вој, из гра ди ле же ле зни цу и мо дер ни зо ва ле 
вој ску. Ка ко ау тор ка при ме ћу је, Тре ћа ре пу-
бли ка је ко ри сти ла ова кву кли му на Бал ка ну 
оства ру ју ћи сво ју фи нан сиј ску пре власт 
спо ро и опре зно и из бе га ва ла при то ме кон-
фрон та ци је с дру гим си ла ма. У скла ду с тим, 
сма тра ју ћи да су са мо стал на ула га ња скоп-
ча на с ри зи ци ма, фран цу ски бан ка ри су се 
то ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на XIX 
ве ка удру жи ва ли с ко ле га ма из Ау стро -Угар-
ске и Не мач ке и с њи ма де ли ли не из ве сност 
бал кан ских зај мо ва. Од скла па ња са ве за с 
Ру си јом 1893. го ди не, Фран цу ска по ка зу је 
ве ће по ве ре ње пре ма бал кан ским др жа ва ма, 
а фран цу ске бан ке су би ле спрем ни је да им 
по зај ме но вац. Сва ки по тен ци јал ни бал кан-
ски по зајм љи вач под вр га вао се у Па ри зу 
про це ни не са мо фран цу ског већ и ру ског 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва. У одо бра ва-
њу кре ди та и зај мо ва бал кан ским др жа ва ма, 
вла да у Па ри зу је ви де ла пре чи цу за по ли-
тич ко ве зи ва ње при ма о ца зај ма за Фран цу ску 
као кре ди то ра. Укуп ни фран цу ски ка пи тал 
у бал кан ским др жа ва ма по рас тао је са 0,97 
ми ли јар ди фра на ка на по чет ку XX ве ка на 3 
ми ли јар де фра на ка 1913. го ди не. Уче шћем у 
зај мо ви ма и др жав ним кре ди ти ма вла да у 
Па ри зу је отва ра ла тр жи ште Бал ка на сво јим 
про из во ди ма, од ко јих је нај зна чај ни је би ло 
ар ти ље риј ско на о ру жа ње. Скре ћу ћи па жњу 
на ја ку спре гу по ли тич ких и вој них струк-
ту ра у Фран цу ској, ау тор ка из но си ва жан 
за кљу чак да је ова си ла усло вља ва ла др жа ве 
ко је је кре ди ти ра ла ти ме да је дан део до би-
је ног зај ма тро ше и на по руџ би не из ње них 
вој них фа бри ка. На тај на чин, Тре ћа ре пу-
бли ка је отва ра ла пут сво јој вој ној ин ду стри ји. 
Фран цу ско на о ру жа ње, као и ор га ни за ци ја 
вој ске пре ма фран цу ском мо де лу до би ли су 
ве ћи углед у бал кан ским др жа ва ма по сле 
1905. и по ра за Ру си је у ра ту с Ја па ном. Сто-
га је све ви ше пи то ма ца бал кан ских др жа ва 
од ла зио у Фран цу ску на обу ку, по себ но у 
обла сти ва зду хо плов ства и дру гих ино ва-
тив них обла сти у вој сци. За хва љу ју ћи фран-
цу ском ка пи та лу, у Ср би ји је 1906. го ди не 
ре ше но тзв. то пов ско пи та ње, а зва нич ни 
Бе о град је по ру чио од фа бри ке Шнај дер 60 
бр зо мет них и 25 брд ских то пов ских ба те ри-
ја. У је сен 1909. го ди не но ви кре дит из Фран-
цу ске омо гу ћио је Кра ље ви ни да са ни ра 
по сле ди це Анек си о не кри зе, из вр ши но ве 
вој не по руџ би не и ре ор га ни зу је вој ску. По-
ред Ср би је, Грч ка је та ко ђе би ла ва жан део 
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еко ном ског и по ли тич ког си сте ма спољ не 
по ли ти ке зва нич ног Па ри за. По ред фи нан-
сиј ских ин те ре са у овој зе мљи, Грч ка је би-
ла део фран цу ских ге о стра те шких пла но ва 
у по гле ду одр жа ња рав но те же сна га у ис точ-
ном Ме ди те ра ну. Фран цу ски ка пи тал је и у 
овој зе мљи у ве ли кој ме ри до при нео мо дер-
ни за ци ји вој ске. Упр кос по год но сти ма и уло-
же ним на по ри ма, вла да у Па ри зу је има ла 
ма ло успе ха у по ку ша ји ма да свој фи нан сиј-
ски ути цај про ши ри у Ру му ни ји. Би ља на 
Сто јић из два ја још јед ну ва жну ком по нен ту 
фи нан сиј ског ути ца ја Тре ће ре пу бли ке: уче-
шће у си сте му ис точ них же ле зни ца, од ко јих 
је, за јед но с оста лим си ла ма, уби ра ла при хо-
де. Осим ове нај ве ће и нај зна чај ни је же ле знич-
ке мре же у Осман ском цар ству, фран цу ска 
пред у зе ћа ра ди ла су на из град њи ло кал них 
же ле знич ких пру га на Бал ка ну. Нај за ма-
шни ји же ле знич ки про је кат с по чет ка XX 
ве ка у ко ме је Фран цу ска узе ла уче шће би ла 
је Ја дран ска же ле зни ца. Овај гво зде ни пут 
тре ба ло је да омо гу ћи Ср би ји са мо ста лни 
еко ном ски и по ли тич ки из лаз на Ја дран ско 
мо ре и омо гу ћи јој ве зу с ру мун ским, а пре-
ко њих и ру ским же ле зни ца ма. У ре а ли за-
ци ји овог про јек та, Тре ћа ре пу бли ка је ви-
де ла ве ли ки ин те рес: до би ја ње но вог ула за 
за пла си ра ње сво јих про из во да на бал кан-
ско, а пре ко ње га и на ру ско тр жи ште. На-
жа лост, упр кос же љи и фран цу ске и срп ске 
стра не, план ни је спро ве ден. Тре ћа област у 
ко ју је Фран цу ска ула га ла свој ка пи тал би ла 
је екс пло а та ци ја руд ног бо гат ства бал кан-
ских др жа ва. До 1912. го ди не фран цу ска или 
ме шо ви та фран цу ско-бел гиј ска дру штва 
кон тро ли са ла су нај ве ћи део екс пло а та ци је 
ру да на те ри то ри ји Ср би је. По себ но су би ла 
ин те ре сант на на ла зи шта ба кра у око ли ни 
Ва ље ва, Ни ша, Го луп ца и Бо ра, ко ји је био 
и остао нај зна чај ни је упо ри ше фран цу ског 
ка пи та ла у Ср би ји. Ау тор ка из но си за кљу-
чак да екс пло а та ци ју руд ног бо гат ства Фран-
цу ска ни је за по ста вља ла ни то ком рат не 
1912. и 1913. го ди не, уз опа ску да је чак спро-
во ди ла ис тра жи ва ња у ци љу про на ла же ња 
но вих руд них на ла зи шта. За пре власт на 
бал кан ском под руч ју, фран цу ски ка пи тал се 
бо рио с не мач ким ри ва лом. Он је ства рао 
упо ри шта у ин ду стриј ским пред у зе ћи ма и 
екс пло а та ци ји ру да. У ју лу 1910. го ди не уте-
ме ље на је Фран цу скосрп ска бан ка с но ми-
нал ним ка пи та лом од 12 ми ли о на фра на ка, 
по став ши та ко нај сна жни ја ис по ста ва фран-
цу ског ка пи та ла на чи та вом Бал ка ну. По ре-

ђе ња ра ди, но во ство ре на бан ка је, пре ма та-
да шњим про це на ма, би ла три пу та ја ча од 
ма ђар ско-не мач ког так ма ца Бан ке Ан дре је
вић. Еко ном ски ус пе си фран цу ског ка пи та ла 
су по чет ком XX ве ка до при не ли бр жем ши-
ре њу фран цу ског је зи ка и кул ту ре, на ро чи то 
у Бу гар ској и Ср би ји. Зна чај но је оја чао и ути-
цај Па ри за у сфе ри обра зо ва ња. Фран цу ски 
је зик је у Бе о гра ду и уну тра шњо сти Ср би је 
го то во у пот пу но сти по ти снуо не мач ки. Лек-
тор за фран цу ски је зик на Бе о град ском уни-
вер зи те ту Га стон Гра ви је имао је од лу чу ју ћу 
уло гу у осни ва њу So ciété littéra i re de Bel gra de, 
дру штва чи ји је глав ни циљ био про мо ви са ње 
фран цу ског је зи ка и кул ту ре. Ве ли ки број 
про фе со ра Уни вер зи те та и по ли ти ча ра шко-
ло ва ни су у Фран цу ској или Бел ги ји и би ли 
у нај ве ћој ме ри за слу жни за по пу ла ри за ци ју 
фран цу ског је зи ка и фран цу ских пи са ца. Као 
глав ног но си о ца ути ца ја Па ри за, ау тор ка ис-
ти че кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, бив шег 
вој ни ка фран цу ске вој ске и уче сни ка у 
Фран цу ско-пру ском ра ту. Ње го вим до ла ском 
на власт 1903. го ди не, Тре ћа ре пу бли ка је 
до би ла ода ног са ве зни ка. Кра љев циљ био 
је ја ча ње еко ном ских и ин те лек ту ал них веза 
из ме ђу Ср би је и Фран цу ске. Ути цај ве ли ке 
си ле од ра зио се 1909. го ди не и на ства ра ње 
ма сон ске ло же Ује ди ње ње, под па тро на том 
Ве ли ке ло же Фран цу ске. Чла но ви ло же би ли 
су на по чет ку углав ном ин те лек ту ал ци шко-
ло ва ни у Фран цу ској.

У пр вом по гла вљу (II), Би ља на Сто јић 
ра све тља ва уло гу Тре ће ре пу бли ке у Пр вом 
бал кан ском ра ту. Од 1909. го ди не по сле гор-
ког ис ку ства у Анек си о ној кри зи, срп ски ми-
ни стар спољ них по сло ва Ми ло ван Ми ло ва-
но вић је ус пео да „срп ски спољ но по ли тич ки 
про грам уба ци у по ли ти ку си ла ко је су се про-
ти ви ле не мач ком про до ру на ис ток”. Он је 
имао на уму осло нац не са мо на тра ди ци о-
нал ног за штит ни ка Ру си ју, већ на Ру си ју у 
са ве зни штву с Фран цу ском. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, исто ри ја је по ка за ла да је Пе тро град 
на Ис то ку имао успе ха са мо он да ка да је де-
ло вао у са рад њи с Па ри зом. Исто вре ме но, 
Ми ло ва но вић је те жи ште срп ске спољ не по-
ли ти ке окре нуо ка ју гу, ка Ма ке до ни ји, где 
су се ин те ре си Ср би је су ко бља ва ли с пре тен-
зи ја ма Грч ке и Бу гар ске. Ме ђу тим, уме сто 
су ко ба, срп ски ми ни стар се опре де лио за по-
ли ти ку ком про ми са и по де лу ин те ре сних 
сфе ра из ме ђу три за ин те ре со ва не стра не. 
На кон Анек си о не кри зе, он је све сво је на-
по ре усме рио ка ства ра њу срп ско-бу гар ског 



129

са ве за. Из би ја ње Тур ско-ита ли јан ског ра та 
1911. го ди не да ло је бал кан ским др жа ва ма 
под сти цај за ства ра ње са ве за упе ре ног про-
тив Осман ског цар ства, уте ме ље ном на ста-
ром на че лу Бал кан бал кан ским на ро ди ма. 
Са сво је стра не, по до ла ску на че ло вла де и 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва 1912. го ди-
не, Ре мон По ен ка ре је же лео да осна жи 
спољ но по ли тич ки по ло жај Фран цу ске. Ни 
он ни дру ги фран цу ски др жав ни ци ни су 
слу ти ли да пут ка оства ре њу тог ци ља во ди 
пре ко Бал ка на. Ау тор ка сма тра да се зва нич-
ни Па риз у про ле ће и ле то 1912. го ди не, на-
кон са зна ња о по сто ја њу са ве за бал кан ских 
др жа ва, а ко ји је био у су прот но сти с ин те ре-
си ма Тре ће ре пу бли ке, на шао пред дво стру-
ким из бо ром – да се дис тан ци ра од по ли ти ке 
сво је са ве зни це Ру си је, као што је то учи нио 
у Анек си о ној кри зи, или да ста не уз њу и 
су о чи се са свим на до ла зе ћим ис ку ше њи ма. 
По ли тич ка ам би ци ја пред сед ни ка вла де и 
рас ту ћи на ци о на ли зам уну тар зе мље до при-
не ли су да се Фран цу ска опре де ли за дру гу 
оп ци ју. Пр ви пут од 1893. го ди не, Фран цу ска 
и Ру си ја су у ре ша ва њу јед ног бал кан ског 
пи та ња исту па ле за јед нич ки. Ана ли зи ра ју-
ћи ру ски став пре ма бал кан ском пи та њу, 
вла да у Па ри зу је до бро раз у ме ла да Пе тро-
град на том под руч ју не ма жи во твор них ин-
те ре са већ да ње го во упли та ње у бал кан ске 
до га ђа је по ти че из по тре бе да се, за рад ве ћег 
пре сти жа, над ме ће с Ау стро-Угар ском. По сле 
су сре та с ру ским ми ни стр ом спољ них по-
сло ва Се р ге јем Са зо но вом ав гу ста 1912. го-
ди не у Пе тро гра ду, По ен ка ре је од лу чио да 
не оме та раз вој до га ђа ја на Бал ка ну и да тек 
у слу ча ју еска ла ци је де лу је у ко рист ми ра 
или ра та. Сма трао је да је ду жност Фран цу-
ске да, без об зи ра на при ро ду су ко ба и про-
бле ма у Евро пи, пре у зме уло гу ар би тра. Она 
је тре ба ло да по сре ду је у из ми ре њу ин те ре-
са Цен трал них и си ла Ан тан те. Ана ли зи ра-
ју ћи став вла де у Па ри зу, ау тор ка из во ди 
ва жан за кљу чак да је она 1912. го ди не на чи-
ни ла пре се дан у од но су на до та да шње др жа-
ње пре ма до га ђа ји ма на Бал ка ну. Од та да је 
Фран цу ска у ве ћој ме ри ути ца ла на по ли ти ку 
Пе тро гра да и би ла све при сут ни ји чи ни лац 
у бал кан ској по ли ти ци. То ком бал кан ских 
ра то ва ње на по ли ти ка би ла је при сут на у јед-
на кој ме ри као ру ска или по ли ти ка не ке дру ге 
ве ли ке си ле. Ди пло мат ска ак тив ност Па ри-
за осе ћа ла се у свим фа за ма Пр вог и Дру гог 
бал кан ског ра та. Гле ди ште све че ти ри чла ни-
це Бал кан ског са ве за би ло је да је Фран цу ска 

при ја тељ ска др жа ва. Сма тра но је да она мо же 
сво јим ка пи та лом да им по мог не у оства ре-
њу ци ље ва ра ди ко јих су са ве зи скло пље ни. 
У фран цу ској ди пло мат ској слу жби ни је по-
сто јао је дин ствен став о то ме ка ко вла да у 
Па ри зу тре ба да се од но си пре ма ства ра њу 
на ци о нал них по кре та бал кан ских др жа ва. 
Пред апа ти јом Осман ског цар ства, Ре мон По-
ен ка ре је пред у зео ко ра ке да спре чи из би ја-
ње ра та. Он је пред ло жио да Ру си ја, Ве ли ка 
Бри та ни ја и Фран цу ска су ге ри шу Не мач кој 
и Ау стро-Угар ској да све си ле из да ју за јед-
нич ко са оп ште ње ба зи ра но на че ти ри тач ке. 
Бал кан ским др жа ва ма је са ве то ва но да бу ду 
по мир љи ве, а Пор ти да без да љег од ла га ња 
спр о ве де обе ћа не ре фор ме на Бал кан ском 
по лу о стр ву. Уко ли ко се оглу ше о ове са ве те, 
и јед ној и дру гој стра ни је ста вље но до зна-
ња да у слу ча ју ра та не ће до би ти ни ка кво 
те ри то ри јал но уве ћа ње сво јих те ри то ри ја. 
Си ле су про кла мо ва ле не у трал ност у од но су 
на евен ту ал ни рат. Ме ђу тим, осим овог за-
јед нич ког де мар ша, Фран цу ска ни је у је сен 
1912. го ди не пред у зе ла ни ка кве са мо стал не 
ко ра ке да спре чи бал кан ске др жа ве да спро-
ве ду сво је пла но ве. Би ља на Сто јић на во ди да 
су за све вре ме тра ја ња ра та бал кан ски по ли-
ти ча ри на днев ној осно ви по се ћи ва ли фран-
цу ска по слан ства тра же ћи та мо по др шку и 
са ве те. Са њеног ста но ви шта, вла ди у Па ри-
зу ни ка ко ни је од го ва ра ло из би ја ње ра та на 
Бал ка ну ко ји је, осим то га што се мо гао про-
ши ри ти на чи та ву Евро пу, угро жа вао ње на 
ве ли ка фи нан сиј ска ула га ња у Осман ском 
цар ству и бал кан ским др жа ва ма. Сто га је она 
у ови ру де кла ра ци је о не у трал но сти об ја ви-
ла и од лу ку о об у ста ви свих фи нан сиј ских 
про је ка та са бал кан ским др жа ва ма и Осман-
ским цар ством за вре ме тра ја ња ра та. По ред 
то га, Фран цу ска је по ку ша ла да на ве де све 
си ле да за јед но об ја ве де кла ра ци ју ко јом ће се 
огра ди ти од ра та из ме ђу бал кан ских савезни-
ца и Турске. Зва нич ни Па риз је ис та као као 
свој глав ни за да так за шти ту оп штег ми ра и 
то ме под ре дио све сво је ди пло мат ске ак тив-
но сти то ком 1912. и 1913. го ди не. Ау тор ка је 
апо стро фи ра ла уло гу Фран цу ске као по сред-
ни ка из ме ђу за ра ће них стра на и ве ли ких сила 
и ње не на по ре у ци љу са зи ва ња ми ров не кон-
фе рен ци је. Кроз чи тав текст Би ља на Сто јић 
по ка зу је да је то ком оба бал кан ска ра та став 
вла де у Па ри зу увек остао исти: да је мир 
за јед нич ка те ко ви на ве ли ких си ла и да су 
оне ду жне да га очу ва ју. С дру ге стра не, успе-
си бал кан ских др жа ва на и шли су на до бар 
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при јем у фран цу ској јав но сти. На кло ност 
фран цу ске штам пе, те сно по ве за не с Ми ни-
стар ством спољ них по сло ва, би ла је од ве ли-
ког зна ча ја у за у зи ма њу ста ва др жав них кру-
го ва пре ма ци ље ви ма бал кан ских др жа ва. 
Те жња Ср би је да по сле успе ха у Пр вом бал-
кан ском ра ту до би је лу ку на Ја дран ском мо ру 
на и шла је на не са ло мив от пор Ау стро-У гар-
ске. Не спрем на да ра ту је због Кра ље ви не, 
Ру си ја се опре де ли ла за по мир љи ву по ли ти-
ку Па ри за и Лон до на. Према ре чи ма Би ља не 
Сто јић, по сле од лу ке Ру си је да зах тев Ср би је 
по др жи са мо ди пло мат ским сред стви ма, поли-
тич ки кру го ви у Фран цу ској су одах ну ли. У 
афе ри Про ха ска, иза зва не ти ме што је аустро-
у гар ски кон зул у При зре ну под бу њи вао Арба-
на се про тив Ср би је, став зва нич ног Па ри за 
је био да је Ау стро-Угар ска чи тав слу чај упо-
тре би ла у про па ганд не свр хе. Њен циљ је био 
да за ма гли и по ти сне у дру ги план пи та ње 
срп ске лу ке на Ја дра ну. У по гле ду про гла-
ше ња Ал ба ни је, ау тор ка за кљу чу је да је став 
Фран цу ске био уз др жан. Она на про сто ру 
Ал ба ни је није има ла ни ка квих не по сред них 
ин те ре са и зато ни је има ла раз ло га да се ди-
рект но упли ће у спор Ау стро-Угар ске и Ср би-
је. За раз ли ку од По ла Кам бо на, дру ге фран-
цу ске ди пло ма те су у овом пи та њу, под ути-
ца јем штам пе и ру ског ам ба са до ра у Па ри зу 
Алек сан дра Из вољ ског, отво ре но исту па ли 
про тив Ау стро-Угар ске. У окви ру пр вог по-
гла вља сво је сту ди је, Би ља на Сто јић је по-
себ ну па жњу по све ти ла пи та њу фран цу ских 
вој них ми си ја на бал кан ским ра ти шти ма, о 
че му у срп ској исто ри о гра фи ји ра ни је ни је 
пи са но. За раз ли ку од Ру си је и Ау стро-Угар-
ске ко је су као две нај за ин те ре со ва ни је си ле 
за про стор Бал ка на мо ра ле да бу ду спрем не 
у слу ча ју еска ла ци је су ко ба, Фран цу ска је 
па жњу усме ри ла на сла ње вој них ми си ја и 
спе ци јал них вој них иза сла ни ка у та бо ре за-
ра ће них стра на. Ко ри сна ис ку ства сте че на на 
бал кан ским ра ти шти ма ње ни пред став ни ци 
тре ба ло је да при ме не у фран цу ској вој сци. 
Нај ве ће ин те ре со ва ње вла да ло је за су коб 
Осман ског цар ства и Бу гар ске, нај ве ће и нај-
ја че од че ти ри бал кан ске др жа ве. Сре ди ном 
но вем бра 1912. го ди не на по при ште Бал кан-
ског ра та сти гао је ар ти ље риј ски ге не рал Фре-
де рик Жорж Ер ко ји је об и шао срп ска и бу гар-
ска во ји шта и о то ме под нео Ми ни стар ству 
ра та де та љан из ве штај. Је дан од ге не ра ло вих 
за кљу ча ка био је да је у је ди ни ца ма ар ти ље-
ри је срп ска има ла знат но ма ње гу би та ка од 
бу гар ске вој ске.

У сле де ћем по гла вљу (III) Би ља на Сто-
јић ана ли зи ра при пре ма ње и рад Лон дон ске 
ми ров не кон фе рен ци је. У по ку ша ји ма да 
ор га ни зу је кон фе рен ци ју ко ја би ре ша ва ла 
пи та ња ве за на за рат на Бал ка ну, Фран цу ска 
је за ду го би ла уса мље на. Кон фе рен ци ја је 
на кра ју са зва на умно го ме за хва љу ју ћи на-
по ри ма вла де у Па ри зу. Због про ти вље ња 
Не мач ке ко ја је ста ја ла на пу ту сва ком ди пло-
мат ском успе ху Фран цу ске, кон фе рен ци ја 
ни је мо гла би ти одр жа на у гра ду све тло сти, 
па је уло га до ма ћи на при па ла Лон до ну. 
Фран цу ски ам ба са дор у бри тан ској пре сто-
ни ци Пол Кам бон, пред став ник сво је зе мље 
на Лон дон ској кон фе рен ци ји сма трао је да 
пу но моћ ни ци ко ји бу ду уче ство ва ли у ње ном 
ра ду има ју ве ли ку од го во р ност: од њих су за-
ви си ли окон ча ње ра та на Бал ка ну и бу ду ћи 
од нос сна га ме ђу ве ли ким си ла ма. Упр кос 
то ме, ду го пла ни ра на ми ров на кон фе рен ци ја 
ни је до не ла же ље не ре зул та те, ка ко уче сни-
ца ма ра та та ко ни ве ли ким си ла ма. На осно ву 
исту па ња пред став ни ка бал кан ских зе ма ља, 
Пол Кам бон је сте као ути сак да они не по се-
ду ју пре го ва рач ку ве шти ну и да су не струч ни 
да пре го ва ра ју о ва жним пи та њи ма. Би ља на 
Сто јић за кљу чу је да, са ста но ви шта Фран-
цу ске, кон фе рен ци ја у Лон до ну ни је би ла 
не у спех. За ла га њем По ла Кам бо на све ве ли-
ке си ле су пре у зе ле над зор над но во фор ми-
ра ном ал бан ском др жа вом, што ју је из у зе ло 
из ис кљу чи ве зо не ути ца ја Ау стро-Угар ске 
и Ита ли је. Што се ти че Ср би је, од лу ка си ла 
о ства ра њу Ал ба ни је ни је до ве ла до па да по-
пу ла р но сти Фран цу ске у Кра ље ви ни. Вла да 
у Па ри зу је на нај мла ђу бал кан ску др жа ву 
гле да ла као на ис по ста ву ау стро у гар ске и 
ита ли јан ске по ли ти ке на овом под руч ју. За-
хва љу ју ћи зај му Фран цу скосрп ске бан ке од 
18 ми ли о на ди на ра, Ср би ја је има ла ста бил ну 
фи нан сиј ску си ту а ци ју до кра ја 1912. го ди не. 
На кон на став ка ра та, Фран цу ска је уло жи ла 
све на по ре да за ра ће не стра не вра ти за пре-
го ва рач ки сто. По сле осва ја ња Ска дра од 
стра не цр но гор ске вој ске 23. апри ла 1913. 
го ди не, на сту пи ла је кри за, окон ча на де мон-
стра ци јом си ла про тив Цр не Го ре и пре да јом 
гра да у ру ке ме ђу на род них сна га. У по мор ској 
де мон стра ци ји је уче ство ва ла и Фран цу ска 
у свој ству ман да то ра Ру си је. Пре ма ре чи ма 
ау тор ке, вла да у Па ри зу је мо ра ла да тра га 
за дру га чи јим и бр жим ре ше њем ска дар ске 
кри зе ка ко због не пред ви дљи вог др жа ња 
Ау стро-Угар ске та ко и због јав но сти уну тар 
зе мље ко ја ју је стал но кри ти ко ва ла. Због то га 
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што је сво јој са ве зни ци на мет ну ла не за вид-
ну уло гу ман да то ра, јав ност у Фран цу ској је 
осу ђи ва ла Ру си ју, а са ве зни штво две си ле је 
по љу ља но. Упр кос уче шћу у по мор ској де-
мон стра ци ји про тив Цр не Го ре, за хва љу ју ћи 
сво јој „про ми шље ној по ли ти ци”, Фран цу ска 
је ус пе ла не са мо да очу ва, већ и да до дат но 
оја ча свој по ло жај у овој „срп ској др жа ви”. 
На кон пот пи са ног ми ров ног уго во ра у Лон-
до ну, фи нан сиј ска пи та ња су оста ла у кор-
пу су не раз ре ше них про бле ма. Ам ба са дор ска 
кон фе рен ци ја се од мах на по чет ку за се да ња 
про гла си ла не на дле жном да рас пра вља о рат-
ној од ште ти, на ко јој су ин си сти ра ле бал кан-
ске са ве зни це, или о др жав ном ду гу Осман-
ског цар ства. По нај ви ше за хва љу ју ћи за ла-
га њу Фран цу ске до не та је од лу ка да се сви 
про бле ми фи нан сиј ске при ро де раз ма тра ју 
одво је но од пи та ња по кре ну тих на Ам ба са-
дор ској кон фе рен ци ји. Би ља на Сто јић оце-
њу је да је ор га ни за ци ја фи нан сиј ске кон фе-
рен ци је под по кро ви тељ ством зва нич ног 
Па ри за, би ла нај ве ће оства ре ње фран цу ске 
ди пло ма ти је у вре ме бал кан ских ра то ва. С 
об зи ром да је Трећа република има ла нај ве-
ћи удео у др жав ном ду гу Осман ског цар ства 
и дру гим ула га њи ма на ра том за хва ће ном 
под руч ју, би ло је при род но да она пру жи ини-
ци ја ти ву за ре ша ва ње про бле ма фи нан сиј ске 
при ро де. По ред Фран цу ске, нај ве ћи удео у 
др жав ном ду гу Ца ри гра да има ла је Не мач ка. 
И по ред то га што су у Пр вом бал кан ском ра ту 
за сту па ле опреч не ин те ре се, Трећа републи-
ка је у пи та њи ма фи нан сиј ског ка рак те ра ра-
чу на ла на по др шку Не мач ке. Ис по ста ви ло се 
да су две су пар нич ке си ле ви ше не го спрем не 
на са рад њу ка да те же истом ци љу. У овом слу-
ча ју, би ло је по треб но за шти ти ти сред ства 
уло же на у дуг Осман ског цар ства. Слич но 
кон фе рен ци ји у Лон до ну, кон фе рен ци ја у Па-
ри зу ни је ис пу ни ла оче ки ва ња. По ред тога 
што их је оме ло из би ја ње Дру гог бал кан ског 
ра та, де ле га ти ко ми си је ни су ус пе ли да усво-
је ефи ка сан ме ха ни зам ко јим би бал кан ске 
др жа ве би ле при си ље не на от пла ту тур ског 
др жав ног ду га. У сра зме ри с те ри то ри јом 
ко ју је Осман ско цар ство из гу би ло у Пр вом 
бал кан ском ра ту, а ко ја је чи ни ла 19,5% бу-
џе та Тур ске, бал кан ски са ве зни ци су пре ма 
гру бој про це ни фран цу ско-бри тан ско-не-
мач ке де ле га ци је би ли ду жни да от пла те 
546.000.000 фра на ка. На кон фе рен ци ји која 
је одр жа на од 31. мар та до 17. апри ла у Пе тро-
гра ду по во дом спо ра Бу гар ске и Ру му ни је око 
Ју жне До бру џе, Фран цу ску је пред ста вљао 

но ви ам ба са дор и бив ши ми ни стар спољ них 
по сло ва Те о фил Дел ка се. Ам ба са дор је из Ми-
ни стар ства до био упут ства да на пред сто је-
ћим са стан ци ма по др жа ва ста во ве Ру си је и 
на ро чи то бри не о ње ним ин те ре си ма. Не мач-
ка и Ау стро-Угар ска су има ле на ме ру да Па риз 
и Пе тро град окри ве у слу ча ју да Ру му ни ја не 
до би је тра же ну те ри то ри ју у Ју жној До бру џи, 
па је фран цу ски пред став ник у то ку за се да ња 
кон фе рен ци је на то тре ба ло да обра ти по себ-
ну па жњу. Док је у Ру му ни ји оп ту жи ван да је 
за сту пао бу гар ску стра ну, Дел ка се је у јед на-
кој ме ри био на па дан и у Бу гар ској. У до број 
ме ри то ме је ку мо ва ла по овом пи та њу не ја сно 
де фи ни са на ру ска по ли ти ка ко ју је Дел ка се 
тре ба ло да сле ди. 

Тре ће (IV) по гла вље сво је сту ди је Би-
ља на Сто јић је по све ти ла уло зи Фран цу ске 
у Дру гом бал кан ском ра ту. На са мом по чет ку 
тек ста ау тор ка из но си ве о ма ва жну кон ста та-
ци ју да је успех бал кан ских др жа ва у Пр вом 
бал кан ском ра ту пре о кре нуо др жа ње европ-
ских др жав ни ка и јав но сти. Ве ли ке си ле су 
по че ле да раз ми шља ју о Бал кан ском са ве зу 
ван окви ра Бал кан ског по лу о стр ва. Са вез 
бал кан ских др жа ва пре ва зи шао је свој циљ 
у ге о граф ском, по ли тич ком и вој ном по гле-
ду, па су та да шњи ана ли ти ча ри раз ма тра ли 
ње го ву уло гу у си сте му европ ских са ве за. Ме-
ђу тим, Бал кан ски са вез био је су ви ше ла бав, 
а ње го во одр жа ње ни је би ло мо гу ће због не-
су гла си ца у по гле ду по де ле осло бо ђе них те-
ри то ри ја. Ис по ста ви ло се да је за бри ну тост 
Фран цу ске и оста лих ве ли ких си ла због од но-
са Ср би је и Бу гар ске, две нај ве ће и вој нич ки 
нај спо соб ни је чла ни це Бал кан ског са ве за, 
би ла ви ше не го оправ да на. Пре ма ми шље њу 
Би ља не Сто јић, вла да у Па ри зу се на шла 
пред из бо ром: да се ан га жу је у ци љу одр жа-
ња Бал кан ског са ве за или да оста не до след-
на по ли ти ци не у трал но сти. Фран цу ска се 
још јед ном су о чи ла с опа сно шћу да се но ви 
рат про ши ри с Бал ка на на оста так Евро пе. Као 
и у прет ход ном, и то ком Дру гог бал кан ског 
ра та вла да у Па ри зу је на сто ја ла да оста не до-
след на ста ву да тре ба са чу ва ти не у трал ност и 
не при стра сност. Иа ко се ни је отво ре но ста-
вио ни на јед ну стра ну, зва нич ни Па риз ни је 
био са мо по сма трач до га ђа ја. За хва љу ју ћи 
исто ри ча ру и ди пло ма ти Гр гу ру Јак ши ћу ко ји 
је у Па ри зу „по ма гао срп ску ствар”, фран цу-
ска јав ност је би ла на кло ње на Ср би ји у ње-
ном спо ру с Бу гар ском. Сто га је и ула зак 
Ру му ни је у рат на стра ни Ср би је и Грч ке у 
ње ном јав ном мње њу на и шао на одо бра ва ње. 
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По др шком Грч кој у на по ри ма да до би је Ка-
ва лу и Со лун, зва нич ни Па риз је за циљ имао 
да од ове бал кан ске др жа ве ство ри по мор ску 
си лу ко ја је мо гла па ри ра ти Ау стро-Угар ској 
и Ита ли ји. У ин те ре су Фран цу ске би ло је да 
се не при ја тељ ства из ме ђу бал кан ских др жа-
ва што пре окон ча ју, због че га је ми ни стар 
спољ них по сло ва Сте фан Пи шон са ве то вао 
срп ску и грч ку вла ду да са Со фи јом от поч ну 
ми ров не пре го во ре што је пре мо гу ће. За раз-
ли ку од пре го во ра у Лон до ну, упут ства да та 
фран цу ском пред став ни ку Ка ми ју Блон де лу 
за вре ме пре го во ра у Бу ку ре шту би ла су са-
свим дру га чи ја. У од но су на су ко бље не стра-
не, Фран цу ска је же ле ла да се др жи стро го 
не у трал но и су здр жа но. Уче шће у рас пра ва ма, 
Блон дел је огра ни ча вао на до бро на мер не са-
ве те, без да ва ња по др шке ар гу мен ти ма ијед не 
стра не. На кон за кљу че ња ми ра у Бу ку ре шту, 
сви ви до ви са рад ње и учвр шће ња од но са из-
ме ђу Ср би је и Ру му ни је, ко ја је по ста ла са 
вој ног ста но ви шта нај у ти цај ни ја др жа ва Бал-
кан ског по лу о стр ва, ишли су на ру ку Фран-
цу ској. До бри од но си тих су сед них др жа ва 
су до при не ли оја ча ва њу еко ном ске по зи ци је 
Па ри за у ре ги о ну Бал ка на и Ју го и сточ не 
Евро пе. Фран цу ска је др жа ла 75% укуп ног 
спољ ног ду га Ср би је, а ве ћи при лив ка пи та-
ла за со бом је до нео и по ја чан по ли тич ки 
ути цај. За јед нич ка оце на фран цу ских др жав-
ни ка и ди пло ма та на кра ју пе ри о да бал кан-
ских ра то ва би ла је да је Тре ћа ре пу бли ка од 
свих ве ли ких си ла из ву кла нај ви ше ко ри сти. 
За хва љу ју ћи уме ре ној и по ли ти ци не ме ша-
ња, вла да у Па ри зу је учвр сти ла свој ути цај 
и углед на чи та вом Бал ка ну. Од го ва ра ју ћи 

на апе ле Цр ве ног кр ста и за ра ће них др жа ва, 
Фран цу ска је, пу тем ху ма ни тар них и до бро-
твор них ор га ни за ци ја и др жав них уста но ва, 
уче ство ва ла у сла њу по мо ћи нај у гро же ни-
ји ма. Ве о ма ис так ну ту уло гу у овој де лат но-
сти има ла је и Ан ри јеа По ен ка ре, су пру га 
пред сед ни ка вла де Ре мо на По ен ка реа. По ред 
док то ра и ме ди цин ских се ста ра, из Фран цу-
ске сти за ла су и нов ча на сред ства. Упр кос ин-
ци ден ти ма и скром ном до при но су ко ји је, 
на спрам оста лих зе ма ља, Тре ћа ре пу бли ка 
да ла у обла сти ме ди ци не и ху ма но сти, Ср би-
ја је осе ћа ла ве ли ку за хвал ност. У не го ва њу 
ра ње них и бо ле сних то ком бал кан ских ра-
то ва зна ча јан ху ма ни тар ни до при нос да ле 
су ка то лич ке кон гре га ци је фран цу ског мо-
на шког ре да Све тог Вен са на де По ла. 

Мо но гра фи јом Фран цу ска и бал кан ски 
ра то ви (1912–1913), Би ља на Сто јић се свр-
ста ва у ја ко узак круг ау то ра чи ја су де ла на 
ову те му на пи са на у до ма ћој и стра ној исто-
ри о гра фи ји. Ау тор кин нај ве ћи до при нос је 
у то ме што је мар љи вим ис тра жи ва њем, а на 
осно ву обим не ар хив ске гра ђе, до ка за ла да 
Фран цу ска за вре ме ору жа них су ко ба на Бал-
ка ну ни је пру жа ла са мо по др шку сво јој са-
ве зни ци Ру си ји, већ да је из гра ди ла соп стве-
ну по ли ти ку пре ма бал кан ским др жа ва ма. 
Но вац из Фран цу ске ко ри шћен је за са ни ра-
ње по сле ди ца ра то ва, еко ном ски опо ра вак, 
оја ча ва ње по ли тич ке и вој не струк ту ре у зе-
мљама учесницама оружаних сукоба, а са ка-
пи та лом је на Бал кан про ди рао и јак ути цај 
зва нич ног Па ри за. Књи га пред ста вља зна ча-
јан до при нос исто риј ској на у ци јер сво јим нај-
ве ћим де лом до но си са свим но ва са зна ња.

Др Урош Та тић
Исто риј ски ин сти тут Бе о град

uros.ta tic @i ib.ac .rs 
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ЋУ ТА ЊУ ЈЕ ДО ШАО КРАЈ
(Гор да на Сто ја ко вић, Сав ка Су бо тић (1834–1918). Же на ко ја ни је  

ни шта пре ћу та ла, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2018, 261 стр.)

Тво рац овог пи са ног спо ме ни ка Сав ки 
Су бо тић, др Гор да на Сто ја ко вић, осни вач 
ви ше жен ских ор га ни за ци ја, ак ти вист ки ња, 
до бит ни ца је Го ди шњег при зна ња у обла сти 
рав но прав но сти по ло ва, ко је до де љу је Из вр-
шно ве ће АП Вој во ди не. Ово при зна ње је 
ва жно јер до ка зу је ко ли ко се др Гор да на 
Сто ја ко вић за ла га ла за же ну, жен ску исто-
ри ју, исто ри ју жен ских по кре та, жен ска пра-
ва и ко ли ко сма тра ва жним ста тус же не у 21. 
ве ку. Из да ла је не ко ли ко књи га и на пи са ла 
ви ше чла на ка и сту ди ја на ра зно вр сне те ме, 
али по нај ви ше је об ра ђи ва ла оне ко је се баве 
по ло жа јем же не, ње ним до стиг ну ћи ма у исто-
ри ји и ње ним до стиг ну ћи ма и мо гу ћим до-
стиг ну ћи ма да нас. Сто го ди на на кон смр ти 
Сав ке Су бо тић ау тор ка упо зна је чи та о це са 
ван ред ном лич но шћу срп ске про све ти тељ ке. 
По ред пет на ест по гла вља ко ја се ба ве исто риј-
ском по за ди ном ње ног де ло ва ња и ана ли зом 
ста во ва Сав ке Су бо тић о број ним пи та њи ма, 

књи га ну ди и увид у пре пи ску Сав ке Су бо-
тић са мно гим ве ли ка ни ма и уче ним љу ди ма 
оно га до ба, као и ње не чу ве не бе се де, ко је 
пред ста вља ју озбиљ не ма ле сту ди о зне есе је.

Kњига др Гор да не Сто ја ко вић Сав ка 
Су бо тић (1834–1918). Же на ко ја ни је ни шта 
пре ћу та ла пред ста вља ис црп ну и бо га ту 
сту ди ју о тој зна ме ни тој Но во са ђан ки, до бро-
твор ки, про све ти тељ ки и књи жев ни ци. Де-
ло ва ње Сав ке Су бо тић, на гла ша ва Г. Сто ја-
ко вић, мо ра се са гле да ти у кон тек сту у ко јем 
су се раз ви ја ле ње не иде је: без фор мал ног 
обра зо ва ња, као при пад ни ца срп ске ма њи не 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, у пе ри о ду те шких 
по ли тич ких бор би срп ског на ро да за на цио-
нал на пра ва се вер но од Са ве и Ду на ва, и као 
же на, Сав ка Су бо тић је мо ра ла да ра ди на пор-
но и да го во ри гла сно, не би ли се њен глас 
чуо. Основ не иде је С. Су бо тић (ро ђе не По лит), 
на чи јој ре а ли за ци ји је ра ди ла до кра ја жи во-
та, би ле су иде је о обра зо ва њу и вас пи та њу 
же на, жен ске де це али и срп ског на ро да уоп-
ште, а по себ но је во ди ла ра чу на о срп ском 
се ља ку и ње го вој по ро ди ци, сма тра ју ћи да 
на се лу ле жи ве ћин ска сна га и по тен ци јал 
Кра ље ви не Ср би је. Др Сто ја ко вић пред очи-
ма чи та ла ца као да тка је дан но ви и го ро ста-
сни лик. Про чи тав ши пр во по гла вље ко је је 
на сло вље но афо ри змом Сав ке Су бо тић, су-
о ча ва мо се с не чим пот пу но са вре ме ним, а 
на пи са ним у 19. ве ку, и оста је мо за па ње ни. 
Чи та лац та ко би ва уву чен у да љу са др жи ну 
и до са мог кра ја књи ге има част да упо зна је 
го спо ђу Су бо тић, све стра ну, ср ча ну, ин те-
ли гент ну, не у стра ши ву, до бро ћуд ну и ду хо-
виту же ну. Њен књи жев ни рад нео прав да но 
је за не ма ри ван све до да на шњих да на. Пи-
сала је сјај не, оштре и за сво је вре ме и го ре-
по ме ну ти по ло жај ве о ма сме ле афо ри зме. 
Не ки од њих на шли су ме сто у књи зи др Сто-
ја ко вић, а не ко ли ко сто ти на афо ри за ма чу ва 
се у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. 
Је дан од њих, ко ји мо жда нај бо ље опи су је 
де ло ва ње го спо ђе Су бо тић гла си: „Жр тво-
ва ти се за сво је иде а ле, то је уз ви ше но, али 
го ни ти дру ге да се жр тву ју – то је иде ал на 
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глу пост.”1 На пре до ва ње на лич ном пла ну за 
Сав ку Су бо тић био је им пе ра тив из ко јег је, 
пре ма ње ном ми шље њу, тре ба ло да про ис-
тек не и на пре до ва ње у окви ру по ро ди це, а 
он да и дру штва. Ве о ма је за па жен њен труд 
да се о ске до ма ће ра ди но сти по диг не на ви ши 
ни во и пред ста ви их та да шњем елит ном 
европ ском дру штву. У по гла вљу „До ма ћа ра-
ди ност као на род на ин ду стри ја и но во пред-
у зет ни штво” ау тор ка да је пре ци зне по дат ке 
о из ло жба ма у Па ри зу (1867) и Бе чу (1873), а 
он да и по то њим ко је су ре зул тат про мо ви-
са ња до та да не до вољ но вред но ва них на род-
них жен ских ру ко тво ри на. По зна ва ње тка ња, 
ве за и пле те ња по диг ну то је на ни во умет но-
сти, а прем да је та да у Евро пи по ра сло ин те-
ре со ва ње за ори јен тал не про из во де, на ро чи-
то ћи ли ме, то је био иде а лан тре ну так да се 
ука же на пред у зет ни штво срп ског жи вља на 
се лу. Сав ка Су бо тић је ту при ли ку ис ко ри-
сти ла и на ста ви ла да се ба ви про мо ви са њем 
срп ских про из во да, али и да ра ди на ино ва ци-
ја ма, по ка зу ју ћи же на ма но ве на чи не тка ња 
ћи ли ма. Ни је увек на и ла зи ла на до бро до-
шли цу и на отво ре на вра та, сум њи во је би ло 
се о ским до ма ћин стви ма то што се јед на го-
спо ђа ин те ре су је за прост на род, али она је то 
по ве за ла са де ло ва њем Све те Мај ке Ан ге ли-
не и на ста ви ла да ра ди ко ли ко је то би ло до 
ње них мо ћи. Од ла зи ла је у ку ће же на ко је су 
се ба ви ле тка њем, ве зом и пле те њем и поду-
ча ва ла их но вој есте ти ци и но вим мо гућ но-
сти ма тка ња. Ме ђу тим, њен про све ти тељ ски 
рад се ни је за др жао са мо на то ме. Г. Сто ја ко-
вић пи ше: „Ка ко тре ба ра ди ти по ка зу ју њене 
еду ка тив не ак тив но сти ко је су се нај пре де-
ша ва ле у ди рект ним кон так ти ма са же на ма 
на се лу, омла ди ном, же на ма у жен ским ор га-
ни за ци ја ма.”2 Она је од ла зи ла у срп ска до ма-
ћин ства и под у ча ва ла же не хи ги је ни, вас пи-
та њу де це, ку ва њу... И ни је ту ста ла. По зи ва ла 
је срп ске го спо ђе да по ђу са њом у срп ска се ла, 
за ко ја је ве ро ва ла да оби лу ју сна гом, пле ме-
ни то шћу, здра вљем и да мо гу мно го то га да 
по ну де, да бу ду стуб јед не про све ће не и еко-
ном ски ста бил ни је др жа ве, са мо ка да би им 
се по све ти ло ви ше па жње и не ге. Та ко је, пи ше 
др Сто ја ко вић, Сав ка Су бо тић за по че ла про-
цес еко ном ског осна жи ва ња се о ских же на и 
пла си ра ла срп ски бренд у елит не кру го ве 

1 Сто ја ко вић, Гор да на. Сав ка Су бо тић (1834– 
1918). Же на ко ја ни је ни шта пре ћу та ла. Ака дем-
ска књи га, Но ви Сад 2018, 155.

2 Исто, 53.

та да шње Евро пе. Др Сто ја ко вић та ко ђе из но-
си по да так да је о Сав ки Су бо тић пи са но у 
јед ном по пу лар ном беч ком ча со пи су, у ко јем 
је на зва на „Мај ком сво га на ро да”. У скла ду са 
на зи вима мај ка и го спо ђа Сав ка је пре ко ре-
ва ла сва ко по мо дар ство, лук суз ра ди при ка-
зи ва ња, пре те ри ва ња, ку по ва ња пре ску пих 
то а ле та ко је су се но си ле на до бро твор ним 
за ба ва ма. Сав ка Су бо тић је за и ста би ла жена 
ко ја ни шта ни је пре ћу та ла. Би ла је та ко ја би 
ре кла ца ру да је го док би се сви оста ли ди ви-
ли ње го вом не ви дљи вом оде лу. Пре ко ре ва ла 
је и глу ма та ње то ком са хра на и но ше ње цр ни-
не, сма тра ла је то де гу тант ним по ка зи ва њем 
ту ге, ко ја у не ким слу ча је ви ма и ни је би ла 
ту га, већ део јед не бе сми сле не це ре мо ни је. О 
то ме је пи са ла у сво јој Опо ру ци3, ко ја са др жи 
ње не по след ње же ље: скро ман укоп, без људи, 
без ве ли ких спо ме ни ка. У том пи сму се види 
да је до по след њег да ха са ве то ва ла свој на-
род: „Крај ње је вре ме, да се са тим па рад ним 
уко пи ма већ јед ном пре ки не а да се у жи ва, 
а не у мр тва уста да је (...) О људ ска су је то, ти 
и пре ко гро ба идеш!”4

Чи та лац ове књи ге би ће за па њен са-
зна њем да је мо ра ло про ћи чи та во сто ле ће 
да би про све ти тељ ка по пут Сав ке Су бо тић 
до би ла омаж у срп ској ли те ра ту ри. До стиг-
ну ћа Сав ке Су бо тић мо жда се нај бо ље мо гу 
са гле да ти по ре ђе њем са До си те јем Об ра до ви-
ћем. Обо је су има ли уз о ре у европ ској фи ло-
зо фи ји и цр пе ли су нај бо ље из ње, при ла го ђа-
ва ју ћи етич ке и мо рал не прин ци пе срп ском 
мен та ли те ту. До си теј Об ра до вић је пр ви уви-
део по тре бу шко ло ва ња, по тре бу за пи са њем 
на на род ном је зи ку, апе лу ју ћи да то тре ба да 
бу де је зик ко ји ће и ње го ва мај ка и се стра 
раз у ме ти. Пр ви је са гле дао не мар ност и не-
рад уну тар мо на шких ре до ва, у ко ји ма је и 
сâм бо ра вио као млад; нај по сле он је по пут 
Сав ке Су бо тић го во рио про тив су је вер ја, а 
де ли ли су и исте етич ке ста во ве: о љу ба ви, 
о ду жно сти чо ве ко вој да уса вр ша ва се бе, и 
дру ге – о до бру, сре ћи, не зна њу као из во ру 
зла, о ка ћи пер ству и пре те ра ном са мо љу бљу. 
О До си те ју Об ра до ви ћу су на пи са ни то мо ви, 
а о го спо ђи Су бо тић, за хва љу ју ћи овој ау тор-
ки тек ће се пи са ти, а њен књи жев ни рад убу-
ду ће ви ше не ће оста ти не за па жен. Књи га 
са др жи афо ри зме, пи сма, бе се де, фо то гра фи-
је и члан ке, те се не мо же по ре ћи чи ње ни ца 
да је др Гор да на Сто ја ко вић учи ни ла ва жно, 

3 Текст Опо ру ке у це ло сти се на ла зи у књи зи.
4 Исто, 141.
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ве ли ко и пле ме ни то де ло на пи сав ши и при-
ре див ши књи гу о Су бо тић ки, из ван ред ној 
же ни, ко ја ни шта ни је пре ћу та ла. Ау тор ка 

ша ље и по ру ку: „Ћу та њу је до шао крај.” Та 
по ру ка је пу то ва ла чи тав век и ко нач но је 
бле сну ла та ко да ће је сви чу ти и ви де ти.

Је ле на Зе ле но вић
ОШ „Ђу ра Јак шићˮ , Каћ 

jelenazekazelenovic@gmail.com
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Атанасијевић, Васа (лекар) 31, 33, 63
Атанасијевић, Васо млађи (Осијек) 32
Атанасијевић, Пера 66
Атанасијевић, Персида (рођ. Дука) 63

Аустрија 15, 18, 22–26, 73–76, 78–83
Аустро-турски рат (1737–1739) 21–22, 27–

28
Аустроугарска 73–75, 79, 81, 85, 91, 125, 127, 

130–132
Ахмед-паша Херцеговић (беглербег) 13, 18

Бабић, Владимир 57
Бабић, Лазар (ученик) 36, 57
Баваниште 28
Бајазит II (султан) 7–8, 10–11, 13, 16–19
Бајић, Глиша (трговац) 47
Бајић, Пулхерија (рођ. Јосифовић) 47
Бајићи (породица) 28
Бајкић, Велимир 77
Бакићи (породица) 26
Балатинац, Исо (Осијек) 60
Балкански ратови 125–132, 130–131

Други балкански рат 131
Први балкански рат 131

Балкански савез 131
Балканско полуострво (Балкан) 22–23, 125, 

127–128, 130–132
Балфур, Нил 78
Банат 8–10, 12, 21–22, 24–26, 28
Банатска земаљска управа 27
Банатска Паланка 26
Банка Андрејевић 128
Банова улица (Осијек) 49–50, 56
Бања Лука 23
Барања 31, 65–66
Бездин (манастир) 21, 28
Бела III (краљ) 21
Бела Црква 26
Белгија 76, 80, 83, 128
Белош Вукановић 21
Београд 8, 10–11, 15, 21–28, 36, 45, 73, 77–81, 

85–86, 88–89, 107, 109–110, 112, 114–117, 
122, 125, 128

Београдска тврђава 24
Београдски мир 22, 24
Београдски универзитет 128
Беочин 8
Берлин 125
Берлински конгрес 126

РЕГИСТАР
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Бертло (француски експерт на мировним пре-
говорима) 78, 82

Беч 8, 14, 17, 19, 25, 28, 31, 57, 63, 89, 125, 134
Бечко Ново Место (Новиград) 15, 17–18
Бешлин, Бранко 23
Бизмарк, Ото фон 125–126
Биљарски, Иван (историчар) 10–11, 16–17
Бискупска улица (Осијек) 54–56
Битка код Гроцке (1739) 24
Битка код Чеврнтије 88
Битка на Дрини 86
Битка на Јадру 86–87
Битка на Хлебном пољу 9
Бјелајац, Миле 87–89
Блиски исток 7
Блондел, Ками (француски представник) 132
Богданов, Васо 107, 109–115, 117–118
Богдановић, Бранко 89
Богдановић, Ђорђе (пуковник) 86
Богдановић, Лазар (парох, Осијек) 36, 47–48, 

50, 56–57, 60, 64
Бојовић, Радивоје (пуковник) 89
Бока которска 113
Бор 128
Боровски, Шаму [Samu Borovszky] 10  
Борота, Симеон 41
Босанска Посавина 24
Босендорфер, Ј. 33, 53
Босна 9, 22, 24, 26–27, 42
Босна и Херцеговина 126
Бошњак, Душан 38
Бошњак, Урош 54
Брадић, Милета 55
Браила (Румунија) 22
Браничево 26
Бранковић, Ђока 49
Бранковићи 11, 14
Бранково коло (ђачко друштво) 69
Брестовац (Банат) 26
Бркић, Јован (свештеник) 26
Бркић, Лазар (Осијек) 32, 38
Бугари 24
Бугарска 26, 79, 80–81, 83, 127–128, 130–131
Бугарски, Стеван 28
Будва 113
Будим 24, 28, 124
Будимпешта 8–11, 14, 31, 41, 64
Букурешт 125, 132

Ваљево 128
Варадински шанац 24
Варсаци (племе) 18
Васиљевић, Лазар (Негославци) 57
Васин, Горан 22, 24
Васић, Бранко (ученик) 36, 57
Васић, Младен (ученик) 36, 57
Васић, Никола (ученик) 36, 57
Васићев летопис 12

Ватен, Никола 8
Велетржтво Паја Радановић (Долњи град – 

Осиек) 51–52
Велика Британија 126–127
Велика Морава 12
Велика Ремета (манастир) 124
Велики Бечкерек 28
Велики град (Смедерево) 11–12
Велико Средиште 27
Венеција 124
Вера (село) 49
Веселиновић, Јован (дародавац) 49 
Веселиновић, Рајко 23–24
Веселиновић, Теодосије (игуман) 28
Весић, Стево (Осијек) 32
Веснић, Миленко 74, 78, 82
Видин 22
Видовић, Александар (Осијек) 60
Византија 21
Вилсон, Вудро 78
Винга 24
Винча (манастир) 21, 28
Вировац, Никола (потпредседник Црквене 

општине) 38, 46, 52, 54–55
Вировитичка жупанија 31
Владислав Херцеговић Косача 13
Влатко Херцеговић Косача 13
Влашадија (источни Банат) 22
Влашка 22, 24
Војводина 21, 25, 108, 111, 133
Војни архив 88, 90–91, 125
Војни губици 1914. 85–104
Војновић, Лујо 125
Врдник 13
Вршац 91
Вујић, Бранко (адвокат) 64
Вук Бранковић 8
Вук Гргуревић (деспот) 7–8, 16
Вук Колочаговић (Колаковић?) 13–16
Вукашиновић, Јелисавета (задужбинарка) 

57, 58, 60– 62
Вукашиновић, Јован (Осијек) 57
Вукашиновић, Јулијана 57
Вукмировић, Никола 55
Вуковић, Јелица 56
Вуковић, Јован (председник црквене општине) 

60
Вукомановићев летопис 12

Габровски летопис 11, 18
Гавриловић,ВладанС. 21–24, 137
Гавриловић, Славко 26, 28
Гази Мустафа (турски ратник) 7, 9–11, 17
Гај (Банат) 25–26
Гај, Људевит 111
Гајев трг (Осијек) 61
Галерија Матице српске 123
Гаспар де лос Рајес (трговац) 120
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Гаћеша, Никола 107
Гејза II (краљ) 21
Главна књига Светоуспенске цркве (Осијек) 

32, 34, 37–38, 51
Главни трг (Осијек) 57
Глас Славоније 62
Гојковићева улица (Осијек) 54
Голубац 128
Горњи град (Осијек) 32, 45, 50, 56–57, 59, 67–68
Грин, Моли 122
Груја Тетовац 25
Грујић, Радослав 21–22
Грчка 127–128, 131
Гундулићева улица (Осијек) 68
Гусле (Српско певачко друштво) 50

Давидовић, Љуба 81
Далмација 42, 74
Даљ 45, 47
Даљско патријаршијско добро 45
Дамјан, Јосип 48
Дамјановић, Д. 33, 35
Дворски ратни савет 23
Девић, Коста 55
Делегација Краљевине СХС (Мировни уго-

вор) 73–74, 76–77, 79–83
Делиблато (Банат) 25, 27
Делкасе, Теофил (министар) 126, 131
Денић, Чедомир 28
Дероко, Александар 11
Дечански летопис 12
Димитријевић, Бранивој (адвокат) 68
Димлогић, Ђока (Осијек) 42
Динић Кнежевић, Душанка 8
Дмитар Јакшић (војвода) 7–17
Добрица (Банат) 27
Добротворна задруга „Српкиња“ (Сарајево) 

49
Добруџа (јужна) 131
Доњи град (Осијек) 32–35, 37, 40–41, 47, 51, 

53–54, 56–57, 65, 67, 69–70
Доњоградско гробље 33–36, 45, 51, 63, 69
Дражић, Михајло 60
Дракулић, Михаило (Осијек) 60
Драч 86
Драшковић, Јанко 113
Драшковић, Милорад 81–83
Државни архив Бугарске 125
Државни архив (Осијек) 52
Дрим 22
Други Руварчев летопис 12
Други светски рат 36, 38
Други софијски летопис 12
Друкњер, Игња 50
Дубовац (Банат) 27
Дубровник 113
Дугачки, Владимир 63
Дунав 12, 19, 22–24, 133

Ђаковица 26
Ђонлић, Анђелија (ученица) 42, 55
Ђонлић, Мито 50
Ђорђе Бранковић 8, 13
Ђурађ Бранковић (деспот) 7
Ђурђевић, Васа (председник ц. општине) 31, 

33, 36, 38, 41, 43, 51
Ђурковић, Тома (сликар) 47

Европа 7, 124–125, 131, 134
југоисточна Европа 132
средња Европа 7–8

Емануел д’Арандо 120
Енгел, Јохан Кристијан [Јohann Christian von 

Engel] 9–10, 12, 18
Енгелхарт, Јосип 43, 46, 50
Енглеска 75–76, 80
Ер, Фредерик Жорж (генерал) 130
Ердељановић, Јован 26–27
Ерч 27
Еуген Савојски 23

Живановић, Александар (катихета) 56
Живановић, Ђоко 54
Живановић, М. Ж. 104
Живановић, Никола (Осијек) 32
Живковић, Катарина 43, 50
Живковић, Ф. 89
Животић,Александар 85–86, 105, 137
Жолгер, Иван 83
Жујовић, Јован 125
Жупанијска улица (Осијек) 60

Заветно писмо (породица Костић) 37
Завјетно писмо Сиротинске Закладе поро-

дице Крестић 40–41
Загреб 10, 31, 39, 45, 49, 55, 62–63, 86, 109, 

114–115, 117
Загребачка улица (Осијек) 67
Задужбина Васе Јагазовића 43–44
Задужбина генерала Николе С. Лујановића и 

његове супруге Љиљане из Осијека 69–70
Задужбина доктора Младена Муачевића 

45–46
Задужбина Ђорђа Костића 32–37
Задужбина Ђорђа Крестића 39–42, 46
Задужбина Живка Петровића 62
Задужбина Ирене Муачевић 69
Задужбина Јелисавете Вукашиновић 57–62
Задужбина Јована Лалошевића 53–57
Задужбина Јулијане Кушевић 37–38
Задужбина Олге Николић 63–68
Задужбина Паје и Софије Радановић 51–53
Задужбина Софије Николић, рођ. Божитовац 

57
Задужбина Стевана Николића старијег 50–51
Задужбина Тоше Терзића 42–43
Задужбина Успенска црква 47–50
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Задужбине 31, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 53, 57, 
63, 69

Заклада др. Младена Муачевића 45–46
Заклада Ђорђа Крестића 41
Заклада за подпомоћ сиромашних ученика 

34
Заклада Јелисавете Вукашиновић 61
Заклада Јована Лалошевића 54–55
Заклада Јулијане Кушевић 38
Заклада Олге Николић рођ. Атанасијевић 64
Заклада Паје и Софије Радановић 52–53
Заклада Стевана Николића ст. 51
Заклада Тоше Терзића 42
Заклада Успенска црква 47
Закладе Српске православне црквене општине 

(Осијек) 37–38, 42, 50–51, 57, 61
Западна Србија 23
Затезало, Ђ. 36
Зеленовић,Јелена 135
Земун 113
Зиројевић, Олга 15
Змејановић, Живко (ученик) 36, 57
Змејановић, Марија (ученица) 36, 57

Ибрахим (чауш) 16–17
Иванов,АлександарД. 7, 19, 138
Иванчевић, Фердо 48
Ивањи, Б. [B. Iványi] 9  
Ивић, Алекса 10–13
Ивковић, Ђорђе (Осијек) 60
Идвор (Банат) 27
Избиште 27
Извољски, Александар (амбасадор) 130
Иконостас (капела, Осијек) 34
Иланџа 27
Илијин,ДушанМ.73, 138
Илинчић, Митрофан (јерођакон) 36
Илић, Ђока 55
Инвентар Парохијске канцеларије (СПЦ, 

Осијек) 37
Индокина 126
Иницијал (часопис) 13
Ириг 13
Исаиловић, Невен 10
Исаковић, Вук 23
Исмаил-паша (управник Алжира) 121
Историја Срба у Војводини (А. Ивић) 10
Источна Славонија 31
Италија 75–76, 80, 125, 130, 132

Јабука (Банат) 27
Јагазовић, Васа (задужбинар) 43–44
Јагодина 26, 113
Јадовно 36
Јадранска железница 128
Јадранско море 128, 130
Јадранско приморје 130
Јакшићи 10, 12, 15, 19

Јанков летопис 12 
Јанковић, Велизар 73–77
Јанкулов, Борислав 25 
Јаношевић, Јован (Јоанн) (парох) 36
Јапан 127
Јарковац 27
Једрене 8, 10
Језава (река) 11–12
Јелачић, Јосиф (бан) 111, 113
Јелена (мајка Гејзе II) 21
Јеловац, Душан (свештеник) 56, 61, 67
Јеротеј Мутибарић (владика) 113
Јефтимије Дамјановић (рашки митрополит) 

25
Јоановић, Антоније (Осијек) 32, 34
Јован Бранковић 8, 13
Јовановић, Вук (курвинградски командат) 25
Јовановић, Јован Змај 45
Јовановић, Јован Пижон 125
Јовић, Видојко 8
Јосиф (угарски палатин) 124
Јосиф Рајачић (патријарх) 109, 111–113
Јосифовић, Стојан (трговац) 47
Југославија 109, 115
Југословенска делегација (Конф. мира у Па-

ризу) 73–74, 76–78
Југословенски историјски часопис 115
Јухас, Л. [L. Juhász] 9  

Кавала 132
Калафатовић, Данило (пуковник) 89
Калић, Јованка 8
Калоча 13
Камбон, Пол (дипломата) 130
Камендин 64
Капела Светог Николе (Осијек) 33
Карансебеш 22
Караџић Вук Стефановић 33, 63
Караџићева улица (Осијек) 67–68
Карло VI 25
Карловачка митрополија 28
Катарина II (Катарина Велика) 124
Катена, Симон 121
Катић, Срђан 11–12
Каћ 135
Кашић, Душанка 31
Кијевски летопис 11–12
Клемансо, Жорж 77, 79
Клименти (племе) 23–24
Кнежевић, Стеван (протојереј) 36, 56
Книн 18
Књажевац 104
Ковин (Банат) 25, 27
Ковјанић, Стево (Осијек) 60
Козарац, Даница 49
Којић, Ђока 49
Колаковић (заповедник Раче) 13-14
Колар-Димитријевић, Мира 63
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Колодворска улица (Осијек) 61
Коломан Арпадовић 21
Комесаријат за избеглице (Београд) 36
Конектикат 119
Конференција мира (Париз) 73–81
Корзика 122
Костић, Андреј (Осијек) 33
Костић, Ђорђе (задужбинар) 32, 34, 36–37
Костић, Екатерина (Осијек) 33–34
Костић, Јован (Осијек) 33
Костић, Каталина (Осијек) 32
Костић, Милан (епитроп, Осијек) 33
Костић, Мита 22–25
Костић, Николај 32–33
Костић, Стеван/Стефан (Осијек) 33–34
Котор 113
Коцкар, Јован (Осијек) 60
Крагујевац 28, 91, 104
Крагујевачка нахија 28
Крајић, Катица 48
Краљевина Југославија 69, 78
Краљевина Србија 74–75, 77–78, 83, 85, 90, 

133
Краљевина СХС 73–81, 86
Краљевски осјечки жупанијски суд 33
Крестић,ВасилијеЂ. 107, 112, 117, 138
Крестић, Ђорђе (задужбинар) 39–42, 46
Креџбинци 26
Кризман, Богдан 73–74, 76–80, 82
Кроника Србске источне православне цркве 

Осечке 1881. 33, 36, 47, 57, 64
Кротин, Ђена  (учитељ) 53
Крстић, Александар 10, 13–14
Крушедол (манастир) 24
Крушчица 26
Крф 104
Кршпогачин, Бранислав (ученик) 36
Кубињи, Андраш [András Kubinyi] 8, 17–18
Кулмер (гроф) 113
Кусић (Банат) 27
Кушевић, Ана 37–38
Кушевић, Јулијана (задужбинарка) 37–38

Лазаревац 86–87
Лајош Велики 21
Лалошевић, Георгије 53
Лалошевић, Јелисавета, рођ. Мавродић 53–54, 

56
Лалошевић, Јован (задужбинар) 53–54, 56
Лалошевић, Јован (црквени епитроп) 53
Лалошевић, Матеј 53
Лалошевић, Павел 53
Легат Јулијане Кушевић 37
Легат Марије Поповић, удате Радановић 52
Легат Стевана ст. Николића 50
Легет (Срем) 88
Лединци 24
Лемајић, Ненад 13

Ливорно 122
Липова 22
Лоазо, Шарл 125
Лондон 8, 125–127, 130–132
Лончар, Емилијан (ученик) 42
Лорен 126
Лугош 22
Лујановић, Љиљана (задужбинар) 69–70
Лујановић, Никола С. (задужбинар, генерал) 

69–70
Лутфи-паша (историчар) 11
Лучић, Стеван (свештеник) 56
Лушер, Луј 77

Љетопис СКД „Просвјета“ 60, 62

Мавродић, Ђока 54–55
Магреб 119–121
Мађари 31
Мађарска 74–75
Македонија 11, 78, 128
Мала Влашка 24
Мамелуци 15, 18–19
Мандић, Густав 48
Мантран, Роберт 8
Марија Терезија (царица) 28
Мариндол 49
Маринковић, Војислав 125
Марић, Милица 49
Марковић, Александар 89
Мароканска криза (I, II) 126
Мароко 119, 121
Матасовић, Јосип 117
Матија Корвин (краљ) 7–19
Матић, Бошко (ученик) 49
Матица српска (Нови Сад) 36, 123
Матицки, Миодраг 8
Медитеран 119, 121–122, 127
Мелентије (јеромонах) 36
Меленци 26
Месаровић, Лука С. (дародавац, Осијек) 32, 

34, 37, 50
Месић (манастир) 27
Мехмед II Освајач 7–8
Мехмед-паша (везир) 24
Миграције становништва 21–29
Мијатовић, Боћа (Осијек) 60
Микавица, Дејан 22, 24
Миланковић, Милутин 45
Миленковић, Добросав 86
Милетић,Марко 85, 105, 139
Милетић, Светозар 28
Милићевић, Милић Ј. 88
Миловановић, Милован (министар) 125, 128
Милош Обреновић (кнез) 91
Милошевић, Персида 38
Милутиновић, Д. 91
Министарство војске и морнарице 86–89
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Минхен 8
Митровић, Андреј 78–79, 83
Митровић, Катарина 8, 16
Митровић, Мирко 23
Михаило Обреновић (кнез) 91
Мишкина улица (Осијек) 56
Мишковић,Зоран (Осијек) 31, 46, 58, 61, 63, 

70, 139
Мишковић, Лазар М. (протојереј-ставрофор) 

32, 39, 45, 53, 56, 67–68
Мишковић, Милорад 32, 36, 56, 62, 69
Молдавија 22
Моноштор 42
Монрој, Робер 122
Мориш 22
Москва 25
Мразовић, Аврам 124
Мраовић,Маријана 85, 105, 140
Мрђеновић, Душан 10–12 
Мрковрад, Берта 50
Муачевић, Бранко 69
Муачевић, Васа (председник Црквене оп шти-

не) 32, 34, 45, 49
Муачевић, Војин (повереник „Привредника“ 

у Осијеку) 50
Муачевић, Ђорђе 69
Муачевић, Ирена, рођ. Гавела (задужбинарка) 

69
Муачевић, Јован (надзорник задужбине) 45, 60
Муачевић, Љубица 69
Муачевић, Младен (задужбинар) 45–46
Муачевић, Паја старији (Осијек) 32, 45
Муачевић, Перо (Осијек) 45, 69
Муачевић, Пулхерија, рођ. Миланковић 45
Муачевић, Стојан 45

Нађ, Иван [Ivan Nágy] 14–15
Национални архив Румуније 125
Негославци 57
Недељковић, Анастасија 55
Независна Држава Хрватска 31, 36, 65, 69
Немачка 74, 125–127, 130–131
Немци 24, 31
Неринг, Карл [Karl Nehring] 8, 18
Нешковић, Јован 66
Нешковић, Милан 66
Нешковић, Петар 66
Николај Димитријевић (епископ) 28
Николајевић, Ђорђе (прота) 113
Николић, Ана, рођена Нешковић 66
Николић, Владимир 44, 140
Николић, Јован (протојереј-ставрофор) 36, 50, 

56
Николић, Олга, рођ. Атанасијевић (задужби-

нарка) 63–68
Николић, Софија, рођ. Божитовац (задужби-

нарка) 57
Николић, Стеван (задужбинар, адвокат) 50, 

63–66

Ниш 22–23, 104, 128
Новак, Виктор 107, 109–110, 114–115, 117–118
Новаковић, Игњо (председник задужбине) 60
Новаковић, Стојан 125
Нови Пазар 23, 26
Нови Сад 10, 21–23, 25–26, 28, 43–44, 64–65, 

86, 104, 114, 123, 133–134
Нови Сланкамен 48
Новчани дневник Српске православне Црквене 

општине (Осијек) 36–38, 43, 46, 48, 50, 
52–53–54, 56, 57, 62

Њари, Алберт [Albert Nyáry] 14
Њујорк 8

Обрадовић, Доситеј 124, 134
Огризовић (удовица) 38
Огризовић, Јован 38
Омољица 26
Ораховица (манастир) 36
Оруџ-бег (историчар) 9
Орфелин, Захарија 123–124
Осијек 24, 31–34, 36–39, 41–43, 45–61, 63, 64–70
Осјечка штедионица 41
Осјечки зборник 33, 35, 53
Осјечки Срби 31–71
Османско царство 7–9, 16–18, 120, 127–131
Остојин, Милош (Осијек) 68

Павле Кинижи (војсковођа) 9
Павле I Петрович (руски цар) 124
Павловић, Димитрије (митрополит) 64
Павловић, Живко (генерал) 86–89
Падина 28
Пајевић, Љубица (Осијек) 45
Пакрац 50
Палавестра, Александар 10–12 
Палковљевић Бугарски, Тијана 123
Панић, Милорад Суреп 24
Панчевачки дисктрикт 25–27
Панчевачки округ 27
Панчево 25–26
Параћин 26
Париз 73–77, 79–83, 125–128, 130–132, 134
Парта 27
Пасторначки, Тоша (Осијек) 60
Пашић, Никола 74–75, 77–80, 83, 125
Певчевић, Милутин (Осијек) 60
Пеичић, Константин 114
Перишић, Мирослав 89
Персија 126
Петар I Карађорђевић (краљ) 104, 128
Петар Велики 123–124
Петарац, Петар 49
Петриња 49
Петровић, Деспот 38
Петровић, Живко (задужбинар) 62
Петровић, Јован (свештеник) 26
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Петровић, Лазар (Осијек) 32
Петровић, Небојша 23
Петровић, Светозар (јереј) 36
Петровић, Станко (Осијек) 32
Петровић, Стеван 38
Петроград 125–126, 128, 131
Пећ 26–27
Пећка патријаршија 28
Пецињачки, Срета 23, 25–27
Пешта 9
Пијачка улица (Осијек, данас Змај Јовина) 47
Писмо Д. Ј. Поповића В. Чубриловићу 108–114
Писмо проф. др В. Богданова проф. др В. Но

ваку 115–117
Пишон, Стефан (министар) 132
Плочица (Банат) 25–27
Подгорица  28
Подгорички летопис 11
Поенкаре, Анријета 132
Поенкаре, Ремон (Raymond Poincaré) 126–127, 

129, 132
Пожаревац 27
Пожаревачки мир 22
Пожун 21
Познановић, Софроније (Осијек) 32
Полк 78, 82–83
Пољска 73–75, 77, 79, 83
Поповић, Анастас (трговац) 114
Поповић, Бојан 11–12
Поповић, Душан Ј. 11–12, 21–22, 26, 107–109, 

117–118
Поповић, Лазар (парох) 32, 36
Поповић, Милан (секретар задужбине) 54, 60
Поповић, Реза 50
Поповић, Стеван (ученик) 42
Први светски рат 38, 73, 85, 90
Прендић, Петар К. (пуковник) 91, 104
Прендић, Риста 91
Прерадовић, Младен 48
Привредник (друштво) 49–50
Призрен 130
Принер, Карло (Беч) 57
Пројекат Капеле Светог Николе у Доњем гра-

ду 35 
Прокопович, Теофан 123
Протић, Драгутин 81
Протић, Стојан 74, 76–77
Пруска 126
Прут (река) 22

Радаковић, Радак К. 104
Радановић (породица): Фонд обитељи у држав-

ном архиву Осијек 52
Радановић, Арса (Осијек) 50
Радановић, Васа (Осијек) 51 
Радановић, Георгије (Осијек) 51
Радановић, Душан (председник Црквене оп-

штине, Осијек) 51, 56, 68

Радановић, Јоца 51
Радановић, Јулка 51
Радановић, Марија, рођ. Поповић (задужби-

нарка) 52
Радановић, Милутин 51
Радановић, Паја (задужбинар, Осијек) 32, 

51–53
Радановић, Паја млађи 51
Радановић, Софија (задужбинарка, Осијек) 

51–53
Радановић, Софија 51
Радићева улица (Осијек) 68
Радоичић, Паја (Осијек) 32
Радојевић, Владимир 86
Радојчић, Никола 8, 16–18
Радонић, Јован 107, 109–115, 116, 118
Радосављевић, Исидор 58
Ражо, Ђула [Gyula Rázsó] 8, 18
Рајић, Јован 124
Ратни дугови 73
Раучек, Драгутин 38 
Рацки град 24
Рача (Сава) 13
Рашка 26
Рашковић, Атанасије (кнез) 23, 25–26
Регистар Светоуспенске цркве у Осеку 42–43, 

46, 48, 54
Реметски летопис 12
Репарациона комисија 75, 82–83
Репарациони фонд 74–76, 81
Rerum Ungaricarum decades [Anthonius de 

Bonfinis] 9, 17
Рим 125–126
Римокатоличко гробље (Осијек) 47
Ритопек 27
Рокнић, Евица (учитељица) 51
Рокнић, Јован (Будимпешта) 41
Романови (породица) 123–124
Руварац, Димитрије 113
Рударство (Србија) 128
Рукавина, Ђуро (генерал) 109
Рукописно одељење Матице српске 133
Румуни 21–22
Румунија 28, 75, 77, 79, 125, 127–128, 131
Русија 22, 25, 124, 126–128, 130–131

Сабљица, Глишо (рачуновођа) 38, 50, 53
Саборни храм (Доњи град) 56, 67, 70
Сава (река) 13, 23–24, 133
Сава Вуковић (епископ) 28
Сакуле 27
Самборски, Андреј Афанасијевич (протоје-

реј) 124
Санад 24
Сантово 42, 51
Саона (Корзика) 122
Сарајево 49
Сарандапорски летопис 11–12
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Светосавски фонд (Сремски Карловци) 49
Светоуспенска црква (Осијек) 46–48, 53, 56, 

62
Сеадедин (историчар) 9
Северна Африка 119–121, 125
Северно море 127
Сен-Жермен 79
Сент Андреја 47
Сечански, Живан 117
Симић, Владимир 123–124
Синагога (Доњи град, Осијек) 56
Сицилија 121
Сједињене Америчке Државе 119
Скадар 86, 130
Скопље 117
Славонија 31, 45, 112–113
Смедерево 7–12, 16, 18, 27
Смедеревска Паланка 108
Смедеревска тврђава 11
Смедеревски санџак 16
Смодлака, Јосип 74, 76, 79
Солакзаде Мехмед [Mehmed Solakzade] 9
Солун 132
Сомбор 48, 55, 64
Сомир (Француска) 91
Софија 125, 132
Спалајковић, Мирослав 125
Спасић, Душан 10–12 
Спремић, Момчило 8–9, 12, 16
Срби 

Осијек 31–71
Дубровник 112–113
Загреб 114

Србија 9, 11, 15, 21–28, 45, 73–77, 80–83, 85–91, 
104, 115, 127–128, 130, 132

Србијанска народна милиција 25
Србобран (календар) 48
Срем 8, 14, 23–25, 88
Сремска војна граница 24
Сремска Митровица 13
Сремски Карловци 11, 24–25, 33, 38, 41, 46, 49, 

52–55, 59–60, 114
Српска академија наука 110, 114–117
Српска банка (Загреб) 45, 48, 55
Српска војска 85–86
Српска гимназија (Нови Сад) 64
Српска женска добротворна задруга (Осијек) 

57, 69
Српска занатлијска задруга (Осијек) 47
Српска основна (вероисповедна) школа (Оси-

јек) 32–33, 36, 39, 59
Српска основна школа (Сантово) 51
Српска православна капела (Горњи град) 56, 

61, 66, 68–69
Српска православна капела (Доњоградско 

гробље) 33–37, 62
Српска православна учитељска школа (Сом-

бор) 48

Српска православна црква (Велика Кладуша) 
49

Српска православна црква (Осијек) 31–32, 
36, 64–65, 67

Српска православна црквена општина (Оси-
јек) 31–33, 36–38, 41–43, 46–52, 54, 58, 61, 
63, 69–70

Српска учитељска школа (Пакрац) 50
Српска читаоница (Осијек) 33, 36, 48–49, 51, 

60, 69
Српска штедионица (Осијек) 38, 46–48, 53, 

55, 62
Српски биографски речник 43–44
Српски православни Црквени одбор 32, 34, 

36–37, 50–52, 54, 60–61
Српско певачко друштво „Гусле“ 50
Српско привредно друштво „Привредник“ 

49–50
Српско-православна црква (Нови Сланка-

мен) 48
Српско-руски односи 123–124
Сршан, Стјепан 32
Стајић, Васа 28
Станиславић, Никола (епископ) 24
Станковић, Васо 50
Станковићева улица (Осијек) 56
Станојевић, Илија (црквени благајник) 50
Стара Србија 22, 27, 78
Стари Влах 23
Старо Бешеново 24
Старчево (Банат) 25–26
Стефан Батори (судија) 16
Стефан Бранковић 8
Стефан Вукчић Косача 13
Стефан Јакшић 9, 13, 15, 19
Стефан Немања (жупан) 21
Стефановић, Душан (генерал) 86–87, 89
Стојаковић, Гордана 133–134
Стојановић, Јелисавета, рођ. Нешковић 66
Стојановић, Коста 74–77, 79–83
Стојановић, Љубомир 8, 11–12, 18, 24
Стојић, Биљана 125–128, 130–131
Стража (часопис) 60
Страјинић, Софија 49
Страјинић, Стеван (црквени секретар) 49
Страјнић, Алекса (ученик) 57
Страјнић, Ђока 48
Страјнић, Љубица 57
Студенички летопис 11
Суботић, Војислав 23
Суботић, Савка, рођ. Полит 133–134
Суватово (Осијек) 48–49
Сујански, Јован (свештеник) 26

Тајчевић, Дим. 51
Тарс (град) 18
Тасин, Џамил [Gemil Tahsin] (историчар) 13–16
Татић,Урош 132
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Темишвар 22, 24, 28
Тенецки, Стефан 123
Терзић, Тоша 42
Тибарж, Отокар 79
Тимочка Крајина 26
Тиса 22 
Тодоровић, Стеван (академски сликар) 34
Томандл, Миховил 114
Томашевац 27
Топкапи (дворац) 12
Тот, Софија 46
Трансилванија 16
Трифуновић, Душан  (генерал) 87, 89
Трифуновић, Предраг 87, 89
Трлајић, Глигорије 124
Трумбић, Анте 73–74, 79–80, 82–83
Тума, Јосиф 52
Тума, Роза 52
Тунис 120
Тургути (племе) 18
Тури, Јожеф [József Thúry] 11  
Турска 9, 13, 18–19, 22–23, 25
Turcica (часопис) 10

Ћирковић, Сима 8, 10–11, 14

Угарска 7–9, 13, 16–19, 22, 25, 28
Угарски сабор 39
Ужице 23, 27
Улица братства и јединства (Осијек) 67–68
Урош Вукановић 21
Ухл, Јохана 6

Фалан, Дијего 121
Фатма 122
Филип II Хабзбуршки 120
Филип III од Шпаније 122
Флориано, Пабло Педро (инжењер) 121
Фогел, И. [I. Fógel] 9 
Фракнои, Вилхелм [Wilhelm Fraknói] 8, 17–18
Француска 73, 75, 77, 80, 91, 125–127, 130–132
Француска и балкански ратови (1912–1913) 

(Биљана Стојић) 125–132
Француско-српска банка 128, 130
Фрањевци 22
Фрушка гора 8

Хабзбурзи 13, 18–19
Хабзбуршка монархија 123, 133
Хајдуковић, Станко (адвокат) 66–67
Хале 9
Халуп, Антун 54
Хамер-Пургштал, Јозеф (историчар) 9–10, 

12, 17
Хаулик, Јурај (бискуп) 111, 113
Хауптман, Фердо (Фердинанд) 115
Хаџић, Никола (Осијек) 32
Херкул I дʼEстe (војвода) 14

Херман, Јулијус [Julius Herrmann] (градитељ) 
33–35

Херцеговина 28
Хершензон, Данијел (Hershenzon) 119
Хефер, Стјепан (жупан) 66
Хисторијски зборник 107, 109
Хлебно поље 9
Хорват, Јосип (инжењер) 70
Хорват, Милена (професор) 70 
Храбак, Богумил 73–74, 76–80, 82
Хрвати 31, 111–114
Хрватска 27, 31, 45, 63, 112–113
Хрватски сабор 39

Цариград (Константинопољ) 8, 12, 131
Цветичанин, Вукашин (ученик) 36, 57
Цвјетичанин, Марија (ученица) 36
Цезар Валентини (посланик) 14–15
Централна Африка 126
Церска битка 88
Цетињски летопис 11
Црвена Црква 26
Црепаја 26
Црква (календар) 36, 56
Црква Успенија Пресвете Богородице доњо-

град ске (Осијек) 32–33, 37–38, 42, 56, 65–66, 
69

Црквена општина (Мариндол) 49
Црквена општина (Осијек) видети: Српска 

пра вославна црквена општина
Црквена улица (Осијек) 47–48, 65
Црквени одбор (Осијек) видети: Српски пра-

во славни Црквени одбор
Црна Бара 26
Црна Гора 11, 26, 76–77, 83, 127, 130–131

Чанадска бискупија 22
Чачак 23
Чачиновић, Милан (лекар) 66
Человски,АлександраС. 124
Чехословачка 73–74, 77, 79, 83
Чокрљан, Ћирило (сенатор) 28
Чубриловић, Васа 107–108, 117–118
Чутуковић, Константин (инжењер) 64–68

Шандоров, Будимилко (ученик) 36
Швајцер, Јосип 37
Швикер, Јохан Хајнрих (историчар) 24
Шидак, Јарослав 117
Шкодрић, Љубинка 89
Шнајдер (фабрика) 127
Шнапер (пуковник) 23
Шпанија 119, 121–122
Штаб Врховне команде српске војске 85–89, 

91 
Штефан Франц Лотариншки (принц) 25

Регистар сачинио 
Владимир М. Николић
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Др Љубомирка Кркљуш, Матица српска, Нови Сад
Др Мира Радојевић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Др Александар Растовић, Историјски институт, Београд
Др Срђан Рудић, Историјски институт, Београд
Др Александар Фотић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 
Др Небојша Шулетић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду





ПОЛИТИКА УРЕДНИШТВА

Зборник Матице српске за историју објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове, разврстане у следећим категоријама: оригинални научни 
рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија 
и грађа. Поред тога објављује прилоге у виду приказа и извештаја из научног 
живота. У Зборнику Матице српске за историју објављују се радови из обла-
сти историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких и дру-
штвених дисциплина.

Радови могу бити написани на српском и сродним језицима, на енглеском, 
руском, немачком и француском језику. Радови на српском језику штампају 
се ћириличним писмом. 

Зборник Матице српске за историју излази двапут годишње. 
Публиковање у Зборнику Матице српске за историју се не наплаћује, 

нити се радови и рецензије хоноришу.
Зборник Матице српске за историју доступан је у режиму отвореног 

приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-
-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

ОБАВЕЗЕ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА

Главни уредник Зборника Матице српске за историју доноси коначну 
одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке 
уредник се руководи уређивачком политиком водећи рачуна о законским 
прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагијаризам.

Главни уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези с поднесе-
ним рукописом. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и суд-
бини рукописа одлучује Уредништво. Пошто је идентитет аутора и рецензена-
та непознат другој страни, главни уредник је дужан да ту анонимност гарантује.

Главни уредник дужан је да суд о рукопису доноси на основу његовог 
садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких, политичких и дру-
гих предрасуда.

Чланови Уредништва не смеју користити необјављен материјал из под-
несених рукописа за своја истраживања без писане дозволе аутора.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутор гарантује да рукопис представља његов оригиналан допринос, 
да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. 
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Аутори такође гарантују да након објављивања у Зборнику Матице српске 
за историју рукопис неће бити објављен у другој публикацији на било ком 
језику без сагласности власника ауторских права. 

Аутори гарантују да права трећих лица неће бити повређена и да изда-
вач неће сносити никакву одговорност ако се појаве било какви захтеви за 
накнаду штете.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и валид-
ност резултата, и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих 
страна укључених у истраживање. 

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ 
негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских 
права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност 
дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригинал-
ним делом аутора. 

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су зна-
чајно допринела садржају рукописа.

Аутори се морају придржавати етичких стандарда који се односе на на-
учноистраживачки рад. Они гарантују да рад није плагијат. Аутори гарантују 
да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права 
других. 

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог 
објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или изда-
вача и да с њима сарађују како би се рад повукао, исправио или на неки дру ги 
начин указало на насталу грешку.

РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА

Примљени радови подлежу рецензирању. Циљ рецензије је да главном 
уреднику и уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба 
прихватити или одбити и да кроз процес комуникације с ауторима побољша 
квалитет рукописа. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног 
рецензирања од стране два компетентна рецензента које одређује редакција. 
Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно. Да би рад био обја-
вљен обе рецензије морају да буду позитивне. Рецензент је дужан да у року 
од три недеље достави готову рецензију рада. Аутори који добију условно 
по зитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или, уколико 
то не желе, да повуку рад из Уредништва. Рок за исправку радова је 15 дана 
од датума слања рецензије аутору. У случају коауторских рукописа, кореспон-
денција ће бити усмерена на првог аутора, који је одговоран за комуникацију 
са осталим ауторима рада. 

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника и редакције. 
Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у области којом се 
рукопис бави и не могу бити аутори који су у скорије време објављивали пу-
бликације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада. 
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Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом 
се рукопис бави дужан је да о томе обавести главног уредника.

Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и 
поткрепљен аргументима.

Рукопис који је послат рецензенту сматра се поверљивим документом. 
Главни уредник шаље поднесени рад одређеним рецензентима. Рецен-

зентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецен-
зентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела 
одлука о судбини рукописа који им је поднет на оцену. У завршном делу обрас-
ца, рецензенти морају да наведу своја запажања и предлоге како да се подне ти 
рукопис побољша. Рецензентски лист рецензенту шаље секретар редакције 
Зборника Матице српске за историју. У случају да се предлаже неприхватање 
рада потребно је дати језгровито образложење. 

Током читавог процеса, рецензенти делују независно. Рецензентима није 
познат идентитет других рецензената.

Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. 
У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, 
редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава 
академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет 
рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

Рецензенти су упознати с чињеницом да су рукописи, који су им послати 
на рецензирање, интелектуална својина аутора, да се њима не може распо-
лагати нити се могу износити у јавност.

ПЛАГИЈАРИЗАМ

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика 
креативног израза и представљање као својих, представља грубо кршење 
научне етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што 
је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:
• дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафрази-

рање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без 
јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на 
пример, коришћењем наводника); 

• копирање једначина, слика или табела из туђих радова без правилног 
навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских 
права за њихово коришћење.
Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат 

или аутоплагијат. 
Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће 

аутоматски одбијени. 
Ако се установи да је рад који је објављен у Зборнику Матице српске за 

историју плагијат, од аутора ће се захтевати да упуте писано извињење ауто-
рима изворног рада а даља сарадња са ауторима плагијата биће прекинута.
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ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Објављени рукописи биће доступни докле год је то могуће у оној форми 
у којој су објављени, без икаквих измена. Понекад се, међутим, може десити 
да објављени рукопис мора да се повуче. Главни разлог за повлачење рукопи-
са јесте потреба да се исправи грешка у циљу очувања интегритета науке, 
а не жеља да се аутори казне.

Чланак се мора повући у случају кршења права издавача, носилаца аутор-
ских права или аутора; повреде професионалних етичких кодекса, тј. у слу-
чају подношења истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње 
о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре и слично. У 
неким случајевима рад се може повући и како би се исправиле накнадно 
уочене грешке у рукопису или објављеном раду. 

Стандарди за разрешавање ситуација када дође до повлачења рада дефи-
нисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и 
од стране Зборника Матице српске за историју: у електронској верзији из-
ворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML link) са оба-
вештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са 
воденим жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је 
чланак повучен (RETRACTED).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Зборник Матице српске за историју је доступан у режиму отвореног 
приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта 
часописа и користити у складу са лиценцом Creative Commons Autorstvo-Ne-
komercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/) 

Зборник Матице српске за историју не наплаћује APC (Article Processing 
Charge). 

САМОАРХИВИРАЊЕ 

Часопис омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију руко-
писа, као и финалну, објављену верзију у PDF формату депонују у институци-
онални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, да га објави на 
личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за 
научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту инсти-
ту ције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце Creative Com-
mons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), у било које време након објављивања у часопису. 
При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор 
рукописа, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI 
објављеног чланка у форми HTML линка. 
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АУТОРСКА ПРАВА 

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска 
пра ва на издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у ча-
со пису, аутори задржавају сва права.

На издавача се преносе следећа права на рукопис, укључујући и додатне 
материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

• право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања 
рукописа;

• право да рукопис преведе на друге језике;
• право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична 

средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и пра-
во да дистрибуира ове копије;

• право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички 
користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито 
у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као 
што су хард-диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини-диск, траке 
са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих пре-
но сника података;

• право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе 
података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима 
и режимима; 

• право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама 
корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или 
другим читачима (укључујући и читаче електронских књига), и у штам-
па ној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или 
пу тем интерних или екстерних мрежа.

Молимо ауторе да погледају и попуне Ауторску изјаву и Уговор о пре
носу ауторских права.

Уредништво Зборника Матице српске за историју



EDITORIAL POLICY

Matica Srpska Journal of History publishes original, previously unpublished 
papers, classified into following categories: original scientific paper, review sci-
entific paper, scientific critique and polemic, scientific bibliography. Apart from 
that, it publishes contributions such as reviews and reports from scientific life. In 
the Matica Srpska Journal of History there are papers from the field of history, 
auxiliary sciences of history and cognate humanity and social disciplines. 

The papers can be written in Serbian and cognate languages, in English, 
Russian, German and French. Papers done in Serbian language are written in 
Cyrillic alphabet. 

Matica Srpska Journal of History is published twice a year. 
Publishing in Matica Srpska Journal of History is not charged nor are the 

papers or reviews paid for. 
Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime on 

the magazine website: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/
naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

THE OBLIGATIONS OF THE MAGAZINE’S EDITOR-IN-CHIEF

Editor-in-chief of the Matica Srpska Journal of History makes a final decision 
regarding the handwritings that are going to be published. While making this decision, 
the editor-in-chief is lead by the editorial policy considering legal acts which refer 
to defamation, piracy and plagiarism. 

Editor-in-chief can not have any sort of conflict of interests regarding the 
submitted handwriting. If such conflict does exist, the Editorial Board decides on 
the election of the referees and the fate of the handwriting. Taking into consid-
eration that the authors’ and referees’ identities are unknown to the other side, the 
Editor-in-chief is obliged to ensure this anonymity. 

Editor-in-chief is obliged to value the paper on the basis of its content, without 
racial, sex/gender, religious, ethnic or political prejudices. 

Board members are not allowed to use material from the submitted papers 
for their own research without the author’s permission. 

THE AUTHORS’ OBLIGATIONS

The authors guarantee that the handwriting represents their own original 
contribution, that it was not published earlier and is not being considered for publish-
ing elsewhere. Authors guarantee as well that, after publishing in the Matica Srpska 
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Journal of History, the handwriting will not be published in any other publication 
and in any other language without the authorization of the copyright owner. 

Authors guarantee that the rights of the third people will not be disturbed nor 
will the publisher bear the consequences if any requests for amends should appear. 

The authors bear full responsibility for the content of the submitted handwritings 
and the validity of the results and they have to provide permissions for data publishing 
from all the sides included in the research. 

The authors who want to include pictures or parts of the text already published 
elsewhere are obliged to provide consent of the copyright owners and the proof 
of the obtained consent while submitting the handwriting. The material that has 
not been proven in this manner will be considered author’s original work. 

The authors guarantee that the names given as authors are only persons who 
contributed significantly in the paper writing. 

The authors need to respect the ethical standards regarding the scientific-research 
work. They guarantee that the paper is not a plagiarism. They guarantee that the work 
does not contain baseless and illegitimate claims and does not disturb someone 
else’s rights. 

In case the authors discover a major mistake in their paper after its publishing, 
they are obliged to notify the editor or the publisher immediately and co-operate 
with them in order to withdraw the paper, correct it or indicate the mistake by any 
means. 

PAPER REVIEW

The submitted papers undergo review. The aim of the review is to help the 
editor-in-chief and the editorial board to make a decision whether a certain paper 
should be accepted or rejected and enhance the writing quality through the com-
munication process with the authors. All the submitted papers undergo a procedure 
of anonymous review done by two competent reviewers appointed by the editorship. 
The reviewers are not acquainted with the authors’ names and vice versa. In order 
for the paper to be published, both reviews need to be positive. The reviewer is 
due to complete the review within three weeks. The authors who receive condi-
tionally positive reviews are obliged to respect the reviewers’ remarks or, if not, 
withdraw the paper from the editorship. The deadline for the correction of the 
paper is 15 days, effective from the day the review is sent to the author. In case of 
co-autorship, the correspondence will be directed to the first author, the one who 
is responsible for the communication with other authors. 

The choice of the reviewers is a discretion right of the editor and the editorship. 
The reviewers need to possess relevant knowledge in the field the paper deals with 
and they can not be the authors that have recently published papers (as co-authors) 
along with any of the authors of the submitted papers.

If the reviewers consider themselves incompetent for the topic or the field 
the handwriting deals with, they need to notify the editor-in-chief.

A review has to be objective. The reviewers’ judgment has to be clear, with 
good arguments.
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A handwriting sent to a reviewer is considered a confidential document. 
The editor-in-chief sends the handwriting to certain reviewers. The review form 

contains a set of questions that have to be answered, thus indicating to the reviewers 
which aspects should be encompassed in order to make a decision on the fate of 
the handwriting submitted for the evaluation. In the final section of the review, 
the reviewers need to give their observations and suggestions for the improvement 
of the submitted handwriting. The review sheet is sent to the reviewer by the 
secretary of the editorship of the Matica Srpska Journal of History. In case the 
refusal of the paper is suggested, the explanation has to be detailed.

During the whole process, the reviewers act independently from one another. 
The identity of the second reviewer remains unknown to the first one and vice versa.

The editorship is obliged to provide a solid control over the review quality. 
In case the authors have serious and well based objections on the account of the 
review, the editorship will reconsider whether the review is objective and whether 
it satisfies the academic standards. Should any doubt arise regarding the objectiveness 
or the quality of the review, the editor will seek other reviewers’ opinion.

The reviewers are familiar with the fact that the handwritings sent to them for 
the review are the authors’ intellectual property and thus can not be appropriated 
or shown in public. 

PLAGIARISM

Plagiarism, or taking over of someone else’s ideas, words or other forms of 
creative expression and presenting them as one’s own, represents a crude violation of 
scientific ethics. Plagiarism can also include a disturbance of copyrights, which is 
illegal. 

A plagiarism includes the following:
• a ‘letter for letter’ or almost ‘letter for letter’ assumption or deliberate para-

phrasing (with the aim of covering the plagiarism) of parts of the text by 
other authors without a clear indication of the source or marking the copied 
fragments (for instance, by using quotation marks); 

• copying of equations, pictures or tables from other people’s works without 
correct citation of the source and/or without the permission of the author or 
copyright owner.

We warn the authors that each handwriting gets checked for plagiarism or auto 
plagiarism.

The handwritings with clear indications of plagiarism will be automatically 
rejected. 

If it is ascertained that the paper published in the Matica Srpska Journal of 
History is a plagiat, the authors will be demanded to write an apologizing note to the 
authors of the original paper and the further colaboration with the authors of the 
plagiat will be terminated. 
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THE RETRACTION OF THE ALREADY PUBLISHED PAPERS

The published handwritings will be available as long as possible in the form 
they were published, without any changes. Sometimes, however, it can occur that 
the published paper has to be retracted. The main reason for the retraction is the 
need to correct a mistake with aim of preserving the scientific integrity, not the 
desire to punish the authors. 

The article has to be retracted in case of: disturbing the publisher’s, copyright 
owner’s or author’s rights; disturbing professional ethical codexes, i.e. submitting 
the same handwriting to several magazines at the same time, a false claim on the 
autorship, plagiarism, manipulating data for fraud and so on. In some cases, a 
paper can be retracted in order to correct subsequently discerned mistakes in the 
handwriting or in the published paper. 

Standards for the resolving of such situations when retraction occurs are 
defined by libraries and scientific bodies, and the same practice is accepted by the 
Matica Srpska Journal of History: in the electronic version of the source article 
(the one that is retracted) a connection is established (HTML link) with the noti-
fication on the retraction. The retracted article is kept in the source form, but with 
the watermark on PDF document, on each page, which indicates that the article 
is retracted (RETRACTED).

OPEN ACCESS

Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime. 
Articles published in the magazine can be downloaded for free from the magazine’s 
site and used in accordance with the license Creative Commons Autorship-Non-
commercial-No revising 3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/)

Matica Srpska Journal of History does not charge APC (Article Processing 
Charge).

AUTO-ARCHIVING

The magazine enables the authors to deposit the accepted, reviewed version 
of the handwriting, as well as the final, published version in PDF format in an 
institutional repository and/or non-commercial database. Furthermore, the authors 
are allowed to publish the paper on personal websites (including the profiles on 
social networks for scientists, such as ResearchGate, Academia.edu etc) and/or on 
the website of the institution they are engaged at, in accordance with the clauses of 
the license Creative Commons Autorship-Non-commercial-No revising 3.0 Serbia 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), any time after publishing 
in the magazine. There has to be a mentioning of the publisher, as the copyright 
owner, and the source of the handwriting, as well as the digital object identifier 
– DOI of the article published in form of a HTML link. 
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COPYRIGHTS

Once the handwriting is accepted for publishing, the authors transfer the 
copyrights to the publisher. In case the handwriting is not accepted for printing 
in the magazine, authors preserve all rights. 

The rights on the handwriting, including aditional materials and all the parts, 
extracts or elements of the handwriting, transferred to the publisher are as follows:

• a right to print trial samples, reprint or special editions of the handwriting;
• a right to translate the handwriting to other languages;
• a right to reproduce the handwriting using photo-mechanic or similar utensils, 

including but not restricting to photo-copying, and a right to distribute these 
copies;

• a right to reproduce and distribute the handwriting electronically or opti-
cally using all the data carriers or storage media, especially in mechanically 
readable/digitalized form on data carriers such as hard disc, CD-ROM, DVD, 
Blu-ray Disc (BD), mini disc, data tapes, and a right to reproduce and dis-
tribute the handwriting from the mentioned data conveyors.

• a right to preserve the handwriting in database, including online database, as 
well as the right to transfer the handwriting in all technical systems and regimes;

• a right to render the handwriting available to public or to closed groups of users 
on basis of individual requests for use on monitors or other readers (including 
e-books readers), and in printed form for users on Internet, online services, 
internal or external networks.

We kindly ask the authors to take a look and fill in the Author’s statement 
and the Contract on the transfer of copyrights.

The editorship of the Matica Srpska Journal of History 



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 
MicrosoftWord-y (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском 
језику, слике, табеле и друге прилоге). Обим рукописа не треба да буде већи 
од 3 табака (jедан бруто табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова 
у реду по страни/).

Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – 
врста слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог 
реда у пасусу: 1,25 см. 

САЖЕТАК И РЕЗИМЕ (SUMMARY)

Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада). 
Сажетак укратко приказује суштину рада. Kонкретно треба да дâ основне 
информације: о циљу и предмету рада, као и методологији и приступу ис-
траживању. Обим сажетка треба да износи између 10 и 15 редова (700–1.100 
словних места укупно). Сажетак је праћен списком кључних речи (4–6). 

На крају рада даје се резиме на страном језику, који представља про-
ширени сажетак, па осим циља и предмета рада, методологије и приступа 
истраживању треба да садржи и резултате, као и оригиналности/вредности 
рада. Резиме такође садржи кључне речи из сажетка. Резиме треба да садржи 
између 15 и 25 редова (1.100–1.800 словних места укупно). Уз резиме који се 
подноси на енглеском језику или на неком другом светском језику, треба 
приложитиисрпскипревод.



164

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/
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/. 

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



INSTRUCTION TO AUTHORS
Proceedings of Matica srpska for History

The manuscript intended for publication in the Proceedings of Matica Srpska 
for History should be sent to the Editorial Board to either vnikolic@maticasrpska.
org.rs or zmsi@maticasrpska.org.rs 

Editorial assistant will send to the author an electronic form of the Statement 
that the paper is not (or will not be) published or offered to another journal or 
publisher. The manuscript can also be sent by regular mail to: Vladimir Nikolić, 
Matica Srpska, Proceedings of Matica srpska for History, Matice srpske 1, Novi 
Sad 21000 (you can also contact the editorial assistant at the phone numbers +381 
62 856 39 15 and +381 21 66 15 798).

Manuscript in the Serbian language should be written in Cyrillic script using 
Microsoft Word (including an abstract in Serbian and a summary in English, 
images, tables, and other supplements). The size of the manuscript should not 
exceed 3 author’s sheets (one author’s sheet contains 16 pages/28 lines with 66 
characters per line per page).

The main text should be written with regard to the following requirements 
‒ font: Times New Roman; spacing: 1.5; font size: 12. First-line indent: 1.25 cm.

ABSTRACT AND SUMMARY

The abstract at the beginning of the paper should be in the Serbian language 
or the language of the paper. The abstract should reflect the essence of the paper. 
Specifically, it should provide some basic information on the objective and the 
theme of the paper, as well as on the methodology and approach to the research. 
The abstract should be between 10 and 15 lines (700–1,100 characters in total). 
The abstract is accompanied by keywords (4–6).

At the end of the paper, a summary in a foreign language should be given. 
This should be an extended summary, so in addition to the objective and the theme 
of the paper, the methodology and the research approach, it should contain the 
results as well as the original contribution of the paper. The summary should also 
be accompanied by the keywords from the abstract. The summary should be 
between 15 and 25 lines (1,100–1,800 characters in total). Beside the summary 
submitted in English or some other world language, its Serbian translation should 
also be provided. 



ILLUSTRATIONS

Illustrations (photos, images, maps, graphs, charts, etc.) should be annotated 
(the author of the photo, or the source of the photo, map or chart should be 
indicated). The author should mark the place of the illustration in the text.

BIOBIBLIOGRAPHY

The author should also submit a short biobibliography (not longer than 10 lines; 
similar to the ones from the previous issues of the Proceedings of Matica Srpska for 
History, available on the Matica Srpska website http://www.maticasrpska.org.rs/category/ 
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/ 

REFERENCES

References should be indicated within the text by a footnote. References are 
not listed at the end of the paper.

1. Books are referenced as follows: the first time the reference occurs ‒ author’s 
name and surname, book title italicized, volume and number (Roman and 
Arabic numbers), place of publication in small caps, publication year. There 
is no comma after the place of publication. Pages are listed without extensions 
(e.g. p., pp.). If the name of the publisher is given, it is written in small caps, 
usually before the place of publication. The name of the publisher is not 
mandatory, but it is desirable. If the book has multiple editions, the number 
of edition can be specified using superscript number on the right side of the 
publication year, e.g. 20014. If referring to the footnote, after the page number, 
the abbreviation “ref.” is written. If there are several places of publication, 
they are separated by a dash. Regarding a book in which the sources are 
published, the name of the person who prepared it must be stated, after the 
title or after the title in brackets. 

2. Articles are referenced as follows: author’s name and surname (the first time 
the reference occurs), the title of the article in small caps ‒ usually under 
quotation marks, the name of the journal, newspaper or other periodical 
publication italicized, number and volume (volume in brackets), page number 
without extensions (similar as when referencing books). In case of a long 
journal title, after its first appearance the abbreviated version should be given 
in brackets and used hereinafter. 

3. A chapter in a book or in a collection of papers is referenced as follows: author’s 
name and surname (the first time the reference occurs), the title of the chapter 
under quotation marks, the title of the book or the collection of papers 
italicized, the place of publication, the publisher, the year of publication. 

4. Archival material is referenced as follows: archive, fund, box, a bundle or 
folder, number and date and other document markings. Then, the information 
closer related to the document itself should be provided.
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5. Legal regulations are indicated by the full title in small caps, usually followed 
by a italicized title of the official gazette in which the regulation is published, 
comma, number and the year of publication are separated by a slash.

6. When referencing online resources, the title of the text, the webpage title and 
the date of access should be indicated.

7. If there are more than one author (up to three) of a book or article, their names 
should be separated by a comma. Names and surnames are given the first 
time the reference occurs. If there are more than three authors, the name and 
surname of the first author should be given followed by “et al.”.

8. If only one text of a particular author is cited in the paper, when this paper 
is cited again, after the author’s initials and surname there should be added: 
title, page and full stop. If several works by the same author are cited, whether 
books or articles, and since each title is given in full form when referred to 
for the first time, when cited again, after the author’s initials and surname 
there should be added the abbreviated title, page and full stop.

9. If the text is cited from specified successive pages, their numbers are 
separated by a dash, followed by a full stop. If the text is cited from different, 
non-successive pages, their numbers are separated by commas. If the text is 
cited from different pages not precisely specified, the number indicating the 
first page should be followed by “etc.”. 

10. If the same work, and the same page, is referred to in the immediately 
following footnote, then “ibid.” should be used. If the same work, but different 
page, is referred to in the immediately following footnote, then “ibid.” should 
be used followed by page number and full stop.

11. Latin and other foreign words should be italicized.
12. Foreign names should be transcribed (transcription into Serbian according 

to the Правопис српскога језика (Serbian Language Orthography) published 
by the Matica Srpska), and when referred to for the first time the original 
form of the name should be given in the brackets.

13. For “compare” the abbreviation “cf.” should be used.

Упутство за ауторе на енглески језик превела
Оливера Кривошић



ВАС ПОЗИВА ДА СЕ
П Р Е Т П Л А Т И Т Е  Н А

ЗБОРНИК
М А Т И Ц Е  С Р П С К Е

ЗА ИСТОРИЈУ

Зборник Матице српске за историју излази 2 пута годишње.

Годишња претплата (2 свеске) износи 450,00 динара (зa иностранство 15,00 €)
за чланове Матице српске 225,00 динара (из иностранства 10,00 €)

Цена појединачног примерка Зборника износи 250,00 динара (зa иностранство 10,00 €)
Наручујем I__I__I__I примерака Зборника МС за историју.

_________________________________________________________________________

Име и презиме, назив установе или предузећа

_________________________________________________________________________
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