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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 94(497.16 Duklja)”4/11”

94(497.11)

М и  л о ш  Б л а  г о  ј е  в и ћ

НЕ МА ЊИ ЋИ И ДР ЖАВ НОСТ 
ДУ КЉЕ – ЗЕ ТЕ – ЦР НЕ ГО РЕ

СА ЖЕ ТАК: У ју жним обла сти ма да на шње Цр не Го ре по сто ја ле су, то
ком сред њег ве ка и ка сни је, три исто риј ске обла сти и три исто и ме не др жа ве: 
Ду кља, Зе та и Цр на Го ра. Ства рао их је увек је дан те исти на род – срп ски 
на род. По ста вља се пи та ње шта је ути ца ло на про ме ну на зи ва ових исто риј
ских обла сти и исто и ме них др жа ва, о че му ће се рас пра вља ти у при ло же ном 
ру ко пи су, а по себ но у ко јој је ме ри на сле ђе из др жа ве Не ма њи ћа до при не ло 
очу ва њу и об на вља њу срп ске др жав но сти на про сто ри ма да на шње Цр не Го ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду кља, Зе та, Цр на Го ра, Во ји сла ви ћи, Не ма њи ћи, Бал
ши ћи, Цр но је ви ћи, срп ски на род, Зет ска пра во слав на епи ско пи ја, срп ска 
др жав ност.

Реч „др жав ност” на ста ла jе у но ви је вре ме и обич но се упо тре бља ва у 
жи вом го вор ном је зи ку, а све че шће и у исто ри о гра фи ји. Не та ко дав но 
учи њен је по ку шај да се по ме ну ти тер мин об ја сни и де фи ни ше, па је кон
ста то ва но да се: „др жав ност мо же по сма тра ти као при мар ни ре зул тат на
ста ја ња и по сто ја ња не ке др жа ве, а исто вре ме но и као збир мно го број них 
чи ни ла ца уз по моћ ко јих др жа ва на ста је, оп стаје, об на вља се, ор га ни зу је и 
оправ да ва сво је по сто ја ње. За др жав ност би се још мо гло ре ћи да је по ни
кла и да се ма ни фе сто ва ла у сфе ри иде ја с не пре кид ном тен ден ци јом њи
хо вог оте ло тво ре ња”.1 Ово крат ко об ја шње ње је не пот пу но, као и све де
фи ни ци је и по ред то га што ста вља у пр ви план свој ства или осо би не др жа ве, 
због то га што се крат ким де фи ни ци ја ма за кла ња ју мно го број не чи ње ни це 
ко је за слу жу ју ду жну па жњу. У на сто ја њу да се по сто је ћа пра зни на, бар де
ли мич но по пу ни, тре ба ис та ћи да у сва кој др жа ви по сто је три основ на чи
ни о ца: на род, те ри то ри ја и власт, са свим сво јим осо бе но сти ма. Но и по ред 
при су ства оба ве зних чи ни ла ца, не мо гу се про на ћи ни две др жа ве у све ту 
ко је су јед на ке по те ри то ри ји на чи ну по стан ка, уре ђе њу, тра ја њу, ет нич кој 
струк ту ри или ор га ни за ци ји вла сти. Др жа ве ни су ме ђу соб но јед на ке ни 
ка да их ства ра је дан те исти на род, на јед ном те истом про сто ру, због то га 
што су и на род и те ри то ри ја и власт под ло жни не пре кид ним про ме на ма. 

1 М. Бла го је вић и Д. Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти I, Но ви Сад 2000, 12; 
М. Бла го је вић, „О исто ри ји срп ске др жав но сти”, На ста ва исто ри је, бр. 13, Но ви Сад 2001, 49.
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Од мах тре ба ре ћи да из ме ђу име на на ро да и на зи ва др жа ве не тре ба ста вља
ти знак јед на ко сти, по го то во ка да је у пи та њу сред њи век.

Не ко ли ко де це ни ја по сле до се ља ва ња Сло ве на и дру гих „вар ва ра” на 
Бал кан ско по лу о стр во, от по чео је про цес ства ра ња њи хо вих нај ра ни јих и 
пр вих др жав них тво ре ви на ко је се услов но мо гу на зва ти „про то др жа ве”. 
Ве ћи на та квих др жав них тво ре ви на об у хва та ма ле те ри то ри је, на ко ји ма 
су по сто ја ли усло ви за жи вот ма лог бро ја љу ди.

Вре ме ном су ове те ри то ри је сте кле по себ не на зи ве ко ји су на ста ли, 
углав ном, на два на чи на. У пр вом слу ча ју на зив је из ве ден из име на пле ме на 
ко је је пре не то из пра по стој би не,2 док је у дру гом слу ча ју име про то др жа ве 
ускла ђе но са на зи вом не ке ста ре обла сти, гра да, ре ке, од но сно реч не до ли не, 
на чи јем су се под руч ју на се ља ва ли де ло ви сло вен ских пле ме на.3 Је ди но су 
сна жна и мно го људ на пле ме на, с чвр стим и ста бил ним је згром, да ва ли сво ја 
име на те ри то ри ја ма на ко ји ма су ство ре не но ве др жа ве на Бал кан ском по
лу о стр ву. Та кав је слу чај са Бу га ри ма, од но сно Про то бу га ри ма, Ср би ма и 
Хр ва ти ма. Глав ни на до се ље них Ср ба ус пе ла је да осну је сво ју др жа ву, кра
јем VI II и по чет ком IX ве ка, на те ри то ри ји из ме ђу до ли не Ибра и Вр ба са 
ко ју су ви зан тиј ски пи сци на зва ли Ср би ја. Зна тан део Ср ба жи вео је и на
се лио се из ван ове др жа ве, па је дуж ис точ не оба ле Ја дран ског мо ра осно вао 
че ти ри „про то др жа ве”. Би ле су то: Па га ни ја или Област Не ре тља на4 из ме

2 На те ри то ри ји Ма ке до ни је и Грч ке, а по себ но на ши рем под руч ју Со лу на, до се лио 
се ве ћи број сло вен ских пле ме на, чи ја су име на до не та из пра по стој би не. Та кав је слу чај, 
по ред оста лог, са Ве ле ге зи ти ма, Дру го ви ти ма и Вер зи ти ма, ко ји се пр ви пут по ми њу 614–
616. го ди не. Ви ди: Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је I, Бе о град 1955, 186, 
187 (да ље скра ће но: ВИЊ).

На зи ви те ри то ри ја по ме ну тих пле ме на из ве де ни су из пле мен ског име на, а по ми њу се 
у по след њој че твр ти ни VI II ве ка. У ви зан тиј ским из во ри ма са оп шта ва се ка ко је бу гар ски 
хан Те ле риг 773. го ди не на ме ра вао да по ро би Вер зи ти ју, од но сно те ри то ри ју ко ју су на се
ља ва ли Вер зи ти, а кон крет ни је кра је ве око Охри да, Пре спе, Би то ља и При ле па (ВИЊ I, 233). 
Пред крај VI II ве ка, по ми ње се Ака мир ар хонт или кнез Сло ве на Вел зи ти је у Те са ли ји, од
но сно јед ног кра ја у Те са ли ји ко ји је на се љен Ве ле ге зи ти ма. Ар хонт Ака мир уче ство вао је 
799. го ди не у по бу ни про тив ца ри це Ири не (ВИЊ I, 235). За Дру го ви те тре ба ре ћи да су 
би ли сна жно сло вен ско пле ме ко је се на се ли ло за пад но од Со лу на. Њи хо ва те ри то ри ја на
зи ва се Дру го ви ти ја, па је на том про сто ру осно ва на по себ на епи ско пи ја (ВИЊ I, 186, 187). 
Име на по ме ну тих пле ме на и на зи ви њи хо вих те ри то ри ја одр жа ли су се ду бо ко у сред њи 
век, па и ка сни је, али ова пле ме на ни су ус пе ла да осну ју по себ не др жа ве. Дру го ви ти су 
има ли сво је гла ва ре ко је ви зан тиј ски пи сци (674–677) на зи ва ју „кра ље ви ма” (ВИЊ I, 204).

3 Сло вен ска пле ме на или де ло ви по је ди них пле ме на на се лили су се у до ли ни до њег 
то ка ре ке Стру ме (Stri mo na) и ре ке Ri hi os. Вре ме ном су ове сло вен ске ску пи не ор га ни зо ва не 
у чвр шће по ли тич ке за јед ни це па се се дам де се тих го ди на VII ве ка по ми њу као Стри мон ци 
(Стру мља ни) и Рин хи ни (ВИЊ I, 200–210). Ре чи Стри мон ци и Рин хи ни ни су па тро ни ми
ко ни, већ су то ге о граф ски на зи ви ко ји су из ве де ни из име на ре ка Стри мон и Ри хи ос. Ове 
сло вен ске ску пи не има ју сво је ста ре ши не па се гла вар Рин хи на по име ну Пр вуд по ми ње 
као „краљ” (rex), што са мо по ка зу је да је ње гов ути цај био ве лики. Дру го ви ти су та ко ђе 
има ли кра ља (rex, ри га) или „кра ље”, што је ја сан по ка за тељ да је про цес по ли тич ке ди фе
рен ци ја ци је да ле ко од ма као, у по след њој че твр ти ни VII ве ка, и код Дру го ви та и код Рин
хи на, а ве ро ват но и код дру гих сло вен ских ску пи на на ши рем под руч ју Со лу на.

4 Име на срп ских про то др жа ва дуж При мор ја ни су па тро ни ми ко ни, већ ге о граф ски 
на зи ви. Ста нов ни ци у Обла сти Не ре тља на или Па га ни, по ре чи ма ви зан тиј ског ца ра и пи
сца, Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та: „во де по ре кло од не кр ште них Ср ба”, и „на је зи ку 
Ро ме ја њи хо ва зе мља се на зи ва Арен та /Не ре тва/, због че га их Ро ме ји на зи ва ју Арен та ни
ма /Не ре тља ни ма/” (ВИЊ II, 64)
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ђу Це ти не и Не ре тве, За ху мље5 од Не ре тве до Ду бров ни ка, Тра ву ни ја6 или 
Тре би ње од Ду бров ни ка до Бо ке Ко тор ске и Ду кља7 или Ди о кли ти ја од Бо ке 
Ко тор ске па до Бо ја не.

Пре ма пи сцу Бар ског ро до сло ва, Ду кља је об у хва та ла де вет жу па, од 
ко јих је пет гра ви ти ра ло Ска дар ском је зе ру (Лу шка, Под луж је, Ку пел ник, 
Об лик и Црм ни ца), док је јед на би ла кон ти нен тал на (Гор ска), а три су би ле 
у При мор ју (Пра прат на, Ку че ва и Гр баљ).8 На ова ко ма лом про сто ру ство
ре на је „про то др жа ва” на че лу са кне зом ко ји се по ми ње тек сре ди ном X 
ве ка, знат но ка сни је у по ре ђе њу са кне зо ви ма Ср би је, Тра ву ни је (Тре би ња) 
и За ху мља.9 Пр ви по име ну по зна ти кнез Ду кље био је Јо ван Вла ди мир ко ји 
је вла дао кра јем X и по чет ком XI ве ка. Он је нај пре при зна вао власт Ви зан
ти је, а по том Бу гар ске, од но сно ца ра Са му и ла чи јом је кћер ком био оже њен. 
Кне за Јо ва на Вла ди ми ра по гу био је Са му и лов си но вац цар Јо ван Вла ди слав 
1016. го ди не. Ка да је ви зан тиј ски цар Ва си ли је II пот чи нио Са му и ло во цар
ство, Ду кља се та да на шла у окви ри ма Ви зан ти је 1018. го ди не.10

5 За ста нов ни ке про то др жа ве За ху мље, Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит из ри чи то 
ка же: „За ху мља ни ко ји са да та мо ста ну ју су Ср би”, а он да об ја шња ва: „За ху мља ни су на
зва ни по пла ни ни ко ја се зо ве Хум, а ина че на је зи ку Сло ве не За ху мља ни зна чи „они иза 
бр да” (ВИЊ II 59). Об ја шње ње ви зан тиј ског ца ра је и за ни мљи во и тач но. Реч За ху мља ни 
ни је па тро ни ми кон ни ти ет нич ка од ред ни ца. То су Ср би ко ји ста ну ју „иза бр да” у од но су 
на оста ле Ср бе. Ге о граф ски ка рак тер на зи ва ове ску пи не Ср ба је ис так нут на нај ви дљи ви ји 
на чин, а по го то во што је са оп ште на и ет нич ка при пад ност За ху мља на.

6 Ге о граф ски на зив је при су тан и ка да су у пи та њу Тра ву ња ни и Ко на вља ни. Кон
стан тин VII Пор фи ро ге нит ка же: „Та мо шњи ста нов ни ци во де по ре кло од не кр ште них Ср ба”, 
као и Не ре тља ни (ВИЊ II, 61, 62). Ис тра жи ва чи обич но по ве зу ју на зив Ко на вли „с ла тин
ском ре чи ca nal lis”.

7 Ге о граф ски на зив је при су тан и у име ну че твр те про то др жа ве у При мор ју, па Кон
стан тин VII Пор фи ро ге нит ка же: „Ду кља се на зи ва по гра ду у овој зе мљи..., а са да је то 
пуст град и до да нас се зо ве Ду кља” (ВИЊ II, 63). Ста нов ни ци Ду кље на зи ва ју се Ду кља
ни, Ди о кли ци ја ни или Ди о кли ћа ни, али то ни је би ло ни по себ но пле ме ни по се бан на род, 
као што су то Бу га ри, Ср би и Хр ва ти. Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит не са оп шта ва из ре ком 
да су Ср би на се ли ли Ду кљу, већ ка же да је зе мља „оста ла пу ста, и за ца ра Ира кли ја по но
во је на се ље на, као и Хр ват ска, Ср би ја, зе мља За ху мља на, Тра ву ни ја и Ко на вље” (ВИЊ II, 
63). Пре ма на ве де ном ре до сле ду зе ма ља мо же се с раз ло гом ре ћи да је и Ду кља на се ље на 
Ср би ма, али се при том мо ра во ди ти ра чу на о при су ству ро ма ни зо ва ног ста нов ни штва, 
пр вен стве но у при мор ским гра до ви ма, а ве ро ват но и у пла нин ским кра је ви ма Ду кље, Да 
је ет нич ка свест Ср ба би ла учвр шће на у Ду кљи по чет ком XI ве ка, ви ди нап. 12–17.

8 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. пр ва, Ти то град 1967, 316–332.
9 Не и ме но ва ни вла дар Ду кље по ми ње се пр ви пут сре ди ном де се тог ве ка, као „ар

хонт Ду кље”(кнез). Ви ди: ВИЊ II, 78. Не и ме но ва ни „ар хонт Ср ба” жи вео је у до ба ца ра 
Иракли ја (610–641). Име на ње го вих по то ма ка и на след ни ка ре ђа ју се од кра ја VI II и то ком 
IX и X ве ка: Ви ше слав, Ра до слав, Про си гој и Вла сти мир ко ји је вла дао из ме ђу 830. и 850. го
ди не. Ар хонт или кнез Вла сти мир ус пео је да Ср би ји при кљу чи Тра ву ни ју, па је удао сво ју 
кћер ку за Кра ји ну, си на Бе ло ја, та да шњег жу па на Тра ву ни је. Ово је опет до каз да је Тра ву
ни ја има ла свог го спо да ра у дру гој че твр ти ни IX ве ка. Бе ло јев син је по сле же нид бе уз диг
нут на ранг „ар хон та”, од но сно на след ног кне за и осни ва ча по себ не ди на сти је у Тре би њу 
(ВИЊ II, 62) Знат но ве ћи успон до жи ве ло је За ху мље под вла да ви ном кне за Ми ха и ла, си на 
Ви ше ти ног. Он је од Ви зан ти је до био ти ту лу ан ти па та (про кон зу ла) и па три ци ја (ВИЊ II, 
60). Ми ха и ло Ви ше вић је ис так ну та и ути цај на по ли тич ка лич ност у пе ри о ду из ме ђу 912. 
и 930. го ди не. Ви ди: С. Ми шић, Хум ска земља у сред њем ве ку. Бе о град 1996, 40–43.

10 Исто ри ја срп ског на ро да I, 171, 175.
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Ви зан тиј ска до м и на ци ја није би ла ду гог ве ка, јер се на уста нак ди гла 
„Ср би ја” 1034, али је тај уста нак угу шен 1036. го ди не.11 Из гле да да се на че лу 
устан ка на ла зио кнез Сте фан Во ји слав ко ји је као за ро бље ник од ве ден у Ца
ри град. Он је оту да по бе гао, па је по дру ги пут ди гао уста нак, ве ро ват но, 
1038. Опи су ју ћи ове до га ђа је ви зан тиј ски пи сац Јо ван Ски ли ца ка же за Сте
фа на Во ји сла ва да је „ар хонт Ср ба”, ко ји је од Ви зан ти је пре о тео, од но сно 
„за у зео зе мљу Ср ба” и оту да про те рао ви зан тиј ског на ме сни ка.12 Ова „зе
мља Ср ба” об у хва та ла је у кон крет ном слу ча ју: Ду кљу, Тра ву ни ју (Тре би
ње) и За ху мље, од но сно При мор је из ме ђу Бо ја не и Не ре тве. Ви зан ти ја се 
ни је ми ри ла са на ста лим гу бит ком, па је по сла ла свог на ме сни ка у Дра чу 
да угу ши уста нак. Ка да је ве ли ка ви зан тиј ска вој ска упа ла на оса мо ста ље ну 
те ри то ри ју, „Ср би” су до зво ли ли вој сци да пљач ка и па ли зе мљу и док се не
при ја тељ ска вој ска тим по слом ба ви ла: „Ср би су за у зе ли и чу ва ли клан це.”13 
За хва љу ју ћи ве што по ста вље ној за се ди, кнез Сте фан Во ји слав је уни штио 
ве ли ку ви зан тиј ску вој ску. Во ји сла ва је на сле дио син Ми ха и ло ко ји је, пре ма 
пи са њу већ по ми ња ног Јо ва на Ски ли це, „по стао вла дар Три ба ла и Ср ба”.14 
По сле на ве де них ци та та из ви зан тиј ских из во ра мо же се са си гур но шћу 
ре ћи, да су кнез Во ји слав и ње гов син Ми ха и ло би ли вла да ри Ср ба у Ду кљи, 
Тре би њу и За ху мљу, а та ко ђе и да не по сто ји не ки по се бан „ду кљан ски на
род”.15 На те ри то ри ји Ду кље жи ве ли су Ду кља ни, као што су на те ри то ри ји 
Тра ву ни је жи ве ли Тра ву ња ни (Тре бињ ци), а на под руч ју За ху мља – За ху
мља ни, а ко је је ви зан тиј ски цар и пи сац, Кон стан тин Пор фи ро ге нит, из ре
ком са оп штио да су сви они Ср би и да су се до се ли ли као Ср би.16 О ет нич
ком по ре клу Сте фа на Во ји сла ва до но си за ни мљи ва оба ве ште ња ви зан тиј ски 
пи сац Ке кав мен, ко ји за Во ји сла ва ка же да је „Тра ву ња нин Ср бин” и „Во ји
слав Ду кља нин”.17 Ови се по да ци не ис кљу чу ју ме ђу соб но, јер је Во ји слав 
по ре клом из Тре би ња, а као вла дар Ду кља нин, док је по на род но сти Ср бин, 
као и сви чла но ви ди на сти је Во ји сла ви ћа.

По ли тич ки цен тар др жа ве кне за Во ји сла ва и ње го вих на след ни ка на
ла зио се у Ду кљи, али су се у гра ни ца ма др жа ве на ла зи ле још две срп ске 
исто риј ске обла сти: Тра ву ни ја (Тре би ње) и За ху мље. На др жав ној те ри то
ри ји би ло је нај ма ње 30 жу па, па се ти ме об ја шња ва и ре ла тив на моћ но во
ство ре не др жа ве ко ја је мо гла да се су прот ста вља ви зан тиј ској вој сци.18 За 
вре ме вла да ви не Во ји сла вље вог си на Ми ха и ла и Ми ха и ло вог на след ни ка 
Бо ди на, те ри то ри јом ује ди ње них срп ских при мор ских зе ма ља, то ком по
след ње че твр ти не XI ве ка, др жав ност је ов де до би ла нај ви дљи ви ја и нај
зна чај ни ја обе леж ја. Кнез Ми ха и ло сте као је до сто јан ство кра ља (1076), 

11 ВИЊ III, 156. Из гле да да се под „Ср би јом” у овом слу ча ју под ра зу ме ва Ду кља (ВИЊ 
III, 156 нап. 243).

12 ВИЊ III, 157. Исто ри ја срп ског на ро да I, 182 (с. Ћир ко вић).
13 ВИЊ III, 161. Исто ри ја срп ског на ро да I, 183, 184.
14 ВИЊ III, 162. Исто ри ја срп ског на ро да I, 186.
15 Да је и За ху мље ула зи ло у са став др жа ве Сте фа на Во ји сла ва све до чи чи ње ни ца, 

што је кнез Во ји слав за ро био ви зан тиј ског „стра те га” са се ди штем у Ду бров ни ку и ве за ног 
од вео у Стон (ВИЊ III, 212, 213. Исто ри ја срп ског на ро да I, 186.

16 Ви ди нап. 4, 5. и 6.
17 ВИЊ III 210, 212. Исто ри ја срп ског на ро да I, 182.
18 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. пр ва, 318–346.
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док је за вре ме вла да ви не кра ља Бо ди на, бар ски би скуп уз диг нут на ранг 
над би ску па, од но сно ар хи е пи ско па.19 По сле бр зог успо на но во ство ре не кра
ље ви не Ду кље, Тра ву ни је и За ху мља, усле дио је још бр зи пад, због то га што 
Ду кља као ма ла и пе ри фер на област ни је мо гла за др жа ти во де ћу уло гу ме ђу 
срп ским зе мља ма. Пред крај XI ве ка во де ће ме сто пре у зе ла је ис точ на област 
пр во бит не Ср би је, с цен тром у Ра си, по зна та у из во ри ма и ли те ра ту ри као 
Ра шка.20

Сре ди ном XII ве ка и Ра шка и Ду кља на ла зи ле су се под сна жном до
ми на ци јом Ви зан ти је. Без са гла сно сти ви зан тиј ског ца ра Ма ној ла I Ком
ни на (1143–1180), ни ко ни је мо гао по ста ти ве ли ки жу пан у Ра шкој, ни ти 
ве ли ки кнез у Ду кљи.21 Би ло је то по зна то и пи сцу Бар ског ро до сло ва ко ји 
ка же, да по сле смр ти ле ген дар ног кра ља Гра ди ње, ње гов син: „кнез Ра до
слав (Ra do sla us kne si us) от пу то ва ца ру Ма ној лу ко ји га бла го на кло но при
ми и да де му це лу зе мљу да њо ме го спо да ри, ка ко је ра ни је др жао ње гов 
отац. По сле је кнез Ра до слав (kne si us Ra do sla us), вра тив ши се од ца ра, по
чео да, за јед но са сво јом бра ћом, др жи зе мљу и њо ме го спо да ри.”22 Не што 
ка сни је од мет ну ли су се од Ра до сла ва ње го ви не при ја те љи ко ји су до ве ли 
кне за Де су, си на ра шког жу па на Уро ша I, па су му пре да ли власт у Тре би
њу и Зе ти. Кне зу Ра до сла ву оста ла је при мор ска област од Ко то ра до Ска
дра, ода кле је он за по чео бор бу про тив кне за Де се. Из гле да да се све ово 
до го ди ло око 1150, или 1151. го ди не.23 Не за др жа ва ју ћи се ду же на суд би ни 
кне за Де се, ко ји је ка сни је по стао ве ли ки жу пан Ра шке, тре ба ис та ћи да је 
у то до ба вла дар Ду кље имао ти ту лу кне за или ве ли ког кне за, а не кра ља 
као ње го ви прет ход ни ци на пре сто лу. Био је то ујед но и ви дљив знак сла
бље ња др жав но сти у Ду кљи, а ако се то ме до да одва ја ње исто риј ских обла
сти Тра ву ни је и За ху мља од Ду кље, он да сла бље ње др жав но сти по ста је 
још ја сни је. С ти ту лом кне за по ми ње се и по след њи вла дар Ду кље из ди
на сти је кра ља Бо ди на, ве ли ки кнез Ми ха и ло.24 Он је го спо да рио Ду кљом 
и Тре би њем, сва ка ко уз са гла сност ца ра Ма ној ла I Ком ни на, али су из ван 
ње го ве вла сти би ли гра до ви у При мор ју, у ко ји ма су де ло ва ли ви зан тиј ски 
ор га ни упра ве. Из до ку мен та о осве ће њу ка те дра ле Св. Три пу на у Ко то ру, 
са зна је се да се то до го ди ло 1166. го ди не (19. ју на): „ка да се на пап ској сто
ли ци на ла зио па па Алек сан дар а ца ре вао нај по бо жни ји и веч ни по бед ник 
Ма ној ло (Ком нин), а на ме сник (dux) Дал ма ци је и Ду кље (Di oc lie) био кир 

19 Јед но пи смо па пе Гр гу ра VII би ло је упу ће но, ја ну а ра 1077. го ди не „Ми хај лу кра
љу Сло ве на” (Исто ри ја срп ског на ро да I, 189). Под пој мом „Сло ве на” у кон крет ном слу ча
ју под ра зу ме ва ју се Ср би. Ти ту лу кра ља но сио је и Ми хај лов син и на след ник, па је па па 
Кле мент III, по чет ком 1089. го ди не, на мол бу „Бо ди на пре слав ног кра ља Сло ве на” из дао 
бу лу Пе тру, ду кљан ском над би ску пу, ко јом је одо брио упо тре бу над би скуп ског па ли ја 
(Исто ри ја срп ског на ро да I, 195).

20 ВИЊ III, 383–390. Исто ри ја срп ског на ро да I, 197–200 (Ј. Ка лићМи ју шко вић).
21 Ј. Ка лић, „Ра шки ве ли ки жу пан Урош II”, ЗР ВИ 12 (1970) 21–39.
22 Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, при ре дио Д. И. Син дик у са рад њи са Г. То мо

вићем, Це ти ње 1996, 105, 147. Исто ри ја Цр не Го ре, књ. пр ва, 402–405. Ду кља је би ла пот чи
ње на Ви зан ти ји и за време ца ра Јо ва на II Ком ни на (1118–1143). Ви ди: К. Ји речек, Исто ри ја 
Ср ба I, 140, нап. 102.

23 М. Бла го је вић, „Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез”, ЗР ВИ 41 (2004) 300 (= Не ма њи ћи и 
Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, Бе о град 2004, 29).

24 М. Бла го је вић, н.д., 300, 301 (= Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи, 30, 31).
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Иза на ци је, ко ји је истом по све ће њу по сво јој сло бод ној во љи и са на кло но
шћу при су ство вао, а у Ко то ру је Ви та био при ор”.25 Пре ма на ве де ном ци
та ту, на нај ни жем по ло жа ју на ла зио се при ор, ка сни је кнез (co mes) Ко то ра, 
као пред став ник ло кал не упра ве. На знат но ви шем по ло жа ју на ла зио се 
ду ка (dux) ви зан тиј ске про вин ци је Дал ма ци је и Ди о кли ти је, кир Иза на ци
је, ве ро ват но кир Исак, док се на вр ху по сто је ће пи ра ми де на ла зио нај по
бо жни ји цар и веч ни по бед ник Ма ној ло I Ком нин. Ов де тре ба још до да ти, 
ка ко је: „ду ка у XII ве ку у сво јим ру ка ма об је ди нио вој ну и ци вил ну власт и 
по стао но ви, ти пи чан управ ник про вин ци је”.26 У кон крет ном слу ча ју ду ка 
кир Иза на ци је на ла зио се на че лу ви зан тиј ске про вин ци је „Дал ма ци је и 
Ди о кли ти је”. На осно ву на ве де них чи ње ни ца мо же се ре ћи да су Ко тор и 
гра до ви ко ји су ула зи ли у са став по ме ну те про вин ци је, од но сно „те ме” Дал
ма ци је и Ди о кли ти је, би ли не по сред но пот чи ње ни ви зан тиј ском дук су кир 
Иза на ци ју.

Не по сред но го спо да ре ње Ви зан ти је гра до ви ма дуж При мор ја и не ким 
кра је ви ма ду бље у уну тра шњо сти коп на, за вре ме вла да ви не ца ра Ма ној ла 
I Ком ни на, не под ле же ни ка квој сум њи. У исто ри о гра фи ји ни је по у зда но 
утвр ђе но ко ли ко је ду го вла дао кнез Ра до слав и ка да га је за ме нио ве ли ки 
кнез Ми ха и ло. Власт и јед ног и дру гог, као ви зан тиј ских ва за ла, осе ћа ла 
се ду бље у уну тра шњо сти зе мље, док су гра до ви са око ли ном ула зи ли у 
са став ви зан тиј ске про вин ци је „Дал ма ци је и Ди о кли ти је”. Пре ма јед ном 
не да ти ра ном пи сму бар ског над би ску па Гр гу ра, власт ве ли ког кне за Ми
ха и ла би ла је огра ни че на од ње го вих „уја ка”, а по ту ма че њу К. Ји ре че ка од 
Ми хај ло вих „стри че ва”, у сва ком слу ча ју од Сте фа на Не ма ње и ње го ве 
бра ће Стра ци ми ра и Ми ро сла ва.27 Вла да ви на ве ли ког кне за Ми ха и ла и у 
Ду кљи и у Тре би њу би ла је окон ча на пре 1189. го ди не, али ни је по зна то на 
ко ји на чин. У исто ри о гра фи ји је по у зда но до ка за но да су Ко тор и де ло ви 
да на шње Ре пу бли ке Цр не Го ре, а пре ци зни је њен ју жни део, већ ја ну а ра 
1186, по ста ли ин те грал ни део др жа ве ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње.28 
Све се то до го ди ло то ком ра та из ме ђу Ви зан ти је и Ра шке ко ји је, с пре ки
ди ма, тра јао од 1183. до 1190. го ди не.

По сле окон ча ња ду го трај них су ко ба и ус по ста вља ња ми ра, др жа ва срп
ског ве ли ког жу па на про ши ре на је у прав цу ис то ка и ју га. При кљу чи ва ње 
но вих обла сти др жа ви Сте фа на Не ма ње при ка зу је се, по не кад, у исто ри о
гра фи ји као обич но осва ја ње. По зна то је да се у ра то ви ма те ри то ри је гу бе 
и за у зи ма ју, али ка да је у пи та њу под руч је сред њо ве ков не Ду кље и Дал ма

25 Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, 157, 158.
26 Љ. Мак си мо вић, Ви зан тиј ска про вин циј ска упра ва у до ба Па ле о ло га, Бе о град 1972, 

65.
27 К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I, Бе о град 1952, 153; М. Бла го је вић, „Ве ли ки кнез и зе

маљ ски кнез”, ЗР ВИ 41, 301 (= Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи, 31)
28 Исто ри ја срп ског на ро да I, 252, 253. Ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња по ми ње се као 

вла дар Ко то ра већ ја ну а ра 1186. го ди не, па Ко тор ско ве ће до но си јед ну од лу ку: „In no mi ne 
eter ni Dei et Sal va to ris no stri Je su Chri sti. An no mi le si mo cen te si mo oc tu a ge si mo sex to, men se 
ianu a rio, tem po re do mi ni no stri Ne man ne iupa ni Ras se”. Да ти ра ње ове од лу ке по вла да ви ни 
ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње и са на гла ском да је он „го спо дин” Ко то ра на, пред ста вља 
по у здан до каз да је Не ма ња по стао вла дар и Ко то ра и це ле Зе те, од но сно Ди о кли ти је и Дал
ма ци је. За го ре на ве де ни ци тат ви ди: Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, 159.



13

ци је, од но сно Зе те, та да се уз упо тре бу ре чи „осва ја ње” не са оп шта ва пре
ци зно шта се за и ста до го ди ло. Де ли мич но об ја шње ње о овом до га ђа ју на
ла зи се у Хи лан дар ској осни вач кој по ве љи ко ју је из дао Сте фан Не ма ња 
(1198), та да као мо нах Си ме он. У из да тој хи лан дар ској ис пра ви, бив ши ве
ли ки жу пан не по ми ње ни ка кво осва ја ње, за у зи ма ње или оти ма ње ту ђих те
ри то ри ја, већ јед но став но ка же: „об но вих сво ју де ди ну” и „уз ди гох про па
лу сво ју де ди ну”, на тај на чин што „при о бре тох” или „про на ђох од Мор ске 
зе мље Зе ту и с гра до ви ма, а од Ар ба на са Пи лот, а од грч ке зе мље Лаб с 
Ли пља ном, Глбо чи цу, Ре ке, За гр ла ту, Лев че, Бе ли цу, Ле пе ни цу”.29 Сте фан 
Не ма ња у осни вач кој по ве љи Хи лан да ра не пре ћут ку је да су до та да Ар ба
на си др жа ли Пи лот, од но сно до ли ну Дри ма, а Гр ци или Ви зан тин ци Ко со
во и шест жу па у По мо ра вљу, али ни шта слич но не ка же за Зе ту, од но сно 
Ди о кли ти ју и Дал ма ци ју. За по след ње две обла сти са оп ште на је са мо ге о
граф ска од ред ни ца, од но сно да је у пи та њу део При мор ја. О све му шта се 
та да за и ста до го ди ло, знат но пот пу ни ја оба ве ште ња са оп шта ва Не ма њин 
на след ник и син Сте фан. У Жи ти ју свог оца, од но сно Све тог Си ме о на, Сте
фан по ред оста лог ка же: „Ди о кли ти ју и Дал ма ци ју, ота ча ство и ро жде ни је 
сво је, пра ву де ди ну сво ју, ко ја је си лом по ко ре на од ро да грч ко га и са зи да
ни су гра до ви у њој од ру ку њи хо вих, та ко да се про зва ла грч ка област, а 
ко ји ма су име на: Дањ град, Сар до ни ки град, Дри васт, Ро саф град зва ни 
Ска дар, град Свач, град Ул цињ, град слав ни Бар”, а пре све га град Ко тор.30 
Све ове гра до ве, осим Ко то ра, ве ли ки жу пан „по о ба ра и по ру ши” и „ис тре
би грч ко име, да се ни ка ко не по ми ње име њи хо во у тој обла сти. На род свој 
у њи ма не по вре ђен оста ви да слу жи др жа ви ње го вој”.31

За бо ље раз у ме ва ње оп шир ног ци та та по треб но је об ја сни ти по је ди не 
из ра зе и тер ми не. На пред је ре че но да је Ди о кли ти ја об у хва та ла де вет жу па 
ко је су гру пи са не око Ска дар ског је зе ра и дуж При мор ја, док се под Дал
ма ци јом под ра зу ме ва ви зан тиј ска про вин ци ја, од но сно „те ма”, са го ре на

29 Ђ. Три фу но вић, В. Бје ло гр лић, И. Бра јо вић, Хи лан дар ска осни вач ка по ве ља све то га 
Си ме о на и све то га Са ве, Осам ве ко ва Сту де ни це, Бе о град 1986, 54, 56, 58 (да ље: Хи лан дар
ска осни вач ка по ве ља). Осни вач ка по ве ља ма на сти ра Хи лан да ра ко ју је из дао Сте фан Не
ма ња, та да мо нах Си ме он, об ја вље на је на ви ше ме ста. Реч „при о бре тох”, од но сно гла гол 
при о брѣ сти, пре во ђен је на раз ли чи те на чи не. Ђ. Да ни чић је про ту ма чио по ме ну ту реч уз 
по моћ ла тин ских гла го ла: acqu i re re и re pe ri ri (Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских II, 
433). Ђ. Три фу но вић, В. Бје ло гр лић, И. Бра јо вић, реч „при о бре тох” пре во де као „при до бих” 
(Хи лан дар ска осни вач ка по ве ља, 58). Они су при хва ти ли ту ма че ње ко је је сво је вре ме но 
дао Л. Мир ко вић, а при хва тио Д, Бог да но вић, а кон крет но да сред њо ве ков на реч „при о бре
тох” зна чи што и да на шња „при до бих” (Све ти Са ва, Са бра ни спи си, Да на шња је зич ка вер
зи ја Л. Мир ко вић и Д. Бог да но вић, Бе о град 1986, 31). За раз ли ку од прет ход них при ре ђи
ва ча, Љи ља на Ју хасГе ор ги јев ска ни је пре во ди ла реч „при о бре тох”, већ је за др жа ла њен 
об лик (Сте фан Пр вовен ча ни, Са бра ни спи си, Да на шња је зич ка вер зи ја: Љ. Ју хасГе ор ги
јев ска, Л. Мир ко вић и М. Ба шић, Бе о град 1988, 55). По сле Не ма њи не из ја ве „об но вих сво ју 
де ди ну” и „уз ди гох про па лу сво ју де ди ну”, он да се сред њо ве ков на реч „при о бре тох” мо же 
бо ље об ја сни ти уз по моћ ла тин ског гла го ла „re pe ri ri”, ко ји по ми ње Ђ. Да ни чић, са основ ним 
зна че њи ма: опет на ћи, про на ћи.

30 В. Ћо ро вић, „Жи ти је Си ме о на Не ма ње од Сте фа на Пр во вен ча ног”, Све то сав ски збор
ник. књ. 2, Из во ри, Бе о град 1939, 31, 32 (да ље: Жи ти је Си ме о на Не ма ње); Сте фан Пр во вен
ча ни, Са бра ни спи си, 73.

31 Исто.
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ве де ним гра до ви ма.32 Сте фан Не ма ња у Хи лан да р ској по ве љи не упо тре
бља ва ан тич ке на зи ве Дал ма ци ја и Ди о кли ти ја, већ до ма ћи на зив Зе та, 
што упу ћу је на кон ста та ци ју да се по ли тич ко је згро из Ду кље по ме ри ло 
пре ма се ве ро за па ду, у до ли ну ре ке Зе те.33 На че лу ви зан тиј ске про вин ци је 
Дал ма ци је и Ди о кли ти је, за вре ме вла да ви не Ма ној ла I Ком ни на, на ла зио 
се ца рев на ме сник с ти ту лом ду ке, од но сно дук са, и он је био ста ре ши на 
свих вој них и ци вил них вла сти. Пре ма го ре на ве де ном ци та ту, Ди о кли ти ја 
и Дал ма ци ја су „ота ча ство”, „ро жде ни је” и „де ди на” Сте фа на Не ма ње. Под 
сред њо ве ков ним тер ми ном „ота ча ство” под ра зу ме ва се др жа ва у са вре ме ном 
зна че њу ове ре чи,34 а под „ро жде ни јем” у кон крет ном слу ча ју под ра зу ме ва 
се за ви чај, док је „де ди на” пред ста вља ла не де љив за јед нич ки и на след ни 
зе мљо по сед јед ног ро да или брат ства, а у кон крет ном слу ча ју вла дар ског 
ро да из ко јег је по ти цао Сте фан Не ма ња.35 На ве де ни тер ми ни пред ста вља
ју по у здан до каз да су пра ва срп ског ве ли ког жу па на би ла нео спор на, али је 
део „ота ча ства” (др жа ве), за тим „ро жде ни је” (за ви чај) и део „де ди не” си лом 
др жао „род грч ки”, од но сно Ви зан тин ци са упо ри шти ма у гра до ви ма, па се 
због то га Ди о кли ти ја и Дал ма ци ја про зва ла „грч ка област”. Под сред њо ве
ков ним тер ми ном „област” под ра зу ме ва се управ но под руч је, а у кон крет
ном слу ча ју то је би ло „грч ко”, од но сно ви зан тиј ско управ но под руч је. 
Пре ма то ме, Сте фан Не ма њић као пи сац Жи ти ја Све тог Си ме о на тач но је 
де фи ни сао по ло жај Ди о кли ти је и Дал ма ци је као ви зан тиј ско управ но под
руч је, од но сно као „те му”. На овој те ри то ри ји Сте фан Не ма ња је „по о ба

32 Ви зан тиј ска „те ма” „Дру га Дал ма ци ја” или „Гор ња Дал ма ци ја” са цен тром у Ду
бров ни ку осно ва на је по сле 1018. го ди не, од но сно по сле ве ли ких осва ја ња ца ра Ва си ли ја 
II. Те ма је би ла ма ла, а гра ни це про мен љи ве, па је већ по сле устан ка Сте фа на Во ји сла ва, 
од носно по сле 1042. го ди не, огра ни че на на Ду бров ник са око ли ном (ВИЊ III, 212). Оста ли 
гра до ви те ме Дал ма ци је, „Зе та” и Стон, би ли су под вла шћу кне за Во ји сла ва. Не ко ли ко 
годи на ка сни је, из гле да, да је и Ду бров ник при зна вао власт Во ји сла вље вог на след ни ка, 
кра ља Ми ха и ла (Исто ри ја срп ског на ро да I, 192). С по сте пе ним ја ча њем Ви зан ти је у XII 
ве ку, а по себ но за вре ме ца ра Ма ној ла II Ком ни на, ста ње се из ме ни ло. Та да су се гра до ви: 
Дањ, Сард, Дри васт, Ска дар, Свач, Ул цињ, Бар, Ко тор и Ду бров ник, на ла зи ли у окви ри ма 
те ме Гор ње Дал ма ци је. Опи су ју ћи су коб са Ми хај лом, го спо да рем Епи ра (1215), Сте фан 
Пр во вен ча ни ка же: да град Ска дар „уисти ну, Дал ма ци ји при па да” (Сте фан Пр во вен ча ни, 
Са брани спи си 93).

33 Ви ди нап. 29. На зив „Зе та” био је по знат већ ви зан тиј ском пи сцу Ке кав ме ну, ко ји 
ка же да је и Зе та би ла под вла шћу кне за Во ји сла ва, као и „гра до ви (те ме) Дал ма ци је”(ВИЊ 
III, 212). Ке кав мен је сво је де ло пи сао из ме ђу 1075. и 1078. го ди не.

34 Реч „ота ча ство” по че ла је ве о ма ра но да се упо тре бља ва у зна че њу пој ма „др жа ве”. 
То већ чини на мно го ме ста у Жи тију Св. Си ме о на ве ли ки жу пан Сте фан Не ма њић. При мера 
ра ди, он се са стао са угар ским краљем „на ме ђи ота ча ства мо је га у гра ду Рав но ра (Ћу при ји)”, 
а по том је осу је тио на пад ла тин ског ца ра Хен ри ка Флан дриј ског, ко ји „не мо га ше из и ћи 
из ота ча ства мо јег, јер за тво рих све ста зе ње го ве” (Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, 
100, 101). Ов де тре ба још до да ти, да се др жав ни са бо ри у сред њо ве ков ној Ср би ји на зи ва ју 
„са бо ри ота ча ства” (М. Бла го је вић, „Срп ски са бор и са бо ри ота ча ства Не ма њи ћа и Ла за
ре ви ћа”, Глас СДX СА НУ, Оде ље ње исто риј ских на у ка, књ. 14 (2008) 1–40. При ме ра има 
мно го, па их не тре ба по себ но на во ди ти.

35 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва у Не ма њић кој др жа ви, Бе о град 19962, 569. 
У че шком реч „de di na”, по ред оста лог, зна чи и не де љи во вла сни штво зе мље (Че шкосрп
ски реч ник, Изд. СА НУ, Бе о град 2000, 187). По што је Не ма ња об на вљао сво ју де ди ну, он 
је са мо про на ла зио по је ди не жу пе и обла сти ко је су за по се ли Ви зан тин ци, Ар ба на си или 
не ко дру ги, па их као нео ту ђи ве зе мљо по се де вра ћао срп ској др жа ви.
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рао” ви зан тиј ске гра до ве, од но сно утвр ђе ња и у тим ме сти ма „ис тре био 
грч ко име”, од но сно ис ко ре нио Ви зан тин це и њи хо ве при ста ли це. На осно ву 
крат ке ана ли зе ла ко 6е се за кљу чи ти да је срп ски ве ли ки жу пан осло бо дио 
од ту ђин ске или ви зан тиј ске вла сти свој за ви чај, део сво је др жа ве и део на
след них зе мљо по се да, а кон крет но Зе ту, од но сно те ри то ри ју Ди о кли ти је и 
Дал ма ци је, где је уки нуо ви зан тиј ску власт, нај ка сни је 1185. го ди не. Са уки
да њем ви зан тиј ске упра ве, Ди о кли ти ја и Дал ма ци ја по ста ју ин те грал ни 
де ло ви др жа ве Сте фа на Не ма ње и ње го вих на след ни ка. Ан тич ки на зи ви 
ових обла сти, као до бро по зна ти ши ром Ме ди те ра на, ући ће и у вла дар ску 
ти ту ла ту ру пр вих срп ских кра ље ва.36

Срп ски ве ли ки жу пан је Ди о кли тију и Дал ма ци ју 1185. или 1189. го ди
не, по ве рио свом нај ста ри јем си ну Ву ка ну. Би ло је то у скла ду с та да шњим 
оби ча јем да се др жав на те ри то ри ја де ли из ме ђу му шких чла но ва вла да ре
ве по ро ди це, па су на тај на чин ства ра не „уде о не кне же ви не”.37 Ву кан је 
ве ро ват но до био сво ју „уде о ну кне же ви ну” већ 1189. го ди не, јер је кне ги ња 
Де си сла ва, же на по след њег вла да ра Ду кље из ди на сти је кра ља Бо ди на, ве
ли ког кне за Ми ха и ла, на пу сти ла зе мљу и сти гла у Ду бров ник ав гу ста 1189. 
го ди не, у прат њи сво јих дво ра на и бар ског над би ску па Гр гу ра.38 Кне ги ња 
је та да пре да ла Ду бров ча ни ма сво ја два бро да, а ка сни је јој се гу би траг у 
из во ри ма. По зна то је да се Сте фан Не ма ња до бро вољ но од ре као пре сто ла 
и од лу чио да се за мо на ши, па је по во дом то га са звао др жав ни са бор (1196) 
ко јем је за свог на след ни ка од ре дио мла ђег си на Сте фа на.39 Ста ри јем си ну 
Ву ка ну до де лио је та да ти ту лу ве ли ког кне за, па га је ти ме из јед на чио у 
до сто јан ству са ве ли ким жу па ном, али не и у вр хов ној вла сти у др жа ви. 
Ву кан се по ми ње као „уде о ни кнез” 1190, а 1195. го ди не као „краљ”: Ди о
кли је, Дал ма ци је, Три бу ние, То пли це и Хво сна, али се у истом из во ру, пре 
ци ти ра не ти ту ла ту ре, по ми ње „го спо дин Не ма ња ве ли ки жу пан”, као вр
хов ни вла дар др жа ве.40 Ти ту ла „кра ља” упо тре бље на је уз Ву ка но во име у 
скла ду са тра ди ци јом, јер су ра ни је Ду кљом вла да ли кра ље ви, по том ци 
Сте фа на Во ји сла ва и ње го вог си на кра ља Ми ха и ла. По ред ти ту ле „кра ља”, 
по себ ну па жњу при вла че и обла сти ко је су ушле у са став Ву ка но ве „уде о не 
кне же ви не”. У пи та њу су Ду кља, Дал ма ци ја, Тре би ње (Тра ву ни ја), Хво сно 
(Ме то хи ја) и То пли ца, прак тич но ју го за пад ни део та да шње срп ске др жа ве. 
Убр зо по сле Не ма њи ног си ла ска с пре сто ла и мо на ше ња, из гле да да ве ли ки 
кнез Ву кан ви ше ни је при зна вао вр хов ну власт ве ли ког жу па на, од но сно 
свог мла ђег бра та Сте фа на Не ма њи ћа (Пр во вен ча ног). На та кву кон ста ци ју 

36 Ди о кли ти ја и Дал ма ци ја уне те су у вла дар ску ти ту ла ту ру већ кра ља Сте фа на Пр
во вен ча ног (Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, 109, 117).

37 M. Ди нић, „Три по ве ље из ис пи са Ива на Лу чи ћа”, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те
та у Бе о гра ду, књ. III (1955) 69–71, 88. М. Бла го је вић, „Срп ске уде о не кне же ви не”, ЗР ВИ 
56 (1997) 45–62 (= Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, 1–20).

38 А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва, Бе о град 1926, 4, 5. М. Бла го је
вић, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 301.

39 Н. Ра дој чић, Срп ски др жав ни са бо ри у сред њем ве ку, Бе о град, 1940, 68–73; М. 
Бла го је вић, Срп ски са бо ри и са бо ри ота ча ства Не ма њи ћа и Ла за ре ви ћа, 9–12.

40 У нат пи су о из град њи Цр кве Св. Лу ке у Ко то ру (1195) са оп шта ва се да је цр ква 
по диг ну та: „sub tem po re do mi ni Ne ma ne mag ni iupa ni et fi lii sui Vel ca ni re gi Di oc lie, Dal ma
tie, Tri bu nie, To pli ze et Co sne”. (Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та, 160, 161).
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упу ћу је чи ње ни ца, што се вр хов на власт ве ли ког жу па на не по ми ње у ко
тор ским до ку мен ти ма ко ји су на ста ли из ме ђу 1197. и 1200. го ди не. Ко тор ски 
кнез Бог дан и су ди је до не ли су јед ну од лу ку 1197. го ди не: „Sub tem po re do mi ni 
no stri Vel can ni, Di oc lie, Dal ma tie, Tri bu nie atque To pli ze in cli ti re gis”.41 У ци
ти ра ној ла тин ској ти ту ла ту ри не по ми ње се вла да ви на ве ли ког жу па на 
Сте фа на Не ма њи ћа, већ са мо „наш го спо дин”, „слав ни краљ” Ву кан и што 
је бит но, у ти ту ла ту ри се ви ше не по ми ње Хво сно или Ме то хи ја, а то опет 
зна чи да Хво сно ви ше не при па да Ву ка но вој уде о ној кне же ви ни. Оса мо ста
љи ва ње уде о ног кне за, а исто вре ме но и су жа ва ње ње го ве кне же ви не, са
оп ште но је на по сре дан на чин скра ћи ва њем вла дар ске ти ту ла ту ре у два 
ко тор ска до ку мен та из 1199. и 1200. го ди не. Пр ви до ку мент из дат је „за вре
ме кра ља Ву ка на и град ског кне за Де си ми ра”,42 а дру ги „за вре ме на ше га 
го спо ди на кра ља Ву ка на, и док је код нас упра вљао об ла шћу Де си мир, ње
гов слу га”.43 Обе ти ту ла ту ре ја сно по ка зу ју да је је ди ни вла дар Ко то ра, а 
по свој при ли ци и не ка да шње Ду кље и Дал ма ци је био Ву кан, док се вр
хов на власт ве ли ког жу па на Сте фа на не по ми ње, па се ве ро ват но ни је ни 
осе ћа ла. У Ву ка но вој слу жби на ла зио се и ко тор ски кнез Де си мир. По сто
је ће ста ње у Ко то ру се про ме ни ло, нај ка сни је, до сеп тем бра 1201. годи не 
ка да је La u ro Zan, гра ђа нин Ве не ци је: „по ло жио за кле тву ве ли ком жу па ну 
Сте фа ну и ње го вим си но ви ма...да ће вер но оба вља ти ду жност кне за” у Ко
то ру.44 На осно ву овог по да тка мо же се за кљу чи ти да је Ко тор 1201. го ди не 
из дво јен из Ву ка но ве уде о не кне же ви не, као што је то не што ра ни је учи
ње но са Хво сном (Ме то хи јом) и То пли цом, па је то мо гао би ти „ca sus be li”. 
Рат је уско ро бук нуо свом сво јом же сти ном. Ву кан је до био вој ну по моћ од 
угар ског кра ља, па је сре ди ном 1202. го ди не про те рао Сте фа на Не ма њи ћа 
из Ра шке и за у зео пре сто ве ли ког жу па на. Бор бе су на ста вље не и сле де ћих 
го ди на у ко ји ма је Сте фан Не ма њић по сте пе но по ти ски вао Ву ка на, та ко да 
је ус пео да се вра ти на ве ли ко жу пан ски пре сто, кра јем 1204. или 1205. го
ди не.45 По сле за вр шет ка гра ђан ског ра та, ве ли ком жу па ну Сте фа ну Не ма
њи ћу при па ла је вр хов на власт у це лој др жа ви, док је ве ли ки кнез Ву кан 
за др жао сво ју уде о ну кне же ви ну ко ја је об у хва та ла Ду кљу, Дал ма ци ју, а 
ве ро ват но и Тре би ње. На овој те ри то ри ји уде о ни кнез је имао ши ро ка овла
шће ња као и ра ни је, па се по на шао као пра ви вла дар. Имао је сво ју вла сте лу, 
сво ју вој ску, по себ не при хо де, управ ни апа рат, одр жа вао је ди пло мат ске 
ве зе са па па ма и угар ским кра љем, при зна ва ју ћи не ко вре ме ње го ву вр хов
ну власт, а уче ство вао је и у ра ду цр кве ног са бо ра Бар ске над би ску пи је.46 

41 Д. Син дик, „О по ли тич ким и друштве ним при ли ка ма у Ко то ру кра јем XII ве ка”, 
При ло зи I, Цр ква све тог Лу ке кроз вје ко ве, Ко тор 1997, 19.

42 Од лу ка је до не та ју ла 1199. го ди не у Ко то ру: „sub tem po re re gis Vel can ni et co mi ti 
ci vi ta tis De si mir” (Д. Син дик, „О по ли тич ким и дру штве ним при ли ка ма у Ко то ру”, При ло
зи II, 20).

43 Од лу ка је до не та ја ну а ра 1200. го ди не у Ко то ру: ” sub tem po re do mi ni no stri re gis 
Vel can ni, et co mi ta tum re gen te apud nos De si mi rus eius fa mu lus” (Д. Син дик, „Ко тор ска ис
пра ва из 1200. го ди не”, ИЧ 37 (1990) 203; Пи сци сред њо вје ков ног ла ти ни те та,162)

44 Д. Син дик, О по ли тич ким и дру штве ним при ли ка ма у Ко то ру, 15.
45 Исто ри ја срп ског на ро да I, 268–270.
46 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, Ти то град 1970, 4, 5, 15–18.
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Ово опет по ка зу је да су сви за те че ни еле мен ти др жав но сти у Ду кљи и Дал
ма ци ји са чу ва ни и у уде о ној кне же ви ни Ву ка на Не ма њи ћа.

Сва на ве де на и дру га пра ва при па да ла су Ву ка но вом си ну и на след ни
ку, ве ли ком кне зу Ђор ђу, ко ји се та ко ђе по ми ње са ти ту лом „кра ља”, али 
са мо на те ри то ри ји ко јом је го спо да рио. „Краљ” Ђор ђе се с бра том Мла ђе
ном и ро ђа ци ма оба ве зао 1208. го ди не на при ја тељ ство и вер ност Мле ча
ни ма.47 Пра ва уде о ног кне за, а ујед но и на сле ђе ни еле мен ти др жав но сти 
Ду кље и Дал ма ци је, ни су пре тр пе ли осет ни је про ме не ка да је Сте фан Пр во
вен ча ни до био кра љев ску ти ту лу и кру ну 1217. го ди не и ка да је Срп ска цр ква 
по ста ла ауто ке фал на (1219). Oсни ва њем Срп ске ауто ке фал не ар хи е пи ско
пи је и ње них епи ско пи ја, пра во слав но ста нов ни штво Зе те, од но сно не ка да
шње Ду кље, Дал ма ци је и Тре би ња, на шло се под ду хов ном ју рис дик ци јом 
Зет ске пра во слав не епи ско пи је, са се ди штем у Хра му Св. Ар хан ге ла Ми ха
и ла на Пре вла ци.48 Овај чин, по сма тран са мо са ор га ни за ци о ног аспек та, 
мо гао је да оја ча по сто је ћу др жав ност у Зе ти, јер је Зет ска епи ско пи ја сво јом 
је рар хи јом, цр ква ма, ма на сти ри ма и па ро хи ја ма, пре мре жи ла те ри то ри ју 
Зе те, ус по ста вив ши исто вре ме но и гра ни це до ко јих се про сти ре ду хов на 
ју рис дик ци ја епи ско пи је. Ове гра ни це су се у на че лу по кла па ле са гра ни
ца ма исто риј ске обла сти Зе те, од но сно „зе мље Зе те”. Уде о ни кнез Ђор ђе био 
је пот чи њен срп ским кра ље ви ма, па се са сво јим од ре дом и са рад ни ци ма 
при дру жио вој сци кра ља Вла ди сла ва, ко ји је ју на 1237. го ди не бо ра вио на 
Це ти ни. Ов де је краљ Вла ди слав из дао по ве љу Спли ћа ни ма у при су ству: 
„кне за ве ли ег Ђор ђа”, за тим вој во де Ма ној ла, чел ни ка Об ра да, јед ног ка зна
ца, теп чи је и кне за Ул ци ња ко ји је био пот чи њен Ђор ђу.49 Ни је ис кљу че но да 
су и ка знац и теп чи ја, та ко ђе, би ли по чи ње ни ве ли ком кне зу.50 Не ко ли ко 
го ди на ка сни је је „Ђор ђе, кнез Ду кље”, до зво лио ул цињ ском би ску пу да се 
пот чи ни ду бро вач ком над би ску пу.51

Вла да ви на уде о ног кне за Ђор ђа окон ча на је нај ка сни је 1248. го ди не, 
ка да је са хра њен у Со по ћа ни ма.52 На сле дио га је мла ђи брат Сте фан, та ко
ђе син ве ли ког кне за и „кра ља” Ву ка на. Сте фан Ву ка но вић је рас по ла гао 
знат ним ма те ри јал ним и фи нан сиј ским сред стви ма, као и ње го ви прет ход
ни ци, што му је омо гу ћи ло да по диг не у Мо ра чи ве ли ки ма на стир ски ком
плекс и храм по све ћен Ус пе њу пре све те Бо го ро ди це.53 Храм се по сво јим 
ди мен зи ја ма, ви си ни и ши ри ни, мо же из јед на ча ва ти са Ми ле ше вом ко ју је 
са гра дио краљ Вла ди слав и Со по ћа ни ма ко је је по ди гао краљ Урош I. Ово 
опет пред ста вља по сред но све до чан ство да се уде о ни кнез Сте фан мо гао 
ме ри ти по свом бо гат ству и по ли тич ком ути ца ју са по ме ну тим срп ским 
кра ље ви ма, чи ји је ро ђак био. За хва љу ју ћи сте че ном угле ду и по што ва њу, 

47 н. д., 8–12.
48 М. Јан ко вић, Епи ско пи је и ми тро по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку, Бе о град 1985, 

17–33, 127–138, 163–170.
49 М. Ди нић, Три по ве ље из ис пи са Ива на Лу чи ћа, 71, 89–94.
50 О ка зна ци ма и теп чи ја ма ви ди: М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред

њо ве ков ним зе мља ма, Бе о град 1997, 20012, 17–30.
51 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 22.
52 М. Бла го је вић, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 305.
53 С. Пет ко вић, Мо ра ча, Ник шић 20022.
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а по себ но при вр же но сти Срп ској пра во слав ној цр кви, лик кне за Сте фа на до
био је сво је ме сто у по зна тој „Ло зи Не ма њи ћа”, ко ја је жи во пи са на у Де ча
ни ма и Пећ кој па три јар ши ји.54 О Сте фа но вој по ли тич кој и јав ној де лат но
сти ма ло се зна, из у зев да је био при су тан при ли ком утвр ђи ва ња ис точ не 
хра ни це Хум ске пра во слав не епар хи је, од но сно код утвр ђи ва ња ме ђа се ла 
Осол ни ка, по ви ше Ри је ке Ду бро вач ке и За то на, из ме ђу 1250. и 1253. го ди
не. По ред кне за Сте фа на, би ли су при сут ни епи скоп Спи ри дон, епи скоп 
Ме то ди је и про то ве сти јар Вра ти мир.55 Ме то ди је је у то вре ме био хум ски 
епи скоп, док се Спи ри дон на ла зио, мо жда, на челу Бу ди мљан ске епи ско
пи је. За про то ве сти ја ра Вра ти ми ра мо гло би се прет по ста ви ти да је био у 
слу жби ве ли ког кне за Сте фа на или не ког од по ме ну тих епи ско па.

До са да шње из ла га ње је по ка за ло да вла да ри из ди на сти је Не ма њи ћа, 
у пе ри о ду из ме ђу 1190. и 1253. го ди не, ни су угро жа ва ли или ра за ра ли за
те че не еле мен те др жав но сти на те ри то ри ји Ду кље, Дал ма ци је и Тре би ња, 
од но сно у уде о ној кне же ви ни ве ли ког кне за Ву ка на и ње го вих си но ва, 
Ђор ђа и Сте фа на. Пре би се мо гло го во ри ти о то ме да су за те че ни еле мен
ти др жав но сти бри жљи во чу ва ни и не го ва ни, па и осна же ни, за хва љу ју ћи 
осни ва њу Зет ске епи ско пи је. До крат ко трај не про ме не до ла зи сре ди ном 
ше сте де це ни је XI II ве ка, ка да је краљ Урош I од лу чио да уки не уде о не 
кне же ви не и у За ху мљу и у Ду кљи, од но сно Зе ти.56 По ку шај цен тра ли за
ци је вла сти у срп ској др жа ви за вре ме кра ља Уро ша I ни је био ду гог ве ка. 
По сле ње го вог на сил ног свр га ва ња с пре сто ла (1276) до шло је до још ра ди
кал ни је по де ле др жав не те ри то ри је. Уро шев син и на след ник, краљ Сте фан 
Дра гу тин (1276–1282), дао је сво јој мај ци, кра љи ци Је ле ни, Зе ту, Тре би ње, 
за тим кра је ве око Пла ва и Гор њег Ибра.57 На зив Зе та по ти снуо је ан тич ке 
на зи ве Ду кљу и Дал ма ци ју, до брим де лом и због то га што су учвр шће не 
гра ни це Зет ске пра во слав не епи ско пи је. Кра љи ца Је ле на је го спо да ри ла 
сво јом об ла шћу пре ко три де сет го ди не, од 1276. до 1308. го ди не. Она је вла
да ла ско ро са мо стал но, па је са зи ва ла и др жав не са бо ре у сво јој обла сти. 
По се до ва ла је не ко ли ко владар ских ре зи ден ци ја или „дво ро ва”: у Тре би њу, 
Ска дру, Бр ња ци ма на Ибру, а ве ро ват но и дру гим ме сти ма. Има ла је сво ју 
вој ску, вла сте лу, при хо де, управ ни апа рат, кан це ла ри ју, да ва ла је ца ри не 
под за куп, во ди ла ди пло мат ску пре пи ску са па па ма, вла да ри ма у Ју жној 
Итали ји и су сед ним Ду бров ни ком. О ње ном ми шље њу и ста ву мо ра ли су 
да во де ра чу на оба ње на си на и краљ Дра гу тин и краљ Ми лу тин. У ли те
ра ту ри се по не кад јед но став но кон ста ту је да је кра љи ца Је ле на по ма га ла 
ка то лич ке цр кве у При мор ју, што је тач но, а притом се не на гла ша ва да је 
она би ла вла дар и ка то ли ка и пра во слав них хри шћа на у сво јим обла сти ма. 

54 С. Ра дој чић, Пор тре ти срп ских вла да ра у сред њем ве ку, Ско пље 1934, 38, 49, 58; 
В. Ј. Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске у Ју го сла ви ји, Бе о град 1975, 136, 137, си. 57 и 58; В. Ј. Ђу
рић, С. Ћир ко вић, В. Ко раћ, Пећ ка па три јар ши ја, Бе о град 1990, 138 сл. 82, цр теж XXV; Б. 
То дић, Гра ча ни ца. Сли кар ство, Бе о град – При шти на 1988, 172. На „Ло зи Не ма њи ћа” у 
Гра ча ни ци уз лик кне за Сте фа на Ву ка но ви ћа не сто ји ни ка ква ти ту ла, већ се он по ми ње 
јед но став но као „Сте фан Влков син”. На ова кав на чин по ме ну ти су и бив ши кра ље ви Ра
до слав и Вла ди слав, од но сно без ти ту ле.

55 М. Бла го је вић, Ве ли ки кнез или зе маљ ски кнез, 306, 307.
56 Исто ри ја Цр не Го ре, књ, дру га, том пр ви, 12–14.
57 Исто, 46–59.
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Не ис цр пљу ју ћи на зна че ну про бле ма ти ку ко ја је у исто ри о гра фи ји на ви ше 
ме ста осве тља ва на, тре ба ис та ћи ка ко је кра љи ца Је ле на сво јим при хо ди ма 
по ди гла ма на стир Гра дац са пра во слав ним хра мом ко ји је по све ћен пре све
тој Бо го ро ди ци, пра зник Бла го ве ште ње.58 Пред крај жи во та кра љи ца Је ле на 
се за мо на ши ла у хра му Св. Ни ко ле у Ска дру, а ка да је умр ла у Бр ња ци ма 
1314. ње но те ло је на нај све ча ни ји на чин пре не то у ма на стир Гра дац.

Ка да се кра љи ца Је ле на по ву кла из по ли тич ког жи во та 1308. го ди не, 
краљ Ми лу тин је дао Зе ту и Тре би ње свом си ну Сте фа ну, бу ду ћем кра љу 
Сте фа ну Де чан ском. Пре ма јед ном мле тач ком до ку мен ту, Сте фа ну су при
па да ла ши ро ка овла шће ња, па га Мле ча ни због то га на зи ва ју: „кра љем Ду
кље, Ал ба ни је, За ху мља и При мор ја”.59 Ми лу ти нов син и по тен ци јал ни на
след ник пре сто ла имао је сво ју вла сте лу, вој ску, упра ву и при хо де, а по што 
је у јед ном тре нут ку ње гов по ло жај био угро жен, зет ска вла сте ла на го во
ри ла је Сте фа на да пре от ме пре сто свом оцу кра љу Ми лу ти ну. Про ра чун 
вла сте ле био је лош, јер је краљ Ми лу тин био нај спо соб ни ји и нај спрет ни ји 
срп ски вла дар. Краљ је са сво јом вој ском упао у „Зет ску зе мљу” и до шао до 
Бо ја не. Ов де је ус пео да но го во ри Сте фа на да до ђе на пре го во ре, а он да га 
за тво рио (1314), от пре мио за Ско пље, где је де ли мич но осле пљен и по слат 
у Ца ри град.60 По сле окон ча не по бу не свог си на Сте фа на и зет ске вла сте ле, 
краљ Ми лу тин је упра вљао Зе том пре ко свог на ме сни ка кне за Или је (1318), 
ко ји се 1321. го ди не по ми ње као „оп шти ке фа ли ја” у Зе ти.61

Убр зо по сле смр ти кра ља Ми лу ти на и до ла ска на власт кра ља Сте фа
на Де чан ског (1321–1331), Зе та по но во до би ја по се бан ста тус у др жа ви Не
ма њи ћа, као област или „зе мља” ко јом го спо да ри „мла ди краљ” Сте фан 
Ду шан.62 Он је та ко ђе рас по ла гао ши ро ким овла шће њи ма. Имао је сво ју 
вој ску, сво је при хо де, по се бан управ ни апа рат, а био је окру жен углед ном, 
спо соб ном и моћ ном вла сте лом, ме ђу ко јом се ис ти чу: вој во да Мла ден, ро
до на чел ник Бран ко ви ћа, за тим вој во да Во јин ро до на чел ник моћ них Во ји
но ви ћа, по том чел ник Ђу раш Или јић са бра ћом, син кне за Зе те и ке фа ли је 
Или је. Окру жен моћ ном зет ском и тре бињ ском вла сте лом, а рас по ла жу ћи 
зна чај ним фи нан сиј ским сред стви ма и уз све то, овен чан сла вом хра брог и 
спо соб ног вој ско во ђе, мла ди краљ се осе ћао го то во не за ви сним вла да рем 
у сво јој обла сти. Све је то, ве ро ват но, иза зва ло не за до вољ ство и по до зре ње 
кра ља Сте фа на Де чан ског. Овом при ли ком не тре ба се ду же за др жа ва ти 
на за ни мљи вим де та љи ма су ко ба и бор бе из ме ђу оца и си на, као ни њи хо
вом при вре ме ном ми ре њу, већ тре ба упо зо ри ти да је вла сте ла од лу чи ва ла 
ка кав јој је вла дар по тре бан и ка ква ће се во ди ти спољ на по ли ти ка. У то ме 
је пред ња чи ла зет ска и тре бињ ска вла сте ла, ко ја је по ста ла све сна сво је 
сна ге и уло ге у зе мљи. Не же ле ћи да и по дру ги пут на пра ви гре шку као у 
по бу ни про тив кра ља Ми лу ти на, зет ска и тре бињ ска вла сте ла при мо ра ла 
је мла дог кра ља Сте фа на Ду ша на да из вр ши др жав ни удар, од но сно не ку 

58 Оли ве ра Кан дић, Гра дац, исто ри ја и ар хи тек ту ра ма на сти ра, Бе о град 2005.
59 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 60.
60 Исто ри ја срп ског на ро да I, 462–464.
61 М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред њо ве ков ним зе мља ма, 250, 251; Исти, 

Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 310.
62 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 66–73.
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вр сту двор ског пу ча. Сте фан Ду шан је с ма лим и ода бра ним од ре дом сво је 
вла сте ле де ло вао бр зо и од луч но, па је из вр шио из не над ни пре пад на двор 
кра ља Сте фа на Де чан ског.63 Вла сте ла је ус пе ла да за ро би Сте фа на Де чан
ског и омо гу ћи Ду ша ну да пре у зме вр хов ну власт у др жа ви. Овај по сту пак 
је ле га ли зо ван об ре дом кру ни са ња Сте фа на Ду ша на за кра ља срп ских и по
мор ских зе ма ља.64 До во ђе њем на пре сто мла дог, спо соб ног и ам би ци о зног 
вла да ра, зет ска, тре бињ ска и дру га срп ска вла сте ла до би ла је во ђу ка квог 
је же ле ле, ко ји ће јој омо гу ћи ти да сти че но ве зе мљо по се де, ве ли ка бо га
ства и сла ву, што се убр зо и до го ди ло.

У пр вим го ди на ма вла да ви не кра ља Ду ша на, Зе том је упра вљао ње
гов на ме сник и да љи ро ђак Врат ко, пра у нук ве ли ког кне за Ву ка на, ко ји се 
у из во ри ма по ми ње са ти ту лом жу па на, по том вој ско во ђе, кне за и ве ли ког 
кне за.65 Врат ко во на ме сни штво у Зе ти као да не пред ста вља слу чај ност 
али се са њим исто вре ме но за тва ра круг прин че ва из ку ће Не ма њи ћа ко ји 
су го спо да ри ли Зе том. Ду ша но во ра то ва ње про тив Ви зан ти је по ву кло је и 
кне за Врат ка и дру гу срп ску вла сте лу да ле ко на југ, у до ли ну Стру ме, до 
Со лу на, у Те са ли ју и Епир. На овом ме сту не тре ба рас пра вља ти о по ло жа
ју Зе те у Ду ша но вом цар ству, јер је то већ учи ње но у исто ри о гра фи ји, по
го то во што је Зе та та да пред ста вља ла са мо јед ну област, ка квих је би ло 
не ко ли ко. Но и по ред то га, из гле да да су се не ке тра ди ци је по што ва ле, па 
је део при хо да од зет ских тр го ва при па дао јед ном чла ну вла да ре ве по ро
ди це, а у кон крет ном слу ча ју ца ри ци Је ле ни.66

У исто ри о гра фи ји је до бро по зна то и на више ме ста обра зло же но, ка ко 
је по сле смр ти цара Ду ша на (1355) вр хов на власт у др жа ви при па ла ње го
вом си ну, ца ру Уро шу ко ји ни је био спо со бан да вла да. Не спо соб ност цара 
Уро ша по ста ла је ви дљи ва ши ром Ду ша но вог цар ства, па је от по чео про цес 
оса мо ста љи ва ња по је ди них обла сти, на че лу са об ла сним го спо да ри ма. 
Срп ска вла сте ла у Ра шкој оку пи ла се око кне за Во ји сла ва Во ји но ви ћа, а 
зет ска вла сте ла око бра ће Бал ши ћа, сва ка ко с ци љем да за шти те вла сти те 
ин те ре се и да за у зму во де ћу уло гу у др жа ви ка кву су ра ни је има ли. На ме ре 
срп ске вла сте ле ни су оства ре не, не са мо због су ко ба из ме ђу кне за Во ји сла
ва и Бал ши ћа, већ пр вен стве но због то га што се цен тар Уро ше ве др жа ве 
ни је на ла зио ни у Ра шкој ни у Зе ти, већ на про сто ру Ма ке до ни је. Из не над
на по ја ва не по зна те вла сте ле Бал ши ћа, као об ла сних го спо да ра Зе те већ 
1360. го ди не, не тре ба да из не на ђу је, јер су се у Зе ти одр жа ли нај ва жни ји 
еле мен ти ње не др жав но сти.67 По зна те су би ле гра ни це „зе мље Зе те”, као и 
гра ни це Зет ске епи ско пи је, од но сно ми тро по ли је. Жи ва је би ла успо ме на 
на при су ство мла дих кра ље ва из ди на сти је Не ма њи ћа ко ји су го спо да ри ли 
овом те ри то ри јом, а сна жна је би ла успо ме на зет ске вла сте ле на по л и тич
ко вођ ство у срп ској др жа ви. Ови и дру ги чи ни о ци убр за ли су оку пља ње 

63 Исто, 72.
64 Н. Ра дој чић, Срп ски др жав ни са бо ри у сред њем ве ку, 117–119; М. Бла го је вић, Срп

ски са бо ри и са бо ри ота ча ства, 24, 25.
65 М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред њо ве ков ним зе мља ма, 46, 48, 49, 

52; Исти, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, 310–312.
66 Исто ри ја Гр не Го ре, књ. дру га, том пр ви, 75.
67 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, Ти то град 1970, 6–8.
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зет ске вла сте ле око по ро ди це Бал ши ћа ко ја се ис та кла сво јом пред у зи мљи
во шћу. Бал ши ћи ма је по шло за ру ком да 1371. го ди не за по сед ну Хво сно, 
од но сно Ме то хи ју, укљу чу ју ћи Пећ и При зрен, а 1373. го ди не да за у зму 
жу пе Дра че ви цу, Ко на вле и Тре би ње.68 На тај на чин, а ни ма ло слу чај но, 
Ба ли ши ћи су по ста ли го спо да ри оних те ри то ри ја ко ји ма је не ка да го спо
да рио ве ли ки кнез Ву кан.

Про па да ње Зе те под вла шћу Бал ши ћа те кло је по сте пе но и тра ја ло је 
не ко ли ко де це ни ја. Ка да је умро Бал ша III Бал шић (1421), по след њи м у шки 
по то мак ове по ро ди це, Зе та је при па ла ње го вом уја ку, де спо ту Сте фа ну Ла
за ре ви ћу, а тач ни је са мо они де ло ви те ри то ри је ко је Ве не ци ја ни је за у зе ла. 
Де спот Сте фан је због то га мо рао да во ди рат про тив Ве не ци је и да осло бо
ди оне гра до ве и кра је ве ко је је мо гао осло бо ди ти. Циљ је само де ли мич но 
оства рен, па је Ве не ци ја за др жа ла Ко тор, Ул цињ, Ска дар, као и те ри то ри ју 
из ме ђу Бо ја не и до њег то ка Дри ма.69 По шту ју ћи тра ди ци је Не ма њи ћа, укљу
чу ју ћи и еле мен те др жав но сти Зе те, де спот Сте фан Ла за ре вић дао је Зе ту 
на след ни ку свог пре сто ла, „мла дом го спо ди ну” Ђур ђу Бран ко ви ћу, да овом 
те ри то ри јом го спо да ри као што су то чи ни ли „мла ди кра ље ви”.70 Све ово 
по ка зу је да је Зе та и у окви ри ма Срп ске Де спо то ви не има ла по се бан ста
тус. Ка да је умро Сте фан Ла за ре вић, ње гов на след ник, де спот Ђу рађ Бран
ко вић по ста вљао је у Зе ти по себ ног на ме сни ка, обич но ис так ну тог вој во ду 
да упра вља вој ним и ци вил ним по сто ви ма на овој те ри то ри ји.71

Срп ска Де спо то ви на би ла је из ло же на сна жном при ти ску Ту ра ка. Са 
да ле ким цен тром у Сме де ре ву гу би ла је те ри то ри је и кон тро лу над Зе том, 
где се оса мо ста лио углед ни вла сте о ски род Цр но је ви ћа, па је Сте фан Цр но
је вић 1455. го ди не при знао но ми нал но вр хов ну власт Ве не ци је.72 Сте фа на 
је на сле дио син Иван (1465–1490) ко ји је по по тре би исту пао про тив или 
са ра ђи вао са Ве не ци јом, а ка да је мо рао, ве зи вао се и за Тур ке, што му је 
омо гу ћи ло да ужи ва зна тан сте пен са мо стал но сти.73 Он је го спо да рио оним 
де ло ви ма Зе те ко ји се ни су на ла зи ли под ту ђин ском вла шћу. Би ла је то ма ла 
област ко ја је има ла по вр ши ну од око 2.000 ква драт них ки ло ме та ра. Но и 
по ред то га, вла дар се по на шао као да упра вља пра вом и ве ли ком др жа вом, 
па се вој во да Иван, а ка сни је ње гов син и на след ник Ђу рађ Цр но је вић, ти
ту ли сао: „У Хри сту Бо гу бла го вер ни и Бо гом чу ва ни го спо дар зет ски”.74 
Го спо дар је имао сво ју вла сте лу, двор, дво ра не, дво ро др жи цу, вој во де, ди
ја ке, па чак „ло го фе те”, ке фа ли је и про ни ја ре, го то во све ин сти ту ци је ко је 
су има ли кра ље ви и ца ре ви из ди на сти је Не ма њи ћа.75 Угле да ју ћи се у све
му на све то род ну ло зу Не ма њића, го спо дин Иван и го спо дин Ђу рађ ука

68 Исто, 29–33. По ли тич ки успон бра ће Бал ши ћа ис црп но је при ка зан у ци ти ра ној 
Исто ри ји Цр не Го ре, па се на то ме не тре ба по себ но за др жа ва ти.

69 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, 137–150.
70 Исто, 149; М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994, 
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71 И. Бо жић, „Зет ске вој во де под де спо ти ма”, Гла сник Дру штва за умјет ност Цр не 

Го ре 2(1975) 5–24.
72 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, 223–232, 277.
73 Исто, 287–296, 322–326.
74 М. Бла го је вић и Д. Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти I, 299.
75 Исто, 300, 301.
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зи ва ли су нај ве ће по што ва ње и по др шку Срп ској пра во слав ној цр кви, а 
конкрет ни је Зет ској ми тро по ли ји. Оску де ва ју ћи у мно го че му, го спо дин 
Иван Цр но је вић је из дво јио зна тан део лич не имо ви не да би по ди гао ма на
стир на Це ти њу 1485. го ди не. Ма на стир је посвећен Ро жде ству пре све те 
Бо го ро ди це (пра зник Ма ла Го спо ји на), а „на ре чен” је да бу де но во се ди ште 
„Ми тро по ли је Зет ске”.76 О по тре ба ма ма на сти ра, од но сно Ми тро по ли је, 
бри нуо се ка сни је и го спо дин Ђу рађ Цр но је вић (1490–1496), па је на ре дио мо
на ху Ма ка ри ју „од Цр не Го ре”, да штам па не ко ли ко бо го слу жбе них књи га.77

Пре ме шта ње дво ра Цр но је ви ћа и се ди шта Зет ске ми тро по ли је на Це ти
ње, ди рект но је ути ца ло на ства ра ње но вог по ли тич ког и ду хов ног сре ди
шта Зе те у кра ју ко ји је био по знат под на зи вом Цр на Го ра.78 Пре ма јед ном 
са чу ва ном за пи су из XVI ве ка, за јед ну књи гу се ка же да је би ла на пи са на: 
„на ме сту зва ном Це ти ње, у Цр ној Го ри, у пре де лу зе мље Зе те, у хра му Ро
жде ства пре све те Бо го ро ди це.79 Из на ве де ног ци та та ја сно се ви ди, да се 
на се ље Це ти ње на ла зи ло у кра ју ко ји је по знат под на зи вом Цр на Го ра и да 
је овај крај био са мо део знат но ве ће те ри то ри јал не це ли не, та да до бро по зна
те под на зи вом Зе та. На осно ву на ве де ног по да тка и це ло куп ног из ла га ња 
мо же се за кљу чи ти, да је из ге о граф ског на зи ва кра ја у ко јем се на ла зио по
ли тич ки, и цр кве ни цен тар, а не од име на на ро да, из ве ден и на зив др жа ве 
ко ја је кроз ве ко ве ства ра на на под руч ју да на шње Цр не Го ре. Нај ста ри је 
по ли тич ко је згро ство ре но је ис точ ни је и у бли зи ни ан тич ког гра да ко ји се 
звао До клеа или Ди о клиа, па је из име на овог гра да из ве ден и на зив исто
риј ске обла сти и др жа ве Ду кље или Ди о кли ти је, ко ја је об у хва та ла не ко
ли ко жу па крај Ска дар ског је зе ра и у При мор ју. Ка да је за вре ме вла да ви не 
цара Ма ној ла I Ком ни на (1143–1180) про ши ре на и учвр шће на ви зан тиј ска 
те ма „Дал ма ци ја и Ди о кли ти ја”, по ли тич ки цен тар је по ме рен се ве ро за
пад но од на пу ште ног ан тич ког гра да, у до ли ну ре ке Зе те, па је из име на 
ове ре ке из ве ден на зив исто риј ске и оса мо ста ље не обла сти Зе те. Све се то 
до го ди ло пре дол ска на власт Сте фа на Не ма ње, а пре ци зни је пре не го што 
је Зе та по ста ла са став ни део ње го ве др жа ве. Три ве ка ка сни је, под при ти
ском Ту ра ка, пре ме штен је и по ли тич ки и вер ски цен тер Зе те на Це ти ње, 
у Цр ну Го ру. Не пу не две де це ни је по сле ових до га ђа ја, уга сио се и по след њи 
пла ми чак по ли тич ке са мо стал но сти у овим кра је ви ма (1496), па су Тур ци 
сво јим на хи ја ма пре мре жи ли срп ску исто риј ску област Зе те. С гу бит ком 

76 Исто ри ја Цр не Го ре, књ. дру га, том дру ги, 329–332, 489. 77.
77 Исто, 397–410.
78 Крај или пре део Зе те под на зи вом Цр на Го ра, пр ви пут се по ми ње 1376. го ди не у 

гра ђи Ду бро вач ког ар хи ва. Ви ди: Ј. Та дић, Пи сма и упут ства Ду бро вач ке ре пу бли ке I, Бе о
град 1935, 396: „E se qu e sta no stra let te ra te tro vassy in Cen ta de qua de Cer na go ra”. У пи та њу 
је брд ско пла нин ски пре део ко ји се про сти ре од Ри сан ског за ли ва, из над Ко то ра, Гр бља и 
Бу две. На овом про сто ру бо ра ви ли су ка ту ни сто ча ра, а не ки су од њих си шли у При мор је, 
па се 1435. го ди не го ди не по ми њу као ка ту ни Цр не Го ре (Ca tu ni Cer na go re), под ко ји ма се 
под ра зу ме ва ју Па штро ви ћи, Ре же ви ћи и ка ту ни Ла стве. Ви ше о то ме: И. Бо жић, „Ка ту ни 
Цр не Го ре”, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду X/1 (1968) 245–249 (= Не мир но 
По мор је у XV ве ку, Бе о град 1979, 150155); М. Бла го је вић, Цр не го ре и Цр на Го ра, Сред њо
вје ков на исто ри ја Цр не Го ре као по ље ис тра жи ва ња, Под го ри ца 1999, 57–77.

79 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си IV, Срем ски Кар лов ци 1923, 59, 
бр. 6308.
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по ли тич ке са мо стал но сти ни су угаше ни и сви еле мен ти срп ске др жав но сти, 
ко ја се у сред њем ве ку осла ња ла на све тов ну и цр кве ну власт. Под цр кве
ном ју рис дик ци јом ми тро по ли је на Це ти њу би ло је пра во слав но ста нов ни
штво на под руч ју Зет ске епар хи је и у до ба тур ске вла да ви не. Ми тро по ли ја 
је бри жљи во не го ва ла тра ди ци ју Не ма њи ћа, укљу чу ју ћи и еле мен те срп ске 
др жав но сти, по себ но при пад ност Срп ској пра во слав ној Све то сав ској цр кви, 
срп ском на ро ду, све са ци љем да се ство ри са мо стал на и сло бод на срп ска 
др жа ва. За хва љу ју ћи упор ном и ду го трај ном де ло ва њу Зет ске ми тро по ли је 
на Це ти њу, ство ре но је сна жно по ли тич ко и ду хов но је згро у Ста рој Цр ној 
Го ри, на че лу са вла ди ка ма, ко ја ће да ти сво је име но во ство ре ној срп ској 
др жа ви – Кне же ви ни, Кра ље ви ни и Ре пу бли ци Цр ној Го ри.

THE NEMANJIćES AND THE STATEHOOD 
OF DUKLJA AND ZETA, MONTENEGRO

by

Miloš Blagojević

Summary

In the teritory of present Montenegro, in the period from the 10th to the 21st century, 
there existed three states with different names: Duklja, maybe Duklja and Dalmatia, then 
Zeta and at the end Montenegro. The names of these states were derived from geographical 
names, not from the name of the Serbian nation who createad them. Duklja or Dioclitia was 
named after the antique city Duklja (Docles), and Zeta after the river of the same name and 
the river valley, while the oldest Montenegro represented a mountainous region within Zeta 
which rose above Risan, Kotor and Budva. The original Duklja represented a small state 
which at the end of the 10th century fell into the vassal position to the Bulgarian empire. 
When the Byzantine emperor Basil II conquered Bulgaria in 1018, he subdued Duklja, too, 
as well as other Serbian countries. The Serbs started the uprising against Byzantium, so 
Prince Stefan Vojislav in 1037 restored the Serbian state with its centre in Duklja, to which 
Travunia (Trebinje) and Zahumlje were added. The territory of the restored state was at 
least three times larger than the original Duklja, so it experienced a fast political progress. 
The ruler of that state, Prince Mihailo, got the dignity of the king from the Pope, and some
what later the bishop in Bar was raised to the rank of archbishop in 1089. These were the 
most visible factors of statehood in the territory of Duklja, Trebinje and Zahumlje.

After a fast progress, there followed even a faster fall, already at the beginning of the 
12th century. When the emperor Manuel I Comnenus (1143–1180) came to the Byzantine 
throne, all Serbian lands were under his supreme rule. The coastal cities of Duklja with their 
surrounding areas were within the Byzantine administrative unit – „theme” – Dalmatia 
(Upper) and Dioclitia, headed by the emperor’s governor who had the title of dux. The re
gions inside the country were still governed by the rulers from the old Dukljanian dynasty, 
as the vassals of the Byzantine emperor; however, they did not bear the title of the Byzan
tine king anymore, but the great prince.

The Serbian grand duke Stefan Nemanja liberated Duklja and Dalmatia from the Byz
antine occupation in 1185, considering this area an integral part of the Serbian state and his 
„grandfather’s” inalianable estate. The Serbian grand duke did not change the existing so
cial relations, the existing order, institutions, church organization, not even the borders ex
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isting in the time of the last Duklja rulers. He gave the territory covered by the old historical 
areas: Dioclitia, Dalmatia and Travunia (Trebinje) to his son Vukan, to rule that area as a 
„participating prince”. Vukan was also officially given the title of „great prince”, borne by 
the last rulers of Duklja. The great prince Vukan, and later his sons Dordje and Stefan, also 
with the titles of the great prince, ruled their participative princedom from 1190 to 1253. All 
the three great princes which succeeded one another in the natural order, enjoyed great and 
broad authority. They had their army, their nobility (aristocracy), specific administrative 
apparatus, they gathered state income, maintained diplomatic relations with the popes and 
foreign rulers, recognizing at the same time the supreme rule of the Serbian grand duke, 
and later king. It all strenghened and fastened the existing factors of statehood in the terri
tory of the former Duklja state, which more and more frequently started to be called Zeta. 
The statehood was even more strengthened with the foundation of the Orthodox Zeta dio
cese in 1220, which by its spiritual jurisdiction set the borders of Zeta, and by its church or
ganization covered the entire area. In the mid–13th century, the participative princedoms in 
the Nemanjićes’ state were abolished, but this attempt at centralization soon fell through. 
The Serbian king Dragutin (1276–1282) gave Zeta and Trebinje to his mother Queen Helen, 
who ruled her region as a true ruler from 1276 to 1308. After the withdrawal of Queen 
Helen, Zeta was entrusted to the potential heirs of the Serbian throne, that is to „the young 
kings”, first Stefan Dušan (1321–1331), the future Serbian king and emperor (1331–1355). 
The presence of „the young kings” in Zeta, as well as their aristocracy, army and local ad
ministration, continually strengthened all elements of statehood in Zeta.

When the Serbian Empire began to disintegrate, Zeta was among the first to gain in
dependence, already in 1360 headed by the Balšićes, which is at the same time a proof that 
the statehood of Zeta was kept and preserved in the long period of the rule of the Nemanjić 
dynasty. The independent Zeta persevered in the period between 1360 and 1421, but it was 
continually weakening and losing some areas due to the attacks of great neighbours, prima
rily the Turks and the Venetians. The last ruler of Zeta, Balša III Balšić, remaining without 
male heirs and seriously ill, ceded Zeta to his uncle, the titulatory despot Stefan Lazarević, 
the ruler of the Serbian state at the time. According to the established custom, despot Stefan 
gave Zeta to his future heir, „young master” Djuradj Branković. When Djuradj Branković 
became the ruler of Serbia, he entrusted the ruling of Zeta to his governors. In the mid 
1450s, Serbia faced a deep crisis and neared its fall, so the aristocratic family Crnojević 
gained independence in Zeta. Duke Ivan Crnojević moved his court to Cetinje, to Montene
gro, so he also built a monastery in Cetinje as the new seat of the Zeta metropolitanate. Ivan 
Crnojević and his son, the duke and master Djuradj Crnojević carefully preserved and cher
ished all institutions which had existed at the age of the Nemanjićes, and these are very im
portant factors of the Serbian statehood. With the movement of the seat of the Zeta metro
politanate and the court of the Crnojevices to Cetinje, the new nationbuilding core was 
formed, in the area which was known under the name of Montenegro. When in 1496 even 
the last part of Zeta fell under the Turkish rule, in Cetinje and Montenegro there still re
mained and functioned the Zeta metropolitanate which enjoyed great respect and reputation 
within the Serbian Orthodox Church. It was the best guardian of the ecclesiastical, as well as 
political heritage from the time of the Nemanjićes, and particularly of some factors of state
hood which were preserved in the territory of the Zeta diocese. Thanks to the presence and 
longlasting activity of the Serbian Orthodox metropolitanate in Cetinje, after a long time and 
with great sacrifices of the people, the Serbian state was restored in one part of old Zeta, in 
Montenegro, so the present state of Montenegro was named after the name of that region.
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Ур о ш  С т а н  к о  в и ћ

ПА ВЛЕ СТА МА ТО ВИЋ КАО НА ЦИ О НАЛ НИ 
ПУ БЛИ ЦИ СТА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је при ка за на на ци о нал на пу бли ци стич ка де лат ност 
све ште ни ка, исто ри ча ра и књи жев ни ка Па вла Ста ма то ви ћа (1805–1864). Увод 
са др жи крат ку Ста ма то ви ће ву би о гра фи ју, пра ће ну об ја шње њи ма ве за ним 
за вре мен ско тра ја ње и вр сте ње го вог на ци о нал ног ан га жма на. Пред мет раз
ра де је Ста ма то ви ће ва пу бли ци стич ка на ци о нал на ак тив ност. У за кључ ку је 
аутор по ку шао да од го во ри на пи та ња у ко јем вре мен ском пе ри о ду је Ста
ма то ви ће ва пу бли ци стич ка на ци о нал на де лат ност нај ин тен зив ни ја и ко ја је 
те ма ти ка у ње ном окви ру нај за сту пље ни ја, од го во ри на пи та ње због че га је 
то та ко и освр не се на зна чај Ста ма то ви ће вих тек сто ва за срп ски на ци о нал ни 
по крет.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Па вле Ста ма то вић, Серб ска пче ла, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, Срп ски на род ни по крет у Jу жној Угар ској, про све та Ср ба у Угар ској, 
исто ри о гра фи ја, пан сла ви зам.

I

Па вле Ста ма то вић је ро ђен 11. апри ла 1805. го ди не у Ја ко ву (Срем). 
Основ ну шко лу је за вр шио у ме сту ро ђе ња, гим на зи ју у Срем ским Кар лов
ци ма и Бу ди му, фи ло зо фи ју у Пе шти, а бо го сло ви ју у Срем ским Кар лов ци
ма.1 Ру ко по ло жен је у чин ђа ко на 1832. го ди не у Пе шти. Од 1833. до 1834. 
го ди не је оба вљао све ште нич ку слу жбу као ад ми ни стра тор је гар ске па ро
хи је. Из Је гре од ла зи у Се ге дин, где ће на по ло жа ју па ро ха та мо шње цр кве 
Све тог Ни ко ла ја оста ти до 1844. Та да је на соп стве ну мол бу до био па ро хи
ју у Го лу бин ци ма, а у оба ве ште ним кру го ви ма је ова слу жба Ста ма то ви ћу 

1 Упор. од ред ни цу Ста ма то вић Па вле (Д. По пов), Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да 26, Но ви 
Сад 2005, 117, где је на ве де но да је Ста ма то вић за вр шио те о ло ги ју у Пе шти. Ме ђу тим, де
ло вод ни про то кол Кар ло вач ке ми тро по ли је из 1831, у ко јем је украт ко из ло же на Ста ма то
ви ће ва мол ба за за ђа ко ње њем, по ка зу је да је он ди пло ми рао у Срем ским Кар лов ци ма. Вид.: 
Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма (у да љем тек сту: 
АСА НУК), Ми тро по лиј скопа три јар шиј ски ар хив (у да љем тек сту: МПА), фонд Б, 1831/5, 
Se ri es Pro to col li Ses si o rum Con si sto ri a li um Epi sco pa tus Gr. n. u. Ri tus Bu den sis, per ter ti um 
Tri me stre a. c. id est a 1mo Men sis Ju lii usque ul ti mam Sep tem bris as ser va ta rum, No 169.
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са мо ус пут на ста ни ца за пре ла зак у Срем ске Кар лов це.2 И за и ста, две го ди
не ка сни је он до ла зи на ме сто срем ско кар ло вач ког про то пре зви те ра. Ни ту 
се не ће ду го за др жа ти, јер је већ 1847. пре ме штен у Но ви Сад.3 Го ди не 1853. 
је раз ре шен ду жно сти због здрав стве них про бле ма. Умро је 14. сеп тем бра 
1864. у Но вом Са ду.

Уз све ште нич ки по зив, Ста ма то вић је био и вр ло ак ти ван на ци о нал ни 
по сле ник. Ра ди „ду шев ног уве се ле ни ја и ум не и сло ве сне за ба ве сво је дра ге 
на род но сти” по кре нуо је 1830. ал ма нах Серб ска пче ла (или Но ви цвет ник)4, 
ко ји ће без пре ки да уре ђи ва ти до 1841. Крат ко вре ме је био и уред ник Ле то
пи са Ма ти це срп ске, уре див ши све ске 27 (1831) и 28 (1832). Био је уче сник 
из бор ног са бо ра 1842 (ка да је за ми тро по ли та иза бран вр шач ки епи скоп 
Јо сиф Ра ја чић). По ли тич ки је нај ак тив ни ји 1848. и 1849. го ди не – уче ству је у 
де пу та ци ји ко ја је пред из би ја ње Ре во лу ци је 1848. у Угар ски са бор но си ла 
зах те ва ња Ср ба Но во са ђа на, по сла ник је Мај ске скуп шти не (1848), еми сар 
па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа на Пе тров ској скуп шти ни (1848), код хр ват ског 
ба на Јо си па Је ла чи ћа и ру ске вој ске у Вла шкој, а био је и пот пред сед ник 
Сло вен ског кон гре са у Пра гу (1848). По ли тич ку ка ри је ру је за вр шио уче
шћем на Бла го ве штен ском са бо ру (1861).

У Ста ма то ви ће вом на ци о нал ном ра ду мо гу се ја сно раз гра ни чи ти две 
фа зе. Пр ва по чи ње 1830, дру гим ре чи ма од по кре та ња ча со пи са Серб ска 
пче ла, а за вр ша ва се Ста ма то ви ће вим до ла ском на слу жбу у Го лу бин це и 
пре те жно је пу бли ци стич ка. Чи не је Ста ма то ви ће ви члан ци са пре по ру ка ма 
за уна пре ђе ње на род не про све те, за па же ни ра до ви из обла сти на ци о нал не 
исто ри је и тек сто ви ко ји про па ги ра ју сло вен ску со ли дар ност. Дру гу фа зу 
пред ста вља уче шће у Ре во лу ци ји 1848/49, и у њој до ми ни ра ди пло мат ска 
ак тив ност. У тек сту ко ји сле ди усред сре ди ће мо се на Ста ма то ви ћев на ци о
нал ни рад из пр ве фа зе, док ће дру га би ти пред мет по себ не рас пра ве.

II

Ве ли ка ве ћи на чла на ка ко ји су усме ре ни ка под сти ца њу по бољ ша ња 
ста ња на род не про све те на ла зе се у Серб ској пче ли, два у Срб ској но ви ни 
(или Ма га зи ну за књи же ство, ху до же ство и мо ду) пе штан ског адво ка та 
Ан то ни ја Ар но та, а са мо је дан у Ле то пи су Ма ти це срп ске. Тек сто ви ма ове 
вр сте Ста ма то вић се ја вља већ у пр вом бро ју Серб ске пче ле, из 1830. Од 
та да, па све до га ше ња ли ста 1841, члан ци по све ће ни срп ској про све ти би ће 

2 Ди ми три је По по вић Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, Се ге дин, 20. сеп тем бар 1844. го
ди не, Ву ко ва пре пи ска VII (при ре дио Го луб До бра ши но вић са са рад ни ци ма), Бе о град 1993, 
234.

3 Услед не су гла си ца из ме ђу Срем ске и Бач ке епар хи је око ње го вог сту па ња на ду
жност, Ста ма то вић је ефек тив но по чео да вр ши слу жбу но во сад ског про те тек по чет ком 
апри ла 1852. го ди не. В. Ста јић. Но во сад ске би о гра фи је V, Но ви Сад 1940, 68; Ју жна пче ла, 
бр. 28 од 9. апри ла 1852, 110.

4 Исто ри јат и суд би ну Серб ске пче ле вид. Ж. Ми ли са вац. Исто ри ја Ма ти це срп ске 
I, Но ви Сад 1986, 241–242; С. Па вло вић. Ср би у Угар ској II, Но ви Сад 1883, 488; АСА НУК, 
МПА, фонд А, Де ло вод ни про то кол Кар ло вач ке ми тро по ли је за 1833. го ди ну, бр. 216; П. 
Ста ма то вић. Мла ди Сер бљин у все мир ном цар ству, Бу дим 1834, 128. 
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ње гов са став ни део. То, на рав но, не зна чи да их је би ло у сва кој Серб ској 
пче ли, ни ти да су рав но мер но рас по ре ђе ни. У пе ри о ду из ме ђу 1830. и 1835. 
сви бро је ви Ста ма то ви ће вог ли ста до но се при лог о срп ском обра зо ва њу, 
али од 1836. до 1840. у ње му се су сре ће мо са мо са јед ним члан ком тог ти па. 
Ста ма то ви ће ви апе ли да се по ра ди на на род ном обра зо ва њу углав ном су 
пред ста вље ни у ви ду за ми шље них раз го во ра нај пре из ме ђу срп ских про
све ти те ља из све та жи вих и све та мр твих, а по том ду хо ва чу ва ра обла сти 
на ста ње них Ср би ма, ко ји хва ле и кри ти ку ју ста ње срп ске про све те, при че му 
по хва ле и кри ти ке из ре че не у члан ци ма из ра жа ва ју ми сли са мог Ста ма то
ви ћа. По је ди нач них тек сто ва у ко ји ма уред ник екс пли цит но по зи ва на ула
га ње у про све ту има мно го ма ње. Члан ци из Срб ске но ви не кон ци пи ра ни су 
не што дру га чи је; Ста ма то вић, пот пи сан псе у до ни мом „34”, из ве шта ва чи та
о це о про сла ва ма срп ске гим на зиј ске омла ди не у Се ге ди ну и, при ка зав ши 
за гре ја ност омла ди на ца за на ци о нал ну ствар, за о би ла зним пу тем ука зу је 
да Срп ство не мо же да из не дри та кве пре га о це без нов ча них сред ста ва. Ме
ђу тим, је ди ни текст ове вр сте из Ле то пи са Ма ти це срп ске мо же се ока рак
те ри са ти упра во као ди рек тан по зив за фи нан сиј ску по др шку на ци о нал ном 
обра зо ва њу. По ред свих ових тек сто ва, иза Ста ма то ви ћа је оста ла и нео ства
ре на за ми сао о по кре та њу још јед ног ли ста еду ка тив ног ка рак те ра, ко ја за
слу жу је да се с њом по бли же упо зна мо.

У Серб ској пче ли из 1830. за ми шље на ди ску си ја но си на зив Раз го вор 
ду ха Ра ји че вог, Об ра до ви че вог и Тер ла ји че вог5 са Л. М, Г. М. и М. С6. Жи ви 
на род ни про све ти те љи су хва ли ли рев но стан рад на по ди за њу но вих шко
ла и осни ва ње Ма ти це срп ске, али их је „До си те јев дух” опо ме нуо да се у 
срп ским шко ла ма још увек из у ча ва сло вен ска а не срп ска гра ма ти ка, да би 
се по том у раз го вор укљу чио и „Тр ла ји ћев дух” с пи та њем до кле ће та кво 
ста ње по тра ја ти.7 Не ма сум ње да ова кви пре ко ри за пра во по ти чу од са мог 
Ста ма то ви ћа, по што је и у дру гим бро је ви ма Серб ске пче ле на па дао Ма ти
цу због ло шег при сту па из ра ди гра ма ти ке.8 Ни је те шко од го нет ну ти раз
лог за ова кве на па де; нај ја че ве зив но тки во јед ног на ро да, по ред све сти о 
за јед нич кој при пад но сти, је је зик, а књи жев ног је зи ка не ма без гра ма ти ке. 
Сто га је Ста ма то ви ћу као пре да ном ро до љу бу ве о ма ста ло да она угле да 
све тлост да на.

5 Ра ди се о исто ри ча ру и ду го го ди шњем ар хи ман дри ту ма на сти ра Ко виљ Јо ва ну 
Ра ји ћу (1726–1801), про све ти те љу До си те ју Об ра до ви ћу (1739–1811) и про фе со ру уни вер
зи те та у Хар ко ву Гри го ри ју Тр ла ји ћу (1766–1811).

6 Иза ини ци ја ла се вр ло ве ро ват но кри ју пе сник срп ског кла си ци зма Лу ки јан Му
шиц ки (1777–1837), осни вач Ле то пи са Ма ти це срп ске и про фе сор срп ских гим на зи ја у 
Срем ским Кар лов ци ма и Но вом Са ду Ђор ђе (Ге ор ги је) Ма га ра ше вић (1793–1830) и за ко
но пи сац и је дан од осни ва ча Ма ти це срп ске Јо ван Ха џић (по знат и под псе у до ни мом Ми
лош Све тић, 1799–1869), пре ма чи јем је ра ду Ста ма то вић га јио из у зет но по што ва ње. Вид. 
и Ж. Ми ли са вац, н. д., 242.

7 П. Ста ма то вић, „Раз го вор ду ха Ра ји че вог, Об ра до ви че вог и Тер ла ји че вог са Л. М, 
Г. М. и М. С”, Серб ска пче ла (1830), 40–76.

8 Вид. П. Ста ма то вић, „Об ја вље ни је на Гра ма ти ку Серб ску”, Серб ска пче ла (1834), 
155–156. Ма ти чи ни про бле ми у ве зи с из ра дом гра ма ти ке су опи са ни код Ж. Ми ли сав ца, 
н. д., 253–254 , 340–341.
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Број из 1831. до но си слич ну рас пра ву, али се ме ња је дан од са го вор ни
ка – уме сто Г. М. то је са да из ве сни Д. Д.9 Те ма ди ску си је је ста ње срп ског 
школ ства у Сре му, Ба на ту, Бач кој, Хр ват ској и Сла во ни ји. Број ност срп ских 
шко ла у овим пре де ли ма је ви ше не го за до во ља ва ју ћа, али је си ту а ци ја у 
„невојeним ме сти ма” (они ма ко ја не при па да ју Вој ној кра ји ни) Хр ват ске и 
Сла во ни је ло ша, за шта има „мно го раз ло га”, ко је са го вор ни ци не по ми
њу.10 Са свим је си гур но да текст за пра во пред ста вља упо зо ре ње на род ним 
пр ва ци ма да се ви ше по све те обра зо ва њу Ср ба у по ме ну тим пре де ли ма, 
јер у су прот ном по сто ји ри зик да они из гу бе свест о при пад но сти срп ском 
на ро ду.

Го ди не 1832. на род ни про све ти те љи усту па ју ме сто ду хо ви ма чу ва
ри ма као са го вор ни ци ма о ста њу на род не про све те. Пр ви ова кав раз го вор 
се во ди из ме ђу срем ског, ба нат ског и бач ког чу ва ра и за то се зо ве Раз го вор 
Срем ског, Бач ког и Ба нат ског ге ни ја. Те ма раз го во ра је ни во на ци о нал не 
све сти Ср ба, али се по сред но сти же и до пи та ња обра зо ва ња. 

Иако је при вр же ност на ци ји и на род ној про све ти код Ср ба на за вид
ном ни воу, ста ње у том по гле ду ипак ни је бес пре кор но. Срем ски чу вар на ро
чи то по ми ње не ке љу де ко ји су „за вр ши ли ви со ке шко ле”, а сти де се свог 
на ро да, бач ки твр ди да у ње го вом кра ју по ред па три о та има и „за вла сто
љу би јем и до сто јин ством жед не ћих ду ша”, а ба нат ски кри ти ку је срп ско 
плем ство сво је обла сти због скло но сти ка од на ро ђи ва њу. Као на чин за ре
ша ва ње овог про бле ма срем ски чу вар ви ди ак тив ни ју уло гу све штен ства, 
на став ни ка бо го сло ви је, фи ло зо фи је и свр ше них прав ни ка у по у ча ва њу 
на ро да ка кву ће ко рист има ти од по ди за ња шко ла.11 Скре та њем па жње на 
по је дин це ко ји се за рад ма те ри јал них ин те ре са од ри чу свог на ро да и на од
на ро ђи ва ње при сут но у ви шим сло је ви ма Ста ма то вић при зи ва у по моћ мо
рал су на род ни ка, из ла жу ћи по ру зи оне ко ји при бе га ва ју ова квом на чи ну 
ре ша ва ња ег зи стен ци јал ног пи та ња и опо ми њу ћи оста так срп ског на ро да 
да не тре ба да се по ве де за та квим при ме ри ма. 

Круг чу ва ра са го вор ни ка је мно го ши ри у Серб ској пче ли за 1833. го
ди ну – уче сни ци раз го во ра су срем ски, ба нат ски, бач ки, сла вон ски, хр ват
ски, дал ма тин ски, „сер биј ски” (ми сли се на чу ва ра Кне же ви не Ср би је), бо

9 „Д. Д” је по све му су де ћи Ди ми три је Да ви до вић (1789–1838), по кре тач Но ви на Серб
ских (1813–1821) и ка сни ји се кре тар кан це ла ри је кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Ста ње срп ског 
школ ства у ци вил ним де ло ви ма Хр ват ске и Сла во ни је по чет ком 30их го ди на XIX ве ка је 
опи са но у: A. Cu vaj, Gra đa za po vi jest škol stva Kra lje vi na Hr vat ske i Sla vo ni je od naj sta ri jih 
vre me na do da nas II, Za greb 1910, 560–565. 

10 П. Ста ма то вић, „Раз го вор ду ха Ра ји че вог, Об ра до ви че вог и Тер ла ји че вог са Л. М, 
Д. Д. и М. С”, Серб ска пче ла (1831), 23–52. Мо жда је раз лог Ста ма то ви ће вог из бе га ва ња да 
го во ри о раз ло зи ма ло ших при ли ка срп ског школ ства у Хр ват ској ин тен зив но по хр ва ћи
ва ње спро во ђе но у вре ме пи са ња ње го вог тек ста. Узда ју ћи се у је дин ство сло вен ских 
„пле ме на”, он ни је же лео да се кон фрон ти ра с Хр ва ти ма, иако је си ту а ци ја у нај ма њу ру ку 
би ла вр ло не по вољ на. По хр ва ћи ва ње је узе ло то ли ког ма ха да се Лу ки јан Му шиц ки у јед
ном пи сму по жа лио срп ској оп шти ни у Тр сту да је у Хр ват ској „за гро зи ла опа сност це лом 
Ро ду Срп ском”, тј. „срб ском на род ном име ну, је зи ку и пра во сла ви ју”. Вид. Р. Гру јић. Апо
ло ги ја срп ског на ро да у Хр ват ској и Сла во ни ји, Но ви Сад 1909, 246–247.

11 П. Ста ма то вић, „Раз го вор Срем ског, Бач ког и Ба нат ског ге ни ја”, Серб ска пче ла 
(1832), 23–40. О од на ро ђи ва њу срп ског плем ства вид. Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни III, 
Но ви Сад 1954, 78–80.
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сан ски, хер це го вач ки и цр но гор ски чу вар. Ста ма то вић се вра ћа на не по
сто ја ње срп ске гра ма ти ке. Сви „хра ни те љи” су се сло жи ли да је не до ста
так гра ма ти ке ве ли ки про блем и да ње ну из ра ду тре ба убр за ти. Ба нат ски 
чу вар је кри ти ко вао сла бу опре мље ност срп ских би бли о те ка. По стиг ну та је 
са гла сност око по тре бе осни ва ња но вих срп ских штам па ри ја, ко је ће по мо
ћи да де ла слав них Ср ба не пад ну у за бо рав. За ни мљи ве пред ло ге су да ли 
ба нат ски и сла вон ски чу вар (да се на пи ше не ка вр ста књи ге срп ског бла го
род ства – плем ства, од но сно да сви ма на сти ри Срп ске пра во слав не цр кве 
у Аустри ји сту пе у не ку вр сту „со ју за” и од ре де јед ног чо ве ка да на пи ше 
исто ри ју свих срп ских ма на сти ра).12 По пут су ге сти ја ве за них за из да ва ње 
гра ма ти ке, и иде је ба нат ског и сла вон ског чу ва ра се ван сва ке сум ње мо гу 
при пи са ти Ста ма то ви ћу; ступ це Серб ске пче ле су по вре ме но ис пу ња ва ли 
тек сто ви о срп ском плем ству, а сам уред ник се ла тио пи са ња исто ри је не
ких ма на сти ра.

У раз го во ру при ка за ном у Серб ској пче ли за 1834. го ди ну уче ство ва ли 
су чу ва ри из свих кра је ва Срп ства – срем ски, ба нат ски, бач ки, сла вон ски, 
хр ват ски, дал ма тин ски, ср би јан ски, бо сан ски, хер це го вач ки, цр но гор ски, 
„серб скоба рањ ски” и „бу дим ско пре дел ски”. Ба нат ски чу вар се об ру шио 
на срп ске књи жев ни ке у Аустри ји, ко ји ма ло по ма жу обра зо ва ње на ро да.13 
Ста ма то вић је овом кри ти ком сва ка ко имао на ме ру да књи жев ни ке под
стак не на су прот но по на ша ње.

Те ма Серб ске пче ле из 1835. је по но во број срп ских шко ла у Аустри ји, 
али би ло је не ко ли ко ре чи и о Ср би ји. Ак те ри раз го во ра су и овога пу та чу
ва ри свих срп ских обла сти. За раз ли ку од 1833. го ди не, ка да су сви чу ва ри 
из ра жа ва ли за до вољ ство тре нут ним ста њем, са да су си ту а ци ју це ни ли 
бит но дру га чи је. Ме ђу обла сти ма на ста ње ним срп ским жи вљем шко ла ма 
на ро чи то оску де ва ју Дал ма ци ја, Бо сна и Хер це го ви на. Срем, Хр ват ска и 
Сла во ни ја на том по љу сто је не што бо ље, али има ве ли ког про сто ра за на
пре дак. У Ср би ји се пак осе ћа не до ста так учи те ља.14 Сма тра мо да је раз лог 
за про ме ну Ста ма то ви ће вог ста ва ње го ва ја ка же ља да срп ска про све та бр зо 
и кон стант но на пре ду је, због че га му се ста ње ко је је пре са мо две го ди не 
из гле да ло по вољ но са да учи ни ло не по вољ ним. 

Вред ни по ме на су и пет Ста ма то ви ће вих чла на ка ко ји ма се по зи ва на 
ула га ње у обра зо ва ње. Је дан се зо ве При мер ро до љу би ја и об ја вљен је у 
Серб ској пче ли за 1830. го ди ну. Дру ги се кри је под на сло вом Би бли о те ка у 
Бе о гра ду и про на ла зи мо га у ру бри ци Сме си це у Ле то пи су Ма ти це срп ске 
из 1832. До пис и Сла ва и чест Серб ска у Ли це у му Со је дин ском 1838/9, тре
ћи и че твр ти текст, угле да ли су све тлост да на у Серб ској но ви ни за 1839. 

12 П. Ста ма то вић, „Раз го вор Срем ског, Ба нат ског, Бач ког, Сла вон ског, Рват ског, Дал
ма тиј ског, Сер биј ског, Бо сан ског, Ер це го вач ког и Цер но гор ског Ге ни ја”, Серб ска пче ла 
(1833), 37–63.

13 П. Ста ма то вић, „Раз го вор Срем ског, Ба нат ског, Бач ког, Сла вон ског, Рват ског, Дал
ма тиј ског, Сер биј ског, Бо сан ског, Хер це го вач ког, Цер но гор ског, Серб скоБа рањ ског и Бу
дим ско пре дел ског Ге ни ја”, Серб ска пче ла (1834), 62.

14 П. Ста ма то вић, „Раз го вор Срем ског, Ба нат ског, Бач ког, Сла вон ског, Рват ског, Дал
ма тиј ског, Сер биј ског, Бо сан ског, Хер це го вач ког, Цер но гор ског, Серб скоБа рањ ског и Бу
дим ско пре дел ског Ге ни јаХра ни те ља”, Серб ска пче ла (1835), 39–57.
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На по слет ку, „Об ја вље ни је” Серб ске пче ле за 1840, из 1839, је по след њи чла
нак овог ти па.

У При ме ру ро до љу би ја се по здра вља по ди за ње би бли о те ке у Срем ској 
Ми тро ви ци и из ри чу по хва ле на ра чун срем ско ми тро вач ке оп шти не и ње
ног „го спо да ра” Ста но ја Ста но је ви ћа. Циљ тек ста је, ка ко Ста ма то вић сам 
ка же, да они ма што „хо шћја има ју ћи нај чи сти ја и нај ро до љу би ви ја свр ху 
про све шће ни ја чув ство ва ни ја, но не има ју ћи удоб не (мо же би ти) и при мер
не при ли ке, отвећ ште дљи ву ру ку у по моћ на род ном из о бра же ни ју пру жа ју”, 
скре не па жњу да по ста ну да ро дав ци.15 Текст, да кле, охра бру је до бро сто је ће 
Ср бе да нов ча ним при ло зи ма по мог ну обра зо ва ње соп стве ног на ро да.

Ста ма то вић је ус хи ће но, са ве ли ким оду ше вље њем, про пра тио вест о 
осни ва њу бе о град ске би бли о те ке (пре те че На род не би бли о те ке) 1832. го
ди не. Мол ба за ма те ри јал не при ло ге би бли о те ци фор му ли са на је у не жном 
и по е тич ном то ну – Ста ма то вић „умо ља ва сва ког ро до љу би вог Сер бљи на, 
ко га би рев ност оду ше вља ва ла, да се при ло жни ком ове ми ле за сад ме зи
ми це Серб ске на зо ве”.16 Ове ре чи су још јед на у ни зу по твр да са ка квим 
уз ви ше ним осе ћа њи ма је Ста ма то вић по здра вљао сва ки по тез ко ји би пред
ста вљао ко рак на пред у про све ћи ва њу срп ског на ро да.

Го то во ме сец да на на кон про сла ве Све тог Са ве у Се ге ди ну, Ста ма то
вић је Срб ској но ви ни по слао из ве штај у ко ме са не скри ве ним ус хи ће њем 
пи ше о пре да но сти срп ске омла ди не и се ге дин ских Ср ба уоп ште сво јој 
ве ри и на род но сти, на кон че га је усле ди ла ре че ни ца „...Мо же би ти, да ће 
нам Ви дов дан ка кву ми лу за на род наш фун да ци ју ро ди ти.”17 Си гур но да 
ова кво „уве ре ње” не пред ста вља ни шта дру го до из ве шта чев став да је дан 
од нај ве ћих срп ских пра зни ка – Ви дов дан, због сим бо ли ке тре ба да по слу
жи као нај бо љи по вод за нов ча ну по моћ су на род ни ци ма, а ка ко је цен трал
на те ма члан ка про све та и ка ко ње но по бољ ша ње и ина че до ми ни ра ме ђу 
Ста ма то ви ће вим те ма ма, не ма мно го про сто ра за на га ђа ње за шта ће „фун
да ци ја” би ти на ме ње на. 

У дру гом тек сту Ста ма то вић је ди рект ни ји – ис ти че да се по но си што је 
у про те клих 5 го ди на (тј. од до ла ска на ме сто се ге дин ског па ро ха) био све док 
пре ле пих осе ћа ња ко је срп ски гим на зи јал ци не гу ју пре ма свом на ро ду (ме ђу 
нај све сни јим омла дин ци ма се ге дин ски па рох из два ја и Јо ва на Су бо ти ћа, бу
ду ћег по ли ти ча ра и књи жев ни ка, и Ђор ђа Ма ле ти ћа, бу ду ћег про фе со ра и 
ди рек то ра бе о град ске гим на зи је). Оче ку је да се па три о ти зам се ге дин ских 
ђа ка „сви ју на род ни чле но ва, а осо би то ро до љу би ви и ве ли ко ду шни Ме це
на та Серб скиј серд ца и ду ше ко сне”, јер да би омла дин ци и да ље на пре до
ва ли „ве ли ко ду шне бра то љу би ве и свој ске от свог Ро да пот по ре тре ба ју”.18 

15 П. Ста ма то вић, „При мер ро до љу би ја”, Серб ска пче ла (1830), 140–141. По да ци о ми
тро вач кој би бли о те ци се мо гу про на ћи у: Љ. Дур ко вићЈак шић, Исто ри ја срп ских би бли о
те ка 1801–1850, Бе о град 1963, 71.

16 П. Ста ма то вић, „Би бли о те ка у Бе о гра ду”, Серб ски ле то пис 28 (1832), 137–138. О 
осни ва њу би бли о те ке и по че ци ма ње ног ра да вид.: М. Ки ћо вић, Исто ри ја На род не би бли
о те ке у Бе о гра ду, Бе о град 1960, 10–17. 

17 П. Ста ма то вић, „До пис”, Срб ска но ви на, бр. 14 од 16. фе бру а ра 1839, 154. 
18 П. Ста ма то вић, „Сла ва и чест Серб ска у Ли це у му Со је дин ском 1838/9”, Срб ска но

ви на, бр. 25 од 26. мар та 1839, 97.
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По ру ка је ви ше не го ја сна – да би се по вољ но рас по ло же ње у омла ди ни 
одр жа ло, а ње го ви но си о ци и да ље раз ви ја ли, по треб но је да ти под сти цај у 
ви ду ма те ри јал них сред ста ва. 

„Об ја вље ни је” са др жа ја Серб ске пче ле за 1840. го ди ну се обра ћа „јед
но крв ној и пре ми лој бра ћи” Хр ва ти ма, Крањ ци ма и Ко ру шан ци ма, као и 
„пре дра гој и пре ми лој бра ћи” Сло ва ци ма, Ру си ма, Че си ма, Мо рав ци ма, 
По ља ци ма и Лу жич ким Ср би ма с мол бом да „ра ди одр жа ва ња за јед нич ког 
србсло вен ског име на” пот по мог ну срп ску књи жев ност ма те ри јал ним сред
стви ма.19 Све сло вен ски ори јен ти сан, Ста ма то вић је оче ки вао од „сло вен ске 
бра ће” да при ско чи у по моћ Ср би ма у на по ри ма да раз ви ју сво ју књи жев ност.

Ста ма то ви ћа, жи вот но за ин те ре со ва ног за по бољ ша ње обра зо ва ња срп
ског на ро да, ни је мо гло да за до во љи уре ђи ва ње са мо јед ног ча со пи са по
све ће ног овој те ми. При ме тив ши да ни зак обра зов ни ни во ни је свој ствен 
са мо ве ћем де лу ње го вог на ро да, већ и они ма од ко јих се нај ви ше оче ку је 
да се бо ре про тив нео бра зо ва ња – све штен ству, Ста ма то вић је до шао на 
за ми сао да по угле ду на прак су ка то лич ких и про те стант ских зе ма ља по
кре не „ду хов ни днев ник” на зван Ду хов ни Си он Серб ске Цр кве. У де таљ ној 
мол би ми тро по ли ту Сте фа ну Стан ко ви ћу из 1834. мо ли лац је обра зло жио 
по тре бу по кре та ња ова квог ли ста и пред ста вио про грам бу ду ћих но ви на.20 
По што је про све ћи ва ње на ро да у до број ме ри би ло усло вље но обра зо ва њем 
све штен ства, Ста ма то вић је, пред ла жу ћи осни ва ње ду хов ног днев ни ка, као 
крај њи мо тив сва ка ко имао и уна пре ђе ње на род не про све те. У из во ри ма не 
про на ла зи мо од го вор на мол бу, али чи ње ни ца да Ду хов ни Си он ни је за жи
вео зна чи да ми тро по лит пред став ку или уоп ште ни је узео у раз ма тра ње 
или се о њој не по вољ но из ја снио.

* * *

Исто ри о граф ске ра до ве Ста ма то вић по чи ње да об ја вљу је 1832. На су
прот члан ци ма по све ће ним про све ти, удео чла на ка об ја вље них у Ле то пи
су Ма ти це срп ске је не што ве ћи, али и да ље знат но ма њи у од но су на део 
ко ји на и ла зи мо у Серб ској пче ли. Ови тек сто ви су број ни ји у од но су на про
свет не и из ла зе у штам пи све до 1843. Не мо гу ће их је све сти на за јед нич ки 
име ни лац, бу ду ћи да об ра ђу ју раз ли чи те те ме. То, раз у ме се, не зна чи да 
се сви Ста ма то ви ће ви исто риј ски ра до ви не мо гу раз вр ста ти пре ма од ре
ђе ним ка те го ри ја ма. Тих ка те го ри ја има пет – ори ги нал ни ра до ви из исто
ри је Ср ба, би о гра фи је, об ја вље ни из во ри, пу то пи си и пре во ди стра них 
тек сто ва.

Ори ги нал не ра до ве из обла сти на ци о нал не исто ри је Ста ма то вић је 
об ја вљи вао у Серб ској пче ли. Пр ви та кав рад је на сло вљен Сер бљи, ста ро
древ ни жи те љи евро пеј ски и нај ста ри ји се де о ци у Угар ској, из 1833. Пре
ма Ста ма то ви ћу, пра по стој би на Ср ба је сред ња Ази ја, ода кле су се око 

19 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (у да љем тек сту: РОМС) 21733, Пи смо Па вла 
Ста ма то ви ћа Си ми Ми лу ти но ви ћуСа рај ли ји од 31. ав гу ста 1839. го ди не.

20 АСА НУК, МПА–А 425/1838, Пи смо Па вла Ста ма то ви ћа ми тро по ли ту Сте фа ну 
Стан ко ви ћу од 2. ав гу ста 1838. го ди не.



32

1980. го ди не п. н. е. на се ли ли у Ме ди ју (област из ме ђу Ка спиј ског мо ра и Ме
со по та ми је). Та мо су жи ве ли ли цем окре ну ти пре ма Ин ди ма, ко ји су им би ли 
нај бли жи срод ни ци и због ко јих су узе ли име Сер биИн ди. У Ме ди ји се 
Ср би де ле на две гра не, од ко јих се јед на се ли на Кар па те, а дру га у област 
око Ја дран ског мо ра. Из ве сно вре ме су оби та ва ли на про сто ру из ме ђу Фран
цу ске, Ја дран ског мо ра, Ар хи пе ла га (из раз ко ји се упо тре бља вао за гру пу 
остр ва у ис точ ном де лу Сре до зем ног мо ра, из ме ђу Грч ке, Ма ле Ази је и 
Кри та) и из во ра Вол ге. Је дан део је чак до спео у Ве ли ку Бри та ни ју, али су 
их ода тле по ти сну ли Са си. До се ље ни Гер ма ни по ти ску ју Ср беВин де из 
пре де ла око Ја дран ског мо ра, те и ова гра на ве ли ког срп ског на ро да од ла зи 
пре ма Бал ти ку. Та мо су на те ра ли на се лид бу сво је срод ни ке – ста ро се де о
це, ко ји се по ме ра ју пре ма ју гу и сти жу у зе мљу Ски та, где до би ја ју име 
Сар ма ти. Ста ма то вић из но си и те зу да на зив „Сло ве ни” чи ни са мо је дан део 
„срп ског ко ле на”. И дру га име на, као што су Ин ди, Вин ди, Ве не ти, Хе не
ти, Ан ти, Сла ви, Сло ве ни, Сла ви ни, Сла ве ни, Сар ма ти, Су ро ма ти за пра во 
озна ча ва ју де ло ве срп ског на ро да. 

По дроб но пред ста вив ши сво ју вер зи ју срп ске исто ри је, Ста ма то вић 
об ја шња ва од нос из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра на тлу Ма ђар ске. С об зи ром на то 
да су Ср би би ли на ста ње ни на ова ко ши ро кој те ри то ри ји, они су са мим тим 
пр ви ста нов ни ци Ма ђар ске, а Ма ђа ри „при шел ци” (до шља ци). Свој став 
до ка зу је и тврд њом ви зан тиј ског ца раисто ри ча ра Кон стан ти на VII Пор
фи ро ге ни та (913–959) да су се Ср би на се ли ли у да на шњу до мо ви ну из Сло
вач ке, из че га се осно ва но мо же прет по ста ви ти да се је дан део за др жао и у 
Ма ђар ској. По зи ва се и на не и ме но ва ног ма ђар ског „дје пи сца” (исто ри ча ра), 
ко ји твр ди да су на кон рас па да др жа ве ве ли ко мо рав ског кне за Сва то плу ка 
(870–894) је дан њен део, ју жно од Ве спре ма, на се ља ва ли „Ср би, Хр ва ти и 
Дал ма тин ци”.21

Ста ма то вић ни је дао на уч не ар гу мен те за сво је ста во ве, ко је са вре ме на 
исто ри о гра фи ја не при хва та. Али сма тра мо да чла нак ни је ни био на ме њен 
у пр вом ре ду струч ној, већ ши рој срп ској чи та лач кој пу бли ци. Ин тен зив но 
по ма ђа ри ва ње на мет ну ло је по тре бу да се код срп ског на ро да ство ри свест 
о соп стве ној ве ли чи ни и рас плам са дух бор бе за очу ва ње соп стве не на
род но сти. Про гла ша ва ње Ср ба за је дан од нај ста ри јих на ро да све та и пр ве 
жи те ље Ма ђар ске је да ва ло нео п ход ну до зу са мо по у зда ња су на род ни ци ма 
да се ухва те у ко штац са аси ми ла ци јом и по бољ ша ва ло из гле де за хо мо ге ни
за ци ју срп ског на ро да. Пре ма то ме, чла нак је ви ше слу жио на ци о нал ном бу
ђе њу Ср ба не го што је пре тен до вао на на уч ност и за до во ља ва ње стан дар да 
кри тич ке исто ри о гра фи је. Уз гред тре ба на по ме ну ти да те за о срп ском име
ну као оп штем за све Сло ве не ни је ори ги нал на, већ по ти че од че шког фи
ло ло га Јо зе фа До бров ског и сло вач ког исто ри ча ра Јан ка Ша фа ри ка.22

Дру ги чла нак од ка пи тал ног зна ча ја за афир ма ци ју срп ске иде је, ко ји 
је по те као из Ста ма то ви ће вог пе ра је рад о исто ри ји Ср ба у Ма ђар ској од 

21 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, ста ро древ ни жи те љи евро пеј ски и нај ста ри ји се де о ци у 
Угар ској”, Серб ска пче ла (1833), 63–89.

22 Ј. Do browsky, Geschic hte der bömischen Sprac he, Pra ha 1818, 9; P. J. Ša fa řik. Slo
wanské Sta ro žit no sti, w Pra ze 1837, 57, 70, 80–86 , 140–145.
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до се ље ња до ауто ро вог вре ме на (на зи ви чла на ка су, као што ће мо ка сни је 
ви де ти, ва ри ра ли, а и Ста ма то вић је у овом при ка зу сти гао са мо до Ра та за 
аустриј ско на сле ђе 1740–1748). Текст је пр ви пут иза шао у Серб ској пче ли за 
1833, а по том је из ла зио у на став ци ма у пе ри о ду из ме ђу 1836. и 1841. го ди не.

Пр ви рад, из 1833, до но си исто ри ју срп ских во је ва ња за ма ђар ског кра
ља Ма ти је Кор ви на (1458–1490). Ис ти че хра брост, по жр тво ва ње и вој ну ве
шти ну срп ских пр ва ка – де спо та Ву ка Бран ко ви ћа (Зма ја Ог ње ног Ву ка), 
Па вла Кња за (Бран ко ви ћа) и Ди ми три ја Јак ши ћа у ра то ви ма кра ља Ма ти је 
Кор ви на про тив Пољ ске (1468, 1474), Тур ске (1475, 1479, 1482, 1483) и рим
сконе мач ког ца ра Фри дри ха III (1478, 1484– 1485). На кра ју Ста ма то вић 
на по ми ње ка ко су срп ске вој ско во ђе на кон кра ље ве смр ти у бор би за пре
сто ста ле на стра ну че шког кра ља Вла ди сла ва (од 1490. угар ског кра ља 
Вла ди сла ва II) и уз ње га ра то ва ле про тив пољ ског кра ља Ја на I Ал бер та 
(1492–1501) и аустриј ског ца ра Мак си ми ли ја на I (1493–1519).23

Дру ги на ста вак (1836) го во ри о ра ту Угар ске и Тур ске 1494. го ди не, 
оп шир но из ла же исто ри ју по ро ди це Бран ко вић, по ја ву са мо зва ног ца ра Јо ва
на Не на да и до ла зак срп ског вла сте ли на Па вла Ба ки ћа у Угар ску, ње го во 
уче шће у од бра ни Бе ча од Ту ра ка 1532. и ра то ви ма ко је је во дио до бит ке 
код Оси је ка (1537), у ко јој је по ги нуо.24

У тре ћем на став ку члан ка те ма је во је ва ње срп ских рат ни ка Ву ка Па
тро то ви ћа, Јо ва на Оча ро ви ћа, Ни ко ле Ко ба ка и Јо ва на Но ва ко ви ћа у би ци 
код Си ге та (1566). Ис та кли су се и из ве сни Сте фан Сер бљин, ко ји је за јед
но са вој ско во ђа ма Бар бе лом и Рај би цом и 800 ко ња ни ка по ра зио 2000 Ту
ра ка у окр ша ју код На дво ра (1580), као и Па вле Ср бин, ко ји је по бе дио 
Тур ке код Пар ка ња (1580), не да ле ко од Остро го на.25 

Го ди не 1838. те ма члан ка је по но во по ро ди ца Бран ко вић, од но сно њен 
жи вот по сле пре се ље ња у Угар ску. На кон ис црп ног из ла га ња ро до сло ва 
Бран ко ви ћа, Ста ма то вић сти же до гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа, по ли тич ког 
пр ва ка Ср ба у Аустри ји из дру ге по ло ви не XVII ве ка. Аутор свр ста ва гро фа 
у срп ску ди на сти ју Бран ко ви ћа, по зи ва ју ћи се на та да је ди ну до ступ ну ли
те ра ту ру о овој те ма ти ци – де ла са мог Ђор ђа Бран ко ви ћа и Јо ва на Ра ји ћа. 
За вр шив ши ка зи ва ње о Бран ко ви ћу, Ста ма то вић пре ла зи на уче шће Ср ба 
у Ве ли ком беч ком ра ту (1683–1699) на стра ни Аустри је, Бран ко ви ће во за
тва ра ње (1689), од ла зак де пу та ци је пред во ђе не је но пољ ским вла ди ком 
Иса и јом Ђа ко ви ћем у Беч ра ди при зна ња цр кве не ауто но ми је и па три јар
хо ве ју рис дик ци је из вре ме на тур ске вла да ви не (1690) и из бор ка пе та на Јо
ва на Мо на стер ли је за по двој во ду (1691).26

У тек сту из 1839. го ди не Ста ма то вић се по но во по све тио Беч ком ра ту, 
али се до ти че и срп ског уче шћа у угу ше њу бу не Фе рен ца II Ра ко ци ја 

23 П. Ста ма то вић, „Сер бљи и њи хо ве за слу ге и суд бе у Ма ђар ској 1428–1832”, Серб
ска пче ла (1833), 90– 105. 

24 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, њи о ве за слу ге и суд бе у Ун га ри ји 1490–1836”, Серб ска 
пче ла (1836), 53–80.

25 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, њи о ве за слу ге и суд бе у Ун га ри ји 1428–1836”, Серб ска 
пче ла (1837), 39–79.

26 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, њи о ве за слу ге и суд бе у Ун га ри ји от 1428 до 1838 го ди
не”, Серб ска пче ла (1838), 30–59.
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(1703–1711) и Ра та за шпан ско на сле ђе (1701–1714), во ђе ном из ме ђу Аустри је 
и Фран цу ске око по пу ња ва ња упра жње ног шпан ског пре сто ла на кон из у
ми ра ња шпан ских Хаб збур га.27

Прет по след њи у се ри ји чла на ка ма хом го во ри о исто ри ји Срп ске пра
во слав не цр кве. Аутор пи ше о из бо ри ма срп ских ми тро по ли та – Со фро ни ја 
Под го ри ча ни на (1710), Ви ћен ти ја По по ви ћа (1713), Мој си ја Пе тро ви ћа (1718) 
и па три јар ха Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа (1731), пре ме шта њу ми тро по лиј ске сто
ли це у Бе о град (1724) и уни ја ће њу Ср ба у око ли ни ма на сти ра Мар че у Сла
во ни ји у XVI II ве ку. Ни ов де се не ми мо и ла зи исто ри ја срп ског ра то ва ња, 
па се та ко Ста ма то вић освр ће на уче шће Ср ба у аустротур ском ра ту 1737–
1739. и Ра ту за аустриј ско на сле ђе.28

У по след њем на став ку Ста ма то вић до но си ра то ва ње срп ских пан ду ра 
под ко ман дом Фран ца Трен ка у Шле зи ји то ком Ра та за аустриј ско на сле ђе.29

Ни при ли ком пи са ња овог ра да ауто ру ни је би ла у пр вом пла ну ве ро
до стој ност по да та ка ко је је обе ло да нио, јер је пре у ве ли ча вао вој не под ви ге 
и не у стра ши вост срп ских вој ско во ђа и на гла ша вао вер ност Ср ба цар ској 
кру ни. Осно ва но се мо же прет по ста ви ти да је Ста ма то вић тек сто ви ма ова
кве са др жи не по ку шао да за до би је на кло ност Бе ча, Ср би ма пре ко по треб
ну да би оства ри ли нај ва жни ји по ли тич ки циљ – очу ва ње на ци о нал ног 
иден ти те та.

У Серб ској пче ли из 1840. го ди не по пр ви пут се по ја вљу је Ста ма то ви
ћев чла нак о ма на сти ри ма на Фру шкој го ри, по име ну Серб ски фру шко
гор ски ма на сти ри. Про та об ја шња ва због че га се од лу чио да на пи ше ова
кву исто ри ју; же лео је да охра бри мо на хе да се при хва те тог по сла. Сма тра 
да се њи хо ва из гр да ња не мо же по у зда но да ти ра ти, али прет по ста вља да 
су из гра ђе ни или у вре ме срп ских кра ље ва или су пак за ду жби не имућ них 
Ср ба из XV и XVI ве ка. На во ди за јед нич ка обе леж ја свих ма на сти ра: њи
хо ве цр кве окре ну те су ка ис то ку и окру же не ма на стир ским ће ли ја ма, у 
сва ком по чи ва је дан или ви ше бо го у год ни ка, сем Хо по ва и Бе о чи на сви 
има ју се о це по име ну Пр ња вор, би бли о те ке итд. По сле тог, увод ног раз ма
тра ња, пре ла зи на по је ди нач не опи се ма на сти ра. За др жа ва се на Ве ли кој 
Ре ме ти, за ко ју твр ди да јој са мо име ка же да је из гра ђе на за пу сти ња ке.30 
Мо на си Ве ли ке Ре ме те, пре ма Ста ма то ви ће вим ре чи ма, ми сле да је она нај
ста ри ји фру шко гор ски ма на стир. Он ста вља њен на ста нак у до ба рим ског 
ца ра Те о до си ја I Ве ли ког (379–395).31

У про ду жет ку члан ка о ма на сти ри ма на Фру шкој го ри те ма су ма на
сти ри Кру ше дол и Гр ге тег. За Кру ше дол про та на во ди ка ко га је осно вао 
„Мак сим Ар хи е пи скоп” (тј. Ђор ђе Бран ко вић, срп ски де спот 1486–1496, ко ји 
је по за мо на ше њу до био име Мак сим и по стао бе о град ски ми тро по лит) и 

27 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, њи о ве за слу ге и суд бе у Ун га ри ји от 1428 до 1838 го ди
не”, Серб ска пче ла (1839), 30–56.

28 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, њи о ве за слу ге и суд бе у Ун га ри ји от 1428 до 1840. го ди
не”, Серб ска пче ла (1840), 1–55.

29 П. Ста ма то вић, „Сер бљи, њи о ве за слу ге и суд бе у Ун гар ској от 1428 до 1441. го ди
не”, Серб ска пче ла (1841), 1–45.

30 Од грч ког έρημίτηζ = пу сти њак. 
31 П. Ста ма то вић, „Серб ски фру шко гор ски ма на сти ри”, Серб ска пче ла (1840), 56–70.
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да је опис ма на стир ског има ња и мо на ха. По том се по све ћу је Гр ге те гу и 
пи ше ње го ву исто ри ју. Као ку ри о зи тет на во ди да усме но пре да ње ка же да 
је ма на стир не ка да за јед но са се лом Не ра ди ном и пу ста ром Ба нов ци ма 
при па дао је но пољ ском вла ди ци.32

Члан ком о срп ским ма на сти ри ма је бар де ли мич но оства ре на Ста ма
то ви ће ва за ми сао о пи са њу исто ри је срп ских ма на сти ра, из ра же на кроз ре чи 
сла вон ског чу ва ра. Ин фор ма ци је о ма на сти ри ма ко је до би ја мо од Ста ма то
ви ћа не од у да ра ју мно го од ле ген ди ко је се и да нас ве зу ју за њих, што не дво
сми сле но ука зу је на то ода кле је аутор цр пео гра ђу за тек сто ве. Олак ша ва
ју ћу окол ност пред ста вља чи ње ни ца да су по да ци о осни ва чи ма и вре ме ну 
на стан ка ма на сти ра и да нас прак тич но не про вер љи ви, а аутор за слу жу је 
по хва лу за иде ју да ши ро ком кру гу сво јих чи та ла ца осве тли вред не спо ме
ни ке срп ске ду хов но сти.

Ста ма то вић се ис та као и као би о граф ре ла тив но не по зна тих, али зa
служних Ср ба. Би о гра фи је су об ја вљи ва не у Серб ској пче ли. Нај че шћи су 
жи во то пи си гра ни чар ских офи ци ра. Све би о гра фи је се од ли ку ју из ве сним 
за јед нич ким ка рак те ри сти ка ма – ду гач ке су 5–10 стра на, ма ло го во ре о ро
ђе њу и ра ном жи во ту лич но сти чи ји жи вот опи су ју, али је ве ли ки про стор 
по све ћен њи хо вом ра ду. По се бан на гла сак је ста вљан на де ла ко ји ма је до
тич на лич ност за ду жи ла Срп ство.

Ме ђу не ко ли ци ном Ср ба чи је је би о гра фи је Ста ма то вић на пи сао ис ти
чу се пе штан ски адво кат Ми хај ло Вит ко вић, ко га би о граф хва ли да је „деј
стви тељ но сво јим при ме ром по ка зао, ка ко ви су ду жни и мо гу би ти јед ног 
вла да те ља си но ви ко ји су јед ним об шћим бла гом, и јед ном гра ждан ском 
све зом со ју же ни и при раз ли ки ве ро и спо ве да ни ја, је зи ка и на род њег по
чет ка” и ми тро по лит Мој си је Пут ник, за слу жан за то што је као епи скоп 
бач ки пре дао обра зо ва ње кли ра у ру ке Јо ва на Ра ји ћа.33

У Серб ској пче ли сво је ме сто су на шли и из во ри срп ске исто ри је. 
Не ки од њих су аутен тич ни, али има и оних ко ји то са свим си гур но ни су и 
ве ро ват но их је са чи нио сам Ста ма то вић. Нај зна чај ни ји од ве ро до стој них 
об ја вље них пи са них спо ме ни ка су при ви ле ги ја ца ри це Ма ри је Те ре зи је 
(1740–1780) По ти ском ди стрик ту из 1751. и про то кол за се да ња цр кве нона
род ног са бо ра одр жа ног у Срем ским Кар лов ци ма 1769.34 Ста ма то вић је на
ме ра вао да сво јим чи та о ци ма пред ста ви и про кла ма ци ју ру ског ца ра Пе тра I 
Ве ли ког (1682–1725) из 1711, ко јом по зи ва Цр но гор це да се при кљу че Ру си ма 
у бор би про тив Ту ра ка, али је об ја вљи ва ње по зи ва осу је ти ла цен зу ра.35

На вод на „ру со ву ља” (хри со ву ља) срп ског кра ља Сте фа на Пр во вен ча
ног (1196–1228) ко јом осни ва и да ру је не ко ли ко цр ка ва у При мор ју (из ме ђу 

32 П. Ста ма то вић, „Серб ски фру шко гор ски ма на сти ри”, Серб ска пче ла (1841), 46–58.
33 П. Ста ма то вић, „Жи во то пи са ни је Ми ха и ла Вит ко ви ча, Ку ри јал ног адво ка та и 

пр”, Серб ска пче ла (1832), 51–57; Жи во то пи са ни је Мој се ја Пут ни ка, Серб ска пче ла (1834), 
146–150.

34 „При ви ле ги ја Кра љев скоКру ни ног Окру жи ја Над ти ског (Ди штрик та Бач ког) – 
Пер ви от Ма ри је Те ре зи је Кра љи це Ун гар ске Сер бљи ма Над ти ски ма да ни При ви ле ги јум”, 
Серб ска пче ла (1837), 109–119; „Серб ско на род ни со бор – 1769. г. у Кар лов ци дер жа ни”; 
Серб ска пче ла (1840), 71–89; (1841), 59–64.

35 „Цер на Го ра у XVI II ве ку”, Серб ска пче ла (1838), 65.
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оста лих и Цр кву Све тог Три фу на у Ко то ру), сва ка ко не пред ста вља аутен ти
чан исто риј ски из вор.36 Кри во тво ре ње исто риј ских чи ње ни ца је ван сва ке 
сум ње по сле ди ца Ста ма то ви ће ве же ље да уве ћа зна чај Сте фа на Пр во вен
ча ног и ди на сти је Не ма њић уоп ште, про те за њем њи хо ве кти тор ске де лат
но сти је дан век уна зад и при пи си ва њем за слу га ко је им не при па да ју. 

Са ста но ви шта из у ча ва ња срп ске исто ри је зна чај ни су и Ста ма то ви
ће ви пу то пи си. Прем да њи хо ви на зи ви – „пу те ше стви ја”, на во де чи та о ца 
на по ми сао да се ис под њих на ла зи пу то пис у ужем сми слу те ре чи, то ипак 
ни је слу чај; они по све ћу ју мно го па жње срп ским исто риј ским спо ме ни ци
ма у пре де ли ма кроз ко је је Ста ма то вић пу то вао. Шта ви ше, про стор ко ји 
об у хва та ју опи си спо ме ни ка је то ли ки да оправ да но мо же мо ре ћи ка ко су 
„пу те ше стви ја” у пр вом ре ду упо зна ва ње чи та ла ца са срп ским кул тур ним 
на сле ђем, а тек он да пу то пи си. На ро чи то су ин те ре сант на два Ста ма то ви
ће ва пу то ва ња – Пу те ше стви ја из Пе ште у Остро гон и Из Пе ште у мо
на стир и ме сто Ко вин.

У Пу те ше стви ја ма из Пе ште у Остро гон Ста ма то вић је при ка зао 
по је ди на ме ста са сло вен ским име ни ма кроз ко ја је про ла зио на свом пу ту 
(при ме ра ра ди, Ка лаз, По маз, Чо ба нац и Бог дан) и дао њи хо ве опи се са по
да ци ма о ет нич кој струк ту ри.37 С дру ге стра не, чла нак Из Пе ште у мо на
стир и ме сто Ко вин (ми сли се та ко ђе на „пу те ше стви ја”, и то не у ба нат
ски Ко вин, не го ме сто Ráczkeve или Срп ски Ко вин у да на шњој Ма ђар ској) 
опи су је из глед ма на сти ра у Срп ском Ко ви ну и ње го ве ин вен та ре за 1773. и 
1774. го ди ну.38 

Ве ли ка је Ста ма то ви ће ва за слу га што је сво јим чи та о ци ма от крио ове 
зна чај не спо ме ни ке срп ског на ро да. Ре чи пи сца Ја ко ваЈа ше Иг ња то ви ћа да 
су Ста ма то ви ће ва „Пу то ва ња из Пе ште у Со је дин елек три са ла Ср бе”39 упу
ћу ју на то да су и пу то пи си по кре ну ли срп ски на род на по ли тич ку ак ци ју.

Ста ма то вић је вр ло па жљи во пра тио тек сто ве стра них ауто ра о срп ском 
на ро ду и оне ко је је сма трао до брим на шао је за сход но да об ја ви пре ве де не 
на срп ски. При из бо ру тек сто ва ру ко во дио се два ма су прот ним кри те ри ју
ми ма. С јед не стра не об ја вљу је тек сто ве ко ји срп ски на род пред ста вља ју у 
афир ма тив ном све тлу, же ле ћи да по ка же су на род ни ци ма ка ко и уче ни при
пад ни ци дру гих на ро да о њи ма го во ре у су пер ла ти ви ма. Ме ђу тим, до но си 
и оне не то ли ко по вољ не по Ср бе и, ста ју ћи у од бра ну свог на ро да, ула зи у 
по ле ми ке са ауто ри ма. Оба тек ста су об ја вље на 1832, из че га про из ла зи да 
је та да Ста ма то вић био за о ку пљен про бле ма ти ком ми шље ња не ср ба о Ср би
ма и да као ре зул тат те пре о ку па ци је на ста ју и ова два пре во да.

36 „Ру со ву ља св. Сте фа на пер во вен ча ног”, Серб ска пче ла (1839), 101–102. Има не ко
ли ко еле ме на та на осно ву ко јих пре по зна је мо да је до ку мент бај ко ви та има ги на ци ја, али 
на овом ме сту је до вољ но по ме ну ти да Сте фан Пр во вен ча ни у ње го вом за кључ ку на во ди 
зна чај на де ла сво јих по то ма ка од си на, кра ља Вла ди сла ва (1234–1243), до чу ку ну ну ка, 
кра ља (од 1346. ца ра) Ду ша на (1331–1355) у по е тич ном то ну.

37 П. Ста ма то вић, „Пу те ше стви ја из Пе ште у Остро гон”, Серб ска пче ла (1835), 105–118.
38 П. Ста ма то вић, „Из Пе ште у мо на стир и ме сто Ко вин”, Серб ска пче ла (1835), 118–125.
39 Ј. Иг ња то вић, Ме мо а ри I, Но ви Сад – При шти на 1989, 37. Тре ба на по ме ну ти да се 

ме ђу Ста ма то ви ће вим члан ци ма не на ла зе ни ка ква Пу то ва ња у Со је дин (Се ге дин), већ са мо 
у Остро гон, Срп ски Ко вин, Бе о град и Па рад ске То пли це. На слов из ме мо а ра је очи глед но 
Иг ња то ви ће ва иро нич на па ра фра за. 
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Ле то пис Ма ти це срп ске под Ста ма то ви ће вим уред ни штвом у 28. све
сци из 1832. об ја вљу је текст под на сло вом Сер би ја под Жу па ни, Кра ље ви, 
Ца ре ви, Кња зе ви и Во ждо ви сво ји до 1830. год, пре вод из Оп ште не мач ке 
ре ал не ен ци кло пе ди је (All ge me i ne De utsche Real–Encyklo pe die), чи ја је те ма 
крат ка исто ри ја Ср би је сред њег и но вог ве ка. Не за до во љан не ко ли ци ном 
те за ауто ра члан ка – опо вр га ва њем чи ње ни це да су Сар ма ти Ср би, не а де
кват ним ти ту ли са њем Сте фа на Пр во во вен ча ног (све вре ме као кне за уме
сто кра ља од 1217), кон ста та ци јом да је кнез Ла зар Хре бе ља но вић (1371– 
1389) био угар ски ва зал и сво ђе њем срп ске ли те ра ту ре на де ла штам па на у 
Бе чу и Лај пци гу, Ста ма то вић жуч но по ле ми ше с њим.40 Ар гу мен то ва ност 
не ких Ста ма то ви ће вих оп ту жби се не мо же оспо ри ти (на ро чи то оне ко ја се 
од но си ла на ауто ро во упор но сни жа ва ње ран га Сте фа на Пр во вен ча ног), 
али при ме ћу је мо да у по је ди ним си ту а ци ја ма ни је мо гао да по бег не од су
бјек тив но сти и емо тив ног при сту па, па је пре не бре гао чи ње ни цу да је кнез 
Ла зар за и ста и при мио ва зал не оба ве зе пре ма угар ском кра љу Ла јо шу I 
(1342–1382).41 И ова кав по сту пак сва ка ко тре ба по сма тра ти кроз при зму 
та да шњих срп скома ђар ских од но са.

Исте го ди не у Серб ској пче ли се на шао чла нак под на зи вом Крат ко и 
искре но раз гла гол ство Ма ђа ра спи са те ља о на ро ду Серб ском и о ње го вим 
за слу га ма и суд ба ма у Ма ђар ској, чи јег ауто ра Ста ма то вић не име ну је, али 
као го ди ну ка да је на пи сан на во ди 1790. Не и ме но ва ни ма ђар ски пи сац твр ди 
ка ко су Ср би би ли при ја те љи ње го вог на ро да пре па да у тур ско роп ство, 
па то тре ба да оста ну и на кон осло бо ђе ња. Из но си тврд њу да су Ср би увек 
ста ја ли на бра ни ку Ма ђар ске и по хвал но се из ра жа ва о њи хо вој ло јал но сти 
кру ни Све тог Сте фа на, уз опа ску да ни је ис прав но на зи ва ти их Или ри ма и 
Гр ци ма.42 Дру ги текст сва ка ко је упе рен пре ма ма ђар ским вла сто др шци
ма, с ци љем да се ола ба ви при ти сак на срп ски на род. У Ста ма то ви ће вом 
ви ђе њу ства ри ре че ни це о срп ској ло јал но сти ће до би ти на те жи ни ако их 
је на пи сао Ма ђар.

 * * *

 Још у сту дент ским да ни ма Ста ма то вић је одр жа вао ин тен зив не ве зе 
са по ли тич ким пр ва ци ма оста лих сло вен ских на ро да. Та ко је во ђа Илир
ског по кре та Љу де вит Гај ме ђу Ср би ма с ко ји ма је при ја те ље вао по себ но 
из дво јио Ста ма то ви ћа.43 Као пр ве про па га то ре сло вен ске уза јам но сти код 
Ср ба исто ри чар књи жев но сти Ђор ђе Жи ва но вић је на вео Ста ма то ви ћа и 
ње го вог на след ни ка на ме сту уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске и по кре

40 „Сер би ја под Жу па ни, Кра ље ви, Ца ре ви, Кња зе ви и Во ждо ви сво ји до 1830. год”, 
Серб ски ле то пис 28 (1832), 1–19.

41 Вид.: К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I (с не мач ког пре вео Ј. Ра до нић), Бе о град 1952, 320.
42 П. Ста ма то вић, „Крат ко и искре но раз гла гол ство Ма ђа ра спи са те ља о на ро ду Серб

ском и о ње го вим за слу га ма и суд ба ма у Ма ђар ској”, Серб ска пче ла (1832), 67–82 .
43 В. Но вак, Вук и Хр ва ти, Бе о град 1967, 132–133; Đ. Šur min, Hr vat ski pre po rod I, Za

greb 1903, 132.
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та ча Серб ских на род них но ви на Те о до ра Па вло ви ћа.44 На јед ном пи сму ко
је је 1836. по слао Љу де ви ту Га ју, Ста ма то вић се пот пи сао као Ма ле ша Сар
ба то вић, Сар ма то вић, Ср бо вић, та ко ма ни фе сту ју ћи сво је све сло вен ско 
опре де ље ње.45 Због све га ово га не чу ди што у Ле то пи су Ма ти це срп ске, 
Серб ској пче ли и Пе штан скобу дим ском ско ро те чи мо же мо про на ћи Ста
ма то ви ће ве члан ке са сло вен ском те ма ти ком. Та кви члан ци се ја вља ју нај
че шће у два ви да – пе са ма ко ји ма се уз ди же сло вен ство, што Ста ма то ви ће
вих што пре ве де них, углав ном об ја вљи ва них у Серб ској пче ли, и ру бри ке 
Сме си це, са став ног де ла и Серб ске пче ле и Ле то пи са Ма ти це срп ске, по
све ће не де ша ва њи ма у сло вен ском све ту. Не што ре ђе се су сре ће мо са Ста
ма то ви ће вим и пре ве де ним тек сто ви ма ауто ра ко ји под сти чу уза јам ност 
ме ђу Сло ве ни ма и пре во ди ма по је ди них де ла из сло вен ске исто ри је. Ни су 
без зна ча ја ни фраг мен ти чла на ка са дру гом те ма ти ком ко ји се уз гред до
ти чу сло вен ског је дин ства.

Пе сме ко је ве ли ча ју сло вен ство у ро ман ти чар ском за но су по пу ња ва ју 
ступ це Серб ске пче ле од 1831. го ди не. Та да је на све тлост да на иза шла Ста
ма то ви ће ва Ода ду ху До бров ска го. Пре ми ну ли сло вен ски ве ли кан До бров
ски по ка зу је пут сло вен ском ро ду, а обра ћа ју му се „Стран от Си бир ских 
остров до Јон ских, Хем ских, же гра ниц мор ја до Бал тиј ско, Сли ши ше кра
сни Сла вјан ства отра сли”. Још ва тре ни ја је Ста ма то ви ће ва Сла ва Сла вен
ска у Евро пи, ко ја опе ва Сло ве не као „на род ве ли ки” и „от це евро пеј ства”. 
Је зик им је за јед нич ки, „слав ски – Серб ско, Ру соЧе скоПољ скоКра јин
скоРват скоСло вач коСа Мо рав скимБу гар скоСерб ски”. Серб ска пче ла 
од 1837. из Да ни це илир ске Љу де ви та Га ја пре у зи ма Гло гов ки ње рват ске, 
са сти хо ви ма „Не ка жи ви на ша сло га/Сва ки пра ви Слав/Пра ви си нак сво га 
ро да/Не ка бу де здрав”. Сти хо ви Празд ни ка на Ава ли, из 1839, по зи ва ју оног 
„Тко зна уме л’ пр стом нек по ка же/СлавСер бом где и ста ри ји на род”. Све
сла ви је, об ја вље но исте го ди не, кли че пан сла ви зму ре чи ма „Све сла ви је и 
от чи на/Нек’ нам жи ви срећ на”.46 У без гра нич ној љу ба ви пре ма свом сло
вен ском ро ду, Ста ма то вић је уз ди зао у ви си не ње го ву древ ност и број ност.

Ру бри ка Сме си це је пра ти ла но во сти из све та кул ту ре у сло вен ским 
зе мља ма. Не ки члан ци огра ни ча ва ју се на вест о но вој кул тур ној по ја ви у 
Сло вен ству. Али Ста ма то вић је по не кад но во сти при ка зи вао вр ло емо тив
ним то ном, уз апе ле на сло вен ску уза јам ност. Де ло сло вач ког сла ви сте Ја на 
Ко ла ра Кће ри Сла ви је – 4. спев: Ле та (Slavy Dcery Zpew IV Let he) на ве ла је 
Ста ма то ви ћа да у Сме си ца ма об ја ви апел срп ским пи сци ма да „при не су 
ве ћу жр тву на ол тар бо ги ње сло вен ске про све те”, или дру гим ре чи ма, да 
сво јим ства ра ла штвом обо га те сло вен ску књи жев ност.47 У Серб ској пче ли 
за 1836. го ди ну ка же да „све што сла вен ско име на се би но си, јест и на ше 
соб стве но и сва ко у ка ко вом ни буд сло вен ском књи же ству по ја вље ни је 

44 Ђ. Жи ва но вић, Ср би и пољ ска књи жев ност (1800 –1871), Бе о град 1941, 72.
45 Жи ва но вић, н. д., 73; Šur min, n. d., 132.
46 П. Ста ма то вић, „Ода ду ху До бров ска го”, Серб ска пче ла (1831), 77–78; „Сла ва Сла

вен ска у Евро пи”, Серб ска пче ла (1837), 129–144; „Гло гов ки ње рват ске”, Серб ска пче ла (1837), 
155–159; „Празд ник на Ава ли”, Серб ска пче ла (1839), 86–98; „Све сла ви је”, Серб ска пче ла 
(1839), 98–100.

47 П. Ста ма то вић, „Сме си це”, Серб ска пче ла (1831), 120–122.
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јест нај бла го зрач ни ји цви јет за све об ћи про све ће ни ја сла вен ског ви но град”48 
Та ко ђе у свом ча со пи су, Ста ма то вић 1837. по здра вља Га је ву од лу ку да лист 
Да ни ца хор ват скосла вон скодал ма тин ска пре и ме ну је у Да ни ца илир ска 
и по зи ва су на род ни ке да фи нан сиј ским сред стви ма по мог ну из ла зак ових 
но ви на. Уред ник Серб ске пче ле је у истом члан ку ме ђу пр ви ма упо тре био 
име „Ју го сло вен” као збир но за Ср бе, Хр ва те и Бу га ре.49 Са оду ше вље њем 
ја вља и да је по кре нут сло вач ки ал ма нах Зо ра (Zo ra) и за хва љу је се Бо гу 
што се сло вен ски на ро ди „ме ђу со бом као бра ћа по зна ју”.50

Го ди не 1838. у пре во ду са не мач ког у Серб ској пче ли је изашao и oд
ломак из Ко ла ро ве рас пра ве О књи жев ној уза јам но сти пле ме на и на реч ја 
сло вен ских (O li te rarnéj vzájemnosti me zi kmeny a nářečimi slavskymi), ко ји 
го во ри о сло вен ској уза јам но сти и сред стви ма по мо ћу ко јих се она мо же 
оства ри ти.51 Не ма сум ње да су Ста ма то ви ће ви по гле ди о овој те ми иден
тич ни Ко ла ро вим, јер се у про тив ном слу ча ју рас пра ва не би ни на шла у 
Серб ској пче ли.

Ста ма то вић је пре во дио тек сто ве ауто ра из дру гих сло вен ских на ро да. 
Ме ђу пре ве де ним тек сто ви ма на ро чи то се ис ти чу де ло Јан ка Ша фа ри ка 
Словен ске древ но сти (Slo wanské Sta ro žit no sti, у Серб ској пче ли под на сло
вом Сло ве ни у По ду на вљу) и пољ ског прав ног исто ри ча ра Вац ла ва Ма ће јов
ског Исто ри ја сло вен ских пра ва (Hi storya pra wo dawstw Sloviañskich).52 За 
под сти ца ње сло вен ског за јед ни штва је мно го ин те ре сант ни ји дру ги пре вод, 
па ће мо му по све ти ти ви ше про сто ра. 

Серб ска пче ла за 1834. го ди ну под на сло вом Пра ва Серб ска до но си де
ло ве Исто ри је сло вен ских пра ва. Сам пре вод на не ким ме сти ма ни је ко рек
тан; ре че ни цу „Po ko le nie Slo wa kow za kar pac kich za wo jo wa li Mad zi a ro wie, 
ali sie ni e ze slo wi anszczyli („По ко ле ње за кар пат ских Словaка за во је ва ли су 
Ма ђа ри, али се ни су по сло ве ни ли”, при мед ба У. С)”, Ста ма то вић је пре вео 
на сле де ћи на чин „По ко ле ни је Сло ва ка за кар пат ски за во је ва ли су Ма ђа ри, 
но ни су от сло ве ни ти мо гли”53. По ста вља се пи та ње да ли је гре шка у пре
во ђе њу слу чај на или на мер на. Има ју ћи у ви ду Ста ма то ви ће ву при стра сност 
и те жњу да уве ћа зна чај Сло ве на, опре де ли ли би смо се за дру гу оп ци ју. И 
та квим ка зи ва њем Ста ма то вић је же лео да обо дри при пад ни ке ве ли ког 
сло вен ског на ро да да се су прот ста ве по ма ђа ри ва њу. Но без об зи ра на мањ
ка во сти пре во да, Ста ма то ви ћу тре ба ода ти при зна ње као пр вом пре во ди о
цу Ма ће јов ског код Ср ба.54

48 П. Ста ма то вић, „Сме си це, Národnie Zpi e wanky či li pjsnê swêtské Slo wá ků w Uhrách 
se bra ne od mnohych w po ra dok uwe dené wyswe tlen jmi opa trené a wydané od Ja na Kol la ra”, 
Серб ска пче ла (1836), 147.

49 П. Ста ма то вић, „Сме си це”, Серб ска пче ла (1837), 164; V. No vak, An to lo gi ja ju go slo
ven ske mi sli i na rod nog je din stva (1389–1930), Za greb 1930, 72–73. 

50 П. Ста ма то вић, „Сме си це”, Серб ска пче ла (1837), 165.
51 „Сло вен ска књи жев на уза јам ност”, Серб ска пче ла (1838), 88–89.
52 „Сла ве ни у По ду на вљу”, Серб ска пче ла (1838), 90–95; (1839), 80–85; (1840), 134–145; 

(1841), 93–97.
53 „Пра ва Серб ска”, Серб ска пче ла (1834), 104; Жи ва но вић, н. д., 111.
54 Жи ва но вић, н. д., 101. О Ста ма то ви ће вој скло но сти да у пре во ди ма ме ња тек сто ве 

из вор ни ка и по сло ве њу је стра не на зи ве не сло вен ског по ре кла ви ди нпр. Жи ва но вић, н. д., 
111–112, Да ни ца, бр. 38 од 20. сеп тем бра 1864, 607; Ј. Су бо тић, Ав то би о гра фи ја I (при ре дио 
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Раз го вор из ме ђу два на ест чу ва ра срп ских обла сти из 1834, о ко јем је 
већ би ло ре чи, са др жи и не ке ста во ве ко ји за го ва ра ју све сло вен ство. Та ко 
бач ки „хра ни тељ” ка же да Ср би јан ци и Бо сан ци и Срем ци и Ба чва ни ни су 
ме ђу соб но ни шта срод ни ји не го, на при мер, Ба на ћа ни и Ру си или Цр но гор
ци и По ља ци, осим што им је је зик слич ни ји због про стор не бли зи не. Ка да 
је тај је зик у пи та њу, по сто је два на реч ја – ју жно срп ско и се вер но срп ско, 
од ко јих ни јед но не мо же да пре тен ду је да по ста не срп ски (тј. сло вен ски) 
је зик.55 Окол ност да сви Сло ве ни го во ре истим је зи ком им пли ци ра и да чи не 
је дан на род. Та ко је Ста ма то вић и ов де по сред но из ло жио сво је ви ђе ње сло
вен ског за јед ни штва.

III

По кре та ње Серб ске пче ле ви ну ло је и Па вла Ста ма то ви ћа на не бо на ци о
нал не пу бли ци сти ке. Га ше њем овог ли ста Ста ма то ви ће ва пу бли ци стич ка 
де лат ност по сте пе но је опа да ла, да би по сле 1843. са свим за мр ла. Мо гућ уз
рок је Ста ма то ви ће во сла бо здра вље, је дан од раз ло га због ко јих је мо лио 
па три јар ха Ра ја чи ћа за пре ме штај у Го лу бин це.56 

Нај ве ћи део Ста ма то ви ће ве на ци о нал не пу бли ци стич ке де лат но сти се 
са сто ји од чла на ка об ја вље них у ње го вом ал ма на ху Серб ска пче ла. Знат но 
ма њи део спи са на ла зи мо у Ле то пи су Maтице срп ске. Тај по да так не за чу
ђу је, јер је Ста ма то вић, при род но, нај ве ће мо гућ но сти за об ја вљив ње тек
сто ва имао у ал ма на ху ко га је знат но ду же уре ђи вао. Не тре ба смет ну ти с 
ума ни да су вра та Ле то пи са Ма ти це срп ске Ста ма то ви ћу оста ла за тво ре
на на кон су ко ба са Те о до ром Па вло ви ћем.57

Што се ти че кван ти та тив не за сту пље но сти по је ди них ти по ва чла на ка, 
пред ња че тек сто ви ко ји ма се под сти че раз вој на род не про све те и исто риј
ски ра до ви, а пан сла ви стич ки члан ци су ипак у дру гом пла ну. Без об зи ра 
на то што је Ста ма то вић на чел но ста вљао знак јед на ко сти из ме ђу Ср ба и 
Сло ве на, у пу бли ци стич кој де лат но сти се кре тао ло гич ним пу тем – од уже 
ет нич ке це ли не ка ши рој.

Ме ђу тек сто ви ма по све ће ним на род ној про све ти по себ но би смо ис та
кли оне ко ји апе лу ју на нов ча ну по моћ, јер без ма те ри јал них сред ста ва ни је 
мо гу ће уна пре ди ти обра зо ва ње, а до бро обра зо ва ње је кљу чан пред у слов 
за фор ми ра ње на ци о нал не све сти.

Ста ма то вић је у пр вом ре ду пи сао исто риј ске члан ке у ко ји ма је пре у ве
ли ча вао соп стве ни на род. Та кав по сту пак је имао ра ци о нал но уте ме ље ње; 

Т. Осто јић), Но ви Сад 2009, 134; Jован Ан дре је вић Јо ва ну Бо шко ви ћу, Но ви Сад „Ју ли ја 
1858”, Пре пи ска Ђу ре Јак ши ћа (при ре дио М. П. Ко стић), Бе о град 1951, 313–314.

55 „Раз го вор Срем ског, Ба нат ског, Бач ког, Сла вон ског, Рват ског, Дал ма тиј ског, Сер
биј ског, Бо сан ског, Хер це го вач ког, Цер но гор ског, Серб скоБа рањ ског и Бу дим ско пре дел
ског Ге ни ја”, Серб ска пче ла (1834), 55–57.

56 АСА НУК, Ар хи ди је це зал на кон зи сто ри ја 156/1843, Мол ба Па вла Ста ма то ви ћа 
па три јар ху Јо си фу Ра ја чи ћу од 29. ок то бра 1843. го ди не.

57 Оп шир ни је о су ко бу из ме ђу Ста ма то ви ћа и Па вло ви ћа и кон се квен ца ма ко је су из 
ње га про и за шле ви ди у: Ми ли са вац, н. д., 246, 276–277, 355–357.
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из ло же ни стал ном при ти ску да се од рек ну сво је на род но сти, Ср би у Угар
ској су мо гли да про на ђу мо тив да ис тра ју, из ме ђу оста лог, и у све сти о 
сво јој ве ли чи ни.

Сво је све сло вен ство Ста ма то вић је нај ви ше из ра жа вао члан ци ма у ко
ји ма по здра вља сва ку до бру вест из про све те и кул ту ре сло вен ских на ро да 
и за го ва ра ин тен зи ви ра ње са рад ње ме ђу њи ма. Ка ко су срп ски ли сто ви до
ла зи ли у ру ке сла ви ста не ср ба, та кви апе ли ни су мо гли про ћи без од је ка. 
Шта ви ше, пру жа ју со ли дан основ за тврд њу ка ко је до брим де лом за хва
љу ју ћи сво јим тек сто ви ма Ста ма то вић иза шао на глас као је дан од нај ан га
жо ва ни јих срп ских пан сла ви ста.

Те шко је оце ни ти ко ји су Ста ма то ви ће ви члан ци нај зна чај ни ји с тач ке 
гле ди шта раз во ја на ци о нал не иде је. Они ко ји да ју су ге сти је за по бољ ша ње 
обра зо ва ња усме ре ни су ка про све ће њу ши ро ких ма са срп ског на ро да, ко је 
би се, обра зо ва њем до шав ши до ви шег ни воа на ци о нал не све сти, ак тив ни
је бо ри ле да очу ва ју сво ју на род ност. Да ова кав не у мор ни рад на по ди за њу 
на род не про све те ни је остао не за па жен све до чи и пи смо глав ног ин спек
то ра срп ских на род них шко ла у Угар ској Ев ге ни ја Ђур ко ви ћа па три јар ху 
Ра ја чи ћу, у ко ме ода је Ста ма то ви ћу при зна ње за за слу ге на по љу књи жев
но сти и у обла сти школ ства.58 

Зна чај Ста ма то ви ће вих исто риј ских чла на ка огле да се у то ме што су, 
пре ма ми шље њу исто ри ча ра Ни ко ле Ра дој чи ћа, „про же ти па три о ти змом” 
и „не ма ју ни ка кву на уч ну вред ност, али им је ис то ри граф ска вред ност ве
ли ка, јер су ути ца ли на раз вој срп ске исто ри о гра фи је”. Члан ци су, сма тра 
Ра дој чић, има ли ути ца ја и на „бу ђе ње на ци о нал них енер ги ја” и „фор ми ра
ње по ли тич ке све сти код на ро да”.59 Ова кав став пре ма Ста ма то ви ће вим де
ли ма за у зе ли су и не ки са вре ме ни ци (нпр. Ја ков Иг ња то вић) али и ка сни ји 
ауто ри. Ми о драг По по вић, би о граф пе сни ка и сли ка ра срп ског ро ман ти зма 
Ђу ре Јак ши ћа, сма тра да је пра во слав ни ка ти хе та у се ге дин ској гим на зи ји 
знат но ути цао на свог мла дог ђа ка Јак ши ћа, а сво јим тврд ња ма о Ср би ма 
као ста ро се де о ци ма у Ма ђар ској пру жао зрак уте хе свом на ро ду из ло же
ном кон стант ном при ти ску по ма ђа ри ва ња.60

Са ова квим ста вом се мо же мо са мо де ли мич но сло жи ти. Исти на је да 
ве ћи ни Ста ма то ви ће вих чла на ка не до ста је ве ро до стој ност, али би би ло не
оправ да но све сти ње гов це ло ку пан исто риј ски опус на про сто рас плам са
ва ње от по ра аси ми ла ци ји. Ста ма то ви ћу се не мо же оспо ри ти да је об ја вљи
ва њем из во ра срп ске исто ри је до при нео бо љем упо зна ва њу чи та ла ца са 
про шло шћу свог на ро да. Ње го ве би о гра фи је не до вољ но по зна тих Ср ба ба ци
ле су ви ше све тла на по је ди не лич но сти ко је би без ње го вог тру да го то во 
си гур но би ле за бо ра вље не. Уз све то, вре ме у ко ме Ста ма то вић об ја вљу је 
сво је ра до ве да ле ко је од по ја ве кри тич ке исто ри о гра фи је код Ср ба, те ње
гов рад тре ба вред но ва ти ме ри ли ма епо хе у ко јој је жи вео и ства рао. На по
слет ку, за свој рад на по љу исто ри је Ста ма то вић је до био два из у зет но пре

58 АСА НУК, МПА–Б, 20/1842, Пи смо Ев ге ни ја Ђур ко ви ћа па три јар ху Јо си фу Ра ја
чи ћу од 29. де цем бра? (ру ко пис не чи так) 1842. го ди не.

59 Од ред ни ца Ста ма то вић Па вле (Н. Ра дој чић), На род на ен ци кол пе ди ја срп скохр ват
скосло ве нач ка IV, За греб 1925, 408–409.

60 М. По по вић, Ђу ра Јак шић, Бе о град 1961, 18–19.
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сти жна при зна ња – 11. ју на 1842. го ди не при мљен је за до пи сног чла на 
Дру штва срп ске сло ве сно сти, а у мол би па три јар ху Ра ја чи ћу да му до де ли 
па ро хи ју у Го лу бин ци ма на во ди и да је члан Оде ског дру штва љу би те ља 
исто ри је и древ но сти.61 Пре ма то ме, вред ност Ста ма то ви ће вих ра до ва из 
обла сти исто ри је је дво стру ка – с јед не стра не мо ти ва ци о на, јер је обо дри ла 
су на род ни ке за на ци о нал ну иде ју, а с дру ге на уч на, по што је сво јим чи та
о ци ма от крио број не не по зна те де та ље из срп ске по ве сти. 

Ни шта ма ње ко ри сно ни је ни за ла га ње за пан сла ви зам, бу ду ћи да су 
сло вен ски на ро ди, по је ди нач но не до вољ но ја ки да се из бо ре за бо љи по ло жај 
у окви ру Аустри је, до ње га мо гли да до ђу са мо удру же ним сна га ма. То га је 
си гур но био све стан и Ста ма то вић, па је за оста ле Сло ве не имао са мо нај
то пли је ре чи.

При опре де љи ва њу за нај зна чај ни ји сег мент Ста ма то ви ће ве пу бли ци
стич ке на ци о нал не де лат но сти по ћи ће мо од не по сред них ефе ка та ко ји је 
сва ки од њих имао. Ка ко го ре по ме ну те чи ње ни це не дво сми сле но ука зу ју 
да су то ра до ви из обла сти исто ри је, кон ста то ва ће мо да је Ста ма то вић за 
срп ску на ци о нал ну ми сао нај ви ше учи нио као исто ри чар.

И раз гра на то шћу и ин тен зи те том и ути ца јем ко ји је има ла, Ста ма то
ви ће ва пу бли ци стич ка на ци о нал на де лат ност по твр ђу је ис прав ност ре че
ни це Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа да је он био „ро до љу бац у пра вом смил су те 
ре чи”62, ко ји ће, пре ма соп стве ним ре чи ма, „би ти сре ћан ка да чу је да је 
Сер би ја срећ на”.63 Сто га не из не на ђу је што је Серб ска пче ла у по след њој 
го ди ни свог из ла же ња има ла 1500 прет плат ни ка, ме ђу ко ји ма на ла зи мо 
не ка од нај е ми нент ни јих име на Срп ства од Ара да до Тр ста.64

61 Спо ме ни ца Срп ске кра љев ске ака де ми је VII, Бе о град 1896, 339; АСА НУК, Ар хи ди
је це зал на кон зи сто ри ја 156/1843, Мол ба Па вла Ста ма то ви ћа па три јар ху Јо си фу Ра ја чи ћу 
од 29. ок то бра 1843. го ди не. Вест о Ста ма то ви ће вом при је му у ову уста но ву са ве ли ким за
ка шње њем об ја вље на је у Пе штан скобу дим ском ско ро те чи бр. 18 од 2. мар та 1844, 103.

62 М. Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник нај зна ме ни ти јих љу ди у на ше га на ро да, Бе о град 1888, 
660.

63 РОМС 21733, Пи смо Па вла Ста ма то ви ћа Си ми Ми лу ти но ви ћуСа рај ли ји од 31. 
ав гу ста 1839. го ди не.

64 До вољ но је, илу стра ци је ра ди, спо ме ну ти са мо не ка од нај звуч ни јих име на пре
ну ме ра на та – пред сед ник Др жав ног са ве та Кне же ви не Ср би је Је врем Обре но вић, ми тро
по лит Пе тар Јо ва но вић, члан Др жав ног са ве та Ан та Про тић, про фе сор Оп ште исто ри је на 
кра гу је вач ком Ли це ју, Иси дор Сто ја но вић, про фе сор Фи ло зо фи је на Ли це ју Кон стан тин 
Бран ко вић, ра чу но во ђа Ми ни стар ста ва прав де и фи нан си ја Јо сиф Ми ло вук, дру ги ка зна чеј 
Ми ни стар ства фи нан си ја Ни ко ла Хри стић, кан це ли ста Оде ље ња про ми шље но сти Ми ни
стар ства фи нан си ја Бо жи дар Ра јо вић (брат мно го по зна ти јег Цвет ка Ра јо ви ћа), ин спек тор 
Кне жев скосрп ске ти по гра фи је Ја ков Јак шић, ди рек тор гим на зи је у Срем ским Кар лов ци
ма Ја ков Гер чић, но во сад ски па рох Кон стан тинћКо ста Ма рин ко вић, но во сад ски ле кар, 
по то њи про фе сор фи зи ке на кра гу је вач ком Ли це ју Вук Ма рин ко вић, срем ско ми тро вач ки 
про та Јев ти ми је Ива но вић и дру ги. „Ви со ко пре о свја шће њеј ше, Пре по доб не, Ви со ко род не, 
Бла го род не, Ви со ко у че не, Бла го ра зум не Го спо де и Поч те но род ни Го спо да ра, Го спо ђа и 
Го спо ђи ца на Серб ску пче лу за 1841. г. пред број ни ка”, Серб ска пче ла (1841), 122, 133, 135, 
136, 139. Ано ним ни „И. Л” је у отво ре ном пи сму уред ни ку Бач ке ви ле Пе тру Јо ва но ви ћу 
ме ђу нај ве ће по ја ве срп ске пу бли ци сти ке увр стио упра во Јо ва но ви ћев ча со пис, де ла Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Ста ма то ви ће ву Серб ску пче лу. И. Л, „Отво ре но пи смо уч ред ни
ку Бач ке ви ле”, Бач ка ви ла (1844), 163.
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PAVLE STAMATOVIć АS A NATIONAL PUBLICIST

by

Uroš Stanković

Summary

This article sheds light on publicist national activity of Pavle Stamatović (1805–1864), 
a priest, historian and man of letters. According to the field of activity, the presented articles 
are divided into three categories. The first category includes Stamatović’s texts discussing 
the manner to improve Serbian national education. The second group of texts is related to 
Serbian history. Eventually, the third group comprises articles aimed to incite more inten
sive cooperation among Slavic peoples.

Among Stamatović’s articles regarding enlightenment of the Serbs one should empha
size appeals for material contribution, as education cannot be improved without material 
resources, and good national education represents the key prerequisite for the formation of 
national consciousness.

Historical works in most cases overestimate Serbian nation. The reason is easily fath
omable – the articles are intended to encourage the Serbs to resist Hungarization. Exposed 
to constant pressure to renounce their nation, Stamatović’s fellow people would be able to 
find the motive to maintain their opposition towards assimilating state authorities in the 
content of his articles.

Stamatović’s contribution to encouragement of allSlavic unity is expressed mostly in 
writing articles praising every new achievement in the fields of education and culture of 
Slavic peoples and advocating intensification of their cooperation. As Serbian press was read 
by nonSerbian panslavists, such appeals could not remain unnoticed. Doubtlessly, these 
texts to a large extent helped to build Stamatović’s reputation as one of the leading Serbian 
panslavists.

Having carefully weighed which of the three areas of Stamatović’s publicist national 
activity brought about the development of Serbian national consciousness to the greatest 
extent, led primarily by the criterion of practical utility, we opted for his historical works. 
On one hand they woke the spirit of political struggle among the Serbs, and on the other ed
ucated readers, acquainting them with people and events that would otherwise fall into ob
livion. 

Diversity, intensity and effects of aforementioned publicist national activity assert the 
allegations of renowned Serbian historian Milan Đ. Milićević that Stamatović was a true 
patriot, who would, according to his own words, „be happy when he learns that Serbia is 
happy”. Therefore, we are not surprised by the fact that The Serbian Bee (the periodical ed
ited by Stamatović) had more than 1500 subscribers, many of whom were the most eminent 
names of the Serbhood from Arad to Trieste.
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АДАМ МИ ЛЕР – ГУ ТЕН БРУН И НА ЦИ О НАЛ НИ 
ПРЕ ПО РОД ПО ДУ НАВ СКИХ ШВА БА

СА ЖЕ ТАК: Је дан од нај ве ћих и нај по пу лар ни јих пи са ца ме ђу Нем ци
ма на ју го и сто ку Евро пе био је Адам Ми лерГу тен брун (1852–1923). Рет ки 
ра до ви срп ске исто риј ске на у ке на пи са ни о овом књи жев ни ку по кре ну ли су 
не ко ли ко пи та ња ко ја се ов де на сто је да ље ис тра жи ти: уз крат ку би о гра фи
ју, ис пи ту је се ње гов по ли тич ки по глед на свет, ана ли зи ра ју нај зна чај ни ја 
књи жев на оства ре ња, њи хов ути цај на бу ђе ње на ци о нал не све сти Не ма ца у 
Jу жној Угар ској, од нос не мач ке ма њи не у Вој во ди ни пре ма Гу тен бру ну не
по сред но на кон Пр вог свет ског ра та, те пру жа пре глед нај зна чај ни јих на сло
ва не мач ке (по ду нав скошвап ске) исто ри о гра фи је ко ји се ба ве овом про бле
ма ти ком. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Адам Ми лерГу тен брун, По ду нав ске Шва бе, Вој во
ди на, књи жев ност. 

Не ра чу на ју ћи уз гред не по дат ке у по је ди ним ра до ви ма1, оправ да но се 
мо же твр ди ти да је Адам Ми лерГу тен брун, не ка да нај чи та ни ји пи сац По
ду нав ских Шва ба, ре ла тив но до ско ра био пот пу но не по знат срп ској на уч
ној јав но сти. Ово уоп ште и не чу ди ако се узме у об зир да је и са ма ет нич
ка гру па ко јој је при па дао и са ко јом се сво јим жи во том и де лом по и сто ве
ћи вао, де ли ла исту суд би ну. Ка да су сре ди ном 90их го ди на про шлог ве ка 
вој во ђан ски Нем ци де ли мич но из ро ни ли из за бо ра ва, ни је тре ба ло ду го 
че ка ти на то да и по је ди ни аспек ти њи хо ве кул ту ре (у пр вом ре ду књи жев
ност) по ста ну пред мет ин те ре со ва ња срп ских исто ри ча ра, гер ма ни ста и 
на уч них рад ни ка слич ног про фи ла. У том сми слу Гу тен бру нов лик и ства
ра ла штво пру жа ли су (и пру жа ју још увек) пре гршт за ни мљи вих те ма за 
ис тра жи ва ње и пи са ње. 

У окви ри ма срп ске исто ри о гра фи је рет ки су ауто ри ко ји су се њи ме 
ба ви ли. Пи шу ћи о вој во ђан ским Шва ба ма у ме ђу рат ном пе ри о ду, Бран ко 
Бе шлин се у два сво ја ра да освр нуо и на њи хо ву за ви чај ну књи жев ност, у 
окви ру ко је је об ра дио и Гу тен бру на, до ду ше, са мо у нај о снов ни јим цр та

1 Ми љан Мо ја ше вић, „Ју го сло ве ни у не мач ком ро ма ну из ме ђу Пр вог и Дру гог свет
ског ра та уз освр те на ра ни је до ба”, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, књ. II, Бе о град 1952, 
293–332; Bo ri slav Jan ku lov, Pre gled ko lo ni za ci je Voj vo di ne u XVI II i XIX ve ku, No vi Sad 1961; 
Jo sip Mir nić, Nem ci u Bač koj u Dru gom svet skom ra tu, No vi Sad 1974.
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ма2. Ову те му по дроб ни је је раз ра дио 2004, у на уч ном члан ку под на зи вом 
„Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским Шва ба ма у 18. ве ку”3. Ту је, осим 
не што де таљ ни је би о гра фи је, об ра ђен и Гу тен бру нов ро ман Ве ли ка швап
ска се о ба (Der gros se Schwa ben zug) и ути цај ко ји је он имао на на ци о нал но 
бу ђе ње Шва ба у Бач кој и Ба на ту. Aутор је ука зао и на књи жев не па ра ле ле 
и мо гу ће ме ђу соб не ути ца је Гу тен бру на и Ми ло ша Цр њан ског, што „пред
ста вља по себ ну вред ност, бу ду ћи да ово пи та ње ра ни је ни је би ло по кре та
но у на у ци”.4 

Бе шли но ве ра до ве хро но ло шки раз два ја и до пу њу је ана ли за „има го
ло ги је” у Гу тен бру но вим ро ма ни ма Зо ра на Ја ње то ви ћа из 2001. го ди не5. 
Ов де се у цен тру па жње на ла зи на чин на ко ји је Гу тен брун у свом књи
жев ном опу су при ка зао при пад ни ке не мач ких на ро да ко ји су за јед но са Шва
ба ма по пу ња ва ли мул ти ет нич ки про стор Jу жне Угар ске. Ови (не не мач ки) 
ли ко ви ни су го то во ни ка да глав ни и по пра ви лу су сра змер но ма ло број ни, 
али и не из бе жни, из ме ђу оста лог и да би се вер но при ка за ла сре ди на у ко
јој жи ве и де ла ју глав ни, увек не мач ки ју на ци6. „Они су че сто пот пор ни сту
бо ви ко ји но се рад њу или бар ат мос фе ру ро ма на”.7 Ја ње то ви ће вим ра дом 
об у хва ће но је шест Гу тен бру но вих нај чи та ни јих де ла: Су мрак идо ла, Зво на 
до мо ви не, Мај стор Ја коб и ње го ва де ца, Ве ли ка швап ска се о ба, Ми ло сти ви 
цар, Јо сиф Не мач ки.

По бро ја ни на сло ви срп ске исто ри о гра фи је са мо су, ме ђу тим, за гре
ба ли врх огром ног ле де ног бре га. Гу тен бру но ва уло га „бу ди о ца Шва ба” 
(Er wec ker des Schwa ben tums) и „на род ног вас пи та ча” (Volk ser zi e her), ње го
ва књи жев на оства ре ња, од нос са по ли тич ким вођ ством вој во ђан ских Не
ма ца те сли ка ко ју је о ње му га ји ла не мач ка штам па у Вој во ди ни из ме ђу 
два ра та, те ме су ко је оста вља ју још до ста про сто ра за ис тра жи ва ње. Ов де 
ће мо сто га раз мо три ти не ка од ових пи та ња. 

Књи жев ност По ду нав ских Шва ба, у чи је се ве ли ка не убра ја Гу тен брун, 
из не дри ла је сво ја пр ва озбиљ ни ја оства ре ња тек у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, 
да кле де це ни ја ма на кон до се ља ва ња Не ма ца на про сто ре Ју жне Угар ске. 
Пр ве ге не ра ци је не мач ких ко ло ни ста, на се ље них у опу сте ле и при вред но 
за пу ште не пре де ле Ба на та и Бач ке на кон по губ не тур ске вла да ви не, мо ра
ле су се из бо ри ти за вла сти ту ег зи стен ци ју му ко трп ним ра дом и кро ће њем 
при род ног окру же ња у ком су се на шли – „у та квим усло ви ма ни је по сто
ја ла по тре ба за књи жев но шћу.”8 Ме ђу тим, њи хо во бо га то усме но на сле ђе 

2 Реч је о ра до ви ма: Бран ко Бе шлин, „Кул тур нопро свет ни ча со пи си Не ма ца у Вој
во ди ни из ме ђу два свет ска ра та”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 52, Но ви Сад 1995, 
155–169; Исти, Nem ci u Voj vo di ni 1918–1941, To ko vi isto ri je 1–4, Be o grad 1999, 207–239.

3 Бран ко Бе шлин, „Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским Шва ба ма у 18. ве ку”, Ис
тра жи ва ња 15, Но ви Сад 2004, 183–211.

4 Ми ха ел Ан то ло вић, „Срп ска исто ри о гра фи ја о Нем ци ма у Вој во ди ни”, Спо ме ни
ца Исто риј ског ар хи ва Срем 7, Срем ска Ми тро ви ца 2008, 154–155.

5 Zo ran Ja nje to vić, Ma đa ri, Ru mu ni i Sr bi u glav nim de li ma Ada ma Mi le raGu ten bru na, 
Du navre ka sa rad nje, Be o grad 2001.

6 Исто, 655.
7 Исто.
8 An ton Sche rer, Die nicht ster ben woll ten. Do na uschwäbische Li te ra tur von Le nau bis 

zur Ge gen wart, Graz 1985, 231.
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– у ви ду пе са ма, при ча, умо тво ри на итд., не са мо да се са чу ва ло од стра
ног ути ца ја, већ се још ви ше раз ви ло, пру жа ју ћи та ко со лид не осно ве за 
да љу над град њу9. Нем ци ко ји су жи ве ли у гра до ви ма Угар ске раз ви ја ли су 
и не го ва ли кул тур ни жи вот, али су ње го ве од ли ке по свом ка рак те ру ви ше 
би ле „аустриј ске”, „беч ке”, усме ре не пре све га на ими ти ра ње ак ту ел них 
трен до ва хаб збур шке пре сто ни це ко јим су за до во ља ва не по тре бе вој ске и 
др жав ног чи нов ни штва у но во о сво је ним под руч ји ма. Уз све то, аустротур
ски ра то ви (1737–1739, 1787–1791) ути ца ли су на не ста бил ност ко ло ни зо ва
них под руч ја, а са мим тим и на кул тур ни, од но сно књи жев ни раз вој. 

Пр ву по ло ви ну 19. ве ка у још не из гра ђе ној по ду нав скошвап ској књи
жев но сти обе ле жио је Ни ко лас Ле нау (1802–1850), уз Гу тен бру на, ње но нај
ве ће име. Ме лан хо лик и тра гич на лич ност, Ле нау је остао упам ћен по лир
ској по е зи ји про же тој осе ћа њем свет ског бо ла. У исто вре ме ства рао је и 
низ дру гих швап ских пи са ца, чи ја де ла, ме ђу тим, ни су ни из бли за до сти гла 
умет нич ку вред ност и по пу лар ност Ле на у о вих (Пе сме, Но ве пе сме, дра ма 
Фа уст, епо ви Ал би жа ни и Са во на ро ла). Раз вој књи жев но сти Не ма ца у 
Угар ској до дат но је оме та ла ти ха ма ђа ри за ци ја ко јој је овај ет ни кум био 
из ло жен под ути ца јем ма ђар ског ро ман ти зма и ње го вом кул ми на ци јом у 
ре во лу ци о нар ној 1848. го ди ни. Опи су ју ћи тај пе ри од, је дан за ви чај ни исто
ри чар из ре до ва Шва ба за пи сао је: „Без све сти о на род ном за јед ни штву, 
во ђе ни је ди но же љом да на пре ду ју у др жав ној слу жби, си но ви не мач ког 
гра ђан ства су при гр ли ли ма ђа р ски на ци о нал ни по крет, по че ли да пи шу 
ма ђар ски и за ме ни ли сво ја очин ска име на ма ђар ским.”10 Не по сред но по сле 
сло ма ре во лу ци је, Нем ци Бач ке и Ба на та су по пр ви пут ис та кли сво је на
ци о нал не зах те ве, ко ји су, иако не ис пу ње ни, озна чи ли ва жан мо ме нат у 
њи хо вом да љем кул тур ном и на ци о нал ном раз вит ку11. Уки да ње Вој вод ства 
Ср би је и Та ми шког Ба на та (1860), те аустроугар ска На год ба 1867. би ли су 
те жак уда рац за Шва бе у угар ском де лу Мо нар хи је, бу ду ћи да је од тог тре
нут ка за по че ла још отво ре ни ја и ин тен зив ни ја аси ми ла ци ја, ко ја је до ве ла 
до тле да је и до бар део њи хо ве ин те ли ген ци је из гу био свој иден ти тет.12 
По сле ди це овог про це са осе ћа ле су се и с на по ром от кла ња ле све до 1944, 
тј. до њи хо вог ег зо ду са из тих кра је ва.13 

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, ме ђу тим, по ред аси ми ла ци је по чи ње и 
афир ма ци ја швап ских пи са ца, ко ји ма хом гра ви ти ра ју ка Бе чу, где се при
кљу чу ју са вре ме ним књи жев ним стру ја њи ма и мо дер ним то ко ви ма, до ка
зу ју ћи се као пе сни ци, при по ве да чи и књи жев ни кри ти ча ри. Пр ви ме ђу 

9 Исто.
10 Исто.
11 Реч је о тзв. Швап ској пе ти ци ји од 2. ок то бра 1849. Њо ме су се Шва бе у Угар ској 

по пр ви пут де кла ри са ле као по себ на за јед ни ца; на гла ше на је њи хо ва при пад ност ве ли кој 
не мач кој на ци ји; за тра же на је упо тре ба не мач ког је зи ка не са мо у цр кви и шко ли, не го и 
упра ви и суд ству, из бор швап ског гро фа и по се бан ста тус Бач ке и Ба на та уну тар Хаб збур
шке мо нар хи је; Вид.: Jo sef Volk mar Senz, Geschic hte der Do na uschwa ben, München 1987, 
126–131.

12 Вид.: Ми ха ел Ан то ло вић, „Нем ци у Ју жној Угар ској у 19. ве ку”, Збор ник МС за исто
ри ју, бр. 79–80, 2009, стр. 193–194.

13 Bran ko Be šlin, „Nem ci u Voj vo di ni 1918–1941”, To ko vi isto ri je 1–4, Be o grad 1999, 
209–210.
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њи ма ко ји је, ско ро по ла ве ка пре Гу тен бру на, уви део опа сност од од на ро
ђи ва ња и уда рио те ме ље истин ској за ви чај ној књи жев но сти био је Карл 
Вил хелм фон Мар ти ни (1821–1885)14. Ње го ва нај зна чај ни ја де ла об у хва та ју: 
При че из жи во та хон ве да, Ба што ван и вој ник, Пре сто го ди на. Уз Мар ти
ни ја, ва ља по ме ну ти још и ли ри ча ре Ште фа на Ми ло ва (1836–1915) и Ште
фа на Ауг сбур ге ра (1849–1893), те Кар ла Гри на (1855–1930) ко ји се углав ном 
ба вио пре во ди лач ким ра дом. Кул тур не по тре бе швап ског се ла, ко је је у 
ме ђу вре ме ну еко ном ски оја ча ло, за до во ља ва ла је по себ на књи жев на гра на 
– Mun dart dic htung („пе сни штво ло кал них ди ја ле ка та”). Оно је ујед но би ло 
нај бли же швап ском мен та ли те ту и на чи ну жи во та, са мим тим ути чу ћи ко
ли кото ли ко на очу ва ње њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та. По ја ва Гу тен
бру на у за ви чај ној књи жев но сти не са мо да се по кло пи ла са по ли тич ким и 
на ци о нал ним ор га ни зо ва њем По ду нав ских Шва ба, не го је у ве ли кој ме ри 
под ста кла овај про цес. 

Ро ђен 22. ок то бра 1822, Адам Ми лерГу тен брун био је ван брач но де те; 
пре ве ли ке со ци јал не раз ли ке оне мо гу ћа ва ле су ина че же ље ни брак ње го
вих ро ди те ља – Ада ма Лук ха у па и Еве Ми лер.15 Де чак је ра стао са мај ком 
(ко ја се не по сред но на кон по ро ђа ја уда ла за дру гог) и очу хом. На зван по 
оцу, це лог жи во та но сио је мај чи но де во јач ко пре зи ме, ком ће ка сни је до
да ти име свог за ви ча ја.16 Чи та ву епи зо ду ко ја је пра ти ла ње гов до ла зак на 
свет, те шко де тињ ство, те шко ло ва ње у Те ми шва ру и Хер ман шта ту (да на шњи 
Си биу у Ру му ни ји) Гу тен брун ће доц ни је при ка за ти у сво јим де ли ма Мај
стор Ја коб и ње го ва де ца и Ма ли Шва ба. Тај пе ри од ње го вог жи во та од ви
ја се упо ре до са ма ђа ри за ци јом ко ја по чи ње по сле 1867. го ди не. По за вр ше
ној Тр го вач кој ака де ми ји у Бе чу, за по слио се као те ле граф ски чи нов ник у 
Лин цу. У овом гра ду ће про ве сти пу них шест го ди на (1873–1879), то ком 
ко јих ће се опро ба ти као но ви нар и пи сац. Из овог вре ме на по ти чу ње го ви 
пр ви фељ то ни и дра ме Гро фи ца Ју ди та17 и Про клет ство оба ве зе.18 

Гу тен брун се 1880. трај но на ста нио у Бе чу, где ће то ком на ред не две 
де це ни је из гра ди ти ле пу ка ри је ру књи жев ни ка, пу бли ци сте и кул тур ног 
по сле ни ка. Са ра ђи вао је са број ним ли сто ви ма, пи сао фељ то не, књи жев не 
и по зо ри шне кри ти ке, не пре ста но ука зу ју ћи на те шку кри зу у ко ју је за пао 
та мо шњи кул тур ни жи вот. Ње го ва бро шу ра из 1884. под на зи вом Беч је био 
град по зо ри шта (Wi en war eine The a ter stadt) „од јек ну ла је као бом ба и за све
га не ко ли ко ме се ци до жи ве ла три из да ња, од то га сва ко у ти ра жу од 5000 
при ме ра ка.”19 Опро бао се у раз ли чи тим књи жев ним жан ро ви ма, пи шу ћи 
нај ви ше дра ме и но ве ле. Ко ри стио је псе у до ни ме „Иг но тус” и „Фи га ро”. 
Исто вре ме но је по чео да се ин те ре су је за низ ве о ма ва жних, али за оно вре ме 

14 A. Sche rer, н. д., 235; О Мар ти ни ју ви ди рад но ви јег да ту ма: He in rich L a y, Der Be
gründer der do na uschwäbischen Li te ra tur. Ein Ge denk blatt zum 125. To de stag des Ba na ter 
Schriftstel lers Karl Wil helm von Mar ti ni, Ba na ter Ka len der 2010, 133–138.

15 Hans We resch, Adam MüllerGut ten brunn. Sein Le ben, Den ken und Schaf fen, I, Fre i
burg im Bre is gau 1975, 46.

16 Гу тен брун – да на шњи За бра ни у Ру му ни ји.
17 Adam MüllerGut ten brunn, Gräfin Ju dith, Linz 1877.
18 Adam MüllerGut ten brunn, Im Ban ne der Pflicht, Le ip zig 1880.
19 H. We resch, нав. де ло., I, 179.
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и осе тљи вих пи та ња у Аустро у гар ској. Раз ма трао је про бле ме на ци је и на
ро да, је зи ка, кул ту ре и са мо о пре де ље ња, гра де ћи свој по ли тич ки, на ци о
нал ни и кул тур ни по глед на свет. Кра јем 80их го ди на 19. ве ка по ве зао се 
са Ед мун дом Штај не ке ром, јед ним од во ђа не мач ког на ци о нал ног по кре та 
у Угар ској, са ко јим ће бли ско са ра ђи ва ти до кра ја жи во та. За јед но са њим 
и још ни зом дру гих ис так ну тих По ду нав ских Шва ба (Вик тор Орен ди, Ште
фан Крафт, Лу двиг Кре млинг, Ото Ал шер, Фе ликс Ми ле кер итд.), ра дио је 
на по бољ ша њу њи хо вог по ло жа ја и оства ре њу њи хо вих на ци о нал них ци
ље ва. Ме ђу соб на са рад ња ће се на ста ви ти и на кон рас па да Аустро у гар ске, 
ка да до тле је дин стве но вођ ство не мач ког на род ног по кре та бу де раз дво је но 
гра ни ца ма ње них др жа вана след ни ца. Гу тен брун је био и у стал ном кон
так ту са во ђом ер дељ ских Са са Ру дол фом Бран џом, пред став ни ци ма ру
мун ског на ци о нал ног по кре та (Алек сан дру Вај даВо је вод), а ин те ре сант но 
је да се 1894. са стао и са чу ве ним, та да већ бив шим не мач ким кан це ла ром 
Отом фон Би змар ком20. Уз кра так дво го ди шњи пре кид, крај 19. и по че так 
20. ве ка про вео је као ди рек тор два беч ка по зо ри шта: Рај мунд (1892–1896) 
и Кај зерју би ле ум те а тра (1898–1903). 

Гу тен бру но ва уло га у не мач ком на ци о нал ном пре по ро ду у пред три ја
нон ској Угар ској, схва та ња о др жа ви и на ци ји, те по ли тич ка гле ди шта ко ја 
је за сту пао, по сма тра ју се са два ди ја ме трал но су прот на аспек та. Док је ње
го во јав но де ло ва ње од стра не ма ђар ских вла сти до че кано на нож21, за По ду
нав ске Нем це Гу тен брун је био „бу ди лац на ро да” („Er wec ker”), „на род ни 
про све ти тељ” („Volk ser zi e her”) или јед но став но, „Пе сник” („Dic hter”). Да
нас се не мо же спо ри ти да је, су де ћи по мно гим ње го вим гле ди шти ма, оправ
да но ми шље ње о ње му као на ци о на ли сти, оду ше вље ном пан гер ма ну и отво
ре ном ан ти се ми ти.22 Пре ко Штај не ке ра он је био по ве зан са Пан гер ман ским 
са ве зом (All de utscher Ver band), осно ва ним 1891. у Бер ли ну, чи ја су глав на 
обе леж ја би ла агре сив ни на ци о на ли зам, ан ти се ми ти зам и „те жња за свет
ском мо ћи”; ци ље ви Пан гер ма на под ра зу ме ва ли су и за штит нич ки од нос 

20 До су сре та Гу тен бру на и Би змар ка до шло је 1894. у Хам бур гу, на ску пу по  све ће ном 
не мач ким књи жев ни ци ма. На кра ју овог ску па сва ки од уче сни ка је при шао да се по здра
ви са „гво зде ним кан це ла ром”; при том се тре ба ло пред ста ви ти не име ном и пре зи ме ном, 
већ зе мљом или ме стом по ре кла; Гу тен брун се ру ко вао са Би змар ком ре чи ма: „По здрав од 
Нем ца из Угар ске!”; за чу ђен, овај је упи тао: „Угар ски Не мац?”, на шта је Гу тен брун збу њено 
про му цао: „Ба нат ски Шва ба”. Др же ћи чвр сто ње го ву де сни цу, Би змарк је про ко мен та ри сао: 
„То ни је из гу бље на стра жа”, алу ди ра ју ћи на не мач ко при су ство на ис точ ним гра ни ца ма 
Евро пе (H. We resch, н. д., I, 292).

21 О Гу тен бру но вим по ли тич ким, на ци о нал ним, дру штве ним и вер ским схва та њи
ма вид.: H. We resch, н. д., I, 391–412; ”...по себ но од Ма ђа ра, Гу тен брун је кри ти ко ван као 
пан гер ман ски аги та тор, бо рац за гер ма ни за ци ју Ма ђар ске, ка ко би се она, на кра ју при по
ји ла не мач кој им пе ри ји”; Б. Бе шлин, Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским Шва ба ма у 
18. ве ку, Ис тра жи ва ња 15, Но ви Сад 2004, 187.

22 О Гу тен бру но вом ан ти се ми ти зму вид.: Ric hard S. Ge e hr, Adam MüllerGut ten brunn 
and the Aryan The a ter of Vi en na 1898–1903. Тhe Ap pro ach of cul tu ral Fa scism, Göppingen 1974; 
Ric hard S. Levy, An ti se mi tism: a hi sto ri cal encyclo pe dia of pre ju di ce and per se cu tion 2005, 474–
475; на пре ла зу из 19. у 20. век Беч је имао сна жну ан ти се мит ску цр ту; та да шњи гра до на
чел ник Карл Ли гер био је отво ре ни гер ма ни за тор и ан ти се ми та; Ka i serJubiläumThe a ter 
ко јим је упра вљао Гу тен брун озна чен је као пр во ан ти се мит ско по зо ри ште на све ту, а 
отво рен је упра во за хва љу ју ћи по др шци Ли ге ро ве пар ти је (Chri stlic hso zi a le Par tei).
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пре ма Нем ци ма ван гра ни ца Рај ха.23 Гу тен брун је ве ро вао „да сва ки по је
ди нац не мач ког по ре кла, без об зи ра на то у ко јој зе мљи жи ви и ко је др жа
вљан ство по се ду је, тре ба да се сма тра Нем цем, у јав ном и при ват ном жи
во ту да се као Не мац и по на ша, те да се као та кав сву да и увек по твр ђу је, 
реч ју, да бу де про жет све шћу о при пад но сти љу ди ма „не мач ког на чи на”, 
ко ји тво ре јед ну це ло ви ту исто риј ску и ду хов ну це ли ну.”24 У том сми слу, 
чи та ва не мач ка на ци ја је схва ће на као је дан жи ви ор га ни зам са ста вљен из 
ра зно род них де ло ва. Нем це у Не мач кој и Аустри ји Гу тен брун је по зи вао 
на при хва та ње ор ган ске по ве за но сти са Нем ци ма у ино стран ству, и за у зи
ма ње за њи хо ве кул тур не и је зич ке ин те ре се, већ у скла ду са соп стве ним 
мо гућ но сти ма.25 Ње го ви ста во ви о „на род ним све ти ња ма” (He i ligtümer – ма
тер њи је зик, на род но ства ра ла штво, тра ди ци ја, „ве ли ка ни” итд.), ми си ји, 
од но сно по сла њу на ро да (ко је, ако се не пре по зна и не ис пу ни осу ђу је чи тав 
на род на про паст), уз стал не оп ту жбе за ан ти се ми ти зам ко је су га пра ти ле, 
учи ни ли су да ка сни је бу де сла вљен од на ци стич ке про па ган де на ју го и сто
ку као „уз о ран пи сац”.26

Сво је спи са тељ ство Гу тен брун је не дво сми сле но ста вио у слу жбу сво
јих зе мља ка у Угар ској, ко ји су у то вре ме већ де це ни ја ма би ли из ло же ни 
аси ми ла ци ји и ва ља ло их је пре ну ти из на ци о нал не успа ва но сти; „све ти
ње” о ко ји ма је го во рио до брим де лом они су већ из гу би ли, а исто риј ска 
ми си ја ко ју је ис ти цао од но си ла се на њи хо ву уло гу но си ла ца кул тур но
ци ви ли за циј ског на прет ка ко ју су од и гра ли у Ју жној Угар ској у 18. и 19. 
ве ку. Су рев њи вост ма ђар ских вла сти пре ма Гу тен бру ну иза зва ла је збир ка 
ње го вих фељ то на из 1896. по све ће на По ду нав ским Шва ба ма под на зи вом 
Сли ке не мач ке кул ту ре у Угар ској.27 Од по ја ве ове књи ге Гу тен брун ће би ти 
жи го сан као „пан гер ман”.28 У че ти ри ње на по гла вља (Нем ци и Та ми шки 
Ба нат, Се о ски жи вот Не ма ца у Ба на ту, Ли ца и се ћа ња, Су се ди Не ма ца), 
аутор је при ка зао љу де и ста ње у Ба на ту ка кво је упо знао сре ди ном 19. ве ка. 
„Ње го ве „кул тур не сли ке” су на тај на чин сво је вр сно све до чан ство он да шњег 
на чи на жи во та и раз ми шља ња Не ма ца и њи хо вих су се да, Ру му на и Ср ба.”29 
На ред не го ди не за јед но са Ед мун дом Штај не ке ром ини ци рао је по кре та ње 
Не мач ког днев ног ли ста за Угар ску (De utsche Tag blatt für Un garn). 

23 Ми ха ел Ан то ло вић, „Нем ци у Ју жној Угар ској у 19. ве ку”, Збор ник Ма ти це срп ске 
за исто ри ју, бр. 79–80, 2009, стр. 193–194.

24 H. We resch, н. д., I, 396.
25 Исто, 397.
26 „Доц ни је га је (Гу тен бру наФ.К.) на ци о налсо ци ја ли стич ка про па ган да ве ли ча ла 

као ду хов ног вас пи та ча ко ји је ши ри иде ју о не мач ком по слан ству на ју го и сто ку Евро пе 
[...] По сле до ла ска Хи тле ра на власт, на ци о нал со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја се по сте пе но 
ши ри ла и ме ђу Нем ци ма у ра се ја њу. Гу тен бру но ви ро ма ни по ста ли су још ак ту ел ни ји јер 
су се са вр ше но укла па ли у све основ не прет по став ке уче ња о „кр ви и тлу” – над моћ ност 
ари јев ске ра се као „на ро да го спо да ра”, ње ну ми си ју у ши ре њу кул ту ре, мит о се ља штву 
као чу ва ру ра сне чи сто те и на ци о нал них вр ли на. Бран ко Бе шлин, „Два исто риј ска ро ма на 
о По ду нав ским Шва ба ма у 18. ве ку”, Ис тра жи ва ња 15, Но ви Сад 2004, 187, 202.

27 Adam MüllerGut ten brunn, De utsche Kul tur bil der aus Un garn, Le ip zig 1896.
28 За бе ле же но је да је Фри дрих Хес из Но вог Са да, ка сни ји осни вач та мо шњег Не мач

кошвап ског клу ба, осу ђен на че ти ри ме се ца за тво ра и нов ча ну ка зну од 200 кру на због 
ди стри бу и ра ња овог ро ма на; о то ме вид.: Hans Ra si mus, Als Frem de im Va ter land, 558.

29 H. We resch, н. д., I, 304.
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Трн у оку Ма ђа ри ма пред ста вља ло је и Гу тен бру но во схва та ње др жа
ве и ње них за да та ка. Је дан од основ них по ли тич ких зах те ва на коме је ин си
сти рао би ло је не по сто ја ње вла да ју ћег на ро да у ви ше на ци о нал ној др жа ви, 
по пут Аустро у гар ске.30 Оста ли ње го ви зах те ви спо ми њу гра ђан ске сло бо
де и пра во на са мо о пре де ље ње, то ле ран ци ју, су жи вот, де мо крат ско ре ша ва
ње свих пи та ња од јав ног зна ча ја, укла ња ње свих ра ди кал них пре пре ка на 
пу ту ка на прет ку итд. Из ово га се мо же при ме ти ти да по ли тич ка схва та ња 
ко ја је из но сио на ру ша ва ју не га тив ну и на ци о на ли стич ку сли ку о ње му. 
Она по ста ју још опреч ни ја ка да се то ме до да већ по ме ну та (од лич на!) са
рад ња ко ју је имао са во ђа ма ру мун ског на ци о нал ног по кре та.31

На ци о нал ни пре по род угар ских Не ма ца до жи вео је свој вр ху нац кра
јем 1906, ка да је у Вр шцу осно ва на Пар ти ја Не ма ца у Угар ској (Ungarländi
sche Volk spar tei). Про грам пар ти је на пи сао је Штај не кер, а за пред сед ни ка 
је иза бран углед ни адво кат из Бе ле Цр кве Лу двиг Кре млинг.32 На ред на го
ди на (1907) озна чи ла је пре крет ни цу у Гу тен бру но вом жи во ту и ства ра ла
штву. Два крат ка пу то ва ња ко ја је та да пред у зео би ла су пре суд на за да љи 
раз вој ње го ве књи жев не ка ри је ре и шта ви ше, озна чи ла су по че так ње ног нај
плод ни јег пе ри о да (1907–1918). У то вре ме он је већ две и по де це ни је жи вео 
у Бе чу, ду го се но се ћи ми шљу да пи ше књи ге са за ви чај ном те ма ти ком, у 
че му су га, ме ђу тим, спу та ва ле оба ве зе по зо ри шног управ ни ка и но ви на ра; 
про бле ме сво јих зе мља ка раз ма трао је пр вен стве но у сво јим фељ то ни ма и 
нат пи си ма у штам пи. У ма ју 1907. по се тио је свој за ви чај и об и шао не ко ли
ко ме ста у Ба на ту, у ко ји ма је лич но имао при ли ке да се уве ри о по сле ди
ца ма од на ро ђи ва ња. Ова по се та би ла је не га тив но про пра ће на у ма ђар ској 
штам пи, а Гу тен брун је чак мо рао да кри шом на пу сти сво је род но ме сто, 
ка ко би из бе гао хап ше ње.33 Све га ме сец да на ка сни је во зио се Ду на вом од 
Бе ча до Пе тро ва ра ди на, што је ка сни је опи сао у фељ то ну Do na u fa hrt nach 
Pe ter war de in34. То ком ова два „из ле та” до био је иде је за пр ве ро ма не у ни зу 

30 „Eine der po li tischen Grund for de run gen MüllerGut ten brunns war, daß es in einem Viel
völkerstaat kein vor he rrscher ndes Volk ge ben darf, das „me hr” oder „bes ser” ist„; H. We resch, 
н. д., I, 404.

31 „Иако еко ном ски не та ко на пред ни као Шва бе, Ру му ни су за Гу тен бру на усну ли 
по том ци Тра ја но вих рим ских ко ло ни ста ко ји су се по след њих де це ни ја трг ну ли из ми ле
ни јум ског сна и на пре ду ју на свим по љи ма. Ми лерГу тен брун је од де тињ ства имао ве зе 
са Ру му ни ма чи ји је је зик на соп стве ну ини ци ја ти ву на у чио и ко је је је ве о ма це нио. Ве зе са 
њи ма је про ду био ка сни је кон так ти ма са не ким од во де ћих ру мун ских по ли ти ча ра у Хаб
збур шкој мо нар хи ји (Аурел По по ви ћи, Алек сан дру Вај даВо је вод). О Ру му ни ма је об ја вио 
ви ше чла на ка и це лог жи во та се за ла гао за по ли тич ку са рад њу са њи ма„; Z. Ja nje to vić, н. 
д., 647.

32 Вид.: Jo sef Volk mar Senz, Geschic hte der Do na uschwa ben, München 1987, 171–175.
33 H. We resch, н. д., II, 14.
34 О Пе тро ва ра ди ну и Но вом Са ду Гу тен брун је за пи сао: „У да љи ни се по ја вљу је, на 

стр мој уз ви си ни, Пе тро ва ра дин. Утвр ђе ње су ве ре но вла да Ду на вом, иако је овај ту ши рок 
ско ро два ки ло ме тра. Ве че се бли жи и ми при ста је мо пре ко пу та утвр ђе ња, у Но вом Са ду. 
Но ви Сад, ка ква све тла су прот ност спрам Мо ха ча! Град је са свим европ ски, по жи во ту и 
по кре ту. Ве ли ки гар ни зон са Пе тро ва ра ди на по ди же дру штве ну сли ку. Сто ти не офи ци ра 
је на ве чер њем кор зоу и у из ло зи ма ка фи ћа. Али још ви ше је ко ма ра ца. Ипак, стран цу се 
чи ни да су ове кр во пи је са свим из дре си ра не. Те шко ра ње ни вра ћа мо се на зад у наш хо тел, 
док је дан бед ни ци ган ски ор ке стар ја ди ку је под про зо ри ма до по но ћи” (Do na u fa hrt bis 
Pe ter war de in, von Adam MüllerGut ten brunn, Volk und Ar be it, Pan če vo 1938, 58).
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ње го вих нај чи та ни јих и нај по пу лар ни јих де ла, по све ће них пре вас ход но за
ви чај ној те ма ти ци. Ов де спа да ју Су мрак идо ла,35 Ма ли Шва ба – аван ту ра 
јед ног де ча ка,36 Зво на до мо ви не,37 Мај стор Ја коб и ње го ва де ца,38 за тим, 
исто риј ска три ло ги ја Од Еуге на до Јо си фа (Ве ли ка швап ска се о ба, Ми ло
сти ви цар, Јо сиф Не мач ки),39 сво је вр сна „ен ци кло пе ди ја” по ду нав скошвап
ске књи жев но сти Шва бе на Ис то ку,40 те две збир ке Гу тен бру но вих фељ то
на, но вин ских при ло га и за ви чај них ро ма на – Не мач ки жи вот у Угар ској41 
и Не мач ке бри ге у Угар ској.42 Ово ме ни зу тре ба ло би при до да ти и ка лен
дар (за бав ник) ко ји је пу них шест го ди на (1912–1918) из да вао у Те ми шва ру 
под псе у до ни мом „Ро ђак Ми ха ел” (Vet ter Mic hel). 

Рад ња Гу тен бру но вог пр вог за ви чај ног ро ма на Су мрак идо ла из 1908. 
го ди не од ви ја се де лом у Ба на ту, де лом у Бу дим пе шти, за вла де Ге зе Фе јер
ва ри ја (1905–1906). Глав ни ју нак је ба нат ски Шва ба Ге орг Тра ут ман, ко ји 
се на кон ви ше го ди шњег бо рав ка у Аме ри ци где је ра дио као гра ђе вин ски 
ин же њер, вра ћа у свој за ви чај. Он ту до жи вља ва „у по ро ди ци и шко ли, у 
цр кви и свим јав ним слу жба ма, угар ску др жа ву и ње не гро зо те”.43 То га 
бо ли, јер се вра тио да по мог не до мо ви ни и ста ви се у слу жбу ње ног на прет
ка, али му она то не до зво ља ва јер је Не мац и же ли да то оста не. Ис пу њен 
исто вре ме но и љу ба вљу и срџ бом, он се хва та у ко штац са про бле ми ма ко
ји му че све ње го ве зе мља ке, а ко ји ће се пре не ти и ре ша ва ти на он да шњој 
по ли тич кој сце ни угар ског де ла Мо нар хи је. Гу тен брун је у овом ро ма ну 
при ка зао све о бу хват ну и ве ро до стој ну сли ку со ци јал ног и кул тур ног по ло
жа ја Не ма ца у пред три ја нон ској Угар ској, уз исто риј ски пре глед по ли тич
ких пар ти ја и на род но сти ко је су би ле из ло же не аси ми ла ци ји. 

Сле де ћи у ни зу ро ма на је Ма ли Шва ба – аван ту ра јед ног де ча ка. Рад
ња је сме ште на у ше зде се те го ди не 19. ве ка и пра ти шко ло ва ње се љач ког 
си на Јо ха на Мер гла, ко је за по чи ње у вре ме аустро у гар ске На год бе. Због 
уво ђе ња на ста ве на ма ђар ском је зи ку, он се из пи ја ри стич ке гим на зи је у 
Те ми шва ру пре ба цу је у шко лу у Хер ман шта ту (Ер дељ), ко ја, иако про те
стант ска по свом ка рак те ру, чу ва не мач ки дух и вред но сти. У то ме га по
др жа ва отац, ко ји при ли ком по врат ка из јед не по се те си ну би ва уби јен од 
стра не Ци га на чер га ра. Ма ли Шва ба се за јед но са жан да ри ма упу шта у 
по тра гу за уби ца ма, а ка да их про на ђе, пре ки да шко ло ва ње и вра ћа се на 
се ло да на ста ви ста ри, швап ски на чин жи во та. У ро ма ну се мо гу на ћи од је ци 
исто риј ских до га ђа ја (по пут бит ке код Са до ве или про гла ше ња Не мач ког 
цар ства), али и па ра ле ле са Гу тен бру но вим де тињ ством (шко ло ва ње у Те

35 Adam MüllerGut ten brunn, Götzendämmerung. Ein Kul tur bild aus dem he u ti gen Un
garn, Wi en 1908.

36 Adam MüllerGut ten brunn, Der kle i ne Schwab. Aben te u er eines Kna ben, Le ip zig 1910.
37 Adam MüllerGut ten brunn, Die Gloc ken der He i mat, Le ip zig 1910.
38 Adam MüllerGut ten brunn, Me i ster Ja kob und se i ne Kin der, Le ip zig 1918.
39 Adam MüllerGut ten brunn, Der gros se Schwa ben zug, Le ip zig 1913; Исти, Bar mher zi ger 

Ka i ser, Le ip zig 1916; Исти, Jo seph der De utsche, Le ip zig 1917.
40 Adam MüllerGut ten brunn, Schwa ben im Osten. Ein de utsches Dic hter buch aus Un garn, 

He il bronn 1911.
41 Adam MüllerGut ten brunn, De utsches Le ben in Un garn, Le ip zig 1917.
42 Adam MüllerGut ten brunn, De utsche Sor gen in Un garn, Wi en 1918.
43 H. We resch, н. д., II, 50.
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ми шва ру и Хер ман шта ту, на пу шта ње гим на зи је због на ста ве на ма ђар ском 
је зи ку итд). 

Ро ман Зво на до мо ви не по ја вио се исте го ди не кад и Ма ли Шва ба (1910). 
Ње гов ју нак ни је по је ди нац, већ чи та во јед но швап ско се ло (Карлс дорф). 
Гу тен брун је иде ју за пи са ње ове књи ге до био 1907, при ли ком из ле та од Пе
тро ва ра ди на до Ру долфсгна да (да на шњи Кни ћа нин). Не при ја те љи се о ских 
жи те ља су ре ка ко ја угро жа ва њи хо ва има ња и при су ство Ма ђа ро на ко ји 
пре те њи хо вом на ци о нал ном иден ти те ту. Се ља ци се хра бро но се са ис ку
ше њи ма, а пред во ди их се о ски учи тељ Хек ми лер, оли че ње Швап ства (аутор 
је као де те имао исто и ме ног учи те ља слич ног ка рак те ра). Ка да се на кра ју 
ипак до го ди не сре ћа и Карлс дорф под лег не во де ној сти хи ји, они не кло ну 
ду хом већ од лу чу ју да га из но ва гра де и оста ну на зе мљи сво јих пре да ка.

Сле де ће оства ре ње Гу тен брун је по све тио сво јим ко ле га ма из ре до ва 
По ду нав ских Шва ба. Оно но си на зив Шва бе на ис то ку, уз под на слов Пе
снич ка књи га Не ма ца у Угар ској и пред ста вља нај зна чај ни је за ви чај не пи сце 
и кул тур не ства ра о це, ко ји су до тле би ли пот пу но не по зна ти у Аустри ји и 
не мач ким зе мља ма (Ар тур Корн, Франц Фелд, Јо зеф Га бри јел Ста ри ји, 
Бру но Кре млинг, Ма ри ја Еуге ни ја де ла Гра ци ја, Лу двиг Шмит, Ште фан 
Ми лов из Ба на та, Ела Триб ниг Пир керт из Швап ске Тур ске, Ото Ха у зер 
из Хр ват ске итд). Крат кој би о гра фи ји сва ког од ових ауто ра Гу тен брун је 
при до дао и њи хо ве пе сме и при че или бар кра ће од лом ке. 

Три ло ги ја Од Еуге на до Јо си фа об у хва та исто риј ске ро ма не на ста ле у 
го ди на ма 1913–1917. Да би што вер ни је до ча рао њи хо ву рад њу, Гу тен брун 
се у пи са њу слу жио гра ђом беч ких ар хи ва и великим бројем исто риј ских ра
до ва.44 О Ве ли кој швап ској се о би де таљ но је би ло ре чи у по ме ну том ра ду 
Бран ка Бе шли на. Она го во ри о тзв. „ка ро лин ском та ла су” – ко ло ни за ци ји 
Ба на та под ца рем Кар лом VI (1711–1740). Рад ња се од ви ја на ви ше ме ста: у 
Све том Рим ском цар ству, ода кле Шва бе кре ћу на пут у Угар ску; у Бе чу, 
ко ји је оба ве зна ста ни ца на том пу ту и где се до но се од лу ке и пла но ви о на
се ља ва њу; у Ба ра њи (тзв. Швап ској Тур ској), где оси о ни ма ђар ски фе у да
лац Пар ко ци из ра бљу је не мач ке при до шли це; ко нач но, у Ба на ту, на чи јем 
мо чвар ном и не плод ном тлу му дри и пра вед ни гроф Мер си уз ди же но ву не
мач ку кул ту ру. Глав ни ју нак ро ма на је ко ло ни ста Фи лип Тра ут ман, оли че ње 
швап ских вр ли на, ко ји се хра бро су прот ста вља Пар ко ци је вој са мо во љи. 
„Шва бен цуг” је ујед но и нај чи та ни ји део три ло ги је – оста ла два де ла ни су 
ни ка да до сти гла ње го ву по пу лар ност.45 За раз ли ку од сво јих на след ни ка, он 
је на стао пре Пр вог свет ског ра та – Ми ло сти ви цар и Јо сиф Не мач ки по ја ви
ли су се 1916, од но сно 1917. го ди не. Цен трал на лич ност у њи ма је Јо сиф II, 

44 То ком тих при пре ма, на пра вио је „пла ни ну бе ле жа ка”. Ко ри стио се ста ри јим, али 
и ње му са вре ме ним из во ри ма: Le on hard Böhm, Geschic hte des Te me ser Ba nats, Le ip zig 1861; 
Karl von Czo er nig, Et no grap hie der Österreichischen Mo nar chie, Wi en 1857; Fran ce sco Gri sel
li ni, Ver such einer po li tischen und natürlic hen Geschic hte des Te me ser Ba nats, Wi en 1780; Ra i
mund Fri e drich Ka indl, Geschic hte der De utschen in den Karpathenländern, Got ha 1911; исти, 
Geschic hte der De utschen in Un garn, Got ha 1912; Jo hann He in rich Schwic ker, Die De utschen 
in Un garn und Si e benbürger, Wi en 1881 итд. 

45 Бран ко Бе шлин, Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским Шва ба ма у 18. ве ку, Ис тра
жи ва ња 15, Но ви Сад 2004, 201.
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ми ро тво рац, ре фор ма тор, про све ће ни ап со лу ти ста, чи је ме ре на ме ње не на
прет ку и бо љит ку на и ла зе на же сток от пор и не ра зу ме ва ње ње го вог кон
зер ва тив ног окру же ња. Bar mher zi ger Ka i ser углав ном опи су је до га ђа је у 
Аустри ји на кон Јо си фо вог пр вог пу то ва ња у Ба нат и по Угар ској 1767. Рад ња 
по чи ње ње го вим од ла ском у Франк фурт на кру ни са ње за ца ра, свој вр ху нац 
до сти же у де се том по гла вљу, ка да ба рон Бру кен тал у ауди јен ци ји код Ма
ри је Те ре зи је тра жи за ба нат ске Шва бе иста пра ва ко ја има ју Са си у Ер де
љу, а за вр ша ва се Јо си фо вим за ве то ва њем да ће сво јим на ро ди ма и зе мљи 
би ти ми ло стив вла дар. Осим глав не, ро ман има и две спо ред не, љу бав не 
рад ње. Иако се све три од ви ја ју у раз ли чи тим сре ди на ма (Беч, Угар ска, Ба
нат), сви ма им је за јед нич ка не ви дљи ва, али све при сут на и од луч на во ља 
јед не во де ће лич но сти, ауто ри те та, да по сто је ће ста ње у др жа ви и дру штву 
про ме ни на бо ље. Јо сиф Не мач ки сли ка пор трет исте лич но сти, али у пе
ри о ду од 1779. до 1790. го ди не. 

Осим ових, Гу тен брун је за вре ме ра та на пи сао још не ко ли ко де ла ко ја 
се не ба ве ју го и сточ ним Нем ци ма, од ко јих су два нај зна чај ни ја Си ро ма шни 
ко ме ди ја ши и Био јед ном је дан би скуп.46 Пр ви пут се опро бао и као би о
граф – на пи сао је ро ман о жи во ту Фран ца Фер ди нан да.47

Пред сам крај ра та об ја вио је још две књи ге: Не мач ки жи вот у Угар
ској и Не мач ке бри ге у Угар ској. Обе су ком пи ла тив ног ка рак те ра – пр ва 
пред ста вља збир ку по је ди нач них сли ка из ша ре ног жи во та угар ских Не ма
ца и има де вет по гла вља, ко је је Гу тен брун из дво јио из сво јих прет ход но 
већ на пи са них ро ма на (Ве ли ка швап ска се о ба, Зво на до мо ви не, Же тел ка и 
Сли ке не мач ке кул ту ре у Угар ској). У про ле ће 1918. он је из мно штва сво јих 
фељ то на и но вин ских при ло га у ко ји ма је пре тре сао нај ра зли чи ти ја кул
тур нопо ли тич ка пи та ња из дво јио се дам на ест (Угар ска, Угар ски из бо ри, 
Во жња Ду на вом до Пе тро ва ра ди на, Не мач ки жи вот у Угар ској, Из лет до 
Бу дим пе ште, Не мач ки Пе те фи, Ер дељ ски Са си, До мо ви на ер дељ ских Са са, 
Мај ска во жња по Ба на ту, Шва бе, Је дан до ку мент ба нат ских Шва ба, Пи
смо из Бу дим пе ште, Сло га Не ма ца у Угар ској, Те ми швар, Не при стој на 
пре пи ска, Шта на то има да ка же ро ђак Ми ха ел и Спа се ње Угар ске), ко је 
је укло пио у но ву књи гу под на зи вом Не мач ке бри ге у Угар ској.48

Крај Пр вог свет ског ра та и рас пад Аустро у гар ске пра ти ло је и не ми
нов но раз гра ни че ње ње них др жа ва на след ни ца. Гу тен брун је та да на крат
ко упло вио у по ли тич ке во де, сво јом кан ди да ту ром за по сла ни ка у аустриј
ском пар ла мен ту. То ком пред из бор не кам па ње, у ко јој је на сту пао ис пред 
на ци о нал но ори јен ти са не Ве ли ко не мач ке пар ти је (Großde utsche Par tei), аги
то вао је за при кљу че ње за пад но ма ђар ских обла сти са пре те жно не мач ким 
ста нов ни штвом Аустри ји.49 Као по сла ник, за ло жио се за ве ћу бри гу Аустриј
ске ре пу бли ке пре ма Нем ци ма ко ји су оста ли ван ма ти це, у др жа ва ма на

46 Adam MüllerGut ten brunn, Ar me Komödianten, Le ip zig 1912; Исти, Es war ein mal 
ein Bischof..., Le ip zig 1912.

47 Adam MüllerGut ten brunn, Franz Fer di nands Le ben sro man, Stut tgart 1915.
48 H. We resch, н. д., II, 319.
49 У том ци љу на пи сао је бро шу ру Ку да при па да За пад на Ма ђар ска? (Wo hin gehört We

stun garn?); Fer di nand Ernst Gru ber, Adam MüllerGut ten brunn, der Erzschwab, Le ip zig 1921, 109.
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след ни ца ма Двој не мо нар хи је.50 Ме ђу тим, по сле све га го ди ну и по да на вра
тио је ман дат, раз о ча ран огор че ном кла сном бор бом во ђе ном у пар ла мен ту. 
По ву као се из јав ног жи во та и по све тио пи са њу свог по след њег ве ли ког 
де ла ко је је по све тио нај ве ћем пе сни ку По ду нав ских Шва ба. Три ло ги ја ро
ма на под на зи вом Ле нау, пе снич ко ср це свог вре ме на, об ја вље на је 1921. у 
Лај пци гу.51 Исте го ди не, Гу тен бру нов за ви чај обе ле жио је два ве ка свог по
сто ја ња. То ком про сла ве, ко ја је оку пи ла 20 000 љу ди, на пи шче вој род ној 
ку ћи све ча но је от кри ве но спо менобе леж је.52 „Адам Ми лерГу тен брун 
кру ни сан је за за ви чај ног пе сни ка.”53 Опи сом овог до га ђа ја за вр ша ва се 
ње го ва би о гра фи ја ко ја се по ја ви ла те го ди не из пе ра Фер ди нан да Ерн ста 
Гру бе ра, но ви на ра, пу бли ци сте и Гу тен бру но вог при ја те ља.54 От при ли ке у 
исто вре ме, а са свим из ве сно и ра ни је, чу ве ни ба нат ски ис тра жи вач ста ри
на, Вр шча нин Фе ликс Ми ле кер, об ја вио је књи жи цу по све ће ну Гу тен бру ну 
и ње го вом ства ра ла штву.55 Та ко је Гу тен брун за жи во та до био сво је пр ве 
би о гра фи је. 

По след ње ње го ве го ди не по ду да ра ју се са по че ци ма по ли тич ког и на
ци о нал ног ор га ни зо ва ња Не ма ца у окви ри ма ју го сло вен ске др жа ве. Њи хов 
по ло жај у пр вим по рат ним го ди на ма ни је био ни ма ло лак; на шав ши се на 
„гу бит нич кој” стра ни, они су у по чет ку би ли ли ше ни по ли тич ких пра ва и 
до при ме не од ре да ба ми ров них уго во ра тре ба ло је да оп ти ра ју из ме ђу 
остан ка и исе ља ва ња. За то вре ме за бе ле жен је низ слу ча је ва у ко ји ма су 
њи хо ви ис так ну ти ји пред став ни ци би ли из ло же ни на па ди ма и мал тре ти
ра њи ма.56 Ме ђу тим, још пре ис те ка ро ка за оп ти ра ње, Нем ци су по че ли да 
се ор га ни зу ју по при вред ним и кул тур ним осно ва ма, ства ра ју ћи се би ло ги
сти ку за ка сни је (по нов но) сти ца ње по ли тич ких пра ва. Нај пре је 29. сеп тем
бра 1919. осно ва но Не мач ко штам пар ско и из да вач ко ак ци о нар ско дру штво 
(скра ће но ДВАГ – De utsche Druc ke rei und Ver lags Ak tien Ge sellschaft). ДВАГ 
је убр зо по кре нуо нај зна чај ни ји (и је ди ни) днев ни лист Не ма ца у Вој во ди
ни – Дој чес фолксблат (De utsches Volksblatt), ко ји је од мах по стао „гла сник 
не мач ког на ци о нал ног по кре та у Ју го сла ви ји”.57 На по ри ње го ве ре дак ци је 
да се офор ми јед на ор га ни за ци ја ко ја би об у хва ти ла све Нем це у Ју го сла

50 Бран ко Бе шлин, „Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским Шва ба ма у 18. ве ку”, Ис
тра жи ва ња 15, Но ви Сад 2004, 187.

51 Adam MüllerGut ten brunn, Le nau, das Dic hter herz se i ner Ze it. Eine Ro man dre i he it, 
Le ip zig 1921.

52 H. We resch, н. д., II, 440.
53 Wie Adam MüllerGut ten brunn zum Dic hter ge kront wur de, Ne ue Ze it, 22.10.1922; 
54 Fer di nand Ernst Gru ber, Adam MüllerGut ten brunn, der Erzschwab, Le ip zig 1921; Грубер 

(Беч 1895–1967) је вре ме ном сте као ста тус зва нич ног Гу тен бру но вог би о гра фа и то ком бо
га те но ви нар ске ка ри је ре ко ју је про вео у Те ми шва ру, Бе о гра ду, За гре бу и Бу ку ре шту, ак
тив но је сво јим тек сто ви ма и јав ним де ло ва њем ра дио на афир ми са њу ње го вог ли ка и де ла. 
В. An ton Pe ter Petri, Bi o grap hisches Le xi kon des Ba na ter De utschtums, Mar qu art ste in 1992, 
599–600.

55 Fe lix Mil le ker, Adam MüllerGut ten brunn. Sein Le ben und se i ne Dic hten, Groß betschke rek 
1921.

56 Oskar Pla utz, Das Wer den der de utschen Volk sge me in schaft in Südsla wi en, Son der nab druck 
aus dem „De utschen Volksblatt”, No vi Sad 1940, 18.

57 Исто, 23; овај лист је од и грао мо жда и нај ве ћу уло гу у по пу ла ри за ци ји Гу тен бру на, 
ко ји га је и сам ра до чи тао; вид.: Adam MüllerGut ten brunn und das „De utsches Volksblatt”, 
De utsches Volksblatt, 28.10.1928.
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ви ји ре зул ти ра ли су 22. ју на 1920. осни ва њем Швап сконе мач ког про свет
ног са ве за (Schwäbischde utsche Kul tur bund) са се ди штем у Но вом Са ду. 
Гу тен брун је од мах по здра вио осни ва ње Кул тур бун да, уз на по ме ну да су 
Шва бе у но во ство ре ној ју го сло вен ској др жа ви на шле свој но ви за ви чај.58 
Одр жа вао је ве зе с чел ним љу ди ма ове ор га ни за ци је и ве ли ко ду шним при
ло зи ма по ма гао њи хо ве на по ре да из гра де мре жу не мач ких би бли о те ка.59 
С дру ге стра не, на ста вља ју ћи по сао на на ци о нал ном осве шћи ва њу за по че
том уочи Пр вог свет ског ра та, вођ ство Кул тур бун да је иза бра ло упра во Гу
тен бру на за, услов но ре че но, „на ци о нал ну ико ну” Шва ба и ак тив но по че ло 
да ра ди на про мо ци ји ње го вог ли ка и де ла. Пр ви ко рак у том прав цу учи њен 
је на пр вој го ди шњој скуп шти ни одр жа ној 5. ју на 1921. го ди не у Ба нат ском 
Кар лов цу (Карлс дорф). Ја вља ју ћи се по ше стој тач ки днев ног ре да, „го спо
дин др Вен де лин Ми лер из Ин ђи је, је дан од оду ше вље них по што ва ла ца на
шег ве ли ког за ви чај ног пе сни ка Ада ма Ми ле раГу тен бру на, сту пио је на
пред, дир љи вим и убе дљи вим ре чи ма опи сао зна чај мај сто ра за наш на род 
и пред ло жио, пра ћен нео пи си вим одо бра ва њем, да Адам Ми лерГу тен брун 
бу де иза бран за пр вог по ча сног чла на Про свет ног са ве за (подв. Ф. К.).”60 
Пред лог је при хва ћен јед но гла сно, а пи сац је о ука за ној му по ча сти оба ве штен 
пу тем те ле гра ма.61 Осим то га, за се да ње ове скуп шти не би ло је отво ре но 
из во ђе њем Гу тен бру но ве Пе сме ба нат ских Шва ба (Ba na ter Schwa ben li ed), 
ко ја је по ста ла хим на Не ма ца Кра ље ви не СХС. Њо ме су ка сни је отва ра не 
сед ни це Кул тур бун да, али и дру ги ва жни до га ђа ји.

Гу тен бру нов „Шва бен лид” по ти че из ро ма на Зво на до мо ви не. Ову пе
сму на кра ју књи ге пе ва ју швап ски се ља ци ко ји ма је на бу ја ла ре ка уни шти
ла се ло, али они упр кос то ме оста ју вер ни сво јој гру ди и од лу чу ју да из но ва 
гра де. 

Плам ти бол, као деч је су зе,
Кад мај ци и оцу отврд ну ср ца.

О! Од ма ти це нас све то ви одва ја ју, 
А отаџ би ни смо са мо стран ци.

Још нам зво не зво на ста рог за ви ча ја,
Зво на оче ва на ших по кор них и вер них.

Али олу ја њи хо ву бла же ну сре ћу про жди ре
И му ња за му њом све тли ра за ра мир.

58 Adam MüllerGut ten brunn an den de utschen Kul tur bund, De utsches Volksblatt, Be i la ge 
zu Nr. 261, 1920.

59 H. Ra si mus, н. д., 46.
60 Исто, 36.
61 Те ле грам је гла сио: „Глав на скуп шти на Швап сконе мач ког про свет ног са ве за од

лу чи ла је јед но гла сно и са оду ше вље њем да Вас, на шег ве ли ког за ви чај ног пе сни ка, ко ји 
нам је по ка зао пут из кул тур не оса ме и за кр жља ло сти ка ве ли ком не мач ком је зич ком и 
кул тур ном за јед ни штву, про гла си за свог пр вог по ча сног чла на. Осо би то ми је за до вољ
ство да Вам мо гу пре не ти ову од лу ку, на ко ју на до ве зу јем мол бу да и убу ду ће оста не те 
пред вод ник и са ве то да вац на шем швап ском на ро ду у ње го вом за по че том кул тур ном успо
ну ко ји то ли ко обе ћа ва. Бог не ка нам Вас чу ва до нај да љих гра ни ца људ ске ства ра лач ке 
ра до сти. За ме ник пред сед ни ка (H. Ra si mus, н. д., 38).
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Од не мач ке смо зе мље од лу та ли
На да ле ко остр во у мо ру на ро да; 

Али, где Шва бин плуг зе мљу про се ца, 
Би ће зе мља не мач ка; и он се ви ше се ли ти не ће.

Ко на овој зе мљи Шва бу стран цем зва ти мо же?
Пре ње га ов де бе ше Тур чин, Та тар.

Он же ли да бу де свој на сво ме,
И до ма ћин је ов де, а не гост!

Од пу сти ње на стао је цве та ју ћи рај,
Из ба ре се уз ди гао но ви свет.

Од ове зе мље, збо ри мо не мач ки и вер но,
Од би ја мо оног што част јој не ис ка зу је.

О за ви ча ју! По но си ти цве те не мач ко га зно ја
Ви део ти си гор ке очин ске му ке,
Бла го си ља мо те, да те Бог чу ва,

Оста је мо ти вер ни у не во љи и смр ти! 

По ча сни хо ро во ђа беч ког му зич ког дру штва Шу берт Адолф Кирхл 
ком по но вао је за „Шва бен лид” 1911. од го ва ра ју ћу му зич ку под ло гу.62 Пр во 
ба нат ске, а за тим и оста ле Шва бе при хва ти ле су је као сво ју хим ну.63

Пр во из да ње Кул тур бун до вог ка лен да ра (го ди шња ка/за бав ни ка) ко ји 
је из ла зио у огром ним ти ра жи ма – об ја ви ло је Гу тен бру но ву сли ку и при
лог о ње го вим за ви чај ним ро ма ни ма, у на ме ри да их ре кла ми ра ме ђу ов да
шњим Шва ба ма (у тек сту је на ве де но да су ње го ви ро ма ни још увек „ма ло 
по зна ти код нас, те да се ви ше чи та ју у ино стран ству”).64 Уз то, об ја вљен 
је и од ло мак из пр вог то ма Гу тен бру но ве Ле наутри ло ги је Очин ска ку ћа. 

У на ред них пар го ди на не мач ка штам па у Вој во ди ни че сто је пи са ла 
о Гу тен бру ну, жи во пра те ћи ње го во де ло ва ње и по ча сти ко је је при мао. 
Вест о ње го вом про гла ше њу за по ча сног док то ра (doc tor ho no ris ca u sa) фи
ло зоф ског фа кул те та уни вер зи те та у Бе чу за у зе ла је до ста про сто ра у не
мач ким ли сто ви ма у Вој во ди ни.65 Је дан од во де ћих Не ма ца у Кра ље ви ни 
СХС, др Ште фан Крафт, бо ра вио је тим по во дом у аустриј ској пре сто ни ци 
и одр жао го вор ис пред Кул тур бун да на про сла ви ко ја је одр жа на у Гу тен

62 Gottfried Fit tbo gen, Stam me sli e der de utschen Volksgrup pen im Südo sten, Südost de utsche 
For schun gen 1, München 1936, 189.

63 У Вр шцу је сеп тем бра 1922. за бе ле жен за ни мљив слу чај ка да је сту дент ском удру
же њу Ba na tia за бра ње но из во ђе ње Шва бен лида под обра зло же њем да је пе сма усме ре на 
про тив др жа ве (Das Ba na terschwa ben li ed in Wer schetz ver bo ten, De utsches Volksblatt 20.9.1922); 
ипак, на ка сни јим ве ли ким ску по ви ма Шва ба ова хим на из во ђе на је без ин ци де на та. 

64 MüllerGut ten brunns He i matbücher, Kul tur bundKa len der für das Ja hr 1921, 53; ова
кав по да так не чу ди, ако се узме у об зир да су нај по зна ти ји и нај чи та ни ји Гу тен бру но ви 
ро ма ни на ста ли не по сред но пред Пр ви свет ски рат.

65 Zur Er nen nung Adam MüllerGut ten brunns zum Ehren dok tor der Universität Wi en, 
De utsches Volksblatt, 26.7.1922; Des Fest kom mers zu Ehren Dr. h. c. Adam MüllerGut ten brunns 
in Wi en, De utsches Volksblatt, 15.11.1922; An sprac he bei der Ehren pro mo tion Adam MüllerGut
ten brunns, De utsches Volksblatt, 24.11.1922.
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бру но ву част.66 Сам сла вље ник ни је мо гао лич но да при су ству је про сла ви, 
услед по гор ша ног здрав стве ног ста ња.

Про гла ше ње за по ча сног док то ра би ло је, ме ђу тим, са мо по че так. 
„Ар хи шва ба” је 22. ок то бра 1922. у Бе чу про сла вио свој 70. ро ђен дан. Овај 
до га ђај при ву као је огром ну па жњу не са мо аустриј ске, не го и стра не јав
но сти. Ка ко је је дан ка сни ји аутор за бе ле жио, „о ње му су се [тим по во дом 
– Ф.К.] об ја вљи ва ле спо ме ни це, упу ћи ва ни су му не бро је ни по здра ви, у 
мно гим ме сти ма одр жа ва на су сла вља, град Беч и дру ге оп шти не про гла
ша ва ле су га за по ча сног гра ђа ни на, а ули це у Те ми шва ру и дру гим ме сти
ма на зи ва не су по ње му.”67 Удру же ње ба нат ских Шва ба у Бе чу и сту дент
ска омла ди на по ду нав ских Шва ба при ре ди ли су ма сов но оку пља ње коме 
су при су ство ва ле де ле га ци је из свих де ло ва не ка да шње Угар ске, на се ље не 
не мач ким жи вљем, за тим Нем ци из Не мач ке, Пољ ске, Дан ске и дру гих зе
ма ља. Ску пу су се при кљу чи ле још хи ља де ста нов ни ка Бе ча, Лин ца и дру
гих ме ста у Аустри ји, са же љом да че сти та ју Гу тен бру ну.68 Ште фан Крафт 
је при су ство вао про сла ви и чак одр жао го вор ис пред Кул тур бун да, у коме је 
сла вље ни ку пре нео че стит ке и нај бо ље же ље ју го сло вен ских Не ма ца. Нај
ви ши др жав ни функ ци о не ри Аустриј ске ре пу бли ке, пред сед ник Ми ха ел 
Хај ниш и кан це лар Иг нац Зај пел, као и број не ис так ну те јав не лич но сти, 
при дру жи ли су се че стит ка ма.69 Њи хов при мер су сле ди ли и вој во ђан ски 
Нем ци. „Нај ср дач ни је че стит ке на шем ве ли ком на род ном пе сни ку” – гла
си ла је де пе ша Кул тур бун до вог огран ка у Апа ти ну.70 „Свом за ви чај ном пе
сни ку нај ср дач ни је че стит ке за ро ђен дан од швап ског на ро да Ју го сла ви је” 
– те ле гра фи сао је Лу двиг Кре млинг ис пред Пар ти је Не ма ца Кра ље ви не 
СХС, чи је је осни ва ње би ло у то ку.71 

66 Des Fest kom mers zu Ehren Dr. h. c. Adam MüllerGut ten brunns in Wi en, De utsches 
Volksblatt, 15.11.1922; Ште фан Крафт (Ин ђи ја 1884 – Хај дел берг 1959), за вр шио гим на зи ју 
у Зе му ну, сту ди рао пра во у Мар бур гу и Бе чу. Ка ри је ру за по чео у за гре бач ком Ка зен ном 
су ду; у Пр вом свет ском ра ту уче ство вао у бор ба ма на Ис точ ном фрон ту; у де цем бру 1918. 
уче ство вао у ра ду Швап ског на род ног ве ћа у Те ми шва ру. Убр зо је по стао во де ћа лич ност 
не мач ке ма њи не у Кра ље ви ни СХС: иза бран је 1922. го ди не за пред сед ни ка Штам пар ског 
и из да вач ког ак ци о нар ског дру штва (ДВАГ), а од 1922. до 1927. био је пред сед ник Агра
ри је. Од 1922. до 1929. био је пот пред сед ник Пар ти је Не ма ца и шеф ње не по сла нич ке гру пе 
у пар ла мен ту Кра ље ви не СХС, ка сни је и Кра ље ви не Ју го сла ви је; ини ци рао је 1929. го ди
не осни ва ње Ли ге Не ма ца у Ју го сла ви ји за Дру штво на ро да и био њен пр ви пред сед ник; у 
ма ју 1939. по ву као се са свих функ ци ја. То ком Дру гог свет ског ра та био је ге не рал ни кон
зул НДХ у Мин хе ну и др жав ни се кре тар у ми ни стар ству пре хра не у За гре бу. На кон ра та 
је жи вео у Аустри ји, да би се 1949. пре се лио у СР Не мач ку. Умро је 1959. го ди не у Хај дел
бер гу (оп шир ни је о Краф ту вид. рад но ви јег да ту ма: Jo sef Wil helm, Dr. Ste fan Kraft, Staats-
sekretär a.D., langjähriger politischer Führer der  deutschen  Volksgruppe im Königreich Jugo-
slawien und     Abgeordneter im    jugoslawischen Parlament; mit einer   Darstellung des    betreffenden 
  Geschichtsabschnittes der  deutschen    Minderheit im Königreich Jugoslawien, Stuttgart 2008).

67 H. Weresch, н. д., II, 433.
68 Исто.
69 Der 70. Geburtstag MüllerGuttenbrunns, Wrschatzer Gebirgsbote, 19.11.1922.
70 Исто.
71 Исто; Партија Немаца Краљевине СХС званично је основана 22.12.1922. у Хацфелду 

(Жомбољ).
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У ни зу ба нат ских, бач ких и срем ских на се ља упри ли че не су про сла ве 
у част Гу тен бру на (MüllerGut ten brun nfe i er): у Бе лој Цр кви и Ин ђи ји,72 Фу
то гу,73 Бач кој Па лан ци и Гај до бри,74 Ве ли ком Беч ке ре ку75 итд. Ре дак ци ја 
за кул ту ру De utsches Volksblattа би ла је по себ но ак тив на пар ме се ци уочи 
овог ве ли ког ју би ле ја за Шва бе. Из да ње овог ли ста од 22. ок то бра 1922. би ло 
је по све ће но Гу тен бру ну, уз удар ни чла нак др Ге ор га Гра сла, ге не рал ног 
се кре та ра Кул тур бун да.76 „Адам Ми лерГу тен брун био је пр ви ко ји нам је 
упу тио ре чи опо ме не; у по чет ку их је ма ло њих раз у ме ло, по том све ви ше, 
док се ко нач но ма гле ни су раз и шле пред очи ма и, бу ја ју ћи све ја че, за вет 
вер но сти на ро ду ни је рас плам сао ср ца и обо дрио вред ни рад на по нов ном 
ро ђе њу на шег за ви чај ног Швап ства (...) И још јед но има мо да му за хва ли
мо. Ње го ва је за слу га што се у ве ли ком све ту да нас уоп ште зна за на ше 
по сто ја ње. Он је наш гла сно го вор ник пред чи та вим ци ви ли зо ва ним чо ве
чан ством...”.77

Бру но Кре млинг, пе сник и уред ник De utsches Volksblatta, на пи сао је 
пе сму по све ће ну ве ли ком књи жев ни ку под на зи вом Пра знич ни по здрав 
(Fest gruß zum 70. Ge burt stag Adam MüllerGut ten brunns), у којој је на звао 
Гу тен бру на „швап ским Хо ме ром”, а ко ју су уочи 22. ок то бра пре не ли и 
дру ги ли сто ви Не ма ца у Вој во ди ни, али и не мач ка штам па од Ру му ни је до 
Ар ген ти не, сву да где су Шва бе жи ве ле у ра се ја њу.78 Кре млинг је та ко ђе 
при ре дио и по себ ну мо но гра фи ју под на зи вом Адам Ми лерГу тен брун: 
чо век и ње го во де ло.79 Ту су се на јед ном ме сту на шли ра до ви нај е ми нент
ни јих исто ри ча ра (Фе ликс Ми ле кер, Рај мунд Фри дрих Кајндл), но ви на ра 
(Фер ди нанд Ернст Гру бер), књи жев них кри ти ча ра (Хер ман Кинцл, Ја коб 
Штајн) и по ли ти ча ра (Ште фан Крафт), ка ко из Кра ље ви не СХС, та ко и из 
ино стран ства. У ње ној из ра ди су де ло вао је чак и Гу тен бру нов син Ро де рих, 
ко ји је кре нуо сто па ма свога оца. У укуп но де сет при ло га при ка за ни су раз
ли чи ти аспек ти пи шче вог жи во та и ства ра ла штва.80 Дој чес фолксблат је 

72 Schwaben, rüstet zur MüllerGuttenbrunnfeier!, Deutsches Volksblatt, 14.9.1922.
73 MüllerGuttenbrunnfeier in NeuFutok, Deutsches Volksblatt, 15.8.1922.
74 MüllerGuttenbrunnfeier in Gajdobra, Die Wacht, 10.12.1922.
75 Adam MüllerGuttenbrunnfeier in Becskerek, Neue Zeit, 18.10.1922.
76 Adam MüllerGuttenbrunn. Zu seinem Geburtstage, Deutsches Volksblatt, 22.10.1922.
77 Исто.
78 MüllerGuttenbrunns Geburtstag in der deutschen Auslandspresse, Deutsches Volksblatt, 

19.11.1922; последњи стихови Празничног поздрава гласе: „Сад када на твоје стрмовите 
стазе/Вечерње се сенке спуштају у миру/Поносно се можеш љуљати у знању/Да сачувао си 
народ од преране смрти/На твоје чело приљубиће се ловор!/ Даље и даље у наследство ће 
прећи/Твој позив на буђење источним Швабама/Да се њиме крепе, поносне на свог Хомера”. 

79 Adam MüllerGuttenbrunn, der Mensch und sein Werk. Festschrift zum 70. Geburtstag 
des Dichters am 22. Oktober 1922. Herausgegeben von der Schriftleitung des „Deutschen Volks
blattes” in Novisad durch Bruno Kremling (1922).

80 Тако је нпр. Феликс Милекер написао Гутенбрунову биографију у најосновнијим 
цртама, Херман Кинцл ставио је његово стваралаштво у шири контекст немачке књижев
ности, Ф. Е. Грубер је у свом прилогу донео занимљиве детаље из његовог живота, Карл 
Курт Клајн је описао деловање и однос са Ердељским Сасима, а Штефан Крафт обрадио 
тему „Гутенбрун као будилац и народни васпитач источних Шваба”. 
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сво је чи та о це по дроб но упо знао са еуфо ри јом ко ја је истим по во дом за хва
ти ла штам пу и не мач ку јав ност у дру гим зе мља ма.81

Гу тен брун ни је по жи вео још ду го на кон свог 70. ро ђен да на. Те шко обо
лео, пре ми нуо је у Бе чу 5. ја ну а ра 1923. го ди не и са хра њен је три да на ка
сни је на та мо шњем Цен трал ном гро бљу. Вест о ње го вој смр ти бр зо се про
ши ри ла, а Дој чес фолксблат об ја вио ју је на на слов ној стра ни.82 Од мах су 
усле ди ла ре а го ва ња: ре дак ци ја овог ли ста упу ти ла је, као и во де ћи не мач ки 
кру го ви, те ле грам са у че шћа Гу тен бру но вој по ро ди ци.83 Пар ти ја Не ма ца 
Кра ље ви не СХС умо ли ла је по кој ни ко вог си на да се на гроб по ста ви ве нац 
са по све том Свом не за бо рав ном пе сни ку, швап ски на род Ју го сла ви је, а и 
Кул тур бунд је уре дио да на по гре бу бу де за сту пљен на сли чан на чин. У 
удар ном члан ку о Гу тен бру но вој смр ти Бру но Кре млинг је за пи сао: „Ово је 
не појм љи ва вест и по ра жа ва ју ћа, гор ка исти на, ко ја бр зо и са стра вом про
ла зи кроз сва швап ска на се ља у Ју го сла ви ји [...] Јер он је био наш! Наш, чи та
вог жи во та, те лом и ду шом! Утро је пут швап ском на ро ду ју го и сточ не Евро
пе и био нај ва тре ни ји за го вор ник ње го ве по себ но сти; уз ди гао га је са дна 
на род не по спа но сти до по но сне са мо све сти о осо бе но сти тог пле ме на...”.84

Гу тен бру но вом смр ћу, ме ђу тим, ни је пре ста ло ба вље ње не мач ке штам
пе у Вој во ди ни ве ли ким за ви чај ним пи сцем. Че ти ри го ди не ка сни је, на Цен
трал ном беч ком гро бљу све ча но је от кри вен ње гов над гроб ни спо ме ник. 
Тим по во дом је у глав ном гра ду Аустри је бо ра ви ло по слан ство од 80 Шва
ба из Кра ље ви не СХС, пред во ђе но на род ним по сла ни ком др Вил хел мом 
Ној не ром; Ној нер је одр жао при го дан го вор у име сво јих зе мља ка у ју го
сло вен ској др жа ви.85 При ли ком от кри ва ња спо мен обе леж ја, Гу тен брун је 
озна чен као „пр во бо рац пе де сет ми ли о на Не ма ца ко ји ши ром све та жи ве 
као при пад ни ци на ци о нал них ма њи на”.86 На над гроб ном спо ме ни ку, из ра ђе
ном од гра ни та, на шла се ње го ва сли ка у брон зи, нат пис у злат ним сло ви ма: 
„Адам Ми лерГу тен брун, по ча сни док тор Беч ког уни вер зи те та, 1852–1923”, 

81 MüllerGuttenbrunns Geburtstag in der deutschen Auslandspresse, Deutsches Volks
blatt, 19.11.1922.

82 Adam MüllerGuttenbrunn gestorben, Deutsches Volksblatt, 9.1.1923.
83 „Дубоко потресено смрћу свог песника, Швапство Југославије на одру драгог му 

покојника изражава неутешну тугу. Велики народ плаче на његовом гробу, а успомена на 
њега ће наставити да живи од покољења до покољења” (телеграм Партије Немаца Краље
вине СХС); „Дубоко потресено ненадокнадивим губитком уваженог мајстора изражавамо 
најискреније саучешће и свечано обећавамо непроменљиву верност идеалима којима је 
његов богати живот тежио” (телеграм Културбунда); „Дубоко ожалошћено одласком нашег 
великог сународника, уредништво Дојчес фолксблата у Новом Саду изражава своје дубо
ко саучешће тешко погођеној породици. Адам МилерГутенбрун ће наставити да живи у 
успомени потомства не само као песник и књижевник, него и као новинар који ће својим 
колегама у народу оданој немачкој штампи увек бити пред очима као светао пример (теле
грам уредништва Дојчес фолксблата); Adam MüllerGuttenbrunn gestorben, Deutsches 
Volksblatt, 9.1.1923.

84 Zum Hinscheiden Adam MüllerGuttenbrunns, Deutsches Volksblatt, 9.1.1923.
85 Enthüllung des Grabdenkmals für Adam MüllerGuttenbrunn, Deutsches Volksblatt, 

19.5.1927; Ein Schwabenzug nach Wien zum Grabe Adam MüllerGuttenbrunns. Ein Aufruf des 
Schwäbischdeutschen Kulturbundes, Neue BacsBodrogher Zeitung, 3.4.1927.

86 Enthüllung des Grabdenkmals für Adam MüllerGuttenbrunn, Deutsches Volksblatt, 
19.5.1927.
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брон за ни ре љеф са сце ном из швап ске се о бе и ис под ње га до бро по зна ти 
сти хо ви: „где Шва бин плуг зе мљу про се ца...”.

По ред то га, пи са ло се и о Гу тен бру но вим од но си ма са Нем ци ма у Вој
во ди ни,87 об ја вљи ва ни су при ло зи ње го вог би о гра фа Ф. Е. Гру бе ра о за ни
мљи вим де та љи ма из пи шче вог жи во та,88 па чак и је дан фељ тон ње го вог 
из да ва ча Ал фре да Штак ма на из Лај пци га о „Ар хи шва би”.89 Ка да је су бо
тич ки лист на ма ђар ском је зи ку Bácsmegyei Napló 1922. кри ти ко вао та лас 
оду ше вље ња ко ји је за хва тио Нем це у Вој во ди ни по во дом Гу тен бру но вог 
ро ђен да на, то је иза зва ло мо мен тал ну ре ак ци ју на дру гој стра ни.90 Ње го ви 
ро ма ни су по пу ла ри зо ва ни и об ја вљи ва ни у на став ци ма и од лом ци ма, и на 
Шва бе се апе ло ва ло да „по шту ју за ви чај не пи сце и чи та ју књи ге ве ли ког 
мај сто ра”, уз на по ме ну да „не сме би ти не мач ке би бли о те ке без Гу тен бру
но вих де ла”.91 За свој ју би леј Кул тур бунд је штам пао раз глед ни цу са ли
ком „Ар хи шва бе”.92 А ка да се 1933. го ди не на вр ши ла де це ни ја од ње го ве 
смр ти, ве ли ки за ви чај ни књи жев ник по но во се на шао у цен тру па жње. 
Опет су ор га ни зо ва не про сла ве у ње го ву част, штам па је пи са ла о ње му 
као о спа си о цу и бу ди о цу на ро да из ду хов не учма ло сти,93 па чак је и глав
на скуп шти на Кул тур бун да, одр жа на но вем бра те го ди не, про те кла у зна ку 
Гу тен бру на – ње го ва би ста, укра ше на цве ћем и ло во ро вим вен ци ма, би ла 
је по ста вље на на би ну у са ли ХА БАГ згра де у Но вом Са ду, где се одр жа
ва ла сед ни ца.94

Од 1923. до да нас, о Гу тен бру но вом жи во ту и ства ра ла штву на пи са не 
су број не књи ге, сту ди је, ди плом ски и док тор ски ра до ви итд, на рав но, на не
мач ком го вор ном под руч ју; По ду нав ске Шва бе до след но су се по тру ди ле 
да са чу ва ју успо ме ну на свог ве ли ка на. Већ је ре че но да је пр ве би о гра фе, 
од но сно би о гра фи је Гу тен брун до био још за жи во та – Гру бер, Ми ле кер 
(1921), Кре млинг (1922). И сам је по ку шао да пи ше о свом жи во ту, али га је 
смрт оме ла да се ви ше по све ти том по ду хва ту. „Ар хи шва бин” син Ро де рих 
об ја вио је не ду го на кон оче ве смр ти два ауто би о граф ска ро ма на про на ђе на 
у ње го вој за о став шти ни – Се ћа ња ди рек то ра по зо ри шта (1924)95 и Ро ман 
мог жи во та (1927).96 До кра ја два де се тих го ди на про шлог ве ка, по ја ви ла 

87 Adam MüllerGuttenbrunn und das Deutsche Volksblatt, Deutsches Volksblatt, 28.10.1928; 
Edmund Steinacker und Adam MüllerGuttenbrunn über Dr. Ludwig Kremling, Deutsches Volks
blatt, 31.5.1930.

88 Die letzten Stunden Adam MüllerGuttenbrunns, Deutsches Volksblatt, 12.1.1923; Wie 
Adam MüllerGuttenbrunn, der Erzschwab ,́ seine Banater Kulturromane schuf, Deutsches 
Volksblatt, 28.10.1928.

89 Dichter und Verleger, Deutsches Volksblatt, 21.1.1923.
90 MüllerGuttenbrunn. Eine Entgegnung, Deutsches Volksblatt, 19.11.1922.
91 Deutscher Volkskalender für das Jahr 1925, 38; у Новом Саду је децембра 1919. 

године отворена немачка књижара у Менратовој палати, која је, поред бројних немачких 
књига и часописа, у свом асортиману имала сва Гутенбрунова дела (Oskar Plautz, н. д., 26).

92 Agneš Ozer, Jedna novosadska priča. Nemci našeg grada, Novi Sad 2008, 38.
93 Der Fest der Gemeinschaft, Deutsches Volksblatt, 19.11.1933.
94 Die Hauptversammlung des Kulturbundes, Deutsches Volksblatt, 21.11.1933.
95 Adam MüllerGuttenbrunn, Erinnerungen eines Theaterdirektors, hg. Roderich Mül

lerGuttenbrunn, Leipzig 1924.
96 Adam MüllerGuttenbrunn, Der Roman meines Lebens, aus dem Nachlass zusammen

gestellt von Roderich MüllerGuttenbrunn, Leipzig 1927.
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се још јед на зна чај на књи га, из пе ра Јо ха на (Хан са) Ве ре ша, ко ји је лич но 
по зна вао Гу тен бру на и на ла зио се под ње го вим ја ким ути ца јем.97 Чи тав 
жи вот по све тио је про у ча ва њу свог зе мља ка, да би не пу них пе де сет го ди
на ка сни је, об ја вио мо жда нај све о бу хват ни ји рад о ње го вом жи во ту и де лу 
– дво том ну би о гра фи ју под на зи вом Адам Ми лерГу тен брун. Ње гов жи вот, 
схва та ње и ства ра ла штво.98 Ве реш се у пи са њу опре де лио за лак и јед но
ста ван стил, ка ко би се обра тио што је мо гу ће ши рој чи та лач кој пу бли ци, 
у че му је и ус пео. Пр ви том об у хва та пе ри од од Гу тен бру но вог ро ђе ња до 
1907, а дру ги од 1907. до смр ти. Сва ко ње го во де ло раз мо тре но је по на о
соб, уз исто ри јат на стан ка, опис рад ње, ана ли зу ли ко ва и вред но сну оце ну. 
Осим то га, по себ на па жња по све ће на је Гу тен бру но вом Wel tan scha u ungу, 
као и ни зу дру гих пи та ња (од нос са Ру му ни ма, ер дељ ским Са си ма, ме сто 
у ши рем кон тек сту не мач ке књи жев но сти итд). На кра ју је да та оце на ње
го вог це ло куп ног жи вот ног де ла. Аутор је у ис тра жи ва њу и при ку пља њу 
ма те ри ја ла за књи гу имао по моћ пи шче ве по ро ди це. Ве реш је чак, од 1976. 
до 1980. при ре дио ком пле тан опус Гу тен бру но вих де ла у 10 то мо ва.

Осим Ми ле ке ра и Кре млин га, ме ђу вој во ђан ским Шва ба ма ко је су се 
ба ви ле Гу тен бру ном ва ља по ме ну ти још тро ји цу: Фи ли па Хил ке неа, Ада
ма Ма у ру са и Јо зе фа Сен ца. Ро дом из Вр ба са, Хил ке не је био исто ри чар 
књи жев но сти и је дан од нај о бра зо ва ни јих Не ма ца ме ђу По ду нав ским Шва
ба ма. Ра дио је као про фе сор Не мач ког учи тељ ског за во да и на ла зио се у 
ре дак ци ји ча со пи са Vol kswart (На род на стра жа). По кре нут 1932. го ди не у 
Но вом Са ду, Vol kswart се ба вио те ма ма из за ви чај не исто ри је, књи жев но
сти, умет но сти, фол кло ра итд. По ред дру гих број них при ло га, Хил ке не је 
ов де у на став ци ма об ја вио две сво је рас пра ве о Гу тен бру ну. У пр вој је де
таљ но ана ли зи рао ро ман Мај стор Ја коб и ње го ва де ца, док је дру га би ла 
по све ће на пи шче вом жи во ту и услед га ше ња ча со пи са 1935. го ди не оста ла 
је не до вр ше на.99

Адам Ма у рус је не ко вре ме оба вљао ду жност се кре та ра Кул тур бун да, 
а за тим је ра дио као пе да гог у Не мач ком учи тељ ском за во ду. Уре ђи вао је 
Не мач ки на род ни ка лен дар и био осни вач Рад не за јед ни це не мач ких на
став ни ка у Ју го сла ви ји (Ar be it sge me in schaft der de utschen Le hrer in Ju go sla
wi en). Ње гов рад о Гу тен бру ну по ја вио се от при ли ке у исто вре ме кад и 
Хил ке не ов, а њи ме су, осим крат ке би о гра фи је, би ли об у хва ће ни и ро ма ни 
Мај стор Ја коб и ње го ва де ца, Ве ли ка швап ска се о ба и Зво на до мо ви не100. 

Учи тељ и исто ри чар из Апа ти на, Јо зеф Сенц об ја вио је 1940. Крат ку 
исто ри ју По ду нав ских Шва ба, у ко јој је пар стра на по све тио Гу тен бру ну.101

97 Hans Weresch, Adam MüllerGuttenbrunn und seine Heimatromane, Temeswar 1927.
98 Hans Weresch, Adam MüllerGuttenbrunn. Sein Leben, Denken und Schaffen, III, Freiburg 

im Breisgau 1975.
99 Philipp Hilkene, MüllerGuttenbrunns „Meister Jakob und seine Kinder”, Volkswart 2, 

JännerMärz 1932; Исти, MüllerGuttenbrunns „Meister Jakob und seine Kinder”, Volkswart 
3–4, AprilSeptember 1933; Исти, Adam MüllerGuttenbrunn, Volkswart 9–10, Oktober 1934 – 
März 1935.

100 Adam Maurus, Adam MüllerGuttenbrunn, Novi Sad 1933.
101 Josef Senz, Kurze Geschichte der Donauschwaben, Novi Vrbas – Neu Werbaß 1940, 

45–47.
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У Лин цу је 1952. го ди не обе ле же на сто та го ди шњи ца од ро ђе ња ве ли
ког за ви чај ног књи жев ни ка и том при ли ком је об ја вљен збор ник ра до ва о 
Гу тен бру ну.102 Овај ју би леј про сла вљен је у још не ким ме сти ма, а у Мин хе
ну се та ко ђе по ја ви ло по себ но из да ње по све ће но том до га ђа ју.103 Ди плом
ски рад Алек сан дре Ми лерГу тен брун из 1995. ста вио је по се бан на гла сак 
на ак тив ност ње ног пре тка као но ви на рафељ то ни сте.104 У про те клој де це
ни ји (2000–2010) низ за ви чај них исто ри ча ра, ро ма ни ста, пу бли ци ста итд. 
из ре до ва По ду нав ских Шва ба об ја вио је члан ке, есе је и сту ди је о Гу тен
бру ну.

ADAM MÜLLER – GUTTENBRUNN AND NATIONAL 
RENAISSANCE OF THE DANUBIAN SWABIANS

by

Filip Krčmar

Summary

One of the greatest and most popular writers among the Danubian swabians, Adam 
MüllerGuttenbrunn (1852–1923) has only recently become more familiar in terms of Ser
bian historiography, to which he was introduced through the works of Branko Bešlin and 
Zoran Janjetović. However, numerous issues related to him remained open, namely his 
political and ethnic ideology, most notable works and their impact on the Germans in the 
Danube Basin, as well as Guttenbrunn’s relationship with the German minority in Vojvo
dina during the opening years of the interwar period. Beside focusing on some of these 
questions, paper also provides a short overview of most prominent works dealing with Gut
tenbrunn’s life and opus. 

102 Zur Gedenkfeier Adam MüllerGuttenbrunns 1852–1952. Sonderheft. Herausgeber: 
Oberösterreichischer Künstlerbund, Linz 1952.

103 Zum 100. Geburtstag Adam MüllerGuttenbrunns 1852–1952, Sonderheft. Herausgeber: 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München 1952.

104 Alexandra MüllerGuttenbrunn, Leben und Werk Adam MüllerGuttenbrunns (1852–
1923) unter besonderer Berücksichtigung seiner Tätigkeit als Feuilletonist, Wien 1995.
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Ј а  с м и  н а  М и  л а  н о  в и ћ 

КНЕЗ И КРАЉ МИ ЛАН ОБРЕ НО ВИЋ 
И АЋИМ ЧУ МИЋ1

СА ЖЕ ТАК: Де лат ност јед ног по ли ти ча ра мо же се по сма тра ти из раз
ли чи тих угло ва, па и кроз ње гов од нос пре ма вла да ру. Ми лан Обре но вић и 
Аћим Чу мић, иако ни су би ли бли ски по го ди на ма, би ли су ве о ма слич ни по 
ка рак те ру и сен зи би ли те ту. Њи хо ви жи во ти, де лат ност и ре зул та ти њи хо вог 
ра да вер но осли ка ва ју јед но до ба, не си гур но, пре вр тљи во и про мен љи во ка
кви су и са ми би ли. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Аћим Чу мић, ми ни стар, скуп шти на, Ми лан Обре но
вић, кон зер ва ти вац, Јо ван Ри стић. 

Аћим Чу мић јед на је од нај кон тро верз ни јих лич но сти дру ге по ло ви не 
19. ве ка.2 У свом бур ном про фе си о нал ном и лич ном жи во ту оства рио је 
ве ли ке успо не и уз ле те, али и за стра шу ју ће па до ве. Хва љен као је дан од 
нај бо љих го вор ни ка то га вре ме на, ре чи ма је се као као ма чем, уз ди зан као 
не у мо љи ви кри ти чар. По че так ње го ве ка ри је ре и по ли тич ког ан га жо ва ња 
по кла па се с бур ним про ме на ма у Ср би ји по сле уби ства кне за Ми ха и ла. У 
исто ри ји Ср би је по че ло је но во до ба, до ба на ме сни штва и вла де Ри сти ће
вих ли бе ра ла, а за кне за је по ста вљен мла ди Ми лан Обре но вић. Ме ђу нај
ве ћим кри ти ча ри ма но ве вла де би ли су мла ђи про фе со ри Ве ли ке шко ле, а 
нај гла сни ји ме ђу њи ма био је Аћим Чу мић. У овом пе ри о ду сте као је у бе
о град ској јав но сти углед, не са мо као прав ник, већ и као од ва жан чо век 
ко ји је кри ти ко вао не за ко ни тост. Ка да је на ме сни штво ре ши ло да фор ми
ра од бор ко ји је тре ба ло да рас пра вља о пи та њи ма у ве зи са Уста вом, је дан 
од чла но ва по стао је и Чу мић. Од бор је до био име Све то ни кољ ски јер се 

1 Рад са оп штен на на уч ном ску пу Ми лан Обре но вић од во за ра до кра ља, ко ји је одр
жан 13–14. ок то бра 2005. го ди не у СА НУ.

2 Ро ђен је у До њој Тре шње ви ци, у Кра гу је вач ком окру гу 1836. Oсновну шко лу је 
по ха ђао у Бла зна ви, а по лу гим на зи ју у Кра гу јев цу. За хва љу ју ћи од лич ном успе ху упи сао 
је пе ти раз ред Бе о град ске гим на зи је школ ске 1852/53. На Ли це ју је 1854. упи сао при род
нотех нич ки смер, али је по сле две го ди не пре шао на прав ни. Кра јем ле та 1858, с гру пом 
пи то ма ца оти шао је у Хај дел берг, а за тим у Па риз ка ко би на ста вио сво је обра зо ва ње. Ок то
бра 1860, Чу мић је по ста вљен за су плен та у Бе о град ској гим на зи ји, а но вем бра 1864. по
стао је се кре тар Бе о град ског су да. Већ на ред не го ди не по ста вљен је за про фе со ра рим ског 
пра ва у Ве ли кој шко ли, ма да тај пред мет ни ка да ни је пре да вао већ кри вич но пра во и кри
вич ни по сту пак.
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пр ви пут са стао на дан Све тог Ни ко ле, 19. де цем бра 1868, а имао је укуп но 
76 чла но ва, та да нај у глед ни јих ин те лек ту а ла ца, чи нов ни ка, све ште ни ка, 
тр го ва ца. У Од бо ру се по себ но жи ва рас пра ва во ди ла о то ме да ли ће чла но
ве Са ве та име но ва ти кнез, ка ко је же ле ло на ме сни штво, или ће их би ра ти 
на род и то као до жи вот не, ка ко су пред ла га ли углав ном про фе со ри – Аћим 
Чу мић, Ђо ка Па вло вић, али и Љу бо мир Ка ље вић и Ми лан Пи ро ћа нац. Чу
мић је 27. де цем бра одр жао бе се ду о дво дом ној скуп шти ни и уло зи Са ве та, 
ко ја је оста ви ла ве ли ки ути сак на све од бор ни ке. Сли ко ви то је опи сао ста ње 
срп ског на ро да, а по себ но ње го ву сла бо раз ви је ну по ли тич ку свест.3 Пре ма 
ми шље њу Ни ко ле Кр сти ћа, Чу ми ћев го вор је иза звао та кву ре ак ци ју да је 
вла да, за пла ше на, по сле три да на за кљу чи ла сед ни це од бо ра. Сво је ми шље
ње о на ме сни ци ма, ко ји су по ње му Устав про ме ни ли из лич них, се бич них 
ин те ре са, Чу мић је јав но ис ти цао. Ве ро ват но је тим ста вом сте као и пр ве 
сим па ти је мла дог кне за Ми ла на, јер је и он сма трао да је до но ше ње Уста ва у 
вре ме ње го вог ма ло лет ства би ло ло ше и чак по губ но за ње го ву вла да ви ну. 

Чу мић је био оми љен ме ђу сту ден ти ма, а због свог брит ког је зи ка био 
је по пу ла ран и ме ђу Бе о гра ђа ни ма. Че сто је имао оби чај да об ја ви о че му ће 
на сле де ћем ча су кри вич ног пра ва го во ри ти, па би до шла не са мо це ла Ве
ли ка шко ла не го и по ла бе о град ске чар ши је. Та да би се час пре тво рио у 
кри ти ку на ме сни ка и вла де, ко ју би Чу мић гром ко раз ла гао уз удар це пе
сни це о ка те дру, па су оста ли про фе со ри на ре ђи ва ли да се за тво ре про зо ри 
ка ко би мо гли да одр же ча со ве.4 На ме сни ци су у јед ном тре нут ку по ку ша
ли да Чу ми ћа при до би ју, јер је би ло бо ље има ти та ко ва тре ног го вор ни ка 
уз се бе, не го про тив. Бла зна вац је у ју ну 1870. ну дио Чу ми ћу и Пи ро ћан цу 
по ли тич ке по ло жа је, али по сле про па лих пре го во ра на па ди на Чу ми ћа су 
уче ста ли. Сеп тем бра 1870. иза бран је за чла на Од бо ра бе о град ске оп шти
не, а уско ро и за бе о град ског кме та. Ње гов из бор је био отво ре на ма ни фе
ста ци ја на род ног не за до вољ ства по ли ти ком Јо ва на Ри сти ћа. По бу на ђа ка у 
Ве ли кој шко ли, по во дом име но ва ња За ха ри је Угри чи ћа за про фе со ра, вла
ди је омо гу ћи ла да Чу ми ћа по ве же са не ми ри ма и то ис ко ри сти да га зба ци 
са ме ста кме та. Кра јем мар та 1871, по ку ша ли су Чу ми ћа да по ве жу и с јед
ном „га ра ша нин ском” за ве ром ко јом се, на вод но, ру ко во ди ло из ру ског кон
зу ла та. Из бо ри за но ве по сла ни ке рас пи са ни су за 18. ав густ 1871. и би ли су 
пр ви ко ји су одр жа ни исто вре ме но у це лој зе мљи. Чу мић се кан ди до вао на 
чак три ме ста, у Бе о гра ду, Сме де ре ву и Шап цу, али нов на чин из бо ра му 
ни је од го ва рао јер ни је мо гао да бу де при су тан на свим из бор ним ме сти
ма. Због ве ли ког при ти ска по ли тич ких про тив ни ка и вла сти ни је про шао 
ни на јед ном из бор ном ме сту. Ка ко по сао у др жав ној слу жби ни је мо гао да 
до би је по чео је да се ба ви адво ка ту ром. 

3 Је дин ство, бр. 7, 16/28. де цем бар 1868. Го вор је оста вио та ко јак ути сак да је и Сто
јан Бо шко вић мо рао да у увод ном тек сту ода по част Чу ми ћу као вр сном го вор ни ку: „Но 
не по сред но нај ве ћу је па жњу бе се дом сво јом при ву као г. Аћим Чу мић про фе сор вел. шко
ле. Он је пун сат и че тврт го во рио не пре кид но с нај жи вљом енер ги јом и на ја чом све зом 
ми сли. Пре тре сао је без об зи ри це све сти хи је из ко јих се мо же са ста ви ти на род но пред
став ни штво, а по на о соб гор њи дом у нас. И прем да је у не ком по гле ду пре ви ше ја ком, 
пре те ра ном бо јом цр тао ма не на шег све та, као и сла бо раз ви је ну по ли тич ку свест у ма си 
на ро да на шег, опет је у то ме ис ка зао мно го исти не.”

4 Ко ста Хри стић, За пи си ста рог Бе о гра ђа ни на, Бе о град 1983, 291.
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Ми лан Обре но вић је 10. ав гу ста 1872. на пу нио осам на ест го ди на, али 
ње го ва пр ва вла да је би ла са мо на ста вак на ме снич ког ре жи ма. Бла зна вац 
се спре мао да пре ки не ве зе са Ри сти ћем и да се по но во при бли жи кон зер ва
тив ци ма, па је ве ро ват но у ве зи с тим при пре мао и мла дог кне за. Још у сеп
тем бру 1872. по но во је пре го ва рао са Чу ми ћем и Пи ро ћан цем о њи хо вом 
ула ску у вла ду, али су то они опет од би ли. По сле из не над не смр ти Бла знав
ца у мар ту 1873. и крат ко трај не Ри сти ће ве вла де, кнез је про на шао но ве по
ли тич ке са ве зни ке. Са ста вља ње но ве вла де по ве рио је Јо ва ну Ма ри но ви ћу, 
во ђи кон зер ва ти ва ца ко ји је, по ред пред сед нич ког ме ста, за др жао и ме сто 
ми ни стра спољ них по сло ва. Фи лип Хри стић је по ста вљен за ми ни стра про
све те, а Ђор ђе Це нић по стао је ми ни стар прав де. Њих тро ји ца су чи ни ли 
око сни цу овог ми ни стар ства. За ми ни стра гра ђе ви не Ма ри но вић је по ста
вио свог ро ђа ка Ко сту Ма га зи но ви ћа, а ми ни стар вој ске је по стао кне жев 
човек од по ве ре ња, пот пу ков ник Ко ста Про тић. Ми ни стар фи нан си ја је 
остао Че до миљ Ми ја то вић, ко ји је ту функ ци ју оба вљао и у Ри сти ће вом 
ми ни стар ству, али је вр ло ра до пре шао у но ву кон зер ва тив ну вла ду. Ме ђу
тим, нај ве ћу ениг му је пред ста вљао из бор ми ни стра уну тра шњих по сло ва. 
Ма ри но вић је ово ме сто по ну дио Аћи му Чу ми ћу, ко ји га је на оп ште из не
на ђе ње при хва тио.5 Кнез је одо брио Чу ми ће во име но ва ње јер је у ње му, ве
ро ват но, пре по знао исто ми шље ни ка и са ве зни ка у не тр пе љи во сти пре ма 
Ри сти ћу.6 У по чет ку је Чу мић био оду ше вљен кне зом Ми ла ном: „Кнез је 
чуд но ват по јав. При са ве то ва њу уме да на пра ви нај фи ни је ди стинк ци је, ула
зи у ду бљи ну пред ме та, с нео до љи вом ло ги ком раз ла же ствар, и ко ли ко је 
Ма ри но вић по знат као чо век лак на пе ру, не мо же се упо ре ди ти, Кне зу, ко ји, 
док ми xакамо и пре пи ре мо се, на пи ше чи та ву бе се ду”. Ово ви со ко ми шље
ње о кне зу мо гло је да бу де још је дан од раз ло га због ко јих је Чу мић при
хва тио ме сто ми ни стра.7

Не де љу да на на кон по ста вље ња Чу мић је у зва нич ним Срп ским но ви
на ма об ја вио рас пис свим окру жним на чел ни ци ма и упра ви те љу ва ро ши 
Бе о град. Пр ви пут је рас пис ми ни стра об ја вљен це ло куп ној јав но сти, а ни је 
као до та да био спис на ме њен са мо чи нов ни ци ма. По ли тич ки исто ми шље
ни ци су га хва ли ли као нај сло бо до ум ни јег ми ни стра оче ку ју ћи да ће се 

5 АСА НУ, бр. 7200, Ме мо а ри Ни ко ле Кр сти ћа – Јав ни жи вот, 24. но вем бар 1874, 28: 
У јед ном ка сни јем раз го во ру Ма ри но вић је, на при мед бу Ни ко ле Кр сти ћа да је би ло по
гре шно што је Чу мић ушао у вла ду, об ја снио за што га је звао: „Ово су раз ло зи ко ји су ме 
ру ко во ди ли, што сам при стао, да уђе у ми ни стар ство Чу мић. За ми ни стра уну тра шњих 
де ла чо век је, ко ји има по знан ства, и ко ји има ве шти не, да се с на ро дом, на сил ни ци ма раз
го ва ра. Чу мић је са се ла, ни је са лон ски чо век, има ве ли ку род би ну, огром но по знан ство. 
Био је про фе сор вел. шко ле, да кле је чо век од на у ке. Био је кнез бе о град ски зна да кле не
што и ад ми ни стра ци је. Има дар го во ра; а има све за с раз лич не бо је људ ма од сва ке кла се. 
Та ква свој ства чи ни ла су ми се уде сна да се на ђу у ми ни стру уну тр. де ла.”

6 Љу бо мир Ка ље вић, Мо је успо ме не, Бе о град 1908, 24: „Кнез Ми лан је та да из дна 
ду ше мр зио Ри сти ћа. Он му је при зна вао и па мет и спо соб ност, али му ни је мо гао опро
сти ти ’на ду ве ност’, ’уобра же ност’ и ви зан ти ску пре пре де ност, као што га је он ква ли фи
ко вао. ’Кад је тај чо век по крај ме не, ја сам у не ком чуд ном рас по ло же њу. Ње го ва хлад но ћа 
и очи глед но ста ра ње да ми им по ну је и др жа њем и го во ром ме не то ли ко на дра жи да ми 
до ђе во ља да га ухва тим за ба кен барт, до бро про тре сем и под вик нем му: Еј мо ре, ти за бо
ра вљаш да сам ја го спо дар, а ти др жав ни слу га’.”

7 АСА НУ, бр. 7200, Ме мо а ри Ни ко ле Кр сти ћа – Јав ни жи вот, 11. но вем бар 1874.
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Чу мић, као и до та да, сва ко ме су прот ста ви ти у од бра ни сво јих иде а ла.8 
Ме ђу тим, због рас пи са је до шао у су коб са оста лим ми ни стри ма ко ји су 
сма тра ли да је текст пре ви ше оштар па је на кра ју за ме њен јед ним бла
жим, а Чу мић је због то га по ми њао и остав ку. Из ме ђу оста лог, у рас пи су је 
на ве де но: „Вла да не ма ни ка квих пар тиј ских те жњи, ни ка квих ис кључ них 
лич них пре тен си ја. Сва ње на же ља, сво ње но за у зи ма ње би ће упра вље но 
на то, да при ку пи око Кне за све сна ге и све ода но сти на за јед нич ку рад
њу...”. Овај рас пис има и исто риј ски зна чај јер се пр ви пут на по ли тич кој 
сце ни Ср би је от по че ло са об ја вљи ва њем зва нич ног про гра ма јед не вла де, 
што је ка сни је по ста ло уоби ча је но.

Вла да је по ку ша ла да бар у ред по сла ни ка ко ји су име но ва ни од стра
не кне за, увр сти што ви ше сво јих љу ди. Та ко је кнез на пред лог ми ни стра 
уну тра шњих де ла, Чу ми ћа и на кон са слу ша ног ми шље ња ми ни стар ског 
са ве та за по сла ни ке име но вао љу де бли ске вла ди. Пи ро ћа нац, Ра до вић и 
Ми ли ће вић, ко ји су по ста ли кне же ви по сла ни ци, би ли су Чу ми ће ви бли
ски при ја те љи и јед но ми шље ни ци. По че так ра да скуп шти не је за ка зан за 
27. но вем бар 1873. го ди не, а из Бе о гра да су два да на ра ни је у Кра гу је вац 
за јед но кре ну ли кнез Ми лан, ми ни стри, ађу тан ти и осо бље ми ни стар ства. 
Ма ри но вић се на дао да ће Чу мић, као по зна ти де ма гог, упра вља ти Скуп
шти ном. На оп ште из не на ђе ње, Чу мић је од по чет ка ра да Скуп шти не са мо 
ћу тао и слу шао.9 Ме ђу тим, ни вла да ни је би ла је дин стве на. Чу ми ћу ни су 
би ли бли ски ста ри ји кон зер ва тив ци, већ се у то ку ра да Скуп шти не ви ше 
са ста јао и до го ва рао с Ра до ви ћем, Пи ро ћан цем, др Сте вом Ми ло са вље ви
ћем. Ве ро ват но је ова мла ђа гру па по сво јим схва та њи ма и по свом тем пе
ра мен ту ви ше од го ва ра ла и са мом кне зу Ми ла ну. 

Скуп штин ска за се да ња су се оте гла го то во до кра ја го ди не, а по сла
ни ци ма је 31. де цем бра ис ти цао тро го ди шњи ман дат. Ка ко сви пред ви ђе ни 
по сло ви ни су би ли оба вље ни, кнез је ука зом од 31. де цем бра 1873. рас пу
стио Скуп шти ну, а за тим истог да на но вим ука зом са звао Ван ред ну скуп
шти ну у истом са ста ву. Го то во је ди на те ма Ван ред не скуп шти не би ле су 
оп ту жбе про тив бив шег ми ни стра вој ног Јо ва на Бе ли мар ко ви ћа због мал
вер за ци ја и про не ве ра. Бе ли мар ко ви ћа је шти тио сам кнез Ми лан, што због 
Бла знав ца, ко ме је ду го вао пре сто, а за ко га се та ко ђе го во ри ло да је био 
уме шан у ову афе ру, што због же ље да при до би је офи цир ски кор. Ма ри но
вић ни је мо гао или ни је хтео да се су прот ста ви кне зу. Го во ри ло се да је на 
осло ба ђа ју ћу од лу ку скуп шти не пре суд но ути цао кнез ко ји је чак и пре ко 
ађу та на та пот ку пљи вао и за стра ши вао по сла ни ке. По че так па да Ма ри но
ви ће вог ка би не та мно ги су, па и сам Чу мић, ви де ли у ова квом од но су вла
де и кне за пре ма афе ри Бе ли мар ко вић.10

8 Срп ске но ви не, бр. 238, 29. ок то бар/10. но вем бра 1873; АСА НУ, бр. 9327/V, М.Ђ. 
Ми ли ће вић, Днев ник, 31. ок то бар 1873.

9 Про то ко ли На род не скуп шти не 1873/74, Бе о град 1874; АСА НУ, бр. 7200, Ме мо а
ри Ни ко ле Кр сти ћа – Јав ни жи вот, 6. де цем бар 1873: „Др жа ње Чу ми ће во, чуд но ва то је и 
па да у очи. Тај чо век ни шта не го во ри, па ни он да, кад би тре ба ло да отво ри уста. Др жах, 
да ће он би ти по гла ви ти вла дин бе сед ник, ал се тај син увио у па си ви тет, па се чи ни као 
да ни је у сед ни ци”.

10 АС, ПО, 25, 143; 27, 113.
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У ми ни стар ству уну тра шњих де ла би ло је нај ви ше за по сле них чи нов
ни ка, а Чу мић ни је у по чет ку свог ми ни стро ва ња же лео на гло да ме ња 
осо бље. Пре ма све до че њу Јо ва на Ава ку мо ви ћа сво је слу жбе ни ке је оце њи
вао пре ма спо соб но сти ма и ра ду, а не пре ма по ли тич кој при пад но сти.11 
Нај ве ћи про блем су би ли на чел ни ци по ста вље ни још у вре ме Јо ва на Ри
сти ћа и Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа. Они су но вог ми ни стра сма тра ли за мла дог 
и не у ког и ни су га „мно го вер ма ли”.12 Опо зи ци ја ни је ми ро ва ла и ко ри сти
ла је сва ку при ли ку да иза зо ве не ми ре и не за до вољ ство. Чу мић се већ у 
мар ту жа лио на свој по ло жај и не моћ да би ло шта ура ди или про ме ни јер 
су и са ми чла но ви ка би не та би ли у су ко бу.13 Али ни су вла ду ру ши ле са мо 
њи хо ве не су гла си це, то је ра дио и кнез сво јим по на ша њем. У вре ме су ђе ња 
Све то за ру Мар ко ви ћу до шло је до не ми ра у бо го сло ви ји. Због то га је вла да 
до не ла ре ше ње о про те ри ва њу Ва се Пе ла ги ћа из Ср би је. Ме ђу тим, нај чуд
ни је од све га је би ло то што је кнез Ми лан уско ро на ре дио да се ова од лу ка 
ми ни ста ра о про те ри ва њу Пе ла ги ћа не из вр ши, иако се зна ло ко ли ко су 
му сме та ле Пе ла ги ће ве књи ге. По сле ово га ђа ци и мла ђа ин те ли ген ци ја су 
на ста ви ли по ви ку на Чу ми ћа. По сле ди це ова квог од но са кне за, али и по је
ди них чла но ва вла де пре ма Чу ми ће вом ра ду, би ле су бур не и не при јат не.14

Скла па ње Тро је цар ског са ве за зах те ва ло је и про ме ну спољ не по ли
ти ке Ср би је. Уме ре ну спољ ну по ли ти ку мо гао је да во ди Ма ри но вић, ко га 
су и Ру си ја и Аустри ја ра до ви де ле на че лу но ве срп ске вла де, али је по др
шка усло вље на кне же вом по се том сул та ну. Ма ри но вић је у жур би при пре
мио овај кне жев пут ка ко би га по сле од вео у Ру си ју и на ру ском дво ру му 
про на шао бу ду ћу кне ги њу. Чу мић је пред кне жев по ла зак на пут стра хо
вао за без бед ност кне за Ми ла на.15 Ова ко ло ше при пре мљен пут ни је ни на 

11 Ка лен дар са ше ма ти змом Кне же ви не Ср би је за 1873, 1874, 1875; Са мо пет име на 
се не по ми ње то ком ове три го ди не, сви оста ли за по сле ни су оста ли на сво јим ме сти ма или 
су на пре до ва ли; АСА НУ, бр.9287/II, Ј. Ава ку мо вић, За пи си и мо ји до жи вља ји, 44, 53–54

12 АС, ПО, 40, 97; На стас Пе тро вић, на чел ник Руд нич ког окру жног на чел ства, оба ве
стио је Стев чу Ми хај ло ви ћа о свом бо рав ку у Кра гу јев цу у вре ме одр жа ва ња Скуп шти не: 
„Ме не су сви ми ни стри у Кра гу јев цу ле по при ми ли. То је исти на, ал им ја, а на ро чи то Чу
ми ћу и Це ни ћу ни ка ко не ве ру јем, они су снис хо дљи ви би ли са мо са то га што су ви де ли 
да не ма ју ја ког те ме ља. Они ће нас гле да ти на сва ки на чин да успа ва ју па опет да ство ре 
кај ма ка ни ју или да до ве ду Ђо ки ног си на. Та ко ја ми слим, а ви сте та мо бли жи па ће те мо
жда и бо ље зна ти, ал ако зна те на ва шу ду шу грех ако ми не ка же те.” 

13 АСА НУ, бр. 9327/VI, М.Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 12. март 1874: „Као да ће по сло ви 
ње га да збу не?! Он ми из гле да као не ка ма са ин те ли гент но сти, али вас пи та не во ље, ку ра
жи за рад, а и без зна ња ка ко кад да се на ђе. Ово је не моћ ко јој дру ги не са мо не мо же да ти 
ле ка, не го је не мо же ни осе ћа ти. Ја по чи њем да га жа лим, а он је ина че ју нак да не па да у 
ред оних, ко је ва ља жа ли ти.”

14 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 198: „Ње го ва сла ва ве ли ког де ма го га 
там не ла је; он је до би јао дру гу ре пу та ци ју – ре пу та ци ју ми ни стра си ле џи је. Он ни је био 
она ко вешт као Ра ди во је, али је био бе шњи од ње га. Про тив ни ци су га на зи ва ли хи је ном; 
упо ре ђи ва ли са Су лом, го во ри ли да је он у сво јој ја ро сти по лу луд и ка дар за све. Ма ри но
ви ће во ми ни стар ство, ко је је у пр ви мах из гле да ло ис кре ни је у свом ли бе ра ли зму од На
ме снич ке вла де, до би ја ло је за хва љу ју ћи Чу ми ћу, све ви ше из глед јед но га чи сто кон зер ва
тив ног ми ни стар ства. Љу ди се ни су ви ше бо ја ли да Чу мић не од ву че Ма ри но ви ћа су ви ше 
на ле во, не го су се бо ја ли да га не од ву че су ви ше на де сно.”

15 АСА НУ, бр. 9327/VI, М. Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 2. мај 1874; Днев ник Бе ња ми на 
Ка ла ја, 21. април 1874, 586; Би ли су оба ве ште ни да је пе ти брат Ра до ва но вић са дру гим 
срп ским из бе гли ца ма при пре мао атен тат на кне за у Ру шчу ку. 
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ди пло мат ском ни на по ли тич ком пла ну до бро про шао. Од нос кне за пре ма 
пред сед ни ку вла де се про ме нио јер Ма ри но вић као опре зан по ли ти чар ни
је од го ва рао буј ном ка рак те ру мла дог кне за. Ње му су би ли по треб ни мла
ђи љу ди, љу ди од ак ци је, а не ди пло ма те у ру ка ви ца ма. 

Чу мић се сво јим при ја те љи ма, а по себ но Ми ли ће ви ћу, че сто жа лио 
да му је по ло жај му чан и те жак. Као ми ни стар уну тра шњих де ла мо гао је 
да спо зна при ро ду на ро да и уочи спрем ност љу ди на раз ли чи те „га до сти”. 
При ти снут ин три га ма и не по ве ре њем у са мој вла ди, из гле да да је већ у ју лу 
1874. опет по чео да раз ми шља о остав ци. Ни дру ги кне жев пут у ино стран
ство ни је про шао бо ље од пр вог, а по ло жај Ср би је је чак по гор шан због 
про пу ште не по се те Бер ли ну. Због то га је це ла вла да под не ла кне зу те ле
граф ску остав ку, ко ју он ни је при хва тио. Кнез је у Бе о град сти гао 30. сеп
тем бра, а већ су тра дан су му Чу мић и Ми ја то вић под не ли но ве остав ке. У 
исто вре ме, про тив Чу ми ћа је го во рио и ми ни стар Хри стић, ве ро ват но 
под сти цан од Ри сти ћа и Ми лој ко ви ћа. Кнез је имао по ве ре ње у Чу ми ћа и 
сма трао је да он мо ра да оста не у вла ди, обе ћав ши да ће ува жи ти ми ни
стро ве број не пред ло ге.16

Из бо ри за но ве скуп штин ске по сла ни ке за ка за ни су за 5. но вем бар 1874. 
Вла да се при бо ја ва ла да не ма до вољ но при ста ли ца за осва ја ње скуп штин
ске ве ћи не, па је по че ла да при ме њу је и дру ге по ли тич ке ме то де ка ко би ту 
ве ћи ну обез бе ди ла. Ми ни стар уну тра шњих по сло ва је из вр шио ве ли ку 
сме ну и од осам на ест окру жних на чел ни ка, пет на ест је пре ме стио или 
пен зи о ни сао. Ка ко је сме на из ве де на при лич но не спрет но, пред са ме из бо ре, 
опо зи ци ја је до би ла од ли чан ма те ри јал за по ви ку по но ви на ма да ми ни
стар не по шту је сло бо ду из бо ра. Због уби ства по сла ни ка Па вла Гр ко ви ћа, 
у Гор њем Ми ла нов цу за 15. но вем бар за ка за ни су но ви из бо ри. Ма ри но вић 
је тим по во дом из ја вио да Гр ко вић ни је био про тив ник вла де и да жа ли 
што је уби јен, али ни је ус пео да спре чи гла со ве ко ји су оп ту жи ва ли вла ду, 
а по себ но Чу ми ћа, за ово уби ство. Овај слу чај је за опо зи ци ју по стао од ли
чан осло нац за ру ше ње вла де. 

Ме ђу тим, нај ве ће из не на ђе ње, али и за бу ну ме ђу при ста ли цама вла де 
унео је из бор кне же вих по сла ни ка. Ме ђу по сла ни ци ма је би ло не ко ли ко 
отво ре них про тив ни ка вла де, што је мо гло да ука же на то да или вла да ви
ше ни је има ла по др шку кне за или да је ова кав из бор био по ли тич ка игра 
ко јом је кнез на сто јао да при до би је део опо зи ци је за се бе. Из гле да да је ова 
но ва по ли ти ка би ла иде ја са мог Ма ри но ви ћа, ка ко би се ли бе ра ли по де ли
ли. Уочи но вих из бо ра спо ми ња ла се мо гућ ност Гру ји ће вог ула ска у вла ду. 
Чу мић ни је одо бра вао овај план и био је про тив из бо ра Је вре ма Гру ји ћа и 

16 АСА НУ, бр. 9327/VI, М. Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 28. сеп тем бар 1874: „Иза то га 
ви дех Чу ми ћа и он бе ше му чан; оће да оста ви па хо ће, а опет се бо ји да го ре не ура ди. Ја 
му све то вах, да има ви ше из др жљи во сти. И за то се иште ју на штво. Оста не ре шен.”; 3. 
ок то бар 1874: „Уве че се ви дех с Чу ми ћем. Он је на ве ли кој му ци. Био је пре тио по што, по 
то, да оста ви, али га сад оку пи ли и Ма ри но вић и Це нић па и сам Кнез да оста не. Он им је, 
ве ли, на вео са шта од сту па, и они му све при зна ју, али тра же да се то из вр ши у ду жем вре
ме ну, а он се бо ји да то оте за ње не на у ди ње го вом име ну. И ја сам му све то вао да не тра жи 
све од је дан пут, то је сва ко ја ко те шко. У оста лом, не ка ме ри где ће ви ше ко ри сти ти зе мљи, 
а не где ће бо ље го ве ти сво ме по но су. Оста му чан и раз би јен. Му чи се вр ло.”
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Ми ла на Ку јун џи ћа за кне же ве по сла ни ке, а пред сам по че так скуп штин ских 
за се да ња спре мао се и да под не се остав ку због то га. На кра ју је при стао да 
оста не у вла ди, под усло вом да се у пре сто ну бе се ду уне су тач ке о сло бо ди 
штам пе, ве ћој ауто но ми ји оп шти на, из ме ни уста ва и до но ше њу за ко на о 
од го вор но сти ми ни ста ра, као и о хап ше њу са мо на осно ву суд ске од лу ке. 
На вод но му је кнез све то обе ћао, па је Чу мић остао у вла ди уз, ка ко из гле
да, ве ли ку кне же ву по др шку.17 

Кнез је отво рио Дру гу за ко но дав ну скуп шти ну 22. но вем бра 1874. пре
сто ном бе се дом у ко јој се по ми ње пи та ње устав не про ме не. По сле отва ра ња 
скуп шти не вла да је схва ти ла да ће са ова квим са ста вом по сла ни ка те шко 
иза ћи на крај. Чу мић је био све стан да вла да не ма до вољ но при ста ли ца ме ђу 
по сла ни ци ма, али ни у са мој вла ди ни је би ло мно го спо соб них ми ни ста ра 
ко ји би свој рад мо гли да од бра не од на па да опо зи ци је. За то не чу ди ње го
ва же ља да кнез бу де ујед но и ми ни стар јер би та ко све сво је про тив ни ке 
по ту као „си лом сво је ло ги ке”. Опо зи ци ја је од са мог по чет ка одр жа ва ња 
Скуп шти не по че ла да оку пља при ста ли це. Опет су се пи са ла ано ним на 
пи сма и прет ње, а ме та је био кнез, али и не ки кне же ви по сла ни ци. Сви су 
би ли уве ре ни да је аутор пи са ма Је врем Мар ко вић, за ко га је кнез го во рио 
да га сма тра сво јим лич ним не при ја те љем, а да ће и оне ко ји да ју глас за 
ње га на по но вље ном из бо ру у Ја го ди ни сма тра ти сво јим не при ја те љи ма. 
Чу мић је 26. но вем бра тим по во дом у скуп шти ни го во рио про тив Је вре мо
вог из бо ра јер је, на вод но, по вре ђен из бор ни за кон. На рав но да се у ме ђу
вре ме ну са зна ло за кне же ву опа ску о Мар ко ви ћу, а по сла ни ци ни су сме ли 
отво ре но да се су прот ста ве кне зу и гла са ли су про тив Је вре мо вог из бо ра.

Од бор ко ме је по ве ре но да са ста ви адре су по де лио се на ве ћи ну и ма њи
ну од шест по сла ни ка ко ји су тра жи ли да адре са бу де па ра фра за бе се де.18 
И по ред упо зо ре ња ми ни ста ра, од бор ска ве ћи на је усво ји ла ши ру вер зи ју 
адре се. Рас пра ва о адре си у скуп шти ни је по че ла 3. де цем бра. Ма ри но вић 
је до ка зи вао да ова кву адре су вла да не мо же при хва ти ти за то што је не у
став на, што по ни жа ва кне же во до сто јан ство и што ће ова ква ка ква је сте 
има ти те шке по сле ди це. Сво је ми шље ње о адре си из нео је и Чу мић, ко ји је 
том при ли ком из ја вио да је „сми сао и дух Уста ва и За ко на оно, што из ра жа
ва пред лог ма њи не, до кле је пред лог ве ћи не то ме про ти ван”. Сма трао је да 
ће се са овим оби ча јем из но ше ња на род них же ља пре ста ти ка да се до не се 
нов Устав, као и но ви за ко ни.19 По сле рас пра ве Чу мић је тра жио реч пре 

17 Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја, 17–19. но вем бар 1874, стр. 616, Ка лај на во ди ка ко је Чу
мић та ко ђе тра жио по сле за кљу че ња скуп шти не сме ну Фи ли па Хри сти ћа и ми ни стра вој
ног Ко сте Про ти ћа, што је ма ло ве ро ват но јер му је Про тић био по бра тим.

18 Ги га Гер шић, „На род на скуп шти на”, „Де ба та о адре си”, у: Отаџ би на, књ. 1 св. 1, 
2, 3, 4, Бе о град 1875, 136–152; Гер шић је бра нио став ве ћин ског де ла од бо ра да адре са ни је 
прост од го вор на пре сто ну бе се ду, већ је она по ли тич ки акт скуп шти не у ко јој мо же би ти 
„ре чи о по тре ба ма на ро да!”.

19 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, стр. 280: Ка сни је је Чу мић о овом свом 
го во ру при чао Јо ва но ви ћу. „Ве руј те, би ло ми се већ сму чи ло на оно на гва жда ње Ка ље ви
ћа и ње го ве ли бе рал не те ва би је, ка ко у Ен гле ској пар ла мент, ка да под но си адре су кра љу, 
то се не ти че кра ља не го вла де ... Наш се љак је сте ше рет, ама при прост; не раз у ме он те 
ен гле ске ман за фла ри је, да јед но ме го во ри, а на дру го га ми сли. Ако га пу сти мо, ре као сам 
ја, да ре ђа у адре си све што му тре ба, он ће по сле, ка да му се то не ис пу ни, кри ви ти кне за, 
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гла са ња, ве ро ват но да би ис ко ри стио по след њу шан су да оне по сла ни ке 
ко ји још ни су би ли опре де ље ни, убе ди да гла са ју про тив адре се. Од при
сут них по сла ни ка 61 је гла сао про тив пред ло га адре се, 58 је би ло за, 3 ни је 
гла са ло, а 7 по сла ни ка је би ло од сут но. Ин те ре сант но је да су се два вла
ди на по сла ни ка уз др жа ла од гла са ња, Сре тен По по вић и Је врем Гру јић, а 
три вла ди на по сла ни ка су гла са ла за адре су: Но ва ко вић, Мар ко вић и Ку
јун џић. Чу мић је опет ус пео да по сла ни ке убе ди да гла са ју у скла ду са вла
ди ним ста вом, до ду ше са мо са три гла са ви ше. 

Ми ни стри су се по сле гла са ња по ву кли у со бу по ред скуп штин ске 
дво ра не у ко јој су ве ћа ли шта да ура де. Ма ри но вић је сма трао да ис ход 
гла са ња не тре ба озбиљ но узи ма ти, али је Чу мић ин си сти рао на сво јој 
остав ци. Тек та да је Ма ри но вић од лу чио да це ла вла да под не се остав ку. 
Дру ги ми ни стри су Чу ми ћу за ме ра ли што их је не ко ли ко да на пре то га 
уве ра вао да је, са ма лим из у зе ци ма, сва скуп шти на уз вла ду.20 По сле ве ћа
ња, ми ни стри су остав ку од не ли кне зу ко ји ју је при хва тио и на по ме нуо 
да, ка ко ње го ва, та ко и Ма ри но ви ће ва част зах те ва да се он по ву че. Кнез је 
по сле раз го во ра с ми ни стри ма за др жао Чу ми ћа са ко јим се са ве то вао до 3 
са та ују тру. Та да је Чу ми ћу по ну дио да са ста ви но ву вла ду, што је он у по
чет ку од био, али је на кра ју ипак при стао.21 Су тра дан је Ма ри но вић оба ве
стио Скуп шти ну о то ме да је вла да под не ла остав ку. По што је гла са ње по
ка за ло да ми шље ње вла де де ли ма ла ве ћи на у скуп шти ни, он и ми ни стри 
сма тра ју да не мо гу с успе хом да ље да ра де у ко рист зе мље. Ма ри но вић ни је 
хтео да бу де пред сед ник вла де „од три гла са”. Ме ђу тим, пре ће би ти да кнез 
Ми лан ви ше ни је хтео да Ма ри но вић бу де пред сед ник вла де. Због остав ке 
вла де сед ни це скуп шти не су пре ки ну те и од ло же не. Та ко је, по пр ви пут у 
Ср би ји, јед на вла да би ла обо ре на због не со лид не ве ћи не у Скуп шти ни. 22

Чу ми ће во по на ша ње и од сту па ње са по ло жа ја ми ни стра, а за тим при
хва та ње ме ста пред сед ни ка вла де мно ги ма је да ло по во да за ин три ге, 
сплет ке и ого ва ра ња. Кри ти ко ва ла га је опо зи ци ја, али и ње го ви до ју че ра
шњи дру го ви ко ји су твр ди ли да је од го во ран за пад вла де, па чак и да је 
сво јим по на ша њем ис про во ци рао њен пад. На мно го број не оп ту жбе Чу
мић ни је од го ва рао док је био пред сед ник вла де, али је ка сни је на пи сао јед
но ду гач ко пи смо Ма ри но ви ћу у ко јем по тач ка ма обра зла же све што је сма
трао гре шка ма ње го ве вла де. Пи смо је пу но гор чи не и је да јер је Чу мић 
био, од свих чла но ва вла де, нај ви ше кри ти ко ван, а нај че шће због ту ђих гре

а не ми ни стре, – и ја, ва ла, не знам ка ко ће му кнез да ти џе ва па ... Под кне зом Ми ло шем, 
наш је на род на у чио да за сва ку сит ни цу тр чи кне зу, као да кнез ни је гла ва др жа ве не го 
се о ски кмет. ... Е, ја сам ми слио да с тим тре ба јед ном пре ста ти, јер ако ће мо за сва шта 
тра жи ти по мо ћи у кне за, он да, ка да ства ри по ђу рђа во, ми ће мо пр во кне за по гла ви, као 
да је, гре шник он за све крив!... Ето са мо шта је би ло са кне зом Ми ха и лом!„

20 АСА НУ, бр. 7200, Ме мо а ри Ни ко ле Кр сти ћа – Јав ни жи вот, 26. но вем бра 1875, 
31; На во ди свој раз го вор са Ма ри но ви ћем ко ји је из нео сум њу да се Чу мић с кне зом до го
ва рао о оба ра њу ње го ве вла де још пре отва ра ња пи та ња адре се, те да га је Чу мић из и грао. 

21 Ма ри но ви ће ва вла да би ла је на вла сти го ди ну да на и је дан ме сец, по ста вље на је 
22. ок то бра (3. но вем бра) 1873, го ди не, а остав ке је под не ла 22. но вем бра (4. де цем бра) 1874.

22 Про то ко ли На род не Скуп шти не др жа ве у Бе о гра ду 1874/75, Бе о град, 1875, 67–68; 
Чу мић ни је био при су тан на сед ни ци од 5. де цем бра на ко јој је Ма ри но вић оба ве стио по
сла ни ке о остав ци вла де. 
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ша ка. На во ди да је кнез сма трао да му је по треб на про ме на ми ни стар ства и 
да је вла да мо ра ла да пад не. Очи глед но да је за ово кне же во ми шље ње Чу
мић ра ни је знао и да је за то ин си сти рао на сво јој остав ци. Пи та ње адре се 
је по Чу ми ћу би ла пра ва при ли ка да се вла да ча сно по ву че. „Кад ме је књаз 
по од ла ску ва шем из ко на ка оно га ве че ра по ну дио за пред сед ни ка ми ни
стар ства, у пр ви мах сма трао сам као ша лу и као не ку сор ту па жње од 
стра не кња же ве али кад је књаз при то ме остао, ја сам га мо лио и пре кли
њао да ме оста ви и да ме не из ла же оче вид ној сра мо ти. Књаз је то ли ко на
ва љи вао да ни сам мо гао одо ле ти. Мој оста нак у ми ни стар ству не мо же се 
ре ћи да је де ло мо је во ље, но де ло нео до љи ве си ле.”23 Ме ђу тим, сва ње го ва 
стра да ња, не до у ми це и про бле ми ко је је имао као члан Ма ри но ви ће ве вла
де, не мо гу се по ре ди ти са оним што га је тек че ка ло.

Но ву вла ду је, пре ма ка зи ва њи ма и Чу ми ћа и Ма ри но ви ћа, са ста вио у 
ства ри кнез. Ма ри но вић је го во рио ка ко је кнез пре го во ре о но вој вла ди за
по чео још пет да на пре остав ке и то пре ко Ко сте Про ти ћа, ми ни стра вој ске 
и Чу ми ће вог по бра ти ма. У по чет ку је Чу мић у вла ди хтео да за др жи Че ду 
Ми ја то ви ћа на ме сту ми ни стра фи нан си ја и Ко сту Про ти ћа као ми ни стра 
вој ске, да на ме сто ми ни стра ино стра них по сло ва до ве де Ми ла на Пи ро
ћан ца, а на ме сто ми ни стра гра ђе ви на Ми лу ти на Га ра ша ни на.24 Ме ђу тим, 
ка да је вла да у ова квом са ста ву оти шла кне зу, он им је по ну дио да узму и 
Ка ље ви ћа ка ко би оси гу ра ли ве ћи ну у Скуп шти ни. Чу мић се то ме ја ко ус
про ти вио, Ми ја то вић је под нео остав ку, а ни Га ра ша нин ни је хтео да уђе у 
та кву вла ду. У но вој вла ди су би ли углав ном мла ђи љу ди, они ко ји су и по 
го ди на ма али и по енер ги ји би ли бли жи кне зу. Чу мић је по ред ме ста пред
сед ни ка вла де за др жао и ре сор ми ни стра уну тра шњих по сло ва. Два ва жна 
ми ни стар ства по ве рио је сво јим по бра ти ми ма – Ко сти Про ти ћу, ми ни стар
ство вој ске, а Ми ла ну Пи ро ћан цу ми ни стар ство ино стра них де ла. Ка ко је 
скуп штин ска ве ћи на би ли са чи ње на од ли бе ра ла, Чу мић је мо рао да у сво ју 
вла ду уве де и мла ђе ли бе ра ле. Та ко је ми ни стар фи нан си ја по стао Љу бо
мир Ка ље вић, а ми ни стар про све те Сто јан Но ва ко вић, ко ји се од тог до ба 
при бли жио кон зер ва тив ци ма. Ми ни стар прав де је по стао кне жев ро ђак 
Ми лан Бо ги ће вић, а ми ни стар гра ђе ви на Љу бо мир Ива но вић. Ова ква вла
да тре ба ло је да пред ста вља по ми ре ње кон зер ва тив ца и ли бе ра ла ко ји су 
се по сва ђа ли око адре се. 

23 АС, ПО, 27, 113; Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја, 26. фе бру ар 1875, 643; Ка лај на во ди да 
је Чу мић на кон па да сво је вла де био ве о ма раз дра жљив и да је тих да на на пи сао пи смо 
Ма ри но ви ћу. Пи смо је ка сни је об ја вио Гр гур Јак шић у Но во сти ма но вем бра 1923, али без 
на зна ке ка да је на ста ло. Мо же се прет по ста ви ти да је пи са но сре ди ном или у дру гој по ло
ви ни фе бру а ра 1875.

24 С. Ра јић, Ми лан Пи ро ћа нац: За мо ју де цу, 142; Ка сни је је Пи ро ћа нац твр дио да га 
је кнез при ну дио да уђе у ово ми ни стар ство, ко ме он ни је пред ви ђао дуг век. Због то га је 
са ве то вао кне зу да се обра ти Је вре му Гру ји ћу ко ји је по ње му био шеф опо зи ци је у Скуп
шти ни, али је Ми лан то од био. Твр дио је да је Гру јић уби ца кне за Ми ха и ла и да му он не
ће пру жи ти ру ку. Али по сле три – че ти ри не де ље Ми лан је пред ла гао да се вла да сло жи 
са Стев чом Ми ха и ло ви ћем и Гру ји ћем ка ко би се обра зо вао је дан „слу жбе ни” ка би нет; 
Вла да од 19. ок то бра, 112–117; Ри стић на во ди да иако по бра ти ми, Пи ро ћа нац и Чу мић ни су 
го во ри ли до тре нут ка ка да је обра зо ван но ви ка би нет, а да је Пи ро ћа нац Ма ри но ви ћев ка
би нет, баш због Чу ми ћа на зи вао „лу дом ку ћом”.
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Кнез је знао да Чу мић не ма до вољ но ауто ри те та, имао је тек 38 го ди
на, али је ми слио да ће тај не до ста так он као вла дар мо ћи да на док на ди. 
За то је че сто с њим ше тао бе о град ским ули ца ма, по се ћи вао га у ста ну и на 
све на чи не по ка зи вао сво ју на кло ност и по ве ре ње пре ма Чу ми ћу. Пре ма 
за пи си ма Ни ко ле Кр сти ћа кнез је учи нио Чу ми ћу ве ли ку част ка да је са 
њим про ше тао по ва ро ши на Све тог Ан дри ју. Али и по ред све га, јав ност је 
оста ла уз др жа на и по до зри ва, а де лом је и сам Чу мић био крив за ова кав 
став.25 Но во фор ми ра на вла да ни је до бро до че ка на ни у Ру си ји ни у Аустри
ји. Мно ги су пред ви ђа ли да ће се Чу мић још те же одр жа ти од Ма ри но ви
ћа, јер ће се сви они ко ји су до при не ли оба ра њу прет ход не вла де окре ну ти 
и про тив ње га и то још ве ћом же сти ном. Но ви фран цу ски кон зул Де Бен 
до шао је у Ср би ју ок то бра 1874. го ди не и од свог до ла ска ра дио је на при
бли жа ва њу Ср би је Фран цу ској и раз би ја њу ути ца ја ко ји је Тро је цар ски са
вез имао на Бал ка ну. Пред Но ву го ди ну 1875. по звао је на ру чак и но вог 
пред сед ни ка вла де Аћи ма Чу ми ћа. Ова по се та је оста ви ла у јав но сти ути
сак да је Чу мић у бли ским од но си ма са фран цу ским ди пло ма том, па је он 
по сле ове по се те био два да на бо ле стан „од је да”. Због то га ни је био ни на 
при је му код кне за по во дом Но ве го ди не. Кнез га је су тра дан по се тио за јед
но са ми ни стром вој ске Ко стом Про ти ћем и код ње га остао у по се ти ви ше 
од по ла са та. Го во ри ло се да је Чу мић из лич ног не за до вољ ства био од су
тан, па му је кнез овом по се том јав но пру жио по др шку.

Чу мић је схва тао да му вре ме за ко је је од ло жио Скуп шти ну не ће би
ти до вољ но да обез бе ди ве ћи ну, па се и о остав ка ма већ го во ри ло. Сам Чу
мић је већ 20. ја ну а ра 1875. хтео да под не се остав ку због из бо ра Јо ва на Бо
шко ви ћа за по сла ни ка у Ја дру. Кнез, ко ји је јав но пру жао по др шку Чу ми ћу, 
у то вре ме већ по чи ње с но вом по ли тич ком ком би на то ри ком. Из гле да да је 
чак по ку ша вао да по ми ри Ри сти ћа и Ма ри но ви ћа, али му то ни је по шло за 
ру ком. Од но си кне за и пред сед ни ка вла де до дат но су по гор ша ни од лу ком 
о пен зи о ни са њу Јо ва на Бе ли мар ко ви ћа. Чу мић је ис ко ри стио Бе ли мар ко
ви ћев го вор у Са ве ту у ко ме је пред сед ни ка вла де оп ту жио као ка ра ђор ђе
ви ћев ца, да га по хит ном по ступ ку пен зи о ни ше. Пе ри од до но вог скуп
штин ског за се да ња вла да ни је ус пе ла да ис ко ри сти, а Ри стић је, си гу ран у 
свој ско ри успех све по сма трао са стра не и че као да опет по ста не „нео п хо
дан” кне зу. Са рад ња са Ри сти ћем у ова ко кри зној си ту а ци ји из гле да да је 

25 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 210: „Чу ми ће ва лич ност бу ди ла је оп
шту ра до зна лост. Ја ко по ма ди ран, с пла вим ба кен бар ди ма и бе лом сви ле ном ма ра мом око 
вра та, у ру ка ви ца ма и га ма ша ма, он је из гле дао Па ри зли ја од гла ве до пе те. Али ње гов зао 
по глед, ње го ва јет ка ви ли ца, ње го ва там на бо ја ода ва ла је на ше га се ља ка, – се ља ка убо ји
цу и ке се џи ју, у ко га је нож брз као и реч. Бе сед ник сна жан и пла хо вит, он је имао јед ну 
оштри ну на гла ска и си ро вост из ра за, ко ја је це па ла у па рампар че сва за ба шу ри ва ња и 
ишла пра во у ср це ства ри, – и уза све то је дан глас сув и про ди ран, ко ји је сво јом се љач
ком пи ска во шћу опо ми њао на Ву чи ћа. Био је „дур љив и осо бе њак”. Има је мра чан и озло
је ђен по глед на љу де и ства ри: све му је срп ско би ло „ни ско, не моћ но, из ан ђа ло, ма ло” ... 
ни је вре де ло ни шта ра ди ти, ни је се има ло ни че му на да ти. По ред све сво је мр зо вољ но сти 
и без на де жно сти, био је жу дан вла сти и по пу лар но сти, имао ши ро ку де ма го шку љу ба
зност с пу бли ком, од го ва рао на по здрав и нај ма ње га чо ве ка ски да њем ци лин дра до зе мље. 
Цео свет, а у пр во ме ре ду он сам, ве ро вао је у ње го ву енер ги ју, али ни ко ни је знао на шта 
ће је упо тре би ти, јер је по сво јим на зо ри ма био ме ша ви на кон сер ва ти зма и ли бе ра ли зма.”



75

по ста ја ла нео п ход на, па су то уско ро уви де ли и кнез и Чу ми ће ви при ја те
љи, али не и сам Чу мић. Си ту а ци ја у зе мљи је по ста ја ла све на пе ти ја. На
вод но је у Ва љев ском окру гу пла ни ра но зба ци ва ње кне за, док су „ко мун
ци” са Ве ли ке шко ле сла ли по зи ве срп ским сту ден ти ма у ино стран ству да 
се вра те ку ћи јер се спре ма ју не ре ди.

Пред са мо отва ра ње Скуп шти не кнез, Ка ље вић и Пи ро ћа нац су хте ли 
да за пред сед ни ка Са ве та по ста ве Стев чу, а за пот пред сед ни ка Је вре ма 
Гру ји ћа, али је Чу мић био про тив. О вла ди су се про но си ли ра зни гла со ви, 
а сви ма је би ло ја сно да се ми ни стри сла жу као „ро го ви у вре ћи”, а да се по
на ша ју „као отро ва на ри ба по ви ру”. „Мно ге ства ри ли че на лу ду бра ћу, да 
не ре чем на пра ву лу ду ку ћу”, за пи сао је Ми ли ће вић ко ји је био на кло њен 
кон зер ва тив ци ма, па и Чу ми ћу. Скуп штин ска за се да ња по че ла су 26. ја ну
а ра 1875. го ди не на Све тог Са ву, а Чу мић је про чи тао кне жев указ ко јим се 
отва ра ју скуп штин ске сед ни це. На за се да њу 28. ја ну а ра под нет је из ве штај 
о по но вље ном из бо ру по сла ни ка, а по сле то га су по че ле да при сти жу ин
тер пе ла ци је са свих стра на, не ке осно ва не, не ке нео сно ва не. Би ло их је 
пре ко три де сет за са мо 6 да на скуп штин ског за се да ња. Чу мић ни је хтео да 
од го ва ра на то ли ко ин тер пе ла ци ја, а ка да су, по врх све га, по сла ни ци од лу
чи ли да се због из бо ра у Ло зни ци на ре ди ис тра га, Чу мић је, схва та ју ћи то 
као на пад и оп ту жбу, по ста вио пи та ње по ве ре ња: „Да имам сто гла ва, свих 
бих сто мо рао да ти сво јим ин тер пе лан ти ма, – и опет бих остао ду жан”. Од 
ту жи те ља је са мо за шест да на по стао оп ту же ни. Чу мић је био љут и уз не
ми рен овим стал ним на па ди ма: „Ако се не ва рам ја опа жам да је те жња 
мло гих по сла ни ка, да се са да ње ми ни стар ство про ме ни. Да на шње ми ни
стар ство не ће ни ре чи да тро ши, за свој оп ста нак на вла ди, за то мо лим, да 
пред сед ник по ста ви пи та ње о по ве ре њу или не по ве ре њу ове вла де”. Иако 
је прет ход них да на би ло мно го по сла ни ка ко ји су го во ри ли про тив Чу ми
ћа и вла де, ка да је до шло вре ме гла са ња ни ко од по сла ни ка ни је устао. Из
не на ђе на Скуп шти на је по ви ка ла у глас да има по ве ре ње у вла ду. Иако је на 
пр ви по глед из гле да ло да је Чу мић по бе дио Скуп шти ну, ис по ста ви ло се да 
је пра ва „вој ска не при ја те ља” би ла, не у Скуп шти ни, већ ме ђу ми ни стри
ма. Ка да су се ми ни стри по ву кли у сво ју со бу на ве ћа ње пр во је остав ку 
дао Ка ље вић, а за тим и Пи ро ћа нац, због то га што је Чу мић без до го во ра са 
оста лим ми ни стри ма по ста вио пи та ње по ве ре ња. Ка ко је знао да на кон од
ла ска Ка ље ви ћа ви ше не мо же да ра чу на на скуп штин ску ве ћи ну, не ко ли ко 
ча со ва по сле остав ке дво ји це ми ни ста ра и це ла вла да је под не ла остав ку 1. 
фе бру а ра 1875. Кнез је остав ке Ка ље ви ћа и Пи ро ћан ца ува жио од мах, док 
су оста ли ми ни стри оста ли на сво јим ме сти ма до фор ми ра ња но ве вла де. 
Опет је на сту пи ла ми ни стар ска кри за и то „рад не спо ра зу мље ња у са мој 
вла ди” ка ко су то пре не ле зва нич не Срп ске но ви не.26 Ка лај је, као и мно ги 
дру ги, оп ту жи вао кне за, сма тра ју ћи да је он од го во ран за ову си ту а ци ју.27

26 Про то ко ли На род не скуп шти не др жа не у Бе о гра ду 1874/75, 113–119; Срп ске но ви
не, бр. 15, 20. ја ну ар 1875; У броју 16. од 21. ја ну а ра об ја вљен је указ о ува же ним остав ка ма 
Пи ро ћан ца и Ка ље ви ћа, а већ у на ред ном бро ју од 22. ја ну а ра об ја вљен је кне жев указ о 
ува же ној остав ци Аћи ма Чу ми ћа „раз ре шу ју ћи га, по ње го вој мол би, од ду жно сти”.

27 Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја, стр. 806, „Кнез Ми лан ко ји на ла зи за до вољ ство у лу
кав стви ма про же том оп хо ђе њу са љу ди ма, сво јим ци нич ким др жа њем и као ко ле бљи ва и 



76

Чу ми ће ва вла да тра ја ла је све га два ме се ца, од 25. но вем бра/7. де цем
бра 1874. до 22. ја ну а ра/3. фе бру а ра 1875, а он је сам за њу ре као: „Бе ло не
дељ но ми ни стар ство, до бро као ко ме ди ја уз фа шан ке”. Без об зи ра на крат
ко трај ност овог ка би не та, мо же се ре ћи да је он био пр ва пар ла мен тар на 
вла да јер је има ла пред став ни ке и скуп штин ске ве ћи не и скуп штин ске ма
њи не и до не кле је би ла од раз по ли тич ких сна га у том тре нут ку. Та ко ђе се 
пр ви пут на по ли тич кој сце ни Ср би је де си ло да вла да по ста ви пи та ње по ве
ре ња. Ни јед на вла да до та да ни ка да ни је у Скуп шти ни по ста ви ла то пи та ње, 
а са да се у ро ку од ме сец и по да на пи та ње по ве ре ња чак два пу та по ста
вља ло по сла ни ци ма.28 

Кнез је, да би по мо гао но вој вла ди Да ни ла Сте фа но вић, ве ли ко ду шно 
опро стио увре де и до пу стио да Јо ван Бо шко вић уче ству је у ра ду Скуп
шти не. Ово по пу шта ње ли бе ра ли ма до ве ло је до по ра ста кне же вог угле да, 
али је, с дру ге стра не, ство ри ло ути сак да кнез пре ки да са кон зер ва тив ци
ма. По себ но је Чу мић био раз о ча ран кне же вим по ступ ком и то то ли ко да 
је на вод но хтео да ру ског кон зу ла Ши шки на при до би је за иде ју да се на 
срп ски пре сто до ве де не ки кнез из ино стран ства. Нај бо љи кан ди дат би по 
ње му био ру ски кнез Лој хтен берг, си но вац ру ског ца ра. Чу мић је ве ро ват
но та да на пи сао и чу ве но пи смо Ма ри но ви ћу, јер је пре ма све до че њу тих 
да на, кра јем фе бру а ра био ве о ма раз дра жљив. Ка кво је ње го во ду шев но 
ста ње би ло све до чи и за вр шни део пи сма: „Па да нас по што сам мо рал но 
са ра њен, ма те ри јал но оса ка ћен, на со как нај у рен стра сним не при ја те љи ма 
ко јих је број и мо јим пре ђа шњим при ја те љи ма умно жен, по што ме чак и 
уби цом зо ву и на од го вор по зи ва ју; по што сам упра во про и грао мо ју бу
дућ ност сле ду ју ћи упра во ва шој па ме ти и ра чу на ју ћи на че сти ту реч срп
ског кња за ви на ла зи те за при лич но да ме у та ком ста њу на па да те и ваш 
део по гре ша ка на мој део ста вља те. Чи ни ми се да се чо век не мо же сни же 
спу сти ти”. Ве ро ват но је осе тио да су га из да ли сви па и кнез ко ји га је по сле 
остав ке ста вио на рас по ла га ње као обич ног ми ни стра, а не као пред сед ни
ка вла де. По чет ком мар та 1875. је чак на ме ра вао да иде код кне за ка ко би 
рас пра вио пи та ње свог по ло жа ја. У ме ђу вре ме ну је ре шен ње гов ста тус, па 
је 13. апри ла 1875, за јед но са Пи ро ћан цем по ста вљен у Ка са ци о ном су ду за 
чла на пр ве кла се. 

По ло жај Аћи ма Чу ми ћа је на ро чи то по гор шан до ла ском на власт Јо
ва на Ри сти ћа. Ка ко је рат с Тур ском по стао пи та ње да на, вла да је ре ши ла 
да за ве де цен зу ру и на тај на чин је рат но ста ње по ста ло оправ да ње за про
гон по ли тич ких су пар ни ка. У то вре ме су вла сти ко ри сти ле сва сред ства 
да за стра ше про тив ни ке, па је та ко кра јем ју на 1876. чак пу ца но на Чу ми

не по у зда на лич ност не мо же да оку пи око се бе по тре бан број спо соб них и до бро на мер них 
са вет ни ка. Без енер гич них свој ста ва и без ис ку ства, ли шен до брих са ве то да ва ца он до но
си бр зо пле те од лу ке од ко јих по сле за ви си суд би на зе мље и на ро да.”

28 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 212; АСА НУ, бр. 9327/VII, М.Ђ. Ми ли
ће вић, Днев ник, 21. ја ну ар 1875, 805: „Пр ва је ова ово ли ка сло бо да пре се и јав но сти, ко ју 
ни ко од њих ни је тр пео, а не ве ру јем и по сле њих. Дру га је ово ра ђе ње по уста ву, ово по на
шање у Скуп шти ни, ово пи та ње: има те ли ве ре у нас па да ра ди мо за јед но, ина че се по вла
чи мо. Тре ће је што су уки ну ли ба ти не. Све не ка им се не при зна: ово тро је је ка дро да их 
уз диг не на да све ми ни стре ко ји су, до њих, усре ћа ва ли ову зе мљу ли бе ра ли змом.”
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ћев про зор. Пу цањ се ни је чуо, али је кур шум на ђен па је по ли ци ја за кљу
чи ла да је пу ца но из пу шке ко ја „би је ва зду хом”.29 Тога ле та је и Чу мић, као 
и сви чи нов ни ци, рас по ре ђен на рат не ду жно сти. Упу ћен је у По же гу где је 
то ком ра та био ма га ци о нер. Чу мић се из ра та вра тио огор чен и с муч ним 
ути сци ма о ста њу у зе мљи. У на ро ду је вла дао ве ли ки не мир и са мо је вар
ни ца би ла по треб на да у зе мљи бук не по бу на. 

Се дам де се тих го ди на 19. ве ка у Ср би ји по ли тич ке пар ти је још ни су 
би ле фор ми ра не, али се све ви ше го во ри ло о по де ли на две пар ти је: ли бе ра
ле или Ри сти ћев це, и кон зер ва тив це, ко је су по не кад зва ли и Чу ми ћев ци.30 
Ма ри но вић је сма тран во ђом кон зер ва ти ва ца, али га ње го ва по мир љи ва 
по ли ти ка ни је ис ти ца ла као Ри сти ће вог ри ва ла, па је та уло га ви ше при
ста ја ла ра то бор ном Чу ми ћу. Сре ди ном мар та 1877. би ло је већ ја сно да су 
раз ли ке из ме ђу ове две по ли тич ке гру пе не пре мо сти ве. Чу мић је имао ја ке 
ве зе у уну тра шњо сти зе мље и ве ро ва ло се да је он је ди ни спо со бан да ор га
ни зу је успе шну аги та ци ју про тив вла де, че га се при бо ја вао и сам Ри стић. 
По чет ком про ле ћа 1877. го во ри ло се о по бу ни у сме де рев ском кра ју, што је 
био по вод да ми ни стар прав де по зо ве на раз го вор пред сед ни ка Ка са ци о
ног су да и кри ти ку је рад су да ко ји је мно ге крив це осло ба ђао. Исту при
мед бу је Кр сти ћу упу тио и кнез, ко ји је ова кво су ђе ње и осло ба ђа ње љу ди 
ко ји су го во ри ли про тив ње га схва тао као из да ју. Кнез је том при ли ком по
себ но ис та као да Чу мић и Пи ро ћа нац мо жда до но се пре су де по свом пар
тиј ском на хо ђе њу. Ни је чу до што се тих да на че сто го во ри ло да ће Чу мић 
и Пи ро ћа нац би ти или от пу ште ни или пре ме ште ни.31

Чу мић је и да ље пи сао по ли тич ке про гра ме. У ју лу ме се цу са ста вио 
је пред лог ко ји би опо зи ци ја пре да ла кне зу и за мо ли ла га да са чу ва устав 
од га же ња, јер он као вр хов ни чу вар те на род не све ти ње, то и мо же и тре ба 
да учи ни. Одр жа вао је до бре од но се са Ђо ком Па вло ви ћем и Ди ми три јем 
Ра до ви ћем, а и са Пи ро ћан цем је ус пео да из гла ди не спо ра зу ме, па су се 
че сто уве че са ста ја ли у Клу бу. Клуб су, у ства ри, би ле три со бе за ку пље не 
у „Срп ској кру ни”, где су се љу ди бли ски кон зер ва тив ним по ли тич ким 
ста во ви ма оку пља ли да се ви де, али и кар та ју. Чу мић је нај че шће дру штво 
за ба вљао при ча ма и ша ла ма из на род ног жи во та. Умео је та ко жи во пи сно 
да при по ве да, да је че сто слу ша о це до во дио до су за од сме ха. Че сто је, та
ко ђе, при чао о свом ми ни стро ва њу исме ва ју ћи и се бе и дру ге.

То ком про ле ћа све ви ше се го во ри ло о ра ту ко ји је за по че ла Ру си ја с 
Тур ском. У ав гу сту су Чу мић, Га ра ша нин, Пи ро ћа нац, Ми ја то вић и дру ги, 
по сле раз го во ра о при ли ка ма у Ср би ји, до го во ри ли да јед на де ле га ци ја оде 
код кне за и упо зна га са њи хо вим ста вом. Сма тра ли су да је за Ср би ју ло ше 
и рав но про па сти ако уђе у рат и да је па три о та ма ду жност да је са чу ва ју 
од те про па сти. До го во ри ли су се да де ле га ци ја у ко јој би би ли Це нић, Пи
ро ћа нац, Га ра ша нин и Ма ри но вић оде код кне за и за мо ли га да са чу ва зе
мљу. Ме ђу тим, Ма ри но вић је од био јер је кнез већ ре шио да кре не у рат. 
Ка ко је на сна зи још увек био за кон о цен зу ри штам пе, сво је ми шље ње о 

29 АСА НУ, бр. 9327/VII, М.Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 8. јун 1876.
30 Ж. Жи вано вић, По ли тич ка исто ри ја Ср би је, 345.
31 АСА НУ, бр. 7202, Ме мо а ри Ни ко ле Кр сти ћа – Јав ни жи вот, 11. март 1877.
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но вом ра ту кон зер ва тив ци ни су мо гли да об ја ве у Ср би ји. Због то га су у 
ни зу чла на ка об ја вље них у но во сад ском ли сту Срп ски на род ве о ма оштро 
на па ли Ри сти ћа и ње го ве ли бе ра ле, че сто не би ра ју ћи ре чи. Члан ци су об ја
вље ни из ме ђу 25. ју ла и 22. ав гу ста 1877, без пот пи са ауто ра, али је би ло 
ла ко од го нет ну ти да су их пи са ли Аћим Чу мић, Ми лан Пи ро ћа нац и Че до
миљ Ми ја то вић. Од мах на кон об ја вљи ва ња у но ви на ма, члан ци су при ку пље
ни и об ја вље ни и у по себ ној бро шу ри под на сло вом Вла да На ме сни штва 
са сво јим огран ци ма и Ка би нет Ма ри но ви ћа. Уско ро је усле дио од го вор 
ко ји је на пи сао сам Јо ван Ри стић, пр во у Ис то ку, а за тим и у за себ ној књи
жи ци Срп ски кон зер ва тив ци. Од бра на и кри ти ка. Зна чај ове по ле ми ке је у 
то ме што се по пр ви пут из но се ја сно де фи ни са не иде је и ци ље ви та да
шњих по ли тич ких гру па ко је ће уско ро на кон то га пре ра сти и у по ли тич ке 
пар ти је. Кон зер ва тив ци су и у овим тек сто ви ма по ку ша ли да опет опо ме ну 
кне за да ће но ви рат би ти по гу бан за Ср би ју и срп ски на род.32 Ин те ре сант
но је да су ауто ри чла на ка из бе га ва ли да ди рект но на па да ју кне за Ми ла на, 
већ су сву од го вор ност пре ба ци ли на Јо ва на Ри сти ћа.

На по чет ку мо би ли за ци је чу ли су се гла со ви о то ме да по је ди не је ди
ни це од би ја ју да иду на гра ни цу и да се вра ћа ју ку ћи, а да је код Кра гу јев
ца до шло и до пра ве по бу не. Реч је за пра во би ла о от ка зу по слу шно сти 
јед ног од ре да вој ске у бли зи ни Кра гу јев ца. У пе так, 7. де цем бра 1877, део 
вој ни ка Дру гог ле пе нич ког ба та љо на, на че лу са вод ни ци ма Ми ло ва ном 
Жи ви ћем и Ран ком Ра ди во је ви ћем, као и део Ја се нич ког ба та љо на од био је 
да по ло жи за кле тву. По бу ње ни ци су по ку ша ли да при до би ју и дру ге вој
ни ке, али ни су ус пе ли, та ко да је ве ћи на оти шла ку ћа ма.33 Иако се ра ди ло 
о при бли жно 280 вој ни ка ко ји су от ка за ли по слу шност, њи хо ва не по кор
ност је иза зва ла пра ву уз бу ну, ка ко у вој ним кру го ви ма, та ко и ме ђу по ли
ти ча ри ма. У не де љу 9. де цем бра пре под не са зва на је ван ред на ми ни стар ска 
сед ни ца ко јом је пред се да вао кнез Ми лан. Усво јен је указ о уво ђе њу ван ред
ног ста ња у ле пе нич ком и ја се нич ком сре зу. Вој ска је 11. де цем бра не сме та но 
ушла у То пол ски град, а ухва ћено је и за тво ре но 186 бун тов ни ка. Њи хо вом 
ка жња ва њу је прет хо ди ло ру ше ње То пол ског гра да и „ку ле”, а ова исто риј
ска зна ме ни тост је би ла сру ше на нај ве ро ват ни је по за по ве сти са мог кне за 
Ми ла на. Ис тра га је вр ше на убр за но, по ред вој ни ка ко ји су уче ство ва ли у 
по бу ни, ухап ше ни су и не по сред ни под стре ка чи и ини ци ја то ри поп Пан та 
По по вић, сви њар ски ка ла уз Ми ха и ло Бе го вић и по зна ти ка ра ђор ђе ви ћев
ци Ђор ђе Гло бо ча нин и Да мјан Да ча Спа сић, тр гов ци из Сме де ре ва. На 

32 По ле ми ка Јо ва на Ри сти ћа и срп ских кон зер ва ти ва ца 1877. го ди не, при ре дио Че
до мир По пов, Бе о град 1997, 39: „Ока ни се Го спо да ру фан та зи ја мла дих љу ди и по ли тич
ких шпе ку ла на та, да на шом кр вљу осло ба ђаш и оне ко ји не ће са ми да се осло бо де, јер смо 
се и ми са ми осло бо ди ли, и ако тра жиш да осло бо диш ове, те да до би јеш ви ше зе мље, а са 
тим и ви ше па ра, ишти од нас, код све си ро ти ње пла ћа ће мо ти ду пло, са мо оста ви на ми ру 
нас, на шу че љад, на шу ку ћи и има ње… То је на род на по ли ти ка. Она не зна за ко је ка кве 
ви ше иде је, па по то ме и у спољ ну по ли ти ку ме ша ти реч ‚на род’, ни шта ни је дру го не го 
ствар шпе ку ла ци је”.

33 Др Ан дри ја Ра де нић, „То пол ска бу на”, у: Из исто ри је Ср би је и Вој во ди не 1834–
1914, Но ви Сад – Бе о град 1973, 367–424; Ж. Жи ва но вић, По ли тич ка исто ри ја Ср би је, 363–
368; Жи ва но вић из но си пре те ра ну оце ну но вем бар ске по бу не ко ја је по ње му ус по ри ла 
кре та ње вој ске, па се због то га ка сни ло са ула ском у рат. 
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осно ву њи хо вих, али и дру гих оп ту жу ју ћих ис ка за ис тра га је про ши ре на 
на Аћи ма Чу ми ћа и Или ју Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца, а за тим и на Је вре ма 
Мар ко ви ћа. Ме ђу тим, не ко ли ко да на пре са мог хап ше ња Чу ми ћа и Ко лар
ца, Ра ди во је Ми лој ко вић је по слао сре ском на чел ни ку у Аран ђе лов цу те
ле грам: „Да ље па зи те до бро; је ли за Чу ми ћа до и ста и пот пу но до ка за но 
да је ко ло во ђа. Та ко исто обра ти те озбиљ ну па жњу и на до ка зе про ти ву 
Ко лар ца по што је не ве ро ват но да ста рац и ње го ве имућ но сти чо век ула зи 
у та ко опа сне ства ри”.34 У ме ђу вре ме ну, кнез је 15. ја ну а ра 1878. го ди не 
ушао у Ниш, а 20. ја ну а ра ру ска вој ска је ушла у Је дре не. Крај ра та је био 
на ви ди ку, па је ва ља ло окон ча ти и уну тра шње про бле ме.

Ка ко је зе мља би ла у рат ном ста њу ни шта се ни је мо гло пре пу сти ти 
слу ча ју, па је хап ше ње Чу ми ћа и Ко лар ца из вр шио управ ник ва ро ши Ту
ца ко вић. Упра во је он пред ло жио да Чу ми ћа не хап се у ста ну јер мо же да 
пру жи от пор и иза зо ве не ку не при ли ку, већ да то из вр ше пре под не у су ду. 
Управ ник је оба ве стио ми ни стра да су осум њи че ни Чу мић и Ко ла рац 
ухап ше ни 2. фе бру а ра, а да су тек 7. фе бру а ра по сла ти вој ном су ду у То по
ли. Пре трес је ду го тра јао због ве ли ког бро ја до ку ме на та ко ји су на ђе ни 
код окри вље них, а ко је су мо ра ли да пре гле да ју. Ме ђу Чу ми ће вим сум њи
вим до ку мен ти ма на во ди се јед на бе ле шка ко јом је Чу мић хтео да до ка же 
уме ша ност Ри сти ћа и Ми лој ко ви ћа у уби ство кне за Ми ха и ла, као и је дан 
кон цепт тек ста за стра не но ви не о на чи ни ма за стра ши ва ња скуп шти на ра 
на Ве ли кој скуп шти ни.35 Про на ђен је и теф тер чић у ко јем су се на ла зи ла 
ис пи са на број на име на, а ме ђу њи ма су мно га ли ца већ би ла по зна та као 
„по до зри ва и не ва ља ла у по ли тич ком по гле ду”. Ту ца ко вић у свом из ве
шта ју на во ди да је на ђе на и за бе ле шка: „Ти ра ни на тре ба уби ти”. Ме ђу тим, 
нај ва жни ји до ку мент ко ји је про на ђен био је је дан пар тиј ски про грам чи ји 
се нај за ни мљи ви ји део, за по ли ци ју, од но сио на ди на сти ју: „На ша пар ти ја 
не ма ди на сти је, и о том не тре ба ни кад го во ри ти. Са мо кад би се крв про
ли ла, мо гло би би ти о то ме ре чи”. Ме ђу тим, из за пле ње них па пи ра се мо гло 
са мо ви де ти да је Чу мић по ли тич ки не за до вољ ник и опо зи ци о нар још од 
вре ме на ка да је кнез обо рио ње го ву вла ду.

Нај зна чај ни ју уло гу ме ђу оп ту же ни ма од и грао је Ђор ђе Де ме ро вић 
Гло бо ча нин, тр го вац из Сме де ре ва и то као „крун ски све док”. По зна вао је 
во де ће опо зи ци о на ре, а нај ви ше кон так та је имао са Чу ми ћем, ко ји га је увео 

34 АС, ПО, 71,33; АСА НУ, бр.9287/II, Ј. Ава ку мо вић, За пи си и мо ји до жи вља ји, 102, 
Ми лој ко вић је том при ли ком из ја вио: „Не зна те, ко ли ко ми је не при јат но, да баш за вре ме 
мо га ми ни стро ва ња по ли ци ја хап си Чу ми ћа. Он је, исти на, наш по ли тич ки про тив ник, 
али је ин те ли ген тан и од Кне за до бро на гра ђен, па не мо гу ми сли ти, да ће ула зи ти у ова кав 
зло чин. Сем то га, и код ја ких до ка за про тив ње га, мо гу нам се пре ба ци ва ти и пар ти зан ске 
по бу де за ње го во хап ше ње. Свет је увек склон ста ви ти се на стра ну оно га, ко ји тр пи, и не 
раз би ра ју ћи мно го, да ли он то за слу жу је или не.”

35 На ђен је текст до пи са ко ји је, по ин тер пре та ци ји су да, био на ро чи то ком про ми
ту ју ћи ма те ри јал. До пис је био на ме њен бел гиј ском ли сту In de pen dan ce Bel ge, a тре ба ло је 
да упот пу ни ра ни је об ја вљен чла нак про тив ре жи ма у Ср би ји, а по во дом бр зог рас пу шта
ња Ве ли ке на род не скуп шти не, фе бру а ра 1877. го ди не. Чу мић је не ги рао да је он пи сац 
об ја вље ног члан ка, а до пис ко ји је на пи сао ни је по слао, по што се уве рио да би њи ме мо
гао иза зва ти ути сак као да се при дру жу је на па ди ма на кне за, а ње го ва је ди на на ме ра је 
би ла да на пад не вла ду.
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у клуб кон зер ва ти ва ца у Бе о гра ду. Овај по да так је ин те ре сан тан ка да се зна 
да је Чу мић про га њао Гло бо ча ни на у вре ме док је био ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва, па је Ђор ђе та да био чак и у за тво ру. Он је у сво јим ис ка зи ма твр
дио да је Чу мић ка ра ђор ђе ви ће вац још од 1872/73. и да се у ле то 1877. са стао 
у Бе чу са Пе тром Ка ра ђор ђе ви ћем. На вод но му је Чу мић на бро јао и не ко
ли ко вој них лич но сти, а ме ђу њи ма и Је вре ма Мар ко ви ћа, са ко ји ма је та
ко ђе по стиг нут до го вор о пре вра ту. Чу мић, Ко ла рац и Је врем Мар ко вић су 
ухап ше ни углав ном на осно ву ис ка за ко ји су у ис тра зи да ли Гло бо ча нин и 
„за кле ти све док” те ле гра фи ста Сте ван Кне же вић. Пр ви је ис каз дао, ве ро
ват но, под те шким ба ти на ма, док је дру гом све до че ње до бро пла ће но.36

Вла да се пла ши ла Чу ми ћа јер је сма тра ла да пре ко ње га мо же би ти 
ус по ста вље на ве за из ме ђу ра ди ка ла и на пред ња ка, че га се при бо ја вао и 
кнез. Ми лан је од ра ни је био ве о ма не тр пе љив пре ма Је вре му Мар ко ви ћу, 
па је ње го во укла ња ње за кне за би ло ис пу ње ње дав на шње же ље. По ста
вља се пи та ње за што је кнез Ми лан до пу стио да и Чу мић бу де осу ђен за 
ову по бу ну ка да је сви ма би ло ја сно да он са њом ни је имао ни ка кве ве зе. 
Ве ро ват но је по пу стио пред Ри сти ћем, жр тво вао је Чу ми ћа ка ко би сам 
мо гао да се об ра чу на са Мар ко ви ћем. Оп ту жба про тив ста рог Ко лар ца у 
ве зи са То пол ском бу ном би ла је пот пу но нео сно ва на. Он је имао 77 го ди на, 
а ње го ве сим па ти је пре ма Ка ра ђор ђе ви ћи ма би ле су оп ште по зна те. Суд ски 
пре трес про тив ли ца оп ту же них за ве ле и зда ју, за при пре ма ње пре вра та и 
уче шће у То пол ској бу ни одр жан је пр вих да на ме се ца мар та, а пре су да је 
из ре че на 30. мар та 1878. Од се дам де сет оп ту же ни ка, на смрт су осу ђе на 
два де сет и три ли ца, а ме ђу њи ма и Аћим Чу мић. За раз ли ку од оста лих 
Чу ми ћу је пре су да из ре че на 3. апри ла 1878. у 11 са ти но ћу. Пот пу ков ник 
Је врем Мар ко вић је та ко ђе осу ђен на смрт и стре љан без до ка за не кри ви це 
за ве ле и зда ју и ор га ни зо ва ње пре вра та. На те рет су му ста вље не и зло у по
тре бе и пљач ка у Пи ро ту и око ли ни, ко јих је за и ста и би ло.37

У ме ђу вре ме ну, Чу мић је упу тио жал бу о не на дле жно сти ван ред ног 
су да. Ри стић и Ра ди во је су упор но про ту ра ли раз не ла жи, па и ону да кне
ги ња тра жи Чу ми ће ву гла ву. Пи ро ћа нац је за пи сао да је 5. ма ја уве че одр
жа на ми ни стар ска сед ни ца у Стев чи ној ку ћи и да је та да ствар „аран ђе ло
вач ка ствар пре ки ну та”. Стев ча је на вод но ка зао да: „Ра ди во је и Ри стић 
пла ше кне за ка ко је за ње га опа сно ако Чу ми ћа пу сти”, па су чак за стра
ши ва ли и сво је ко ле ге, ми ни стре, ре чи ма: „А шта ће Чу мић с на ма да учи
ни ако се не осу ди?”. Због ве ли ког при ти ска јав но сти Ри стић је, да не би 
до шло до па да вла де, при стао да о жал би рас пра вља Ка са ци о ни суд. Суд је 
ра дио под ве ли ким при ти ском, а сам пред сед ник су да Кр стић је по ку шао 
да до ђе до кне за ка ко би по ку шао да га уми ло сти ви. Од би ја ње кне за да га 
при ми иза зва ло је зеб њу код Чу ми ће вих при ја те ља.38 У Ка са ци о ном су ду 

36 Ми лан Пи ро ћа нац, Бе ле шке, при ре ди ла Су за на Ра јић, Бе о град 2004, 7; „То пол ска 
бу на и ње ни са у че сни ци”, пре штам па но из На род ног Гла сни ка, Те ми швар 1878; Бро шу ра 
је штам па на у штам па ри ји Вла де Љо ти ћа, ка ко би се осве тли ле не ке стра не бу не и ње не 
по сле ди це; Љу би ца Вл. Љо тић, Ме мо а ри, Мин хен 1973, фо то тип ско из да ње, 106.

37 Ми ха ји ло Мар ко вић, Мо је успо ме не, Бе о град 1906, 245.
38 АСА НУ, бр. 9327/IX, М. Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник,18. мај 1878; 20. мај 1878. Ми ли

ће вић по ми ње да су кне зу пре да те две мол бе за по ми ло ва ње Чу ми ћа, јед на ко ју су пот пи
са ли чи нов ни ци и дру гу ко ју су пот пи са ли гра ђа ни. 
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је 31. ма ја ре ша ва но по Чу ми ће вој жал би и са че ти ри гла са про тив јед ног 
пре су ђе но да је вој ни суд био над ле жан. Пи ро ћа нац је тим по во дом за пи
сао: „Оно је акт пар тиј ске мр жње и по ли тич них сми ца ња. Пред сед ник је 
ка зао од ма чла но ви ма, иако ни је у бе су су дио, да је та кво ре ше ње скан дал 
за зе мљу и за суд Ка са ци о ни”. 

Је ди на на да је био кнез и ње го ва од лу ка о по ми ло ва њу, али кнез је 
оте зао и ве сти о по ми ло ва њу ни је би ло ни на ред них да на. Ка ко је та да 
при пре ман по мен кне зу Ми ха и лу у Са бор ној цр кви, оче ки ва ло се да 10. ју
на кнез мо жда по ми лу је Чу ми ћа, ме ђу тим то се ни је де си ло. Ка ко је си ту а
ци ја би ла крај ње не из ве сна, ре а го вао је и Јо ван Ма ри но вић и оти шао код 
кне за да га за мо ли да по ми лу је Чу ми ћа, на шта му је кнез од го во рио: „Та ја 
сам на сто ме ста ка зао да ћу Чу ми ћа да по ми лу јем. Ваљ да ми тре ба ве ро
ва ти. Ви ме, г. Ма ри но ви ћу, вре ђа те кад о то ме сум ња те”. Од кне за је до био 
уве ра ва ње да је Чу ми ћев жи вот ван опа сно сти, али да још не зна ка кву ка
зну да му од ре ди. Тек 16. ју на 1878. го ди не кнез је, у по ла де вет уве че, за
ме нио Чу ми ћу смрт ну ка зну ка зном за то че ња на се дам го ди на. Ми ли ће вић 
је за бе ле жио да је по ми ло ва ње пот пи са но 15. ју на уве че, што му је по твр
дио и сам Ма ри но вић ко ји је та да био код кне за: „Мно ги ће на ћи, ре као му 
је кнез, да је и ово ма ло ми ло сти, али ће мно ги ми сли ти да је мно го. Ме ђу
тим, у ак ти ма има до ка за да је ра дио не са мо про тив вла де не го и про тив 
ме не.”39 Чу ми ћа ни су ни ка сни је оста вља ли на ми ру. У за тво ру у По жа рев
цу ума ло да ни је стра дао ка да је, то бож слу чај но, оки ну ла пу шка јед ном 
стра жа ру и кур шум про шао бли зу Чу ми ће ве гла ве. 

Кнез се по чет ком 1880. по но во ак тив но укљу чио у по ли тич ки жи вот 
Ср би је. У то до ба је у Бе о гра ду по чео да из ла зи но ви лист Ви де ло, ко ји су по
кре ну ли мла ђи кон зер ва тив ци Пи ро ћа нац, Га ра ша нин, Ми ја то вић, Но ва ко
вић, за јед но са бив шим ли бе ра ли ма Ка ље ви ћем, Ку јун џи ћем и Гер ши ћем. 
Пр ви број је об ја вљен 14. ја ну а ра 1880. го ди не, а Ви де ло је за крат ко вре ме 
по ста ло озбиљ но опо зи ци о но гла си ло ко је је ар гу мен то ва но кри ти ко ва ло 
вла ду. Уско ро су се по кре та чи ли ста на шли у уло зи ми ни ста ра, 14. ок то бра 
1880. фор ми ра на је но ва вла да на че лу са Ми ла ном Пи ро ћан цем. Ова вла
да је би ла са ста вље на од Чу ми ће вих дру го ва, по бра ти ма и по ли тич ких исто
ми шље ни ка. Јед на од пр вих ме ра вла де би ла је да код кне за из мо ле по ми ло
ва ње за Чу ми ћа, што је кнез при хва тио и указ пот пи сао 6. но вем бра 1880. 
го ди не. Чу мић је из По жа рев ца сти гао у Бе о град 9. но вем бра, а већ 15. но
вем бра кнез га је по звао у двор. Ду го су раз го ва ра ли и Чу мић му је ис при
чао све о свом стра да њу „на прав ди Бо га”.40 Из за тво ра се вра тио бо ле стан 
и ка ко ње го ви при ја те љи твр де, сло мљен.

Срп ска на пред на стран ка, фор ми ра на 22. ја ну а ра 1881. убр за но је ра
ди ла на фор ми ра њу скуп штин ског збо ра и клу ба, ко ји би био са ста вљен од 
по сла ни ка ко ји су пот пи са ли про грам но ве стран ке. Про грам но во фор ми
ра ног скуп штин ског збо ра се за сни вао на про гра му ли ста Ви де ло, а на кон 

39 АСА НУ, бр. 9327/IX, М.Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 1, 4. јун 1878, Ма ри но вић је чак 
ми слио да је мо гу ће да је и сам кнез мо жда раз го ва рао са Чу ми ћем.

40 Срп ске но ви не, бр. 255, 14/26. но вем бар 1880; Об ја вљен је указ о по ми ло ва њу 
Аћи ма Чу ми ћа, ко ме су вра ће на и сва пра ва ко је је из гу био пре су дом; АСА НУ, бр. 9328/X, 
М.Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 26–28. ок то бар 1880.
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осни ва ња клу ба ство рен је и глав ни од бор стран ке чи ји је пред сед ник по
стао Ми ха и ло Па вло вић. Глав ни од бор је имао пет на ест чла но ва, ме ђу ко ји
ма је био и Аћим Чу мић. То ком ле та 1881. во ђе ни су раз го во ри о то ме ка ко 
да се фор ми ра На пред ни клуб пред но во, је се ње за се да ње скуп шти не. Клуб 
је кон сти ту и сан 13. сеп тем бра, за пред сед ни ка је иза бран Чу мић. Ме ђу тим, 
не ки чла но ви стран ке ни су овим из бо ром би ли за до вољ ни, а ни сам Чу мић 
ни је ви ше хтео, ни ти је имао сна ге да се ак тив но ба ви по ли ти ком па је по
ну ду од био.41 У то вре ме је већ био за у зет дру гим оба ве за ма, че сто је бо ра
вио у Па ри зу, јер се по сло ви са Ге не рал ном уни јом ни су од ви ја ли ка ко је 
вла да оче ки ва ла. 

Чу мић је већ у сеп тем бру 1881. бо ра вио у Па ри зу, али у ско ро при ват
ној по се ти. У то вре ме срп ски по сла ник у Па ри зу је био Јо ван Ма ри но вић. 
Као не ка да у вла ди, са да су Ма ри но вић и Чу мић опет би ли на истом по
слу. У по чет ку је ишао као при ват но ли це, да би 21. де цем бра 1881. био по
ста вљен за др жав ног ко ме са ра, али је ње го во на и ме но ва ње пот пи сао са мо 
ми ни стар, без кне же вог ука за. Чу ми ћу је пред сто ја ла те шка бор ба пред су
дом и спа ша ва ње ка ко срп ских фи нан си ја, та ко и срп ске вла де, па и са мог 
кне за. Уско ро му се у Па ри зу при дру жио и Че до миљ Ми ја то вић. Сре ди
ном де цем бра 1882. у Бе о град је сти гла вест о окон ча њу про це са у Па ри зу, 
чи ме је афе ра с Ге не рал ном уни јом би ла за вр ше на. Чу мић је и зва нич но 
име но ван за др жав ног ко ме са ра 13. ју ла 1884, ка ко би на ста вио са рад њу са 
но во о сно ва ним дру штвом за из град њу же ле зни це. На том по ло жа ју је ос
тао све до од ла ска у пен зи ју ја ну а ра 1890. Ве о ма је ин те ре сант на чи ње ни
ца да је кнез Ми лан ова ко ва жно и од го вор но ме сто, на ко ме је због лич
них ин те ре са мо рао да има лич ност од по ве ре ња, до де лио баш Чу ми ћу. 
Мо жда је ово ипак би ло из ви ње ње због осу де у То пол ској бу ни, што још 
јед ном по твр ђу је да је Чу ми ће ва осу да би ла лич на осве та Јо ва на Ри сти ћа.

Ка да је по стао пред сед ник вла де Ми лу тин Га ра ша нин је у не ко ли ко 
на вра та пред ла гао да Чу мић опет уђе у вла ду и то као ми ни стар прав де. 
Краљ Ми лан је при стао да га по зо ву, али је твр дио да он то не ће при хва ти
ти и био је у пра ву. Чу мић је по ну ду од био, јед ним де лом и због то га што 
је о Га ра ша ни ну про ме нио ми шље ње по сле по ра за код Слив ни це, ка да су 
јед но вре ме би ли и у отво ре ном су ко бу. Краљ је ра дио на раз би ја њу ра ди
кал не стран ке и тру дио се да уме ре ни ју стру ју ра ди ка ла по ве же с де лом 
на пред ња ка ко ји су му би ли при вр же ни, ка ко би за јед но осно ва ли но ву 
стран ку и вла ду. На пред ња ци су сма тра ли да би Чу мић био по го дан за во
ђу ове но ве гру пе, с чи ме се сло жио и краљ. Он је Чу ми ћа и да ље по што
вао, али увек с до зом по до зре ња. Ме ђу тим, ни је се та ко по на шао са мо пре
ма Чу ми ћу, јер ни дру ги ми ни стри ко ји су Ми ла ну би ли бли ски у јед ном 
пе ри о ду ни су бо ље про шли. 42 Ме ђу тим, на Чу ми ћа су још увек ра чу на ли 
и ка да се сре ди ном ју ла 1887. го во ри ло о ко ми си ји за из ра ду уста ва, он је 

41 АСА НУ, бр. 9329/XI, М.Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, 1–2. сеп тем бар 1881: „Го то во би 
би ло бо ље да ни је Чу мић иза бран, али је му ка без дру гих кан ди да та! Ку јун џић има ре пу
та ци ју ла ко ми сле на мла ди ћа, Ка ље вић је си ро мах про пао, па зло с обо ји цом.”

42 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 96: „Код све ум но сти краљ има ту сла бу тач ку да се ни ка
да при ја тељ ски не ра ста је са љу ди ма ко ји су му слу жи ли, ми слим да се не ћу пре ва ри ти ако 
ре чем да су ми ни стри, ма ко ји би ли, сваг да љу ди пре ма ко ји ма је краљ нај ма ње по вер љив.”
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био је дан од пред ло же них чла но ва. Већ та да је пре стао да раз ми шља о би ло 
ка квим по ли тич ким ан га жма ни ма, па је на кра ју, ав гу ста 1890, на пу стио и 
Срп ску на пред ну стран ку, иако је био је дан од ње них осни ва ча и иде о ло га. 
Глав ни од бор стран ке је ве о ма оштро ре а го вао на овај ње гов гест.43

Из гле да да је Чу мић, те 1890. ре шио да се пот пу но по ву че из јав ног 
жи во та. Од 1. ја ну а ра 1890. био је ста вљен на рас по ла га ње вла ди, а уско ро 
и пен зи о ни сан. Крај ње го ве ка ри је ре се по кло пио и с кра јем јед ног пе ри о
да бур не срп ске исто ри је. Сло мљен, бо ле стан и за мо рен по ли тич ким игра
ма и ин три га ма ли чио је на Ср би ју, ка ко ју је тих го ди на ви део Ми лу тин 
Га ра ша нин.44 Као и краљ и Ми лан Чу мић се по ву као из јав ног и по ли тич
ког жи во та у тре нут ку ка да је сво јим ис ку ством и зна њем мо гао нај ви ше 
да по мог не. Не ста ло је вре ме ном оне мла да лач ке ба ха то сти и на гло сти, 
обо ји ца су по ста ла му дри ја и мо гли су још мно го то га да да ју сво јој зе мљи 
и свом на ро ду, али ода бра ли су пут ко ји је на пр ви по глед лак ши, пут по
вла че ња. Лич но не сре тан, без по ро да и са же ном од ко је се ра стао, али не и 
раз вео, Чу мић је за раз ли ку од Ми ла на тр пео и остао га лан тан до кра ја 
жи во та пре ма не вер ној же ни, док Ми лан „из да ју” кра љи це ни је мо гао да 
опро сти. Чу мић је по сле пен зи о ни са ња је ди но остао ак ти ван, и то ви ше 
не го ика да, у од бо ру Ко лар че ве за ду жби не. Ње го во при ја тељ ство са Или
јом Ми ло са вље ви ћем Ко лар цем је би ло ду го го ди шње, па је вре ме ном по
стао је дан од ње го вих нај бли жих са рад ни ка. Ово при ја тељ ство се гра ди ло 
и на ро ђач ким ве за ма, јер је Чу ми ће ва же на Стан ка би ла ро ђа ка Ко лар че ве 
во ље не же не Син ђе ли је.

По сле пен зи о ни са ња Чу мић је жи вео ве о ма скром но, че сто по бо ље ва
ју ћи, а ма те ри јал но ста ње му ни је до зво ља ва ло да че сто пу ту је у ино стра
не ба ње на ле че ње. Сре ди на у ко јој је жи вео че сто ни је има ла раз у ме ва ња 
за ње го ву де лат ност, а он ни је имао до вољ но стр пље ња да јав ност убе ди у 
ис прав ност сво јих ста во ва. Ка ко обич но би ва, ве ће по хва ле је до био по сле 
смр ти не го за жи во та, а ње гов рад је тек та да ви ше ува жа ван и хва љен. О 
тој осо би ни срп ског на ро да на при ме ру Аћи ма Чу ми ћа пи сао је ка сни је у бе о
град ском ли сту По крет Ду шан С. Ни ко ла је вић: „На ша још увек ма ло гра
ђан ска сре ди на бо лу је од јед не опа ке не га тив но сти. Та сре ди на на гон ски 
не тр пи баш оне љу де ко ји се уз ди жу, над ви шу ју ћи се и но се ћи у би ћи ма 
сво јим оно што је у срп ској ра си искон ско и по зи тив но. Сит ни упор но тра же, 
а по не ком пра ви лу и на ла зе пу та и на чи на, да ода бра не по ти сну. [...] Ме
ђу тим, за ви дљи ва мр жња ма лих, на оне ко ји су круп ни из бра ни ци зе мље, 
ње на со – пред ста вља то ли ко зло да се про тив те си ћу шне мр жње мо ра мо 
бо ри ти.”45 Исте ре чи су се мо гле од но си ти и на кра ља Ми ла на и се ћа ње 

43 АС, Фонд Ми лу ти на Га ра ша ни на, МГ 1628.
44 Ми лу тин Га ра ша нин, Два на ме сни штва, Бе о град 1892: „Ср би ја је за мо ре на и сма

лак са ла. Оста вље на се би са мој, она из не ма же. С њом је из вр шен цио низ екс пе ри ме на та, 
ко ји су, ов да искре но, он да ци нич ки, пред у зи ма ни. За два де сет и пет го ди на, утро шен је 
је дан без број ми ни стар ста ва, је дан устав и је дан вла да лац. И, кад је по след њи екс пе ри ме нат 
оку шан, по че ло се опет из но ва. Жи вот се на ро да по тре са без од мо ра и њим се ис пла ћу ју 
сви по ку ша ји и сва гре ше ња. Лич не за блу де и стра нач ка за сле пље ност си са ју и ис цр пљу ју 
нај здра ви је со ко ве и убри зга ва ју отров ну за ра зу у све да ма ре ор га ни зма др жав ног.”

45 Бо жи дар С. Ни ко ла је вић, Из ми ну лих да на, се ћа ња и до ку мен ти, Бе о град 1986, 
312–313.
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срп ског на ро да на до ба ње го ве вла да ви не. Ми лан Обре но вић и Аћим Чу мић 
су ипак би ли љу ди слич ног ка рак те ра ко ји су се раз у ме ли и по што ва ли, али 
истим ин тен зи те том уме ли и да мр зе, сва ђа ју и бу ду за ва ђе ни то ли ко да је 
све мо гло да се за вр ши и тра гич но. На кра ју их је и смрт на не ки на чин по
ве за ла. Ми лан је умро у Бе чу 29. ја ну а ра 1901, а шест ме се ци ка сни је, 27. 
ју ла и Чу мић је окон чао свој бу ран жи вот.

Пре ма од лу ци кра ља Алек сан дра, Чу ми ће во те ло је из Ку сат ка, где је 
умро, уз све по ча сти и о др жав ном тро шку пре ве зе но и са хра ње но у Бе о
гра ду.46 У ис пра ћа ју су уче ство ва ли чла но ви вла де, Се на та, Са ве та, све
штен ство, ге не ра ли, ше фо ви ино стра них ми си ја, рек тор и про фе со ри Ве
ли ке шко ле, чла но ви Срп ске ака де ми је на у ка, чла но ви Ка са ци о ног су да, 
пред став ни ци Бе о град ске оп шти не и Дру штва Св. Са ва.47 Чи тав Чу ми ћев 
спро вод и па жња ко ја му је по смрт но ука за на, као да су, у ства ри, би ли на
ме ње ни кра љу Ми ла ну. Ако краљ Алек сан дар ни је мо гао оца да до че ка и 
са хра ни уз ду жну па жњу и са свим по ча сти ма, при ре дио је ње го вом ис пи
сни ку, са рад ни ку и са бор цу – Чу ми ћу, кра љев ски спро вод. 

PRINCE AND KING MILAN OBRENOVIć AND AćIM ČUMIć

by

Jasmina Milanović

Summary

Aćim Čumić, professoe, minister, prime minister, a person sentenced to death, is the 
most colourful example of a Serbian politician from the second half of the 19th century. He 
was born to a poor family, was educated with the help of the state and as a grantee stayed in 
Heidelberg and Paris. His career had the course typical of that time. He started as a profes
sor in a grammar school, and to him his professorship at the Higher School was only the 
next step towards a political engagement. With many ups and downs, vacillating from a so
cialist to a conservative and from the follower of the Obrenović dynasty, through the fol
lower of the Karadjordjević dynasty to the idea about foreign monarchs, Čumić left a deep 
trace in the history of Serbia. The most turbulent period of his life is the time which he 
spent as a minister and the prime minister of Prince Milan’s Government. These two figures 
which were similar in many respects, crossed the path from great mutual respect to conflict 
and irrational hatred. Čumić, like Prince Milan, was praised and criticized, adored and dis
puted, but never outspoken or outvoted. The only way to remove such a fugure from the 
scene was to accuse and convict him, even to death, for a never proved act. Like for many 
others, jail was harmful for Čumić. After serving the sentence, he did not practice politics 
anymore, and in time did less and less public work. The only idea that he continued to fight 
for was the Serbian national idea which he consistently defended till the end of his life.

46 Срп ске но ви не, бр. 167, 29. јул 1901.
47 Ве чер ње но во сти, бр. 207, 30. јул 1901.
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Н е  д е љ  к о  В .  Ра  д о  с а  в љ е  в и ћ

УЖИЧ КИ НЕ МИ РИ ЗБОГ ОТ МИ ЦЕ И НА СИЛ НЕ
ИСЛА МИ ЗА ЦИ ЈЕ СРП СКЕ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ 1819.∗

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је ука за но на су ко бе из ме ђу пра во слав них и му сли
ма на у ужич кој ва ро ши ав гу ста 1819, до ко јих је до шло због от кри ћа по ро
бље не де вој чи це, ко ја је по бе гла у ко нак ру јан ског обор кне за Јо ва на Ми ћи
ћа. По ред хро но ло шког опи са до га ђа ја, раз ја шње не су не до у ми це ко је су у 
исто ри о гра фи ји по сто ја ле о то ме да ли се ра ди о јед ном или о два до га ђа ја. 
Об ја шње не су окол но сти ка ко је до шло до за ро бља ва ња де те та, али и ње го
вог бек ства ко је је про у зро ко ва ло су ко бе и људ ске жр тве. Ука за но је, та ко ђе, 
на зна чај ре ша ва ња овог про бле ма ко ји се пре нео на нај ви ше осман ске и срп
ске ни вое вла сти у Бе о град ском па ша лу ку, ве зи ра и кне за Ми ло ша Обре но
ви ћа, јер по сле то га по ро бља ва ња и на сил не исла ми за ци је де во ја ка у Ужич
кој на хи ји ни је би ло.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бе о град ски па ша лук, Ужи це, по ро бља ва ње, исла ми
за ци ја, бек ство, де те, не ре ди, ис тра га. 

То ком осман ске вла сти у обла сти ма на се ље ним Ср би ма про цес исла
ми за ци је, ко ји је био раз ли чи тог ин тен зи те та, не пре ста но се од ви јао. Раз
ло зи за то до бро су ис тра же ни и од но се се, пре све га, на ста ту сни по ло жај 
у дру штву, за сно ва ном на ислам ском пра ву (ше ри јат), од но сно не јед на ком 
по ло жа ју му сли ма на и не му сли ма на пред за ко ном, док је са ма исла ми за
ци ја у прак си мо гла би ти до бро вољ на, али и при сил на. 

У Осман ском цар ству ро бо вла сни штво је та ко ђе би ло ле гал но кроз 
нај ве ћи део 19. ве ка, иако су га не ки сул та ни ре фор ма то ри ука зи ма де ли
мич но за бра њи ва ли. У ра ном ислам ском пе ри о ду ро бо ви су то по ста ја ли 
ро ђе њем, или за ро бља ва њем на кон рат них опе ра ци ја. По ло жај ро бо ва раз
ли чи то је ту ма чен од по је ди них су нит ских шко ла. Они су би ли вла сни штво 
го спо да ра, ко ји их је мо гао по свом на хо ђе њу про да ти, ка жња ва ти или на
гра ђи ва ти, укљу чу ју ћи и да ва ње сло бо де. Роб се мо гао же ни ти ро би ња ма, 
а ро би ње уда ва ти за сло бод не љу де, док су де ца из тих бра ко ва ро ђе њем 
до би ја ла ста тус оца. С ро би њом је вла сник мо гао да по сво јој во љи оства ри 

∗ Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства просвете и на у ке 
Ре пу бли ке Ср би је Евро па и Ср би (1804–1918): под сти ца ји и ис ку ше ња европ ске Мо дер не 
(Ев. Бр. 177031), ко ји се ре а ли зу је у Исто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду, под ру ко вод ством 
др Сла вен ка Тер зи ћа, на уч ног са вет ни ка.
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и на ло жнич ки од нос, при че му она ни је мо гла да се су прот ста ви ње го вој 
же љи, јер је ње но те ло би ло сво ји на го спо да ра. Де ца ро ђе на из тог од но са 
уко ли ко би их отац при знао, би ла би сло бод на. 

Ислам ско пра во, те о рет ски, пре по ру чи ва ло је до бар од нос пре ма ро бо
ви ма, ма да то у прак си ни је увек био слу чај. Роб, из ме ђу оста лог, ни је мо
гао би ти при си љен да про ме ни ве ру, али се и то де ша ва ло.1 Та ко ђе се сма
тра ло да је при ма ње исла ма од стра не ро ба пре по ру ка ње го вом го спо да ру 
да му се да сло бо да. Али то ни је зна чи ло и ње го во осло ба ђа ње по ауто ма
ти зму, ма да је пре по ру чи ва но да од нос пре ма ро бу му сли ма ну бу де исти 
као пре ма оста лим исто вер ни ци ма.2 

По пи та њу ро бо вла сни штва, од но сно ње го вог уки да ња, Осман ско цар
ство је по чет ком 19. ве ка би ло да ле ко од ре фор ми. По сло му срп ске уста
нич ке др жа ве 1813, ње но под руч је би ло је ме сто јед ног од по след њих ма
сов них по ро бља ва ња ста нов ни штва, јер је Ср би ја по себ ном фе твом (указ) 
шејхулисла ма3 две сед ми це би ла ста вље на ван би ло ка кве за кон ске за
шти те. И по сле Дру гог срп ског устан ка 1815, и по де ле вла сти по до го во ру 
Ма ра шли Алипа ше и кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, у гар ни зо ни ма на про
сто ру Бе о град ског па ша лу ка оста ло је мно го вој ни ка ко ји су уче ство ва ли 
у том по след њем ве ли ком ло ву на ро бље. 

Ка да је реч о три на хи је, Ужич кој, Руд нич кој и По же шкој, рат на ра за
ра ња и по ро бља ва ње ста нов ни штва 1813, би ли су ма њи не го у остат ку Ср би
је. Раз лог за то би ла је мир на пре да ја Ужи ца од стра не вој во де Ми ло ша 
Обре но ви ћа, ко ји је из ра зио по кор ност сул та ну и у зна чај ној ме ри ста нов
ни штво спа сао пот пу не осман ске од ма зде. Чак и да је Ми лош Обре но вић 
же лео да пру жа от пор, број вој ни ка ко јим је рас по ла гао за то је био не до
во љан. Нај ве ћи део ужич ке вој ске био је пре ба чен на За са ви цу код Шап ца, 
и та мо го то во у пот пу но сти из ги нуо.4 За раз ли ку од Ужич ке, су сед на Со
кол ска на хи ја, ко ја је би ла ба за уста нич ког вој во де и ар хи ман дри та ма на
сти ра Ра ча, Ха џи Ме лен ти ја Сте фа но ви ћа, те шко је стра да ла а сам ма на
стир био је за па љен и опљач кан.5 

1 Исто, 244–249; N. Sma i la gić, Rob, Lek si kon Isla ma, Sa ra je vo 1990, 512–514.
2 О. То до ро ва, „При слу жни ци и кон ку би ни: ро би ни теед на не из сле два на со ци ал на 

ка те го рия от епо ха та на осман ско то вла ди че ство (XV–XVII век)”, Исто ри че ско бъ де ще 
1–2, Со фия 2002, 259.

3 Фе тва, прав но ре ше ње или од го вор на од ре ђе но пи та ње ка да је реч о ту ма че њу 
ислам ског пра ва, ше ри ја та. Шејхулислам, вр хов ни вер ски ислам ски ауто ри тет у Осман
ском цар ству. А. Ška ljić, Tur ci zmi u srp sko hr vat skomhr vat sko srp skom je zi ku, Sa ra je vo 1985, 
281–282, 584. Фе тва ко јом се по бу ње на про вин ци ја и зи ми је у њој ста вља ју ван би ло ка кве 
за шти те, зна чи ла је да су по бу ном од ста ту са за шти ће них по да ни ка по ста ли не при ја те љи, 
ко ји по за ро бља ва њу мо гу би ти за др жа ни или про да ти као ро бо ви. О. То до ро ва, н. д., 238. 
Иста аутор ка на во ди при мер та кве фе тве у слу ча ју Грч ког устан ка 1821. Иста, „Роб ска та 
ин сти ту ция в Бъл га рия в пе ри о да на не й ния за лез”, Исто ри че ско бъ де ще 1–2, Со фия 2009, 
90. На кон из ра жа ва ња по кор но сти и вра ћа ња у ста тус зи ми ја, пре ста ја ло би по ро бља ва ње 
ста нов ни штва про вин ци је ко ја би по но во до шла под осман ску кон тро лу. Прав но, зи ми ја 
ни под ка квим усло ви ма ни је мо гао би ти пре тво рен у ро ба све док је био ло ја лан по да ник 
ислам ске др жа ве. А. Фо тић, При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит мо дер ног до ба, 
Бе о град 2005, 40 (А. Фо тић). 

4 Ж. Мар ко вић, Ужич ки крај у до ба Ка ра ђор ђа, По же га 1999, 52–54.
5 С. Иг њић, Ма на стир Ра ча, Ужи це 1997, 88–89; Н. Ра до са вље вић, При ло зи за исто

ри ју цр кве у Се чој Ре ци, Ужич ки збор ник 23, 1994, 76. 
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Ме ђу тим, упра во су у вре ме Дру гог срп ског устан ка 1815, на хи је ко је 
су се мир но пре да ле под Ми ло шем Обре но ви ћем, би ле је згро устан ка. Гар
ни зон ужич ког гра да, ко ји је ре гру то вао ло кал но му сли ман ско ста нов ни
штво, та да је ак тив но уче ство вао у рат ним опе ра ци ја ма, што је за по сле
ди цу има ло ра за ра ње ма те ри јал них до ба ра и људ ске гу бит ке. 

По скла па њу до го во ра о ми ру и по де ли вла сти из ме ђу кне за Ми ло ша 
Обре но ви ћа и Ма ра шли Алипа ше, ужич ка ва рош и око ли на оста ли су не
у рал гич на тач ка ме ђу соб них од но са две су прот ста вље не дру штве не за јед
ни це. Оне су жи ве ле јед на по ред дру ге на истом про сто ру, али са ма ло до
ди ра, осим де ли мич но тр го ви не и ад ми ни стра тив них по сло ва. Свест о за
јед нич ком по ре клу ни је по сто ја ла. Уну тра шњи жи вот у ку ћа ма му сли ма на 
и пра во слав них остао је за тво рен за оне дру ге, по себ но на кон што су на 
срп ске ор га не вла сти вре ме ном пре но ше не мно ге ин ге рен ци је, ме ђу ко ји
ма су би ли и одр жа ва ње ре да и раз ре зи ва ње и при ку пља ње по ре за. Ти ме 
је, за по че так, спре чен ула зак спа хи ја и осман ских пред став ни ка вла сти у 
срп ска се ла.

Ме ђу тим, по ред срп ског стра ха од на о ру жа них но си ла ца осман ских 
вла сти, ко ји је и по сле уста на ка био вр ло при су тан, сва ка ко је по сто јао и 
од ре ђен осе ћај угро же но сти му сли ман ског ста нов ни штва Ужи ца, окру же ног 
њи хо вим знат но број ни јим су на род ни ци ма пра во слав не ве ре, са ко ји ма су 
де ли ли ло ша ис ку ства из уста нич ког вре ме на 1804–1815. Што су срп ске 
ин сти ту ци је би ле ја че, ја чао је и тај осе ћај му сли ма на, на ро чи то на кон 
ства ра ња Кне же ви не Ср би је 1830. Због то га је ужич ки град до 1820. до дат
но оја чан ар ти ље ри јом и по прав ком зи ди на, а за то је рад ни ке, пре ко ло
кал них обор кне зо ва, да вао и кнез Ми лош Обре но вић. 

Зби ва ња у Ужи цу до ко јих је до шло по во дом от кри ћа јед ног слу ча ја 
на сил не исла ми за ци је жен ског де те та, 1819. не са мо да ука зу ју на сло же
ност по ме ну тих од но са, већ због осе тљи во сти си ту а ци је на том под руч ју у 
том тре нут ку, упу ћу ју и на ре ал ну мо гућ ност да се су ко би ко је је тај слу
чај иза звао пре не су на ши ре под руч је. 

У вре ме тог ин ци ден та, ко ји је мо гао да се за вр ши оп штим су ко бом 
ужич ких му сли ма на (тзв. Ту ра ка) и хри шћа на, а за тим да се бр зо ра ши ри 
на су сед не обла сти, Ср бе у Ужич кој на хи ји пред во ди ли су обор кне зо ви 
кне жи на Цр не Го ре и Руј на, Јо ван Ми тро вић Де мир и Јо ван Ми ћић. Пр ви 
ро дом Хер це го вац, дру ги Мо ра ча нин, би ли су пра ви од раз струк ту ре ста
нов ни штва Ужич ке на хи је, ко је је углав ном и по ти ца ло из хер це го вач ких 
пре де ла. Иако је та да ва рош Ужи це при па да ла кне жи ни Цр ној Го ри, под 
упра вом Јо ва на Ми тро ви ћа Де ми ра, у њој је ко нак имао ру јан ски кнез Јо ван 
Ми ћић. 

У до га ђа ји ма ко ји су усле ди ли на кон от кри ћа по ро бље ног де те та, уче
шће су узе ле срп ске вла сти оли че не у кне зо ви ма Ми ћи ћу и Де ми ру, за тим 
ста нов ни ци Ужи ца му сли ман ске ве ре ко ји су се са мо ор га ни зо ва ли, зва
нич не осман ске ло кал не вла сти и, на кра ју, две нај ви ше ин стан це, срп ска и 
осман ска, кнез Ми лош Обре но вић и бе о град ски ве зир Ма ра шли Алипа ша.

На сил ног по ку ша ја од во ђе ња де во ја ка пра во слав не ве ре у му сли ман
ске ку ће и при мо ра ва ња да про ме не ве ру би ло је и пре и на кон срп ских 
уста на ка, по себ но у кра је ви ма где је кон цен тра ци ја му сли ман ског ста нов
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ни штва би ла ве ћа, а ко рум пи ра не ло кал не вла сти ни су има ле ин те рес да 
то спре че. Уко ли ко би и ус пе ли да до ђу до са зна ња где им се на ла зе оте та 
де ца, чла но ви по ро ди ца мо гли су да пред осман ским вла сти ма, пре све га 
ло кал ним му се ли мом или сан џакбе гом, по кре ну од го ва ра ју ћи про цес. На 
ње му би мо гло би ти уста но вље но да су де ца, пре све га де вој ке, исла ми зо
ва не при сил но или по на го во ру, па би то би ло про гла ше но ни штав ним, а 
де ца вра ће на ку ћа ма.6 

Слу чај от ми це и по ку шај на сил не исла ми за ци је две ју де во ја ка од 
стра не бе го ва Се ли ма и Осма на Врен че ви ћа у Кру шев цу 1832, по зна тих по 
на си љу над ра јом, био је не по сред ни по вод устан ка у Кру ше вач кој и Па ра
ћин ској на хи ји, као и ин тер вен ци је Кне же ви не Ср би је на Пор ти, па је та 
област 1833. при по је на Кне же ви ни Ср би ји.7 

У вре ме ка да се не што слич но де ша ва ло у Ужи цу 1819, ме ђу тим, још 
увек ни је по сто ја ла Кне же ви на Ср би ја, пра ва срп ских вла сти би ла су не де
фи ни са на, а си ла ко јим би би ла бра ње на сла ба. Зна чи, та да нису би ле две 
рав но прав не стра не у спо ру.

До га ђа ји из 1819. по зна ти су ис тра жи ва чи ма про шло сти Ужи ца и око
ли не, ко ји су де лом са гле да ли и ње го ве по сле ди це, али ни су ука за ли на то 
ка ко се за вр шио. У исто ри о гра фи ји та ко ђе не ма са гла сно сти о то ме да ли 
се ра ди ло о два одво је на до га ђа ја или о јед ном, као и о то ме да ли је де вој
чи ца о ко јој се ра ди при ми ла ислам или не?8 Тај про блем ве ро ват но је на
стао због хро но ло шког окви ра од че ти ри го ди не (1815–1819) у којем се све 
де ша ва ло, али и у не да ти ра ним из во ри ма свр ста ним у фонд Ар хи ва Ср би је 
КК XXXII, Ужич ка на хи ја, за кoje пре њи хо вог при ре ђи ва ња и об ја вљи ва ња 

6 Ме ђу тим, уко ли ко се за и ста ра ди ло о до бро вољ ном пре ла ску у ислам, то ни је мо
гло би ти по ни ште но. У пи сму зеничкoм све ште ни ку Сте фа ну По по ви ћу, на ста лом из ме ђу 
1874. и 1878, са ра јев ски ми тро по лит Ан тим је, на ин фор ма ци ју да је дан мо мак же ли да 
при ми ислам, од го во рио да по ку ша ју да га на не ки на чин од го во ре од те на ме ре, упо зо ра
ва ју ћи вер ни ке да су оста ви ли дје цу да иду по тур ским ку ћа ма, и да он лич но не мо же ни 
на ка кав дру ги на чин то да спре чи. За кон ске од ред бе су, сва ка ко, би ле на стра ни пра ва на 
пре ла зак у ислам, док је дру га, обр ну та мо гућ ност, би ла ис кљу че на. Н. Ра до са вље вић, 
Гра ђа за исто ри ју Са ра јев ске (Да бро бо сан ске) ми тро по ли је 1836–1878, Бе о град 2007, 164, 
док. 89. 

7 От ми ца де во ја ка би ла је не по сре дан по вод устан ка, а при па ја ње под руч ја шест на
хи ја Кне же ви ни Ср би ји оба ве за Пор те ко ја ни је ре а ли зо ва на 1830, ка да је уста но вље на 
Ср би ја као ва зал на др жа ва. В. Сто јан че вић, Ју жно сло вен ски на ро ди у Осман ском цар ству 
од Је дрен ског ми ра 1829. до Па ри ског кон гре са 1856. го ди не, Бе о град 1971, 127; Исто ри ја 
срп ског на ро да V/1, Бе о град 1981, 239 (В. Сто јан че вић) 

8 Сте ван Иг њић био је ми шље ња да се ра ди о два одво је на слу ча ја. Пр ви слу чај је 
де вој ка ко ја је при ми ла ислам, пре до ми сли ла се и по бе гла из Сма и ла ги ћа ку ће, на кон че га 
су се ло кал ни ја ни ча ри ор га ни зо ва ли да по мог ну Сма и ла ги ћи ма у њи хо вој по те ри за њом, 
што је и до ве ло до су ко ба са Ср би ма у ко ји ма је би ло мр твих и ра ње них, а на пад нут је и ко
нак кне за Јо ва на Ми ћи ћа. Дру ги слу чај, ко ји се по истом ауто ру де сио не по сред но на кон 
то га, би ло је за ро бља ва ње Је ле Де спо то вић из се ла За гла вак у Со кол ској на хи ји, за јед но са 
гру пом де во ја ка, при че му су ње ни ро ди те љи уби је ни. С. Иг њић, Ужич ка на хи ја, Бе о град 
1961, 101–102. Ње го во ми шље ње при хва тио је и Жи во та Мар ко вић. Мар ко вић, при том, ис ти
че и да су Је лу Де спо то вић за ро би ли 1819, што не мо же би ти ве ро ват но, јер та да ни је би ло 
ни ка квих рат них опе ра ци ја у за пад ној Ср би ји. Ж. Мар ко вић, Ужич ки крај у Ср би ји Кне за 
Ми ло ша, По же га 2000, 61–62. Су протно том ми шље њу Ра дош Љу шић је, крат ко се освр
нув ши на та зби ва ња, на вео да се ра ди о јед ном до га ђа ју из 1819, што је та чан за кљу чак. 
Исто ри ја Ти то вог Ужи ца I, Ти то во Ужи це 1989, 341 (Р. Љу шић).
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ни су би ли од ре ђе ни ter mi nus post qu em и ter mi nus an te qu em њи хо вог на
стан ка.9 Ипак, рас по ло жи ви из во ри, до са да не пот пу но иш чи та ни и ис ко
ри шће ни, омо гу ћа ва ју да се ова зби ва ња пра те го то во до кра ја. 

По че так су ко ба де сио се у ле то 1819. У пи сму ко је је кне зу Ми ло шу 
тим по во дом упу тио ру јан ски кнез Јо ван Ми ћић, на во ди се да су ужич ки 
Тур ци већ ра ни је, ка ко ка же, тур чи ли на зор, и да је по том пи та њу би ло 
ин тер вен ци ја код ужич ког му се ли ма, где су до во ђе ни и ро ди те љи исла ми
зо ва не де це ка ко би по твр ди ли да је у пи та њу на си ље или на го вор, али да то 
ни је да ло оче ки ва не ре зул та те, од но сно за у ста ви ло ту по ја ву.10 Али, ве ли ки 
су коб због то га де сио се тек ка да је де вој чи ца, ко ју су за ро бље ну др жа ли у 
ужич кој по ро ди ци Ка раоџе Сма и ла ги ћа11 и по ку ша ли да је си лом пре ве ду 
у ислам, по бе гла и са кри ла се у ужич ки ко нак обор кне за Јо ва на Ми ћи ћа.12 
Да љи до га ђа ји по ка за ли су сву не тр пе љи вост две за јед ни це на ста ње не у 
Ужич кој ва ро ши, ко ју ни осман ски ор га ни вла сти ни су ус пе ли да др же под 
кон тро лом. 

О то ме ка ко се раз ви ја ла си ту а ци ја у Ужи цу го во ри пре пи ска обор
кне за Јо ва на Ми ћи ћа и кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. У пр вом пи сму од 4. 
(16) ав гу ста 1819, ко јим је кне за Ми ло ша оба ве стио о том до га ђа ју, Ми ћић 
на во ди да су Тур ци, у ве ћем бро ју, пред во ђе ни Ка раоџом Сма и ла ги ћем и 
из ве сним Ма ла ги ћем, у по тра зи за де вој ком из вр ши ли пре трес срп ских 
ку ћа у ва ро ши, пра ћен на си љем. Де вој чи ца је про на ђе на у Ми ћи ће вом ко
на ку. Чу вар ко на ка уби јен је, а же на ко ја је у ње му ра ди ла те шко је пре ту
че на. Из тог пи сма та ко ђе се ви ди да ужич ки му се лим ни је имао ни ка квих 
мо гућ но сти да по чи ни о це из гре да спре чи, што ука зу је да су би ли број ни.13 
Дру го пи смо Јо ва на Ми ћи ћа кне зу Ми ло шу пру жа пот пу ни је ин фор ма ци
је о овим зби ва њи ма. Он је до њих до шао већ сле де ћег да на. Ми ћић је са
знао да је, на кон што је де вој ка про на ђе на, чу вар ко на ка пре ту чен, из бо ден 
но же ви ма и уби јен у де лу ва ро ши по зна том као Сла ну ша, а да је ма са ко ја 
је то учи ни ла би ла то ли ко број на, на о ру жа на и над моћ на да је мо гао да 
стра да и ло кал ни му се лим, ко ји је то по ку шао да спре чи. У истом пи сму 
сто ји и да су мно ги не ду жни љу ди ра ње ни или пре ту че ни то ли ко да ве ро
ват но не ће пре жи ве ти.14 

На пад на ко нак јед ног од нај у глед ни јих и нај моћ ни јих Ср ба у Ужич
ком кра ју по ка зу је ко ли ко су ло кал ни му сли ма ни би ли не спрем ни да при
хва те нов по ре дак у упра вља њу Бе о град ским па ша лу ком, шти те ћи сво је 
ра ни је при ви ле ги је (по пут чи тлу ка), ма ко ли ко би ле су прот не по стиг ну тим 

9 По је ди ни до ку мен ти ко ји се од но се на овај про блем не са др же по дат ке о вре ме ну 
на стан ка, али их је мо гу ће утвр ди ти уну тра шњом кри ти ком из во ра.

10 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја, књи га пр ва (1816–1830), при ре дио Н. Ра
до са вље вић, Ужи цеБе о град 2005, док. 49; 52–53. 

11 Ж. Мар ко вић, Ужич ки крај у Ср би ји Кне за Ми ло ша, 62.
12 Чи ње ни ца да је и ра ни је би ло та квих слу ча је ва, али да је тек 1819. до шло до ја чег 

срп ског од го во ра, не зна чи да је де вој ка о ко јој се ра ди ло би ла ва жни ја за срп ске вла сти од 
оста лих, већ да пре то га оне ни су би ле у при ли ци да од го во ре на та кво по на ша ње ло кал
них му сли ма на, због још увек ма ле сна ге и не де фи ни са них над ле жно сти.

13 Ж. Мар ко вић, Ужич ки крај у Ср би ји Кне за Ми ло ша, 62.
14 Ми ћић је у при ло гу слао и пи смо му се ли ма Алибе га за кне за Ми ло ша. Кња же

ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја, књи га пр ва (1816–1830), док. 50; 54.
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спо ра зу ми ма и цар ским фер ма ни ма. По ред број не ва ро шке му сли ман ске 
по пу ла ци је, по сто ја ње ја ког ужич ког осман ског гар ни зо на био је зна ча јан 
осло нац из гред ни ци ма да се осе ћа ју си гур но. У дру гом пи сму кне зу Ми ло
шу, од 5 (17) ав гу ста 1819, Мићић на во ди да је ње гов чо век, ко ји је уби јен, 
при мао ја пи ју за би наеми на, што го во ри да су ра до ви на ја ча њу бе де ма 
ужич ког гра да још увек би ли у то ку. И то оја ча ва ње твр ђа ве мо гло је до
дат но да охра бри из гред ни ке, у уве ре њу да осман ска си ла на том под руч ју 
по но во ја ча, и да мо гу про из вољ но да спро во де сво је за ми сли.15 

Ми ћић је, пре ко сво јих под ре ђе них љу ди, на ста вио да пра ти зби ва ња 
у Ужи цу, али из бе га ва ју ћи да оде у ва рош и за јед но са осман ским вла сти
ма раз ја сни си ту а ци ју, ко ја је још увек би ла опа сна чак и за ње га лич но. 
Ме ђу тим, из тог пи сма на слу ћу је се и при пре ма ору жа ног срп ског од го во
ра на ужич ке из гред ни ке ко га је Ми ћић, за јед но са обор кне зом Јо ва ном 
Ми тро ви ћем Де ми ром, већ при пре мио, пи шу ћи Ми ло шу Обре но ви ћу да 
би до са да бар дво ји цу уби ли, да не че ка ју ње го ву на ред бу шта да чи не.16 

Убр зо је и у са мој ужич кој ва ро ши по чео да се ра ци о нал но са гле да ва 
мо гу ћи срп ски од го вор. Под ко ман дом Ми ћи ћа и Де ми ра би ли су Ср би из 
две кне жи не, до бро на о ру жа ни и са рат ним ис ку ством из два устан ка, а 
ка рак тер не цр те њи хо вих во ђа би ле су до вољ не да за бри ну и из гред ни ке и 
дру ге му сли ман ске ста нов ни ке ва ро ши. Чи ни се да је то пр ви схва тио му
се лим Алибег, ко ји је већ дан по су ко бу пре ко Ми ћи ћа упу тио пи смо за 
кне за Ми ло ша. До га ђа ји су мо гли ути ца ти и на при вред ну ак тив ност, пре 
све га на тр го ви ну, јер су пу те ви ка Ужи цу по ста ли не си гур ни за му сли ма
не. Од тре нут не од ма зде, Ми ћи ћа је је ди но за др жа вао ауто ри тет кне за Ми
ло ша Обре но ви ћа. Ло кал не срп ске сна ге су, у сва ком слу ча ју, би ле спрем
не за ору жа ну ак ци ју ко ја је по но во мо гла да до ве де до ра та у Бе о град ском 
па ша лу ку, али и у слу ча ју срп ског по ра за угро зи њи хо ве до та да те шко 
сте че не при ви ле ги је. 

Да је и бе о град ски ве зир схва тио сву озбиљ ност про бле ма по твр ђу је 
по да так из Ми ћи ће вог пи сма кне зу Ми ло шу од 13. (25) ав гу ста 1819, ко јим 
га из ве шта ва да је у град сти гао ве зи ров бум ба шир 17 да ис пи та окол но сти 
ко је су до ве ле до су ко ба и уби ста ва.18 Ве зи ров иза сла ник имао је за да так 
да ужич ке спа хи је пре се ли за Бе о град, као и да де сет ја ни ча ра, од го вор
них за из гре де, та ко ђе спро ве де до ве зи ра да би им се су ди ло. 

Ме ђу тим, дан по ње го вом до ла ску уби јен је је дан Тур чин у се лу Во лу
јац, на пу ту ко ји спа ја Ужи це са Дри ном и Бо сном. По ме ну ти пут про ла зи 
до ли ном јед ног по то ка, и са свих стра на је окру жен бр ди ма, та ко да је био 
вр ло по де сан за пре па де те вр сте, али уби је ни ни ка ко ни је од го ва рао Ми
ћи ће вим пла но ви ма да до стој но осве ти свог чо ве ка, јер се ра ди ло о, ка ко 
ка же, нај го рем гу би ме ђу Тур ци ма, ко га су уби ли са ми ор га ни за то ри из
гре да ка ко би ком про ми то ва ли Ср бе и ис тра гу скре ну ли у дру гом прав цу. 
То је за и ста ус пе ло да раз вод ни ис тра гу и на тај на чин су не ки од спа хи ја, 

15 Нав. ме сто. Би на емин, по ве ре ник за из во ђе ње ра до ва, над зор ник, ин же њер, A. 
Ška ljić, н. д., 143, 267–268.

16 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја, књи га пр ва (1816–1830), док. 50; 54.
17 Бум ба шир, му ба шир, тур. mu ba ş ir, гла сник, иза сла ник, ко ме сар. А. Ška ljić, н. д., 468.
18 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја, књи га пр ва (1816–1830), док. 51; 55.
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ко ји су у не ре ди ма у но ћи из ме ђу 3. и 4. (15. и 16.) ав гу ста 1819. уче ство ва
ли, тре нут но из бе гли од ла зак код ве зи ра у Бе о град.19

Ми ћи ће ве тврд ње да Ср би из око ли не Ужи ца ни су из вр ши ли уби ство 
у Во луј цу као од ма зду за до га ђа је у ужич кој ва ро ши мо гу ће је да су ве ро
до стој не, јер да је же лео да се на тај на чин об ра чу на ва са ло кал ним му сли
ма ни ма то је већ мо гао да учи ни, а ни ка ко му ни је ишло у при лог да се то 
де си у вре ме бо рав ка ве зи ро вог иза сла ни ка у гра ду. Мо гућ ност да су то ура
ди ли ло кал ни му сли ма ни из по ме ну тих по бу да је, да кле, ве ро ват на, али 
ни је ис кљу че но да се ра ди ло и о обич ном раз бој нич ком зло чи ну. До ми
шља тост из гред ни ка ка ко да пред ве зи ро вим иза сла ни ком ис ком про ми ту
ју Ср бе би ла је за и ста ве ли ка. Ми ћић је, за јед но са Јо ва ном Ми тро ви ћем 
Де ми ром, 22. ав гу ста (3. сеп тем бра) 1819. из По то ча ња20 оба ве стио кне за Ми
ло ша да је му се лим, ко ји је био је дан од глав них све до ка њи хо вих не де ла, 
већ под ми ћен, а да су они са ми ста вља ли сво је гу ње ве на па ње ве, пу ца ли у 
њих, и по том их по ка зи ва ли иза сла ни ку као до каз де ло ва ња на о ру жа них 
Ср ба про тив њих. Исто вре ме но, ин тен зи ви ра ли су и ко му ни ка ци ју са бли
ским обла сти ма Бо сан ског па ша лу ка, ода кле су у слу ча ју срп ског на па да 
оче ки ва ли по моћ.21

По ред на ве де них пи са ма, два из во ра ко ја ни су би ла да ти ра на, и ко ја су 
у на у ци мо гла да иза зо ву за бу ну ка да је реч о то ме да ли се ра ди о јед ном, 
или о два до га ђа ја са раз ли чи тим ак те ри ма, ука зу ју на то да су и Ср би вр ши
ли сво ју ис тра гу, ко ја је да ла но ве чи ње ни це. У јед ном од њих, мол би упу
ће ној кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу у дру гој по ло ви ни ав гу ста или по чет ком 
сеп тем бра 1819, три де сет кме то ва из обе кне жи не Ужич ке на хи је тра жи ло 
је од ње га да по ку ша да их за шти ти од ло кал них му сли ман ских на сил ни
ка, и да се код ве зи ра за у зме да ужич ку твр ђа ву чу ва по са да са стра не, од
но сно ни зам. Под пој мом ни зам се очи глед но под ра зу ме ва ла ре гу лар на 
вој ска ко ја са ста нов ни штвом не ма до ди ра ни ти се ре гру ту је из ње го вих 
ре до ва. И у овом пи сму, на ста лом по во дом по ме ну тих до га ђа ја, на бро ја на 
су не де ла ло кал них ја ни ча ра и спа хи ја.22 Овo пи смо пот пу но се укла па у 
до та да шње на по ре да се пи та ње на си ља ко је је из би ло у Ужи цу ре ши, јер 
се и у ње му на во де ин фор ма ци је о за тег ну тим од но си ма у ва ро ши и око
ли ни, уби ству у Во луј цу и по ку ша ји ма из гред ни ка да об ма ну ве зи ро вом 
иза сла ни ка.

До га ђа ји у Ужи цу из ав гу ста и сеп тем бра су, да кле, пот пу но над ма
ши ли пр во бит но пи та ње јед не тра гич не људ ске суд би не. У ци љу за шти те 
од по на вља ња та квих си ту а ци ја, ужи чи обор кне зо ви за тре ну так су у оп
штем ин те ре су пре ва зи шли сво је не су гла си це и де ло ва ли су за јед но, а у 
ре ша ва ње про бле ма укљу чи ли су се и нај ви ше осман ске и срп ске вла сти у 
Бе о град ском па ша лу ку, што је би ло са свим од го ва ра ју ће си ту а ци ји. Ме ђу

19 Нав. ме сто.
20 По то ча ње, Се ло по ред Ужи ца, у до ли ни ре ке Ђе ти ње.
21 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја, књи га пр ва (1816–1830), док. 52; 56–57.
22 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја (1831–1839), књи га дру га, при ре дио Н. Ра

до са вље вић, Бе о градУжи це 2006, док. 690; 369–270. Иако ни су пот пи са ни, ја сно је да су 
Јо ван Ми ћић и Јо ван Ми тро вић Де мир као не по сред не ста ре ши не тих кме то ва би ли ор га
ни за то ри ње ног на стан ка. 
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тим, суд би на де вој чи це о ко јој се ра ди ло још увек ни је би ла раз ре ше на. Пи
смо о ис пи ту до ма ћи це (на стој ни це) Ми ћи ће вог ко на ка у ужич кој ва ро ши 
да је де та љан из ве штај ка ко о ње ном бек ству из ку ће Ка раоџе Сма и ла ги
ћа, та ко и о зби ва њи ма на кон што је про на ђе на. Пи смо ни је да ти ра но, али је 
си гур но на ста ло пре Ми ћи ће вог пи сма од 22. ав гу ста (3. сеп тем бра) 1819.23 
При ли ком ис тра ге, утвр ђе но је да се ра ди о Је ли Де спо то вић, де те ту од 
два на ест и по го ди на из се ла За гла вак у Со кол ској на хи ји, чи ји су ро ди те
љи, отац Мар ко и мај ка ко јој се не на во ди име, уби је ни при ли ком по ха ре 
се ла. Из по да та ка ко је је де те да ло до ма ћи ци ко на ка, ја сно је да је За гла вак 
по ха ран ка да је, ка ко је ре кла, го спо дар Ми лош за кра ји нио, од но сно у вре
ме Дру гог срп ског устан ка 1815, и да је слич на суд би на за де си ла и дру гу 
де цу из истог се ла, по себ но жен ску. Мо ле ћи Ми ћи ће ву до ма ћи цу ко на ка 
да је са кри је и за шти ти, Је ла Де спо то вић ре кла јој је да је већ пет пу та по
ку ша ва ла да по бег не, али да су Сма и ла ги ћи успе ва ли да је про на ђу, као и 
да су по ку ша ва ли да је на сил но исла ми зу ју. Ње не ре чи сли ко ви то опи су ју 
си ту а ци ју у ко јој је би ла: и они су ме тур ћи ли а ја сам се кр сти ла, и не ћу 
би ти Тур ки ња да ће ме се ћи на пар ће та, и опе ће мо ји ко ма ди ићи у цр кву.24 
Слу чај ове де вој чи це, да кле, ни је био уса мљен, јер је слич них си ту а ци ја 
би ло још, на шта је кне зу Ми ло шу већ ука зао ру јан ски обор кнез Јо ван Ми
ћић.25 У ње го вом раз ре ша ва њу ко је је усле ди ло сва ка ко је од ре ђе ну уло гу 
има ла и чи ње ни ца да је де вој чи ца, осим што је по ку ша ва но ње но на сил но 
исла ми зо ва ње, и по осман ским за ко ни ма за пра во про тив за ко ни то др жа на 
у за то че ни штву, јер су по окон ча њу Дру гог устан ка сви за пле ње ни тре ба
ли би ти пу ште ни на сло бо ду. Ка ко уста нак ни је по диг нут про тив вла сти 
сул та на, ни је би ло ни ле гал не осно ве да се за ро бље ни хри шћа ни за др же. 
Уста нак је био по диг нут због зло у по тре ба овла шће ња ње них до та да шњих 
но си ла ца, а не ауто ри те та цен трал не вла сти. Срп ска ис тра га утвр ди ла је и 
јед ну, у ка сни јим из ве шта ји ма скри ве ну уло гу Алибе га, ужич ког му се ли
ма. Ка да му се Ка раоџа Сма и ла гић жа лио да му је, ка ко је на вео, од бе гла 
же на, он их је сам упу тио да је тра же по дру мо ви ма око ва ро ши уме сто да 
из вр ши ис тра гу, да би тек ка да су се до га ђа ји у ва ро ши оте ли кон тро ли по
ку шао да об у зда из гред ни ке.26 Због то га не чу ди чи ње ни ца да је у вре ме 
бо рав ка ве зи ро вог иза сла ни ка ла ко био пот ку пљен. 

У Сма и ла ги ћа ку ћи Је ла Де спо то вић је тре ти ра на као ро би ња, што се 
у свим до ку мен ти ма ко ји се од но се на њу ја сно на во ди. То је сва ка ко би ла 
и суд би на дру гих де во ја ка за ро бље них у ње ном или у дру гим се ли ма, а 
ко је ро ђа ци ни су ус пе ли да про на ђу и спа су. Ме ђу тим, у вре ме ка да је по
бе гла у Ми ћи ћев ко нак у Ужи цу, Сма и ла гић ју је, по Ми ћи ће вим тврд ња
ма, пре тво рио или хтео да пре тво ри у же ну, на ло жни цу или на ло жни цу 
ње го вих си но ва.27 Ислам до зво ља ва же нид бу ро би ња ма, као и њи хо во пре

23 Пи смо је та ко ђе Ми ћи ће во, и но си на слов Пр во из ве ште ни је ка ко је по бе гла она 
ро би ња Ка раоџи на, Из ве штај је, ве ро ват но, на стао на зах тев кне за Ми ло ша. Кња же ска 
кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја (1831–1839), књи га дру га, док. 689; 367–368. 

24 Исто, док. 689; 368.
25 Вид. на по ме ну 10.
26 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја (1831–1839), књи га дру га, док. 689; 367–368.
27 Ка жу да је још ди је те, а они је би ли под же ну окре ну ли...Кња же ска кан це ла ри ја, 

Ужич ка на хи ја, књи га пр ва (1816–1830), док. 49; 53.
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тва ра ње у на ло жни це, а до ња гра ни ца за скла па ње бра ка ни је тач но утвр
ђе на.28 Шта је тач но од Је ле Де спо то вић же лео да на пра ви Ка раоџа Сма и
ла гић, же ну или на ло жни цу, из рас по ло жи вих из во ра ни је ја сно, али то је 
си гур но био не по сред ни по вод да се она од лу чи да ше сти пут по бег не, са
да у Ми ћи ћев ко нак у на ди да ће та мо би ти си гур ни ја. У за шти ти де вој чи
це и ко на ка стра дао је Па вле Па ле та, Ми ћи ћев чо век, ко ме је не кон тро ли
са на ма са из гред ни ка пр во псо ва ла крст и пост, пу ца ла у ње га и ра ни ла га, 
а за тим на пре ва ру из ве ла из ку ће у ко ју га је скло нио му се лим и уби ла но
же ви ма. Уби ца је, по срп ској ис тра зи, био из ве сни Ме до Бе га но вић. Би на
емин, ко ји је са ра ђи вао са Ми ћи ћем у на бав ци гра ђе за ра до ве на твр ђа ви, 
за шта је уби је ни био не по сред но за ду жен, по све до чио је да је он био пот
пу но не ду жан.29

Због про бле ма ко је је овај ужич ки су коб мо гао да про у зро ку је, ње го
во ре ша ва ње од ви ја ло се ве о ма бр зо, су прот но уоби ча је но спо ром ре а го ва
њу осман ских вла сти у мир но доп ским пе ри о ди ма. Ре ша ва ње је сва ка ко 
убр за но и де ло ва њем срп ских вла сти, оли че них пре све га у кне зу Ми ло шу 
Обре но ви ћу. Ка раоџи Сма и ла ги ћу, а ве ро ват но и дру гим уче сни ци ма у 
не ре ди ма и уби ству, на ре ђе но је да до ђу у Бе о град, као и да се до ве де де те 
ко је је по бе гло, ка ко би би ло ис пи та но код са мог ве зи ра. У пи сму од 22. ав
гу ста ( 3. сеп тем бра) 1819, обор кне зо ви Јо ван Ми ћић и Јо ван Ми тро вић Де
мир су оба ве сти ли кне за Ми ло ша о то ме, али и упо зо ри ли на мо гућ ност за 
ко ју су са зна ли, да Сма и ла ги ћи уме сто Је ле Де спо то вић ко ја је још увек 
би ла у њи хо вој ку ћи, на ме ра ва ју да под мет ну дру гу де вој ку под пла ту, ве
ро ват но му сли ман ске ве ре, ко ја би би ла пред ста вље на као она и из ја ви ла 
да је сво јом во љом при ми ла ислам. Ме ђу тим, та мо гућ ност спре че на је 
упра во од срп ских обор кне зо ва, јер је про на ђе на жи ва се стра Је ле Де спо
то вић, ко ја је сме ста по сла та у Бе о град ка ко би по твр ди ла да се за и ста о 
њој ра ди. Од 1815. до та да се стре очи глед но ни су ни шта зна ле јед на о дру
гој, јер би у су прот ном Је ли на се стра, очи глед но ста ри ја и на сло бо ди, на
шла на чи на да о ње ној суд би ни оба ве сти кне зо ве Ми ћи ћа и Де ми ра. 

У да љој пре пи сци ужич ких кне зо ва са кне зом Ми ло шем Обре но ви
ћем не ма по ме на о то ме ка ко се ре шио слу чај Је ле Де спо то вић. То нај ве ро
ват ни је зна чи да је пред ве зи ром или осман ским су дом у Бе о гра ду по твр
ди ла да је на сил но те ра на да при ми ислам и да то ипак ни је учи ни ла, док 
је ње но за др жа ва ње као ро би ње у ку ћи би ло не за ко ни то. За то се мо же 
прет по ста ви ти да је на кон ис тра ге осло бо ђе на.

До га ђа ји у Ужи цу из 1819. су по ка за ли нео д луч ност и без вољ ност ло
кал них осман ских вла сти да ре ша ва ју слич не про бле ме, јер су но си о ци 
зва нич них ду жно сти би ли ко рум пи ра ни и без ауто ри те та. На дру гој стра
ни, срп ске на ци о нал не вла сти, чи ја сна га и ути цај на ло кал не при ли ке све 
ви ше ра сту, тра жи ли су и ус пе ли да се спор ре ши што пре. Су ко ба из ме ђу 
две су прот ста вље не за јед ни це у ужич кој ва ро ши би ће и знат но ка сни је из 

28 N. Sma i la gić, Brak, н. д., 101–103. Пи та ње пу но лет ства и бра ка у исла му сло же но 
је, и ни је исто тре ти ра но у по је ди ним ислам ским шко ла ма. Прин ци пи јел но, де вој чи ца је 
по ста ја ла пу но лет на по сле пр ве мен стру а ци је. За ово ту ма че ње за хва љу јем се др Мир ја ни 
Ма рин ко вић, про фе со ру Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

29 Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка на хи ја (1831–1839), књи га дру га, док. 689; 368. 
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раз ли чи тих раз ло га и на кон фор ми ра ња Кне же ви не Ср би је 1830, све до 
исе ље ња осман ског гар ни зо на и ста нов ни штва из Ужи ца 1862. Ме ђу тим, 
на кон слу ча ја Је ле Де спо то вић, у из во ри ма ко ји се од но се на про стор 
Ужич ке на хи је ви ше не ма тра го ва о но вим по ку ша ји ма на сил не исла ми за
ци је или от ми ца де во ја ка. 
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UNREST IN UžICE DUE TO THE ABDUCTION AND FORCEFUL ISLAMIZATION 
OF A SERBIAN LITTLE GIRL IN 1819

by

Nedeljko V. Radosavljević

Summary

During August 1819, in Užice there appeared serious conflicts between the Moslems 
and the Orthodox Christians after a female child, enslaved and illegally kept in one of the 
Moslem city houses, managed to escape to the city lodginghouse of the Užice ruling prince 
Jovan Mićić. In search of her, a group of the local janissaries and landowners committed a 
crime when they killed one of Jovan Mićić’s men and returned the girl to the Moslem 
Smailagić’s house. Since she was illegally kept in custody and she was forced to accept 
Islam against her will, the Serbian authorities in the Belgrade pashaluk initiated a procedure 
with the Belgrade vizier to save her. Since the situation could get out of hand, an active part 
was played by the Belgrade vizier himself. After this situation, which could grow into some
thing exceeding local significance, was solved, there were no instances of enslavement and 
forceful islamization of girls in the Užice district.
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БЕ РАТ ПА ТРИ ЈАР ХА КА ЛИ НИ КА I*

СА ЖЕ ТАК: Ак та о име но ва њу (бе ра ти) срп ских па три ја р ха би ли су 
основ но сред ство прав не за шти те и те мељ са мо стал но сти срп ске цр кве под 
тур ском вла шћу. Бе рат ко ји је 17. апри ла 1691. из дат па три јар ху Ка ли ни ку I 
(1691–1710) са чу ван је у пре пи су скоп ског ка ди је Мех ме да Еми на и пред ста
вља нај ста ри ји до са да по зна ти указ о име но ва њи ма срп ских па три ја р ха.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бе рат, па три јарх, Ка ли ник I, Ар се ни је III Цр но је вић, 
цр кве на му ка та.

По гла вар срп ске ауто ке фал не цр кве – ар хи е пи скоп пећ ки и па три јарх 
Ср ба (и Бу га ра и др), у ото ман ском прав ном си сте му озна ча ван је тер ми
ном па три јарх обла сти Пе ћи и под руч них ме ста или јед но став ни је, пећ ки 
па три јарх.1 Иако др жав не вла сти у овој уста но ви је су пре по зна ва ле лич
ност вер ског по гла ва ра, за утвр ђи ва ње ње ног прав ног ста ту са вер ска функ
ци ја има ла је спо ре дан зна чај. У је зи ку тур ске ад ми ни стра ци је по јам па
три јарх озна ча вао је, на пр вом ме сту, за куп ца др жав ног при хо да, од но сно 
за куп ца цр кве них да жби на, ко је су као и сва дру га до бра у Ото ман ском 
цар ству при па да ле сул та ну. Про це ње на вред ност го ди шњег при хо да од 
цр кве них да жби на би ла је де фи ни са на као цр кве на му ка та2, та ко да је у 
по гле ду фи скал них оба ве за срп ски па три јарх у ве ли кој ме ри био из јед на
чен с дру гим за куп ци ма др жав них по ре за.3 У од но су на ње го ве фи скал не 

∗ Овај чла нак ре зул тат је ра да на про јек ту Ми ни стар ства просвете и на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је Дру штве не ин сти ту ци је срп ског на ро да од 16. до 20. ве ка: кон ти ну и тет и дис кон
ти ну и тет (ев. бр. 147015).

1 Тур. vi lāyeti İpek ve tevābi‛-i-hā pa ṭrīq, İpek paṭrīġi.
2 Тур. pi sqo pōs muqā ṭa‛asİ. 
3 У тур ском фи скал ном си сте му му ка те су би ле по ре ске је ди ни це, од но сно др жав

на до бра и при хо ди, ко ја су при ват ним ли ци ма из да ва на у го ди шњи за куп. То су нај че шће 
би ли при хо ди од екс пло а та ци је руд ни ка, ске ла, ри бо ло ва, па на ђу ра, тр го ва и ца ри на, при
хо ди од са ку пља ња не ког др жав ног по ре за у од ре ђе ној обла сти и др. Уп. H. Ger ber, Mu ka ta’a, 
y: The Encyclo pa e dia of Islam, New Edı tıon, vol. 7 (MifNaz), ed. C. E. Bo sworth, E. van Don zel, 
W. P. He in richs, Ch. Pel lat, Le i den – New York 1993, 508; B.Çakir, Mu ka taa, y: Encyclo pe dia of 
the Ot to man Em pi re, ed. G. Ago ston, B. Ma sters, New York 2009, 396. Р. Трич ко вић, „Срп ска 
цр ква сре ди ном XVII ве ка”, Глас СА НУ 320, Оде ље ње исто риј ских на у ка 2, Бе о град 1980, 
61–162.
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ду жно сти, вер ске ду жно сти па три јар ха за др жа ву су има ле ма њи зна чај. 
Њих су па три јар си мо гли да оба вља ју са мо ако су по се до ва ли вла да рев указ 
(бе рат)4 о име но ва њу на по ло жај др жав ног за куп ца и ако су сва ке го ди не 
пла ћа ли за куп ни ну му ка те – од сек.5 До 1691. њи хов го ди шњи од сек из но
сио је сто хи ља да аспри, а то ли ка је би ла и вред ност так се пе шкеш6, ко ју је 
тур ска ад ми ни стра ци ја на пла ћи ва ла за из да ва ње ак та о име но ва њу. Ис пу
ња ва њем на ве де них оба ве за, па три јарх је сти цао пра во да на под руч ју под 
сво јом ду хов ном вла шћу уби ра цр кве не да жби не од сул та но вих по да ни ка 
хри шћан ске ве ро и спо ве сти и пра во да ко ри сти цр кве не објек те и зе мљи шта. 
Вла дар му је уз то га ран то вао са мо стал ност у во ђе њу цр кве них по сло ва и 
не ка по себ на пра ва, ко ја су би ла упи са на у бе рат. Ка ко су ова пра ва по не
кад кр ше на, а на ше ри јат ском су ду хри шћан ска за кле тва ни је ва жи ла у 
спо ро ви ма про тив му сли ма на, па три ја ра шки бе рат је, иако у осно ви акт 
фи скал ног ка рак те ра, ујед но био и те мељ са мо стал но сти срп ске цр кве под 
тур ском вла шћу и основ но сред ство прав не за шти те ње ног по гла ва ра. Срп
ски па три јар си ове ак те ку по ва ли су у вре ме сту па ња на ду жност и по сле 
усто ли че ња сва ког но вог вла да ра. Од око че тр де сет та квих ака та, ко ли ко их 
је из да то у вре ме док је под тур ском вла шћу по сто ја ла са мо стал на срп ска 
цр ква, до да нас је био по знат са мо по тврд ни бе рат па три јар ха Ар се ни ја IV 
Јо ва но ви ћа (1724–1737) из 1730.7 

Овом при ли ком при ка за ће мо са др жај пр вог од че ти ри бе ра та пећ ког 
па три јар ха Ка ли ни ка I (1691–1710), на осно ву ове ре ног пре пи са, ко ји се на
ла зи у фон ду Цр кве не кан це ла ри је8 Ар хи ва Пред сед ни штва вла де у Ис тан
бу лу. Пре пис је из ра дио скоп ски ка ди ја Мех мед Емин, у пе ри о ду из ме ђу 
17. апри ла 1691. и 7. фе бру а ра 1695, ка да је Ка ли ник пла тио пе шкеш за из
да ва ње по тврд ног бе ра та.9 У овом тре нут ку мо же се са мо прет по ста ви ти 
да је пре пис ори ги нал ног до ку мен та био на ру чен и при ло жен као до каз у 
пар ни ци, ко ју је око 1693. па три јарх Ка ли ник во дио про тив Ах ме да, си на 
Му ста фе Са колпа ше око ко ри стов ног пра ва на зе мљи шта ма на сти ра Пећ ке 
па три јар ши је.10 

Сво јом струк ту ром до ку мент не од сту па бит но од уоби ча је ног обра
сца по ко јем су кра јем XVII и то ком XVI II ве ка са ста вља ни ар хи је реј ски 
бе ра ти, та ко да се у ње го вом са др жа ју мо гу пре по зна ти три ка рак те ри
стич не це ли не. У пр вој це ли ни на ве де ни су по да ци о про це ду ри из да ва ња 
бе ра та, од но сно о по ступ ку Ка ли ни ко вог име но ва ња на по ло жај па три јар
ха. Дру га са др жи де фи ни ци ју цр кве не му ка те, усло ве ње ног за ку па и ге о
граф ски опис па три јар ши је. Тре ћа це ли на са сто ји се из од ред би о пра ви ма 

4 Тур. berāt.
5 Тур. ke sīm, maq ṭū‛.
6 Тур. piş-keş, peºkeº.
7 „Фер ман сул та на Мах му да, си на сул та на Му ста феха на, срб ском па три ар ху Ар

се ни ју од го ди не тур ске 1143, а по сле Хри ста 1731”, Гла сник ДСС 11 (1859), 181–186. и Љ.
Чо лић, Тур ски до ку мен ти за исто ри ју Срп ске пра во слав не цр кве. Фонд Гли ше Еле зо ви ћа, 
При шти на 1996, 47–52.

8 Тур. Pi sqo pō sluq Qa le mi.
9 Ba ş ba kan lık Osman lı Arş i vi (да ље: BОA), Pi sko po sluk ka le mi (да ље: D. PSK), 1/112.
10 У ис тој фа сци кли с пре пи сом Ка ли ни ко вог бе ра та на ла зи се је дан акт из 1693, ко

ји се од но си на по ме ну ту пар ни цу; BOA, D.PSK 1/126.
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ко ја је Ка ли ни ку као вла сни ку бе ра та га ран то вао вла дар. Овим од ред ба ма 
би ло му је за јем че но ка ду ци тет но пра во (на сле ђе имо ви не пре ми ну лих ар
хи је ре ја и све ште ни ка), ис кљу чи во пра во да под но си пред став ке за име но
ва ње вла ди ка, пу на над ле жност у пи та њи ма брач ног пра ва и ду хов ног 
суд ства, као и не по вре ди вост лич но сти и имо ви не, пре све га, у вре ме са
ку пља ња да жби на.

По себ ну па жњу за вре ђу ју по да ци о про це ду ри из да ва ња бе ра та, по
што ства ра ју мо гућ ност да се пре ва зи ђу по сто је ће ди ле ме и ми сти фи ка ци
је у ве зи са иден ти те том па три јар ха Ка ли ни ка. Овај до ку мент са др жи по у
зда не до ка зе да је Ка ли ник I на че ло срп ске цр кве до шао у про ле ће 1691. 
Мол бу за па три ја ра шко име но ва ње лич но је под нео кра јем мар та или по
чет ком апри ла те го ди не, при че му се вла сти ма пред ста вио као ста нов ник 
Ско пља. По што је 14. апри ла 1691. пла тио ума ње ни од сек од 70.000 аспри 
ис пи сан му је бе рат, чи ме је за вр шен по сту пак ње го вог име но ва ња. Сма
ње ње го ди шњег од се ка срп ске цр кве за тре ћи ну ра ни је вред но сти и опра
шта ње пе шке ша ука зу ју да ова мол ба ни је об ра ђе на ру тин ски, већ да је 
кључ ну уло гу у на чи ну име но ва ња од и грао ве ли ки ве зир Му ста фапа ша 
Ћу при лић (1689–1691). На осно ву то га мо же се за кљу чи ти да је аутор би о граф
ских за бе ле шки у Оп штем ли сту Пећ ке па три јар ши је ипак по у зда ни ји из
вор од не до вољ но оба ве ште ног и по не кад зло на мер ног бар ског над би ску па 
Ви ћен ти ја Зма је ви ћа (1701–1745), ко ји је за бе ле жио очи то из ми шље ну при
чу о Ка ли ни ко вом грч ком по ре клу и род бин ским ве за ма с Алек сан дром 
Ма вро кор да том.

ПРЕПИС ПРВОГ БЕРАТА ПАТРИЈАРХА КАЛИНИКА I

(BОA, D. PSK, 1/112)

Nişāni şerīfi ʽālīşāni sāmīmeqāni sulṭānī ve ṭuġrāyi ġarrāyi cihānsıtāni 
ḫāqānī bil̔ avn arrebbānī ḥükmi oldur ki /2/ vilāyeti Rūm ėlinde Üngürūs 
cānibinde İpek paṭrīqliġine tābi̔  olan yėrlerüñ re̔ āyāsı divāni hümāyūnüm 
ʽarżi ḥāl ėdüb senede yüz biñ aqçe mīrī maqṭūʽyi olan paṭrīqliġi Ārāseniye (!) 
nām rāhib küffāra firār ėdüb ve ḥarbı kefereye tābi̔  olmaqla /3/ ol seneden bu 
aña gelince metrepōlīdler qālmayub qaryelerimiz perākende ve perīşān olub 
mīrīye ve re̔ āyāya küllī ġadir olmaqla ve re̔ āyā ṭāyifesi perākende ve perīşān 
olduġundan beher sene mīrī maqṭūʽyi olan yüz biñ aqçe ber vechile edāya /4/ 
qudretleri olmayub ḥāllerimize merḥameten otuz biñ aqçesi tenzīl olunub beher 
sene maqṭūʽ vėrüb qadīmi kilīsālarına ve manāstirlerine vaqf olan ārāżīleri 
kelevvel kendülerine vėrilüb cevr ü eziyyet olunmamaq üzre Üsküb 
sākinlerinden /5/ işbu dārendei fermāni hümāyūn Qālī nīqōs (!) nām rāhib 
üzerimize paṭrīq naṣb ve ta’yīn olunub berāti ʽālīşān vėrilmek bābında ʽināyet 
ricā eyledüklerinde ḫazīnei ʽāmirem defterlerinde yüz biñ aqçe mīrī peşkeşini 
ve senede yüz biñ aqçe kesimleri /6/ olduġı derkenār olunduqda īmdī re̔ āyāsı 
perākende ve perīşān olmaqla mīrī kesimlerinüñ otuz biñ aqçesi tenzīl ve senevi 
yetmiş biñ aqçe kesimini ve ʽādeti peşkeşi olan yüz biñ aqçe ve senevi kesimi 
olan yetmiş biñ aqçesi biñ /7/ yüz iki Recebinüñ on beşinci güninde bittamām 
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teslīmi ḫazīne eylemekde mūcibince biñ yüz iki Recebi gürresinde żabṭ 
eylemek üzre mesfūr Qālī nīqōs (!) nām rāhibi paṭrīq naṣb ve ta̔ yīn ėdüb ve bu 
berāti hümāyūnı vėrdüm ve buyurdumki mesfūr Qālī /8/ nīqōs (!) rāhib varub 
vilāyeti İpek ve Üsküb ve Samāqōv ve Dūbniçe ve Cumʽa ve Rāzloq ve Egrīdere 
ve İştib ve Nīş ve Belġrād ve Semendire ve eyāleti Ṭemeşvār ve Bōsna ve Gūla 
ve Egre ve Qanīşa ve İskenderiye ve Prizrīn ve tevābi̔ nde mezkura paṭrīqliġine 
/9/ müte̔ alliq metrepōlīdler ve pisqopōslar ve pāpāslar ve keşişler ve manāstilerde 
olan keşişler ve sāyir kefere ṭāyifesinüñ ūlūsu ve keçisi rāhib mezbūru üzerlerine 
paṭrīq bilüb ve paṭrīqliġine müte̔ alliq umūrda murāca’at ėdüb tecāvüz /10/ 
eylemeyeler ve bundan evvel ne vechile żabṭ ve taṣarruf eyleyegelmişler ise 
yine olminvāl üzre żabṭ ve taṣarruf ėtdürüb mādāmki cānibi mīrīye ʽaīt her 
sene maqṭūʽyi olan senede yetmiş biñ aqçesi ḫazīnei ʽāmire’me edā ve teslīm 
eyleye /11/ ve paṭrīqliġine müte̔ alliq firāri ma̔ rūf ve ma̔ rūfası olmayub merd 
olan metrepōlīdler ve pāpāslaruñ ve keşişlerüñ [ve] qālūguriyelerüñ muʽtādi 
qadīm üzre gendüye ʽāīt olan metrūkātları paṭrīq mezbūr ṭarafında żabṭ ve qabż 
olunub /12/ ṭarafi aḫirden daḫl u ta̔ arruż olunmaya ve paṭrīq mezbūri rāhibüñ 
mühürlü tezkiresi ve ʽarżı olmadıqca bir ferde metrepōlīdlik ve pisqopōsluk 
vėrilmeye ve żabṭ ve taṣarruf ėtdürilmeye ve paṭrīqliġe dāḫl kefereden birisi 
tezvīc olmalu /13/ olduqda ve yāḫūd ʽavrat bōşāmalu olduqda işleri üzre rāhibi 
mezbūrdan veya emri şerīfümle ve mektūbi ile ta̔ yīn olunan vekīllerinden 
ġayrı kimesne qārışmaya ve girmeye ve merd olan ruhbānlaruñ ve sāyir kefere 
ṭāyifesi kendü ayīni bāṭileri /14/ muqtażāsınca kilisāları fuqarāsına ve paṭrīġe 
her ne vaṣīyet ėderler ise maqbūl olub kimesne qārışmaya ve paṭrīqliġine 
müte̔ alliq metrepōlīd ve pisqopōslaruñ ve pāpās ve keşişlerüñ ayīnlerine 
müte̔ alliq qabāḥatları ẓuhūr ėder ise ayīnleri üzre te̔ dīb /15/ eyledükde āḫirden 
kimesne māni̔  olmaya ve paṭrīq mezbūruñ ma‛rifeti yōġīken ayīnlerine muḫālif 
nikāḥ cāīz olmayan kefereye nikāḥ eyleyān kefere ve pāpāsları ayīnleri üzre 
pāpāslıqdan ʽazl ve naṣba müsteḥaqq olan metrepōlīd ve pisqopōsları ve pāpās 
/16/ ve keşişleri paṭrīq mesfūr rāhib ʽazl ėdüb vėrlerine müsteḥaqq olan rāhibleri 
ve metrepōlīd ve pisqopōs ta̔ yīn olunmaq üzre deri se̔ ādetüme ʽarż u i̔ lām 
eyledükde ʽādeti qadīm üzre peşkeşleri teslīmi ḫazīne olunduq /17/ żabṭüçün 
yėdlerine berāt ve emri şerīf vėriyle ve paṭrīq mezbūruñ mühürlü ʽarżı olmayınca 
bir ferde metrepōlīd ve pisqopōsluk vėrilmeye ve qānūni qadīm üzre anları 
mūcibince senevi lāzim gelen paṭrīqliq rüsūmundan her qanġi diyārda vāqi̔  /18/ 
metrepōlīd ve pisqopōs ve pāpās ve keşişlerde ve sāyir keferede alacaq var ise 
deri se̔ adetümden emri şerīfimle ve mektūb īle irsāl eyledügü vekīllerine 
taḥsīl ėtdürilüb ehli ʽörfden ve ġayrıdan kimesne müdāḫale ėtdürilmeye ve kefere 
/19/ ṭāyifesinüñ üzerlerine edāsi lāzim gelen senevi mīrī rüsūm ve taṣadduq 
aqçeleri ve panāyirleri ve nikāḥları ve manāstirleri ve ayāzmeleri ve sāir kendüye 
‛āīt olan paṭrīqliq mahṣūlātı qadīmden alınūgeldigi üzre vėreler ve paṭrīq mezbūr 
ve yāhūd emri şerīfümle /20/ mā’mūr olan vekīllerine mīrī rüsūm cemʽinde 
iken ba̔ żi mahūf yėrlerde aḫsen vechile geçmek içün tebdīli cāme ve kisve 
eyledüklerinde ehli ʽörf ṭāyifesi mücerred celbi māl içün sen bize nesr gerek 
ve yāhūd qarżı aqçe vėrdük dėyü /21/ hilāfi şerʽi şerīf rencīde ve remīde 
ėtdürmeyü ve bindikleri bārgīr ve qāṭırları ulāġa ve sāyir qapūm qūllarına 
aldurmayub ve bilcümle kilisālarına müte‛alliq bāġ ve bāġçe ve çiftliklerine ve 
çāīrlerine ve manāstirlerine ve ayāzmelerine ve degirmānlarına ve sāir kilisāya 
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/22/ müte̔ alliq eşyā ve ṭovārlarına bundan aqdem ve bunuñ emsālı paṭrīq olanlar 
ne vechile żabṭ ve taṣarruf ėdegelmişler ise rāhibi mezbūr daḫı olminvāl üzre 
żabṭ ve taṣarruf eyleye olbābda paṭrīḳliġe aḫirden hiç ferd māni̔  ve mezālim 
olmayub /23/ daḫl u ta̔ arruż qılmıyalar şöyle bileler ʽalāmeti şerīfe i̔ timād 
qılalar /24/ taḥrīren f ī lyevmi ssāmin aşer şehri Recebü lmürecceb senete 
isneyn mi’e ve elf. /25/ Bimaqāmi Qosṭanṭinīye elmahrūse.

[Са стране:] Muṭābıq l-āṣliye el-ḥaṭr /II/ Meḥmed el-Emīn ibn-i Muṣṭafā 
el-Qādī be-Medine-i Üsküb /III/ ʽüfiye ʽanhumā /IV/ nemeqahü 
el-faqīr ileyh sübḥānehü ve-taʽālā.

[Печат:] Abduhu Meḥmed Emīn bin Muṣṭafā vahduhu val-‛ iyāzu 
bi-llāh.

Часни, узвишени и славни султански знак и сјајна владарска ту
гра господара света по милости Божјој наређује:

Раја из угарских страна Румелије, из местā која припадају Пећкој па
тријаршији, обратила се мом владарском дивану представком [у којој се 
каже]: „Монах по имену Арсеније, који је за своју патријаршију државној 
благајни плаћао годишњи одсек од сто хиљада аспри, побегао је неверни
цима и прешао на страну непријатеља. У исто време отишли су и митро
полити. Наша села раселила су се и опустела, а државним приходима и раји 
нанесена је велика штета. С обзиром да је раја расељена и расута, и да више 
нисмо у стању да државној благајни сваке године дајемо сто хиљада аспри 
одсека, годишњи одсек милостиво је умањен за тридесет хиљада аспри”. 

Земљишта која су њиховим старим цркавама и манастирима раније 
додељена као вакуфи, дају им се као и раније. 

Да им се не би наносило насиље и неправда, становник Скопља на 
којег се односи ово царско наређење, монах по имену Калиник, молио је за 
милост од Порте и добио узвишени берат, којим је именован за патријарха. 
У дефтерима моје Царске благајне забележено је да треба да даје сто хиља
да аспри на име пешкеша и сто хиљада аспри годишњег одсека. Пошто је 
раја расељена и расута, његов државни одсек умањен је за тридесет хиља
да аспри и сада његов годишњи одсек износи седамдесет хиљада, а обичај
ни пешкеш сто хиљада аспри. Годишњи одсек од седамдесет хиљада аспри 
у целости је плаћен петнаестог реџеба хиљадустодруге године (14.4.1691) и 
у складу с тим записано је да је првог дана реџеба хиљадустодруге године 
(31.3.1691) поменути монах Калиник постављен за патријарха. 

Дао сам му овај царски берат и наредио сам да митрополити, еписко
пи, попови, свештеници и монаси у манастирима који припадају поменутој 
патријаршији и сви остали неверници, мали и велики, у областима Пећ, 
Скопље, Самоков, Дупница, Џума, Разлог, Крива Паланка, Штип, Ниш, 
Београд, Смедерево, у ејалету Темишвар, Босна, Ђула, Јегар, Кањижа, Ска
дар, Призрен и њиховим подручним местима, поменутог монаха Калиника 
сматрају патријархом, да му се обраћају у вези с пословима патријаршије и 
да му буду послушни.
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Нека је држи [патријаршију] и притежава на исти начин како се то и 
раније чинило, све док у корист државе сваке године сакупља и мојој цар
ској благајни даје годишњи одсек од седамдесет хиљада аспри.

Они који су побегли из патријаршије, нека се више не помињу.
Нека нико са стране не омета и не узнемирава поменутог патријарха 

када према старом обичају присваја заоставштину умрлих митрополита, 
попова, монаха и калуђера. 

Без представке и оверене молбе поменутог патријарха нека се не даје 
и нека се не држи под управом ниједна митрополија и епископија.

 Када неко од неверника у Патријаршији треба да се ожени или да се 
разведе од жене, нека се нико не уплиће и не омета у овим пословима по
менутог монаха или његове заступнике, који су постављени на основу 
мога царског наређења и писма. 

Ако је монах или други неверник, у складу с њиховом испразном ве
ром пре смрти нешто завештао сиротињи њихове цркве или патријарху, 
све што је завештано нека се прихвати и нека нико то не омета. 

Ако митрополити, епископи, попови и свештеници из патријаршије 
начине прекршаје у њиховој вери, нека их кажњава према обичајима њи
хове вере, а нико са стране нека се у то не меша. 

Нека се без знања поменутог патријарха не закључују бракови између 
неверника, којима то према обичајима њихове вере не доликује.

Када мојој Порти Среће стигне представка и обавештење о рашчиња
вању митрополита, епископа и свештеника, нека се никоме не додељује ми
трополија и епископија, док државној благајни не преда обичајни пешкеш 
и затим му се, на основу оверене представке поменутог патријарха, уручи 
берат и царско наређење. 

Када се по старом обичају и у складу с прописима њихове вере од ми
трополита, епископа, попова, свештеника и других неверника у било којој 
области узима патријарашки ресум, нека нико од представника власти, 
нити било ко други, не чини сметње заступницима, који су послати да саку
пљају ове приходе с царским наређењем и с писмом од моје Срећне Порте.

Неверници су од старине дужни да му дају годишњи државни ресум, 
новац од милостиње, панађурске, брачне, манастирске, ајазамске и друге 
патријарашке приходе. 

Ако поменути патријарх или његови заступници, који су постављени 
мојом царском заповешћу, сакупљају државни ресум преобучени, како би 
на најбољи начин прошли кроз опасна места, представници власти нека не 
посежу за њиховом имовином говорећи: „Треба да нам даш помоћ” или 
„Дај нам новац који смо ти позајмили”. Нека их не узнемиравају и не чине 
им сметње супротно часном шеријату и нека им улаци и други државни 
службеници не отимају товарне коње и мазге. 

Свим виноградима, баштама, читлуцима, ливадама, манастирима, ајаз
мама, млиновима и другим имањима, добрима и стоком, који припадају 
њиховим црквама, онако како су располагали ранији патријарси, на исти 
начин нека располаже и поменути патријарх.

И уопште, нико нека не чини сметње и насиља Патријаршији, нека се 
не уплиће и не омета. Тако нека се зна и на царски знак ослони.
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Писано осамнаестог дана часног месеца реџеба хиљадустодруге го
дине (17.4.1691).

У резиденцији, у Богом чуваном Цариграду.

[Са стране:] Веродостојност преписа потврђује Мехмед Емин, син Муста
фе, кадија града Скопља – нека им је опроштено. 

 Написао поменути сиромах Слављеног и Узвишеног Бога.
[Печат:] Божји роб, Мехмед Емин син Мустафе, Бог му је једино уто

чиште.
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CHARTER OF PATRIARCH KALINIK I

by

Nebojša S. Šuletić

Summary

In the Church Office fund (Turkish Piskoposluk Kalemi) of the Archive of the Presi
dency of Goverment in Instanbul, there is a certified transcript of the charter of Partiarch 
Kalinik I (1691–1710). The transciption was made by the judge from Skoplje Mehmet Emin, 
between April 17 1691 and February 7, 1695, probably for the need of a court process which 
Patriarch Kalinik initiated around 1693 against Ahmet, the son of Mustafa SakolPasha 
about the exploitation rights for the estates of the monastery of the Peć Patriarchate.

In its structure, this document does not significantly deviate from the usual pattern 
according to which pontifical charters were prepared at the end of the 17th and during the 
18th century. The facts about the procedure of issuing of a charter are of special signifi
cance, because they offer a possibility to overcome the dilemmas and mystifications related 
to the origin and identity of the Patriarch Kalinik. It is clear now that Kalinik did become 
the head of the Serbian Church under the Turkish rule in the spring of 1691. He submitted 
the appeal for the patriarch’s nomination himself at the end of March or the beginning of 
April that year, introducing himself to the authorities as an inhabitant of Skoplje. Lowering 
of the annual tax for Serbian Church for one third of the former value and exemption from 
peşkeş (gift) point to the fact that Kalinik’s appeal was not processed in a routine way, but 
that the key role in the manner of his appontment was played by the Grand Vizier Mustafa
Pasha ćuprilić (1688–91). On the basis of that, one can conclude that the author of the bio
graphical notes in The General Chronicle of the Peć Patriarchate is a more reliable source 
than the insuficiently informed nadsometimes malevolent archbishop from Bar Vićentije
Vicko Zmajević, who noted down an obviously invented story about Kalinik’s Greek origin 
and his kin relations with Alexandros Mavrokordatos.



UDC 353.3:929 Florimund C. M.

Ф и  л и п  К р ч  м а р

ПРИ ЛОГ БИ О ГРА ФИ ЈИ ГРО ФА МЕР СИ ЈА

СА ЖЕ ТАК: Јед на од нај зна чај ни јих лич но сти у исто ри ји Ба на та не сум њи
во је Кла у ди ус Фло ри мунд Мер си (1666–1734), ло рен ски гроф у слу жби Хаб
збур шке мо нар хи је. Овај да ро ви ти вој ско во ђа остао је упам ћен као пр ви на ме
сник Ба на та на кон аустриј ског осва ја ња те обла сти, за чи је вла де су по стиг ну ти 
ве ли ки ре зул та ти на по љу при вре де. Иако му је због број них за слу га, а пр вен
стве но због ко ло ни за ци је Не ма ца ко ју је спро во дио, по ду нав скошвап ска исто
ри о гра фи ја ода ла пу но при зна ње, Мер си је ипак остао у сен ци свог мно го по
зна ти јег са вре ме ни ка, при ја те ља и за штит ни ка – прин ца Еуге на Са вој ског. По
ду нав ске Шва бе су до да нас на пи са ле низ ра до ва у ко ји ма је ана ли зи ран ње гов 
жи вот и де ло, док му исто ри о гра фи је оста лих на ро да ко ји на се ља ва ју Ба нат 
ни су по све ти ле па жњу ка кву он не сум њи во за слу жу је. У ра ду је дат кра так 
пре глед нај зна чај ни јих оства ре ња по ду нав скошвап ске исто риј ске на у ке о 
Мер си ју, и пре вод нај ста ри јег ме ђу њи ма – крат ке би о гра фи је из пе ра јед ног од 
ро до на чел ни ка ба нат ске за ви чај не исто ри о гра фи је Јо ха на Хајн ри ха Шви ке ра. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кла у ди ус Фло ри мунд Мер си, Ба нат, По ду нав ске Шва
бе, исто ри о гра фи ја, Еуген Са вој ски, Јо хан Хајн рих Шви кер, GrossBec ske re ker 
Woc hen blatt.

На пред лог по бе до но сног аустриј ског вој ско во ђе Еуге на Са вој ског, 12. 
ок то бра 1716. ге не рал Кла у ди ус Фло ри мунд Мер си по ста вљен је за вр хов ног 
вој ног за по вед ни ка у те ми швар ском Ба на ту, тек осво је ном од Ту ра ка. Не ду
го по том, Мер си ју је 1. но вем бра по ве ре на и ци вил на упра ва у овој про вин
ци ји1. Но ви на ме сник Ба на та до тле је за со бом имао ис так ну ту вој нич ку 
ка ри је ру из гра ђе ну у Ве ли ком беч ком (1683–1699) и Ра ту за шпан ско на сле
ђе (1701–1714). Ро ђен 1666. го ди не у Лон гви ју у Ло ре ни, Мер си је при па дао 
ста рој и углед ној пле мић кој по ро ди ци ко ја је ду го слу жи ла Хаб збур ге. Та
чан да тум ње го вог ро ђе ња је не по знат, услед гу бит ка та мо шњих цр кве них 
књи га. Млад је сту пио у вој ну слу жбу и бр зо у њој на пре до вао, уче ству ју ћи 
у свим ва жни јим бор ба ма у Угар ској и Ита ли ји. По сле оче ве смр ти 1686. 
на сле дио је сво ју гро фо ви ју – пет се ла у Ло ре ни („cin que vil les”)2. На кон 

1 Jo sef Wolf, „Ka i ser lic her Sol dat und Stat thal ter. Cla u di us Flo ri mund Graf von Mercy 
und sein Wir ken im Ba nat”, Ba na ter Ka len der 2008, Er ding 2009, 71.

2 Кси ври ле Франк, Мер си Ло, Мер си ла Ба, Бу дре зи, Ињи; Ger hard Se e wann, „Zur 
Fa mi li en geschic hte der Gra fen Mercy und MercyAr gen te au”, Südost de utsches Ar chiv 19/20, 
München 1977, 60.
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што је на крат ко био одво јен од др жав нич ких по сло ва у Ба на ту (1717–1720), 
ка да је узео уче шћа у бор ба ма на Си ци ли ји, Мер си се у пот пу но сти по све
тио уна пре ђи ва њу по ве ре не му про вин ци је. Ме ре ко је је пред у зи мао (ко ло
ни за ци ја, по ди за ње при вре де, ису ши ва ње мо чва ра, ре гу ли са ње реч них то
ко ва итд.) ре зул ти ра ле су пот пу ним пре о бра жа јем овог за о ста лог под руч ја. 
По зван 1733. да пре у зме ко ман ду над вој ним опе ра ци ја ма у Ита ли ји, Мер си је 
по но во на пу стио Ба нат и по ги нуо 29. ју на на ред не го ди не у би ци код Пар ме.

Од дру ге по ло ви не 19. ве ка, ка да се за по чи ње за ви чај на исто ри о гра фи ја 
По ду нав ских Шва ба, па до да нас, о Мер си ју је на пи сан низ ра до ва. Нај мла
ђи у том ни зу об ја вљен је у Ба нат ском ка лен да ру за 2008. го ди ну, а ње гов 
аутор је исто ри чар Ин сти ту та за по ду нав скошвап ску исто ри ју и ге о гра фи
ју у Ти бин ге ну Јо зеф Волф3. Волф је на са жет и је згро вит на чин при ка зао 
нај ва жни је де та ље из Мер си је вог жи во та: 1) по ре кло, вој нич ку ка ри је ру и 
би о гра фи ју до по ста вље ња за гу вер не ра Ба на та; 2) ста ње ове про вин ци је 
на кон ра та 1716/1718; 3) ме ре ко је је Мер си пред у зи мао за ње но при вред но 
уна пре ђе ње; 4) ма ло по зна те де та ље из исто ри је по ро ди це Мер си; 5) тра
ги чан крај у Ра ту за пољ ско на сле ђе; и 6) ста ње у Ба на ту не по сред но на кон 
Мер си је ве смр ти, ка ко би се мо гла да ти оце на ње го вог учин ка. 

Гер хард Зе ван (Se e wann) об ја вио је 1977. го ди не рад о Мер си ју под на
зи вом О по ро дич ној исто ри ји гро фо ва Мер си и Мер сиАр жон то.4 Осла ња
ју ћи се на ско ро све што је до та да на пи са но о Мер си ју и ко ри сте ћи по је ди не 
ма ђар ске и ру мун ске исто ри ја те ко ло ни за ци је Ба на та, Зе ван је у жи жу свог 
на уч ног раз ма тра ња по ста вио три чла на пле мић ке по ро ди це Мер си. То су, 
ре дом: 1) гроф Кла у ди ус Фло ри мунд Мер си (1666–1734); 2) Ан тон Иг нац 
Карл Аугу стин Мер сиАр жон то (1692–1767); 3) Фло ри мунд Кла у ди ус Мер
сиАр жон то (1727–1794). Осим што от кри ва ма ло по зна те по је ди но сти о 
Мер си ју, Зе ва нов рад је за ни мљив и сто га што по ка зу је чвр шћу по ве за ност 
ње го ве по ро ди це с про сто ром Ју жне Угар ске, ве ћу не го што би се у пр ви 
мах да ло на слу ти ти.

Иду ћи да ље у про шлост, на ла зи мо два ра да о Мер си ју на ста ла 50их 
го ди на про шлога ве ка. Јо зеф Кал бру нер (Kal lbrun ner) пи сао је 1952. o ње му 
као „но си о цу не мач ке кул ту ре у Ба на ту”5. Осим овог, да нас те шко до ступ ног 
тек ста, Кал бру нер је 1958. аутор тек ста о исто ри ји цар ског Ба на та од аустриј
ског осва ја ња до 1737, у ко јем је ак це нат ста вио не то ли ко на Мер си је ву лич
ност, ко ли ко на ме ре ко је је спро во дио у по ве ре ној му про вин ци ји.6

По во дом 200. го ди шњи це од Мер си је ве смр ти, у но во сад ском ча со пи
су Vol kswart по све ће ном не го ва њу не мач ке кул ту ре у Ју го сла ви ји, 1934. 
го ди не се по ја вио кра так текст Ада ма Ма у ру са по све ћен „оцу ба нат ских 

3 Jo sef Wolf, „Ka i ser lic her Sol dat und Stat thal ter. Cla u di us Flo ri mund Graf von Mercy und 
sein Wir ken im Ba nat”, Ba na ter Ka len der 2008, Er ding 2009, 71–81.

4 Ger hard Se e wann, „Zur Fa mi li en geschic hte der Gra fen Mercy und MercyAr gen te au”, 
Südost de utsches Ar chiv, XIX/XX, München 1977, 53–69.

5 Jo sef Kal lbrun ner, Ein Lot hrin ger als Träger de utscher Kul tur im Ba nat. Vor schau auf 
ein Bild des Gra fen Cla u di us Flo ri mund Mercy, He i del berg 1952.

6 Исти, Das ka i ser lic he Ba nat. Ein ric htung und Ent wic klung des Ba nats bis 1737, Mün
chen 1958; Кал бру нер ни је ни ка да на пи сао дру ги део до 1778. и ин кор по ри ра ња Ба на та у 
угар ске жу па ни је.
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Шва ба”7. Пред ста вив ши Мер си је ву би о гра фи ју тек у нај о снов ни јим цр та ма, 
аутор се ви ше по све тио ве ли ча њу ње го вих за слу га и зна ча ја за ба нат ске 
Шва бе, та ко да у том сми слу овај рад има ви ше па не ги рич ки а ма ње на уч
ни ка рак тер.8

Је дан од нај ве ћих за ви чај них исто ри ча ра Ба на та, Франц Ве тел, пи сао 
је о Мер си ју у окви ру сво јих ба нат ских би о граф ских ски ца, у ко ји ма је при
ка зао жи во те нај зна чај них лич но сти ве за них за то под не бље.9 Ова књи га 
по ја ви ла се пр ви пут 1908. у Те ми шва ру и у ви ше на вра та је обо га ћи ва на 
но вим при ло зи ма. Сво је тре ће из да ње до жи ве ла је 1932. го ди не.

Ве те лов ко ле га, су пар ник и та ко ђе Вр шча нин ро дом, чу ве ни Фе ликс 
Миле кер, об ја вио је 1923. у окви ру свог ко ло сал ног опу са Ба нат ска би бли
о те ка књи жи цу у ко јој је опи сао „пр ву ор га ни зо ва ну не мач ку ко ло ни за
ци ју Ба на та под Мер си јем”10. 

Дво ји ца ма ђа ри зо ва них Шва ба, исто ри ча ра – Је не (Еуген) Сент кла раи 
и Лу двиг Ба ро тиГрин – об ја ви ли су кра јем пр ве де це ни је ре зул та те сво јих 
ис тра жи ва ња о Мер си ју.11

Нај ста ри ји на уч ни рад о „пр вом швап ском гро фу” по те као је из пе ра 
јед ног од ро до на чел ни ка ба нат ске за ви чај не исто ри о гра фи је – Јо ха на Хајн
ри ха Шви ке ра.12

7 Adam Ma u rus, „Cla u di us Flo ri mund Graf von Mercy”, Vol kswart 8, No vi Sad (Ju liSep
tem ber) 1934; Адам Ма у рус (Те ми швар 1902Ној штат 1953), ис так ну ти не мач ки кул тур ни 
и јав ни рад ник, се кре тар Швап сконе мач ког про свет ног са ве за (Кул тур бун да), пе да гог и 
ди рек тор Не мач ког учи тељ ског за во да у Ве ли ком Беч ке ре ку и Но вом Вр ба су, уред ник Не
мач ког на род ног ка лен да ра. За вре ме оку па ци је 1941–1944. оба вљао ду жност ин спек то ра 
не мач ких шко ла у ју го сло вен ском Ба на ту (An ton Pe ter Pe tri, Bi o grap hisches Le xi kon des 
Ba na ter De utschtums, Mar qu art ste in 1992, 1222–1223).

8 Ма у ру сов рад се за вр ша ва ре чи ма: „Та ко је Мер си је во име по ста ло бе смрт но, а 
ње го ва де ла оста ла не за бо рав на. Он је отац на се ља ва ња Ба на та, ко ји је чи та во сво је би ће 
и ср це по све тио сво јој зе мљи и та ко и по сти гао пун успех. Низ цве та ју ћих не мач ких на се
ља – око по ла сто ти не – на стао је за ње го ве вла де, хи ља де Не ма ца су на шле свој хлеб и 
до мо ви ну за у век! Ако да нас по гле да мо Ба нат и при се ти мо се те шког вре ме на Мер си је вих 
го ди на, он да по здра вља мо ве ли ког ства ра о ца и гра ди те ља у нај ду бљем по што ва њу и са 
за хвал но шћу; јер сва на се ља, сва цвет не ли ва де и зе ле на по ља, сав жи вот и на пре дак он је 
ство рио у не у мор ном ра ду. Он нам је ство рио отаџ би ну и не ка ње го во име бу де спо ми ња
но за у век са по што ва њем и љу ба вљу, јер он је био наш!” (A. Ma u rus, н. д., 3).

9 Franz Wet tel, Bi o grap hische Skiz zen. Beiträge zur Geschic hte des Te me ser Ba nats, Te
me swar 1932.

10 Fe lix Mil le ker, Die er ste or ga ni si er te de utsche Ko lo ni sa tion des Ba nats un ter Mercy 
1722–1726, Wrschatz 1923.

11 Szentkláray Je nő, Mercy Cla u di us Flo ri mun dus kormányza ta a te me si Bánágban, Bu
da pest 1909 (Вла да ви на Кла у ди у са Фло ри мун да Мер си ја у Та ми шком Ба на ту); Lud wig Bar
óti – Grünn, Ada tok Mercy Kla u di usz Flo ri mund gróf éléte hez, Történel mi és Régésze ti Értesitö 
8, Te me swar 1910 (При ло зи за исто ри ју гро фа Кла у ди у са Фло ри мун да Мер си ја).

12 Јо хан Хајн рих Шви кер (Но ва Бе ше но ва 1839 – Бу дим пе шта 1902), исто ри чар, пе да
гог, пу бли ци ста и по ли ти чар. Шко ло вао се у Вр шцу, ра дио у Но вом Са ду, Ча ко ву, Ве ли ком 
Беч ке ре ку и Бу дим пе шти. Ње го ва Исто ри ја та ми шког Ба на та (Geschic hte des Te me ser 
Ba nats. Hi sto rische Bil der und Skiz zen, Großbetschke rek 1861) сма тра се јед ним од уте ме љи
вач ких ра до ва ба нат ске за ви чај не исто ри о гра фи је. Шви ке ров на уч ни опус углав ном је био 
по све ћен из у ча ва њу исто ри је По ду нав ских (ба нат ских) Шва ба, али је он дао по се бан до
при нос и срп ској исто ри о гра фи ји, у ви ду Исто ри је Ср ба у Угар ској (Po li tische Geschic hte 
der Ser ben in Un garn. Nach ar chi va lischen Qu el len dar ge stellt, Bu da pest 1880). Ово де ло се 
не дав но (2008) по дру ги пут по ја ви ло на срп ском је зи ку у пре во ду чу ве ног гер ма ни сте То
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 На стао је у ви ду но вин ског при ло га за Gros sbec ske re ker Woc hen blatt, 
не дељ ник на не мач ком је зи ку.13 Об ја вљи ван је у на став ци ма од 7. апри ла 
до 5. ма ја 1860.14 Иако је на по је ди ним ме сти ма оште ћен, текст је, у це ли ни 
узев, ра зу мљив и ла ко се пра ти. На са мом кра ју сто ји ауто ров пот пис „Ш 
– р” („Sch – (wic ke) – r”). Сле ди пре вод тек ста у це ли ни: 

Гроф Кла у ди ус Фло ри мунд Мер си бе ше унук оног слав ног пле ми ћа 
Фран ца Мер си ја, ко ји је за бли стао у рат ним под ви зи ма дру ге по ло ви не 
Три де се то го ди шњег ра та и ју нач ком смр ћу по ги нуо у кр ва вом окр ша ју код 
Алер хај ма. На лик оцу по ги бе и ње гов син, цар ски ге не ралма јор гроф Мер
си, 1686. го ди не пред Бу ди мом. Гроф Кла у ди ус Фло ри мунд ро ђен је 1666. 
го ди не и као ше сна е сто го ди шњак, че ти ри го ди не пре оче ве смр ти, сту пио 
је у цар ску вој ну слу жбу. Са ве ли ким жа ром по све тио се вој нич ком за на ту, 
иако се овај по ка зао коб ним за оца и де ду; не ма сум ње да је по се до вао ве ћи
ну осо би на ко је су му јам чи ле сја јан успех у том по зи ву. Мер си бе ше хра
бар, опре зан, пун ства ра лач ких иде ја, јед на [заиста] стра стве на при ро да; 
ме ђу тим, као што је то че сто слу чај код љу ди ко ји пре ва зи ла зе оста ле, [био 
је] по но сан на сво ју не у о би ча је ну на да ре ност и оту да горд и че сто оштар 
пре ма сво јим под ре ђе ни ма. Нај ве ћи не до ста так Мер си јев, ако се то та ко 
мо же на зва ти, био је ме ђу тим онај, о ком чо век ни не зна да му не до ста је, о 
ком не зна ка ко да га при сво ји, а ко ји је сву да, а на ро чи то у рат ним по ду
хва ти ма нео п хо дан – ње му је не до ста ја ла сре ћа. 

Већ је Вол тер при ме тио да Мер си при па да по ро ди ци ко ја по се ду је ту 
осо бе ност, да се ње ни чла но ви мо гу сма тра ти не срећ ни ма. Ни за ко га ова 
реч не ва жи то ли ко као за Фло ри мун да Мер си ја. Чи тав ње гов жи вот мо же да 
слу жи као при мер за то. Увек у пр вим ре до ви ма ка да се опа сност сме ши ла 
и ори ла бор бе на вре ва, ње го во име је би ло увек ме ђу оним нај хра бри ји ма, 
али углав ном и ме ђу они ма ко је је за де си ла не ка не сре ћа, за ро бља ва ње или 
ра ња ва ње.

ми сла ва Бе ки ћа, с пред го во ром Слав ка Га ври ло ви ћа (пр ви пре вод је из 1998). Шви кер је 
због то га био изабран за до пи сног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је (о Шви ке ру вид.: 
Ale xan der Krischan, De utsche Beiträge zur Ba na ter Hi sto ri o grap hie. Biobi bli o grap hische 
Skiz zen, Fre i burg 1993, 62–77); на срп ски је, у два на вра та (1991. и 1995) пре ве де но и ње го во 
де ло Исто ри ја уни ја ће ња Ср ба у Жум бер ку (пре вод Ни ко ле Жив ко ви ћа). 

13 GrossBec ske re ker Woc hen blatt је 1851. го ди не у Ве ли ком Беч ке ре ку по кре нуо ре
ген сбур шки књи жар Франц Па ул Плајц. Пун на зив ли ста гла сио је: Gros sbec ske re kerWoc hen 
blatt für den Geschäfts, Ge werb und Land mann. Or gan für am tlic he Ve rord nun gen und al le 
Ar ten An ze i gen, für Ge werb kun de, Gar ten kunst, Land und Ha u swirtschaft (Ве ли ко беч ке реч ки 
не дељ ник за тр гов це, за на тли је и зе мљо рад ни ке. Бил тен за слу жбе не на ред бе и огла се, за 
ин ду стри ју, вр тлар ство, зе мљо рад њу и до ма ћин ство). У по чет ку је до но сио са мо са оп ште
ња, окру жна пи сма и огла се цар ских над ле шта ва, за јед но са не ко ли ко при вред них нат пи
са, да би по чев од ше зде се тих го ди на 19. ве ка по стао са др жај ни ји и бо га ти ји: об ја вљивао 
је и пе сме и но ве ле, али и крат ке беч ке реч ке ве сти ко је су да нас ве о ма зна ча јан из вор по
да та ка за за ви чај не исто ри ча ре (Шви ке ров при лог све до чи то ме у ко рист – прим. Ф. К.). 
Из ла зио је до 1917. го ди не (Fe renc Ne met, Isto ri ja štam pe u Ve li kom Beč ke re ku 1849–1918, 
Zre nja nin 2007, 23–25). 

14 Jo hann He in rich Schwic ker, Graf Mercy, GrossBetschke re ker Woc hen blatt 7.4., 14.4., 
21.4., 28.4., 5.5.1860.
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Ка да је Еуген Са вој ски же лео да слав но окон ча свој ве ли чан стве ни по
ход у Гор њој Ита ли ји 1701, цар ски пот пу ков ник гроф [Мерси био је по зван?]. 
...де цем бра кроз фран цу ске [...] уче ство вао у на па ду на Кре мо ну. Имао је 
(Мер си – прим. прир.) на ре ђе ње, да про ва ли са 250 нај бо љих ко ња ни ка кроз 
отво ре ну Мар га ре ти ну ка пи ју, у пу ном тр ку про ју ри кроз град и учи ни све 
ка ко би се за у зе ла ка пи ја По, ко јем је прин цу Вод мо ну тре ба ло да бу де отво
рен пут у Кре мо ну. На ре ђе ње је би ло из вр ше но са ве ли ким успе хом: фран цу
ска стра жа би ла је по ту че на и ка пи ја про би је на. Ко њи ца се сју ри ла у град, 
пра ће на пе ша ди јом. Сви су хте ли да осво је ка пи ју По, ка ко би обез бе ди ли 
при лив по ја ча ња. Пот пу ков ник гроф Мер си ус пео је да за у зме по ло жај у 
пр вом на ле ту, али, бу ду ћи да га цар ска пе ша ди ја под по руч ни ком Шер це
ром ни је мо гла до вољ но бр зо пра ти ти, то је ус пе ло Ир ци ма ко ји су се бо ри
ли у фран цу ској вој сци да по но во овла да ју ка пи јом.

Са да су (по)но во осво је ни по ло жај бра ни ли са не по бе ди вом ис трај но
шћу и по жу ри ли се, да мо сто ве пре ко ре ке уни ште ва тром. Сам Мер си, ко ји 
је тек пре не ко ли ко не де ља за ме ном вра ћен из фран цу ског за ро бље ни штва, 
био је оп ко љен од Ира ца и опет ухва ћен. На пад на Кре мо ну је про пао и 
Еуген Са вој ски се мо рао по ву ћи; ипак, ова сме лост за пла ши ла је ње го ве 
не при ја те ље. 

Али нај ве ћа не сре ћа ко ја је ика да за де си ла Мер си ја, био је не у спех по
хо да ко ји је пред у зео 1709. го ди не у ФраншКон теу. Он је упао у ту област, 
ка ко би ује ди нио сна ге са фелд мар ша лом Ви ри хом и по том угро зио Ли он. 
Ме ђу тим, био је по ту чен од фран цу ског ге не ра ла де Бур га и мо рао се по
ву ћи на зад пре ко Рај не, на кон што је из гу био по ло ви ну људ ства. Овај до га
ђај на те рао је и гро фа Да у на да се по ву че у Пи је монт. Еуген Са вој ски био 
је огор чен због не у спе ха Мер си је вог по ду хва та, ко ји је мно го обе ћа вао. У 
пра вед ној прет по став ци да мно ги уче сни ци ни су при том ис пу ни ли сво ју 
ду жност, Са вој ски је на ре дио да се одр жи рат ни суд, ка ко би се „утвр дио 
при мер, да би убу ду ће у слич ним слу ча је ви ма сва ко ис пу ња вао сво ју оба
ве зу”. Ипак, из гле да да је Мер си ју ус пе ло да се оправ да, јер је 1716. по но во 
био у ми ло сти ца ра и Еуге на Са вој ског, а вој ска, ако га и ни је од мах виде
ла, ни је му мо гла ус кра ти ти нај ви ше по што ва ње. 

Те го ди не уче ство вао је у по хо ду прин ца Еуге на про тив Ту ра ка као 
ко њич ки ге не рал и у би ци код Пе тро ва ра ди на 5. ав гу ста 1716. бо рио се храб
ро на че лу сво је ко ло не. У из ве шта ју о би ци ко ју је Еуген упу тио ца ру био је 
по хва љен ре чи ма: ...да је, „због ју на штва ис ка за ног том при ли ком” [Мерси] 
на ро чи то за слу жио цар ску ми лост. 

На кон осва ја ња Те ми шва ра, Са вој ски је ме ђу сво јим ге не ра ли ма тра
жио јед ног ко ји би био спо со бан да пре у зме вр хов ну ко ман ду и власт у но
во о сво је ном под руч ју, под јед на ко у ко рист цар ског до ма и на до бро бит по
да ни ка. Ње га је на шао у ко њич ком ге не ра лу гро фу Мер си ју.

Принц му је об ја снио да га је на тај по ло жај од ре дио јер му је до бро 
по зна то би ло, осим ње го ве че сто пу та ис ка за не хра бро сти и ве ли ког ис ку
ства, и на ро чи то по жр тво ва ње за дру ге [...] си гур но не би мо гао ма кар ни 
при вре ме но да узур пи ра власт, бу ду ћи да би се по тру дио на сва ки на чин 
да у зе мљу уве де сре ђе ни прав ни по ре дак, и спро во ђе њем чвр сте ди сци
пли не за до би је по ве ре ње по да ни ка. Сва ко дру го уре ђе ње, би ло да се ра ди 
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о цр кве ним од но си ма, ус по ста вља њу вла сти, вој сци или фи нан си ја ма, оста
ја ло је у над ле жно сти ца ра, по чи јој се на ред би спро во ди ло, на кон што би се 
при ба ви ла тач на зна ња о (но во о сво је ним) кра је ви ма. Ва ља ло је обра ти ти и 
па жњу на то да се са мо Нем ци ка то лич ке ве ре мо гу на се ља ва ти у утвр ђе
њи ма. Јер са мо њи ма се мо гло по кло ни ти по ве ре ње. Гр ке, Ср бе и оста ле 
мо гло се пу шта ти је ди но у пред гра ђа. Ге не ралма јор гроф Франц Ва лис, 
ко ји је до био ко ман ду у Те ми шва ру, при мио је слич на упут ства.15

Оп се жни је не го на ре ђе ње ко је је принц Еуген из дао гро фу Мер си ју у 
ве зи са упра вља њем зе мљом, би ло је оно ко је се од но си ло на још не до вр
ше не вој не опе ра ци је. Он је тре ба ло да од луч но кре не на Пан че во, Но ву 
Па лан ку и по мо гућ ству чак на Ор ша ву, те да за у зи ма њем ових ме ста оси
гу ра по ло жај цар ских тру па у Ба на ту и Тур ке у пот пу но сти ис те ра из ове 
про вин ци је; ти ме би се ста нов ни ци убе ди ли да је по вра так не ка да шњих 
сил ни кавла сто др жа ца учи њен не из во дљи вим. Тре ба ло је да по ку ша да за
у зи ма њем остр ва код Ор ша ве пре се че ве зу Бе о гра да са пре о ста лим тур
ским обла сти ма, чи ме би био учи њен зна ча јан по мак за пла ни ра не по хо де 
у на ред ној го ди ни. На кра ју је Мер си до био и на ре ђе ње да, где год је то мо
гу ће, уби ра кон три бу ци је на не при ја тељ ском под руч ју, ка ко би нај ма ње је
дан део сво јих тру па из др жа вао о тро шку про тив ни ка. 

Гроф Мер си за по чео је 4. но вем бра по ход, ко ји му је принц Еуген на
ло жио да из вр ши. Пан че во се пре да ло без и по ку ша ја от по ра, Но ва Па лан ка 
исто та ко. Мер си је кре нуо пут Ор ша ве, кроз пот пу но опу сто ше ни пре део, 
бу ду ћи да су крат ко пре то га Та та ри ту да стра хо ви то пу сто ши ли и ста нов
ни штво у ро је ви ма од ве ли у ро бље. Ов де (у Ор ша ви – Ф. К.) се, ме ђу тим, 
на ме рио на од луч ни јег не при ја те ља не го до та да. Тур ци су га оче ки ва ли 
пред гра дом и, иако је Мер си ус пео да их по ти сне на зад, др жао је да је на
пад на сам град ве о ма те шко на па сти. А чак и ка да би га осво јио, Мер си је 
сма трао да би се он те шко мо гао бра ни ти, јер је био знат но уда љен од оста
лих по ло жа ја цар ских тру па. Мер си је сто га кре нуо на Ме ха ди ју, при пре
мио ме сто за од бра ну и по том се вра тио у Те ми швар.16

Мер си је 1717. го ди не при пре мао по ход на Бе о град. Он је био тај ко ји 
је по руч ни ка Пе тра ша [...] за ли хе хра не од Пе тро ва ра ди на ка [...] при че му 
је наш сме ли офи цир [спречио да ?] пад не у ру ке Тур ци ма. Принц Еуген је 
пре ба цио Мер си ју, што се та ко хра бар офи цир из ла же та ко очи глед ној опа
сно сти. Ка да је Са вој ски кра јем ма ја сти гао у Фу тог, са Мер си јем је об и
шао Ба нат, ка ко би из ви део око ли ну за рат не опе ра ци је. 

При ли ком оп са де Бе о гра да принц Еуген по слао је на ре ђе ње Мер си ју 
да не при ја те ља ис те ра из ро во ва врх остр ва, ко је пре ко пу та Бе о гра да тво
ри Ду на ви ца са Ду на вом, чи ме би би ло омо гу ће но оп ко ља ва ње твр ђа ве. 
Али, ка да је Мер си кре нуо у ис пу ња ва ње те на ред бе, ко ја је, због ши ро ких 
мо чва ра од ко јих је то остр во би ло са чи ње но, зна чи ла са мо те шко ће, за де
си га услед сил них на по ра и уз бу ђе ња не ка вр ста мо жда ног уда ра, ко ја му 
по ха ра вид и слух и оста ви га са скром ним на да ма у оздра вље ње. Чак и да 

15 Graf Mercy, Gros sbec ske re ker Woc hen blatt, 7.4.1860.
16 Уп. са: J. Wolf, н. д., 74, где сто ји да је Мер си за у зео Ор ша ву, „по след ње утвр ђе но 

ме сто Ту ра ка у Ба на ту”.
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је за да то на ре ђе ње успе шно би ло из вр ше но, Са вој ски је сма трао да [Мерси] 
у сва ком слу ча ју не би био од ко ри сти то ком да љег по хо да. 

У пи сму у коме је принц Еуген ца ру при ка зао овај не срећ ни слу чај, он 
хва ли Мер си је ве за слу ге у из ра зи ма пу ним при зна ња. Осим оп штих и из
ван ред них вој нич ких осо би на ко је кра се Мер си ја, нај ве ће по хва ле вред но 
је ње го во др жа ње про шле зи ме, ка да је у исто вре ме ко ман до вао на пор ним 
утвр ђи ва њем гра ни це пре ма не при ја те љу, ус по ста вљао упра ву над но во
осво је ним под руч ји ма и во дио при пре ме за тре нут ни по ход. Ње го ва не
умор на рев ност и рет ко ви ђе ни пре гор има ли би се из но ва сјај но по ка за ти; 
не сре ћа ко ја га је за де си ла за слу жу је дво стру ко да бу де жа ље на, јер иде на 
ште ту ца ру, а принц Еуген је ус кра ћен за Мер си је ву по моћ у ре чи ма и де лу. 

Што се ви ше Са вој ски жа лио на коб ко ја је за де си ла Мер си ја, то је био 
ра до сни ји због чи ње ни це да се ње го ва стра хо ва ња ни су об и сти ни ла. Већ 16. 
ју ла мо гао је из ве сти ти ца ра о Мер си је вом пу ном опо рав ку, бу ду ћи да га је 
зло што га је за де си ло јед на ко бр зо на пу сти ло као што му је и до шло. У 
слав ној би ци од 16. ав гу ста Мер си је дао ју нач ки до при нос по бе ди. Јер, ка да 
је на де сном кри лу ца ре ва ца, где је окр шај нај пре по чео и сил но се по том 
рас плам сао, сре ћа по че ла да на пу шта цар ско оруж је, ко њич ки ге не рал гроф 
Мер си по жу рио је са ко њи цом у по моћ гро фу Пал фи ју, не при ја тељ је био 
оте ран са свог по ло жа ја и при ну ђен на усту па ње. Пе ша ди ја је про др ла на пред 
у за тво ре ним ко ло на ма, а Тур ци, на пад ну ти од ње фрон тал но, а од ко ња ни
це при ти сну ти по стра на ма, ни су још ду го пру жа ли от пор. Бој је сна жно бе
снео и са дру ге стра не бор бе не ли ни је, Тур ци су сву да би ли по ти сну ти на
зад и њи хо во уз ми ца ње на кра ју се пре тво ри ло у ди вљи бег. У 9 са ти ују тру 
био је Са вој ски го спо дар бо ји шта. Шест да на ка сни је пре дао се Бе о град.

Мер си је ме ђу тим са 12 ба та љо на и 8 ко њич ких пу ко ва оти шао на зад 
у Ба нат, ка ко би шти тио Бе о град од не при ја тељ ских упа да. Принц Еуген је 
на ро чи то на ре дио Мер си ју да се, осим вој не без бед но сти, по бри не и за 
уну тра шње по сло ве Ба на та; ма да ни је ра до же лео да ви ди вој ну и ци вил ну 
власт об је ди ње не у истим ру ка ма, бу ду ћи да је знао да су и нај и зван ред ни
ји ге не ра ли са мо у рет ким слу ча је ви ма [кадри?] да упра вља ју осво је ном 
зе мљом, ипак је по ве рио [...] он ни је до зво лио се би да под не се ни је дан 
пред лог ко ји се ти цао уну тра шњег уре ђе ња, са мо је дан ко ји је ве ро вао да 
мо ра на го ве сти ти, а то је да би Ба нат тек ка сни је тре ба ло при са је ди ни ти 
Угар ској. Њи ме је тре ба ло упра вља ти от при ли ке као и Ер де љом, по себ ном 
про вин ци јом ко ја је ста ја ла не по сред но под вла шћу ца ра. 

Што се са мог Те ми шва ра ти че, та ко је Са вој ски по но вио сво ју ра ни ју 
за по вест, да се у утвр ђе ње мо гу узи ма ти са мо Нем ци ка то лич ке ве ре. На ро
чи то је Је вре је тре ба ло др жа ти да ље ода тле, јер би у су прот ном по сле ди це 
би ле ма ње по ште на тр го ви на и нео д го вор но зе ле на ше ње, а осим то га, они су 
ви ше при вр же ни осман ли ја ма не го хри шћа ни. Услед ду го го ди шњих ве за са 
Тур ци ма они та мо по се ду ју број не при ја те ље и до у шни ке, са ко ји ма сто је 
у нај у жем до слу ху. Сто га је на ро чи то на њих тре ба ло обра ти ти па жњу, и у 
сва ком по гле ду се чи ни ло по жељ ним да се пред ви ђе не тр го вач ке ве зе са 
Тур ском оба вља ју пре ко хри шћа на, ко ји би на ме сто Је вре ја до шли у град.17

17 Graf Mercy (Fort set zung), Gros sbec ske re ker Woc hen blatt, 14.4.1860.
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Као што је пле ме ни ти принц Еуген рет ко гре шио у про це ни љу ди, та
ко ни ми шље ње ко је је имао о Мер си ју ни је би ло по гре шно. Под ње го вим 
вођ ством ре сур си Ба на та раз ви ли су се на из не на ђу јућ на чин. Зе мља ко ја 
је [некада сто]лећима [била] под чвр стим јар мом, по че ла је бр зо да на пре
ду је и цве та. [...] дах хри шћан ске ци ви ли за ци је. Па ипак, пре не го што је 
Мер си раз вио сво ју пу ну сна гу и оства рио сво је пла но ве, опо зван је са по при
шта сво је ак тив но сти. Из ме ђу Аустри је и Шпа ни је из би ше но ви спо ро ви. 
За слу гом прин ца Еуге на Мер си ју је по ве ре но за по вед ни штво на Си ци ли ји 
и то не сто га што је овај имао ве о ма ви со ко ми шље ње о ње го вој вој нич кој 
спо соб но сти, већ за то што је Мер си у Ба на ту по ка зао да је ве о ма до бро 
раз у мео ка ко се ус по ста вља власт у но во за до би је ној про вин ци ји, ко ја на 
под јед нак на чин слу жи на ко рист и до бро бит и ца ру и на ро ду. 

Мер си је 22. ма ја 1719. го ди не са от при ли ке 19000 љу ди кре нуо из Ба је. 
Че ти ри да на ка сни је по ја вио се на си ци ли јан ској оба ли. На Стром бо ли ју18 
се су срео са ге не ра лом Цу мјун ге ном (Zu mjun gen) и они су од лу чи ли да се 
ис кр ца ју код Па ти ја. Ово ис кр ца ва ње се од и гра ло без да су Шпан ци по ку
ша ли да га спре че. Они по ди го ше свој ло гор пред Ме ла цом и по ву ко ше се 
у Фран ка ви лу. 

Ме ђу тим, то ли ко сре ћан по че так за се ни ле су по те шко ће са ко ји ма је 
Мер си мо рао да се из бо ри. Као нај ве ћа од свих чи ни ла му се од бој ност ста
нов ни штва, ко је се ту и та мо хва та ло оруж ја ка ко би по мо гло шпан ској вој
сци у бор би про тив цар ских тру па. На су прот то ме, Мер си ју је би ло стро го 
за бра ње но да упо тре бља ва на си ље над ста нов ни штвом, осим у слу ча ју 
крај ње ну жде; јер, на ста нов ни ке се има ло гле да ти не као на не при ја те ље, 
не го на цар ске по да ни ке, и на да ло се да ће се њи хо ва од бој ност укло ни ти 
до брим по сту па њем, а они при до би ти за но ве вла да о це. 

Дру га пре пре ка за Мер си ја би ла је не до ступ ност рат них за ли ха, ко ји
ма је био снаб де вен. Не до ста так нов ца, тај ве чи ти про блем, ис по ља вао се 
све ви ше и ви ше. Тру па ма је мо гао би ти ис пла ћен са мо део зла та. Жи ве жне 
на мир ни це до пре ма ле су се са ве ли ких уда ље но сти, а услед мањ ка то вар
них жи во ти ња, је ди ног пре во зног сред ства ко је је на Си ци ли ји мо гло на ћи 
упо тре бу, Мер си је био при мо ран да у ту свр ху ис ко ри сти (сво ју) ко њи цу. 

У та ко не по вољ ним окол но сти ма, Мер си је имао сре ће да су под ње
го вом ко ман дом ста ја ле иза бра не сна ге, а ге не ра ли и ви ши офи ци ри ко ји 
су му би ли при дру же ни спа да ли су ме ђу нај бо ље у цар ској вој сци. 

Мер си ју су тре ба ле ско ро три не де ље да се снаб де свим по треп шти
на ма, да се мо гао на да ти успе ху про тив не при ја те ља. Цар ска вој ска је 17. 
ју на 1719. кре ну ла из ло го ра крај Ли ме ри ја. На кон му ко трп ног тро днев ног 
мар ша кроз ка ме ни ти и бре го ви ти пре део, ска па ва ју ћи од же ђи под зра ци
ма си ци ли јан ског сун ца, Мер си је ко нач но сти гао до вр хо ва Тре Фон та не, 
ода кле је угле дао Шпан це уло го ре не у рав ни ци Фран ка ви ле. На тај при зор 
уз вик ра до сти про ло мио се у вој нич ким ре до ви ма, ко ји су, умор ни од до та
да шњег че ка ња, при жељ ки ва ли бор бу. До ње је и до шло сле де ћег ју тра, али 
она ни је до ве ла до же ље ног ис хо да. Иако ни Мер си ни ти ње го ви ге не ра ли 
ни су ште де ли сво је тру пе, иако су се ови по след њи бо ри ли с не ви ђе ном 

18 Стром бо ли – ма ле но вул кан ско остр во се вер но од Си ци ли је (Ф. К.).
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хра бро шћу, ни је им ус пе ло да ис те ра ју Шпан це из њи хо вих ро вов ских по
ло жа ја. Мер си је мо рао да се по ву че. Иако је био ра њен, и то не бе зна чај но, 
по ву као се на та ко до сто јан ствен на чин, да се мар киз де Ле де ни је усу дио 
да га го ни. 

Код Мо те је Мер си за у зео по во љан по ло жај, ода кле је мо гао да мо три 
на не при ја те ља ко ји се још увек на ла зио код Фран ка ви ле и вре ба на при
ли ку да из но ва на пад не. Али не у мор ни пре гор, са ко јим је оба вљао сво је 
ду жно сти вој ско во ђе, имао је за по сле ди цу то да га је 11. ју ла 1719. го ди не 
за де сио сли чан мо жда ни удар као пре две го ди не у ло го ру пред Бе о гра
дом. Два са та је ле жао као мр тав и ма да је по том опет до шао све сти, бе ше 
пот пу но об не ви део. Бу ду ћи да у та квом ста њу ни је мо гао ду же оба вља ти 
сво је ду жно сти, пре дао је ко ман ду ге не ра лу Цу мјун ге ну и дао оти ћи у Ре ђо. 

Ипак, не сре ћа је и овог пу та би ла про ла зна и уско ро се по но во на шао 
са сво јим тру па ма. Ове су се уло го ри ле пред Ме си ном и кре ну ле да ко па ју 
ро во ве спрам ци та де ле. Упр кос свим на по ри ма и мар љи во сти во де ћих 
офи ци ра оп са да гра да ишла је спо ро. Као глав ни узрок то ме мо ра се узе ти 
по мет ња ко ја је вла да ла око На пу ља и ко ја је учи ни ла да Мер си кре не го
то во без за ли ха. Та ко ђе ни ло ше рас по ло же ње Си ци ли ја на ца пре ма цар
ским тру па ма ни је оста ло без ути ца ја. Бри жљи вим по сту па њем Мер си се 
на дао да ће се осе ћа ње Си ци ли ја на ца пре ма ца ру још мо ћи про ме ни ти на
бо ље. И у том ми шље њу чвр сто га је по др жа вао принц Еуген, ко ји је увек 
пре по ру чи вао ми лост и по ште ду. 

Мер си је са не стр пље њем иш че ки вао до ла зак по моћ них тру па, ко је 
му је тре бао до ве сти фелд мар шал по руч ник Бо не вал из Ђе но ве. Он се на
дао да ће ње го вом по мо ћу не са мо бр же при ве сти кра ју оп са ду ци та де ле, 
ко ја је не пре ста но пру жа ла од лу чан от пор, не го је ра чу нао и на то да ће 
ре ши ти про блем ма са на о ру жа ног ста нов ни штва ко је је чи ни ло не мо гу
ћим до воз би ло ка квих за ли ха ко је су до ла зи ле коп не ним пу тем. Ко нач но, 
Бо не вал се ис кр цао 8. ок то бра 1719. го ди не на оба ли Си ци ли је са 10000 
љу ди. Де сет да на ка сни је ци та де ла Ме си не пре да ла се на кон истин ски слав
не од бра не, јер су шпан ске тру пе то ком овог по хо да на Си ци ли ји по ка за ле 
хра брост до стој ну пам ће ња, хра брост ка ква се ви ше не ви ђа.19

Не мо же се ре ћи да су на кон овог осва ја ња Мер си је ви по ду хва ти на 
Си ци ли ји кре ну ли срећ ни јим то ком не го ра ни је. Же сто ке рас пра ве са Бо
не ва лом, ко ји ни је же лео да се пот чи ни ни Мер си ју ни ти Цу мјун ге ну, озна
чи ле су по че так но вих на пе то сти. Бо не вал се опи рао да до пу сти да Мер си 
по де ли сна ге ко је је он до вео на Си ци ли ју и упо тре би их та мо где на ђе за 
сход но. Принц Еуген, коме су се стра не у спо ру обра ћа ле, сма трао је, са
свим ра зу мљи во, да је гроф Бо не вал по гре шио и овај је из но ва без у слов но 
пот чи њен Мер си је вој ко ман ди. Али ни Мер си ни је мо гао би ти осло бо ђен 
сва ке кри ви це. Опо ме нут је због си ли не сво јих на сту па, хит но му је пре
по ру че но одр жа ва ње нај бо љих мо гу ћих од но са са пот чи ње ни ма и ху ма но 
по сту па ње са по да ни ци ма; на ње го ве ве чи те при ту жбе због не до стат ка за ли
ха од го во ре но је по зи ва њем на Шпан це, ко ји су без ика кве по мо ћи спо ља 
би ли у ста њу да се одр же у зе мљи. Мер си је тре ба ло да учи ни исто, бу ду ћи 

19 Graf Mercy, Gros sbec ske re ker Woc hen blatt, 21.4.1860.
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да је би ло не мо гу ће да те рет одр жа ва ња чи та ве си ци ли јан ске вој ске пад не 
на те рет На пуљ ској кра ље ви ни. 

Под та ко про ме ње ним окол но сти ма уско ро је су коб из ме ђу су прот
ста вље них пар ти ја ре шен на за до во ља ва ју ћи на чин. Мер си је на кон то га 
оти шао са Си ци ли је, где је у пра вом сми слу ре чи мно го то га до жи вео, ку ћи 
у Те ми швар и вра тио се упра вља њу Ба на том (мај 1720). 

Мер си је по све тио све сво је сна ге ци ви ли зо ва њу и кул ти ви са њу по ве
ре не му про вин ци је и про сто је не ве ро ват но ко ли ко је учи нио за кра так 
вре мен ски пе ри од од 13 го ди на (до 1733). Ов де до ли ку је да том ства ра лач
ком ра ду по све ти мо ви ше па жње, јер тек та да смо у ста њу да упо зна мо 
овог енер гич ног чо ве ка као ства ра о ца ба нат ске кул ту ре и по све ти мо му 
ча сну успо ме ну. 

Под ге не рал ном ко ман дом Ба на та та ко ђе је ста јао и је дан део осво је не 
Ср би је. Ка ко би се у обе ове про вин ци је уве ла ко мор ска упра ва, Ба нат је 
по де љен у 12, Ср би ја у 3 ди стрик та. Сва ки ди стрикт имао је свог управ ни
ка, ко ји је сто ло вао у глав ном ме сту и имао јед ног за ме ни ка. Сва ко се ло има
ло је ме сног су ди ју (кне за, гра до на чел ни ка), а над зор над од ре ђе ним бро јем 
се ла имао је оберк нез. Овим вр ши о ци ма вла сти при до да ти су нео п ход ни 
чи нов ни ци и они су има ли да се бри ну за све по ли тич ке, при вред не и прав
не по сло ве по ве ре них им ди стри ка та. Због не до стат ка спо соб них љу ди, Мер
си је био при мо ран да два, па и три ди стрик та пре да на упра ву ис тој осо би. 

Мер си је на да ље тра жио на чин да на се ли опу сте лу зе мљу и тло пре
кри ве но мо чва ра ма, тр ском и шу ма ма пре тво ри у плод но зе мљи ште за 
ора ње. Сто га су де ли мич но осно ва на но ва се ла, а ста ра про ши ре на. У ту 
свр ху Мер си је по звао ко ло ни сте из Не мач ке, Ита ли је, чак из Шпа ни је. Та
ква но ва се ла би ла су: Бе ла Цр ква у но во па ла нач ком ди стрик ту, исто вре ме
но и се ди ште управ ни ка и пу ков ни ка илир ске ре ги мен те, на да ље Све ти Пе
тар, За дор лак, Но ва Бе ше но ва, Но ви Пе чуј, Де та, Ку дриц (Гу ду ри ца – Ф. К.), 
Бру ке нау, Гу тен брун, ко ји су на се ље ни швап ским и оста лим не мач ким ко
ло ни сти ма. Мер си дорф је до био име по осни ва чу и Ита ли ја не за жи те ље. 

Пре ма Но вом Ара ду на Мо ри шу и пре ма Ђар ма ти на се лио је Нем це, 
али ови бе ху изо ло ва ни од Вла ха; у Беч ке ре ку је, ко нач но, на се лио Шпан
це из Би ска је, ко ји су ме сто про зва ли Но ва Бар се ло на, али то име бе ше не
ста ло са по нов ним до ла ском стра на ца, на кон што су они (Шпан ци – Ф. К.) 
ма ње од до мо ро дач ких Ср ба мо гли да из др же штет на ис па ре ња у те шком 
ва зду ху обли жњих мо чва ра. 

Ово ста нов ни штво, ме ђу тим, би ло је за Мер си ја са мо сред ство за по
ди за ње по љо при вре де и уво ђе ње сна жне до ма ће при вре де, бу ду ћи да је он 
знао да ће успе шна об ра да зе мљи шта уско ро удах ну ти жи вот ин ду стри ји 
и умет но сти. Ка ко би се то по сти гло, по звао је у Ба нат ис ку сне зе мљо рад
ни ке и уме шне за на тли је, на ро чи то Ита ли ја не, и ве ли ко ду шно их по мо гао. 
Они су упу ће ни у пре де ле око Мер си дор фа, Ги ро де, Ђар ма те, око ли ну Те
ми шва ра, у Де ту, Вр шац и Бе лу Цр кву. Пре ци зна ис пи ти ва ња тла и из ве
де не про бе по твр ди ли су да кли ма до зво ља ва уз гој не ких ју жњач ких про
из во да. По го то во се те жи ло ка при ла го ђа ва њу ра зних тра ва, по пут бро ћа. 
Исто та ко и цве кла, из ко је се це ди ло уље, а ко ја се ко ри сти ла за об ра ду 
ву не, у сви лар ству, за осве тље ње и у дру ге свр хе. Ста ро се де о ци ма је по ка
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за на на пред ни ја кул ту ра га је ња жи та ри ца; на у чи ло их се бо љој не зи и 
при пре ми ви на; по де ље не су им воћ не сад ни це и упо зна ло их се са уз го јем 
и опле ме ња ва њем. Глав на па жња би ла је усме ре на на сви лар ство. У мно
гим ме сти ма по диг ну те су план та же ду да, а за њи хо во уни шта ва ње би ла 
је про пи са на смрт на ка зна, што је би ло при ме ре но та да шњем кул тур ном 
ни воу ста ро се де ла ца. Мер си је за и ста у два или три на вра та дао да се из вр
ши та ква ка зна и сви управ ни ци, њи хо ви за ме ни ци и ме сне су ди је мо ра ли 
су са нај ве ћом па жњом во ди ти ра чу на о овим за са ди ма. 

У Те ми шва ру је осно вао „Фа брич ку че тврт” ко ја се и да нас та ко зо ве 
и ту по ди гао мли но ве за па пир, гво жђа ре, ко вач ни це, хо ланд ске пре се за 
уље, тек стил не ра ди о ни це и дао на се ли ти све са ме за на тли је. Ов де је ни
кла и сви ла ра над ко јом је не по сре дан над зор имао за слу жни опат Ро си.20

Али све ово ни је ни у ком слу ча ју ис цр пе ло да ље Мер си је ве пла но ве 
и на ме ре. Бр да уда ље на не ко ли ко ми ља од глав ног гра да би ла су пре кри
ве на гу стим шу ма ма, ко је ни су до но си ле ни ка кве ко ри сти, осим што су 
ну ди ле уто чи ште без број ним зве ри ма. Из о би ље дрв не гра ђе има ло је до
бро до ћи гра ду и фа бри ка ма у по во ју. Да ље је би ло нео п ход но да се ви шак 
при род них и ве штач ких про из во да пре ра спо де ли са уског про сто ра у ме
ста ко ји ма је био по тре бан, чи ме би се раз ви ли тр го ви на и са о бра ћај. У ту 
крај њу свр ху ни је пре о ста ја ло ни шта дру го не го да се Бе геј из бес крај них 
кри ву да ња свог то ка спро ве де у до бро уре ђе но ко ри то, ко је се про те за ло 
од Фа че та до Беч ке ре ка. Ода тле су то вар ни бро до ви мо гли кроз ушће Бе ге
ја код Ти те ла пре ла зи ти у Ти су, а ода тле у Ду нав и та ко пла си ра ти бо га те 
при род не си ро ви не и ин ду стриј ске про из во де Ба на та на свет ско тр жи ште. 
По че ло се да кле са ко па њем ка на ла под Фа че том, ода кле је ишао у го то во 
пра вој ли ни ји пре ко Ра ки те, Ба лин ца и Ки се та до Те ми шва ра, где се де лио 
у че ти ри ру кав ца и на кон јед ног скре та ња око ло твр ђа ве кре тао да ље ско
ро до Кле ка, где је ишао до ста рог реч ног ко ри та. 

Мер си је ва де лат ност та ко ђе се огле да ла и у утвр ђи ва њу и улеп ша ва
њу глав ног гра да (Те ми шва ра – Ф. К.). Твр ђа ва је би ла зна чај но про ши ре
на, са гра ђе не су ве ли ке ка сар не, а по себ но се во ди ло ра чу на о из град њи 
цр ка ва, на ро чи то би скуп ске ка те дра ле. На ме снич ка, би скуп ска, као и па
ла та ко ман дан та утвр ђе ња има ју сво ју из град њу да за хва ле Мер си је вом 
пре го ру. И пра во слав на са бор на цр ква за јед но са епи скоп ском па ла том са
гра ђе не су под ње го вим вођ ством. 

Мер си је ва је на ме ра би ла да Те ми швар бу де ме ђу нај леп шим гра до ви
ма Мо нар хи је, и овај град му, пре свих, има мно го да за хва ли. Ње го вом за
слу гом град је до био пи ја ћу во ду, бу ду ћи да је у фа брич кој че твр ти по диг
ну то по стро је ње, ко је је во ду из Бе ге ја под зем ним ка на ли ма спро во ди ло у 
град. Мер си је та ко ђе по бољ шао од брам бе не си сте ме Ста ре Ор ша ве и из
гра дио но ве у Но вој Ор ша ви, Ме ха ди ји, Но вој Па лан ци, Ко ви ну и Пан че
ву. Исто та ко се по бри нуо за од го ва ра ју ћи сме штај чи нов ни ка у про вин ци
ји и под њим су из ра ђе ни пла но ви за ка сар не од ко јих не ке се још и да нас 
мо гу на ћи у по је ди ним ме сти ма (нпр. у Ча ко ву, Но вом Пе чу ју, Вр шцу и 
дру гим на се љи ма). 

20 Graf Mercy, Gros sbec ske re ker Woc hen blatt, 28.4.1860.
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Усред сво јих пла но ва и по бољ ша ња, Мер си ја је из не на дио рат ко ји је 
опет из био 1733, из ме ђу Аустри је, Шпа ни је и Фран цу ске, а ко ји га је за у век 
одво јио од ње го вог бла го сло ве ног мир но доп ског ра да. Мер си је као фелд
мар шал по ста вљен за глав но ко ман ду ју ћег сна га у Ита ли ји. Кра јем 1733. 
на пу стио је Ба нат и по жу рио у Ју жни Ти рол где је сти гао кра јем ја ну а ра 
1734, ка ко би пре у зео вођ ство над та мо шњим тру па ма и што је пре мо гу ће 
кре нуо у по нов но осва ја ње Лом бар ди је. Не по сред но пред по че так кам па
ње, по но во је имао мо жда ни удар 9. мар та 1734, ко ји га је за де сио усред на
пор не ак тив но сти, као и два пу та пре то га – пред Бе о гра дом и то ком си ци
ли јан ског по хо да – и на не ко вре ме учи нио не спо соб ним за оба вља ње ду
жно сти. По но во је из гу био вид; па ипак ни је хтео да од у ста не да сво је ге
не ра ле [...], би ло је мо гу ће уче ство ва ти, лич но [...] ис пу ни ти, да [...] сви су 
би ли чвр сто убе ђе ни да су Мер си је ве пат ње не у о би ча је но не у ме ре не (?)

Ипак, Еуген Са вој ски ни је же лео да се од лу чи на то да гро фу Мер си ју 
ус кра ти вр хов ну ко ман ду, ако је по сто ја ла на да за ње гов ско ри опо ра вак. 
То ли ко је био си гу ран да се Мер си раз у ме у вођ ство не го би ло ко дру ги. 
Сме ста му је по слао вој ног ле ка ра Жур де на, са за дат ком да бр зо омо гу ћи 
Мер си је во оздра вље ње. Исто вре ме но је тра жио од прин ца Лу дви га од Вир
тем бер га, пр вог вој ско во ђе до Мер си ја, да га из ве шта ва о то ме да ли се мо
же на да ти ско ром опо рав ку фелд мар ша ла или не. 

Ра зу мљи во је да чо век Мер си је вих осо би на ни је же лео да при ста не на 
од у зи ма ње пре не тих му овла шће ња. Али, бу ду ћи да је ње го ва бо лест по
тра ја ла већ ви ше од ме сец да на, Са вој ски му је 14. апри ла 1734. пи сао да се 
на да да ће рат не опе ра ци је већ по че ти, јер сма тра да би би ла не по пра вљи
ва ште та да јед на та ко ле па вој ска ду го оста не не ак тив на. Сто га се Мер си 
од лу чио на по тез, ко ји га је мно го ко штао: по прин че вом са ве ту пре дао је 
за по вед ни штво прин цу од Вир тем бер га, али је остао при вој сци ка да се 
ова да ла у ак ци ју. Но ви на пад ко ји је имао 6. ма ја, на те рао га је да на пу сти 
вој ску. Оти шао је у Аба но у бли зи ни Па до ве. Али ни та да овај не у мор ни 
чо век ни је ми ро вао ду го у бо ле снич кој по сте љи, ње гов дух че знуо је за ра
дом, ак ци јом и сла вом. Тек што му се здра вље по пра ви ло, већ је хи тао вој
сци, за ко ју је ми слио да је са дру ге стра не Пар ме, али ју је на шао код Сор
бо ла. Сме ста је учи нио све да на док на ди про пу ште но. Ипак, си ли на ње го
ве при ро да то ли ко га је об у зе ла, да је 11. ју на, дан пре пла ни ра ног на па да 
на не при ја те ља, до жи вео но ви и озбиљ ни ји на пад од ра ни јих. Са да је опет 
пре дао ко ман ду прин цу Лу дви гу и по ву као се у Ман то ву. 

Но ви ко ман дант се при бли жио не при ја те љу у на ме ри да за по де не бит
ку. Уве че 28. ју на Мер си се опет на шао у вој сци. Вид му се у при лич ној 
ме ри по вра тио; он бе ше пре у зео ко ман ду, ка ко би на ред ног ју тра на пао 
Фран цу зе код Пар ме. Сме ста је кре нуо да спро ве де тај план у де ло, без 
ика квог од ла га ња. Али већ на по чет ку кр ва ве бит ке, ко ја се од и гра ла 29. 
ју на 1734, пао је Мер си по го ђен смрт но од два кур шу ма. Ве ли ка је би ла 
по мет ња ко ја је на ста ла услед по ги би је вој ско во ђе, и упр кос ве ли кој хра
бро сти ко јом је цар ска вој ска бра ни ла свој по ло жај, дан је био из гу бљен за 
Аустри ју. 

Нај ве ћи гу би так би ла је сва ка ко Мер си је ва смрт; упр кос свим ин три
га ма ко је је принц Еуген мо жда и мо гао из не ти у ве зи са њим, об ја снио је 
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искре но да је цар у ње му из гу био „ве ли ког чо ве ка”. И овим ре чи ма же ли
мо да се при дру жи мо и ка же мо: био је ве ли ки чо век и Ба нат му ду гу је ве
ли ку за хвал ност! 

Ш – р21 

Шви ке ро вој би о гра фи ји за крај би ва ља ло до да ти не ко ли ко по да та ка 
до ко јих је до шла по то ња исто ри о гра фи ја По ду нав ских Шва ба, од но сно 
ауто ри већ по ме ну тих ра до ва. Ме ре ко је ће спро во ди ти за уна пре ђе ње Ба
на та Мер си је осми слио у тзв. Уре ђи вач ком на цр ту (у ори ги на лу: Un vor
gre i flic he Ein ric htungs Pro ject in dem Ban nat Te me svar), ко ји је пре до чен 
беч ком дво ру 16. ма ја 1719. го ди не22. На кон што га је одо брио цар Кар ло 
VI, ела бо рат је слу жио као во ди ља за це ло куп но упра вља ње у про це су ре
фор ми ко ји је за по чи њао.23

Мер си је ва вој нич ка ка ри је ра не пре кид но је ишла уз ла зном пу та њом: 
1702. био је пу ков ник, 1704. ге не ралма јор, 1707. фелд мар шалпо руч ник, 1716. 
ко њич ки ге не рал, 1733. цар ски ге не ралфелд мар шал.24 Рат у ко ме је уче
ство вао 1719/1720. во ди ла је Хаб збур шка мо нар хи ја про тив Шпа ни је, услед 
не до вр ше них спо ро ва за о ста лих из вре ме на Ра та за шпан ско на сле ђе. За
кон ским чла ном број 125 Са бо ра из 1723, Мер си је до био угар ско плем ство 
(„ин ди ге нат”) због за слу га ис ка за них на бој ном по љу про тив Ту ра ка. Исте 
го ди не ку пио је низ се ла у пре ди ја у Толн ској жу па ни ји.25 На кон што је 
по ги нуо у би ци код Пар ме, те ло му је са хра ње но у ка те дра ли у Ре ђо Еми
ли ји, а ср це, по соп стве ној же љи, пре не то је три го ди не ка сни је у Ло ре ну, у 
ка пе лу ње го вих пре да ка.26 Мер си за со бом ни је оста вио му шких по то ма ка 
– на сле дио га је ро ђак с мај чи не стра не, ко га је за жи во та уси нио – Ан тон 
Иг нац Карл Аугу стин Мер сиАр жон то, цар ски фелд мар шал, ко ман ду ју ћи 
ге не рал и на ме сник Сла во ни је и Сре ма.27

Осим у исто риј ској на у ци, Мер си јев лик и де ло об ра ђе ни су и у књи
жев но сти. Чу ве ни пи сац По ду нав ских Шва ба, Адам Ми лерГу тен брун, ода
брао је Мер си ја за јед ног од ју на ка свог нај по зна ти јег де ла – исто риј ског 
ро ма на Ве ли ка швап ска се о ба.28 Карл фон Ме лер, Гу тен бру нов епи гон, опи
сао је 1940. Мер си је ву смрт,29 а у је ку Дру гог свет ског ра та, 1943. го ди не, 
по ја вио се ро ман До ро те је фон Вел сен под на зи вом: Гроф Мер си: жи вот у 
бор би за не мач ке гра ни це.30 Као и принц Еуген Са вој ски, и Мер си је оли
ча вао не мач ки про дор на ју го и сток Евро пе, моћ ну и не за у ста вљи ву ства

21 Graf Mercy, Gros sbec ske re ker Woc hen blatt, 5.5.1860.
22 J. Wolf, н. д., 75.
23 Исто.
24 G. Se e wann, н. д., 55.
25 Исто, 60–61.
26 Исто, 63.
27 Исто.
28 Adam Müller – Gut ten brunn, Der gros se Schwa ben zug, Le ip zig 1913.
29 Karl von Möller, Der Tod des Mercy, Schwäbische Volk ska len der, Te me swar (?) 1940, 

45–48.
30 Do rot hee von Vel sen, Der Graf Mercy: ein Le ben im Kampf um De utschlands Gren zen, 

Je na 1943.
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ра лач ку енер ги ју за пад ног чо ве ка.31 У ав гу сту 2009. до био је спо менобе леж
је у Цен трал ном град ском пар ку у Те ми шва ру.

A CONTRIBUTION TO THE BIOGRAPHY OF COUNT MERCY

by

Filip Krčmar

Summary

Count Claudius Florimund Mercy (1666–1734) of Lorrainian descent, in service of 
Habsburg Monarchy, undoubtedly stands for one of the most prominent figures in history of 
Banat. After this province had been conquered by Austrian forces in 1718, Mercy served as 
its first governor. During his time in office, outstanding results have been accomplished, 
mainly in terms of economic growth. Although he was given full credit by latter Danubian
Swabian historiography (primarily because of his policy on German colonization), Mercy 
remained overshadowed by his much more popular contemporary, friend and superior Prinz 
Eugen von Savoy. Danubian Swabians wrote numerous works thoroughly analizing Mercy’s 
life and work, whereas historians of other nationalities inhabiting Banat failed to provide 
him scientific attention that he definitely is worthy of. Therefore this paper offers a short 
overview of bibliography on the subject at hand, as well as translation of the oldest known 
work regarding this topic, namely the short biography written by one of the founding fathers 
of local history in Banat – Johann Heinrich Schwicker.

31 Бран ко Бе шлин, „Два исто риј ска ро ма на о По ду нав ским Шва ба ма у 18. ве ку”, Ис
тра жи ва ња 15, Но ви Сад 2004, 191.
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О ПРЕ БЕ ГА ВА ЊУ СРП СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА 
ИЗ БА НА ТА У БАЧ КУ ТО КОМ ПР ВЕ 

ПО ЛО ВИ НЕ XVI II ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Аутор по ла зи од оп ште по зна те чи ње ни це која се односи на 
пре бе га ва ње фе у дал них, спа хиј ских и ко мор ских по да ни ка, али и гра ни ча
ра, из јед них у дру ге обла сти због со ци јал ноеко ном ског угње та ва ња и по ре
ских оба ве за и за кон кре тан при мер узи ма пре бе га ва ње по да ни ка из Ба на та 
у Бач ку, и обрат но, у ви ше та ла са то ком пр ве по ло ви не XVI II ве ка. Притом, 
из но си ста ти стич ке по дат ке о пре бе зи ма и пре пи ску жу па ниј ских, ко мор ских 
и ви ших др жав них вла сти о вра ћа њу од бе глих, као и ме ра ма за спре ча ва ње 
та кве не по жељ не флук ту а ци је по да ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ба нат, Бач ка, Вој на гра ни ца, гроф Кла у ди је Мер си.

У пр вој по ло ви ни XVI II ве ка пре бе га ва ње фе у дал них по да ни ка би ло 
је вр ло че ста, ско ро нор мал на по ја ва. Из жу па ни је се ља ци су бе жа ли због 
угње та ва ња од стра не спа хиј ске и ко мор ске вла сти у Вој ну гра ни цу, а из 
Гра ни це се бе жа ло у ци вил не, про вин ци јал не обла сти због те го ба вој нич
ког жи во та, а по том и због кон три бу ци је (по ре за), ко га су гра ни ча ри сма
тра ли не спо ји вим са њи хо вим вој ним ста ту сом у Аустриј ској ца ре ви ни. У 
вре ме Ра ко ци је вог устан ка (1703–1711) из Бач ке се пре бе га ва ло у Ба нат, ко
ји је још био под тур ском вла шћу, а ка сни је ка да је Ба нат пре шао у ру ке 
Аустри је (1718), пре бе га ва ње се на ста ви ло, јер је ста ње у ко мор ском Ба на
ту из гле да ло сно шљи ви је од ко мор ског па и од гра ни чар ског у Бач кој. Али 
исто та ко, ипак у ма њој ме ри, би ло је пре бе га ва ња и у су прот ном прав цу, 
од но сно из Ба на та у Бач ку, од но сно ис под Ко мор ске ад ми ни стра ци је Ба на
та под ко мор ску и гра ни чар ску власт у Бач кој. О то ме све до че об ја вље ни 
спи си од 1719. до 1725, пре ма ко ји ма је из Бач ке у Ба нат пре бе гло 346 по ре
ских гла ва, док је из Ба на та у Бач ку пре бе гло све га 197 гла ва.1 

Исто ри чар Ду шан Ј. По по вић кон ста то вао је да су се Ср би из Ба на та 
на се ља ва ли ви ше у Бач ку не го у Срем, јер је то „би ло лак ше оства ри ти 
пре ко Ти се не го пре ко Ду на ва”. Пре бе ге из Ба на та Ба чва ни су на зи ва ли 

1 Сре та Пе ци њач ки, „До ку мен ти о бач коба нат ским ми гра ци ја ма 1719–1725. го ди
не”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 6, Но ви Сад 1972, 105–116.; Мир ко Ми тро вић, 
„На се ља ва ње и ко ло ни за ци ја Вој во ди не 1690–1945. го ди не”, Го ди шњак дру штва исто ри
ча ра Вој во ди не, Но ви Сад 1982, 195–291.
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„Вла шка ли је” или „Вла шко зем ци”, по што су Ср би то га до ба Ба нат на зи ва
ли Вла шка. Пре ма по пи си ма од 1715. и 1720. го ди не та квих пре бе га би ло је 
у Пе тро ва ра дин ском шан цу, Гар ди нов ци ма, До ро сло ву, Ко ви љу, Ку пу си
ни, Пив ни ца ма, Чу ру гу, Фу то гу и још по не где, о че му све до че пре зи ме на 
тих љу ди, ко ја су из ве де на од њи хо вих ра ни јих ста ни шта у Ба на ту.2 

Исто ри чар Ни ко ла Пе тро вић је у свом члан ку „О при ли ка ма у Ба на ту 
по сле сло ма осман лиј ске вла сти 1716–1718.” утвр дио, на осно ву до ку ме на та 
из Беч ког ко мор ског ар хи ва, да су при ли ке у Ба на ту у пр вим го ди на ма вој не 
упра ве би ле из у зет но те шке за ста нов ни штво, ко је је услед та кве си ту а ци је 
ми гри ра ло из Ба на та у Бач ку.3

Го ди не 1725. нај ви ше пре бе га из Ба на та у Бач ку, би ло је из Ка њи же, Ча
на да, Чо ке, Еле ми ра, Арад ца, Еч ке, Ите бе ја, Бе че ја, од ко јих се ве ћи на на се
ли ла у Гар ди нов це, До ро сло во, Ту ри ју, Аду и Кр стур.4 У Чу ру гу је жи ве ло 
шест по ро ди ца за ко је је 1725. из ри чи то за бе ле же но да су се на се ли ли из Ба
на та.5 Из по пи са из вр ше ног 1733. ви ди се да је до шло до но вог та ла са пре
се ља ва ња из Ба на та у Бач ку, и то пр вен стве но из Беч ке реч ког и Ча над ског 
окру га, нај ви ше из Беч ке ре ка, Ча на да, Ку ма на, Пар да ња, Сеч ња, те се нај ве ћи 
број тих ми гра на та на се лио у Чиб, а знат но ма њи део у Ту ри ју и Ка ра ву ко во. 
За је дан не зна тан део пре бе глих ни је се мо гло утвр ди ти ме сто бо рав ка.6

То ком 1733. го ди не во ђе на је пре пи ска око пре бе га ва ња по да ни ка, ко ју 
је от по че ла скуп шти на Бач ке жу па ни је, жа ле ћи се Цар ској двор ској ко мо
ри у Бе чу на управ ни ка Ба на та, гро фа Кла у ди ја Мер си ја да ин си сти ра на 
вра ћа њу 150 по да ни ка (или по ре ских гла ва) од бе глих у Бач ку, иако он сам 
не же ли да се др жи ре ци про ци те та и да вра ћа по да ни ке из Бач ке, пре бе гле 
на ба нат ску стра ну. Та ко је већ по сту пио ра ни је, тач ни је 1725, ка да је мно ге 
пре бе ге вра тио у Ба нат из Бач ке, а пре не бре гао да исто та ко по сту пи и са 
од бе глим бач ким Ср би ма на ба нат ској те ри то ри ји, чи ме је Жу па ни ји на нео 
ве ли ку ште ту.7 Да се не би де си ла иста ствар као 1725, у спор и рас пра ву 
из ме ђу Бач ке жу па ни је и ба нат ске ад ми ни стра ци је на че лу са гро фом Мер
си јем уме ша ла се Ца ска двор ска ко мо ра с на ре ђе њем да Ба нат ска ко мор ска 
упра ва у Те ми шва ру вра ти од бе гле Ба чва не и да у тој ства ри по шту је пра во 
ре ци про ци те та.8 У исто вре ме 6. мар та 1733, она је и од се ге дин ског ко мор
ског пре фек та Шта у да хе ра за тра жи ла да из Бач ке вра ти од бе гле Ба на ћа не, 
да се др жи ре ци про ци те та и да пред у зи ма ме ре ра ди спре ча ва ња бу ду ћег 
са мо вољ ног пре бе га ва ња по да ни ка на би ло ко ју стра ну.9 

Не зна мо ка ко је Шта у да хер по сту пио, тим ви ше што је ге не рал Мер си 
по но вио свој зах тев за вра ћа ње од бе глих Ба на ћа на и што је по дру ги пут у 
Бач ку по слао свог иза сла ни ка ра ди вра ћа ња чак 200–300 „ку ће до ма ћи на”, 

2 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, 76.
3 Ни ко ла Пе тро вић, О при ли ка ма у Ба на ту по сле сло ма осман лиј ске вла сти 1716–

1718, Miscelanea, књ. III, Бе о град 1974, 14–15, 33–34.
4 Сре та Пе ци њач ки, н. д., 112–115.
5 Ду шан Ј. По по вић, н. д., 76.
6 Ко мор ски ар хив у Бе чу, Двор ске фи нан си је Угар ске (Hof kam me rar chiv, Hof fi nanc 

Un garn), r. Nr. 664, März 1733, fol. 215–216.
7 Исто, fol. 211.
8 Исто, fol. 218.
9 Исто, fol. 210–211.
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ко ји су пре бе гли у Бач ку пре ви ше го ди на и „та мо, по себ но у Чи бу и Гар ди
нов ци ма по ста ли до бри до ма ћи ни”.10 По вра так ових љу ди у Ба нат би умно
го ме оште тио Бач ку жу па ни ју и до вео до осет ног сма ње ња ње не по пу ла ци је.

Из гле да да су не ки од по да ни ка вра ће ни у Ба нат али их је ве ћи на оста
ла у Бач кој, на шта упу ћу је не да ти ра ни по пис, на стао по сле 1733, у ко ме се 
кон ста ту је да су не ки од њих по мр ли, да се дру ги не мо гу про на ћи, а да су 
тре ћи ро ђе ни у Бач кој, и да је реч за пра во о по врат ни ци ма а не о пре бе зи ма.11

С об зи ром на зна чај по да та ка, по себ но оних ста ти стич ких, из два по
пи са од бе глих по да ни ка, као и на пи та ња с тим у ве зи, сма тра мо да ови 
спи си за слу жу ју да бу ду у це ли ни пу бли ко ва ни, с на шим ин тер вен ци ја ма 
у угла стим за гра да ма. 

Спи си гла се:

Бaч, 9 ја ну ар 1733.
Скуп шти на Бач ке жу па ни је Цар ској двор ској ко мо ри по во дом зах те ва 

управ ни ка Ба на та, ге не ра ла Мер си ја, да Жу па ни ја вра ти пре ко 150 ње го вих 
из бе глих по да ни ка, иако јој он не вра ћа ње не у Ба нат пре бе гле се ља ке.

Ex cel sa Ca me ra Auli ca
Qvan doq vi dem Ex cel len tis si mus, et Ilu stris si mus Do mi nus S[ac ri] R[o ma ni] 

Im perÿ Co mes de Mercÿÿ Ca spi Ma reschal lus et Ba na tus Pömes Va ri en sis Ge ne
ra lis Com men dans, cer tos co lo nos, nu me ro cir ci ter cen tum qvin qva gin ta aliq vot, 
ex pra e fa to Ba na tu in Bo na Ex cel sae Ca me rae Auli cae in hu ju sce Co mi ta tus gre
mio si ta, ex pro pris, et pri va ta ip so rum met Con si de ra ti o ne tran slo ca tos, et re sti tui 
de si de ra ret, sed et No stri in aeq va li fe re qvan ti ta te, qvi il luc pro fu gis sent, No bis 
Vi ci sim Ju re Re con ven ti o nis red den di ve ni rent, Imo An no 1725. qvam plu ri mi via 
fac ti, et ma nu po ten ti, sic jam fun da ti, et be ne ra di ca ti, cum ma xi mo re liq vo rum 
con tri bu en ti am, qvo rum Ter re num absq[ve] ul la per cep ti fruc tus re cog ni ti o ne, et 
le ga li ter, ob ve ni en te re di tu um exin de con tri bu ti o ne usu a runt, eo ab duc ti fu is sent, 
ostro rum il luc pro fu go rum, li cet apro mis si, nul la ta men sub se cu ta re sti tu ti o ne.

Hinc Ex cel sae Ca me rae pra e ju di ci um om ne evi ta re vo len tes, in tem po re 
de bi to cum re spec tu re pa e sen tan dum du xi mus, Qva te nus cir ca con ser va ti o nem, 
et ma nu ten ti o nem pra e vie mo do huc tran smi gran ti um, et ex Ba na tu No bis re sig
nan do rum Co lo no rum dig ne tur eam adin ve ni re mo da li ta tes, ut et il li sta bi li ta ti 
su ae pro spi ce re, et om ne Pu bli ci su ae Ma[ jes]t[a] tis Sa cr [a tis si] mae Aeraÿ dam num 
pra e ca ve ri va le at, ali oq vin Nos Reg ni Le gi bus cir ca re sti tu ti o nem Co lo no rum con
di tis ac co mo da re ne ces si ta bi mur. Qvo in ne go tio dum Gra ti os sum pra e sto le mur, 
si mul per se ve ra mus.

Ex cel sae Ca me rae Auli cae
Ex Ge ne ra li Con gre ga ti o ne No stra in obli ga tis si mi et hu mil lli mi

Op pi do Bacs die 9. Ianu arÿ An no 1733. ser vi Uni ver si tas Pra e la to rum
Ce le bra ta. Ba ro num, Mag na tum et 
 No bi li um Co mit [a] tus 
 Bac si en sis
(HKA, Hoff. Un garn, r. Nr. 664, März 1733, fol. 211)

10 Исто, fol.212–213.
11 Др жав ни ар хив Ма ђар ске, Бу дим пе шта, C–42, Ac ta Mi scel la nea, fasc.16, Nr.149.
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Цар ска двор ска ко мо ра Ба нат ској ко мор ској ад ми ни стра ци ји у Те ми
шва ру на ла же да ко мор ском пре фек то ра ту у Се ге ди ну вра ти све по да ни ке 
ко ји су из Бач ке пре бе гли у Ба нат и да се у том по гле ду др жи ре ци про ци те та.

Hoch und Wohlge boh ner
Wir ha ben nicht Er man glet, So wohl an die Königl[iche] Hung [a rische] Hof 

Can zleÿ, al so auch das Pra e fec to rat ambt zu Se ge din die Verfüg[ung] Zu thuen, 
da mit al le je ne Un tert ha nen, wel che sich auch da sig [en] Ba nat hin weg und in das 
Bac ser Land herüber be ge ben ha ben, dem je nig [en], So sich von sel th[en] Ihro 
Kaÿs[er lic hen] Ad mi ni stra tion al da an mel den, und die Ent wic he ne Un tert ha nen 
Spe ci fi ce an ze ig [en] wird, ganz ohnwe i ger lich ab ge fol get, und auch künftig hin, 
da der gle ich emi gran ten fer ner shin herüber Kom me ten, sol ches in al le weg 
ob ser vi ret wer den sol le.

Gle ic hwie aber hin ge gen von sel th[en] das Bac ser Co mi ta ta Vermög des sen 
in abschri frt hi er ne ben fin di gen Schre i bens die gle ic htsal ti ge an ze i ge bescheh [en], 
dass auch aus ge dac hten Com [m]i tat fa sat eine gle ic he anyahl d[e ren] Un tert ha nen 
hin weg, und in den Ba nat Te me svar sich be ge ben ha ben sol le, und sol chen nach 
die gleichmässige Re sti tu i rung zu ruc khlas sung de ren sel ben an ver lan get, auch 
di e ses Be ge hren an sich selb sten ganz bil lich ist.

Alss wol le Sÿ Kaÿs[er lic he] Ad mi ni stra tion die gle ic hstal ti ge Vork he rung 
thuen, da mit hin ge gen al le Un tert ha nen, wel che sich aus den Bac zer Land in den 
Ba nat hinüber be ge ben, dem je ni gen, so sich von se it hen das Co mi tats, und das 
Ca [mer ]al Pra e fec to ra tambs zu Se ge din, al da an mel den, und die Ent wic he nen 
Un tert ha nen Spe ci fi ce dart huen wird, die die gleichmässige ab fol glas sung ge
stat tet, und auch füro hin beÿ der gle ic h[en] fählen d[a]s Re ci pro cum gep flo gen, 
mit hin ieden Land se i ne Con tri bu en ten beÿge lass[en] werd[en].

 Uns übri ges etc. Wi enn den 6. Martÿ [1]733.
 An
 Die Kaÿs[er lic he] Ad mi ni star tion
 Zu Te me svar
  Hil lprand, m.p.
  Cro per, m.p.
(HKA, Hoff. Un garn, r. Nr. 664, März 1733, fol. 218)

Ко мор ски пре фект Јо зеф Ан тон Шта уд ха у ер Цар ској двор ској ко мо ри 
ра ди упут ства ка ко да по сту пи по во дом зах те ва ге не ра ла Мер си ја да се 
вра ти 200–300 ку ће до ма ћи на ко ји су из Ба на та пре ви ше го ди на пре бе гли 
у Бач ку, нај ви ше у Чиб и Гар ди нов це.

Hochlöb[liche] Kaÿ[ser lic he] Hoff Cam [m]er
Ihro Hochgäfl[iche] Ex cel lenz
Es ist in der lezt [en] Zu Pet ter war de in ge hal ten Par ti cu lar Con gre ga tion des 

Löbl[iche] Bäczer Com [m]i ta te pro po ni ret wor den, wie dass S[e i ne ]r Hochgäfl[ichen] 
Excell[enz] H[er ]r Ge ne ral Veldt Mar schall Graf Mercÿ eine Neüe Spe ci fi ca tion 
einig [er] vor vüllen Ja hren aus den Temesvärer Ba nat herüber in den Bäcczer 
Ca [mer ]al Dis trict mi grir ten Un tert ha nen (wo run ter auch we lic he, so an noch beÿ 
tüh[ischen] Ze i ten aus Eben di ser Landschaft hinüber sich be ge ben ha ben) zum 
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hof tig sten zwar auch ge dacht Löbl[ichen] Co [mi] t[a]t an dass Hochlöbl[ichen] 
Gu ber ni um nac her Pres burg geschri ben zu ha ben, mel dung get han hat, all di e
we il len aber von der aus noch ke i ne zuverlässige ant wort he run ter Er gan gen, und 
im [m]i telst Hoc hged [ac hter] S[e in ]r Excell[enz] H[er ]r Ge ne ral Veldt Mar schall 
aber ma hlen einen aige nen Of fi cir mit eini gen auss di e sen Bäczer Co [mi] t[a]t 
ohnlängst hinüber in das Ban nat ge tret te nen zi mlich erar me ten, und fast nichts 
ha ben den In hol de nen ein ge lang ten Be richt nach herüber ge sen det, mit hin 
widerholtenermass[en] Bis 2 a 300 me i stent he ils gu et ter Würt hen )wo run ter sich 
fast 2 gan ze dörfer als Zeb und Gar di nof ze be fin den) mit al len ge walt zurück 
ge stel ter an ver lan get.

Zu ma hlen aber we der ich noch d[a]s Löbl[ichen] Co [mi] t[a]t oh ne Vorwiss[en] 
undt Be felch ho her In stan zen diss zu berwürk hen unss ge tra uen. Alss ha be Euer 
Hochgäfl[ichen] Excell[enz] und Gna den ein sol chen un tert he nigst Beÿbrin gent, 
ge hor samst sich an fra gen wol len, ob sel bi ge In sass[en] Ex tra di ret wer den sol len, 
od [er] nicht? Ge wiss ist, dass wan di se ab ge ge ben Ih nen vülle von de nen al ti sten 
undt bes ten Fa mi lien vol gen, der ge stal ten die von einer Zet he ro zi mlich an ge
wac hsse ne Ortschaf ten di mi nu i ret wer den dörfen. 

In un tert he nig ster ge wer ti gung [etc] mich emp fe hle.

Se ge din den 12 ten Martÿ A[nno] 1733. 
 Un tert he nigs ge hor sam ster
 Jos.int.Sta u dac her, m.p.
(HKA, Hoff.Un garn, r.Nr. 664, März 1733, fol. 212–213)

Спи сак по да ни ка ко ји су из Ча над ског и Беч ке реч ког окру га пре бе гли 
у Бач ку и стал но се на се ли ли у њој, по нај ви ше у Чи бу.

Spe ci fi ca tion
No mi na de ren Dis tric
ten und Dorfschaf ten 
wo ra us die Un tert han
nen ent wic hen

No mi na de ren Un tert han nen wel che 
ent wic hen

No mi na d[e re]n 
Dorfschaf ten wo hin 
sie ent wic hen in der 
Bac zer Co mi tat

Csa na der Dis tr [ict] 
Von Sannath

Ju ka Co bany mit 2 Brüd[er]n;
Mi li sav Mu di pra ja mit 1 Sohn;
Ni co la Go ve dar;
Tho dor Sel le ni Pe ra;
Mi lu tin Jo van mit 1 Sohn;
Ni co la Ran ko mit 2 Bru dern;
Ca ra Jan ko Sohn;
Ig nat Bo do loschin Bru der mit 2 Söhn;
Ni co la Pe rin;
If go;
Me dak Hal lasch;
Ivko Radoicze

St. Ivan

Körestur

D o

D o
Pa ra da

D 0

Ster bacz

Ohnwis send
Körestur
Si vacs

Szento oder Sivacz
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Von Pat tee Pe tric za Ker zia ober Kness mit 1 Bru
der, 3 Söhnen; 
Subotha Vucsanin;

Ca ra bu ka
D 0

Von Gyal la Mi lu tin Ju ja lia;
Schivan Pataz

Rec zka
Guzova

Von Sa ra vol la Sto ich ......;
Gru ban To do ra;
Radovan Zolla

Carabuka

[Von] St.Mi ko los Sa ria Ser din;
Ivan Trakaschovicz

Si vaz
Cseba

Bec zke re ker Dis tr [ict]
Von Ellimier To dor Kur skan ka mit 1 Bru der Mi hal;

Mi los Ka naschan mit 2 Brüdern;
Mihat Szermit

Cse me

Cse ba oder Cse nej
Vörvas

Von Ku ma ni Go ic za Ku man za nin;
Jo van Czor dak;
Idi os Vu ja ko vicz mit 1 Bru der; 
Mal lescha Mic ha i lo;
La za Ko vac zo vicz mit 1 Bru der;
Sta ja Csor tasky mit 1 Bru der;
Pe ro Su ha zar mit 1 Sohn;
Sto ich Kla bath mit 2 Brüdern;
Ni co la Ko larsky mit 2 Brüdern; 
An dria Ko vac ze vicz;
Ra di voj Ko vacz;
Phi lipp Ko vac so vicz;
Stephan Lazin

Scho va

Cse ba

Ohnwis send wo hin 
Cze ba

Tu ria

Cse ba
Ver bass
Turia

Von Betschej Ri sta Sa rin mit 1 Bru der;
Ni co la Rain mit 1 Bru der;
Pa ja Ka la taz mit 2 Bru der;
Mi licz Bog da no vicz;
Ga bril lo; 
Juricza

Tu ria
D 0
Cze ba
D 0
D 0

Von Bar dan Con stan tin Mar tin zan;
Schi van Gyur gin;
Ves se li Vu i zin;
Ma rin ko Osto icz;
Ra di voi Vu i zin mit 1 Bru der;
Cser ni Ja cob;
Zve ja Vi zin;
Mi losch Bec zke re kan;
Da mian Sleb sa;
Jo van Mar ko;
Radivoi Gladno Igray

Czeba
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Von Bec zke rek Zwe ja Ka ra ka lasch;
Ra di voi Klan ti gra mit 1 Bru der;
Nin ko Ju rat mit 1 Bru der;
Mar co Su bin;
Ju rat Ka rascho vicz;
Mi lu tin Co na san mit 3 Söhn;
Kir sta Mar git mit 1 Bru der;
Ar sin Sil laschan mit 1 Bru der;
Mil lan ka Rassy;
Mil sche Pe reschan mit 3 Brüdern;
Sto jan Csa bit;
Ne del ko Uroschin;
Ju rath Jos sin;
Subbota Toschbit

Cze ba

Cze ba
Von Szet zan Ju rad Ma rin nebst ver heürat hen Brü

dern;
Ju rat, und Ma xim, dann einen ohnver
heürat he nen Sohn Ne del ko;
Milia, Jaka, Nicola; Mihailo 
Maniczlonicz

Cze ba

Ohnwissend wohin

(HKA, Hoff. Un garn, r. Nr. 664, März 1733, fol. 215–216)
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ON THE DEFECTION OF THE SERBIAN POPULATION FROM BANAT 
TO BAČKA DURING THE FIRST HALF OF THE 18th CENTURY 

by

Vladan Gavrlović

Summary

Defection of the population from Banat to Bačka, and sometimes to a smaller extent 
vice versa, was a very frequent phenomenon in the first half of the 18th century. The author 
presents statistical data about the defections and the correspondence of the district, chamber 
and higher state authorities about the return of the defectors, as well as the measures for the 
prevention of such undesirable fluctuation of subjects. This is testified by the documents 
from 1719 to 1725, according to which the defection in both directions included several 
hudred persons. The paper also presents a document with the names of the defectors from 
Banat to Bačka, who were settling in the Bačka district, specially in Cseb, for many years.



UDC 355.085.1:929 Vojnović M.
323.27(497.113)”1848/1849”

В л а д а н  Г а  в р и  л о  в и ћ

ПО ДА ЦИ О ГРА НИ ЧАР СКОЈ ПО РО ДИ ЦИ ВОЈ НО ВИЋ 
ИЗ МА ЗИ НА (ЛИЧ КА РЕ ГИ МЕН ТА)

СА ЖЕ ТАК: Ми лош Вој но вић је нај и стак ну ти ји члан ове гра ни чар ске по
ро ди це. Ро ђен је 15. фе бру а ра 1821 (ст. кал.) у се лу Ма зин (Лич ка ре ги мен та). 
За ка пе та на срп ске на род не вој ске изабран је 11. ју ла 1848. О ње го вој ис так
ну тој уло зи, лич ној хра бро сти и по жр тво ва њу све до че во де ће лич но сти Срп
ског по кре та, па три јарх Јо сиф Ра ја чић, вожд Ђор ђе Стра ти ми ро вић, Јо ван 
Дра ку лић и дру ги. Био је и опу но мо ће ни пред став ник срп ске на род не вој ске 
у ње ним не по сред ним ве за ма са до бро во љач ким је ди ни ца ма, ка ко на под
руч ју Срп ске Вој во до ви не та ко и у са мој Кне же ви ни Ср би ји. По сле ре во лу
ци је 1848/49, жи вео је у Ве ли ком Беч ке ре ку или Еле ми ру. Умро је 28. ма ја 1901 
(ст. кал.) у Срп ском Ча на ду.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ма зин, Лич ка ре ги мен та, Ми лош Вој но вић, Срп ски 
на род ни по крет 1848/49

*

Срп ски на род ни по крет је до ста из у ча ван у на шој исто ри о гра фи ји и о 
ње му је мно го то га на пи са но. Ме ђу тим, но вим ис тра жи ва њи ма, пре све га 
ар хив ским ра дом са зна је мо за но ве, исто ри о гра фи ји не по зна те лич но сти и 
уло ге ко је су они има ли у том из у зет но ва жном исто риј ском раз до бљу. Јед
на од њих је и на род ни ка пе тан Ми лош Вој но вић, чи ја се за о став шти на 
на ла зи у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Ка ко сам Вој
но вић на во ди он је као „већ из у зет но стар чо век, од осам де сет ле та” сво ја 
до ку мен та пре дао та да шњем управ ни ку Ма ти це и до бром при ја те љу Те о
фи лу Ди ми ћу. 

О на род ном ка пе та ну Ми ло шу Вој но ви ћу и ње го вом уче шћу у Срп ском 
на род ном по кре ту пр ви пут смо пи са ли по во дом одр жа ва ња на уч ног ску па 
(Бе о град, сеп тем бра 1998.)1 на те му „Срп ски на род ни по крет у ре во лу ци ји 
1848/49”. Ре зул та ти ис тра жи ва ња до ко јих смо та да до шли, ко ри стив ши гра
ђу Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске у Но вом Са ду (РОМС), сва ка ко ни су 
би ли ко нач ни. Но ви по да ци до ко јих смо до шли у по гле ду ове лич но сти 

1 У исто и ме ном Збор ни ку ра до ва наш чла нак под на сло вом „Ми лош Вој но вић, срп 
ски на род ни ка пе тан у Ба на ту 1848/49”, 251–258.
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омо гу ћи ли су нам не са мо из ла га ње чи ње ни ца ве за них за Ми ло ша (Ми хај
ла) Вој но ви ћа већ и за осве тља ва ње по је ди них чла но ва ње го ве по ро ди це. 
Сво ја раз ма тра ња о пу ту на род ног ка пе та на Ми ло ша Вој но ви ћа и ње го вом 
уче шћу у Срп ском на род ном по кре ту из ло жи ли смо у не ко ли ко ра до ва иза
шлих у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју, Ис тра жи ва њи ма и На ста ви 
исто ри је.2 Овим ра дом же ли мо да упот пу ни мо ову сли ку са до сад не по зна
тим по да ци ма о по ре клу ње го ве по ро ди це. 

*

Ми лош Вој но вић, ро ђен је 15. фе бру а ра 1821. у се лу Ма зин, у Лич кој 
ре ги мен ти.3 Он ни је, ка ко смо ра ни је прет по ста вља ли, си но вац или син Јо ва
на Вој но ви ћа – ун тер лајт нан та Вла шкоилир ске ре ги мен те, ко ји је био по
сла ник на Те ми швар ском са бо ру.4 Ми лош је, ка ко сам на во ди, син Ни ко ле 
(гра ни ча ра) и Је ле не, ко ји су осим ње га има ли још тро је му шке (Ва су, Да
ни ла, Јо ву) и тро је жен ске де це (Ста ну, Сто ју и Ма ри ју).5 Ми лош је кр штен 
не по сред но по ро ђе њу, од но сно 22. фе бру а ра 1821 (ста ри ка лен дар) у Цр кви 
Све те Ма ри је у Ма зи ну и том при ли ком до био је име Ми хај ло.6

Отац Ни ко ла, ка да је Ми ло шу би ло 2 го ди не, остао је без же не Је ле не, 
ко ја је умр ла и ве ро ват но би ла са хра ње на у Ма зи ну (1823). Ни ко ла се уско
ро по но во оже нио Фе о до ром, са ко јом ни је имао де це, јер би их Ми лош у 
сво ме опи су си гур но спо ме нуо као сво ју по лу бра ћу и по лу се стре.7 Ни ко
ла је ве ро ват но као и пр ва му же на Је ле на умро у Ма зи ну по сле 1823.8

Нај за слу жни ји за ка сни је по ја вљи ва ње по ро ди це Вој но вић у Ба на ту, 
кон крет но у Пан че ву, ко је је усле ди ло већ не где три де се тих го ди на про
шло га ве ка, био је Ми ло шев ста ри ји брат Јо ва ко ји се по све тио тр го ви ни. 
Ро ђен је у Ма зи ну 1805, а умро у Пан че ву 1885. Он је, на и ме, же нид бом са 
Олим пи ја дом ћер ком пан че вач ког гра ђа ни на Мар ка Ста ни ши ћа, сво ју тр
го ви ну, ве за ну до та да за Кар ло вац и Си сак, пре ба цио у Пан че во, где се 
вр ло бр зо и сам до се лио.9

2 Вла дан Га ври ло вић, „Успо ме не из „че тр де сет и осме” на род ног ка пе та на Ми ло ша 
Вој но ви ћа”, На ста ва исто ри је, св.15, Но ви Сад 2002, 62–71; Вла дан Га ври ло вић, „Уче шће 
на род ног ка пе та на Ми ло ша Вој но ви ћа у срп скома ђар ским пре го во ри ма у Бач кој у ле то 
1848. го ди не”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, св. 63–64, Но ви Сад 2003, 221–227; Вла
дан Га ври ло вић, „Бит ка код Ку си ћа но вем бра 1848”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
св. 65–66, Но ви Сад 2004 , 235–239; Вла дан Га ври ло вић, „Ми лош Вој но вић, срп ски на род ни 
ка пе тан у Ре во лу ци ји 1848/1849”, Ис тра жи ва ња, бр. 18, Но ви Сад 2007, 175–187.

3 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, ма ну скрип ти, (РОМС, М) бр.7353.
4 На ша до та да шња прет по став ка да је Ми лош Вој но вић ве ро ват ни ро ђак или син де

пу та та Јо ва на Вој но ви ћа, ба зи ра ла се на, у оном мо мен ту, при ку пље ним до ку мен ти ма о овој 
лич но сти, за ко је смо и он да огра див ши се ре кли да ни у ком слу ча ју ни су ко нач ни. (Вла
дан Га ври ло вић, „Ми лош Вој но вић срп ски на род ни ка пе тан у Ба на ту 1848–49”, 251–258)

5 РОМС, М 7353
6 РОМС, М – 7359. Овај до ку мент је ко пи ја ори ги нал не кр ште ни це ко ја је не зна но из 

ко јих раз ло га би ла по треб на Ми ло шу (Ми хај лу) Вој но ви ћу 1845, ка да је из ва ђе на у Ма зи ну.
7 РОМС, М – 7353
8 По сле 1823, од но сно по сле ин фор ма ци је о ње го вој дру гој же нид би са Фе о до ром, о 

Ни ко ли не ма мо дру гих по да та ка.
9 РОМС, М – 7353
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С об зи ром на по ја вљи ва ње срп ског на род ног ка пе та на Ми ло ша (Ми
хај ла) Вој но ви ћа на ба нат ском про сто ру у ре во лу ци ји 1848/49. го ди не,10 за 
прет по ста ви ти је да га је брат Јо ва као ста ри ји за со бом по звао у Пан че во. 
На жа лост ни смо у мо гућ но сти да би ло шта ка же мо о дру гој дво ји ци бра
ће, Да ни лу и Ва си осим што мо же мо да за кљу чи мо на осно ву Ми ло ше вог 
све до че ња да су би ли ста ри ји од ње га.11 Уко ли ко би се у бу дућ но сти на
шли не ки по да ци о њи ма дво ји ци, сма тра мо да би се по ка за ла тач ном на
ша прет по став ка о њи хо вом ути ца ју на мла дог Ми ло ша и ње гов ода бир 
вој нич ког по зи ва, с об зи ром на ба вље ње бра та Јо ве тр го ви ном.

Њи хо ве се стре Ста на, Ста ја и Ма ри ја су ка ко из гле да оста ле у за ви ча
ју, јер „су се све три при лич но по у да ва ле за па о ре”.12

Јо ва је у бра ку са Олим пи ја дом, ко ја је по жи ве ла 56 го ди на (1818–1874) 
до био два си на – Или ју и Па вла.13 

Па вле ко ји се по све тио тр го ви ни, као и ње гов отац, умро је вр ло млад 
са је два на вр ше них 17 го ди на.14

Или ја се по све тио вој нич ком по зи ву и ка ко Ми лош на во ди 1891. је по
стао фелд мар шал лајт нант у аустриј ској вој сци. Оже нио се ћер ком ба ро на 
Ра до ше ви ћа.15

Ми лош нам не на во ди име на му шког и жен ског де те та, ро ђе них у бра
ку Или је и ћер ке ба ро на Ра до ше ви ћа, а на осно ву ко јих би смо би ли у при
ли ци да пра ти мо јед ну ро до слов ну гра ну по ро ди це Вој но вић у Пан че ву 
(Или ји ну) си гур но до Пр вог, а вр ло мо гу ће и до Дру гог свет ског ра та.

Ми ло ше ва гра на се уга си ла ње го вом смр ћу 1903. У бра ку са Ка та ри
ном, ћер ком по па Ле он ти ја Ма га ра ше ви ћа из Ти са Сент Ми кло ша (Осто ји
ће во), ни је би ло сре ће у по гле ду де це.16

На да мо се да смо овим тек стом ба рем де ли мич но по пу ни ли не ке пра
зни не у раз вој ном пу ту на род ног ка пе та на Ми ло ша (Ми хај ла) Вој но ви ћа и 
отр гли од за бо ра ва не ке при пад ни ке ње го ве по ро ди це о чи јим пу те ви ма и 
суд би на ма тре ба и да ље тра га ти.

Са чи ни ли смо уз овај при лог и ге не о ло шко (ро до слов но) ста бло по ро
ди це Вој но вић ко је, на да мо се, уз го ре на ве де на об ја шње ња и учи ње ну ле
ген ду мо же све до чи ти о раз гра на то сти јед не гра ни чар ске по ро ди це и о 
ње ним зна ме ни тим чла но ви ма.

10 Вла дан Га ври ло вић, „Ми лош Вој но вић срп ски на род ни ка пе тан у Ба на ту 1848–49”, 
252; Вла дан Га ври ло вић, „Успо ме не из ’че тр де сет и осме’ на род ног ка пе та на Ми ло ша Вој
но ви ћа”, 64.

11 „Оста сам иза ма те ре 2 го ди не стар. Отац ми се по дру ги пут же нио. Ма ти [мисли на 
маћеху] мо јој би ло име Фе о до ра и вр ло ме ра до као нај мла ђе де те има ла.” (РОМС, М – 7353)

12 РОМС, М – 7353
13 Исто 
14 Исто
15 За са да рас по ла же мо по да ци ма о Јо ва ну Ра до ше ви ћу си ну нат по руч ни ка, ро ђе ног 

у Ка ран сем бе шу, ко ји се шко ло вао на Цар ској вој ној ака де ми ји у Бе чу 1853. Уче ство вао је 
у по хо ди ма у Ита ли ји, у ра ту са Пру ском као и у оку па ци ји Бо сне и Хер це го ви не, ка да је 
уна пре ђен у чин ма јо ра, а 1887. до био је чин пу ков ни ка. Пен зи о ни сан је по сво јој мол би 1890. 
Вр ло је мо гу ће да је с об зи ром на успе шну вој ну ка ри је ру до био и ти ту лу ба ро на. (РОМС, 
М – 7353; Де јан Ме да ко вић, Ср би у Бе чу, Но ви Сад 1998, 323)

16 Ка та ри на је ро ђе на 7. мар та 1833. по ста ром ка лен да ру. Она је два пу та по ба ци ла, 
по сле че га ве ро ват но ви ше ни је мо гла за че ти ( РОМС, М – 7353).
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Вој но ви ћев текст до но си мо у це ли ни, уз на ше ин тер вен ци је у угла стим 
за гра да ма и на по ме не.

*

Ми лош (Ми хај ло) Вој но вић – ауто би о гра фи ја

Ја сам се ро дио 15 фе бру а ра [1]821 у лич кој ре ге мен ти у се лу Ма ци ну, 
оцу мом би ло име Ни ко ла а ма те ри мо јој име Је ле на.

Оста сам иза ма те ре од 2 го ди не стар. Отац ми се по дру ги пут же нио. 
Ма ти мо јој би ло име Фе о до ра и вр ло ме ра до као нај мла ђе де те има ла. 

Мој отац Ни ко ла и ма ти Је ле на има ли су још 3 си на и 3 ћер ке. Си но ви 
су се зва ли Ва са, Јо ва, Да ни ло и Ми лош17 а се стре Сто ја, Ста на и Ма ри ја и 
све су се при лич но по у да ва ле за па о ре.

Мој брат Јо ва на у чи код по па мест ног чи та ти и пи са ти и оде са жи те
љи ма ко ји су ишли у Гор ње Кар лов це18 да жи то ку пу ју. Био је та да 12 – 14 
го ди на стар и сту пи у слу жбу јед ног тр гов ца име ном Не шко, ко ји је мог бра
та Јо ву чрез ње го ве спо соб но сти и вер но сти вр ло обе ге ни ше, на ме ра ва ју ћи 
му јед ну ћер ку да ти. Али мој брат Јо ва ко ји ко ји је 10–12 го ди на код јед ног 
го спо да ра био и се би ле по за слу жио, оста ви Кар лов це и до ђе као млад и са 
мни ! тр гов ци по знат. И та ко ку пи јед ну ла ђу и поч не и он ра ну ку по ва ти и 
у Си сак и Кар ло вац на про да ју сам но си ти. И та ко се срећ но оже ни, узме 
ћер ку име ном Пи ја да19 пан че вач ког гра ђа ни на Мар ка Ста ни ши ћа, ко ји је 
још 2 се стре и јед ног бра та имао /Пер су, Ка ту – оба две удо ви це/ и Олим пи
ја ду и си на Ди ми три ја.

Мој брат Јо ва вен ча се 1835. го ди не, удо ђе сво јој же ни Пи ја ди у ку ћу. 
Пи ја да ро ди си на Или ју 23. де цем вриа по срб. [1]835 (4. ја ну а ра 1836 – те по 
рим ском) и си на Па вла 18. ав гу ста [1]837 п. срб. Или ја се по све ти вој ној а 
Пал чи ка тр го вач ком чи ну.

Кад је Пал чи ка 17 го ди на на вр шио, умре у Пан че ву као не же ња а ње
гов брат Или ја до бро се учио, до бро се оже нио а има де и тро шка. И та ко 
по ста 1891 фелд мар шал лајт нант са ви ше од лич ја /де ко ра ци ја/ и са да је 
стар 57 го ди на. Узео је ба ро на Ра до ше вић ћер ку, ко ја му је 75.000 fl.20 до
не ла, ро ди ла му је и си на и јед ну ћер ку. (Мој брат Јо ва ро дио се у лич кој 
ре ге мен ти 1805. го ди не, умро је у Пан че ву 19.ав гу ста [по ста ром календару] 
1885. Да кле по жи вео је 80. го ди на а ње го ва же на Олим пи ја да ро ди ла се 
[18]18 а умр ла 1874 у Пан че ву.

Ја сам се оже нио 1855. го ди не и вен чао сам се са Ка та ри ном, ћер ком 
по па Ле он ти ја Ма га ра ше ви ћа из Ти са Се[н]т Ми кло ша то ран тал ске жу па
ни је. Ро ди ла се 7ог мар та 1833. го ди не у тур ској Ка њи жи 21. Ро ди ла је дво је 
му шке де це и то мртви[х] (не до шче sic !).

17 Ми сли на се бе.
18 Гор њи Кар лов ци су Кар ло вац.
19 Скра ће ни ца од пу ног име на Олим пи ја да.
20 Реч је о фо рин та ма
21 Реч је о Ка њи жи, ве ро ват но не ком ма њем ме сту у Ба на ту.
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Ње на је ма ти Са ве та умр ла 1861. го ди не а отац Ле он ти је умро је 1879. 
као све ште ник у Ти са Сент Ми кло шу. Био стар 73 го ди не. Имао је 3 си на: 
Еми ла, Ју ли ју са и Па вла и ћер ку Ка ти цу. Имао је 5 си но ва и 4 ћер ке: Еми ла, 
Ју ли ју са, Пе тар и Па вле а ћер ке Ка та ри на, Ма ри ја (умр ле Ми ла и Тин ка).22

FACTS ABOUT THE BORDER FAMILY VOJNOVIć FROM MAZIN 
(THE LIKA REGIMENT)

by

Vladan Gavrilović

Summary

Miloš (Mihajlo) Vojnović was born on February 15, 1821 (old style) in the village 
Mazin in Lika, present Croatia, which belonged to the Lika border regiment. On the basis of 
the facts related to his family, one can assume that under the influence of his older brothers 
(Danilo and Vasa) he chose the military vocation and that as a young officer of the imperial 
army he happened to be near Sremski Karlovci, the centre of events of the Serbian Revolution 
in 1848/49 in which he, so far an unknown participant, had a significant role. This paper 
presents not only the facts about his family and their family tree, but also the facts which 
greatly shed light on the further path of this outstanding figure of the Serbian National 
Movement in 1848.

22 Пот пу но је не ја сна це ла ова ре че ни ца, јер у ње ном пр вом де лу го во ри да је Ле он
ти је имао 3 си на и ћер ку, док у ње ном дру гом де лу на во ди још 3 ћер ке по ред Ка та ри не (Ка
ти це) и још јед ног си на Па вла, Уко ли ко се обра ти још ве ћа па жња и овај дру ги део узме као 
ве ро до сто јан, не до ста је име петог си на. 
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Родослов породице Војновић из Мазина (Личка регимента)
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Легенда:
→ мушка деца
↔ женска деца
― брак

Никола – родоначелник породице, вероватно граничар.
Јелена – прва жена Николина, у браку изродили седморо деце (Стоју, 

Стану, Марију, Данила, Васу, Јову и Милоша).
Феодора – друга Николина жена, без деце са Николом.
Васа – без ближих података.
Данило – без ближих података.
Јова – трговац, рођен 1805. Умро 1885. Из Лике, се преселио у Панчево.
Милош (Михајло) – српски народни капетан у револуцији 1848/49, 

рођен 15. фебруара 1821 (стари календар) у Мазину, умро у Панчеву 
1903. 

Стана, Марија и Стоја – без ближих података.
Олимпијада – ћерка панчевачког трговца Марка Станишића. Рођена 

1818, умрла 1874. године.
Катарина – ћерка попа Леонтија Магарашевића из Тиса Сент Миклоша 

у таранталској жупанији. Рођена 7. марта 1833 (стари календар) у 
Кањижи (у Банату).

Илија – прво дете Јове и Олипијаде - рођен 23. децембра 1835 (по ста
ром календару), 1891 – постаје фелдмаршаллеитнант, на прагу XX 
века живи у Панчеву.

Павле – рођен 18/30. августа 1837, као друго дете Јове и Олимпијаде, умро 
1854.

Ћерка барона Радошевића – без ближих података, вероватно из доњег 
Баната.
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Ж а р  к о  Д и  м и ћ

ГДЕ И КОД КО ГА СУ БИ ЛИ СМЕ ШТЕ НИ ПО СЛА НИ ЦИ
НА БЛА ГО ВЕ ШТЕН СКОМ СА БО РУ 1861. 

У СРЕМ СКИМ КАР ЛОВ ЦИ МА

СА ЖЕ ТАК: Срп ски На род но цр кве ни са о бо ри оста так су срп ске сред
њо ве ков не тра ди ци је на род них са бо ра ко је су са зи ва ли срп ски вла да ри, а 
гу бит ком др жав но сти ар хи је ре ји Срп ске пра во слав не цр кве. Ово пра во, срп
ском на ро ду при зна то је и на кон Ве ли ке се о бе под па три јар хом Ар се ни јем 
III Чар но је ви ћем и у Аустриј ском цар ству. Са бо ри се одр жа ва ју, го то во ре
дов но, од 1708. до про па сти Аустро у гар ске мо нар хи је 1918.

Где су и код ко га су би ли сме ште ни на род ни по сла ни ци, тј. пред став ни
ци срп ског на ро да на јед ном од три Срп ска на род на цр кве на са бо ра, ко ји је 
имао и по ли тич ки кон текст, сва ка ко је пи та ње на ко је смо у овом ра ду по ку ша
ли да ти од го вор, и про на ћи од го вор на пи та ње ка ко су Са бо ри фи нан си ра ни.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бла го ве штен ски са бор, Срем ски Кар лов ци, па три јарх 
Јо сиф Ра ја чић, по сла ни ци.

Чла но ве Са бор ског од бо ра чи ни ли су: је дан епи скоп, 2 све ште ни ка и 
5 чла но ва из ре до ва све тов них ли ца. Са бор ски од бор са ста јао се че ти ри 
пу та го ди шње.

Срп ски На род ноцр кве ни са бор је одр жан у Срем ским Кар лов ци ма од 
2. до 20. апри ла 1861, у вре ме ка да па да пра во слав ни пра зник Бла го ве сти. 
По овом пра зни ку до био је и свој на зив, па је у исто ри ји остао по знат и за
бе ле жен као Бла го ве штен ски са бор, као што су још два срп ска На род но – 
цр кве на са бо ра упам ће на због свог зна ча ја за срп ску исто ри ју: Те ми швар
ски са бор одр жан 1790. и Мај ска скуп шти на одр жа на у Срем ским Кар лов ци
ма 1848. Бла го ве штен ски са бор био је на кон ова два прет ход но по ме ну та. 
Тре ћи, зна ча јан по ли тич ки са бор, на ко јем су пред став ни ци срп ског на ро
да у Мо нар хи ји, тра жи ли по ред уоби ча је них очу ва ња цар ских при ви ле ги ја 
Ле о пол да I и ве ћа на ци о нал на пра ва и очу ва ње тек ство ре не у На род ном 
по кре ту 1848–1849 срп ске Вој во ди не.1 На жа лост, развој политичких при
лика у Хабзбуршкој монархији није ишао на руку српском на роду. Срби су 
били под сталним и будним оком осветољубивих губитника у рату 1848/1849. 
Хаб збур шка мо нар хи ја је у по ку ша ју да осу је ти осло бо ди лач ку бор бу угње

1 Жар ко Ди мић, На род ноцр кве ни са бо ри, Да ни ца, Ву ко ва за ду жби на, Бе о град 2010. 
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те них на ро да об ја ви ла на пречац, без озбиљ ни јих вој них при пре ма 1859. рат 
Пи је мон ту и том при ли ком пре тр пе ла два те шка по ра за код Ма ђен те и Сол
фе ри на и та ко из гу би ла Лом бар ди ју. Овај рат и по раз про тив та да шње Ита
ли је, тј. Сар ди ни је и Фран цу ске, ко ја је пот по ма га ла Пи је монт, озбиљ но су 
пот ко па ли те ме ље Ба хо вог ап со лу ти стич ког ре жи ма и от кри ли све сла бо
сти Аустриј ске ца ре ви не и отво ри ли у њој ду бо ку по ли тич ку кри зу, што је 
иза зва ло по ли тич ка и сва ка дру га пре ви ра ња и озбиљ на не за до вољ ства – нај
ве ћа код Ма ђа ра.

На кон ових по ра за Беч ки двор је био при си љен да учи ни из у зет не 
уступ ке Ма ђа ри ма. Ок то бар ском ди пло мом од 20. ок то бра 1860. вра ћен је 
ра ни ји устав, а 26. фе бру а ра 1861. об ја вљен је тзв. „фе бру ар ски па тент”. Овим 
по те зи ма у Мо нар хи ји је уве де но фе де ра тив но уре ђе ње с цен трал ним пар
ла мен том у Бе чу. Гроф Мен сдорф Пу ји имао је да, по пи та њу Вој во ди не, 
са слу ша не са мо Ср бе, не го и пред став ни ке Ма ђа ра, Не ма ца и Ру му на. Ду
хо ви то је при ме тио наш углед ни исто ри чар Но вак Ра до нић, нај по сле „и 
чи вут ске ра би не ре, ’оће ли срп ско Вој вод ство или га не ће ду – за ствар, за 
ко ју су Ср бљи по то ци ма крв про ли ва ли.”2

Пред став ни ци Ср ба зах те ва ли су да се о ста ту су Вој во ди не ре ша ва 
са мо на срп ском На род ноцр кве ном са бо ру. Ме ђу тим, не где у то вре ме, 27. 
де цем бра 1860. го ди не об ја вље на је цар ска од лу ка ко јом је кру но ви на Срп
ско Вој вод ство и Та ми шки Ба нат уки ну та и на осно ву ма ђар ских „др жав
ноправ них пре тен зи ја” при кљу че на Кра ље ви ни Угар ској, што је иза зва ло 
огром но не за до вољ ство ме ђу Ср би ма. Да би не ка ко сми ри ли не за до вољ ство 
срп ског на ро да у Мо нар хи ји, беч ка вла да је по зва ла срп ског па три јар ха Јо си
фа Ра ја чи ћа да по ша ље два де сет пред став ни ка ра ди пре го во ра о бу ду ћем 
устрој ству срп ске Вој во ди не. Па три јарх Ра ја чић је од био да то учи ни са 
обра зло же њем да ни је овла шћен да од ре ђу је пред став ни ке срп ског на ро да, 
не го да је то пра во је ди но срп ског На род но – цр кве ног са бо ра.3 Да би из вр
ши ли при ти сак на опо зи ци ју Угар ског са бо ра и не ка ко што хит ни је уми
ри ли Ср бе при лич но ре зиг ни ра не на мет ну тим при са је ди ње њем срп ског 
Вој вод ства Угар ској, беч ка вла да је на ин си сти ра ње др жав ног ми ни стра 
Ан то на Шмер лин га и по ца ре вом одо бре њу, тј. ње го вом лич ном пи сму од 
5. мар та, са зва ла На род ноцр кве ни са бор Ср ба из Вој вод ства, али без пред
став ни ка срп ске Ба нат ске гра ни це и Шај ка шког ба та љо на. Овај са зив, тј. 
цар ски указ об на ро до ван је 16/28. мар та 1861. с лич ним пот пи сом Ан то на 
Шмер лин га. У овом до ку мен ту по зи ва се Шмер линг на де гла ра то ри ју или 
ре скрипт од 16/27. ју ла 1779.4 Са бор је тре бао да ста ви сво је пред ло ге „у 
об зи ру на ујем че но одр жа ње од ста ри на по сто је ћих срп ских при ви ле ги ја и 
за ко ни тих ег зе ку ти ве, а по гла ви то на срп ску на род ност и је зик, и да пре
ци зно фор му ли ше усло ве и га ран ци је, ко је на ђе да су ну жне по во дом ин
кор по ра ци је срп ског Вој вод ства у Кра ље ви ну Ма ђар ску.” По сле ове цар ске 
од лу ке упра ва Вој вод ства је у Те ми шва ру би ла пот чи ње на ма ђар ском двор
ском кан це ла ру ба ро ну Ва ју. Ни же управ не вла сти вр ши ле су сво ју функ

2 Др Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни, Но ви Сад 1990, 311.
3 Др Ду шко По пов, Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да, књ. 3, Но ви Сад 1995, 295.
4 АСА НУК МП „А” 260/1861.
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ци ју до 1. ма ја 1861, а по том су це ла ад ми ни стра ци ја и пра во су ђе не ка да шњег 
срп ског Вој вод ства пре шли у над ле жност ма ђар ских вла сти.5

Бла го ве штен ски са бор от по чео је с ра дом 2. и тра јао до 30. апри ла 1861. 
Сма тра се да је Бла го ве штен ски са бор „пр ви по јав срп ског пар ла мен тар ног 
жи во та”.6

У овом ра ду нас ин те ре су је где су и код ко га би ли сме ште ни пред
став ни ци срп ског на ро да, ко ји су уче ство ва ли у ра ду Са бо ра у Срем ским 
Кар лов ци ма. Про то кол, али и оби чај је био да се уочи Са бо ра, у ме сту ње
го вог одр жа ва ња из вр ше озбиљ не при пре ме. То ком за се да ња и тра ја ња Са
бо ра на род ни пред став ни ци че сто су са слу га ма или скром ном прат њом 
би ли сме шта ни у углед ним при ват ним кар ло вач ким ку ћа ма, ко је су за ту при
ли ку би ле при ла го ђе не по тре ба ма углед них и ва жних го сти ју. Осим то га, 
Са бо ри су при вла чи ли и ве ли ки број зна ти жељ ни ка, ду хов них, све ште них 
ли ца, по ли ти ча ра и но ви на ра, тр го ва ца, за на тли ја и др. у но ви је вре ме. Ми
сли се на дру гу по ло ви ну XIX ве ка. Би ло је по треб но обез бе ди ти по ред 
сме шта ја и шта ле за сме штај ко чи ја, ко ла, за тим хра ну за ко ње. Уочи Са
бо ра знао се ко на чан спи сак оче ки ва них по сла ни ка ко ји се на ла зио код ми
тро по ли та, ка сни је (од 1848) па три јар ха, па је уна пред и уго ва ран сме штај. 
О све му је на рав но био упо знат и кар ло вач ки Ма ги страт.

За пр ву по ло ви ну XVI II ве ка са чу ва на су и об ја вље на са мо два та ква 
до ку мен та, ко ја по ти чу са Са бо ра одр жа них 1735. и 1749. у Кар лов ци ма. Кар
лов ча ни су и за еко ном скосо ци јал не при ли ке пр ве по ло ви не XVI II ве ка 
мо гли да обез бе де до вољ но ку ћа за сме штај ве ли ког бро ја љу ди, с об зи ром 
да су би ли бо га то ме сто са ве ли ким бро јем имућ них гра ђа на, ме ђу њи ма 
нај ви ше тр го ва ца и за на тли ја. Ку ће су пре ма све му су де ћи ра ни је би ра не и 
при пре ма не за ову на ме ну. Оне су мо ра ле да ис пу не не ке од основ них 
усло ва, пре све га да бу ду до вољ но про стра не, чи сте и да су до ма ћи ни по
ште ни и углед ни гра ђа ни, та ко да ту мо гу да бо ра ве и углед ни го сти.7 Ка
ко код ова два по ме ну та по пи са, ко је по ми ње још Ди ми три је Ру ва рац, та ко 
смо сти гли и до до ку ме на та, тј. по пи са ве за них за рад Бла го ве штен ског са
бо ра. Пр ви је до ку мент из Va rie8 кар ло вач ког Ма ги стра та Ар хи ва СА НУ у 
Срем ским Кар лов ци ма, ко ји је пи сан ру ком на не мач ком је зи ку и у на сло
ву гла си „Ли ста квар ти ра о сме шта ју де пу та та (по сла ни ка) за Срп ски на
ци о нал ни кон грес, без да ту ма, та ко да се ни је од мах мо гло утвр ди ти о ком 
се Са бо ру ра ди, тек по ре ђе њем спи ска на род них пред став ни ка на Бла го ве
штен ском са бо ру, спи сак се у нај ве ћем бро ју име на по кло пио. Овај спи сак 
пи сан је ру ком и но си сле де ће по дат ке:

1. Зва ње уче сни ка на Са бо ру; 2. Ње го во име и пре зи ме, за тим; 3. Зва ње; 
4. Кућ ни број; 5. Име и пре зи ме кар ло вач ког до ма ћи на.

5 Др Ду шан Ј. По по вић, исто,... 311.
6 Д. Попов, Ен ци кло пе ди ја Срем ских Кар ло ва ца, ... стр. 18.На ла зи мо у на шој исто ри о

гра фи ји не ко ли ко да ту ма о ду жи ни тра ја ња Бла го ве штен ског са бо ра, аутор у тек сту, кроз 
ци тат из во ра ко ри сти по да так ко ји је у из во ру на зна чен.

7 Иси до ра То ча нац, Срп ски на род но – цр кве ни са бо ри (1717–1735), Бе о град 2008, 40.
8 АСА НУК, Va ria (по пис по сла ни ка и код ко га су сме ште ни)
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Сле де ћи, мо же мо ре ћи, нео би чан до ку мент, ка да су срп ски на род но – 
цр кве ни са бо ри у пи та њу, је штам па ни пла кат9 фор ма та 60х40 cm, та ко ђе 
на не мач ком је зи ку, ко ји је штам пан у Ми тро по лиј скогим на зиј ској ти по
гра фи ји10 1861. Као и прет ход ни и овај (пла кат) – до ку мент у на сло ву го во
ри, тј. но си ин фор ма ци ју где су и код ко га су се „на квар ти ру” на ла зи ли 
пред став ни ци срп ског на ро да уче сни ци на Бла го ве штен ском са бо ру.11

Овај до га ђај пред ста вљао је за Кар лов ча не не та ко че сту при ли ку да 
се пред ста ве у нај бо љем све тлу пред углед ним го сти ма из срп ства ши ром 
це ле Аустриј ске мо нар хи је. У те да не, Кар лов ци и Кар лов ча ни ди са ли су 
као је дан у до ма ћин ској ат мос фе ри не скри ва ју ћи свој по нос као до ма ћи на, 
али и као ста нов ни ка, гра ђа на ме ста у којем се од ви ја ова ко ва жан до га ђај 
за на ци ју, срп ску цр кву и срп ски на род. Би ли су то нео бич но зна чај ни и 
ле пи пра знич ни да ни ко ји су се пам ти ли и тра ја ли ме ђу ста нов ни ци ма ове 
пре ле пе фру шко гор ске ва ро ши це у ко ју су ма кар за тре ну так би ле упр те 
очи свих Ср ба у ца ре ви ни. Ов де су за да не са бо ро ва ња Кар лов ча ни су сре
та ли све што је у нај ве ћем бро ју би ло цвет и на да Срп ства.

Уче сни ке Бла го ве штен ског са бо ра при хва ти ла су 63 кар ло вач ка до ма
ћи на. Не ки од њих, као што су Сте ван Ма тић, Пер си да Жив ко вић, Ге ор ги
је Пе и чић, Ата на си је Кли са рић, Те о дор Ча кић, Сте фан Слан ка ме нац, Ва са 
Ма рин ко вић и ба рон Алек сан дар Ра ја чић, при ми ли су у сво је до мо ве по дво
је на род них по сла ни ка, док је у ста ром Ми тро по лиј скопа три јар шиј ском 
дво ру би ло сме ште но 6 епи ско па и ар хи ман дри та. По ред углед них кар ло
вач ких до ма ћи на из спи ска ви ди мо да су по себ на гру па „до ма ћи на” би ле 
же не. Реч је, ка ко при ме ћу је Иси до ра То ча нац, о по што ва ним же на ма, удо
ви ца ма углед них Кар лов ча на.

У са став Бла го ве штен ског са бо ра ушли су па три јарх и епи скоп бач ки, 
те ми швар ски и вр шач ки, као и 75 све ште нич ких и све тов них по сла ни ка 
из обла сти срп ског Вој вод ства. За цар ског ко ме са ра по ста вљен је ге не рал 
ма јор Јо сиф Фи ли по вић,12 а за пред сед ни ка Са бо ра па три јарх Јо сиф Ра ја
чић. По ред па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа на Са бо ру су уче ство ва ли и епи
ско пи: те ми швар ски Са му и ло Ма ши ре вић, вр шач ки Еми ли јин Кен ђе лац, 

9 Пла кат штам пан на не мач ком је зи ку у Ми тро по лиј скогим на зиј ској ти по гра фи ји 
1861, са спи ском по сла ни ка Са бо ра и њи хо вих до ма ћи на у Кар лов ци ма.

10 Ми тро по лиј скогим на зиј ска ти по гра фи ја осно ва на је на за у зи ма ње па три јар ха Јо
си фа Ра ја чи ћа 1858. и ра ди ла је до 1866.

11 Исто...
12 Фи ли по вић Јо сиф од Фи лип сбер га, ба рон и аустриј ски ге не рал (Го спић, Ли ка, 

28.6.1819 – Праг, Че шка, 6.8.1889). Ро ђен је у лич кој офи цир ској по ро ди ци. Са се дам на ест 
го ди на сту пио је у аустриј ску вој ску, а 1839. по стао је офи цир. Слу жио је у ви ше ме ста и 
ре ла тив но бр зо на пре до вао. Био је члан Глав ног ста на ба на Је ла чи ћа са ко јим је уче ство вао 
у до га ђа ји ма 1848/49. у Бе чу, а за тим у Ма ђар ској. Ге не рал је по стао 1859. го ди не. За не ке 
по бе де код Сол фе ри на од ли ко ван је, а плем ство, тј. ба рон ство до био је 1860. го ди не. Исте 
го ди не пре ла зи у Зе мун, да би 1861. го ди не, уче ство вао као цар ски ко ме сар на Бла го ве
штен ском са бо ру у Кар лов ци ма. Ка сни је је био и вр хов ни за по вед ник Че шке. Ко ман до вао 
је аустро у гар ским тру па ма при ли ком оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не, где је и остао на че
лу упра ве на но во о сво је ним про сто ри ма. 

Ви д.: Јо ван С. Ра ја до чић, Би о гра фи је Ср ба за пад но од Ду на ва и Дри не, књ. III, Про
ме теј, Но ви Сад 2009, 949–950.
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бач ки Пла тон Ата нац ко вић. Пред став ни ци, тј. на род ни по сла ни ци на Са
бо ру, сти гли су из сле де ћих ме ста:

Ба нат су пред ста вља ли из Про то пре зви те ри ја та ки кинд ског: Па вао 
Вла хо вић, про та; Па вао Би бић, на ме сник и па рох ме ле нач ки; Па вао фон 
Ри ђич ки (од Скри бе шћа); Др Па вле Три фу нац (мла ђи), сре ски на чел ник; 
Ак сен ти је Ра до вић, но тар; Ђор ђе Ра дак, адво кат; Ко ста Пе тро вић, ди рек тор 
еко но ма та; Да ни ло Ди ми три је вић, адво кат; Ми хај ло Сто ја но вић, адво кат; Па
вао Не дић, ре ви дент; Ђор ђе Стан ко вић, ак ту ар; Ве ли зар Ми шко вић, ак ту ар.

Пред став ни ци беч ке реч ког Про то пре зви те ри ја та би ли су: Да ни ло Ста
јић, про та; Алек сан дар Ву ков, па рох мо ло шки; Срећ ко Ми хај ло вић, вла
сте лин; Ев ста ти је Ми хај ло вић, са вет них вр хов ног об ла сног су да; Па вле 
Три фу нац (ста ри ји), ми ни стар ски са вет ник; Ми хај ло Та на зе вић, са вет ник 
окру жног су да; Сте фан Ву ков, адво кат.

Про то пре зви те ри јат те ми швар ски пред ста вља ли су: Јо ван Да ма скин, 
ве ли ки жу пан; Пе тар Чар но је вић, ве ле по сед ник; Сте фан Дра ку лић, па рох те
ми швар ски (фа брич ки); Сте фан Ми лен ко вић, па рох те ми швар ски (град ски); 
др Ли ви је Ра ди во је вић, са вет них вр хов ног об ла сног су да; ба рон Јо сиф Ми
лу ти но вић, пот пу ков ник. 

Из Про то пре зви те ри ја та вр шач ког уче ство ва ли су у ра ду Са бо ра: Ла
зар Сте фа но вић, па рох вр шач ки, Алек сан дар Во лић, гра до на чел ник вр шач
ки; Па вле Ја го дић, ц.к. са вет ник; Све то зар Пе ша, адво кат.

Из Про то пре зви те ри ја та ча над ског: Ђор ђе Ни ко лић, про то пре зви тер 
ча над ски; Хри сти фор Шиф ман, ин спек тор до ба ра; Сте фан Сан дић, адво кат; 
Сте фан Ге ор ги је вић, при ват ник.

Пред став ни ци Про то пре зви те ри ја та ча ков ског би ли су: Пор фи ри је Ми
ли та ре вић, па рох то вла диј ски; Са му и ло Ма ши ре вић, са вет ник об ла сног 
су да; Ми ха и ло Тран да фи ло вић, адво кат.

Пред став ни ци ма на сти ра би ли су: Ан то ни је На ко, ар хи ман дрит без дин
ски; Га ври ло Цве тић, ар хи ман дрит ме сић ки; Сте фан Ми хај ло вић, ар хи ман
дрит св.ђур ђе вач ки.

По сла ни ци из Бач ке на Са бо ру, уче ство ва ли су из Про то пре зви те ри ја та 
но во сад ског: Па вле Ста ма то вић, про та; Аврам Бор ђо шки, па рох сил ба шки; 
Ђор ђе Стра ти ми ро вић, ге не рал ма јор; др Јо ван Ха џић, цар ски са вет ник; др 
Ђор ђе Сто ја ко вић, двор ски са вет ник; др Све то зар Ми ле тић, гра до на чел ник 
но во сад ски; Јо ван Ђор ђе вић, уред ник Срб ског днев ни ка; Ла зар До јић, сре
ски на чел ник. 

Про то пре зви те ри јат сом бор ски пред ста вља ли су: Ђор ђе Бран ко вић, 
про та; Ди ми три је Ра јић, па рох си вач ки; Три фун Ата нац ко вић, са вет ник 
Об ла сног су да; Све то зар Ми лу ти но вић, др жав ни од вет ник; Алек сан дар Сто
јач ко вић, се кре тар Угар ског на ме сни штва; Вла ди мир Ко ва чић, окру жни 
ин же њер; Ни ко ла Ву ки ће вић, про фе сор пре па ран ди је; Ар ка ди је Ни ко лић, 
адво кат.

Из Про то пре зви те ри ја та су бо тич ког би ли су при сут ни: Иси дор Лу дај
шић, па рох су бо тич ки; Емил Ма ној ло вић, адво кат; Са ва Ђор ђе вић, адво кат; 
Арон Јо цић, ди штрит ски се на тор; Иси дор Ко ла ре вић, ар хи ман дрит ко виљ
ски (као пред став ник ма на сти ра Бо ђа ни).



140

Срем су пред ста вља ли, из Про то пре зви те ри ја та кар ло вач ког: Па вле 
Ни ко лић, про та; др Јо ван Су бо тић, пр ви под жу пан; Јо ван Жив ко вић, дру ги 
под жу пан; Па вле Жи ва но вић, кнез у Ири гу; др Ми лош Ра до ји чић, ле кар; 
Урош Ми лу ти но вић, про та ми тро вач ки; Сте фан Стој нов, сре ски на чел ник.

Из Про то пре зви те ри ја та шид ског: Ди ми три је Мар ко вић, про та; Га ври
ло Но ва ко вић, по ча сни ју ра сор; Си ме он Фи ли по вић, адво кат.

Пред став ни ци фру шко гор ских ма на сти ра би ли су: Ни ка нор Гру јић, 
ар хи ман дрит кру ше дол ски; Лу ки јан Ни ко ла је вић, ар хи ман дрит бе о чин ски; 
Гер ман Ан ђе лић, про то син ђел, Те о фан Жив ко вић, ар хи ђа кон.13

Бла го ве штен ски са бор је ста јао на гле ди шти ма Те ми швар ског са бо ра 
(1790) и Мај ске скуп шти не (1848) да Ср би, на осно ву при ви ле ги ја и ди пло
ма, и на кра ју при хва ће них од дво ра по ли тич ких же ља, има ју пра во на сво ју 
по ли тич ку те ри то ри ју, са сво јим пред став ни ци ма вла сти у њој. Са бор је из
нео сво је же ље ве за не у по гле ду гра ни це Вој вод ства, ко је ни су срет но ре
ше не при ли ком ства ра ња (у Бе чу) Срп ског Вој вод ства и Та ми шког Ба на та, 
за тим ње го вог основ ног уре ђе ња, као и о од но су Вој вод ства пре ма дру гим 
др жав ним фак то ри ма.

Бла го ве штен ски са бор же лео је знат но уже гра ни це Вој вод ства, по ме
ра ју ћи ње го во те жи ште пре ма ју гу, ка ко би Вој вод ство би ло што ви ше срп ско. 
Због то га је Са бор ин си сти рао у свом зах те ву да у ње гов са став уђу: Срем
ски про вин ци јал, тј. сре зо ви Рум ски, Илоч ки и Ву ко вар ски; До ња Бач ка без 
де ло ва Вој не гра ни це; а од Ба на та – зе мљи ште по ред Ти се и Мо ри ша, ко је 
об у хва та раз ба ца на срп ска на се ља са Те ми шва ром, ко ји је тре ба ло да бу де 
се ди ште Вој во ди не.14 Том при ли ком из но си ли су Ср би и мно го број не ста
ти стич ке по дат ке, на рав но да за кључ ке Бла го ве штен ског са бо ра, Беч ки двор 
ни је ни имао на ме ру и ни ка да их ни је ни узео у раз ма тра ње, та ко да по њима 
ни су ни до не те ни ка кве од лу ке. Сле ди ле су и на год бе, пр во аустро–ма ђар
ска (1867), а за тим ма ђар ско–хр ват ска (1868), по ло жај Ср ба и по ред огром
них жр та ва, ко је су да ли за спас Мо нар хи је, са мо у СНП 1848/49. од све га, 
ка ко је при ме тио Ми хај ло По лит Де сан чић, Ср би ма је оста ла са мо ти ту ла 
па три јар ха. Овим на год ба ма и по год ба ма Ср би су по де ље ни на два де ла: на 
део у Ма ђар ској и део у Хр ват ској. Та ко су се срп ски Но ви Сад и Кар лов ци 
на шли раз дво је ни као да су у две др жа ве.15

Ор га ни за ци ја и са мо одр жа ва ње Са бо ра из и ски ва ли су и при лич на ма те
ри јал на средства, ко ји ма је ру ко во дио и у нај ве ћем бро ју из гле да из ми ри вао 
трошкове Са бор ски од бор, на чи јем че лу се на ла зио ис пр ва ми тро по лит, а 
ка сни је па три јарх. То ком тра ја ња Са бо ра сва ко днев но су бе ле же ни из да ци 
за хра ну у ми тро по лиј ској ре зи ден ци ји, а то омо гу ћа ва увид у ми тро по ли
то ву тр пе зу, од но сно астал. Та ко је пи са ла исто ри чар ка Иси до ра То ча нац, 
али за при ли ке Са бо ра из 1731, па та ко ка же: „по ред до ма ћих пре храм бе них 
про из во да, за по тре бе Са бо ра ку по ва на је и стра на, за то до ба ег зо тич на, 
хра на. На мир ни це су при пре ма не у ми тро по лиј ској ре зи ден ци ји и слу же не 

13 АСА НУК, Va ria (За пи сник пр вог за се да ња Срп ског На род ноцр кве ног са бо ра у Кар
лов ци ма, 21. март / 2. април 1861. го ди не – 16 ли сто ва – 31 стра ни ца) 

14 Др Ду шан Ј. По по вић, исто..., 312.
15 Исто..., 313.
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на обе ди ма ко ји ма су при су ство ва ли ко ме са ри, епи ско пи, игу ма ни и дру ге 
ва жне лич но сти.”16 

Ор га ни зо ва ње на род ноцр кве них са бо ра пред ста вља ло је, као што смо 
већ ре кли, ве ли ки на пор ко ји је зах те вао и при лич на фи нан сиј ска сред ства. 
Због фраг мен тар но сти из во ра ни је би ло мо гу ће по у зда но утвр ди ти на чин 
фи нан си ра ње Са бо ра. На жа лост, у Ар хи ву СА НУ у Кар лов ци ма ни су са чу
ва ни про то ко ли Са бор ског од бо ра за пе ри од XIX ве ка у ко ји ма би се на шли 
тро шков ни ци Са бо ра. Си гур но је да по сла ни ци ни су са ми сно си ли тро шко
ве, иако су ми тро по ли ти (кроз XVI II век) у по зив ним пи сми ма на гла ша ва
ли да „са со бо ју до вол но тро ша ка за со дер жа ни је сво је по не сут”. На ла зи мо 
по дат ке да су не ке оп шти не обез бе ђи ва ле днев ни це и пре воз, а не где су пла
ћа ни и са ва ро шке бла гај не. Из гле да да су за ове по тре бе обез бе ђи ва на сред
ства из тзв. де пу тир ских но ва ца. Због ве ли ких тро шко ва ко ји су оп те ре ћи ва
ли бу џет Ми тро по ли је за ко но да вац је 1779. про пи сао да укуп ни тро шко ви 
Са бо ра не сме ју пре ла зи ти су му од 1.500 фо рин ти.17 Да ли су се бу ду ћи са
бо ри, а по себ но на кон ве ли ке нов ча не де вал ва ци је и бан кро та од 1811, у Мо
нар хи ји при др жа ва ли ове од лу ке ма ло је ве ро ват но.18 

Овом при ли ком не ма мо са зна ња и ни смо у мо гућ но сти да пру жи мо 
пот пун од го вор ко је сно сио тро шко ве „квар ти ра” тј. сме шта ја на род них 
пред став ни ка за вре ме не та ко крат ког бо рав ка од ско ро ме сец да на тра ја ња 
Са бо ра код кар ло вач ких до ма ћи на. На осно ву већ по ме ну тих до ку ме на та 
до ко јих смо до са да до шли утвр ди ће мо где су и код ко га су би ли сме ште ни 
на род ни пред став ни ци са зна чај ним по да ци ма за про шлост Кар ло ва ца, јер 
се ов де по ја вљу ју и бро је ви ку ћа, као и име и пре зи ме и за ни ма ње до ма ћи на. 
С об зи ром на то да су мно ге од ових по ро ди ца не ста ле и дав но за бо ра вље
не, на да мо се да ће мо ус пе ти да ре кон стру и ше мо по сто ја ње нај у глед ни јих 
на ших су гра ђа на сре ди ном XIX ве ка.

Бла го ве штан ски са бор у Срем ским Кар лов ци ма от по чео је оку пља
њем „на про пи са ни на чин иза бра них по сла ни ка” у, за по тре бе Са бо ра, ода
бра ној дво ра ни Ва ро шке ку ће, тј. Ма ги стра та, тач но у 10½ са ти. Па три јарх 
Јо сиф Ра ја чић, ко ји пред се да ва Са бо ром, име ну је де пу та ци ју ко ју пред во
ђе ну епи ско пом бач ким Пла то ном Ата нац ко ви ћем, ко ја ће ви со ког цар ског 
ко ме са ра по зва ти „да Са бор отво ри ти из во ли”.19 По ме ну та де пу та ци ја, са
ста вље на од чла но ва мо на шког, све ште нич ког и гра ђан ског „чи на” пре да
ла је цар скокра љев ском ко ме са ру пу но моћ на пи сма свих при сут них на
род них по сла ни ка. За тим је цар ски ко ме сар, уз гро мо ви ти ус клик „жи вио” 
до пра ћен од стра не де пу та ци је у са бор ску дво ра ну, где је за сео на, за ње га 
по себ но при пре мље но, „уз ви ше но” ме сто под бал да хи ном. За тим је па три
јар шиј ски се кре тар про чи тао спи сак иза бра них на род них по сла ни ка из два 
срем ска сре за Ру ме и Ило ка, Бач ке и Ба на та, „као бив шег про сто ра Во и во

16 Исто..., стр. 313.
17 Иси до ра То ча нац, исто..., 44.
18 С. Га ври ло вић, Исто ри ја бан кар ства у Вој во ди ни, О нов ча ном по сло ва њу на род

них фон до ва и цр кве них оп шти на у Кар ло вач кој ми тро по ли ји (XVI II–XIX век), Ма ти ца 
срп ска, Вој во ђан ска бан ка, Но ви Сад 2001, 65.

19 АСА НУК, Va ria, За пи сник пр вог за се да ња срп ског На род но–цр кве ног са бо ра у Кар
лов ци ма, 21.март/2.април 1861.
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до ви не срб ске”.20 Овај спи сак на род них по сла ни ка за Са бор одо брен је 5. 
мар та 1861.

Про чи тао је за тим цар скокра љев ски ма јор Ма шић, као ко ме сар ски 
ак ту ар, пи смо ко јим се ге не ралма јор и бри га дир ба рон Јо сиф Фи ли по вић 
от Фи лип сбер га за цар ског ко ме са ра на „из ван ред ном” срб ском на род ном 
са бо ру „на и ми ло сти вие” од ре ђу је. За тим, „по здра вљен би цар ски ко ме сар 
од па три јар ха” го во ром у ко ме је па три јарх из нео на ме ре и ци ље ве Са бо ра 
и ука зао на ње гов зна чај по срп ски на род у Мо нар хи ји. 

Ка ква је ат мос фе ра вла да ла тих да на у Кар лов ци ма пре но си нам у 
свом до дат ку „Срб ски днев ник” у бро ју 24 од 22. мар та 1861, ко ји је пра тио 
рад Са бо ра са оп ште њи ма од про те клих пар да на: „Уто рак је да вао ц. Ко
ме сар ру чак по ло ви ци на род них по сла ни ка, а дру га по ло ви на обе до ва ла је 
код св. пар три јар ха. Ру чак је тра јао од 4–8 са ти уве че. Сва ку здра ви цу пра
ти ла је пуц ња ва то по ва. Око по ла 8 са ти по че ла је бан да шај ка шка под 
про зо ри ма ста на ц. ко ме са ра сви ра ти, а ода тле до ђе пред та ко зва ну „ка ва
ну” где се ру чак др жао. Све ти не се та ко мно го сле гло да се је два мо гло 
ићи. Ве ли ку по хва лу за слу жу ју на ши ју нач ки шај ка ши што им је бан да за 
це ло то вре ме све вре ме срб ске пе сме сви ра ла.”21

Ове руч ко ве да вао је цар ски кра љев ски по сла ник Фи ли по вић у чу ве ној 
ка фа ни „Код тру ба ча” ко ја се у то вре ме на ла зи ла у не ка да шњој Ан дре је
ви ће вој па ла ти где је у XVI II ве ку би ла сме ште на по шта, а ка сни је чу ве на 
ка фа на и хо тел „Код по штан ског ро га”. У вре ме Са бо ра за по тре бе ис хра не 
ве ли ког бро ја го сти ју ко ри шће на је и при зем на згра да уз ову Ан дре је ви ће
ву, ко ја је то ком бо га тих го ди на XIX ве ка при па да ла чу ве ној кар ло вач кој 
пле мић кој по ро ди ци Зам фи ро вић, а у то вре ме је уз ка фа ну ра ди ла и ку хи
ња, из да ва не су со бе за но ће ње и сме штај, ко ла и ко чи је. По зна ти уго сти тељ 
био је 50их и 60их го ди на XIX ве ка Зам фи ро вић, по то мак чу ве не пле мић
ке цин цар ске по ро ди це.22

У вре ме Са бо ра де сио се и је дан не мио до га ђај, ма ло по знат на шој исто
риј ској на у ци, зна ча јан и по то ме што је стра дао је дан зва ни чан пред став
ник, тј. по сла ник Са бо ра. Ка ко је пре нео Срб ски днев ник од 22. мар та 1861. 
„У сре ду ују тро, у по ла 6 са ти, ра њен је из пи што ља Ми ша (Ми хај ло) Сто
ја но вић,23 по сла ник из В. Ки кин де и ње гов слу га од Ан дри је Шо бе ра,24 
кар ло вач ког пи ва ра, код ко јег су на ста ну би ли. Пр ви ће те шко оста ти и већ 
је и све ту тај ну при мио. За са да се још не зна шта је пи ва ра на ве ло на ово 

20 АСА НУК, Va ria, За пи сник пр вог за се да ња срп ског На род ноцр кве ног са бо ра у Кар
лов ци ма, 2.

21 Срб ски днев ник, Но ви Сад број 24, 22. мар та 1861 (до да так)
22 Срб ски днев ник, Но ви Сад број 24, 22. мар та 1861 (до да так)
23 Жар ко Ди мић, Пр ва срп ска чи та о ни ца у Срем ским Кар лов ци ма 1868–2008, Град

ска би бли о те ка Но ви Сад, Но ви Сад 2009. 57–58. Срп ска чи та о ни ца у Кар лов ци ма осно ва
на је 1868. Ре ша ва ла је на сво јој ре дов ној сед ни ци од 16. де цем бра 1906. го ди не „хо ће ли се 
(Ђор ђу) То ре ру, за вре ме тра ја ња Срп ског на род ноцр кве ног са бо ра, усту пи ти про сто ри ја 
чи та о ни це за ње го ве го сте”. Ка ко се чи та о ни ца гра ни чи са То ре ро вом ка фа ном – ре сто ра
ном ве ли ка чи та о нич ка са ла би ла је од пре ке по тре бе за ве ли ки број го сти ју ко ји су до ла
зи ли у „ма ле” Кар лов це за њи хов сме штај и ис хра ну. Упра ва чи та о ни це је, на рав но, сво јом 
од лу ком за ту при ли ку иза шла у су срет кар ло вач ком уго сти те љу То ре ру.

24 Ан дри ја Шо бер,
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гро зно и кр ва во де ло. Да би се са тог слу ча ја узру ја ни на род ути шао, оде де
пу та ци ја од не ко ли ко по сла ни ка ц. ко ме са ру и за мо ли га да од ре ди ме шо
ви ту ко ми си ју, ко ја ће ис тра гу во ди ти. Цар ски ко ме сар од мах на и ме ну је за 
чла но ве те ко ми си је од стра не на род них по сла ни ка: Ми ха и ла Та на си је ви ћа, 
Са му и ла Ма ши ре ви ћа, Све то за ра Ми лу ти но ви ћа, др Ми ла на Ра до и чи ћа и 
др Бо го љу ба Ђор ђе ви ћа”. Ина че, о овом слу ча ју су не ке ма ђар ске и беч ке 
но ви не пре не ле вест ка ко је „срб ски на род ни по сла ник М. Сто ја но вић убио 
свог до ма ћи на у Кар лов ци ма”.25

 Не ду го за тим, 26. мар та пре ми нуо је од по вре да за до би је них хи цем 
из пи што ља у Кар лов ци ма „дич ни по сла ник на ших хра брих Ки кин ђа на 
Ми ша Сто ја но вић”. Уби ца, Ан дри ја Шо бер26 за тво рен је уз не пре ста ну вој
нич ку стра жу. Слу га Ми ше Сто ја но ви ћа је жив али се сум ња „да ће мо ћи 
ра ну пре бо ле ти”.27 

При ча ла се у то вре ме јед на анег до та ве за на за овај до га ђај и ње го ву 
жр тву Ми шу Сто ја но ви ћа.28

Зна чај но је по ме ну ти да је иза Бла го ве штен ског са бо ра у Кар лов ци ма 
1861. остао и зна ча јан уме тич ки траг. Пре ма фо то гра фи ји Сте фа на Вул пеа, 
чу ве ни беч ки ли то граф Јо зеф Ан тун Ба у ер.29 Из ра дио је ли то гра фи ју Са бо ра 
са пор тре ти ма свих уче сни ка, и ту мач ко је ко на сли ци име ном и пре зи
ме ном и ода кле је. Зна ме ни ти сли кар Вла хо Бу ко вац на сли као је сли ку са 
пор тре ти ма свих уче сни ка Бла го ве штен ског са бо ра срп ског на ро да у Кар
лов ци ма, где је за пред ло жак очи то ко ри стио Вул пеа. Бу ков че ву сли ку је 
ка сни је умно жа вао у оле о граф ској тех ни ци П. Ни ко лић.30 На жа лост, сли ка 

25 Сто ја но вић пл. Ми ха и ло Ми ша (Ки кин да 10. XI 1803 – Срем ски Кар лов ци, 27. III 
1861) По ти че из чу ве не ки кинд ске пле мић ке по ро ди це. У слу жбу То рон тал ске жу па ни је 
сту пио је 10. III 1834, а већ 1847. го ди не је глав ни жу па ниј ски фи шкал. Крат ко вре ме, 1853. 
го ди не био је по ста вљен за чла на оп штин ског пред сед ни штва, за јед но са Ва си ли јем Ри
стом уче ство вао је у утвр ђи ва њу тра се же ле знич ке пру ге кроз Ки кин ду. Ка да је на пу стио 
ме сто у То рон тал ској жу па ни ји ра дио је као адво кат код ба ро на Си не. Уби јен је у Срем ским 
Кар лов ци ма 1861. го ди не као ки кинд ски по сла ник за вре ме тра ја ња Бла го ве штен ског са бо ра.

Ви ди: Ду шан Де ја нац, Лек си кон по зна тих Ки кин ђа на, Ки кин да, 2004. 17.
26 Ан дри ја Шо бер (Срем ски Кар лов ци, 1834 – ?) Уочи СНП 1848–1849 за вр шио је пет 

раз ре да гим на зи је. Спа дао је у ред имућ ни јих Кар лов ча на. Осим пи ва ре ко ја је до бро по
сло ва ла имао је и ви но гра де ко ји су до но си ли око 1000 ако ва ви на. Био је оже њен, без де це 
и сма тра ли су га „не згод ним” чо ве ком.

27 „Срб ски днев ник”, број 25, Но ви Сад, од 26. ма ја 1861. го ди не, стр. 1.
28 За ни мљи ва је анег до та ве за на за овај до га ђај ко ју је пре нео Срб ски днев ник: „Љу де, 

ко ји не што др же на та ко ве ства ри, за ни ма ће за це ло јед на окол ност. У про шли пе так по звао 
је г. Јо ван Жив ко вић, под жу пан срем ски, не ко ли ко ли ца на ве че ру, ме ђу ко ји ма је био и 
не срет ни М. Сто ја но вић. Кад се до ше за сто, уста не је дан од го сти ју, па по ла у ша ли а по ла 
озбиљ но ре че да не ће се де ти за сто лом по чем их има три на ест! Го сти се оста ли сме ја ше, 
јер исти гост по знат је као ве ли ки ша љи вак. М. Сто ја но вић, та ко ђер сме ше ћи се, рек не му 
да без ика ква стра ха сед не за сто, јер ако је за и ста су ђе но да ко ји од њих умре, то је на ње га 
– Сто ја но ви ћа – као нај ста ри јег ред. У сре ду је до био Сто ја но вић „дра млие” од два пи што
ља у пр си! Је ли то суд би на или слу чај?”

29 Ба у ер Јо зеф Ан тон, ли то граф (Мин хен 1820 – Беч, 1904) Пре ма фо то гра фи ји Сте
фа на Вул пеа, Ба у ер је ура дио ли то гра фи ју и Тум пи (по пис име на уче сни ка у Са бо ру са 
ски цом пор тре та истих). Ба у ер је ли то гра фи сао за јед но са сли ка ром Па влом Си ми ћем 
„Мај ску скуп шти ну у Кар лов ци ма 1848”, 1863.

Ви д.: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2001, 482–483
30 Ле по са ва Шел мић, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2001. го ди не, стр. 169. и Па вле 

Ва сић, Умет нич ка то по гра фи ја Срем ских Кар ло ва ца, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1978, 50.
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Бла го ве штан ског са бо ра од Вла ха Бу ков ца, ко ја се на ла зи ла у збир ци Му
зе ја Вој во ди не не ста ла је, тј. укра де на је пре не ко ли ко де це ни ја.

У на став ку тек ста, до но си мо ли сту квар ти ра ко ја се на ла зи у Va rii ар
хи ва Кар ло вач ког ма ги стра та о сме шта ју де пу та та за срп ски на ци о нал ни 
кон грес.31 Текст је оби ма 3 ли ста, тј. 6 стра на, ис пи сан на 5 стра ни ца не мач
ким је зи ком. Де ло ви тек ста у ко ло на ма ис пи са ни или до пу ње ни кур зи вом, 
до пу на су ауто ра тек ста. 

Сле ди спи сак ко ји је ис пра вљен, тј. до пу њен:

Ли ста квар ти ра
о сме шта ју де пу та та за Срп ски на ци о нал ни кон грес

Ка рак тер Име госп. де пу та та ка рак тер Кућ ни 
број

Име вла сни ка 
ку ће

Но во сад ски вла ди ка/
бач ки Пла тон Ата нац ко вић адво кат 569 Сте ван Ри стић

Ар хи ман дрит Ни ка нор Гру јић 814 двор
Ар хи ман дрит 
бе о чин ски Лу ки јан Ни ко ла је вић 814 двор

Па тр. про то син ђел Гер ман Ан ђе лић 814 двор
Па тр. Ар хи ђа кон Те о фан Жив ко вић 814 двор
Кар ло вач ки 
про то пре зви тер Па вле Ни ко лић 794 У сво јој ку ћи

Ми тро вач ки 
про то пре зви тер Урош Ми лу ти но вић

Удо ви ца 
про то пре
зви те ра

851 Ели за бе та 
Мо ло вић

Шид ски 
про то пре зви тер Ди ми три је Мар ко вић Па рох 4 Гри го ри је 

Ава ку мо вић
Ко виљ ски 
про то пре зви тер Иси дор Ко ла ро вић Гра ђа нин 691 Јо ван По по вић 

Зу бан
Но во сад ски 
про то пре зви тер Па вле Ста ма то вић Гра ђа нин 808 Јо сим 

Си ме о но вић

Па рох или жуп ник Аврам Бор ђо ски
Пен зи о ни са
ни ма ги
страт ски 
кан це лист

56 Сте ван Илић

Сом бор ски 
про то пре зви тер Ге ор ги је Бран ко вић Гра ђа нин 719 Ата на си је 

Кли са рић
Па рох и ви кар у 
Ста ром Сив цу Ди ми три је Ра јић Гра ђа нин 796 Ди ми три је 

Па вло вић
Па рох и ви кар у 
Се ге ди ну Иси дор Лу да јић Ко вач 561 Ђор ђе Бо жић

Без дин ски 
ар хи ман дрит Ан тон На ко Апо те кар ска 

удо ви ца 837 Ана Вај скопф

Све ти Ге ор ги је 
ар хи ман дрит Сте фан Ми ха и ло вић Гра ђа нин 11 Сте фан 

Ми лу ти но вић

31 АСА НУК, Va ria, Ли ста квар ти ра по сла ни ка На ци о нал ног кон гре са. 
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Те ми швар ски па рох Све то зар Ми лен ко вић Гра ђа нин 67 То ма Па вло вић
Те ми швар ски па рох То ма Дра ку лић Тр го вац 7723 Ко ста Ко стић
Ве ли ко ки кинд ски 
про то пре зви тер Па вле Вла хо вић Гра ђа нин 724 Сте ван 

Ше ро глић

Па рох у Ме лен ци ма Па вле Би бић Го сти о ни чар 759 Ди ми три је 
Ра ни ми ро вић

Ар хи ман дрит Ме си ћа Ге де он Жи ве тић Тр го вац 841 Ко ста 
Кон стан ти но вић

Вр шач ки па рох Ла зар Сте фа но вић Тр го вац 400 Пе тар 
Авра мо вић

Ири шки ме сни 
су ди ја/ кнез ири шки Па вле Жи ва но вић Leb zel ter 740 Те о дор 

Јо ва но вић 
Дру ги ви це жу пан у 
Сре му Јо ван Жив ко вић Удо ви ца 

фи зи ка 265 Пер си да 
Жив ко вић

Док тор ме ди ци не у 
Зе му ну Ми лош Ра дој чић Удо ви ца 

про фе со ра 266 Та ди ја на Лу кић

Пр ви ви це жу пан у 
Сре му Др Јо ван Су бо тић Гра ђа нин 839 Ђор ђе 

Ста ма то вић

Цар ско – кра љев ски 
на чел ник Сте фан Сто и нов Гра ђа нин 849

Ди ми три је 
Ђу рић
Алекс Рајачић, 
пенз. мајор 
аудитор

Адво кат Си ме он Фи ли по вић 6 Сте фан 
Хи но ра њи

Поч(асни) ју ра сор Га ври ло Но ва ко вић Бур гер 388 Ге ор ги је Ге ор ги
је вић – Бур гер

К. већ ник Јо хан Ха џић Тр го вац 741 Те о дор а. Ча кић
Гра до на чел ник 
Но вог Са да Др Све то зар Ми ле тић Удо ви ца 

фи зи ка 265 Пер си да 
Жив ко вић

Већ ник Зе маљ ског 
су да Три фун Ата нац ко вић Гра ђа нин 809 Ва са 

Ма рин ко вић
Ц.к. др жав ни 
за ступ ник Све то зар Ми лу ти но вић Гра ђа нин 809 Ва са 

Ма рин ко вић
Се кре тар угар ског 
на ме снич ког ве ћа Алек сан дар Сто јач ко Гра ђа нин 769 Мар ко Бур на

Двор ски већ ник и 
сеп тем вир Др Ђор ђе Сто ја ко вић Тр го вац 835 Ди ми три је 

Кли са рић
Ц.к. г(ене рал) ма јор Ђор ђе Стра ти ми ро вић Апо те кар 834 Лу двиг Штра сер
Угар ско на ме снич ко 
ве ће Те о дор Ман дић Тр го вац 810 Ге ор ги је 

Стан ко вић
Окру жни (сре ски) 
пред стој ник 
(на чел ник)

Ла зар Да ић Гра ђа нин 319 Ди ми три је 
Ко ла ро вић

Ре дак тор Срб ског 
днев ни ка Јо хан Ђор ђе вић Гра ђа нин 35 Пе тар Ше ро глић
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Ц.к. окру жни 
ин жи њер Вла ди мир Ко ва чић Ко лар ски 

мај стор 702 Јо хан Освалд

Адво кат Ар ка ди је Ни ко лић ли ци дер 740
То дор Јо ва но вић 
/ Ко ста Кон
стан ти но вић

Дир. школ ске 
пре па ран ди је Ни ко ла Ву ки ће вић Гра ђа нин 719 Ата на си је 

Кли са рић

Адво кат Емил Мом чи ло вић Гра ђа нин 763 Франц 
Ра ду ло вић

Ди стриктски се на тор Арон Јо цић Па рох 61 Па вле Ма ле тић

Адво кат Са ва Ђор ђе вић
Пен зи о ни са
ни ма ги
страт ски 
већ ник

57 Пе тар Во ји но вић

Вла сте лин 
Ја рем ба ин ски 
вла сте лин

Фе ликс (Срећ ко) 
Ми хај ло вић

Пен зи о ни са
ни „ma jor” 
ауди тор

846 Алек сан дар 
Ра ја чић

Адво кат Сте фан Ву ков Гра ђа нин 845 Алек сан дар 
Ра до ва но вић

Ра чун ски рек си дент 
из Ки кин де Па вле Не дић Гра ђа нин 773 Пе тар 

Жи во ји но вић
Адво кат Ми ха и ло Сто ја но вић Гра ђа нин 890 Ан дри ја Шо бер
Адво кат и ди рек тор 
дис тр. еко но ма та Кон стан тин Пе тро вић Гра ђа нин 817 Ан дри ја Шо бер

Те ми швар ски 
над жу пан Јо ван Да ма скин Гра ђа нин 383 Па вле Ри стић

К.к. пот пу ков ник Ба рон Ми лош 
Ми лу ти но вић Гра ђа нин 385 Јо ван Ча кић

Већ ник Вр хов ног 
зе маљ ског су да Ли ви је Ра ди во је вић Гра ђа нин 389 Алек сан дар 

Ла за ре вић

Адво кат Мих. Тран да фи ло вић Удо ви ца 
про фе со ра 13 Ма ри ја Ла зић

Већ ник Зе маљ ског 
су да Са му ел Ма ши ре вић Гра ђа нин 12 Сте фан Ма тић

Окру жни сре ски 
пред стој ник 
(на чел ник)

Па вле Три фу нац, мла ђи Тр го вац 797 Ја ков Јо ва но вић 
Ни ћи фо ро вић

Ак ту ар Ге орг Стан ко вић Гра ђа нин 738 Ја ков Са вић
Адво кат Ге орг Ра дак Гра ђа нин 688 Са ва Се ку лић
Сре ски ак ту ар из 
Ки кин де Ве ли зар Ми шко вић 700 Bur gesWit tve 

Рај ко вић
Вла сте лин (по сед ник) 
од Скри бе сте Па вао фон Ри ђи шки Бер бе рин 10 Пе тар Кне же вић

К.к. јав ни бе ле жник Ак сен ти је Ра до вић Сит ни чар 720 Пе тар 
Ге ор ги је вић

Из Ст. Ми клуш Сте фан Ге ор ги је вић Бе ли пе кар 744 Сте фан 
Слан ка ме нац
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Вла сте лин (по сед ник) 
из Ве ли ког 
Ст. Ми кло ша

Јо ван фон На ко Удо ви ца гра
ђа ни на 381 Со фи ја 

Си бин кић

Ци вил ни (???) се кре
тар из Те ми шва ра Сте ван Сан дић Гра ђа нин 12 Сте ван Ма тић

Сен. ми ни стар ски 
већ ник Па вле Три фу нац Тр го вац 741 Те о до ра Ча кић

Већ ник Вр хов ног 
су да Ев ста ти је Ми ха и ло вић Гра ђа нин 793 Пе тар 

Ма рин ко вић
Већ ник Окру жног 
су да Мих. То ма ше вић Удо ви ца 5 Ми ло ва на 

Јо ва но вић
Вр шач ки 
гра до на чел ник Алек сан дар Во лић Ме сар 380 Па вле 

Ви да ко вић
Адво кат Све то зар Пе ша Цр ни пе кар 725 То ма Де ја но вић
Ц.к. са вет ник Па вле пл. Ја го дић Гра ђа нин 739 Јеф та Ри стић

Ве ле по сед ник Пе тар Чар но је вић
Пен зи о ни са
ни „ma jor” 
ауди тор

846 Алек сан дар 
Ра ја чић

Адво кат Да ни ло Ди ми три је вић Чи змар 563 Франц Мен рад
Ча над ски 
про то пре зви тер Ге орг Ни ко лић Бе ли пе кар 744 Сте фан 

Слан ка ме нац
Ве ли ко беч ке реч ки 
про то пре зви тер Да нил Ста јић Ти шљер 565 Гре гор Пеј чић

Па рох из Мо до ша Алек сан дар Ву ков Ти шљер 565 Гре гор Пеј чић
Те ми швар ски 
вла ди ка Са муј ло Ма ши ре вић 814 Двор

Вр шач ки вла ди ка Еми ли јан Кен ге лац 814 Двор
?ма јор гра ди штан ске 
ре ги мен те Ма шић Тр го вац 2 Бра ћа 

Си ме о но вић

Цар ски ко ме сар и 
ге не рал ма јор

Јо сиф ба рон Фи ли по вић 
од Фи лип бер га, за јед но 
са ње го вим бри гад ним 
ађу тан том Ска вер Еме рих

Град ска ку ћа 1 Гра до на чел ник 
ма јор Ми лић

Па рох у Тол ва ди ну Пор фи ри је Ми ли та ре вић Ко вач 15 Ва сил Пе тро вић

На кра ју да за кљу чи мо.

Бла го ве штен ски са бор спа да у по ли тич ке са бо ре, имао је основ ни 
за да так да да сво је пред ло ге и усло ве по во дом ин кор по ра ци је Вој вод ства 
Ср би је у Кра ље ви ну Угар ску и Хр ват ску. 

За кључ ке Бла го ве штен ског са бо ра о ус по ста вља њу Срп ске Вој во
ди не, са по себ ним об ла сним гра ни ца ма и уну тра шњом ауто но ми јом под 
за шти том устав не сло бо де у окви ру Кра ље ви не Угар ске и са из бор ним 
срп ским вој во дом на че лу, беч ка двор ска ка ма ри ла ни је ни има ла на ме ру 
да спро ве де, већ су му са бор ска ве ћа ња са мо по слу жи ла да учи ни скром
ни јим ма ђар ске др жав ноправ не аспи ра ци је при по рав на њу са Пе штом. 
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Ипак овај Са бор има зна ча ја за Ср бе Вој во ђа не, јер је на ње му от по че ла 
отво ре на бор ба гра ђан ске кла се во ђе не од ли бе рал не ин те ли ген ци је на че лу 
са др Све то за ром Ми ле ти ћем, ко ја је за сту па ла гле ди ште да тре ба у са ве зу 
са ма ђар ским на ро дом во ди ти бор бу про тив аустриј ског ап со лу ти зма – с 
јед не стра не и ви со ке цр кве не хи је рар хи је, ве ле по сед ни ка, ви ших офи ци ра, 
цар ских би ро кра та и кон зер ва тив ног де ла гра ђан ства, вер них при ста ли ца 
ин те ре са Бе ча, с дру ге стра не.

WHERE AND WITH WHOM THE DELEGATES AT THE ANNUNCIATION 
ASSEMBLY IN 1861 IN SREMSKI KARLOVCI WERE ACCOMMODATED

by

žarko Dimić

Summary

The Serbian NationalEcclesiastical Assembly in Sremski Karlovci was held on The 
Annunciation day in 1861 and thus got its name The Annunciation Assembly. It lasted from 
April 2 to April 20, 1861.

It was the last attempt to establish and preserve the privilege from the Serbian Na
tional Movement in 1848/49 – Serbian Vojvodina. This was not in the Vienna Court interest, 
because due to the concurrence of political circumstances (defeat in the war with Italy and 
France) the Court opted for the federal organization and yielding to the Hungarian side.

The Assembly did not manage to fulfill its wishes and decisions. It is believed that 
The Annunciation Assembly in Karlovci was „the first appearance of paraliamentarism 
among the Serbs” in their modern history. It is important to underline that this paper dis
cusses the problem to which in such occasions little attention is paid, and this is the expens
es of The Assembly, accommodation of the participants of The Assembly, of the members 
of their delegations, as well as their nutrition.

Tradition of accommodation of the participants at the nationalecclesiastical assem
blies was long in Karlovci – almost two centuries with shorter exceptions which are men
tioned in this paper, therefore from 1713 to 1918.
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ПРО ТО КОЛ ЈЕД НОГ КРА ЉЕВ СКОГ ОПЕ ЛА
Уочи 110 го ди на од смр ти кра ља Ми ла на Обре но ви ћа

СА ЖЕ ТАК: Ка да је срп ски краљ Ми лан Обре но вић умро у Бе чу, по ста
ви ло се озбиљ но пи та ње ме ста ње го ве са хра не. Опе ло је из вр ше но у срп ској 
Цр кви Све тог Са ве у Бе чу. За у по ко је ну ли тур ги ју је слу жио Ње го ва све тост 
па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић уз при су ство ца ра Фран ца Јо зе фа и нај ви ших 
ве ли ко до стој ни ка цар ства. Сам про то кол опе ла био је пре зиц но од ре ђен. До 
де та ља је ис пла ни ран рас по ред ста ја ња, за тим ток и тра ја ње ли ти је град ским 
ули ца ма до же ле знич ке ста ни це. По сле цр кве ног чи на у Бе чу, те ло кра ља 
Ми ла на је пре не то и уз по ча сти са хра ње но у ма на сти ру Кру ше дол.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: краљ Ми лан Обре но вић, цар Франц Јо зеф, Беч, опе ло, 
Срп ска пра во слав на цр ква, па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић

Краљ Ми лан Обре но вић је умро у Бе чу 12. фе бру а ра 1901.1 Ње го ва смрт 
је иза зва ла ве ли ку па жњу јав но сти, али и пажњу ди пло мат ских кру го ва у 
Бе чу и Бе о гра ду. Убр зо по сле ве сти о смр ти бив шег срп ског вла да ра, цар 
Франц Јо зеф је дао на лог да се над њим из вр ши опе ло са нај ви шим двор
ским по ча сти ма до ма аустриј ског, од но сно по Про то ко лу Двор ског це ре мо
ни ја ла. С дру ге стра не по сто ја ла је иде ја кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа и 
срп ске вла де да се краљ Ми лан ипак са хра ни у Бе о гра ду. Ди ле ма је раз ре
ше на по сле чи та ња по след ње во ље бив шег вла да ра Ср би је. Зах те вао је да 
по чи ва у не ком од фру шко гор ских ма на сти ра.2

1 Краљ Ми лан от пу то вао је из Ср би је у ле то 1900, ка да је на ме ра вао да про на ђе су
пру гу кра љу Алек сан дру. Ка да се Алек сан дар оже нио Дра гом Ма шин, Ми лан се ви ше ни
је вра ћао у Ср би ју. На кон то га жи вео је у Бе чу, до ста скром но и по ву че но. У ја ну а ру 1901. 
се раз бо лео од упа ле плу ћа, од че га је и умро. О по след њим да ни ма срп ског кра ља, као и 
ње го вој са хра ни вид.: Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, II, Бе о град 
1990, 157–206; Ко ста Н. Хри стић, За пи си ста рог Бе о гра ђа ни на, Бе о град 1989, 133–144; 
Вла дан Ђор ђе вић, Крај јед не ди на сти је, III, 717–743; Су за на Ра јић, Вла дан Ђор ђе вић, Бе о
град 2008, 258–261; Сте фан Ча кић, Краљ Ми лан Обре но вићпи са ње беч ке штам пе о по
след њим да ни ма, смр ти и са хра ни кра ља Ми ла на, Но ви Сад 1975; Са ва, епи скоп шу ма диј
ски, Пи сма па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, Кра гу је вац 1994; Алек сан дра Мар ко вић, 
„Не кро ло зи о Ми ла ну Обре но ви ћу у срп ској штам пи”, ЗМСИ 75–76, Но ви Сад 2007, 203–
215; Го ран Ва син, „За ста ва и Бра ник о са хра ни кра ља Ми ла на”, Ис тра жи ва ња, 17, Но ви 
Сад 2007, 95–106.

2 У те ста мен ту краљ Ми лан је 5. ав гу ста 1900. на пи сао да же ли би ти са хра њен на 
те ри то ри ји кра ље ви не Угар ске, у не ком од фру шко гор ских ма на сти ра. Ми лан је та да по
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По по ме ну том Про то ко лу, на са мом по чет ку, од ре ђен је рас по ред ста
ја ња у срп ској Цр кви Све тог Са ве у Бе чу у ко јој је вр ше но опе ло. На по ча
сном ме сту, тзв. Пре сто лу, на су прот па три јар шком, с ле ве стра не пред ви
ђе но је да сто ји цар Франц Јо зеф. За тим су до ла зи ле над вој во де и чла но ви 
цар ске ку ће, по том ми ни стри, ка пе тан гар де, ца рев ге не рал ађу тант, пред
сед ни ци оба до ма Рај хсра та, пред став ни ци Ге не рал шта ба и гра до на чел ник 
Бе ча. Ме ста су би ла пред ви ђе на и за срп ско по слан ство, стра на по слан ства 
и евен ту ал ну де пу та ци ју из Ср би је. Сво ја ме ста има ло је и плем ство. Око 
сан ду ка са телом кра ља Ми ла на би ли су рас по ре ђе ни при пад ни ци Гар де. 

Де таљ но је од ре ђен на чин пре но са те ла из ста на у цр кву у че твр так 
14. фе бру а ра у де сет и три де сет уве че. За пе так, дан опе ла, као што је по ме
ну то, би ла су од ре ђе на ме ста за ста ја ње, али и рас по ред ула ска у цр кву, као 
и из ла ска из цр кве. Са ни шта ма њим бро јем де та ља ис пла ни ран је на чин 
пре но са покојника, од цр кве до же ле знич ке ста ни це као и уно ше ње по смрт
них оста та ка у ва гон. 

У пе так 15. фе бру а ра, за у по ко је на Ли тур ги ја кра љу Ми ла ну слу же на је 
од стра не Ње го ве све то сти па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа и све штен ства. 
Па три јарх је пред цр кву сти гао у по ла че ти ри по сле под не.3 При су тан је 
био и лич но цар Франц Јо зеф. Ње га је пред цр квом до че као срп ски пр во је
рарх и по здра вио га с пу ним по што ва њем и за тим му дао крст, ко ји је цар 
це ли вао. За ца рем су у цр кву ушле над вој во де Франц Фер ди нанд, Фер ди
нанд Кар ло, Ле пол до Сал ва то ро, Рај нер вој во да од Кам бер лен да, Ернст 
Ав густ, као и за ступ ни ци ру мун ског кра ља Ка ро ла, а за тим ми ни стри Го
лу хов ски, Ка лај, Криг ха мер, гроф Ђу ла Се че њи, аустриј ски ми ни стар пред
сед ник Кер бер, пред сед ник пар ла мен та кнез Вин ди шгрец, ад ми рал Шпа ун, 

ру чио да се у Ср би ју не вра ћа ни жив ни мр тав. Те ста мент је пре дао гро фу Го лу хов ском, с 
мол бом да бу де пре дат и са мом ца ру Фран цу Јо зе фу. На осно ву то га до не та је и од лу ка да 
те ло кра ља Ми ла на бу де нај пре из ло же но у Цр кви Све тог Са ве у Бе чу где би му би ле ода
те вој не по ча сти, јер је од 1883. од стра не ца ра име но ван за вла сни ка 97. аустриј ске пе ша
диј ске ре ги мен те, ко ја је но си ла име „Ре ги мен та кра ља Ми ла на од Ср би је.” По том је обе
ло да ње но да ће бив ши вла дар Ср би је би ти са хра њен у ма на сти ру Кру ше до лу на Фру шкој 
го ри. Што се ти че зи да ња крип те у ма на сти ру Кру ше дол, ни тај по ду хват ни је про шао без 
про бле ма. Од стра не ба на Ку е на Хе дер ва ри ја је ан га жо ван Хер ман Бо ле да уре ди и осми сли 
гроб ни цу до стој ну срп ског кра ља. У свом до пи су (1. март 1901) Хе дер ва ри је оба ве стио 
брат ство ма на сти ра да ће Бо ле уско ро по се ти ти ма на стир ка ко би што пре за по чео ра до ве. 
По ло ви на тро шка је обез бе ђе на од стра не ба на. Tакође, Бо ле је имао за да так да на пра ви 
спо мен пло чу кра љу Ми ла ну од Ср би је. Са мо ма на стир ско брат ство је по др жа ло иде ју уре
ђе ња гроб ни це и по ста вља ње спо мен пло че, уз на по ме ну да Кру ше дол не ма сред ста ва да 
фи нан си ра по ду хват. Из тог раз ло га је пи сао па три јарх Бран ко вић Хе дер ва ри ју, нај бо ље 
ре ше ње је да Вла да са ма фи нан си ра крип ту и спо мен пло чу. (АСА НУК, МПА, А, 40, 80, 
203 /1901.)

3 Па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић је ис ти цао у пи сму свом зе ту др Ми ла ну Мак си мо
ви ћу, да не ра до кре ће за Беч, али да мо ра удо во љи ти зах те ву Ње го вог Ве ли чан ства. И по
ред то га што се прав дао ло шим здра вљем ни је ри зи ко вао да увре ди Вла да ра па је кре нуо 
да из вр ши опе ло. Па три јарх је имао при ли ку да се са ста не са ца рем, ко ји је из ра зио лич но 
за до вољ ство због до ла ска Ње го ве све то сти. Ка ко је пи сао Бран ко вић, краљ Ми лан је са хра
њен по свим пра ви ли ма Двор ског це ре мо ни ја ла, уз на по ме ну да Бе о град и Ср би ја, за си
гур но не би то ли ку пом пу раз ви ли због бив шег кра ља. Па три јарх је та ко ђе био за до во љан 
на чи ном на ко ји су Кар лов ци ода ли по шту по чив шем срп ском вла да ру (Са ва, епи скоп шу
ма диј ски, Пи сма па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, Кра гу је вац 1994, 31–33).
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гра до на чел ник Бе ча Карл Ли гер и мно ги двор ски ве ли ко до стој ни ци и чла
но ви ге не рал шта ба. Би ли су при сут ни пред став ни ци свих по слан ста ва у 
Бе чу, сем ру ског, за тим ру мун ски по сла ник у Ри му Ка тар џи, бив ши пред
сед ник срп ске вла де Вла дан Ђор ђе вић, док су кра ља Алек сан дра за сту па
ли пу ков ник Ла за Пе тро вић и ге не рал Дра гу тин Фра на со вић.4 

Из цр кве сан дук је пре нет на ко ла ко ја је ву кло шест вра на ца, ис пред 
ко јих је ишао од ред ко ња ни ка. По вор ка је би ла ду га и све ча на, а чи ни ло је 
не ко ли ко двор ских ко ла с прат њом. Цар с прат њом је ишао за ко ли ма. Па
три јарх Ге ор ги је Бран ко вић је пре кр стио те ло пре не го што је уне то у воз, 
по мо лив ши се још јед ном за ду шу упо ко је ног срп ског кра ља. По сле опе ла 
у Бе чу, краљ Ми лан је са хра њен у ма на сти ру Кру ше до лу, а са ма про це ду ра 
пре но са по чив шег срп ског вла да ра је та ко ђе би ла про пи са на про то ко лом.

Овај до ку мент зна ча јан за исто ри ју ди на сти је Обре но вић, на ла зи сe у 
Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма. Це ли ну докумeнта чи не Ше ма и 
Про то кол кра љев ског опе ла. Сма тра ли смо да се до ку мент мо ра об ја ви ти као 
јед на це ли на и на не мач ком ори ги на лу и у пре во ду на срп ски. У це ло сти овај 
дра го це ни до ку мент на не мач ком гла си:

Eintheilung der Plätze In der serbischen Kirche
bei dem Leichenbegängnisse weiland

Seiner Majestät König Milan I

SCHEMA
A. Der Eingang
B. Der Gatafalk
C. Die Estrade

1. Seine kaiserliche und königlich Apostolische Majestät.
2. Die durchlauchtigsten Herren Erzherzoge.
3. Die Obersten Hofchargen und der Minister des k. u. k. Hauses und des Äußern.
4. Die GardeCapitäne und GeneralAdjutanten Seiner Majestät.
5. Die Minister und Präsidien beider Häuser des Reichrathes, sowie die Präsi

denten der obersten Centralstellen, die Generalität und der Bürgermeister von 
Wien.

6. Die serbische Gesandtschaft und die sebische SpecialMission.
7. Die eventuell anwesenden fremdländischen Vertreter.
8. Die eventuell anwesenden serbischen Deputationen.
9. Der ObersthofmeisterStellvertreter.
10. Die beiden Kämmerer.
11. Die Edelknaben
12. Die ArcierenLeibgarde
13. Die ungarische Leibgarde

4 Пре ма се ћа њи ма Ко сте Хри сти ћа, опе ло је тра ја ло 23 ми ну та, иако је по Про то ко
лу пред ви ђе но са мо 20 ми ну та. Па три јарх Ге ор ги је је ка сни је про ко мен та ри сао да је крив 
ру мун ски све ште ник ко ји је спо ро чи тао мо ли тве. 
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CEREMONIEL
der Überführung, Exponierung und Bestattung der Leiche weiland

Seiner Majestät König Milan I

Nachdem die Leiche weiland Seiner Majestät angekleidet ist, wird dieselbe 
in den bereit gehaltenen Sarg gelegt und in dem hiezu bestimmten Gemache 
aufgebahrt.

Überführung.

Donnerstag, den 14. Februar 1901, um 10 ½ Uhr abends, wird die allerhöchste 
Leiche eingesegnet und der geschlossene Sarg von k. und k. Leiblakaien erhoben 
und auf den bereit stehenden, mit sechs Rappen bespannten schwarzen Leichen
fourgon gebracht. 

TrabantenLeibgarden und Leibgardereiter leisten hiebei die Nebenbeglei
tung.

Der Leichenzung setzt sich nun in folgender Ordnung in Bewegung:
Zwei Hofreitknechte mit Laternen,
eine Abtheilung Cavallerie als Avantgarde,
ein Hofeinspanier zu Pferde,
ein HofObercommissär zu in einem zweispännigen Hofwagen,
ein HofCommissär zu Pferde,
ein zweispänniger Hofwagen mit zwei k. und k. Kämmerern,
ein zweispänniger Hofwagen mit dem, als Obersthofmeister fungirenden 

k. und k. geheimen Rathe,
zwei Hofreitknechte mit Laternen,
der Leichenfourgon mit dem Sarge:
zur Seite rechts gehen sechs TrabantenLeibgarden mit Hellebarden und zur 

Seite links sechs Leibgardereiter mit gezogenem Seitengewehr, mit ihren Chargen,
zu beiden Seiten gehen je vier Leiblakeien,
dann die zur Aufsicht des Leichenfourgons bestimmten Personen;
zwei Hofreitknechte mit Laternen,
ein zweispänniger Hofwagen mit dem serbischen Gesandten,
ein zweispänniger viersitziger Hofwagen mit den übrigen Herren der serbi

schen Gesandtschaft,
ein zweispänniger viersitziger Hofwagen mit dem Kammerpersonale des 

Allerhöchstverblichenen, 
eine Abtheilung Cavallerie als Arrieregarde.
Zu beiden Seiten des Zuges bildet Militär ein ambulantes Spalier.
Der Zug nimmt den Weg von der Wohung (I., Johannesgasse Nr. 16) über 

die Ringstrasse, den Schwarzenbergplatz, den Rennweg in die Veithgasse zur 
serbischen Kirche.

Bei der Kirche wird der Sarg durch Kammerdiener und Leiblakaien von 
dem Leichenfourgon gehoben, und von der Geistlichkeit empfangen.

Hierauf wird der allerhöchste Leichnam in die Kirche getragen.
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Ein Hofcommissär,
die geistliche Assistenz,
ein HofObercommissär,
treten hiebei vor.
Zwei Arcieren und zwei ungarische Leibgarden, dann vier Trabanten

Leibgarden und vier Leibgardereiter leisten neben dem Sarge die Begleitung.
An jeder Seite desselben gehen ausserdem vier Edelknaben mit brennen

den Wachswindlichtern.
Der Obersthofmeister, der serbische Gesandte und die übrige Begleitung 

folgen dem Sarge.
Nach Einsegnung der auf das Schaubett gehobenen allerhöchsten Leiche 

wird die Kirche geschlossen.

Exposition.

Freitag, den 15. Februar, um 8 Uhr Früh, beginnt der Einlass des Publikums 
in die Kirche zu der im geschlossenen Sarge exponirten allerhöchsten Leiche.

Die Kirche ist schwarz ausspaliert, die Betstühle sind schwarz überzogen, 
an den Wänden sind die Wappen des Allerhöchstverblichenen angebracht.

Das ringsum beleuchtete Trauergerüst ist mit schwarzem Tuche, und die 
Stelle, wo der Sarg steht, mit Goldstoff bedeckt, oberhalb ist ein schwebender 
schwarzer Baldachin aufgezogen.

Auf dem Schaubette sind die Insignien und Orden des Allerhöchstverbli
chenen auf Sammtpölstern ausgelegt.

Während der Exposition sind die Ehrenposten am Schaubette von den 
Leibgarden besetzt.

Um 12 Uhr wird der öffentliche Einlass eingestellt.

Einsegnung.

Um vier Uhr findet die feierliche Einsegnung der allerhöchsten Leiche in 
der serbischen Kirche statt.

Seine k. und k. Apostolische Majestät und Ihre k.und k. Hoheiten die 
durchlauchtigsten Herren Erzherzoge nehmen die Zufahrt beim Hauptportale 
und begeben Sich directe in der Kirche.

Die serbische Gesandtschaft, die fremdländischen Vertreter, die Hof und 
Staatswürdenträger, die Präsidien der beiden Häuser des Reichsrathes, die Ge
neralität und der Bürgermeister von Wien, sowie die eventuell anwesenden ser
bischen Deputationen haben sich schon vorher nach Massgabe des Raumes in 
oder vor der Kirche eingefunden.

Der als Obersthofmeister fungirende geheime Rath, dann die beiden Käm
merer stehen hinter dem Sarge.

Sechs Arcieren und sechs ungarische Liebgarden, dann je vier Edelkna
ben mit brennenden Wachswindlichtern nehmen die Stellung an beiden Seiten 
des Sarges.

Nunmehr erfolgt die feierliche Einsegnung durch den serbischen Patriarchen.
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Leichenbegängnis

Nach stattgefundener Einsegnung wird der Sarg durch Kammerdiener un
ter Beihilfe von Leiblakaien, vom Schaubette herabgehoben und zu dem vor der 
Kirche aufgestellten Leichenwagen getragen und auf denselben gehoben.

Den Leichenzug eröffnet ein Zug Cavallerie, dann folgen:
Ein Hofeinspanier zu Pferde,
ein zweispänniger Hofwagen mit einem HofObercommissär,
ein zweispänniger viersitziger Hofwagen mit Kammerdienern,
eine Escadron Cavallerie,
ein Hofeinspanier zu Pferde,
ein Hofcommissär zu Pferde,
ein sechsspänniger Hofwagen mit den beiden Kämmerern, an jedem Wa

genschlage ein Leiblakai,
ein sechsspänniger Hofwagen mit dem den Obersthofmeister vertretenden 

geheimen Rathe, an jedem Wagenschlage zwei Leiblakaien,
der mit sechs Rappen, bespannte schwarze Leichenwagen mit dem Sarge. 
An jeder Seite gehen vier Edelknaben, mit brennenden Wachsfackeln, so

wie vier Leiblakaien.
Sechs ArcierenLeibgarden rechts,
sechs ungarische Leibgarden links,
von Aussen:
acht TrabantenLeibgarden rechts und
acht Leibgardereiter links, leisten die Nebenbegleitung;
LeibgardeInfanterie bildet ausserhalb beim Leichenwagen ein ambulantes
Spalier;
ein zweispänniger Hofwagen mit dem serbischen Gesandten,
ein zweispänniger Hofwagen mit den übrigen Herren der serbischen
Gesandtschaft,
eine Compagnie Infanterie und
eine Escadron Cavallerie machen den Schluss.
Der Zug nimmt den Weg über den Rennweg, durch die Jacquingasse, uber den
Landstrasser Gürtel zum Staatsbahnhofe (HofwartesalonSeite).
Auf dem Wege sind Truppen als Spalier aufgestellt.
Sobald der Leichnezug sich von der Kirche entfernt hat, beginnt die Ab

fahrt des Allerhöchsten Hofes und dann der übrigen Anwesenden. 

Überführung der Allerhöchsten Leiche nach Krusedol bei Karlowitz 

Am Staatsbahnhofe wird der Sarg durch Kammerdiener und Leiblakeien 
von dem Leichenwagen gehoben und bis zum Waggon des bereitstehenden Se
paratzuges getragen.

Die Nebenbegleitung geht bis dorthin mit, die übrige Begleitung folgt dem 
Sarge.

Nach der Unterbringung des Sarges in dem Waggon wird der letztere 
geschlossen, die zur Begleitung bestimmten Personen verfügen sich in die Wag
gons, worauf sich der Separatzug in Bewegung setzt.

Während der Fahrt finden in den Stationen keine Aufwartungen statt.
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Ankunft in Karlowitz

Die Allerhöchste Leiche trifft Samstag, den 16. Februar, vormittags am 
Bahnhofe in Karlowitz ein und wird dortselbst mit militärischen Ehren, dann 
von den Spitzen der Civil und MilitärBehörden empfangen.

Hierauf wird die Allerhöchste Leiche mittelst Wagen nach dem Kloster zu 
Krusedol gebracht.5

Текст у пре во ду на срп ски је зик гла си:

Рaспoрeд мeстa у српскoj цр кви
тoкoм пoгрeбa пoчившeг

Њeгoвoг вeличaнствa крaљa Милaнa I

ШEМA
А. Улaз
Б. Ка та фалк
В. Eстрaдa

1. Њeгoвo цaрскo и крaљeвскo Aпoстoлскo Висoчaнствo
2. Прeсвeтлa гoспoдa нaдвojвoдe
3. Нajвиши двoрски звaничници и ми ни стри цaрскe и крaљeвскe кућe
4. Кaпeтaни гaрдe и гeнeрaлaђутaнти Њeгoвoг Висoчaнствa
5. Министaр и прeдсeдништ вa oбa дoмa Цaрскoг вeћa, кao и прeдсeдници 

нajвиших цeнтрaлних мeстa, глaвнa кoмaндa и грaдoнaчeлник Бeчa
6. Срп ски пoслaници и српскa спeциjaлнa мисиja
7. Eвeнтуaлнo при сут ни стрaни прeдстaвници
8. Eвeнтуaлнo при сут ни срп ски дeпутaти
9. Зaмeник глaвнoг двoрскoг упрaвитeљa
10. Oбa кoмoрникa
11. Пaжeви
12. Гaрдa Aустриjскoг цaрa
13. Угaрскa гaрдa

ЦEРEМOНИJA
прeнoсa, oдaвaњa пoчaсти и сaхрaнe блaжeнoупoкojeнoг

Њeгoвoг вeличaнствa крaљa Милaнa I

Нaкoн штo je тeлo пoчившeг Њeгoвoг вeличaнствa oбучeнo, пoлaжe сe 
у вeћ припрeмљeн кoвчeг и спушт a нa oдaр у зa тo oдрeђeнoj прoстoриjи.

5 АСАНУК, МПА, А, 1901/40.
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Прeнoс

Чeтвртaк, 14. фeбруaрa 1901. у 22 и 30 блaжeнoупoкojeни крaљ сe oпojaвa 
и зaтвoрeн кoвчeг пoдижу крaљeвски и цaрски (к. у. к.) лaкejи и прeнoсe нa 
вeћ спрeмнe црнe пoгрeбнe кoчиje у кoje je упрeгнутo шeст врaнaцa.

Гaрдa и кoњaници гaрдe чинe oвдe прaтњу пoрeд кoвчeгa. 
Пoсмртнa пoвoркa крeћe сe пo слeдeћeм рeду:
двe двoрскe слугe нa кoњимa и сa свeтиљкaмa, 
jeдaн oдрeд кoњицe кao прeдвoдницa, 
jeдaн кoњaник прeдвoдник, 
jeдaн ви ши двoрски кoмeсaр у двoпрeжним двoрским кoлимa, 
jeдaн двoрски кoмeсaр нa кoњу, 
двoпрeжнa двoрскa кoлa сa цaрским и крaљeвским кoмoрницимa, 
jeднa двoпрeжнa двoрскa кoлa сa цaрским и крaљeвским тajним сaвeт

никoм кojи вр ши дужнoст глaвнoг двoрскoг упрaвитeљa,
двe двoрскe слугe нa кoњимa и сa свeтиљкaмa, 
пoсмртнa кoчиja сa кoвчeгoм:
сa дeснe стрaнe шeст гaрдистa сa хeлeбaрдaмa, a сa лeвe стрaнe шeст 

кoњaникa гaрдeсa сaбљaмa, сa свojим шaржaмa, сa oбe стрaнe пo чeтири 
лaкeja, 

a oндa oсoбe зaдужeнe дa нaдглeдajу пoгрeбну кoчиjу; 
двe слугe сa свeтиљкaмa, jeднa двoпрeжнa двoрскa кoлa сa срп ским 

изaслaницимa,
jeднa двoпрeжнa кoлa сa чeтири сeдишт a сa прeoстaлoм гoспoдoм срп

скoг изaслaништ вa, 
jeднa двoпрeжнa кoлa сa чeтири сeдишт a сa лич ним oсoбљeм блaжe

нo упoкojeнoг,
jeдaн oдрeд кoњицe кao зaш титницa.
Сa oбe стрaнe пoвoркe вojскa oбрaзуje aмбулaнтни шпaлир. Пoвoркa 

сe крeћe путeм oд стaнa (Jo ha nes ga se бр. 16) прeкo Рингш трaсe, Швaрцeн
бeргплaцa, Рен ве га у Вajтгaсe кa српскoj цр кви. 

Кoд црквe слугe и лaкejи пoдижу кoвчeг сa пoгрeбнe кoчиje и прeдajу 
гa свeшт eницимa. Пoтoм сe плeмeнитo тeлo унoси у цр кву. 

Oвдe иступajу jeдaн двoрски кoмeсaр, 
црквeни пoмoћници, 
jeдaн двoрски ви ши кoмeсaр. 
Прaтњу уз кoвчeг чинe двojицa гaрдистa Aустриjскoг цaрa, двojицa угaр

ских гaрдистa, пoтoм че ти ри гaрдистa и че ти ри кoњaникa личнe гaрдe. Oсим 
тoгa иду сa oбe стрaнe кoвчeгa пo чeтири пaжa сa упaљeним вoш тaницaмa. 
Ви ши двoрски упрaвитeљ, срп ски изaслaници и oстaлa прaтњa иду зa кoв
чeгoм.

Нaкoн oпojaвaњa блaжeнoупoкojeнoг пoлoжeнoг нa свeчaни oдaр црквa 
сe зaтвaрa.

Oдaвaњe пoчaсти

Пeтaк, 15. фeбруaр, у oсaм сaти уjутрo, пoчињe пуш тaњe публикe у 
цр кву дo излoжeнoг зaтвoрeнoг кoвчeгa сa тeлoм упoкojeнoг крaљa. 
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У цр кви у знaк жaлoсти сeдaлa су прeсвучeнa црнинoм, нa зидoвимa 
су грбoви блaжeнoупoкojeнoг крaљa.

Oдaр кojи je oсвeтљeн свудa укруг, прeкривeн je цр ним плaтнoм, a 
мeстo нa кoмe je кoвчeг злaтним, изнaд je рaзвучeн цр ни бaлдaхин. 

Нa oдру су пoрeђaнe нa jaстучићимa oд бaршунa инсигниje и oрдeњe 
плeмeнитoг пoчившeг. 

Тoкoм излaгaњa пoчaсну стрaжу кoд oдрa др жи тeлeснa гaрдa. 
У 12 сaти слoбoдaн je улaз зa jaвнoст.

Oпeлo

У 16 чaсoвa сe oдржaвa свeчaнo oпeлo у српскoj цр кви. Њeгoвo цaрскo 
и крaљeвскo Aпoстoлскo Висoчaнствo и њихoвe цaрскe и крaљeвскe висo
сти прeсвeтлa гoспoдa нaдвojвoдe улaзe нa глaвнa врaтa и пoлaзe дирeк тнo 
у цр кву. 

Срп ски изaслaници, стрaни прeдстaвници, двoрски и држaвни звaнич
ници, прeзидиjи oбa дoмa цaрскoг вeћa, гeнeрaлитeт и грaдoнaчeлник Бeчa, 
кao и eвeнтуaлнo при сут ни срп ски дeпутaти нaлaзe сe вeћ у рeду испрeд 
црквe. 

Тajни сaвeтник кojи вр ши дужнoст нajвишeг двoрскoг упрaвитeљa, пo
тoм oбa кoмoрникa стoje изa кoвчeгa.

 Шeстoрицa гaрдистa Aустриjскoг цaрa и истo тoлико угaрских и пo 
чeтири пaжa сa свaкe стрaнe сa упaљeним вoш тaницaмa зaузимajу мeстa сa 
oбe стрaнe кoвчeгa.

Пoтoм слeди свeчaнo oпeлo кoje вр ши Пaтриjaрх срп ски.

Пoгрeб

Пo oдржaнoм oпeлу кoвчeг сa свeчaнoг oдрa пoдижу кoмoрници уз пo
мoћ лич них лaкeja, нoсe гa дo пoгрeбних кoлa пoстaвљeних прeд црквoм и 
пoлaжу гa нa њих.

Пoгрeбну пoвoрку oтвaрa вoд кoњицe, a слeдe:
прeдвoдник нa кoњу, 
двoпрeжнa двoрскa кoлa сa ви шим двoрским кoмeсaрoм,
двoпрeжнa двoрскa кoлa сa чeтири сeдaлa сa слугaмa, 
eскaдрoн кoњицe,
jeдaн кoњaник прeдвoдник,
двoрски кoмeсaр нa кoњу, 
jeднa шeстoпрeжнa двoрскa кoлa сa oбa кoмoрникa, нa свaким врaтимa 

кoчиje пo jeдaн лaкej, 
jeднa шeстoпрeжнa кoчиja сa зaмeникoм вишeг двoрскoг упрaвитeљa 

сa пo двa лaкeja нa врaтимa, 
црнa пoгрeбнa кoчиja сa кoвчeгoм, у кojу je упрeгнутo шeст врaнaцa. 
Сa свaкe стрaнe иду чeтири пaжa сa упaљeним бaкљaмa, кao и чeтири 

лaкeja. 
Шeст припaдникa личнe гaрдe aустриjскoг цaрa дeснo, 
лeвo шeст угaрских гaрдистa, 
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спoљa oсaм гaрдистa дeснo и oсaм кoњaникa личнe гaрдe сa лeвe стрa
нe oбрaзуjу прaтњу пoрeд кoвчeгa:

пе ша ди ја oбрaзуje кoд пoгрeбних кoлa aмбулaнтни шпaлир; 
нa зaчeљу сe нaлaзe jeднa двoрскa кoлa сa срп ским пoслaницимa, 
joш jeднa сa прeoстaлoм гoспoдoм српскoг изaслaништ вa, 
дeo пешадиje 
и eскaдрoн кoњицe.
Пoвoркa сe крeћe прeкo Рeнвeгa, крoз Жaквингaсe, прeкo Лaндш трaсe 

Гиртeлa кa држaвнoj жeлeзничкoj стaници (нa стрaни Хoфвaртeсaлoнa). 
Трупe су нa пу ту oргaнизoвaнe у шпaлир. 
Пo удaљaвaњу пoгрeбнe пoвoркe oд црквe пoчињe oдвoжeњe члaнoвa 

нajвишeг двoрa, a пoтoм и oстaлих при сут них.

Прeнoс блaжeнoупoкojeнoг крaљa у Крушeдoл кoд Кaрлoвaцa

Нa држaвнoj жeлeзничкoj стaници слугe и лaкejи пoдижу кoвчeг сa пo
грeбних кoлa и oднoсe гa дo вaгoнa пoсeбнoг вoзa кojи je вeћ припрeмљeн. 

Прaтњa уз кoвчeг идe дo тaмo, a oстaлa прaтњa идe зa кoвчeгoм. 
Вaгoн сe зaтвaрa нaкoн штo je кoвчeг смeшт eн у њeгa, пoсeбни вoз крeћe 

пo укрцaвaњу у вaгoнe oсoбa oдрeђeних зa прaтњу. 
Тoкoм путa вoз сe нe зaдржaвa нa стaницaмa.

Дoлaзaк у Кaрлoвцe

У субoту 16. фeбруaрa стижe нa стaницу у Кaрлoвце вoз сa блaжe нo
упoкojeним крaљeм кojи сe дoчeкуje сa вojним пoчaстимa и oд стрaнe врхa 
ци вил них и вojних влaсти.

Пoтoм сe блaжeнoупoкojeни кoлимa прeнoси дo мaнaстирa у Крушe
дoлу.

PROTOCOL OF A ROYAL FUNERAL RITE

On the Eve of the 110th Anniversary of King Milan Obrenović’s Death

by

Goran Vasin

Summary

The duneral rite of King Milan Obrenović in Vienna was completely organized ac
cording to the rules of the Court Ceremony. The positions for standing in the church were 
determined in detail, as well as the transfer of the remains of the former Serbian ruler from 
his apartment to the church, but also from the church to the train which carried them to 
Sremski Karlovci. The funeral rite was attended by The Emperor Franz Joseph himself with 
the presence of the highest dignitaries of The Empire. King Milan Obrenović was buried in 
the monastery Krušedol in Fruška Gora.
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М и  х а  е л  А н  т о  л о  в и ћ

MAG NUM OPUS ЧЕ ДО МИ РА ПО ПО ВА – ИСТО РИ ЈА 
ЕВРО ПЕ У „ДУ ГОМ 19. ВЕ КУ” 

СА ЖЕ ТАК: У кон тек сту раз во ја свет ске и срп ске исто ри о гра фи је, у ра
ду се раз ма тра исто риј ска три ло ги ја Че до ми ра По по ва по све ће на исто ри ји 
Евро пе то ком „ду гог 19. ве ка”. Ана ли зи ра ни су са вре ме ни ис тра жи вач ки 
при сту пи исто ри ји ове исто риј ске епо хе, те о риј ске и ме то до ло шке по став ке 
на ко ји ма се за сни ва ин тер пре та ци ја европ ске исто ри је 19. ве ка ко ју је из ло
жио По пов у сво јој син те зи Гра ђан ска Евро па, као и ње но ме сто у исто ри ји 
срп ске исто ри о гра фи је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: исто ри ја, исто ри о гра фи ја, Евро па, 19. век, Че до мир 
По пов. 

Не до ста так на уч них син те за из до ме на оп ште, европ ске и свет ске, као 
и на ци о нал не, тј. срп ске и ју жно сло вен ске исто ри је, пред ста вља јед но од ис
так ну тих обе леж ја мо дер не срп ске исто ри о гра фи је. Уче ни Ми лан Ка ша нин 
је још сре ди ном ми ну лог сто ле ћа (1955), кри ти ку ју ћи скло ност срп ских 
исто ри ча ра да се ба ве по је ди нач ним пи та њи ма и уме сто це ло ви тих исто
риј ских пре гле да об ја вљу ју го то во ис кљу чи во „при ло ге” и „при ло шке”, 
ука зао на „страх од син те зе” при су тан у срп ској исто ри о гра фи ји ко ји је, по 
ње го вом ми шље њу, од ре дио њен огра ни чен ути цај на срп ску кул ту ру и 
усло вио скром ну уло гу на уч не исто ри о гра фи је у јав ном и ин те лек ту ал ном 
жи во ту срп ског дру штва.1 Исто вре ме но, од вре ме на сво га кон сти ту и са ња 
кра јем 19. ве ка, срп ска кри тич ка исто ри о гра фи ја, осим уса мље них на сто
ја ња Дра го љу ба М. Па вло ви ћа, Јо ва на Бл. Јо ва но ви ћа, Алек си ја Је ла чи ћа 
те Ни ко ле Ра дој чи ћа, ни је по ка за ла зна чај ни је ин те ре со ва ње за те о риј ска 
пи та ња исто риј ске на у ке као и за пу те ве соп стве ног раз вит ка. По бро ја ни 
не до ста ци тек су де ли мич но пре вла да ни ра дом ге не ра ци је исто ри ча ра ро
ђе них у ме ђу рат ном раз до бљу, ко ји су ин те лек ту ал но ста са ли 60их и 70их 
го ди на 20. ве ка. Пред ста вље но еру ди та ма по пут Си ме Ћир ко ви ћа, Ра до ва на 
Са мар џи ћа, Бран ка Пе тра но ви ћа, Ан дре ја Ми тро ви ћа и Ми ло ра да Ек ме
чи ћа, ово по ко ле ње срп ских исто ри ча ра окон ча ло је низ те мељ них по сло ва 

1 Ми лан Ка ша нин, „На у ка и ви те штво”, у: Ми лан Ка ша нин, Су сре ти и пи сма. Про
на ђе не ства ри. Ми сли, (=Иза бра на де ла, књ. 6), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2004, 247–256.



160

нео п ход них за бу ду ћи рад на срп ској исто ри ји. У пр вом ре ду, реч је о пи
са њу пр ве це ло ви те и на уч но уте ме ље не Исто ри је срп ског на ро да (IVI, 
1981–1986), на став ку ра да на си сте мат ском при ре ђи ва њу исто риј ских из
во ра, за сни ва њу исто ри је срп ске исто ри о гра фи је као по себ не ди сци пли не 
и уоча ва њу ва жно сти те о риј ских и ме то до ло шких пи та ња исто риј ске на у
ке. Исто ри ја срп ског на ро да као ко лек тив ни по ду хват, те во лу ми но зна 
Исто ри ја Ју го сла ви је (IIII, 1988) Бран ка Пе тра но ви ћа пред ста вља ју, у не ку 
ру ку, и кру ну на сто ја ња у сми слу исто риј ске син те зе ове ге не ра ци је срп
ских исто ри ча ра ко ја је у сво јим ра до ви ма не сум њи во пре ва зи шла на мет
ну те окви ре дог мат ског марк си зма а де лом и на сле ђе кла сич ног исто ри зма, 
два пре о вла ђу ју ћа те о риј скоме то до ло шка при сту па у срп ској исто риј ској 
на у ци то ком нај ве ћег де ла 20. сто ле ћа.2 „Уво ђе ње Ср би је у свет ску на у ку” 
от по че то ра дом Ле о пол да Ран кеа, исто ри ча ри ове ге не ра ци је, успе шно су 
на ста ви ли отва ра ју ћи срп ску исто ри о гра фи ју ино ва тив ним стре мље њи ма 
ко ја су обе ле жи ла раз вој исто риј ске на у ке на гло бал ном ни воу и пре ва зи ла
зе ћи уске на ци о нал не окви ре ту ма че ћи срп ску и ју жно сло вен ску исто ри ју 
у ње ном ши ром, европ ском и свет ском кон тек сту. Зна чај њи хо вог исто ри о
граф ског ра да свој пу ни сми сао до би ја не са мо у кон тек сту чи та ве срп ске 
исто ри о гра фи је, ко ја је то ком на ве де ног раз до бља би ла „до ми нант но за пре
те на у кла сич ни исто ри ци зам нео ран ке ов ског ти па” и схе ма ти зо ва не по став
ке вул гар ног марк си зма, већ и укуп них дру штве них окол но сти обе ле же них 
из ра зи тим на сто ја њи ма за иде о ло ги за ци јом зна ња о про шло сти.3 

Исто ри о граф ско де ло Че до ми ра По по ва (р. 1936), ис так ну тог пред став
ни ка срп ске исто ри о гра фи је дру ге по ло ви не 20. ве ка, од ли ку је из у зет но 
бо гат ство и ра зно вр сност ра до ва чи ја би бли о гра фи ја об у хва та пре ко 500 
је ди ни ца раз ли чи тог ка рак те ра. У мно штву на уч них чла на ка, рас пра ва и 
при ло га, из два ја ју се мо но гра фи је Фран цу ска и Ср би ја 1871–1878 (1974), Од 
Вер са ја до Дан ци га (1976), Ср би ја на пу ту осло бо ђе ња 1868–1878 (1980), 
оп шир на по гла вља у Исто ри ји срп ског на ро да по све ће на исто ри ји Ср би је 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка (1981, 1983), Гра ђан ска Евро па (III, 1989), Ве ли ка 
Ср би ја – ствар ност и мит (2008), те Ис точ но пи та ње и срп ска ре во лу ци ја 
1804–1918 (2008). По ред оста лог, Че до мир По пов је уре дио и на пи сао зна ча
јан део ко лек тив не мо но гра фи је Вој во ди на у на род но о сло бо ди лач ком ра ду 
и со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји (1984) док је свој по глед на исто риј ску ге не зу 
„вој во ђан ског про бле ма” из ло жио у ко а у тор ству са Је ле ном По пов, у ра ду 
Ауто но ми ја Вој во ди не – срп ско пи та ње (1993). Ко нач но, од зна ча ја је по ме
ну ти и две, оби мом не ве ли ке али са др жа јем бо га те на уч нопо пу лар не књи
ге – Европ ске гра ђан ске ре во лу ци је од 18. до 20. ве ка (1992), те По ли тич ки 

2 Исто ри ја срп ског на ро да, IVI, СКЗ, Бе о град 1981–1986; Bran ko Petranović, Isto ri ja 
Ju go sla vi je 1918–1988, IIII, No lit, Be o grad 1988.

3 Ни ко ла Ра дој чић, „Уво ђе ње Ср би је у свет ску на у ку”, Ле то пис МС, год. CIV, књ. 323 
(1930), 29–43; Кри тич ки по глед на раз вој мо дер не срп ске исто ри о гра фи је и ње не са вре ме не 
од ли ке са ста но ви шта пре о вла ђу ју ћих те о риј скоме то до ло шких кон це па та до но се: Ми ро
слав Јо ва но вић, Ра ди вој Ра дић, Кри за исто ри је. Срп ска исто ри о гра фи ја и дру штве ни иза
зо ви кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка, Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град 2009. Упор.: 
Ђор ђе Стан ко вић, Љу бо драг Ди мић, Исто ри о гра фи ја под над зо ром. При ло зи исто ри ји 
исто ри о гра фи је, III, Слу жбе ни лист, Бе о град 1996.
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фрон то ви Дру гог свет ског ра та (1995). Ра до ви Че до ми ра По по ва по све ће ни 
те о ри ји и ме то до ло ги ји исто риј ске на у ке као и исто ри ји исто ри о гра фи је 
са бра ни су у књи зи ла пи дар ног на зи ва О исто ри ји и исто ри ча ри ма (1999).4 
На сло ви нај зна чај ни јих ра до ва Че до ми ра По по ва пру жа ју ја сан увид у те
мат ски круг пи та ња ко ја су пред ста вља ла те жи ште ње го вог исто ри о граф
ског ра да. У хро но ло шком по гле ду то је Оп шта исто ри ја Но вог ве ка, уни
вер зи тет ски пред мет ко ји је По пов, пре у зев ши га од сво га про фе со ра Пе тра 
По по ви ћа, у са др жај ном сми слу зна чај но про ши рио и, исто вре ме но, чвр сто 
уте ме љио у те о риј ском и ме то до ло шком по гле ду.5 То ком но во ве ков не епо хе 
три кру га пи та ња при вла чи ла су ње го ву на ро чи ту па жњу – исто ри ја Евро
пе у ра спо ну од вре ме на гра ђан ских ре во лу ци ја у дру гој по ло ви ни 18. ве ка 
до сре ди не 20. сто ле ћа, исто ри ја ме ђу на род них од но са, те срп ска на ци о
нал на ре во лу ци ја у ши рем исто риј ском кон тек сту Ис точ ног пи та ња. По ред 
три но се ће исто риј ске те ме, на уч на ин те ре со ва ња Че до ми ра По по ва би ла 
су у зна чај ној ме ри усме ре на ка европ ским ути ца ји ма на по ја ву и раз ви так 
дру штве них иде ја и ин сти ту ци ја у об но вље ној срп ској др жа ви (1804–1918), 
као и пи та њи ма те о ри је и ме то до ло ги је исто риј ске на у ке, те исто ри је исто
ри о гра фи је ко је је на сто јао да на уч но обра зло жи у број ним ра до ви ма ма њег 
оби ма. О би ло ко јем те мат ском ви до кру гу да је реч, ра до ве Че до ми ра По
по ва од ли ку је чвр ста хе у ри стич ка за сно ва ност, из ра зи та еру ди ци ја и акри
бич ност, те ван ред на спо соб ност за исто риј ску син те зу.

Исто ри ја Евро пе то ком „ду гог 19. ве ка” – Гра ђан ска Евро па 1770–1914 
(IIII, 2010) пред ста вља, у не ку ру ку, жи вот но де ло Че до ми ра По по ва и ње
гов mag num opus.6 За по че та пре че тврт ве ка, и об ја вље на пр ви пут да ле ке 
1989. у два обим на то ма ко ји се од но се на раз до бље 1770–1870, вр ло бр зо је 
по ста ла не за о би ла зан из вор оба ве ште ња и основ ни при руч ник за из у ча ва
ње сло же них то ко ва европ ске исто ри је то ком на ве де ног пе ри о да. За хва љу
ју ћи сво јим ква ли те ти ма, пр во из да ње Гра ђан ске Евро пе до жи ве ло је из
ра зи то по зи тив ну ре цеп ци ју у струч ним кру го ви ма свр став ши се, не ду го 
по об ја вљи ва њу, у кла сич на оства ре ња срп ске исто ри о гра фи је по све ће на 
оп штој тј. европ ској исто ри ји.7 Дру го из да ње овог де ла ко је је угле да ло 

4 Це ло ви ту би бли о гра фи ју ра до ва Че до ми ра По по ва са ре ле вант ном ли те ра ту ром 
за кључ но са 2005. до но си Ви да Зе рем ски, Би бли о гра фи ја Че до ми ра По по ва, СА НУ, Ма ти ца 
срп ска, Пла то не ум, Но ви Сад 2006. Скре ће мо па жњу да је, ина че па жљи вом при ре ђи ва чу 
би бли о гра фи је, про ма кла вр ло афир ма тив на оце на ко ју је о мо но гра фи ји Фран цу ска и Ср би
ја 1871–1878, из нео у сво ме при ка зу Ди ми три је Ђор ђе вић на стра ни ца ма нај у глед ни јег аме
рич ког исто риј ског ча со пи са – Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew. Ово на по ми ње мо има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да при ка зи де ла срп ске исто ри о гра фи је пред ста вља ју из у зет ну рет кост у во де
ћим исто риј ским гла си ли ма у све ту. Вид.: Di mi tri je Djor dje vic, „Čedomir Po pov, Fran cu ska i 
Sr bi ja 1871–1878, Bel gra de 1974”, Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol. 84, No. 2 (1979), 448–449.

5 У при лог ове оце не го во ри са др жај ауто ри зо ва не скрип те Че до ми ра По по ва по све
ће не те мељ ним про бле ми ма Оп ште исто ри је Но вог ве ка ко ја је, уз из ве сне до пу не, сво ју 
вред ност са чу ва ла до да нас. Вид.: Dr Čedomir Po pov, Uvod u Opštu isto ri ju No vog ve ka. 
Skrip ta za stu den te isto ri je, Fi lo zof ski fa kul tet – In sti tut za isto ri ju, No vi Sad 1985.

6 Че до мир По пов, Гра ђан ска Евро па (1770–1914). Књи га пр ва: Осно ви европ ске исто ри
је 19. ве ка (1770–1815); Књи га дру га: По ли тич ка исто ри ја Евро пе (1815–1871); Књи га тре ћа: 
Дру штве на и по ли тич ка исто ри ја Евро пе (1871–1914), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2010.

7 Упор.: Бран ко Пе тра но вић, „Гра ђан ска Евро па: по во дом син те зе Че до ми ра По по ва 
– Гра ђан ска Евро па (1770–1871), III, Но ви Сад 1989”, Баг да ла, год. 31, бр. 368–369 (1989), 



162

све тлост да на на кон ви ше од две де це ни је од пр вог по ја вљи ва ња пред ста
вља пр ву це ло ви ту син те зу исто ри је Евро пе од вре ме на гра ђан ских ре во
лу ци ја кра јем 18. ве ка до из би ја ња Пр вог свет ског ра та, ко ја је на пи са на на 
јед ном од ју жно сло вен ских је зи ка. Упр кос ва жно сти 19. сто ле ћа за раз у ме
ва ње про це са ко ји су од суд но об ли ко ва ли ис ку ство људ ске ег зи стен ци је 
то ком „крат ког 20. ве ка”, срп ска исто ри о гра фи ја ни је рас по ла га ла од го ва
ра ју ћим син тет ским пре гле дом по све ће ном „фор ма тив ној епо хи” са вре ме
ног све та. Ода тле је не сум њи во реч о исто ри о граф ском де лу на ро чи тог 
зна ча ја ко је, за јед но са син тет ским ра до ви ма ге не ра ци је срп ских исто ри
ча ра ко јој Че до мир По пов при па да, „за тва ра” јед но раз до бље у раз во ју срп
ске исто ри о гра фи је, све до че ћи исто вре ме но о раз вој ним пу те ви ма срп ске 
и ју го сло вен ске исто ри о гра фи је 20. ве кa. У ци љу пу не кон тек сту а ли за ци је 
По по вље ве во лу ми но зне исто риј ске син те зе уну тар европ ске и срп ске исто
ри о гра фи је, нео п ход но је ука за ти на глав не прав це у раз во ју исто ри о гра
фи је о „ду гом 19. сто ле ћу”.

* * *

Де вет на е сти век пред ста вља раз до бље у исто ри ји Евро пе обе ле же но 
све о бу хват ним и не пре ста ним про ме на ма ко је су у ро ку не ко ли ко де це ни
ја из те ме ља пре о бра зи ле по ли тич ку и дру штве ну фи зи о но ми ју европ ског 
кон ти нен та. Ре во лу ци је – ин ду стриј ска, по ли тич ка, дру штве на, на уч на и 
кул тур на, те мељ но су из ме ни ле усло ве жи во та ко ји се ни су ме ња ли го то во 
два ми ле ни ју ма. Ода тле је оправ да на тврд ња да је 19. век био „век Евро пе” 
бу ду ћи да су ве ли ке европ ске зе мље, но си о ци ре во лу ци о нар них про ме на, 
оства ри ле до ми на ци ју над го то во чи та вом пла не том ши ре ћи, не рет ко „ог њем 
и ма чем”, из вор но европ ске ре во лу ци о нар не иде је на чи та во чо ве чан ство. 
Исто вре ме но, ди на ми чан раз вој, оп се жност про ме на и са да шњост којa се 
по су ду са вре ме ни ка кре та ла „ско ро ге о ме триј ском про гре си јом”, усло ви ли 
су из ра зи ту исто рич ност епо хе. Рас про стра ње но ин те ре со ва ње за про шлост 
би ло је по бу ђе но по тре бом да се об ја сни узрок дру штве них про ме на, по да ри 
ле ги ти ми тет но во у спо ста вље ном гра ђан ском дру штву, те да се у бли жој 
или да љој про шло сти про на ђу ко ре ни на ци је – „за ми шље не за јед ни це”, 
као но вог об ли ка ко лек тив не мо би ли за ци је и ин те гра ци је. Убр за на тран
сфор ма ци ја дру шта ва „ста ре Евро пе” усло ви ла je по ја ву пр вих исто ри о
граф ских ра до ва по све ће них 19. сто ле ћу још пре не го што се он, у хро но
ло шком по гле ду, окон чао. При то ме, нај ра ни ју исто ри о гра фи ју о 19. сто ле
ћу од ли ко ва ла је из ра зи та пре ва га по ли тич ке исто ри је ко ја је исто риј ску 
на у ку са гле да ва ла пр вен стве но као исто ри ју по је ди них европ ских др жа ва 
и њи хо вих ме ђу соб них од но са, по кла ња ју ћи сход но сво ме ка рак те ру, на ро
чи ту па жњу ис так ну тим по је дин ци ма – „ве ли ким др жав ни ци ма”. Ода тле 
је на пре ло му 19. и 20. ве ка, до след но исто ри зму као пре о вла ђу ју ћем идеј

24–28; Mi lo rad Ekmečić, „Čedomir Po pov: Građanska Evro pa (1770–1871). Pr va knji ga – Osno vi 
evrop ske isto ri je XIX ve ka. Dru ga knji ga – Politička hi sto ri ja Evro pe, Ma ti ca srp ska, No vi Sad 
1989,” Pri lo zi. In sti tut za isto ri ju, God. 24, br. 25–26 (1990), 349–351.
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ном кон цеп ту, до ми нант ну исто ри о граф ску вр сту пред ста вља ла по ли тич
ка и ди пло мат ска исто ри ја. Упр кос то ме, у оп штим пре гле ди ма – исто риј
ским син те за ма по све ће ним по је ди ним раз до бљи ма европ ске исто ри је, као 
сво је вр сни до да так по ли тич кој исто ри ји, на ла зи ла су се по гла вља о кул
тур ном раз во ју ко ја су се нај че шће од но си ла на тзв. „ви со ку кул ту ру”, тј. 
кул ту ру дру штве не ели те. У том сми слу, па ра диг ма тич на је Кем брич ка 
мо дер на исто ри ја (1902–1912) ко ју је кон ци пи рао слав ни лорд Ек тон ру ко
во де ћи се на ме ром да пру жи све о бу хват ну исто ри ју Евро пе и све та у Но вом 
ве ку.8 По ла зе ћи од Ран ке о вог схва та ња исто ри је он је у свом во лу ми но
зном при руч ни ку по све тио чак пет то мо ва (VI IIXII) из ла га њу по ли тич ке 
исто ри је Евро пе и све та од по след ње тре ћи не 18. до кра ја 19. ве ка. У ду ху 
по зи ти ви стич ких на че ла Ек тон је ин си сти рао на на че лу ис црп но сти Кем
брич ке мо дер не исто ри је ка ко би она, по ред ве ли ких др жа ва, об у хва ти ла 
и исто риј ски раз вој ма њих на ро да, и на прин ци пу објек тив но сти зах те ва
ју ћи да, при ме ра ра ди, „Ва тер ло за до во љи и Фран цу зе и Ен гле зе, и Нем це 
и Хо лан ђа не”.9 У це ли ни, Кем брич ка мо дер на исто ри ја по чи ва ла је на из
ра зи том оп ти ми зму ње них уред ни ка у по гле ду нео гра ни че ног го ми ла ња 
зна ња у ду ху по зи ти ви стич ки схва ће не исто риј ске на у ке. Но ва кем брич ка 
мо дер на исто ри ја (1957–1979) ко ја је по че ла да из ла зи сре ди ном 50их го
ди на 20. ве ка, у ве ли кој ме ри оли ча ва ла је про ме не ко је су се од и гра ле у 
исто ри о гра фи ји то ком прет ход них по ла сто ле ћа. Ње ну ис так ну ту од ли ку 
пред ста вља упа дљи во сма ње ње са др жа ја по ли тич ке исто ри је на ра чун по
је ди них дру штве них фе но ме на ко ји су ра ни је из ми ца ли па жњи исто ри ча ра, 
те она ујед но све до чи о ши ре њу фо ку са ин те ре со ва ња исто риј ске на у ке на 
то та ли тет дру штве ног жи во та. Исто вре ме но, из ме ње но схва та ње пред ме та 
исто ри о гра фи је пра ти ла је и про ме на у на чи ну екс пли ка ци је исто риј ских 
са др жа ја – уме сто исто ри јепри по ве сти њу је по сте пе но за ме ни ла про
блем ски за сно ва на исто ри ја.10 Упр кос „про ме ни па ра диг ме” ко ја је на сту
пи ла у на уч ној исто ри о гра фи ји, Но ва Кем брич ка мо дер на исто ри ја и да ље 
је зна чај ну па жњу по кла ња ла по ли тич ким, ди пло мат ским и вој ним до га ђа
ји ма, по ја ва ма и про це си ма. На гло бал ном ни воу тра ди ци о нал на до га ђај на 
исто ри ја као во де ћа исто ри о граф ска вр ста у пот пу но сти је пре вла да на тек 
60их го ди на са успо ном раз ли чи тих ви до ва но ве исто ри је, тј. со ци јал не 
исто ри је и исто ри је дру штва. За ступ ни ци но ве исто ри је сво јим пре вас ход
ним за дат ком ни су ви ше сма тра ли нео гра ни че но уве ћа ва ње исто риј ског зна
ња већ су, ка ко с пра вом ис ти че Ми ро слав Јо ва но вић, на гла сак ста ви ли на 

8 Бу ду ћи да је Ек тон из не на да пре ми нуо 1902, Кем брич ка мо дер на исто ри ја иза
шла је под ко лек тив ним уред ни штвом ко је је сле ди ло Ек то нов пр во бит ни план. A. W. 
Ward, G. W. Prot he ro, S. Le at hes (ed.), The Cam brid ge Mo dern Hi story, IXIV, Cam brid ge, New 
York 1902–1912. Ма те ри ја је из ло же на у 12 све за ка док до дат на два то ма, XI II и XIV, до но
се ин декс и исто риј ске кар те.

9 The Cam brid ge Mo dern Hi story. An Ac co unt of its Ori gin, Aut hor ship and Pro duc tion, 
Cam brid ge at the Uni ver sity Press 1907, 9.

10 The New Cam brid ge Mo dern Hi story, IXIV, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 
1957–1979. Вид.: Pe ter Bur ke, „In tro duc tion: Con cepts of Con ti nu ity and Chan ge in Hi story”, 
in: The New Cam brid ge Mo dern Hi story, XI II, 1–14; Фран соа Фи ре, Ра ди о ни ца исто ри је, Из
да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1994, 94–116. 
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ши ре ње исто риј ског уче ња.11 У том сми слу, за пре о крет ко ји је на сту пио у 
то ко ви ма свет ске исто ри о гра фи је ка рак те ри стич на је мо ну мен тал на исто
риј ска син те за Ери ка Хоб сба у ма по све ће на „ду гом 19. ве ку” ко ја пред ста
вља кла сич но де ло ути цај ног прав ца со ци јал не исто ри о гра фи је у дру гој 
по ло ви ни 20. ве ка, ин с пи ри са не не дог мат ским „чи та њем” марк си стич ке 
те о ри је дру штва. Пи са на у об ли ку „исто риј ског трип ти ха” ко јег чи не До ба 
ре во лу ци је (1962), До ба ка пи та ла (1975) и До ба им пе ри ја (1987), Хоб сба у
мо ва исто ри ја Евро пе у 19. ве ку је сте при мер исто ри је дру штва схва ће не 
са ста но ви шта ње го вих сло же них, ви ше стру ких и про тив реч них од но са. 
Ода тле дру штве на те о ри ја и пој мов ни апа рат дру штве них на у ка при ме ње
ни на про шлост пред ста вља ју из ра зи ту од ли ку Хоб сба у мо ве син те зе.12 

По се бан пра вац у исто ри о гра фи ји у 20. ве ку пред ста вља ла је марк си
стич ка исто ри о гра фи ја. Ту ма че ћи чи та ву људ ску исто ри ју са ста но ви шта 
раз во ја сред ста ва за про из вод њу и „за ко ни те сме не дру штве ноеко ном ских 
фор ма ци ја”, она је у исто риј ским про це си ма ко ји су обе ле жи ли 19. сто ле ће 
пр вен стве но на гла ша ва ла раз вој ка пи та ли зма, ва жност кла сне бор бе и не
у мит ност ре во лу ци о нар них пре о бра жа ја. У сво ме дог мат ском ви ду, она је 
са др жа ва ла ес ха то ло шко ви ђе ње исто ри је, бу ду ћи да је 19. век са гле да ва ла 
као епо ху ко ја је ну жно прет хо ди ла Ок то бар ској ре во лу ци ји и ус по ста вља њу 
дру штва за сно ва ног на со ци ја ли стич ким иде а ли ма. Уру ша ва ње ко му ни зма 
кра јем 20. ве ка има ло је, по ред оста лог, за по сле ди цу и дис кре ди та ци ју вул
гар не марк си стич ке ин тер пре та ци је европ ске 19о ве ков не исто ри је.13 С дру ге 
стра не, пре о крет ко ји је под ути ца јем „лин гви стич ког обра та” (lin gu i stic turn) 
и пост мо дер ног ми шље ња на сту пио у за пад ним исто ри о гра фи ја ма 70их 
годи на 20. ве ка, усло вио је по ја ву но вих ис тра жи вач ких те ма као и дру га чи
јих при сту па исто риј ској ин тер пре та ци ји. Ода тле, исто ри о гра фи ју о „ду гом 
19. ве ку” то ком по след ње тре ћи не 20. ве ка ка рак те ри ше плу ра ли зам пра ва
ца по пут но ве кул тур не исто ри је”, исто ри је ро да, со ци јал не ан тро по ло ги је 
и исто ри је сва ко днев ни це, тј. исто ри је при ват ног жи во та ко ји, бу ду ћи да на 
раз ли чи те на чи не де фи ни шу пред мет исто риј ске на у ке, при сту па ју из у ча
ва њу 19. ве ка са раз ли чи тих и не рет ко, пот пу но су прот ста вље них ме то до
ло шких по ла зи шта.14 Про цес усло жња ва ња и ши ре ња исто риј ског уче ња 
ко ји је исто риј ска зна ња учи нио све о бу хват ни јим и ра зно вр сни јим, услед 
усред сре ђе но сти исто ри ча ра на број на мар ги нал на а не рет ко и пот пу но ире
ле вант на пи та ња про шле ствар но сти, усло вио је гу би так пер спек ти ве це
ло ви то сти. Сто га, за о кру жен по глед на исто ри ју 19. ве ка у ви ду ис црп них 
исто ри о граф ских син те за чи је је те жи ште на об ја шње њу глав них то ко ва 
исто риј ског раз во ја, из но ва до би ја на зна ча ју. По су ду Ри чар да Еван са, јед
ног од нај у ти цај ни јих са вре ме них бри тан ских исто ри ча ра, у тре нут ку обе

11 Ми ро слав Јо ва но вић, Ра ди вој Ра дић, н. д., 69.
12 Ми ха ел Ан то ло вић, „Исто ри о граф ска ра ди о ни ца Ери ка Хоб сба у ма”, Спо ме ни ца 

Исто риј ског ар хи ва Срем, бр. 5 (2006), 201–224.
13 Ернст Брај зах, Исто ри о гра фи ја: ста ри век, сред њи век, но во до ба, CLIO, Бе о град 

2009, 524–530.
14 Пре глед во де ћих пра ва ца уну тар „плу ра ли стич ки схва ће не исто риј ске на у ке” на 

пре ло му 20. и 21. сто ле ћа да је: Pe ter Bur ke, New Per spec ti ves on Hi sto ri cal Wri ting, Uni ver sity 
Park, Pennsylva nia, 20012.
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ле же ном по сто ја њем мно штва ме ђу соб но кон ку рент них исто ри ја, је дан од 
нај ва жни јих про бле ма са ко ји ма се су о ча ва са вре ме на исто риј ска на у ка је сте, 
упра во, син тет ско пред ста вља ње про шло сти чо ве чан ства. Упр кос то ме што 
је још Ран ке сма трао да је „оп шта исто ри ја све та нео п ход на али да она ни је 
мо гу ћа”, на по чет ку но вог ми ле ни ју ма обе ле же ног рас та ка њем је дин стве
ног ду хов ног уни вер зу ма и енорм не аку му ла ци је људ ских зна ња, пи са ње 
син те за пред ста вља нај пре чи за да так са вре ме не исто ри о гра фи је.15

У на ме ри да од го во ре овом зах те ву, по је ди ни ауто ри во де ћи се уну
тра шњим струк ту рал ним обе леж ји ма, ко ји су да ли са др жај глав ним то ко
ви ма европ ске исто ри је то ком „ду гог 19. ве ка”, упо тре бља ва ју овај по јам 
да њи ме озна че чи та во раз до бље Мо дер не, ко је је от по че ло Фран цу ском 
ре во лу ци јом а окон ча ло се у ка та кли зми свет ског су ко ба сре ди ном 20. ве ка 
(1789–1945). Ово ста но ви ште за сту па ка над ски по ли ти ко лог Хад сон Ми
двел про це њу ју ћи чи та во раз до бље са ста но ви шта из град ње де мо крат ског 
по рет ка за по че тог кра јем 18. ве ка, ко ји је у пот пу но сти ус по ста вљен тек 
на кон ни за ре во лу ци ја и два свет ска ра та.16 На тра гу ове иде је је и на сто ја
ње да се раз до бље од сре ди не 18. ве ка па до кра ја 20. сто ле ћа пред ста ви 
као јед на за о кру же на исто риј ска це ли на. У том сми слу ка рак те ри сти чан је 
пре глед европ ске исто ри је под на зи вом Окс форд ска исто ри ја мо дер не 
Евро пе (2000), ко ји је уре дио кем брич ки про фе сор Ти мо ти Бла нинг. За раз
ли ку од раз ли чи тих пра ва ца у исто ри о гра фи ји, ко ји су у на сто ја њу да утвр де 
основ ни чи ни лац ди на ми ке исто риј ског раз во ја Евро пе у 19. ве ку, при сту
па ли ре дук ци ји про шле ствар но сти на ње ну по ли тич ку, еко ном ску, дру
штве ну идеј ну или, пак, не ку дру гу ди мен зи ју, Бла нинг ис ти че да мо дер ну 
исто ри ју Евро пе од ли ку је исто вре ме но при су ство про ме на и кон ти ну и те
та, ре во лу ци ја и ста бил но сти.17 Слич но схва та ње де ли и Кри сто фер Беј ли 
у де лу Ра ђа ње мо дер ног све та 1780–1914: гло бал не ве зе и по ре ђе ња (2004) 
у ко ме син те ти зу је при ступ со ци јал не и еко ном ске исто ри је, те ан тро по ло
ги је и со ци о ло ги је. При то ме, из ра зи та је ауто ро ва на ме ра да европ ску исто
ри ју то ком епо хе ка да су ве ли ке си ле ста рог кон ти нен та оства ри ле пот пу
но до ми на ци ју над нај ве ћим де лом зе маљ ске ку гле са гле да са ста но ви шта 
гло бал не, од но сно, свет ске исто ри је. На сто је ћи да пре ва зи ђе ме то до ло шка 
огра ни че ња евро по цен три зма ко ји је да вао тон пи са њу прет ход них ге не ра
ци ја исто ри ча ра, Беј ли се опре де лио за ком па ра тив ни и мул ти цен трич ни 
при ступ „ду гом 19. ве ку”. Исто вре ме но, при зна ва ју ћи ва жност еко ном ских 
чи ни ла ца, пр вен стве но по ја ве ка пи та ли зма, у об ли ко ва њу европ ске и свет
ске исто ри је то ком ове епо хе, аутор од ба цу је сво ђе ње по кре тач ких сна га 
исто риј ског раз вит ка ис кљу чи во на но ви на чин про из вод ње и при вред не 
ме ха ни зме. На су прот то ме, Беј ли ука зу је на ме ђу соб не ути ца је и про жи ма
ња еко ном ских, дру штве них, по ли тич ких, кул тур них и идеј них чи ни ла ца 
ко ји су об ли ко ва ли мо дер ни свет, ис ти чу ћи да је исто риј ски раз вој био од ре
ђен „ком плек сним па ра ле ло гра мом сна га оли че них у еко ном ским про ме

15 Ри чард Џ. Еванс, У од бра ну исто ри је, СКЗ, Бе о град 2007, 193–195.
16 Hud son Me ad well, „The Long Ni ne te enth Cen tury in Euro pe”, Re vi ew of In ter na ti o nal 

Stu di es, Vol. 27 (2001), 165–189.
17 T. C. W. Blan ning (ed.), The Ox ford Hi story of Mo dern Euro pe, Ox ford Uni ver sity 

Press, Ox ford, New York 2000.
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на ма, иде о ло шким тво ре ви на ма и др жав ним ме ха ни зми ма.”18 Иако раз вој 
гло бал не, тј. тран сна ци о нал не исто ри је пред ста вља, у не ку ру ку, con tra dic tio 
in adi ec to бу ду ћи да је пред мет и ме тод тра ди ци о нал но схва ће не исто риј
ске на у ке не по сред но ве зан за кон цепт на ци о нал не др жа ве, до а јен не мач ке 
со ци јал не исто ри је Хан сУл ри х Ве лер сма тра да је при хва тљив мо дел пи са
њу исто ри је са гло бал ног ста но ви шта дао Јир ген Остер ха мел у син тет ском 
ра ду Пре о бра жај све та: исто ри ја 19. ве ка (2008).19 Ње гов при ступ та ко ђе 
од ли ку је ком па ра тив ност као и про блем ска усред сре ђе ност на но се ће фе но
ме не ко ји су ис пу ни ли са др жа јем „ду ги 19. век” по пут ре во лу ци ја, фор ми
ра ња на ци ја и др жа ва, ра та и ин тер на ци о на ли зма, дру штве не ста тич но сти 
и мо бил но сти, ра да, ин ду стри ја ли за ци је и ка пи та ли зма, на у ке, ре ли ги је али 
и те ма као што су ме ста ко лек тив ног се ћа ња и уло га штам па них ме ди ја. 
Са гле да ва ју ћи на ве де не про бле ме у кон тек сту ак це ле ра ци је исто риј ских 
про це са и њи хо вог уза јам ног пре пли та ња, Остер ха мел је пру жио ре ла тив но 
урав но те жен по глед на до ми нант не прав це исто риј ског раз вит ка, при че му 
му је по шло за ру ком да о гло бал ним про це си ма не су ди са ста но ви шта 
европ ског За па да као нор ма тив ног мо де ла.20 При руч ник за Евро пу у 19. ве ку 
(2006) под уред ни штвом Сте фа на Бер ге ра та ко ђе од ли ку је про блем ски при
ступ при че му је он усме рен ка пи та њи ма сло је ви то сти европ ског иден ти
тета, про ме на ма у под руч ју при вред ног жи во та и дру штве них од но са, по
ли тич ком раз вит ку, ин те лек ту ал ним стре мље њи ма, ре ли гиј ским фе но ме
ни ма, кул ту ри и на у ци те ме ђу на род ним од но си ма, ко ло ни ја ли зму и ра ту. 
Ка рак те ри стич но је да је у при руч ни ку из о ста ла по ли тич ка исто ри ја 
европ ских др жа ва већ је, до след но ин тен ци ји при ре ђи ва ча, она из ло же на 
са ком па ра тив ноисто риј ског ста но ви шта у по гла вљи ма по све ће ним фе но
ме ну ре во лу ци је, на стан ку мо дер не др жа ве, раз во ју де мо кра ти је, по ја ви рад
нич ког по кре та, кон сти ту и са њу на ци ја те на стан ку „жен ског пи та ња”. При 
то ме, уоч љи во је на сто ја ње ауто ра да, по ред про блем ског и ком па ра тив ног 
при сту па, ин тер пре та ци ји исто риј ских фе но ме на при сту пе са ста но ви шта 
мул ти пер спек тив но сти.21 У окви ру би бли о те ке Исто риј ски пре глед из да
вач ке ку ће Ол ден бург, исто ри ји 19. ве ка по све ће не су че ти ри књи ге (том 
XIIXV). Оно што од ли ку је ову еди ци ју у од но су на слич на из да ња је сте 
чи ње ни ца да су ауто ри при руч ни ка, по пра ви лу, углед ни исто ри ча ри ко ји 
се ис тра жи вач ки ба ве раз до бљем ко је на син тет ски на чин при ка зу ју. При 
то ме, сва ки том за сни ва се на исто вет ној тро дел ној струк ту ри чи ја је основ
на на ме ра да пру жи пре сек тре нут них исто риј ских зна ња, ука же на глав не 
прав це и про бле ме ис тра жи ва ња и обез бе ди увид у кри тич ки при ре ђе ну 
би бли о гра фи ју из во ра и ли те ра ту ре. Бу ду ћи да пру жа ју увид у до стиг ну ти 

18 Chri stop her A. Bayly, The Birth of the Mo dern World 1780–1914: Glo bal Con nec ti ons 
and Com pa ri sons, Ox ford and Mal den, MA: Blac kwell 2004, 5–7; Jan Ne der veen Pi e ter se, „The 
Long Ni ne te enth Cen tury Is Too Short”, Vic to rian Stu di es, (autumn 2005), 113–123. 

19 Jürgen Oster ham mel, Die Ver wan dlung der Welt. Eine Geschic hte des 19. Ja hr hun derts, 
C. H. Beck Ver lag, München 2008.

20 Упор.: HansUl rich We hler, „Die er ste Glo ba li si e rung. Ein großer Wurf: Jürgen Oster
ham mels Welt geschic hte des 19. Ja hr hun derts”, Die Ze it, 19. 02. 2009. 

21 Ste fan Ber ger (ed.), A Com pa nion to Ni ne te enthCen tury Euro pe 1789–1914, Ox ford 
and Mal den, MA: Blac kwell 2006.
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ни во ис тра же но сти по је ди них исто риј ских про бле ма и епо ха, при руч ни ци 
из ове еди ци је има ју, пре све га, про пе де у тич ки ка рак тер и пред ста вља ју 
по ла зи ште за да ља ис тра жи ва ња.22 Исто вре ме но, раз ли чи ти са вре ме ни ен
ци кло пе диј ски при руч ни ци по све ће ни европ ској исто ри ји 19. ве ка на сто је 
да об у хва те ра зно ли ка под руч ја исто риј ског жи во та ко ја се жу од еко но ми
је, дру штве них и кул тур них фе но ме на, по ли ти ке и ме ђу на род них од но са, 
ис так ну тих лич но сти, пре ко во де ћих идеј них и фи ло зоф ских про бле ма, на
у ке, ре ли ги је и обра зо ва ња до род них од но са, исто ри је при ват ног жи во та 
и исто ри је сва ко днев ни це. Ме ђу њи ма, ин фор ма тив но шћу и све о бу хват но
шћу, из два ја се при руч ник Евро па 1789–1914. Ен ци кло пе ди ја раз до бља ин
ду стри је и им пе ри је (2006) у пет то мо ва под уред ни штвом Џо на Ме ри ма на 
и Џе ја Вин те ра. По ред те мат ске ра зно вр сно сти, ње га од ли ку је и ре ла тив но 
рав но мер на за сту пље ност са др жа ја по све ће них „европ ској пе ри фе ри ји”, тј. 
зе мља ма се вер не, ис точ не и ју жне Евро пе што пред ста вља на ро чи ти ква
ли тет, бу ду ћи да се ти ме пре ва зи ла зе огра ни че ња слич них при руч ни ка 
тра ди ци о нал но огра ни че них на исто ри ју ве ли ких европ ских др жа ва.23 Са 
ме то до ло шког ста но ви шта од зна ча ја је по ме ну ти и схва та ње Вол фра ма 
Зи ма на ко ји за сту па став да ће де вет на е сто ве ков на „по жу да на ци о нал них 
др жа ва за су ве ре ни те том” би ти пре вла да на тек у ак ту ел ном про це су ства
ра ња ује ди ње не Евро пе и по нов ном от кри ћу за јед нич ког европ ског на сле
ђа об ли ко ва ног то ком 19. ве ка у ви ду кул ту ре, ар хи тек ту ре, ко му ни ка ци ја 
и прав них ин сти ту ци ја. Упр кос то ме што су из во ри Зи ма но вог евро оп ти
ми зма упит ни, ње го во апо стро фи ра ње кул тур не ди мен зи је европ ског је
дин ства са др жи под сти цај не им пул се у те о риј скоме то до ло шком по гле ду. 
Бу ду ћи да је је дин ство „ду гог 19. ве ка” из свет ско и сто риј ског хо ри зон та 

22 Под уред ни штвом углед ног исто ри ча ра Ло та ра Га ла у окви ру ак ту ел ног 5. из да ња 
еди ци је Ol den bo urg Grun driss der Geschic hte, „ду гом 19. ве ку” по све ће ни су то мо ви: Eli sa
beth Fe hren bach, Vom An cien Régi me zum Wi e ner Kon gress, R. Ol den bo urg Ver lag, München 
20085. (=Band 12); Di e ter Lan ge wi esche, Euro pa zwischen Re sta u ra tion und Re vo lu tion, R. Ol
den bo urg Ver lag, München 20075. (=Band 13); Lot har Gall, Euro pa auf dem Weg in die Mo der ne 
1850–1890, R. Ol den bo urg Ver lag, München 20085. (=Band 14); Gre gor Schöllgen, Fri e drich Ki
es sling, Das Ze i tal ter des Im pe ri a li smus, R. Ol den bo urg Ver lag, München 20095. (=Band 15). 
Ам би ци о зни је је кон ци пи ран Геб хар тов пре глед не мач ке исто ри је ко ји је об ја вљен пр ви 
пут 1891. у ви ду дво том не књи ге. Од 2001. из ла зи 10. из да ње овог при руч ни ка у 24 то ма, 
при че му се на „ду ги 19. век” од но се то мо ви 13–17 под уред ни штвом Јир ге на Ко ке. При
ступ ауто ра 19. ве ку, чи је се тра ја ње у хро но ло шком по гле ду про те же од уки да ња древ ног 
Не мач ког цар ства 1806, до про па сти дру гог Не мач ког рај ха 1918, од ли ку ју ме то до ло шке 
по став ке „исто риј ске со ци јал не на у ке” те је те жи ште из ла га ња на про блем ски за сно ва ним 
по став ка ма по ли тич ке, со ци јал не, при вред не и кул тур не исто ри је. По ред то га, не мач ка 
исто ри ја 19. ве ка се, у скла ду са ак ту ел ним стре мље њи ма, са гле да ва у „тран сна ци о нал ној”, 
тј. ши рој европ ској и свет ској пер спек ти ви. Вид.: Jürgen Koc ka, Das lan ge 19. Ja hr hun dert, 
KlettCot ta, Stut tgart 2002; Hel mut Ber ding, HansWer ner Hahn, Re for men, Re sta u ra tion und 
Re vo lu tion 1806 bis 1848/49, KlettCot ta, Stut tgart 2010; Fri e drich Len ger, In du stri el le Re vo lu
tion und Na ti o nal sta at sgründung 1849–1870/71, KlettCot ta, Stut tgart 2003; Vol ker Berg hahn, 
Das Ka i ser re ich 1871–1914, KlettCot ta, Stut tgart 2006; Wol fgang Mom msen, Die Ur ka ta strop he 
De utschlands. Der Er ste Wel tkri eg 1914–1918, KlettCot ta, Stut tgart 2002. Вид. кри тич ки при
каз: John Bre u illy, „What’s a Hi story Hand bo ok for? The Geb hardt Ger man Hi story Se ri es and 
the Ni ne te enth Cen tury”, Ger man Hi story, Vol. 26, No. 2 (2008), 314–317.

23 John Mer ri man, Jay Win ter (ed.), Euro pe 1789 to 1914. Encyclo pe dia of the Age of In du
stry and Em pi re, IV, Thom son Ga le, Far ming ton Hills 2006.
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„фун да мен тал ног пре о кре та” по себ но уоч љи во из пер спек ти ве кул тур не 
исто ри је ко ја, нео п те ре ће на по ли тич ком исто ри јом на ци о нал них др жа ва, 
усме ра ва па жњу на про це се „сред њег тра ја ња”, 19. век пр вен стве но пред
ста вља епо ху европ ске исто ри је из ме ђу све та „Евро пе ста рог ре жи ма” и ви
со ко ин ду стри ја ли зо ва них на ци о нал них др жа ва 20. ве ка.24

За раз ли ку од то ко ва свет ске исто ри о гра фи је, по сто је ћу ли те ра ту ру 
на срп ском је зи ку о исто ри ји Евро пе у 19. ве ку, и по ред вред них ра до ва по
све ће них по је ди ним по ли тич ким, еко ном ским, иде о ло шким или, пак, кул
тур ним фе но ме ни ма, ка рак те ри ше из ра зи та оскуд ност за до во ља ва ју ћих 
исто риј ских син те за. „Од су ство син те тич ког ми шље ња” у срп ској исто ри
о гра фи ји све до ско ра ни је био пре вла да но ни ти пре во ди ма, ина че број них 
при руч ни ка по све ће них исто ри ји „ду гог 19. ве ка”, до ступ них на не ком од 
свет ских је зи ка. Док је у ве ли ким свет ским исто ри о гра фи ја ма још кра јем 
19. и по чет ком 20. би ла ја сно уоче на нео п ход ност оп штих пре гле да европ
ске и свет ске исто ри је, срп ска исто ри о гра фи ја ни је при да ва ла на ро чи ти 
зна чај про бле му исто риј ске син те зе. У при лог то ме све до чи чи ње ни ца да 
је срп ским чи та о ци ма би ла на рас по ла га њу тек не ко ли ци на на сло ва ко ји су 
на раз ли чи те на чи не ин тер пре ти ра ли исто ри ју Евро пе у 19. ве ку Уса мље но 
на сто ја ње Ва си ља По по ви ћа да пру жи син тет ски пре глед европ ске исто ри је 
у ра ду Исто ри ја Но вог ве ка: 1453–1815 (1940), с об зи ром да се за вр ша ва Беч
ким кон гре сом 1815. го ди не, тек се ма њим де лом од но си на 19ове ков но 
раз до бље.25 Ода тле је де це ни ја ма основ ну ли те ра ту ру пред ста вљао при руч
ник под уред ни штвом бар да со вјет ске исто ри о гра фи је Јев ге ни ја Вик то ро
ви ча Тар леа, Исто ри ја Но вог ве ка, (I–II, 1948,1949) ко ји је об у хва тао раз до
бље од Фран цу ске до Ок то бар ске ре во лу ци је у Ру си ји и за вр шет ка Пр вог 
свет ског ра та. Упр кос сво јих ме то до ло шких огра ни че ња усло вље них при
ме ном по став ки дог мат ског марк си зма на ин тер пре та ци ју исто риј ског раз во
ја и пре на гла ша ва ња еле ме на та кла сног кон флик та, с јед не и не при ме ре ног 
по јед но ста вљи ва ња европ ске исто ри је сво ђе њем ње ног са др жа ја на „ма те ри
јал ну ба зу и иде о ло шку над град њу”, Тар ле ов при руч ник од ли ку ју фак то
граф ска по у зда ност и пре глед ност. У том сми слу, ако се оста ве по стра ни 
иде о ло шке кон струк ци је и ту ма че ња, ма да за ста рео, он је сво ју упо тре бљи
вост са чу вао до да нас.26 Дру га чи ји при ступ при ме њен је у во лу ми но зном 
пре гле ду свет ске исто ри је ко ју је из дао УНЕ СКО под на зи вом Исто ри ја чо
ве чан ства. Кул тур ни и на уч ни раз вој (1976). Ка ко је на ме ра по кре та ча ове 
еди ци је би ла да пру жи оп ште при хва тљи во ту ма че ње исто ри је чо ве чан ства, 

24 Wol fram Si e mann, „Das ’lan ge’ 19. Ja hr hun dert. Al te Fra gen und ne ue Per spek ti ven”, 
in: Nils Freytag, Do mi nik Pet zold (Hrsg.), Das ´lan gé  19. Ja hr hun dert. Al te Fra gen und ne ue 
Per spek ti ven, Her bert Utz Ver lag, München 2007, 9–26. О са вре ме ним при сту пи ма из у ча ва њу 
„ду гог 19. ве ка” као и ње го вом ме сту у не мач кој исто ри ји ви ди: „Fo rum: The Long Ni ne te enth 
Cen tury”, Ger man Hi story, Vol. 26, No. 1 (2008), 72–91.

25 Ва сиљ По по вић, Исто ри ја Но вог ве ка (1453–1815), Бе о град 1940.
26 Ј. В. Тар ле (ур.), Исто ри ја но вог ве ка. Књи га 1: Од фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је 

до фран цу скопру ског ра та и Па ри ске ко му не (1789–1870); Књи га 2: Од фран цу скопру
ског ра та и Па ри ске ко му не до по бе де Ок то бар ске ре во лу ци је у Ру си ји и за вр шет ка им пе
ри ја ли стич ког ра та (1870–1918), Про све та, Бе о град 1948, 1949. О Тар леу и ње го вом ме сту 
у со вјет ској исто ри о гра фи ји вид.: Ђор ђе Ђу рић, „Јев ге ниј Вик то ро вич Тар ле (1875–1955)”, 
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 58 (1998), 247–259.
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оштро по де ље ног ме ђу соб но су прот ста вље ним иде о ло ги ја ма Хлад ног ра та, 
из ра зи то те жи ште у ин тер пре та ци ји свих епо ха европ ске и свет ске исто ри
је, па та ко и књи га ко је се од но се на 19. сто ле ће, је сте на кул тур ним и на уч
ним оства ре њи ма као оп ште чо ве чан ским вред но сти ма. Ода тле овај пре глед 
свет ске исто ри је од ли ку је ком про ми сни и не у трал ни ка рак тер, а ти ме и не
у рав но те же на сли ка исто риј ског раз во ја у ко јој су за по ста вље ни ва жни чи
ни о ци исто риј ског раз во ја.27 Ко нач но, у пре во ду на срп ски, од но сно хр ват ски 
је зик, би ла је до ступ на и књи га не мач ких исто ри ча ра По ви јест сви је та од 
по чет ка до да нас (1977) у ко јој су на ла пи да ран на чин при ка за ни глав ни 
то ко ви европ ске и свет ске исто ри је то ком 19. ве ка.28 Тек кра јем 80их го ди на 
по ја ви ле су се у пре во ду на хр ват ски је зик пр ве две књи ге Ери ка Хоб сба у
ма из исто риј ске три ло ги је по све ће не исто ри ји „ду гог 19. ве ка” – До ба ре
во лу ци ја (1987) и До ба ка пи та ла (1989) чи ме се, ујед но, ис цр пљу је по пис 
син тет ских ра до ва о овој епо хи европ ске исто ри је, об ја вље них то ком по
сто јањa за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве.29 Тек за ла га њем из да вач ке ку ће 
CLIO по чет ком про шле де це ни је об ја вље на су три де ла ко ја пру жа ју це ло
вит увид у европ ску исто ри ју 19. ве ка. Реч је о књи га ма Френ кли на Л. Фор да 
Евро па у до ба ре во лу ци ја: 1780–1830 (2005), Ха ри ја Хер де ра Евро па у 19. 
ве ку: 1830–1880 (2003) и Џо на М. Ро берт са Евро па: 1880–1945 (2002) пр во
бит но об ја вље ним 70их го ди на 20. ве ка уну тар еди ци је Оп шта исто ри ја 
Евро пе ен гле ске из да вач ке ку ће Лонг ман. Упр кос то ме што је за сно ва на 
на по сту ла ти ма но ве исто ри је, ова еди ци ја, са свим си гур но, не спа да у ред 
нај бо љих исто ри о граф ских оства ре ња сво је вр сте у про те клих не ко ли ко 
де це ни ја.30 

* * *

Исто ри ча ри, ина че не скло ни те о ри ји, увек, ма кар би ло то и не све сно, 
при хва та ју од ре ђе не те о риј ске и ме то до ло шке прет по став ке. На су прот, main 
stre amа у сво јој про фе си ји, Че до мир По пов спа да у ону, бро јем не ве ли ку, 
гру пу срп ских исто ри ча ра ко ји су, све сни идеј них прет по став ки сво је про
фе си је, зна чај ну па жњу у сво ме ра ду по све ћи ва ли те о риј ским и ме то до ло
шким пи та њи ма исто риј ске на у ке.31 Уоча ва ју ћи ва жност ових про бле ма, 
По пов је сво ја схва та ња о пред ме ту и ме то ду исто риј ске на у ке са свим ја сно 
пре до чио у ви ше сво јих ра до ва. Сле де ћи сво је струч не афи ни те те и на уч на 
ин те ре со ва ња, у сре ди шту ње го ве па жње би ла су пи та ња усред сре ђе на на 

27 Char les Mo razé (ур.), Hi sto ri ja čovječanstva. Kul tur ni i naučni raz voj, sve zak V, knj. 
1–4, Za greb 1976. Упор.: Mir ja na Gross, Hi sto rij ska zna nost. Raz voj, ob lik, smje ro vi, SNL, Za greb 
19802, 293. 

28 Jo hen Blaj ken, Po vi jest svi je ta od početka do da nas, Na pri jed, Za greb 1977. 
29 Eric Hob sbawm, Do ba re vo lu ci je 1789–1848, Školska knji ga, Za greb 1987; Eric Hob

sbawm, Do ba ka pi ta la 1848–1875, Školska knji ga, Za greb 1989. 
30 Френ клин Л. Форд, Евро па у до ба ре во лу ци ја (1780–1830), CLIO, Бе о град 2005; 

Ха ри Хер дер, Евро па у 19. ве ку (1830–1880), CLIO, Бе о град 2003; Џон М. Ро бертс, Евро па 
1880–1945, CLIO, Бе о град 2002.

31 О „бек ству исто ри ча ра од те о ри је” вид.: Pi ter Berk, Isto ri ja i društvena te o ri ja, Equ
i li bri um, Be o grad 2002, 9–29. 
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раз до бље Но вог ве ка, тач ни је епо ху ко ја се да нас углав ном на зи ва Мо дер на 
исто ри ја при че му се, за пра во, ми сли на исто ри ју „ду гог 19. ве ка”. У сво ме 
на уч ном ба вље њу но во ве ков ном исто ри јом По пов је не сум њи во одо лео 
„по мод ним екс тра ва ган ци ја ма” ка ко је, по соп стве ном су ду, озна чио раз ли
чи те трен до ве тзв. „но ве” но ве исто ри је ко ји су се раз ви ли то ком по след ње 
тре ћи не 20. сто ле ћа, а ко ји су до но си ли све ви ше зна ња о све бе зна чај ни
јим и мар ги нал ни јим ис тра жи вач ким те ма ма. Исто вре ме но, он је из бе гао 
и свр ста ва ње уз је дан од „три до ми нант на те о риј скоме то до ло шка мо де ла” 
пред ста вље на у тра ди ци о нал ној по ли тич кој исто ри о гра фи ји, дог мат ској 
марк си стич кој исто ри ји, те тзв. ком про ми сном „марк си стич ком по зи ти ви
зму” ко ји су, по ауто ри та тив ном ми шље њу Ђор ђа Стан ко ви ћа, го то во у пот
пу но сти пре о вла ђи ва ли у срп ској и ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка. Све стан огра ни че ња „вул га ри зо ва ног марк си зма”, 
По пов је и дру гу по зи ци ју сна жно за сту пље ну у срп ској исто ри о гра фи ји – 
„ре тро град ни по зи ти ви зам”, озна чио као „ме то до ло ги ју без ме то до ло ги је 
и без ви дљи ве ми са о не ду би не и опле ме ње но сти.”32 

На уоб ли ча ва ње те о риј ског при сту па Ч. Попова и раз у ме ва ње глав них 
про це са ко ји су ис пу ни ли са др жа јем европ ску исто ри ју Но вог ве ка, ути ца
ло је не ко ли ко шко ла ми шље ња. Реч је о ути цај ним исто ри о граф ским прав
ци ма ко ји су, ве ли ким де лом, обе ле жи ли гло бал ни раз вој исто ри о гра фи је 
то ком пр ве три че твр ти не 20. ве ка: тра ди ци ји кла сич ног исто ри зма и по зи
ти ви зма на сле ђе них из прет ход ног сто ле ћа и но вих усме ре ња ко ја су на сто
ја ла да пре ва зи ђу огра ни че ња ових 19ове ков них исто ри о граф ских кон це
па та – марк си зму и фран цу ској исто ри о граф ској шко ли Ана ла. Ста сав ши у 
тра ди ци ја ма срп ске кри тич ке исто ри о гра фи је чвр сто ве за не за по став ке 
исто ри зма и по зи ти ви зма, По пов је уочио ње не не до стат ке и на сто јао да их 
пре ва зи ђе при хва та ју ћи под сти цај не им пул се марк си стич ког ту ма че ња исто
ри је и фран цу ске „со ци о ло шке исто ри о гра фи је”. Ко нач но, сле де ћи сво је афи
ни те те у до ме ну исто ри је ме ђу на род них од но са, тра ди ци о нал но све де не на 
уско схва ће ну ди пло мат ску исто ри ју, По пов је сво је раз у ме ва ње ове исто
ри о граф ске ди сци пли не из гра дио под не по сред ним ути ца јем Пје ра Ре ну ве
на. Во де ћи исто ри чар ме ђу на род них од но са у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, Ре ну
вен, са сво јим уче ни ком ЖанБа ти стом Ди ро зе лом, зна чај но је про ши рио 
ви до круг исто ри је ме ђу на род них од но са са др жа ји ма по пут ге о граф ских, 
де мо граф ских, при вред них и иде о ло шких чи ни ла ца ко ји су ра ни је оста ја
ли не при ме ће ни од стра не исто ри ча ра ди пло ма ти је.33 Пре у зев ши од ре ђе не 
по став ке исто ри зма и по зи ти ви зма, По пов у сво јој ин те пре та ци ји но во ве
ков не исто ри је зна ча јан део при да је са др жа ји ма по ли тич ке и ди пло мат ске 
исто ри је. При то ме, нео п ход но је на гла си ти да је он по ли тич ку исто ри о гра
фи ју обо га тио ста но ви штем да по ли тич ки фе но ме ни пред ста вља ју тек ви

32 „Тра га ње за то тал ном исто ри јом”, (раз го вор са Че до ми ром По по вим во дио Ду шан 
Ву ји чић), На ста ва исто ри је, бр. 6 (1997), 73; Đorđe Stanković, Iskušenja ju go slo ven ske isto
ri o gra fi je, Be o grad 1988, 97–116.

33 Čedomir Po pov, „Metodološke kon cep ci je Pje ra Re nu ve na. Pri log upo zna va nju sa vre me ne 
fran cu ske isto ri o gra fi je”, Ju go slo ven ski isto rij ski časopis, br. 1–4 (1967), 111–148. (=Че до мир 
По пов, О исто ри ји и исто ри ча ри ма, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци – Но ви Сад 1999, 73–127.)
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дљи ву ма ни фе ста ци ју „ду бин ских сна га” ре ал них жи вот них сфе ра исто риј
ског раз во ја, оли че них у усло ви ма ко је на ме ћу ге о граф ско окру же ње, де мо
граф ска кре та ња, еко ном ска про из вод ња и дру штве ни од но си. Све стан да 
по ли тич ки до га ђа ји, по ја ве и про це си пред ста вља ју тек „врх ле де ног бре га” 
ни за чи ни ла ца „ма те ри јал ног жи во та”, По пов за сту па ме то до ло шки став да 
по ли тич ка исто ри ја су бли ми ра мно штво ра зно род них чи ни ла ца чи је из у ча
ва ње во ди ка иде а лу „то тал не исто ри је”, схва ће не у свој сло же но сти, мно
го стру ко сти и ис пре пле те но сти исто риј ских про це са. За јед но са Ан дре јом 
Ми тро ви ћем, По пов је увео по јам „то тал не исто ри је” у срп ску исто ри о гра
фи ју, обо га тив ши је на тај на чин у са др жај ном и ме тод ском по гле ду.34 На
гла ша ва ње „ду бин ских сна га” исто риј ског раз во ја по сле ди ца је ње го ве отво
ре но сти ка ин спи ра тив ним ин те лек ту ал ним уви ди ма ко је је 60их го ди на 
ну дио из вор ни не дог мат ски марк си зам, пр вен стве но, марк си стич ка те о ри ја 
дру штва. При хва тив ши „Марк со ву ме то ду ма те ри ја ли стич ке ди ја лек ти ке”, 
тј. кла снокон фликт ни мо дел дру штве ног раз во ја ко ји, што тре ба на гла си
ти, уз Ве бе ро ву и Дир ке мо ву со ци о ло ги ју, пред ста вља lo cus clas si cus и те
мељ мо дер не дру штве не те о ри је, По пов је са др жај исто риј ских про це са, 
од но сно, пред мет исто риј ске на у ке, де фи ни сао у утвр ђи ва њу и на уч ној ре
кон струк ци ји фи зич коге о граф ских усло ва чо ве ко ве ег зи стен ци је, де мо граф
ске струк ту ре, на уч нотех но ло шког раз во ја, еко ном ских и дру штве них 
струк ту ра и од но са, об ли ка дру штве не све сти, идеј них си сте ма и иде о ло
шких тво ре ви на те по ли тич ких ин те ре са и ци ље ва по је ди них дру штве них 
кла са, ста ле жа, гру па и сло је ва, и др жа ва.35 Да кле, иде је из вор ног марк си зма 
и на ње му за сно ва не дру штве не те о ри је и фи ло зо фи је исто ри је пред ста
вља ју осно ву на ко јој По пов за сни ва свој ме то до ло шки при ступ и из гра ђу
је оквир исто риј ске ин тер пре та ци је. Исто вре ме но, марк си зам је коп ча ко ја 
по ве зу је По по ва с фран цу ском исто ри о граф ском шко лом Ана ла као и с бри
тан ском со ци јал ном исто ри јом, пре све га са Ери ком Хоб сба у мом. Упр кос 
сво је не скло но сти марк си стич ком ре дук ци о ни зму фе но ме на исто риј ског жи
во та на на чин ма те ри јал не про из вод ње и мо тив кла сног су ко ба, оно што 
по ве зу је марк си стич ку исто ри о гра фи ју с фран цу ским ана ли сти ма је сте обо
стра но ува жа ва ње ма те ри јал не ком по нен те исто риј ског раз во ја су прот но 
иде а ли стич ком раз у ме ва њу исто ри је, ка рак те ри стич ном за тра ди ци о нал ну 
исто ри о гра фи ју. Ути цај „фран цу ске со ци о ло шке исто ри о гра фи је” на те о риј
скоме то до ло шке по гле де Че до ми ра По по ва, прем да знат но огра ни че ни јег 
оби ма у од но су на марк си зам, ипак ни је без зна ча ја. Оста вља ју ћи по стра ни 
де ла „оче ва уте ме љи ва ча” Бло ка и Фе вра, на По по ва је не сум њи во по нај ви
ше ути ца ја има ло мо ну мен тал но де ло нај зна чај ни јег пред став ни ка дру ге 
ге не ра ци је шко ле Ана ла, Фер на на Бро де ла. Упр кос то ме што иде је о три 
исто риј ска вре ме на, ди на ми ци ка пи та ли зма и ма те ри јал ној ци ви ли за ци ји, 
кон цеп ту а ли зо ва не за епо ху Ра не мо дер не исто ри је, ни су на шле мно го след
бе ни ка чак ни уну тар са ме „Бро де ло ве шко ле” ка да је реч о крат ком вре мен

34 „Тра га ње за то тал ном исто ри јом (раз го вор са Че до ми ром По по вим во дио Ду шан 
Ву ји чић) ”, На ста ва исто ри је, бр. 6 (1997), 71–81, по себ но 72–73. 

35 Че до мир По пов, „Објек тив ност и ан га жо ва ност исто ри ча ра”, у: Че до мир По пов, 
О исто ри ји и исто ри ча ри ма, 22–23.
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ском раз до бљу ка кво пред ста вља чак и „ду го 19. сто ле ће”, ње го ве основ не 
пре ми се ви дљи ве су у По по вље вој ин тер пре та ци ји Но вог ве ка као свет ско 
исто риј ског раз до бља, на под руч ју ње го ве уну тра шње пе ри о ди за ци је, те 
на гла ша ва њу ка пи та ли зма као до ми нант ног чи ни о ца исто риј ског раз во ја 
то ком но во ве ков не епо хе. Ка да је, пак, реч о ре ви зи о ни стич ком ту ма че њу 
Фран цу ске ре во лу ци је ана ли сте Фран соа Фи реа, о ре во лу ци ји као „ис кли
зну ћу” из ина че „нор мал ног” то ка фран цу ске исто ри је, По пов је остао при
вр жен тра ди ци ја ма фран цу ске марк си стич ке исто ри о гра фи је ко је по нај бо ље 
пред ста вља ју Ал бер Ма тјез, Ал бер Со бул и Жорж Ле фе вр.36 По ред фран
цу ске „но ве” исто ри је, на уоб ли ча ва ње ње го вих те о риј скоме то до ло шких 
схва та ња зна ча јан ути цај има ла је бри тан ска марк си стич ка исто ри о гра фи
ја, пр вен стве но кон цеп ци ја Ери ка Хоб сба у ма о со ци јал ној исто ри ји, тј. исто
ри ји дру штва. Ко нач но, при хва та ју ћи уз из ве сне огра де, те мељ не ме то до
ло шке по сту ла те Пје ра Ре ну ве на и ње го во раз у ме ва ње по кре тач ких сна га 
у ме ђу на род ним од но си ма, По пов је у соп стве ном исто ри о граф ском ра ду 
из вр шио успе шну син те зу го то во свих, у хер ме не у тич ком по гле ду, ре ле
вант них усме ре ња ко ја су обе ле жи ла глав не то ко ве исто ри о гра фи је то ком 
60их и 70их го ди на 20. ве ка. Је ди ни пра вац „но ве исто ри је” ко ји ни је оста
вио зна чај ни јег тра га на По по вље ве исто ри о граф ске кон цеп ци је је сте „исто
риј ска со ци јал на на у ка” ко ју је у СР Не мач кој за сту па ла тзв. „Би ле фелд ска 
шко ла” пред во ђе на Хан сомУл ри хом Ве ле ром и Јир геном Ко ком. На ва жност 
њи хо вих иде ја у срп ској исто ри о гра фи ји пр ви је, ука зао Ан дреј Ми тро вић, 
при ме нив ши их де ли мич но у сво јим ра до ви ма.37

Mag num opus Че до ми ра По по ва – Гра ђан ска Евро па, три о ло ги ја по
све ће на исто ри ји „ду гог 19. ве ка”, пред ста вља ко хе рент ну исто ри о граф ску 
син те зу ко ја се за сни ва на по бро ја ним те о риј скоме то до ло шким по сту ла
ти ма. У хро но ло шком по гле ду она за хва та пе ри од од 70их го ди на 18. ве ка 
до кра ја „ста ре Евро пе”, ко ји је на сту пио у ка та кли зми рат ног су ко ба 1914. 
С об зи ром на то да пи та ње пе ри о ди за ци је пред ста вља је дан од основ них 
про бле ма исто риј ске ме то до ло ги је, нео п ход но је ука за ти на на че ла пе ри о
ди за ци је ко ја је По пов при ме нио у ин тер пре та ци ји европ ске исто ри је 19. 
сто ле ћа. Сле де ћи бар да ен гле ске марк си стич ке исто ри о гра фи је, Хоб сба у
ма, По пов се опре де лио за кон цепт „ду гог 19. ве ка”. Као и Хоб сба ум, он се 
ру ко во дио струк ту рал ним чи ни о ци ма ко ји су ис пу ни ли ову епо ху, има ју
ћи пр вен стве но у ви ду раз вој ка пи та ли стич ког си сте ма про из вод ње и са 
њим не рас ки ди во по ве за ну из град њу гра ђан ског дру штва. Про це њу ју ћи 
це ло куп ну исто ри ју Но вог ве ка са ста но ви шта раз во ја про из вод них од но са, 
По пов уоча ва три вре мен ски не јед на ке епо хе: епо ху ге не зе ка пи та ли зма, 
од кра ја 15. до дру ге по ло ви не 18. ве ка; епо ху ли бе рал ног ка пи та ли зма, од 
кра ја 18. ве ка до 70их го ди на 19. ве ка, за ко јом сле ди епо ха им пе ри ја ли
зма, тј. мо но по ли стич ког ка пи та ли зма. Уну тра шње про тив реч но сти им
пе ри ја ли стич ке епо хе но во ве ков не исто ри је окон ча ва ју се из би ја њем Пр вог 

36 О шко ли Ана ла и „Бро де ло вом до бу” вид.: Pe ter Bur ke, The French Hi sto ri cal Re vo
lu tion. The An na les School 1929–1989, Po lity Press, Ba sil Blac kwell, Cam brid ge, Ox ford 1990, 
по себ но 32–64.

37 Ан дреј Ми тро вић, „Те о риј ски усме ре но са зна ва ње исто ри је”, у: Јир ген Ко ка, О исто
риј ској на у ци, СКЗ, Бе о град 1994, 321–341.
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свет ског ра та ко ји озна ча ва, исто вре ме но, крај „ду гог 19. сто ле ћа” и по че так 
Хоб сба у мо вог „до ба екс тре ма” ко је је обе ле жи ло са вре ме ну исто ри ју. Струк
ту ра Гра ђан ске Евро пе по чи ва на на ве де ним прет по став ка ма уну тра шње 
пе ри о ди за ци је исто ри је Но вог ве ка, об у хва та ју ћи раз до бље ли бе рал ног ка
пи та ли зма и им пе ри ја ли зма (1770–1914). Ова квој, у су шти ни марк си стич
кој пе ри о ди за ци ји исто ри је, свој стве но је на гла ша ва ње еко ном ских и дру
штве них чи ни ла ца као основ них по кре та ча исто риј ског раз во ја. При то ме, 
тзв. Ра на мо дер на епо ха, тј. раз до бље ге не зе ка пи та ли зма пред ста вља при
прем ну фа зу у ко јој су се за че ли сви до ми нант ни про це си ко ји су, раз вив
ши се у пу ној сна зи, ис пу ни ли са др жа јем 19. сто ле ће. Исто риј ску во до дел
ни цу из ме ђу овог раз до бља и епо хе ли бе рал ног ка пи та ли зма пред ста вља 
не ко ли ци на еко ном ских, дру штве них, по ли тич ких и идеј них про це са то ком 
по след ње тре ћи не 18. ве ка у чи јем сре ди шту се на ла зи Фран цу ска ре во лу
ци ја. Не спо ре ћи њен свет скоисто риј ски зна чај, По пов, пак, сле де ћи ме то
до ло шке по став ке Хоб сба у ма, Жа ка Год шоа и Ро бер та Пал ме ра, гра ни цу 
из ме ђу две ју епо ха по ста вља у 70е го ди не 18. ве ка ка да је от по че ла тзв. 
„двој на ре во лу ци ја” – ин ду стриј ска и по ли тич ка, на ко ју је скре нуо па жњу 
упра во Хоб сба ум.38 По че так ин ду стриј ске ре во лу ци је у Ен гле ској а по том 
и у Фран цу ској, из те ме ља је ре во лу ци о ни сао на чин ка пи та ли стич ке про
из вод ње ко ји је обе ле жио чи тав 19. век. За њом је сле ди ла по ли тич ка ре во
лу ци ја оли че на, пр во, у ра ту аме рич ких ко ло ни ја за не за ви сност, а по том и 
Фран цу ској бур жо а ској ре во лу ци ји. Упр кос то ме што се од и гра ла на се
вер но а ме рич ком кон ти нен ту, аме рич ка ре во лу ци ја пред ста вља по су ду По
по ва, „нај ва жни ји до га ђај европ ске исто ри је 18. ве ка пре Фран цу ске ре во
лу ци је”. Ово по себ но има ју ћи у ви ду свет скоисто риј ски зна чај аме рич ке 
ре во лу ци је ко ја је по чи ва ла на основ ним прет по став ка ма европ ске про све
ти тељ ске ми сли и да ла под стре ка де мо крат ским на сто ја њи ма у мно гим 
европ ским зе мља ма, убр зав ши из би ја ње ре во лу ци је у Фран цу ској.39 

По ред Хоб сба у ма, на уоб ли ча ва ње По по вље ве кон цеп ци је ути ца ла су 
и схва та ња Ро бер та Пал ме ра и Жа ка Год шоа о тзв. „атлант ској ре во лу ци ји”, 
од но сно, „лан цу гра ђан ских ре во лу ци ја” ко је се жу од 70их го ди на 18. ве ка 
да би вр ху нац до сти гле 1848–1849, ис пу ња ва ју ћи са др жа јем глав не то ко ве 
европ ске исто ри је у раз до бљу од осам де це ни ја (1770–1850).40 При то ме, ва
жан са став ни део Год шо о вог кон цеп та „атлант ске ре во лу ци је”, ко ја је то
ком на ве де ног раз до бља за хва ти ла зе мље ко је за пљу ску је Атлант ски оке ан 
(За пад на Евро па, ис точ на оба ла Се вер не Аме ри ке), пред ста вља ми сао о ви
ше ди мен зи о нал но сти ре во лу ци о нар ног про це са ко ји се ма ни фе сто вао не 
са мо у обла сти ма по ли тич ког жи во та већ и у де мо гра фи ји, по љо при вре ди 
и ин ду стри ји усло вив ши те ме љан дру штве ни пре о бра жај ста ре фе у дал не 

38 Упор. По по вљев при каз Хоб сба у мо ве књи ге До ба ре во лу ци је: Čedomir Po pov, „E. J. 
Hob sbawn, Do ba re vo lu ci je 1789–1848, Za greb 1987”, Ju go slo ven ski isto rij ski časopis, God. 23, 
br. 3–4 (1988), 283–286. 

39 Че до мир По пов, Гра ђан ска Евро па (1770–1914). Књи га пр ва: Осно ви европ ске исто
ри је 19. ве ка (1770–1815), 42.

40 Ro bert R. Pal mer, The Age of the De moc ra tic Re vo lu tion. A Po li ti cal Hi story of Euro pe 
and Ame ri ca 1760–1800, III, Prin ce ton NJ 1964, 1970; žak Godšo, Re vo lu ci je 1848, No lit, Be o
grad 1987.
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Евро пе и по ста вив ши осно ве за мо дер но гра ђан ско и ин ду стриј ско дру штво.41 
Ва жно је ис та ћи да По пов, ко ри гу ју ћи по став ке пе ри о ди за ци је за сно ва не 
на еко ном ском де тер ми ни зму схва та њи ма Хоб сба у ма, Пал ме ра и Год шоа, 
уне ко ли ко од сту па од све тро ји це ауто ра. У пр вом ре ду он епо ху ли бе рал
ног ка пи та ли зма (1770–1871) узи ма као по себ но и це ло ви то исто риј ско раз
до бље, те за раз ли ку од Хоб сба у ма ко ји до њу гра ни цу ове епо хе ста вља у 
1780, По пов је по ме ра на 1770. та ко да она об у хва та и по че так ин ду стриј
ске ре во лу ци је као и рат се вер но а ме рич ких ко ло ни ја за не за ви сност. У по
гле ду на крај овог „ре во лу ци о нар ног раз до бља” ко ји Хоб сба ум, Пал мер и 
Год шо сме шта ју у 1850, По пов, ру ко во де ћи се ево лу ци јом ли бе рал ног ка пи
та ли зма у им пе ри ја ли стич ку фа зу, ко нач ним уки да њем фе у дал них од но са 
у две ма по лу ап со лу ти стич ким им пе ри ја ма – Хаб збур шкој мо нар хи ји и Ру
си ји, те окон ча њем ви ше де це ниј ског по кре та за не мач ко и ита ли јан ско на
ци о нал но ује ди ње ње, ко ји су из те ме ља про ме ни ли по ли тич ку кар ту Евро
пе, гор њом гра ни цом ре во лу ци о нар ног раз до бља сма тра 1871. го ди ну. По ред 
на ве де них чи ни ла ца, у при лог ова квој пе ри о ди за ци ји он на во ди и „дез а гре
га ци ју фе у дал ноап со лу ти стич ког др жав ног си сте ма ар ха ич не Осман ске 
им пе ри је”, сна же ње на ци о нал норе во лу ци о нар них по кре та и убр за но от по
чи ња ња мо дер ни за ци о них про це са у сред њој и ју го и сточ ној Ево пи. Сви ови 
про це си да ју за пра во, по су ду По по ва, да се пе ри од од 1770–1871. озна чи 
као ре во лу ци о нар но раз до бље, ко ин ци ди ра ју ћи са марк си стич ком пе ри о
ди за ци јом ко ја тра ја ње епо хе ли бе рал ног ка пи та ли зма окон ча ва са 70им 
го ди на ма 19. ве ка.42 

Сле де ћи пе ри о ди за ци ју на по ме ну тим осно ва ма, По пов је исто ри ју 
Евро пе то ком епо хе ли бе рал ног ка пи та ли зма из ло жио у пр ве две књи ге 
Гра ђан ске Евро пе, при че му је пр ву огра ни чио на раз до бље ин ду стриј ске и 
по ли тич ке ре во лу ци је – Аме рич ке и Фран цу ске, ко је је окон ча но 1815. го
ди не. Ука зав ши са по ме ну тог ста но ви шта на оп ште дру штве не, еко ном ске 
и по ли тич ке про бле ме Евро пе у раз до бљу гра ђан ских ре во лу ци ја, По пов 
је, с пу ним оправ да њем, сре ди шње ме сто до де лио Фран цу ској бур жо а ској 
ре во лу ци ји, ин тер пре ти ра ју ћи исто ри ју европ ског кон ти нен та пр вен стве
но у кон тек сту Фран цу ске ре во лу ци је и На по ле о но ве вла да ви не. Сле де ћи 
за цр та ни иде ал „то тал не исто ри је”, По пов је го то во по ло ви ну пре о ста лог 
са др жа ја пр ве књи ге по све тио „те ме љи ма европ ске ин ду стриј ске ци ви ли
за ци је у 19. ве ку” (стр. 273–469) у ко ји ма је ука зао на прав це де мо граф ског, 
на уч ног и тех нич котех но ло шког пре о бра жа ја европ ских дру шта ва ко ји је 
от по чео кра јем 18. и те као све бр жом ди на ми ком то ком чи та вог 19. ве ка. 
При то ме, има ју ћи у ви ду ка рак тер ових про це са он их је са гле дао у кон
тек сту тзв. бро де лов ског „сред њег тра ја ња”, ана ли зи рав ши по ме ну те фе
но ме не у раз до бљу 1770–1870.43 У скло пу по ме ну тих раз ма тра ња По пов 
је на ро чи то ис та као ва жност дру штве не и по ли тич ке ми сли, ука зав ши на 
ка рак те ри стич не од ли ке во де ћих иде о ло шких си сте ма ко ји су се кон сти

41 Ви ди: Че до мир По пов, „Жак Год шо – исто ри чар ре во лу ци ја”, у: Че до мир По пов, 
О исто ри ји и исто ри ча ри ма, по себ но 200–203. 

42 Че до мир По пов, Гра ђан ска Евро па (1770–1914), књи га пр ва: Осно ви европ ске исто
ри је 19. ве ка (1770–1815), XI–XI II.

43 исто, 273–362. 
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ту и са ли то ком епо хе ли бе рал ног ка пи та ли зма. Реч је о кон зер ва ти ви зму, 
ли бе ра ли зму, на ци о на ли зму и со ци ја ли зму те о „две ве ли ке ми са о не син тезе 
19. ве ка – по зи ти ви зму и марк си зму”. Оно што од ли ку је при ступ По по ва те
ма ма ко је се уоби ча је но на зи ва ју исто ри јом по ли тич ких иде ја и дру штве них 
те о ри ја је сте на гла ша ва ње укуп ног исто риј ског кон тек ста ко ји је усло вио 
њи хо ву по ја ву и од ре дио њи хов по то њи раз вој. Ода тле, сва ки иде о ло шки 
си стем вред но сти и иде ја он ана ли зи ра са ста но ви шта дру штве них сна га 
ко је су га за сту па ле, и по ли тич ких ци ље ва ко је су на сто ја ле да оства ре.44

По ли тич ку исто ри ју Евро пе у раз до бљу од Беч ког кон гре са пре ко пан
европ ског ре во лу ци о нар ног по кре та 1849–1849, све до окон ча ња не мач ког и 
ита ли јан ског по кре та за на ци о нал но ује ди ње ње, По пов је из ло жио у дру гој 
књи зи Гра ђан ска Евро па (1815–1871). Ука зав ши на по ли тич ке осно ве си сте
ма ре ста у ра ци је ус по ста вље ног у ви ду Све те али јан се на кон Беч ког кон гре
са, По пов је ана ли зи рао глав не прав це по ли тич ког, при вред ног и дру штве ног 
раз во ја ве ли ких европ ских зе ма ља у раз до бљу 1815–1848. го ди не. За др жа ва
ју ћи у сре ди шту па жње ве ли ке европ ске зе мље ко је су од суд но до при не ле 
прав цу исто риј ских зби ва ња у чи та вој Евро пи – Ве ли ка Бри та ни ја, Фран
цу ска у до ба ре ста у ра ци је и јул ске мо нар хи је, не мач ке зе мље, Хаб збур шка 
мо нар хи ја и цар ска Ру си ја, По пов је ука зао и на глав не од ли ке исто риј ског 
раз во ја ма њих европ ских зе ма ља на Апе нин ском и Пи ри неј ском по лу о стр ву, 
у Скан ди на ви ји, Швај цар ској и зе мља ма Бе не лук са, да би по том из ло жио 
глав на обе леж ја ме ђу на род них од но са то ком овог раз до бља.45 У том кон
тексту раз ма трао је и ево лу ци ју Ис точ ног пи та ња, а уну тар ње га и на сто
ја ња бал кан ских на ро да за еман ци па ци јом од Осман ске вла сти и обра зо ва
њем соп стве них не за ви сних др жа ва. Ако је „на ци о нал ним ре во лу ци ја ма 
балкан ских на ро да” (Ди ми три је Ђор ђе вић) по све ће на знат но ве ћа па жња 
него што је то уоби ча је но у слич ним син те за ма европ ске исто ри је 19. ве ка, 
то је по ауто ро вом соп стве ном при зна њу по сле ди ца све сне на ме ре да се 
ис пра ви у њи ма че сто при сут но, „ва пи ју ће не по зна ва ње, или хо ти мич но 
ис пу шта ње, бал кан ске и срп ске исто ри је” као и да се на гла се „они мо мен ти 
на ци о нал не про шло сти у ко ји ма је она игра ла ва жну уло гу у исто ри ји на
шег кон ти нен та”.46 Ре во лу ци о нар ним зби ва њи ма ко ја су то ком 1848–1849. 
по тре сли европ ски свет од Бал ти ка до Ме ди те ра на и од Атлан ти ка до Ура ла, 
По пов је по све тио на ро чи ту па жњу. При то ме, он се ни је за др жао на екс пли
ка ци ји по ли тич ке ди мен зи је ре во лу ци је, већ је ука зао ва жност еко ном ске 
кри зе ко ја је ре во лу ци ји прет хо ди ла да би по том из ло жио оп ште е вроп ске 
ка рак те ри сти ке ре во лу ци је као и њен ток у по је ди ним на ци о нал ним кон
тек сти ма за др жа ва ју ћи, ми мо „по стој би не ре во лу ци ја” – Фран цу ске, на ро
чи ту па жњу на при ли ка ма ко је су од ли ко ва ле зби ва ња на Апе нин ском по
лу о стр ву, у не мач ким зе мља ма и Хаб збур шкој мо нар хи ји.47 Две де це ни је 
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ко је су усле ди ле иза сло ма ре во лу ци је (1849–1871), По пов озна ча ва „три јум
фом ли бе рал ног ка пи та ли зма” то ком ко јег је он оства рио су ве ре ну пре ва гу 
у од но су на пре жи ве ле ин сти ту ци је „ста рог ре жи ма”. По ред глав них по ли
тич ких, еко ном ских и дру штве них про це са ко ји су обе ле жи ли раз вој европ
ских зе ма ља у овом раз до бљу, аутор је од го ва ра ју ће ме сто до де лио и по ли
ти за ци ји ши ро ких сло је ва рад ни штва ко је је од сре ди не 19. ве ка за по че ло 
да се ор га ни зу је и ис ти че сво је по ли тич ке ци ље ве у окви ру ме ђу на род ног 
удру же ња рад ни ка. Ко нач но, у по себ ном по гла вљу По пов је ука зао на до
ми нант не пу те ве раз вит ка европ ске књи жев но сти и умет но сти, об у хва та
ју ћу раз до бље од кла си ци зма и про све ти тељ ства за кључ но са ре а ли змом 
дру ге тре ћи не 19. ве ка.48

У тре ћој књи зи Гра ђан ске Евро пе По пов је из ло жио дру штве ну и по
ли тич ку исто ри ју Евро пе у раз до бљу 1871–1914. го ди не. Исто риј ску ин тер
пре та ци ју епо хе им пе ри ја ли зма он је струк ту ри рао у три ја сне и ло гич ки 
за о кру же не це ли не. У пр вом де лу, По пов је утвр дио основ не чи ни о це европ
ске по ли ти ке то ком епо хе им пе ри ја ли зма, те је по ла зе ћи од оп штих ге о
граф ских и де мо граф ских усло ва као прет по став ки исто риј ског раз во ја, 
ана ли зи рао еко ном ске ме ха ни зме ко ји су од ре ди ли раз вој Евро пе у по сма
тра ном пе ри о ду. У пр вом ре ду, реч је про ме на ма у на чи ну про из вод ње, 
тех нич котех но ло шким ино ва ци ја ма и Дру гој ин ду стриј ској ре во лу ци ји, 
раз во ју европ ске тр го ви не и фи нан сиј ских тр жи шта и, с тим у ве зи, ја ча њу 
вој них сна га и тр ци у на о ру жа њу. По пов је од го ва ра ју ћи зна чај по све тио 
ка рак те ри сти ци европ ског дру штва – ски ци рав ши глав не прав це про ме на 
ко је су обе ле жи ле ње гов раз вој он је ука зао на стра ти фи ко ва ност дру штва 
на упра вљач ке сло је ве, тзв. сред ње сло је ве, се ља штво и рад ни штво да би, 
по том, ана ли зи рао до ми нант не од ли ке дру штве не и ин те лек ту ал не ми сли 
пред ста вље не у но вим фи ло зоф ским шко ла ма, на уч ним кон цеп ци ја ма, књи
жев ним и умет нич ким прав ци ма као и ка рак те ри стич ним иде о ло ги ја ма им
пе ри ја ли стич ке епо хе – со ци ја ли зму, на ци о на ли зму, ра си зму, со ци ја лим пе
ри ја ли зму, те па ци фи зму и фе ми ни зму.49 У скло пу раз ма тра ња екс трем них 
иде о ло ги ја од на ро чи тог зна ча ја је сте суд По по ва да су оне, иако на ста ле 
уну тар дру штве но и по ли тич ки нај ра зви је ни јих европ ских зе ма ља, до жи ве
ле ре цеп ци ју и од стра не на ро да на ко је су се оне не рет ко од но си ле. На и ме, 
По пов ука зу је на, у на ци о нал ним исто ри о гра фи ја ма че сто пре не бре га ва ну 
чи ње ни цу из исто ри је на ци о нал них по кре та бал кан ских на ро да, да су и они 
„би ли за хва ћени по ја ва ма на ци о нал не ми то ма ни је, ме га ло ма ни је и не тр пе
љи во сти, па и шо ви ни стич ке мр жње јед них пре ма дру ги ма.”50 Из ло жив ши 
„осно ве европ ске по ли ти ке у епо хи им пе ри ја ли зма”, По пов је дру гу це ли ну 
књи ге по све тио до га ђа ји ма, по ја ва ма и про це си ма ко ји су обе ле жи ли уну
тра шњи по ли тич ки жи вот ве ли ких европ ских др жа ва. Реч је, пр вен стве
но, о исто ри ји Тре ће фран цу ске ре пу бли ке, Кра ље ви ни Ита ли ји, Дру гом 
не мач ком рај ху, АустроУгар ској, Ве ли кој Бри та ни ји и Ру ском цар ству.51 
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Ру ко во ђен, по све му су де ћи, пре суд ном уло гом ве ли ких си ла на глав не то
ко ве исто риј ског раз во ја то ком им пе ри ја ли стич ке епо хе, По пов је тек ла пи
дар но ука зао на по ли тич ки раз вој ма њих европ ских др жа ва. Исто вре ме но, 
исто ри ју бал кан ских на ро да у пот пу но сти је ин тер пре ти рао у кон тек сту 
Ис точ ног пи та ња ко ме је по све тио из у зет ну па жњу у тре ћој це ли ни књи ге 
о ме ђу на род ним од но си ма то ком раз до бља им пе ри ја ли зма. Ана ли зи ра ју ћи 
фак то ре ме ђу на род не по ли ти ке од Франк фурт ског ми ра (1871) до Бер лин
ског кон гре са (1878) По пов је, са пу ним оправ да њем, сре ди шње ме сто до
де лио Ве ли кој ис точ ној кри зи у скло пу ко је је оце нио на ци о нал не по кре те 
бал кан ских на ро да, те њи хову бор бу за не за ви сност. У по то њем из ла га њу 
По пов се за др жао на кључ ним чи ни о ци ма ко ји су од ре ди ли ка рак тер ме ђу
на род них од но са кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка. Реч је, пр вен стве но, о Би
змар ко вом си сте му са ве зни штва и ње го вом по то њем кра ху, ко ло ни јал ној 
екс пан зи ји европ ских си ла, ства ра њу фран цу скору ског са ве за, не мач кој 
свет ској по ли ти ци то ком вил хел мин ске ере, ан глоне мач ком су пар ни штву, 
те по ја ви ме ђу на род них кри за у 20. ве ку ко је су ре зул ти ра ле фор ми ра њем 
два ју су прот ста вље них вој нопо ли тич ких са ве за и ко нач но, до ве ли до из би
ја ња Пр вог свет ског ра та.52 

Има ју ћи у ви ду ин тер пре та тив ни оквир ко ји је По пов при ме нио у за
кључ ном то му сво је син те зе оли чен у ње го вој тро дел ној струк ту ри, у ње
му је нај до след ни је спро вео сво ја те о риј ска и ме то до ло шка схва та ња. У 
те мат ском по гле ду, осим по гла вља о ути цај ним иде о ло ги ја ма 19. ве ка, на
ро чи то су зна чај ни са др жа ји по све ће ни ор га ни зо ва њу рад ни штва и по ја ви 
со ци ја ли зма, бу ду ћи да је на кон сло ма ко му ни стич ке „уто пи је на вла сти” 
90их го ди на 20. ве ка, на сту пи ла сво је вр сна ре ви зи ја у исто ри о гра фи ји с 
ци љем да ума њи зна чај, а у по је ди ним слу ча је ви ма и да у пот пу но сти по
рек не би ло ка кву уло гу рад нич ког по кре та у исто риј ским про це си ма мо
дер не епо хе. Док је ра ни ја марк си стич ка исто ри о гра фи ја нео прав да но пре
це њи ва ла зна чај рад нич ког по кре та у мо дер ној исто ри ји, пот пу на не га ци ја 
уло ге рад ни штва у де лу са вре ме не исто ри о гра фи је пред ста вља иде о ло шко 
кри во тво ре ње зна ња о ре ал ним то ко ви ма исто риј ског раз во ја. У том кон
тек сту, по себ ну ва жност има урав но те жен и објек ти ван суд о ор га ни зо ва њу 
европ ског рад ни штва, пи та њу ко ме је По пов до де лио упра во оно ме сто ко је 
му у исто ри ји и при па да. При то ме, по себ но у тре ћој књи зи, он у ана ли зи 
европ ског дру штва не при ме њу је стрикт но марк си стич ку те о ри ју дру штве
них кла са већ је ком би ну је те о ри јом дру штве них сло је ва.53 Бу ду ћи да је, 
пак, По пов зна ча јан про стор по све тио екс пли ка ци ји по ли тич ке и еко ном
ске исто ри је ве ли ких др жа ва Евро пе, ова кав по сту пак про ис те као је не 
са мо из ње го вог оп штег те о риј скоме то до ло шког ста но ви шта већ из ре ал них 
усло ва исто риј ског жи во та Евро пе то ком 19. ве ка, обе ле же ног сна же њем 
др жа ве тј. „успо ном мо дер ног Ле ви ја та на” (Јерн Ле о нард). До жи вља ва на 
од огром не ве ћи не са вре ме ни ка као вр хун ска вред ност из ван ко је не по сто је 
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сло бо да и на пре дак и ко ја је ди но обез бе ђу је на ро ди ма ме сто у исто ри ји, на
ци о нал на др жа ва за јед но са но вом иде о ло ги јом на ци о на ли зма, не сум њи во 
за у зи ма сре ди шње ме сто у епо хи „ду гог 19. сто ле ћа”.

С об зи ром на од суд ну уло гу ко ју је кон цепт на ци о нал не др жа ве играо 
у исто риј ском раз во ју европ ских зе ма ља у 19. ве ку, не ко ли ко пи та ња ве за
них за по сто ја ње и ка рак тер оп ште е вроп ског иден ти те та, а ти ме и за јед нич
ке европ ске исто ри је у на ве де ном раз до бљу, чи не се на ро чи то зна чај ним. У 
пр вом ре ду, да ли је у по сма тра ном пе ри о ду оправ да но го во ри ти о исто ри
ји Евро пе или је, пак, мо гу ћа је ди но исто ри ја по је ди нач них на ци о нал них 
др жа ва? Шта да је за пра во пи са њу европ ске исто ри је, тј. ко ји са др жа ји чи не 
за јед нич ку европ ску исто ри ју? Да ли за јед нич ке од ли ке европ ског иден ти те
та тре ба тра жи ти у кул тур ном на сле ђу ан ти ке, хри шћан ској ре ли ги ји или у 
на ро чи тим по ли тич ким ин сти ту ци ја ма из вор но на ста лим у (за пад но)европ
ском кул тур ном кру гу? За до во ља ва ју ћи од го во ри на ова као и на низ слич
них пи та ња ну жно за ви се од „стај не тач ке исто ри ча ра”, тј. од оп штих те о
риј ских и ме то до ло шких прет по став ки са ко јих се при сту па ис тра жи ва њу 
и ин тер пре та ци ји исто риј ске ствар но сти. Из пер спек ти ве тра ди ци о нал не 
„до га ђај не” исто ри о гра фи је усред сре ђе не на по ли тич ку исто ри ју по је ди них 
др жа ва и де ло ва ње ис так ну тих др жав ни ка и на ре кон струк ци ју по је ди нач
них и не по но вљи вих исто риј ских фе но ме на, са свим си гур но, не да ју се уочи
ти оп ште е вроп ски са др жа ји исто риј ског раз во ја, већ по сто ји ис кљу чи во 
исто ри ја на ци о нал них др жа ва и њи хо вих ме ђу соб них од но са ко ји свој из
раз има ју у при вре ме ним по ли тич ким са ве зни штви ма и не из бе жним пе ри о
дич ним кон флик ти ма. Ако се, пак, ви зу ра исто ри ча ра про ши ри на то та ли тет 
дру штве ног жи во та, што је при ступ ка рак те ри сти чан за раз ли чи те ви до ве 
но ве исто ри је, у том слу ча ју је без сум ње мо гу ће за па зи ти и оне по ја ве и 
про це се ко ји пред ста вља ју за јед нич ка свој ства европ ске исто ри је 19. ве ка. 
У том сми слу, Ри чард Еванс, од ба цу ју ћи при ступ ко ји европ ску исто ри ју 
сво ди на исто ри ју зе ма ља уну тар да на шње Европ ске уни је, као и при ступ 
тра ди ци о нал но ка рак те ри сти чан за бри тан ску исто ри о гра фи ју ко ја из јед
нача ва исто ри ју Евро пе са исто ри јом европ ског кон ти нен та без Бри тан ских 
остр ва, сма тра да са др жа је европ ске исто ри је тре ба тра жи ти пр вен стве но 
у до ме ну кул ту ре. Ово по себ но, бу ду ћи да Евро па ни је кон ти нент већ, пре 
све га, кул тур ни кон цепт ко ји је и сам ме њао сво је зна че ње то ком ми ну ла 
два и по ми ле ни ју ма.54 Све стан ва жно сти ко је ово пи та ње пред ста вља са 
ста но ви шта исто риј ске син те зе, Че до мир По пов сма тра да, упр кос мно штву 
ја сно уоч љи вих раз ли ка у исто риј ском раз во ју по је ди них зе ма ља Евро пе у 
раз до бљу од 1770–1914, по сто ји „не ко ли ко пре ва жних осо би на и исто риј
ских то ко ва ко ји омо гу ћу ју ма кар услов ну иден ти фи ка ци ју иден ти те та Евро
пе”. У пр вом ре ду, реч је раз во ју ка пи та ли стич ког при вред ног си сте ма, раз
град њи ста ле шког и по сте пе ног ус по ста вља ња гра ђан ског дру штва, те ни зу 
ква ли та тив них про ме на на под руч ју еко но ми је, дру штва, по ли тич ког ор га
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duc tion: Cur rent Chal len ges of Wri ting Euro pean Hi story”, Euro pean Hi story Qu ar terly, Vol. 40, 
No. 4 (2010), 581–592.
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ни зо ва ња и кул ту ре у нај ши рем сми слу, ко је се за јед нич ки озна ча ва ју про
це сом мо дер ни за ци је. Са став ни део овог про це са пред ста вља и „из ми шља ње 
на ци је” ко ја је, ка ко По пов с пра вом ис ти че, „би ла из ра зи ти об лик мо дер
ни за ци је и еман ци па ци је европ ских дру шта ва од фе у дал них ло ка ли за ма и 
ап со лу ти стич ког на сил ног др жа во твор ства”.55 Из гра ђу ју ћи кла сно дру штво 
на ме сто ор ган ске ста ле шке за јед ни це, Фран цу ска ре во лу ци ја ус по ста ви ла 
је но ви об лик по ли тич ке ле ги ти ма ци је. На сто ја ња „тре ћег ста ле жа” за при
зна ва њем сво јих пра ва у сми слу пот пу не по ли тич ке са мо стал но сти, за јед но 
са три јум фом ка пи та ли стич ких про из вод них и дру штве них од но са, ис пу
ни ли су са др жа јем исто ри ју овог сто ле ћа. Ка да су се у ав гу сту 1914. „по га
си ла све тла у Евро пи”, у по жа ру свет ског ра та – „искон ској ка та стро фи 20. 
ве ка” (Вол фганг Мом зен), окон ча ло се и јед но раз до бље у исто ри ји европ
ског кон ти нен та. Ода тле, на су прот по је ди ним ауто ри ма, ко ји по пут Ха ге на 
Шул цеа, је дин ство европ ске исто ри је а ти ме и осно ве ак ту ел ног про бле ма 
из град ње над на ци о нал ног европ ског иден ти те та про на ла зе у за јед нич ком 
кул тур ном на сле ђу ан ти ке, По пов де ли ми шље ње да упра во про цес мо дер
низа ци је пред ста вља за јед нич ки са др жај европ ске исто ри је то ком „ду гог 
19. сто ле ћа”.56 Прито м, из ра зи то свој ство чи та ве епо хе на ко је он с пра вом 
скре ће па жњу, са др жа но је у ње ној ди ја лек тич но сти – „осва ја ње сло бо де” 
от по че то Фран цу ском ре во лу ци јом пред ста вља „цр ве ну нит” европ ске исто
ри је 19. ве ка. Стре мље ња ши ро ких дру штве них сло је ва ка иде а ли ма про
кла мо ва ним у зна ме ни тој Де кла ра ци ји пра ва чо ве ка и гра ђа ни на – прав ној 
јед на ко сти, не при ко сно ве но сти при ват не сво ји не и сло бо ди при вред не ини
ци ја ти ве, оства ри ва на су ни зом го то во не пре кид них иде о ло шких, по ли тич
ких, дру штве них и ору жа них су ко ба ко ји су, на кон цу, омо гу ћи ли ус по ста
вља ње дру штва гра ђан ске Евро пе. Пре ма то ме, „ду го 19. сто ле ће” је сте век 
из ра зи тог про гре са ко ји је био оства рен уз огром не жр тве и пра ћен кон стант
ним су ко би ма – „стре ло ви ти ма те ри јал ни на пре дак” био је, ка ко ис ти че 
По пов, пла ћен па дом чо ве ка на „нај ни жу тач ку сво је бру тал но сти”.57 

По по вље ва „ве ли ка при по вест” о глав ним то ко ви ма исто риј ског раз
во ја Евро пе то ком без ма ло јед ног и по сто ле ћа, по чи ва ју ћи на син те зи те о
риј скоме то до ло шких по сту ла та тра ди ци о нал не и но ве исто ри је, опред ме
ћу је ње го во раз у ме ва ње исто ри је и исто риј ске на у ке. Не дир нут ве ли ким 
по тре сом ко ји је у ви ду пост мо дер ног ју ри ша до вео у пи та ње мо гућ ност 
исто риј ског зна ња оспо рив ши ње гов на уч ни ка рак тер, По по вљев исто риј
ски ре зон им пли цит но под ра зу ме ва мо гућ ност објек тив не ре кон струк ци је 
нај ва жни јих ди мен зи ја про шле ствар но сти – при вре де, дру штва, кул ту ре 
и по ли ти ке ко ји су, у ви ду исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са, струк
ту ри ра ни уну тар вре ме на „сред њег и крат ког тра ја ња”. Ово на по ми ње мо 
сто га што је у срп ској али и де лу стра не исто ри о гра фи је по ста ла одо ма ће
на упо тре ба пој ма „ду го тра ја ње”, су прот но са др жа ју ко ју му је при пи сао 

55 Че до мир По пов, Гра ђан ска Евро па (1770–1914). Књи га тре ћа: Дру штве на и по ли
тич ка исто ри ја Евро пе (1871–1914), 309.

56 исто, 307–309; Упо ре ди са: Ha gen Schul ze, Die Identität Euro pas und die Wi e der ke hr 
der An ti ke, Zen trum für Europäische In te gra ti on sfor schung, Bonn 2009. 

57 Че до мир По пов, Гра ђан ска Евро па (1770–1914). Књи га тре ћа: Дру штве на и по ли
тич ка исто ри ја Евро пе (1871–1914), 303.
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Бро дел с на ме ром да озна чи „вре ме го то во не по мич но” у ко ме се, са ста но
ви шта људ ског жи во та, од и гра ва ју те шко уоч љи ве про ме не нај оп шти јих 
ге о ло шких окви ра људ ске исто ри је. При то ме, до ми нан тан вид екс пли ка
ци је исто риј ских са др жа ја Че до ми ра По по ва пред ста вља исто риј ска на ра
ци ја у ко јој је у пот пу но сти ускла ђе на ин тер пре та ци ја по је ди нач них по ја ва 
са оп штим про це си ма. Ода тле, ње го ва пре зен та ци ја глав них то ко ва европ ске 
исто ри је нео до љи во под се ћа на стил бар да не мач ке исто ри о гра фи је То ма са 
Ни пер да ја ко ји је, ши ре ћи те мат ски ви до круг исто риј ског ис тра жи ва ња, 
при по ве да ње сма трао су штин ским обе леж јем исто ри о гра фи је. Де ле ћи при
вр же ност Ран ке о вом им пе ра ти ву да је за да так исто ри ча ра да „(по)ка жу ка ко 
је за пра во би ло”, и Ни пер дај и По пов опре де љу ју се за исто риј ску при по вест 
као нај по год ни ји на чин пре зен та ци је исто риј ских зна ња. При то ме, исто риј
ска на ра ци ја на ро чи то до би ја на зна ча ју са ста но ви шта ње не ко му ни ка тив но
сти – на сто ја ња по је ди них пра ва ца уну тар но ве исто ри је да исто ри о гра фи ја 
осна жи сво ју ег закт ност и објек тив ност угле да ју ћи се на при род не на у ке, 
има ла су за по сле ди цу ње но за тва ра ње у „ку лу од сло но ва че” учи нив ши 
исто риј ска зна ња не при сту пач ни ма из у зев уском кру гу спе ци ја ли зо ва них 
струч ња ка.58 Бу ду ћи да исто ри о гра фи ја има из ра же ну дру штве ну функ ци
ју у фор ми ра њу „сли ке све та” сва ког по је ди нач ног људ ског по ко ле ња као и у 
су прот ста вља њу раз ли чи тим по ку ша ји ма ре ла ти ви за ци је исто риј ске исти
не, ко му ни ка тив ност исто риј ске на у ке ве ли ким де лом од ре ђу је ње но ме сто 
уну тар дру штва у ко ме она де лу је. Ода тле Га бри је ла Шпи гел, има ју ћи у 
ви ду са вре ме ни тре ну так обе ле жен сна жном кул тур ном не ста бил но шћу и 
не си гур но шћу, сма тра да је „пр ви за да так исто ри ча ра да тра же оне фраг мен
ти са не уну тра шње на ра ти ве ка ко би се по ја ви ли из соп стве не ти ши не”. У 
том кон тек сту, све стан чи ње ни це да је „људ ски ум склон и пре не бре га ва њу 
и зло у по тре би про шло сти” док су „зна ња о њој све ма ња а ма ни пу ли са ње 
њи ма, та ко оси ро ма ше ним и убо га ље ним, све ве ћа”, По пов сво јом син те зом 
опо ми ње и под се ћа на „низ епо хал них ма те ри јал них, ин те лек ту ал них, мо
рал них, со ци јал них и по ли тич ких те ко ви на ко је исто ри ја, до кле год бу де 
по сто ја ла, мо ра чу ва ти од за бо ра ва”. На тај на чин, По пов на гла ша ва ва жност 
дру штве не функ ци је про фе си је исто ри ча ра у са вре ме ном дру штву ко ји су, 
по ду хо ви том по ре ђе њу Пи те ра Бер ка, пре све га „чу ва ри не згод них чи ње
ни ца, ко сту ра у ор ма ру дру штве ног пам ће ња” опо ми њу ћи љу де на оно што 
би они нај ра ди је за бо ра ви ли. Обез бе ђу ју ћи ра ци о нал на зна ња о про шло сти 
и су прот ста вља ју ћи се „ми то ви ма оп хр ва ној исто риј ској све сти” исто риј
ска на у ка од го ва ра сво ме дру штве ном по зи ву и ис по ља ва свој „ра ди ка лан 
дру штве ни по тен ци јал” (Кнут Ћел ста ли).59

У кон тек сту на ве де них ста во ва нео п ход но је про су ђи ва ти и о Гра ђан
ској Евро пи Че до ми ра По по ва, де лу од пр во ра зред не ва жно сти не са мо за 

58 У при лог овог ста ва го во ре при ме ри тзв. Кли о ме три је и се ри јал не исто ри је. Ви ди: 
Ернст Брај зах, н. д., 499–501. Упор.: Јир ген Ко ка, „На траг ка при по ве да њу. Пле до а је за исто
риј ску ар гу мен та ци ју”, у: Јир ген Ко ка, О исто риј ској на у ци, 190–210.

59 Ga bri el le M. Spi e gel, „Pre si den tial Ad dress: The Task of Hi sto rian”, Ame ri can Hi sto ri cal 
Re vi ew, Vol. 114, No. 1 (2009), 1–15; Pi ter Berk, „Isto ri ja kao društveno pamćenje”, R. E. Č. Časo-
pis za književnost, kul tu ru i društvena pi ta nja, (de cem bar 1999), 92; Че до мир По пов, Гра ђан ска 
Евро па (1770–1914). Књи га тре ћа: Дру штве на и по ли тич ка исто ри ја Евро пе (1871–1914), 303.
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срп ску исто ри о гра фи ју већ и срп ску кул ту ру у це ли ни. Ово пр вен стве но 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да европ ска исто ри ја 19. ве ка, упр кос ње ном зна
ча ју у об ли ко ва њу мо дер ног срп ског дру штва и др жа ве, све до по ја ве По
по вље ве ма е страл не исто ри о граф ске син те зе, у срп ском кул тур ном кру гу 
ни је би ла пред ста вље на на це ло вит и за до во ља ва ју ћи на чин. Ода тле, она у 
срп ској исто ри о гра фи ји пред ста вља ну жан пред у слов за „исто ри зо ва ње 
19. ве ка”, тј. ње го ву кри тич ку и урав но те же ну про це ну са ста но ви шта исто
риј ске на у ке као и за да ље уна пре ђе ње исто риј ских зна ња о „европ ском 
пу ту у мо дер ност”. При то ме, ва жност син те зе Че до ми ра По по ва огле да се 
не са мо на ни воу за ди вљу ју ћег мно штва исто риј ских чи ње ни ца ко је су пред
ста вље не уну тар склад не исто риј ске при по ве сти, већ још и ви ше, у до ме ну 
те о риј скоме то до ло шког при сту па ко ји је По пов при ме нио у струк ту ри ра
њу сво га ра да по ка зав ши да је те о риј ска за сно ва ност услов сва ког ва ља ног 
исто ри о граф ског де ла. Има ју ћи у ви ду, пре пу ног сто ле ћа из ре че ну оце ну 
Еду ар да Фи те ра да уна пре ђе ње на уч ног ме то да пред ста вља основ ни кри те
риј ко ји од ре ђу је ме сто исто ри ча ра у исто ри ји исто ри о гра фи је, По по вљев 
до при нос не сум њи во је нај зна чај ни ји упра во у овој обла сти. По пов је, на и
ме, из вр шио успе шну син те зу по сту ла та тра ди ци о нал не исто ри о гра фи је са 
нај вред ни јим до стиг ну ћи ма но ве исто ри је, пр вен стве но исто ри је дру штва 
и марк си стич ке исто ри о гра фи је, чи ме је пре ва зи шао њи хо ва огра ни че ња и 
обез бе дио под сти ца јан оквир за ин тер пре та ци ју но во ве ков не европ ске исто
ри је. Ја сно ис та кав ши сво ја те о риј скоме то до ло шка на че ла, По пов је ука
зао на нео п ход ност дру штве не те о ри је у исто риј ском ра ду ко ја пред ста вља 
con di tio si ne qua non сва ке раз ви је не исто ри о гра фи је и нео п хо дан ори јен тир 
у „ам би су ин ди ви ду ал но сти” ко ји, у су прот ном, пред ста вља људ ска исто
ри ја (Фри дрих Мај не ке). Ако марк си стич ки при ступ исто ри ји за ко ји се 
опре де лио По пов мо же у скла ду са по мод ним ин те лек ту ал ним и иде о ло
шким тен ден ци ја ма, де ло ва ти уне ко ли ко ана хро но, од ко ри сти је под се ти ти 
се Хоб сба у мо вог су да да марк си зам ни у че му ни је из гу био на сво јој хер ме
не у тич кој под сти цај но сти, бу ду ћи да је „још увек је ди ни ко ји нам омо гу
ћа ва да об ја сни мо це ло куп ни ра спон људ ске исто ри је.”60 У срп ској исто ри о
гра фи ји, си ро ма шној те о риј ским уви ди ма и исто риј ским син те за ма, исто
ри ја „ду гог 19. ве ка” Че до ми ра По по ва ис ти че се на ро чи том ва жно шћу као 
те ме љан при руч ник, не за о би ла зно по ла зи ште за да ља ис тра жи ва ња, ин спи
ра тив ни мо дел у пи са њу исто риј ских син те за те као све до чан ство о идеј ним 
ути ца ји ма под ко ји ма се об ли ко ва ла срп ска исто ри о гра фи ја то ком дру ге 
по ло ви не 20. ве ка. Ко нач но, бу ду ћи да „ши ро ка оп шта кул ту ра и књи жев
ни дар без ко јих”, ка ко с пра вом ис ти че Ми лан Ка ша нин, „не ма ве ли ког 
исто ри ча ра”, пред ста вља ју из ра зи те од ли ке По по вље вог ба вље ња те ма ма 
европ ске и срп ске исто ри је, Гра ђан ска Евро па je, без сум ње, обез бе ди ла 
про фе со ру По по ву ис так ну то ме сто у исто ри ји срп ске исто ри о гра фи је.

60 Erik Hob sba um, O isto ri ji. О te o ri ji, prak si i raz vo ju isto ri je i nje noj re le vant no sti za 
sa vre me ni svet, Ot kro ve nje, Be o grad 2003, 170.



182

ČEDOMIR POPOV’S MAGNUM OPUS – HISTORY OF EUROPE 
IN THE „LONG 19th CENTURY”

by

Mihael Antolović

Summary

In the context of the development of the world and the Serbian historiography, the paper 
discusses Čedomir Popov’s historical trilogy dedicated to the history of Europe „the long 19th 
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В а  с и  л и  ј е  Ђ.  К р е  с т и ћ

ОД СЕ ЉА ЧЕ ТА И ЧО БАН ЧЕ ТА ДО 
УГЛЕД НОГ ИСТО РИ ЧА РА

ПО ВО ДОМ СТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ РО ЂЕ ЊА ИСТО РИ ЧА РА 
ЈЕ РЕ МИ ЈЕ МИ ТРО ВИ ЋА

Наш нај ста ри ји жи ви исто ри чар да нас је Је ре ми ја Ми тро вић. Ро ђен је 
28. ав гу ста 1910. у се лу Бр за ну, у Кра гу је вач ком сре зу. Основ ну шко лу 
учио је у род ном се лу. За то што је био че сто бо ле шљив а од ли чан ђак, ро
ди те љи су од лу чи ли да га шко лу ју, иако он то ни је же лео. Во лео је жи вот 
на се лу и ужи вао чу ва ју ћи сто ку.

Ви ше раз ре де гим на зи је по ха ђао је нај пре у Ла по ву, у ко јем је на крат
ко ра ди ла Ви ша осно ва на шко ла, а за тим у Кра гу јев цу, где је, као од ли чан 
ђак, осло бо ђен свих усме них ис пи та, и ма ту ри рао 1930. Ка ко због еко ном
ске кри зе ро ди те љи ни су би ли у ста њу да пла ћа ју ње го во из др жа ва ње у 
гра ду, сед ми раз ред гим на зи је по ла гао је при ват но и био је спре ман да сту
пи у Вој ну ака де ми ју, у ко јој је шко ло ва ње би ло бес плат но. Ме ђу тим, због 
здрав стве них про бле ма, због за сен че ња на плу ћи ма, ни је при мљен у Вој ну 
ака де ми ју. Од лу чио је да сту ди ра ма те ма ти ку или агро но ми ју, али је, са
свим слу чај но, упи сао исто ри ју, где је под А имао оп шту исто ри ју, под Б 
на ци о нал ну исто ри ју и виз a нтологију а под Ц на шу књи жев ност. Ди пло ми
рао је на кра ју 8 се ме стра, ју на 1934, са оце ном 10 из пи сме ног и 8 из усме
ног ис пи та. Оп шту исто ри ју слу шао је код про фе со ра Ни ко ле Ву ли ћа, Вик
то ра Но ва ка и Ва си ља По по ви ћа, на ци о нал ну код Ста но ја Ста но је ви ћа и 
Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, ви зан то ло ги ју код Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа и Фи
ла ре та Гра ни ћа, а на шу књи жев ност код Па вла По по ви ћа, Па вла Сте ва но
ви ћа и Уро ша Џо ни ћа.

Про фе со ри Ста но је вић и Ћо ро вић за па зи ли су Ми тро ви ћа као до брог, 
ве о ма за ин те ре со ва ног и вред ног сту ден та, па су га по чет ком дру ге го ди не 
сту ди ја узе ли за аси стен та во лон те ра. Пра ви аси стент био је та да Дра го слав 
Стра ња ко вић. Ка ко је он баш у ово вре ме био за у зет из ра дом сво је док тор
ске ди сер та ци је, сав рад у Срп ском се ми на ру – у Оде ље њу за исто ри ју пао 
је на Ми тро ви ћа. Он је у исто вре ме при ље жно и од го вор но оба вљао аси
стент ске ду жно сти и по сло ве би бли о те ка ра, али је сти зао на вре ме и са 
од лич ним успе хом да по ло жи и све ис пи те. Шта ви ше, ус пео је 1933. го ди не 
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да на пи ше и об ја ви рад Кра гу је вац до 1839. го ди не и да сво јим при ло зи ма 
ис пу ни пр ву све ску „Тем нић ског збор ни ка” (1932), ко ји је из да вао адво кат 
Дра гић Јок си мо вић. За књи гу Кра гу је вац 1839. го ди не до био је све то сав ску 
на гра ду из фон да Лу ке Ће ло ви ћа. На че твр тој го ди ни сту ди ја Ми тро вић је 
пре шао у Се ми нар за ви зан то ло ги ју, у ко јем је са ра ђи вао са про фе со ром 
Остро гор ским, ко ји је из бе гао из Не мач ке, био при мљен на Фи ло зоф ски 
фа кул тет и тру дио се да што бр же и бо ље са вла да срп ски је зик.

У по чет ку сту ди ја Ми тро ви ћа су из др жа ва ли ро ди те љи. Та да је, јед но 
вре ме, ста но вао у Сту дент ском до му кра ља Алек сан дра. Ме ђу тим, ро ди
те љи ни су би ли у ста њу ду же да по ма жу си на. Кад је остао без њи хо ве по
мо ћи из др жа вао се да ва њем ча со ва ђа ци ма, по вре ме ном по мо ћи ко ју су му 
обез бе ђи ва ли ње го ви про фе со ри из не у тро ше них сред ста ва на ме ње них исто
риј ском Се ми на ру, од Све то сав ске на гра де ко ју је до био за књи гу о Кра гу
јев цу и од по вре ме них хо но ра ра за об ја вље не ра до ве. У по след њој го ди ни 
сту ди ја по стао је пи то мац кра ља Алек сан дра, ка да је до би јао 1000 ди на ра 
ме сеч ног бла го де ја ни ја, чи ме је ре шио пи та ње свог из др жа ва ња и окон ча ња 
сту ди ја.

По сле ви ше ме се ци че ка ња по свр шет ку сту ди ја, за хва љу ју ћи по сре
до ва њу про фе со ра Ста но је ви ћа код ми ни стра про све те Сте ва на Ћи ри ћа, 
по стао је су плент гим на зи је у Ру ми, да би по том био до де љен на рад Тре
ћој му шкој гим на зи ји у Бе о гра ду. У исто вре ме био је и аси стент во лон тер, 
а за тим днев ни чар на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Кад је 1937. би ла 
отво ре на Сед ма му шка гим на зи ја у њој је до био за по сле ње и на ред не го ди
не по ло жио је про фе сор ски ис пит. За све ово вре ме ја вљао се кра ћим члан
ци ма и при ло зи ма у ча со пи си ма и но ви на ма а 1938/39. на пи сао је Исто ри ју 
Ју го сла ви је за III и IV раз ред гим на зи је, ко ја је би ла при хва ће на као уџ бе
ник. Део ти ра жа тог уџ бе ни ка из го рео је 1941. при ли ком не мач ког бом бар
до ва ња Бе о гра да.

У ле то 1940. Ми тро вић је иза бран за аси стен та на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Се ми на ру за ви зан то ло ги ју, чи ме је пре стао ње гов ра да у Сед мој 
му шкој гим на зи ји. Бу ду ћи да је ње га нај ви ше за ни ма ла на ци о нал на исто
ри ја, и да се њо ме ба вио, Ми тро вић сма тра да је ште та и за ње га и за ви
зан то ло ги ју што ни је по стао аси стент на том пред ме ту.

По из би ја њу ра та, у је сен 1941. Ми тро вић је от пу штен из слу жбе због 
то га што је озна чен да је ко му ни ста. Ме ђу тим, он ни кад ни је био ко му ни
ста. При па дао је Да ви до ви ће вим де мо кра та ма и као та кав за ла гао се за 
ши ра со ци јал на пра ва про тив сва ке дик та ту ре. Сум ња да је био ко му ни ста 
па ла је на ње га за то што је, ста ну ју ћи у сту дент ском до му, био вр ло ак ти
ван у тре зве њач ком по кре ту. За пра во, он је био во ђа бе о град ских ђач ких 
тре зве њач ких дру жи на. У том свој ству до зво ља вао је ђа ци ма да сло бод ни
је исту па ју и го во ре, а ка ко је ме ђу тре зве ња ци ма би ло и ко му ни ста, као 
што су Ву ка шин Ми ћу но вић, Сло бо дан Ша ко та и дру ги, и на ње га је па ла 
сум ња да је ко му ни ста. Кад је, пу тем јед ног пи сме ног обра зло же ња код 
ми ни стра про све те Ве ли бо ра Јо ни ћа ус пео да се оправ да да ни је ко му ни
ста, по сле три ме се ца вра ћен је у слу жбу па је то ком оку па ци је ра дио у Се
ми на ру за оп шту исто ри ју но вог ве ка, у ко јем је, по сле тра гич не смр ти 
про фе со ра Ва си ља По по ви ћа, шеф био проф. др Ми та Ко стић.
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По сле по вла че ња оку па то ра из Ср би је, при ли ком ма сов ног стре ља ња 
оних ко ји су од но ве вла сти озна че ни као на род ни не при ја те љи, у но ћи из
ме ђу 3. и 4. де цем бра 1944. у Кра гу јев цу је по гу бљен и Ми тро ви ћев отац. 
Стре љан је ви ше ста ре Пи ва ре на ле вој стра ни пу та Кра гу је вац – Ја го ди
на. То стра ти ште на род је по тај но на звао „Ти то ве Шу ма ри це”, за раз ли ку 
од оних „хи тле ров ских” из 1941. го ди не. Уби ство оца, озна че ног као на
род ног не при ја те ља, у но вом дру штве нопо ли тич ком си сте му ни је оста ло 
без по сле ди ца по си на. Ми тро ви ћа ће пра ти ти уве ре ње да је син на род ног 
не при ја те ља. Иако ње гов отац ни је био на род ни не при ја тељ, што не зна чи 
да је во лео ко му ни сте, Ми тро ви ћу ће ду го би ти за тво ре ни пу те ви за ба
вље ње на у ком и стал но ће би ти под сум њом да је по ли тич ки не по у здан и 
не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма ак ту ел ној вла сти 

По свр шет ку ра та и осло бо ђе њу Ми тро вић се од 1. ма ја до 9. ав гу ста 
1945. на шао у за тво ру под сум њом да је го нио ко му ни сте. У ње го ву ко рист 
та да су све до чи ли ње го ви ђа ци – ко му ни сти, ме ђу ко ји ма и Ву ка шин Ми
ћу но вић. Из за тво ра је пу штен као не вин, али је, упр кос то ме, за хва љу ју ћи 
оп ту жба ма не ких ко ле га са Уни вер зи те та, от пу штен из слу жбе. Три го ди
не био је без по сла, а то ком ле та 1948. три ме се ца од ле жао је у за тво ру за то 
што је при чао по ли тич ке ви це ве ко ји су се ти ца ли Ста љи на. Кад је иза шао 
из за тво ра, по сле ре зо лу ци је ИБ, до не тој ју на 1948, имао је при ли ке да од 
омла ди на ца ко ји су ра ди ли на рад ној ак ци ји за из град њу Но вог Бе о гра да, 
чу је ка ко на ули ца ма пе ва ју „Ој Ста љи не, свињ ски си не!”

Но во за по сле ње, по сле тро го ди шње па у зе у слу жби, Ми тро вић је до
био 1951. у Би бли о граф ском ин сти ту ту Ср би је. Исте го ди не по до би ја њу 
по сла по но во је на кра ће био от пу штен (ка ко се у оно вре ме го во ри ло „кво
ти ран”) из слу жбе. По што је по но во вра ћен у Би бли о граф ски ин сти тут, 
1953. за по слио се у На род ној би бли о те ци Ср би је. Као до бар и стру чан би
бли о те кар ски рад ник 1954. по стао је шеф при јем ног оде ље ња. Ме ђу тим, 
под стал ном по ли тич ком сум њом, три пу та (1956, 1962–1965. и 1969) био је 
де гра ди ран са ше фов ског ме ста, да би на кра ју био и оп ту жен због не стан
ка не ких књи га. Ис тра гом је уста но вље но да је оп ту жба би ла нео сно ва на и 
да је Ми тро вић не ду жан, јер „не ста ле” књи ге су про на ђе не. По сле свих 
не у год но сти ко је је имао то ком слу жбо ва ња Ми тро вић је 1. фе бру а ра 1970. 
оти шао у пен зи ју.

Док је слу жбо вао у Би бли о граф ском ин сти ту ту ра дио је на при ку пља
њу гра ђе за би о гра фи је про фе со ра Ли це ја, Ве ли ке шко ле и Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду до 1948. го ди не. Тај по сао је по том био на пу штен а са ку пље на 
гра ђа је не где за гу бље на. У На род ној би бли о те ци ор га ни зо вао је слу жбу 
на бав ке, а ка да је 1954. по стао шеф На бав ног оде ље ња, ру ко во дио је це ло
куп ним ула зом књи га у Би бли о те ку (ку по ви ном, по кло ни ма, раз ме ном и 
оба ве зним при мер ком). Док је оба вљао тај по сао Би бли о те ка је сте кла око 
100.000 ста рих књи га и око 20.000 го ди шта пе ри о ди ке. Кад је дру ги пут 
био де гра ди ран (1962–1965) ра дио је у оде ље њу пе ри о ди ке. Као би бли о те
кар био је ак ти ван у Дру штву би бли о те ка ра Ср би је, члан ње го ве упра ве и 
уред ни штва ча со пи са Би бли о те кар. Ван зва нич ног по сла, од 1951. до 1978. 
го ди не био је члан ре дак ци је за из ра ду ре тро спек тив не би бли о гра фи је на ше 
пе ри о ди ке, ко ју је из да вао Ју го сла вен ски лек си ко граф ски за вод у За гре бу. 
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Био је се кре тар Ко ми си је за из ра ду Срп ске ре тро спек тив не би бли о гра фи је 
књи га при На род ној би бли о те ци од ње ног осни ва ња 1954. до 1960. го ди не, 
кад је Би бли о те ка пре у зе ла тај по сао као ре дов но за ду же ње. Био је је дан од 
три чла на те Ко ми си је ко ја је је из ра ди ла пра ви ла за ову би бли о гра фи ју.

Од по чет ка ра та 1941. до 1949. го ди не Ми тро вић ни шта ни је пи сао. 
Ње го во пе ро та да је пре са хло, а ка да се по сле оку па ци је вра тио пи са њу, 
бу ду ћи да је нај пре ра дио у Би бли о граф ском ин сти ту ту Ср би је а за тим у 
На род ној би бли о те ци, па жњу је по све ћи вао про бле ми ма би бли о те кар ства 
и би бли о гра фи ја а са мо уз гред и ре ђе исто ри ји. Тек по сле пен зи о ни са ња 
вра тио се сво јој пра вој стру ци – исто ри ји, по себ но де вет на е стом и два де
се том ве ку. Нај ви ше се ба вио про бле ми ма срп ске по ли тич ке и кул тур не 
исто ри је, исто ри јом срп скохр ват ских од но са, као и уло гом по је ди них лич
но сти. Ра до ве је об ја вљи вао у ма ње зна ним али и ве о ма углед ним пе ри о
дич ним пу бли ка ци ја ма као што су Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис; 
При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор; Срп ски књи жев ни гла
сник; Гла сник ју го сло вен ског про фе сор ског дру штва; Го ди шњи ца Ни ко ле 
Чу пи ћа; Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској; Исто риј ски гла сник; Спо ме ник 
СА НУ; Исто риј ски ча со пис; Ков че жић; Збор ник за исто ри ју Ма ти це срп ске; 
Збор ник Исто риј ског му зе ја Ср би је; Ве сник Вој ног му зе ја ЈНА; Бал ка ни ка; 
Про свет ни пре глед; Би бли о те кар; Но ви нар ство и Гла сник Ет но граф ског 
му зе ја. Пи сао је за днев не и не дељ не ли сто ве као што су По ли ти ка, НИН, 
Ду га и Ве чер ње но во сти а са ра ђи вао је у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је и у 
ен ци кло пе ди ји Ла ру са. Ње го ва би бли о гра фи ја има око 240 је ди ни ца. По ред 
већ по ме ну те ње го ве пр ве књи ге Кра гу је вац до 1839. го ди не (98) и уџ бе ни
ка Исто ри ја Ју го сла ви је за сред ње и струч не шко ле, I (Сред њи век) и II 
(Но ви век) део (140 и 155) Ми тро ви ће ве по себ не књи ге су: До бро вољ ци у 
ра то ви ма 1912–1918, до жи вља ји и се ћа ња, Бе о град 1971, (410); Ба то чи на и 
око ли на у про шло сти, Ба то чи на 1976, (152); Гра ђа за исто ри ју и би бли о
гра фи ју срп ске пе ри о ди ке до 1920. го ди не (ча со пи си, но ви не, ка лен да ри, 
ал ма на си), Бе о град 1984, (138); Ср бо фо би ја и ње ни из во ри, Бе о град 1991, 
(80); Срп ство Ду бров ни ка, Бе о град 1992, (304); Исто ри ја Ср ба, Бе о град 1994, 
(512) и Ве ли ко срп ска по ма ма – Gros skro a tische Wahn, Бе о град 1995, (232).

Ме ђу нај по зна ти је би бли о гра фи је ко је је са ста вио Ми тро вић су оне 
ко је се од но се на ра до ве Вла ди ми ра Ћо ро вић, Ми лен ка Ву ки ће ви ћа и Ми о
дра га Пур ко вић. У по је ди ним тре ну ци ма упу штао се и у по ле ми ке са ко ле
га ма с ко ји ма се ни је са гла ша вао у ту ма че њу на ше про шло сти. Нај по зна
ти је су ње го ве по ле ми ке с Ми о дра гом По по ви ћем (по во дом књи ге Ви дов
дан и ча сни крст), Ник шом Стан чи ћем (по во дом сту ди је Хр ват ска на ци о
нал на иде о ло ги ја пре по род ног по кре та у Дал ма ци ји) и Јо си пом Лу чи ћем 
(по во дом не ких про бле ма из исто ри је Ду бров ни ка).

Ње гов жи ви ин те рес за на у ку и на уч ну про дук ци ју по твр ђу је за јед
ног исто ри ча ра не у о би ча је но ве ли ки број при ка за де ла ње го вих ста ри јих и 
мла ђих ко ле га. Ре цен зи је је пи сао о де ли ма В. Ћо ро ви ћа, Г. Остро гор ског, 
Д. Ј. По по ви ћа, Г. Јак ши ћа, Рад. Мар ко ви ћа, Ђ. Сп. Ра до ји чи ћа, Д. Стра ња
ко ви ћа, Љ. Дур ко ви ћа Јак ши ћа, М. Ки ћо ви ћа, Г. Ко ви ја ни ћа, К. Ми лу ти но
ви ћа, Г. До бра ши но ви ћа, Г. Ста но је ви ћа, В. Сто јан че ви ћа, С. Га ври ло ви ћа, 
В. Кре сти ћа, Л. Ра ки ћа, Ђ. Стан ко ви ћа и дру гих. 
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Бу ду ћи да је реч о ђа ку до бре Бе о град ске шко ле, Ми тро вић је као исто
ри чар ве о ма по у здан. Он је умео да ода бе ре те ме ко је су у на у ци би ле за по
ста вље не, ма ње или по гре шно про у че не. Ње го ви тек сто ви увек су снаб де
ве ни или но вим чи ње ни ца ма или но вим ту ма че њи ма. Ра до ви ма је по ка зао 
да има сми сла и за ана ли зу и за син те зу. Да у нај бо љим ства ра лач ким го
ди на ма ни је имао по ли тич ке про бле ме с ко ји ма се су о ча вао и због ко јих је 
пре ки ну та ње го ва уни вер зи тет ска ка ри је ра, Ми тро вић би, у то сум ње не ма, 
јер то по твр ђу је ње го ва исто ри о граф ска про дук ци ја на ста ла по сле пен зи о
ни са ња 1970. го ди не, био мно го плод ни ји и за на шу на у ку успе шни ји. За
хва љу ју ћи ши ро ком обра зо ва њу, ве ли кој ко ли чи ни зна ња, ко је је сте као 
мар љи вим ра дом, и до бром здра вљу у по од ма клим го ди на ма он је ус пео да 
на док на ди оно што је из гу био у вре ме ну ко је му ни је би ло на кло ње но. По
ли тич ки спу тан у вре ме ну ка да је мо гао да бу де нај кре а тив ни ји, Ми тро вић 
је по сти гао мно го ка да је био осло бо ђен иде о ло шких и по ли тич ких при ти
са ка. Це не ћи ње гов рад на по љу на ше исто ри о гра фи је и ње га као ча сног 
чо ве ка, по у зда ног ко ле гу и при ја те ља, овим тек стом же ли мо да обе ле жи мо 
ње го ву сто го ди шњи цу ро ђе ња, да му је че сти та мо, по же ли мо још мно го 
го ди на до брог здра вља и по ка же мо да га ни смо и да га не ће мо за бо ра ви ти, 
јер он за бо рав не за слу жу је. 

FROM A SMALL PEASANT AND SHEPHERD TO 
A RESPECTABLE HISTORIAN

by

Vasilije Dj. Krestić

Summary

On the occasion of a 100th anniversary of birth of the historian Jeremija Mitrović, the 
oldest living Serbian historian, the author wrote his biography. He acquainted the readers 
with his place and year of birth, social background in which he grew up and went to school. 
He presented the facts from his biography related to the prewar, war and postwar time, and 
pointed to the political problems which Mitrović had during German occupation of Serbia and 
to the difficulties he faced at the time of the communist rule, when he was even imprisoned. 
The author discussed in detail Mitrović’s working biography, when he, for a short period of 
time, was a secondary school professor, an assistant at The Department of History of The 
Faculty of Philosophy in Belgrade and a librarian at The National Library of Serbia. The 
author dedicated special attention to the professionallibrarian works of J. Mitrović and his 
studies on Serbian newer national history.





На сло вље но де ло је док тор ска ди сер та
ци ја А. Ше мја ки на, ру ског исто ри ча ра – из у
зет ног спе ци ја ли сте за срп ску исто ри ју у 
19. ве ку. Ис тра јан ис тра жи вач ки рад у ру
ским и срп ским ар хи ви ма, овла да ва ње обим
ном ли те ра ту ром, ста рог, но вог и нај но ви
јег да ту ма, рад дуг две де це ни је, сто ји иза 
овог де ла. Об ја сни ти фор ми ра ње Па ши ће
ве иде о ло ги је из и ски ва ло је по зна ва ње и вре
ме на и ам би јен та где се тај чо век по ја вио и 
по чео свој по ли ти чки рад. За стран ца, ма кар 
он био и Рус, зна лац срп ског је зи ка, у од но
су на срп ског на уч ни ка, то је би ла оте жа ва
ју ћа окол ност.

Ср би ја дру ге по ло ви не 19. ве ка, иако пре
те жно аграр на зе мља ни је би ла из о ло ва но 
остр во са за вр ше ном из град њом на ци о нал
не др жа ве, ста би ли зо ва ним пар ла мен та ри
змом и по од ма клом мо дер ни за ци јом. Им
пе ра ти ви вре ме на тра жи ли су од го во ре од 
ауто кра та кне же ва и кра ље ва Обре но ви ћа, 
зва нич не Ср би је, а ти ме се ба ви ла и мла да 
срп ска ин те ли ген ци ја. Па шић је при пад ник 
те ин те ли ген ци је, шко ло вао се у Ср би ји, али 
и у Швај цар ској. Ни је се за до во ља вао мир
ним, гра ђан ским жи во том, већ се до хва тио 
ри скант ног по ли тич ког де ло ва ња, што га је 
и оте ра ло у еми гра ци ју (Бу гар ска, Ру си ја). 
Млад, ак ти ван чо век ко му ни ци рао је с љу
ди ма, ра до знао дух чи тао је и што му ни је 
би ла стру ка (на при мер Н. Да ни лев ског иде
о ло га све сло вен ства). Жи ве ћи у ино стран
ству Па шић је, раз у ме се, по сма трао те зе
мље, њи хо во устрој ство, што га је на во ди ло 
на по ре ђе ње са вла сти том отаџ би ном, ње
ним дру штве ним и др жав ним би ћем.

Она ко ка ко чо век са зре ва, обра зу је се, не
ми нов но гра ди и сво ју жи вот ну фи ло зо фи ју 
по ста је „ко вач сво је сре ће”. Пи са ти о Па ши
ћу зна чи ло је зна ти ку да се кре тао, ко ли ко су 
га са вре ме не по ли тич ке те ме и иде је ин те
ре со ва ле и об у зи ма ле, ко ли ко га је при ти
ска ла на ци о нал на по ли тич ка тра ди ци ја, а 
ко ли ко је сам тре зве но ви део где је Ср би ја 

и где је све срп ски на род. А ви део га је и ју
жно, се вер но и за пад но од кне же ви не Ср би је 
у ту ђин ским др жа ва ма. 

Млад, ак ти ван Па шић у дру штву срп ских 
со ци ја ли ста (круг С. Мар ко ви ћа), бу гар ских 
на ци о нал них рад ни ка, ру ских ре во лу ци о
на ра – еми гра на та у Евро пи, сло ве но фи ла у 
Ру си ји, оста вљао је траг, ко ји се на шао у 
раз ли чи тим из во ри ма и ме мо а ри сти ци. Што 
ви ше то бо ље, али ва ља ло је то све про на
ћи и про сту ди ра ти. 

Аутор је сам се би по ста вио као оба ве зан 
за да так „по пу ни ти и би о граф ске ла ку не као 
што су: ре кон струк ци ја сре ди на у ко ји ма је 
Па шић у ино стран ству бо ра вио и ко је су у 
ве ли кој ме ри (на ро чи то у Ци ри ху) ути ца ле 
на ње га, иден ти фи ко ва ње љу ди из ње го вог 
окру же ња, итд. Уду бљи ва ње у би о гра фи ју 
(та мо где је то нео п ход но) омо гу ћу је да се 
су штин ски про ник не у склоп Па ши ће вог 
ми шље ња, у ло ги ку ње го вих по сту па ка.”

Све стран хе у ри стич ки рад ауто ра уро дио 
је за ма шним пло дом; овла дао је мак си мал
ном фак то гра фи јом о нај ра ни јем Па ши ће
вом жи во ту, обра зо ва њу, по ли тич ком рa
суђивању, што је до ове књи ге би ло ма ње 
зна но. Ка сни ји пе ри од, ка да је Па шић био у 
сре ди шту по ли тич ких зби ва ња, лак ше је 
би ло ис тра жи вач ки об ра ди ти.

Уло га лич но сти (по је дин ца) на че лу по ли
тич ког по кре та, пар ти је, др жа ве, те шко је 
мер љи ва. Она (уло га) не за ви си од ка рак те
ра дру штва, би ло оно аграр но или гра ђан ско, 
ин ду стриј ско. Ме ро дав на је са мо са ма лич
ност, ње на ха ри зма, ка па ци тет. Па шић ни је 
био бри љант ни ин те лек ту а лац у фо те љи пар
тиј ског во ђе или пре ми је ра, а из гра дио је ха
ри зму те шко чи тљи ву и мла да лач ким пар
тиј ским дру го ви ма (Ра ша Ми ло ше вић). На
рав но, ово Ше мја кин зна те под се ћа на ре чи 
Ва се Чу бри ло ви ћа да „исто ри ја Ра ди кал не 
стран ке то је исто ри ја Ни ко ле Па ши ћа”.

Ше мја ки но ва ме то до ло шка пре ми са је 
ис прав на; по чи ва на два прин ци па „хро но

П Р И К А З И  И  Б Е Л Е Ш К Е
UDC 32:929 Pašić N.

Ан дреј Л. Ше мја кин, ИДЕ О ЛО ГИ ЈА НИ КО ЛЕ 
ПА ШИ ЋА – ФОР МИ РА ЊЕ И ЕВО ЛУ ЦИ ЈА (1868–1881), 

За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008, 371
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ло шког (ко ри шће ње би о граф ске по тке) и про
блем ског (ти по ло шка ана ли за ње го вих иде ја 
у кон тек сту со ци о кул тур ног раз во ја Ср би је). 
Ово, ‚двој ство’ и је сте од ре ди ло жа нр ра да 
– ин те лек ту ал на би о гра фи ја.”

Ком по зи ци ја књи ге про ис те кла је из на ве
де не ме то до ло шке по став ке. Пра ти се вре ме, 
ам би јент и глав ни ју нак у ње му. Пре глед но, 
ма те ри ја је по де ље на и ор га ни зо ва на у пет 
гла ва, а оне укуп но на 28 оде ља ка. То го во ри 
о раз гло бље но сти те ме и те жњи ка све о бу
хват но сти опи са.

У гла ви пр вој (Ср би ја у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка – др жа ва ко ја „хва та ко рак” у раз
во ју) аутор ре љеф но при ка зу је ствар ност 
Ср би је кра јем 19. ве ка. Кон ста ту је да је 
Ср би ја би ла ти пич на аграр на зе мља: се ља
штво је чи ни ло 87,5% ста нов ни штва. Го ди
не 1900. у Ср би ји је би ло са мо 4.000 ин ду
стриј ских рад ни ка. Осо бе ност срп ског 
аграр ног дру штва би ла је и у сфе ри сво ји
не. Ни је би ло плем ства, ари сто кра ти је, ла
ти фун ди ја, већ је пре о вла да вао сит ни ји и 
сред њи по сед: 68,7% се ља ка има ло је вла
сни штво над по се ди ма ве ли чи не од 2 до 20 
хек та ра, што је чи ни ло 79% об ра ди ве по вр
ши не. Аутор ци ти ра ру ског по сла ни ка Н. В. 
Ча ри ко ва у Бе о гра ду ко ји је за бе ле жио 
(1901) сле де ће: „У овој зе мљи, ко ја има из
ра зи то зе мљо рад нич ки ка рак тер, не ма бед
них [...] као што не ма ни круп них зе мљо по
сед ни ка. Фа бри ка ни за во да не ма, не ма ни 
про ле та ри ја та [...] Рад ни ци, ов да шњи се ља
ци и жи те љи гра до ва још ни су одво је ни од 
зе мље. Гра до ва је ма ло и ни су ве ли ки – 
има ју по 5–6 хи ља да ста нов ни ка”.

Ско ро исто ве тан опис оста вио је Бел ги ја
нац Емил де Ла ве ле, али и кон ста то вао: „Де
мо кра ти ја, ко ју је на дру гим ме сти ма тре ба
ло уво ди ти пу тем си ле, по не кад и по це ну 
кр ва вих пре вра та, ов де по сто ји као древ на 
уста но ва и на сле ђе ни оби чај.”

Упот пу њу ју ћи сли ку Ср би је мно штвом чи
ње ни ца, аутор је за кљу чио да је „у Па ши
ће вој отаџ би ни де мо крат ска иде о ло ги ја, у 
раз ли чи тим об ли ци ма,” би ла нај ши ре рас
про стра ње на.

Је дан за пад њак је ви део Ср би ју као „рај за 
ма лог чо ве ка”, што ле по зву чи, али Ша мја
кин упо зо ра ва да је тај „рај” ка рак те ри са ла 
за ча у ре ност у тра ди ци о нал не еко ном ске и 
по ли тич ке уста но ве – за дру гу и оп шти ну у 
ко ји ма се фор ми ра ла ко лек ти ви стич ка свест. 
При ово ме вред но је при ме ти ти да аутор ван
ред но вла да оби љем по да та ка, ко ји до ча ра ва
ју сли ку срп ског дру штва, по себ но ње го вих 
уста но ва (за дру га, оп шти на), а све то до во
ди у ве зу са мен та ли те том срп ског чо ве ка. 
Ше мја кин ипак афир ми ше срп ску за дру гу, 

као др жа ву у ма лом, ко ја не ства ра про ле та
ри јат, а ути че на ства ра ње ко лек ти ви стич ке 
ети ке, кул ту ре и мо ра ла. Аутор не иде а ли
зу је за дру гу, оп шти ну у на род њач ком сти
лу, већ уста но вља ва да је из град ња др жа ве 
(ад ми ни стра ци ја, вој ска, по ли ци ја) не ми нов
но би ла коб на по за дру гу. За кљу чу је: „Др жа
ва ко ја се мо дер ни зу је и дру штво ко је чу ва 
свој па три јар хал ни ка рак тер ишли су, у срп
ским усло ви ма, на жа лост, не у су срет јед но 
дру гом већ, пре би се ре кло, ву кли су на раз
не стра не.”

У та кво дру штво и др жа ву из врг ну то им
пе ра ти ви ма мо дер ни за ци је сти за ле су иде је 
европ ског ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма, ру
ског на род ња штва и сло ве но фил ства. Та ко су 
у пр вим го ди на ма не за ви сно сти Ср би је, по
сле Бер лин ског кон гре са и на ста ле пр ве по
ли тич ке стран ке: Ра ди кал на, На пред њач ка и 
Ли бе рал на. Иде о ло шке раз ли ке из ме ђу ових 
стра на ка по чи ва ле су на ви зи ји мо дер ни за ци
је (евро пе и за ци је) и из град њи др жа ве: ли бе
рал на др жа ва као сред ство убр за не мо дер
ни за ци је дру штва или „на род на” др жа ва, као 
чу вар исто риј ских тра ди ци ја соп стве ног на
ро да, као и за лог са мо бит ног со циокул тур
ног раз во ја.

Ни ко ла Па шић – ста са ва ње по ли ти ча ра 
је те ма дру ге гла ве (42–129), ко ју је ве ро ват
но има ју ћи у ви ду очу ва ност из во ра, би ло 
по нај те же из у чи ти. Пре глед но је дат опис 
нај ра ни јег жи во та (и по ре кло) Па ши ћа, за
тим шко ло ва ње (гим на зи ја) у Не го ти ну, За
је ча ру, Кра гу јев цу. У гим на зиј ским да ни ма 
Па шић је мо гао, на во ди аутор, да про чи та 
сле де ће: „Код нас не ма пре ко мер но не из
мер ног бо гат ства као у дру гим зе мља ма, али 
не ма ни оне пре ко мер не си ро ти ње као у дру
гим зе мља ма где си ро ма шни љу ди уми ру 
од гла ди.” Ова ми сао ка же Ше мја кин „вре
ме ном ће по ста ти ка мен–те ме љац ње го ве 
све у куп не дру штве не фи ло зо фи је, од ко га 
ће он по ла зи ти у сва ком свом по ли тич ком 
про јек ту.”

Шко ло ва ње је Па шић на ста вио у Бе о гра
ду на Ве ли кој тех нич кој шко ли (1865–1867), 
па у Ци ри ху на Фа кул те ту за гра ђе вин ске 
ин же ње ре на По ли тех ни ци од ок то бра 1868. 
го ди не. Ци ри шки пе ри од, на во ди аутор, 
сла жу ћи се са прет ход ним Па ши ће вим би
о гра фи ма, био је ве о ма ва жан у ње го вом 
идеј ном фор ми ра њу.

Да би опи сао Па ши ће во идеј но ста са ва
ње, тј. пут ка ства ра њу ра ди кал не пар ти је 
Ше мја кин је до ста про сто ра по све тио Све то
за ру Мар ко ви ћу, и гру пи Ср ба – сту де на та, 
исто ми шље ни ка ор га ни зо ва них у „За дру гу” 
и ру ској сту дент ској ко ло ни ји, ко ја је бро ја
ла око 300 ли ца. Аутор на во ди име на Ру са с 
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ко ји ма је Па шић са ра ђи вао у са ста ву срп
ског кру жо ка, а де таљ но опи су је и рад за
јед нич ке ру скосрп ске штам па ри је.

На са мом кра ју свог бо рав ка у Ци ри ху, 
Па шић је оста вио до ста по да та ка о свом по
и ма њу на ци о нал них и др жав них ин те ре са, 
што ка ко аутор на во ди је од „пр во ра зред ног 
зна ча ја за про у ча ва ње иде о ло ги је ‚ра ног’ Па
ши ћа.” Та ко Па шић пи ше: „Ср би ја је др жа
ва, ко ја ако хо ће жи ве ти мо ра ући у ток 
европ ске ин ду стри је и ци ви ли за ци је”, а на 
дру гом ме сту: „Капита ли стич ко дру штво 
рет ко је ху ма ни стич ко спрам сво јих су гра
ђа на а још ре ђе спрам ту ђих др жа вља ни на. 
Оси гу ра ти стра ном ка пи та лу до бит а са чу
ва ти на род ни ин те рес – ре зи ми рао је он – 
че сто је вр ло те шко.” По Ше мја ки но вом схва
та њу ци ти ра ни став је на род њач ки – не при
хва та ње „не ху ма ног” ли бе рал ног ка пи та ли
зма – „што по твр ђу је да Па ши ће во ак тив но 
дру же ње с ру ским со ци ја ли сти ма у Ци ри ху 
ни је би ло уза луд но.”

По до ла ску у Ср би ју Па шић је две гра ђе
вин ске се зо не (1874–1875) ра дио као окру
жни ин же њер у Кру шев цу, али се исто вре
ме но укљу чио у со ци ја ли стич ки по крет 
Све то за ра Мар ко ви ћа, та да не спор ног, и по 
Па ши ће вом ми шље њу, ли де ра. Од нос Па ши
ћа пре ма С. Мар ко ви ћу Ше мја кин је ис црп но 
опи сао и по ка зао са мо стал ност бу ду ћег ра
ди кал ског во ђе. Ње гов прак тич ни и праг ма
тич ни дух јед ном при ли ком је фор му ли сао 
да „кад се са мо у пра ва и сло бо де у на ро ду 
уве ду он да се мо гу уве сти и со ци јал не ре
фор ме”.

Ше мја кин је де таљ но опи сао Па ши ћев 
од нос пре ма устан ку Ср ба у Хер це го ви ни 
(1875), иде ја ма ру ских анар хи ста и со ци ја
ли ста о „ре во лу ци о нар ној ак ци ји”, али и Па
ши ћев (по се тио Хер це го ви ну) ре ал ни увид 
да за „со ци јал ну ре во лу ци ју” не по сто је ни 
нај ма њи усло ви.

За кљу чу ју ћи ана ли зу Па ши ће вог по ли тич
ког ста са ва ња аутор ка же да је он (Па шић) 
1875. пр ви пут по ста вио пи та ње вла сти ка ко 
би са по зи ци је вла сти пре у ре дио др жа ву у 
на род ном ду ху, те да се уочи ра та (1876) по
ли тич ки фор ми рао и из гра дио свој „по ли
тич ки ин стру мен та риј.”

Сре ди шњи део књи ге (129–236) за у зи ма 
гла ва тре ћа (Де сет го ди на ко је су по тре сле 
Ср би ју – на че лу не по мир љи ве опо зи ци је), а 
по чи ње опи сом но вог ста ња, са да, не за ви
сне Ср би је. Но ве ге о по ли тич ке окол но сти 
ство ре не су Бер лин ским кон гре сом, ула ском 
АустроУгар ске у БиХ и раз от кри ве ном сан
сте фан ском по ли ти ком Ру си је и Бу гар ске. 
Аутор ци ти ра Па ши ћа из 1880. го ди не: „Про
тив ник на шег на род ног осло бо ђе ња и ује

ди ње ња из ме нио се и ме сто ‚тру ле Тур ске’ 
до шла је кул тур на АустроУгар ска с уну тра
шњим гра ђан ским сло бо да ма”. А за Сан сте
фан ски уго вор ка зао је да је „као гром рас
пр штао срп ске иде а ле.”

Под ути ца јем на ве де них по ли тич ких окол
но сти до шло је до ра ди кал ног рас це па у по
ли тич кој ели ти и јав но сти Ср би је из че га је 
про ис те кла аустро фил ска по ли ти ка кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа. Са из у зет ним по зна
ва њем ма те ри је Ше мја кин опи су је но ви по
ли тич ки ам би јент у ко ме се на шао ње гов 
ју нак са сво јим исто ми шље ни ци ма, ка же, 
сви из кру га Све то за ра Мар ко ви ћа. На дру
гом по лу био је мо нарх и На пред њач ка 
стран ка, про нон си ра ни „евро пе и сти”, за го
вор ни ци европ ског ли бе ра ли зма (М. Пи ро
ћа нац, С. Но ва ко вић). Про ник ну ће у су шти
ну спо ра омо гу ћи ло је ауто ру да ла пи дар но 
за кљу чи да је у осно ви су ко ба „био од нос 
пре ма Евро пи и ње ним ли бе рал ним вред
но сти ма.” Али, су коб се ни је огра ни чио са мо 
на сфе ру иде ја, већ се у нај о штри јем ви ду 
ис по љио у је сен 1883. го ди не у Ти моч кој 
бу ни. За Ше мја ки на бу на је би ла отво ре ни 
су коб два пот пу но су прот ста вље на ви ђе ња 
раз во ја Ср би је, при че му је „Европ ска при
вре ме но по бе ди ла; Па шић и дру ги за штит
ни ци, ‚ста ри не’ об ре ли су се у ту ђи ни или 
иза ре ше та ка.” Ана ли за су ко ба омо гу ћи ла 
је ауто ру да уочи три ком по нен те (со ци јал
на, по ли тич ка, на ци о нал на) Па ши ће ве иде
о ло ги је. Јед но став но ње му је у др жа ви био 
по тре бан устав ни по ре дак, сло бо де, де мо кра
ти је, со ци јал на хар мо ни ја да би се оства ри ла 
„за вет на ми сао срп ска” – на ци о нал но осло
бо ђе ње и ује ди ње ње свих Ср ба. Аутор ци ти
ра Па ши ћа из 1902. го ди не „Ср би ја мо же оп
ста ти и из вр ши ти свој на ци о нал ни за да так 
са мо ако бу де сло бод на устав на мо нар хи ја.”

Низ стра на аутор је по све тио од но су Ра ди
кал не стран ке пре ма Ру си ји, ко ји ни је по чи
вао на сен ти мен тал ном ру со фил ству, већ на 
то ме да уну тра шња по ли ти ка ако ужи ва по
др шку ве ћи не на ро да у спољ ној по ли ти ци 
те жи на сло ну на пра во слав ну Ру си ју, а на
слон на АустроУгар ску ра ђа су коб с на ро дом.

Ана ли за ра ди кал ског по и ма ња еко но ми
је омо гу ћи ла је ауто ру да ус твр ди да су они 
на пр во ме сто ста вља ли на род но бла го ста
ње, а то је под ра зу ме ва ло „имућ ност сви ју 
гра ђа на” (со ци јал на јед на кост). Овај за кљу
чак Ше мја кин су прот ста вља ка ко ка же „ове
шта лим тврд ња ма да су се они на вод но, бо
ри ли... и по ста ви ли де мо крат ске сло бо де... 
и људ ска пра ва из над све га.” Обра зла же да 
су ра ди ка ли ма де мо крат ске сло бо де би ле 
са мо сред ство за тран сфор ма ци ју би ро крат
ске др жа ве у „на род ну ку ћу.”
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По сле сло ма Ти моч ке бу не (ок то бар 1883) 
на сту па ше сто го ди шње стран ство ва ње Ни
ко ле Па ши ћа. У окви ру ове те ме аутор увер
љи ви је по би ја тврд ње Сло бо да на Јо ва но ви
ћа и Ми ла на Про ти ћа Мла ђег да је Па ши ћа 
у из гнан ству фи нан сиј ски по ма га ла зва нич
на Ру си ја. Пр ви пут Па шић је до шао у Ру си
ју де цем бра 1885. го ди не и у Пе тро гра ду и 
Мо скви до шао у до дир са ру ским сло ве но
фи ли ма, ко ји ће, опи су је аутор за и ста нов
ча но по мо ћи Па ши ћу и ње го вим дру го ви ма 
(ра ди ка ли ма) – из бе гли ца ма.

Ше мја кин пи ше да Па ши ће ва „оп сед ну
тост бор бом про тив Ми ла на Обре но ви ћа 
уисти ну ни је зна ла за гра ни це”, али си сте
мат ски обра зла же и сплет ка ре ња цр но гор
ског кња за Ни ко ле Пе тро ви ћа, ње го ве до ди
ре с ра ди ка ли ма с те жњом да у игру (слом 
кра ља Ми ла на) уву че и Ру си ју. Вла да ју ћи 
ар хив ским ма те ри ја лом аутор за кљу чу је да 
је „књаз Ни ко ла без оч но ла гао” ка да је го
во рио о свом су здр жа ном од но су пре ма 
зби ва њи ма у Ср би ји.

Ци ти ра ју ћи Па ши ћа Ше мја кин за кљу чу
је да је за ве ре нич ка де лат ност еми гра на та 
– ра ди ка ла но си ла сна жан иде о ло шки на бој, 
да су ис тра ја ва ли на сво јим прин ци пи ма и 
ци ље ви ма, да се ни су сро за ли до ого ље ног 
те ро ри зма, да њи ма ни су вла да ли ди на стич
ки раз ло зи, а да су сно ва ли оба ра ње кра ља 
Ми ла на и да је Па шић на сто јао да за то до
би је по моћ Ру си је. Да на 11. де цем бра 1887. 
го ди не, аутор ци ти ра, опет, са мог Па ши ћа: 
„Ми мо ли мо да нас Ру си ја по мог не да се 
опро сти мо то га ста ња ко је пре ти про па шћу 
и ки да њем ве за са на шом за штит ни цом. Ми 
је мо ли мо да што пре по хи та са ме ра ма ко је 
би нам по мо гле да Ср би ју по вра ти мо срп
ском и ру ском на ро ду...” Од све га то га ни је 
би ло ни шта, али на сту пи ли су до га ђа ји суд
бо но сни и за Ср би ју и са мог Ни ко лу Па ши ћа. 
Краљ Ми лан од ре као се пре сто ла фе бру а ра 
1889, а мар та исте го ди не из еми гра ци је се 
вра тио Па шић: „До че ка ле су га де се ти не хи
ља да љу ди из свих кра је ва Ср би је, сви они 
ко ји су у ње му ви де ли му че ни ка за на род ну 
ствар и про ро ка” – за кљу чу је Ше мја кин на 
кра ју тре ће гла ве.

Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа – кри ста ли
за ци ја си сте ма је те ма гла ве че твр те (236–
327), ко ја је раз гло бље на на осам ана ли тич
ких оде ља ка, а од но се се на су шти ну те ме 
це ле књи ге. Аутор стар ту је с тврд њом да је 
у еми гра ци ји Па шић уоб ли чио сво ју дру
штве ну фи ло зо фи ју (ја бих до дао, мо жда: 
фи ло зо фи ју исто ри је) „у чи јем цен тру сто ји 
фун да мен тал но пи та ње о уза јам ним од но
си ма За па да и Ис то ка и о ме сту Ср би је из
ме ђу два ци ви ли за циј ска по ла.” Ше мја кин 

на во ди да у ру ка ма има обим ну Па ши ће ву 
еми грант ску пре пи ску, ње го ве ру ко пи се и 
за бе ле шке, те да је у мо гућ но сти да „пот пу
но ис црп но и си сте мат ски” по ка же Па ши ће
во по и ма ње европ ске иде је, али и свој иде ал. 
Без не до у ми ца аутор на во ди да је Па шић 
„иде о ло шки у пот пу но сти на стра ни ци
вили за ци је Ис то ка. За ње но сре ди ште, сте
ци ште и упо ри ште сма трао је Ру си ју.” Али 
Па шић ни је био ро ман ти чар, иде а ли ста већ 
ре а лан чо век, ко ји је ви део пре и мућ ства гер
ма ни зма над сло вен ством, за ње га за пад на 
кул ту ра оли ча ва се у из ре ци: Drang nach 
Osten. У са оп шта ва њу свог схва та ња За па
да, ка же Ше мја кин, Па шић „не ште ди там не 
то но ве”: За ра за је опа сна – пи ше он 1881. – 
јер је пре не ше на [у Србију] са дру штве ног 
ор га ни зма ко ји се рас па да, ко јом су за ра же
ни сви за пад ни сло је ви дру штва, ко ји жи ви 
туђом му ком и за ра дом, ко ји жи ви ва ра ју ћи 
и из вр ћу ћи Бо жи је исти не, ко ји ма је Па па
Бог, а Би змарколи че на Бож ја во ља. За ра за 
је опа сна јер у си ли гле да пра во, у ла жи по
ли ти ку, у ли це мер ству по бо жност. За ра за је 
опа сна и због то га, јер ства ра у чо ве ка же ље 
не при род не, не дру штве не, не брат ске.” А за
што је то та ко Па шић ви ди у то ме што „за
пад но е вроп ско дру штво уз ди гло је но вац 
врх све га, врх по ште ња, ра да, мо ра ла, врх 
сви ју до бро де те љи и вр ли на, ко ји дру штво 
кре пе и уз ди жу”. Ни жу ћи ори ги нал не (?) 
Па ши ће ве ми сли о за пад ном дру штву и не
га тив ним по сле ди ца ма ко ји из ње га про ис
ти чу угро жа ва ју ћи „ду шу” чо ве ко ву, аутор 
за кљу чу је да из из не тог по ста је ја сно за што 
Па шић „ви ше мр зи ци ви ли зи ра не Нем це, 
но вар вар ске Тур ке.”

Са ана ли зе Па ши ће ве фи ло зо фи је исто
ри је и кри тич ког са гле да ва ња за пад ног дру
штва, по себ но ор га ни зо ва ња швај цар ске 
др жа ве, Шеј ма кин је пре шао на ана ли зу про
грам ских ста во ва ли де ра ра ди ка ла, пи са ња 
про гра ма и на цр та уста ва при че му уста но
вља ва обим Па ши ће вог аутор ства. На исти 
на чин на пи са ни су и па са жи о Па ши ће вом 
по и ма њу Пра во слав не цр кве, што ка ко ау
тор ка же је „из у зет но ва жно” за схва та ње 
ње го ве по ли тич ке кон цеп ци је. До но си, по
ред оста лог, и овај ла пи да ран ци тат, ко ји 
ба ца ја ко све тло на те му. Пре ма Па ши ће
вим ре чи ма, „цр ква пра во слав на оста ла је 
(по сле Ве ли ке ши зме 1054 – А. Ш.) цр ква 
са бор на, а цр ква ла тин ска по ста ла је цр ква 
не по гре шног па пе (кур зив у ори ги на лу – А. 
Ш.). То су два про тив по ло же на прин ци па. 
Јед на ба зи ра на је на схва та њу у умо ве сви ју 
ње них ис по вед ни ка а дру га са мо на схва та
ње и ум јед но га чо ве ка. Јед на је де мо крат ска 
„дру га ап со лу ти стич на.”
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Ка мен те ме љац Па ши ће ве по ли тич ке кон
цеп ци је би ла је се о ска оп шти на. Он се пре
ма њој, ка же аутор, од но сио с нај ве ћим пи
је те том, сма тра ју ћи је „ду шом сло вен ског 
све та” и „по чет ком сла вен ског дру штва.” 
Па шић је де лио сло ве но фил ске по гле де о 
ру ској оп шти ни те је и уста но вља вао бит не 
слич но сти: „Срп ска за дру га нај бли жа је со
ци јал на ор га ни за ци ја у сла вен ству и у све
ту, ко ја сто ји нај бли же ру ској ‚оп шти ни’, и 
ру ском ‚ми ру’. Иза те срп ске за дру ге сто ји 
срп ска оп шти на, ко ја још ни је ис пу сти ла 
или на пу сти ла зах тев о сво јој ‚са мо у пра ви 
оп штин ској’ и ко ја још има до вољ но оп штин
ског зе мљи шта, ко је при па да це лој оп шти
ни. Вред ности срп ске за дру ге и срп ске оп
шти не по Па ши ће вом ми шље њу би ле су и 
у то ме што су „са чу ва ле на род од еко ном
ског роп ства”, а у са да шњо сти и бу дућ но
сти од „при ти ска За па да”.

Из у зет но до ку мен то ва ну ана ли зу Па ши
ће вог по и ма ња срп ске оп шти не, Ше мја кин 
кон ден зу је у за кљу чак да је Па шић „на ме ра
вао да сво ју др жа ву ‚при ну ди’ да у све му сле
ди пут оп шти не, пре у зи ма ју ћи ње но вр ло 
бо га то ‚по ли тич ко’ ис ку ство.” Дру гим ре чи
ма „ње го ва ‚на род на др жа ва’ тре ба ло је да се 
ожи во тво ри у об ли ку јед не та кве огром не 
општи не.”!

Сле де ћи ову те мељ ну по став ку, аутор ана
ли зи ра ра ди ка ли зам и пар ла мен та ри зам. Он 
оспо ра ва ми шље ња (О. По по вић–Об ра до вић, 
Ђ. Стан ко вић, М. Про тић) да се Па ши ћев 
мо дел др жав но по ли тич ког уре ђе ња Ср би је 
за сни вао на кан то ни ма европ ског пар ла мен
та ри зма, да је он (Па шић) био за го вор ник 
устав ног и де мо крат ског пар ла мен тар ног 
уре ђе ња, да је Ра ди кал не стран ка у свом пар
ла мен та ри зму би ла под пре те жним за пад
ним ути ца ји ма, нпр. „бри тан ске устав не и 
пар ла мен тар не те о ри је.”

До во де ћи у пи та ње на ве де на ми шље ња, 
Ше мја кин ука зу је да со ци јал на струк ту ра, 
ста ње у Ср би ји „ни је би ло баш по вољ но за 
уво ђе ње кла сич ног пар ла мен тар ног си сте
ма.” Јер, у зе мљи у ко јој је до ми ни рао се љак 
(87% се ља ка при бли жног имов ног ста ња) 
има са мо је дан ин те рес а ње га ар ти ку ли ше 
и за сту па на род на ра ди кал на пар ти ја. За Па
ши ћа, обра зла же Ше мја кин, на род на ра ди
кал на стран ка из ра жа ва ла је ин те рес 90% 
ста нов ни штва зе мље и на сло бод ним из бо
ри ма би обез бе ди ла го то во мо но пол ско при
су ство у скуп шти ни, те би та ква скуп шти на 
пред ста вља ла це ло ку пан на род као је дин
стве ну це ли ну (а не ње гов по бед нич ки део) 
и „по ста ла би се ди ште на род ног су ве ре ни те
та) и но си лац је дин стве не су ве ре не вла сти.” 
Из на ве де ног про ис ти че, на гла ша ва аутор, да 

„ра ди кал ско схва та ње де мо кра ти је ни је се 
за сни ва ло на при зна ва њу плу ра ли зма.”

Из иде о ло ги је про ис те кла је и ор га ни за ци
ја пар ти је о че му Ше мја кин де таљ но пи ше. 
За вр ло крат ко вре ме Ср би ја је пре мре же на 
ме сним од бо ри ма, се ља штво се ма сов но свр
ста ло под ра ди кал ску за ста ву, ра ди ка ли зам 
је по стао „но ва ре ли ги ја,... у ко ју је на род 
фа на тич но ве ро вао” (Ј. Жу јо вић), а из то га 
је ка же аутор из ни кла и моћ на ха ри зма Ни
ко ле Па ши ћа”. Аутор на гла ша ва да је ство
ре на „на род на” што зна чи ма сов на пар ти ја, 
оп штин ски, сре ски и окру жни од бо ри, да је 
уве де на гво зде на уну тра шња ди сци пли на, 
да је је дан са вре ме ник при ме тио да ор га ни
за ци ја ли чи ла „на уре ђе ње вој ске и цр кве”, 
да је је дан стра нац (К. Сфор ца) оце нио да је 
ор га ни за ци ја фран цу ске ра ди кал не стран ке 
„са мо деч ја игра у по ре ђе њу са ор га ни за ци
јом ста ре срп ске ра ди кал не стран ке”, да је ло
јал ност пар ти ји диг ну та на ни во жр тво ва ња, 
да је био ство рен си стем – мо но лит: „Бог, на
род и Ру си ја.”

На сту па ње „но ве ере” је те ма гла ве пе те 
(327–358) у ко јој аутор опи су је по ли тич ко 
ста ње у Ср би ји не по сре до пре и по сле аб
ди ка ци је кра ља Ми ла на (22. фе бру а ра 1889). 
Аутор раш чи шћа ва не до у ми це не ких исто
ри ча ра о пла но ви ма ра ди ка ла за пре врат, 
об ја снив ши да они (ра ди ка ли) ни ка да од 
то га ни су од у ста ја ли, али и да ни ка да за то 
ни су до би ли са гла сност зва нич не Ру си је. 

Сле де ћи свој ме тод ана ли зе ам би јен та у 
ко ме жи ви и ра ди Па шић, Ше мја кин бри
жљи во опи су је окол но сти око до но ше ња 
Уста ва (21. де цем бар 1888), те за кљу чу је да 
он (Устав) ни је био са свим у скла ду са про
гра мом Ра ди кал не стран ке и иде о ло ги јом 
са мог Ни ко ле Па ши ћа, али је сте њи хо во 
де ло, плод ком про ми са. Па ши ћев са бо рац 
М. Ни ко лић је ок то бра 1889. го ди не на скуп
шти ни стран ке из ја вио да на њи ма (ра ди
ка ли ма) „ле жи ве ли ка мо рал на ду жност, да 
до брим за ко ни ма па ра ли ше и ис пра ви оне 
тач ке у но вом уста ву, ко је се ни ка ко не сла
жу са на че ли ма ра ди ка ли зма.”

Па ши ћев по вра так у Ср би ју (мар та 1889) 
био је и ње гов ствар ни по вра так на че ло 
стран ке. Тај чин аутор бри жљи во опи су је, 
те за кљу чу је да је сам Па шић то пред ста
вио као успех Ра ди кал не стран ке, што је по
и сто ве ћи вао са оп ште на ци о нал ним ин те
ре сом. Во де ћа Па ши ће ва по зи ци ја се ста
би ли зо ва ла, ка да је Глав ни од бор стран ке, 
чи ји је он био пред сед ник, по стао над ре ђен 
ра ди кал ској вла ди. На из бо ри ма за та ко зва
ну Ван ред ну скуп шти ну (14. сеп тем бар 1889) 
ра ди ка ли су до би ли 102 од мо гу ћих 117 ман
да та, те за хва љу ју ћи то ме Па шић је по стао 
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пред сед ник На род не скуп шти не, а 11. фе
бру а ра 1891. фор ми рао је сво ју пр ву вла ду. 
Има ју ћи у ви ду из не те чи ње ни це аутор не
дво сми сле но за кљу чу је да је Па шић 1889–
1892. го ди не „био нај моћ ни ји и нај у ти цај
ни ји по ли тич ки чи ни лац у Ср би ји”.

У оп штем, крај њем за кључ ку (358–363) 
Ше мја кин је си сте ма ти зо вао број не за кључ ке 
и ре зи ми ра ња по сле ана ли за ре ле вант них 
пи та ња. Ако би се по ку ша ло у не ко ли ко ре
че ни ца фик си ра ти нај у же је згро Па ши ће ве 
иде о ло ги је, он да је, ка ко аутор на во ди у сре
ди шту „би ло пи та ње срп ског осло бо ђе ња и 
ује ди ње ња”. Ше мја кин уста но вља ва и Па ши
ће ву пе то чла ну ин те грал ну фор му лу: гра
ђан ске сло бо де – по ли тич ке ре фор ме – на
род на др жа ва – со ци јал на јед на кост – на ци
о нал но је дин ство, а „на род на стран ка” би ла 
је сред ство за оства ри ва ње, док је Ру си ја про
гла ше на за стра те шког спољ ног са ве зни ка.

Ше мја ки нов циљ је био да на пи ше ин те
лек ту ал ну би о гра фи ју Ни ко ле Па ши ћа. Не
сум њи во, то је ура дио на за и ста бри љан тан 
на чин. Но ова књи га је и ви ше од то га; она 
да је ван ред ну ре љеф ну сли ку дру штва и 
др жа ве Ср би је на кра ју 19. ве ка. Та сли ка из
гра ђе на је уз по моћ обим ног фак то граф ског 
ма те ри ја ла, али ње на вр ли на је и у из у зет
ној мо ћи ауто ра да да но ву ин тер пре та ци ју 
из во ра. За хва љу ју ћи ово ме аутор је по сти
гао ви сок ни во објек тив но сти, што се огле
да и у са ве сном иш чи та ва њу прет ход них 
ауто ра, рас пра ви о њи хо вим ста во ви ма и 
оспо ра ва њу, чи ме је ква ли тет књи ге диг нут 
на над про се чан ни во и срп ске и ру ске исто
ри о гра фи је. Оту да ком пли мен те за слу жу је 
и из да вач, моћ ни За вод за уџ бе ни ке (Бе о
град). 

Ни ко ла Б. Поповић
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ЕВРО ПА КАО ИЗА ЗОВ И ИН СПИ РА ЦИ ЈА
Ric hard J. Evans, Co smo po li tan Islan ders. Bri tish Hi sto ri ans and the 
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Бри тан ски исто ри чар Ри чард Џ. Еванс (р. 
1947), у срп ским исто ри о граф ским кру го ви
ма по знат је пр вен стве но као аутор сна жно 
по ле мич ки ин то ни ра не књи ге У од бра ну 
исто ри је (СКЗ, 2007) по све ће не ана ли зи 
пост мо дер ног по ри ца ња на уч ног ка рак те ра 
исто риј ске на у ке. Не сум њи во из у зет но ва
жно, че му у при лог го во ри и чи ње ни ца да 
је пре ве де но не са мо на ве ћи ну европ ских 
је зи ка већ и на тур ски, ко реј ски, ки не ски и 
ја пан ски је зик, ово де ло пред ста вља тек ма
ли део Еван со вих ин те ре со ва ња усме ре них 
ка по ли тич ким, дру штве ним и кул тур ним 
фе но ме ни ма не мач ке исто ри је то ком прет
ход на два сто ле ћа. Еванс је аутор ви ше 
књи га ме ђу ко ји ма се из два ја ју: The Fe mi
nist Mo ve ment in Ger many 1894–1933 (1976) 
De ath in Ham burg: So ci ety and Po li tics in the 
Cho le ra Years 1830–1910 (1987), Ret hin king 
Ger man Hi story (1987), In Hi tler’s Sha dow: 
West Ger man Hi sto ri ans and the At tempt to 
Esca pe from the Na zi Past (1989), Re re a ding 
Ger man Hi story: from Uni fi ca ti on to Re u ni fi
ca ti on 1800–1996 (1997), Ta les from the Ger
man Un der world: Cri me and Pu nis hment in the 
Ni ne te enth Cen tury (1998), Tel ling Li es Abo ut 
Hi tler: The Ho lo ca ust, Hi story and the Da vid 
Ir ving Tri al (2002). Кру ну ње го вог на уч ног 
опу са пред ста вља три ло ги ја o ус по ста вља
њу, успо ну и про па сти Тре ћег рај ха: The 
Co ming of the Third Re ich (2003), The Third 

Re ich in Po wer 1933–1939 (2005) и The Third 
Re ich at War 1939–1945 (2008). Ви ше де це ниј
ска по све ће ност ис тра жи вач ком ра ду, по пу
ла ри за ци ја исто риј ских зна ња те че ста при
сут ност у јав но сти ко ји од ли ку ју Еван сов 
про фе си о нал ни ха би тус кру ни са ни су из бо
ром за Кра љев ског про фе со ра мо дер не исто
ри је (Re gi us Pro fes sor of Mo dern Hi story) на 
уни вер зи те ту у Кем бри џу у ок то бру 2008. 
го ди не. Уста но вље на пре го то во три ве ка, 
Кра љев ска ка те дра (Re gi us Cha ir) пред ста
вља нај ви ше при зна ње ко је исто ри чар у Ује
ди ње ном кра љев ству мо же сте ћи, а Еванс је 
21. по ре ду но си лац овoг углед ног при зна
ња. Ме ђу ње го вим прет ход ни ци ма на овој 
пре сти жној ка те дри на ла зи ла су се име на 
по пут лор да Ек то на, Џор џа Тре вел ја на и 
Квен ти на Ски не ра. 

Књи га ко ју овом при ли ком же ли мо пред
ста ви ти не по сред но је ве за на за из бор Еван
са за Кра љев ског про фе со ра на Кем бри џу – 
ње ну осно ву пред ста вља ина у гу рал но пре
да ва ње ко је је Еванс одр жао у ма ју 2009, да 
би у знат но про ши ре ном и до пу ње ном об
ли ку исте го ди не би ло пу бли ко ва но у ви ду 
књи ге ме та фо рич ног на сло ва – Ко смо по лит
ски остр вља ни. Основ но пи та ње на ко је је 
аутор на сто јао да про на ђе за до во ља ва ју ћи 
од го вор је сте од нос бри тан ских исто ри ча ра 
пре ма про шло сти европ ског кон ти нен та 
то ком ми ну ла два и по сто ле ћа. При то ме, 
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„цр ве ну нит” Еван со вог ту ма че ња пред ста
вља са гле да ва ње бри тан ске исто ри о гра фи је 
о европ ском кон ти нен ту у кон тек сту по ли
тич ких, иде о ло шких и еко ном ских од но са 
из ме ђу Ује ди ње ног кра љев ства и европ ских 
зе ма ља ко ји су то ком по сма тра ног пе ри о да 
и са ми има ли раз ли чит ква ли тет и дру га чи
ји са др жај. 

У увод ном по гла вљу под на зи вом Не јед
на ка раз ме на (1–58) Еванс на сто ји да од го
во ри на пи та ње за што по сто ји мно штво бри
тан ских исто ри ча ра ко ји се ис тра жи вач ки 
ба ве исто ри јом по је ди них европ ских зе ма
ља док је, у обр ну том слу ча ју, го то во за не
мар љив број исто ри ча ра са кон ти нен та ко ји 
су да ли иоле зна чај ни ји до при нос ен гле ској, 
тј. исто ри ји Ује ди ње ног кра љев ства. Је дан од 
раз ло га ова квој дис про пор ци ји он про на ла
зи у ка рак те ру са мих исто риј ских сту ди ја у 
Бри та ни ји где оне, за раз ли ку од европ ских 
зе ма ља, ни ка да ни су има ле за циљ обра зо
ва ње на став ни ка за рад у шко ли већ су сма
тране де лом оп штег обра зо ва ња ко је раз ви
ја кри тич ко ми шље ње при мен љи во у ни зу 
нај ра зли чи ти јих про фе си ја. Ме ђу европ ским 
зе мља ма нај ве ћу па жњу ино стра них исто
ри ча ра (аме рич ких, бри тан ских, не мач ких...) 
при вла чи Фран цу ска док је па жња ис кљу чи
ви бри тан ских исто ри ча ра усме ре на пр вен
стве но на не мач ку а по том на фран цу ску, 
ита ли јан ску и ру ску исто ри ју. За ни мљи во 
је Еван со во за па жа ње о ре цеп ци ји бри тан
ских исто ри ча ра ко ји пи шу о по је ди ним фе
но ме ни ма на ци о нал не исто ри је европ ских 
на ро да. Она је че сто усло вље на тре нут ним 
по ли тич ким и иде о ло шким дис кур сом и од 
то га, ко ли ко исто риј ско де ло од го ва ра при
хва ће ном иде о ло шком обра сцу, за ви си и ре
цеп ци ја са мог де ла у зе мљи на чи ју се исто
ри ју оно од но си. Кри ти ка ин тер пре та ци је 
бри тан ских ауто ра је на ро чи то при мет на у 
слу ча је ви ма ка да они раз об ли чу ју по је ди не 
оп ште при хва ће не на ци о нал не ми то ве. Ода
тле је основ на Еван со ва на ме ра са др жа на у 
на сто ја њу да од го во ри на пи та ње шта по бу
ђу је ин те ре со ва ње бри тан ских исто ри ча ра 
про у ча ва ње европ ске исто ри је. Да би дао за
до во ља ва ју ћи од го вор на ово пи та ње он је 
пра тио од нос бри тан ских исто ри ча ра од вре
ме на Про све ти тељ ства до са вре ме них да на 
пре ма зби ва њи ма на европ ском кон ти нен ту.

На слов дру гог по гла вља сво је књи ге Еванс 
је сли ко ви то на сло вио По глед пре ко Ка на
ла (59–101). У ње му је под вр гао ана ли зи по
чет ке ин те ре со ва ња бри тан ских исто ри ча
ра за зби ва ња на европ ском кон ти нен ту у 
раз до бљу од сре ди не 18. до на стан ка мо дер
не на уч не исто ри о гра фи је то ком дру ге по
ло ви не 19. ве ка. Од лу чу ју ћу пре крет ни цу у 

ба вље њу исто ри јом европ ског кон ти нен та 
има ла је Фран цу ска ре во лу ци ја ко ја је учвр
сти ла бри тан ске исто ри ча ре у уве ре њу да 
је исто риј ско ис ку ство Бри тан ских остр ва 
су штин ски дру га чи је од кон ти нен тал ног. 
Ода тле је до шао и не по сред ни под сти цај за 
упо зна ва ње исто ри је Евро пе као „чуд но ва
тог и уда ље ног” стра ног ен ти те та. Ути цај 
ду го трај ног ра та са ре во лу ци о нар ном и На
по ле о но вом Фран цу ском учи нио је да је то
ком чи та ве пр ве по ло ви не 19. сто ле ћа Фран
цу ска ре во лу ци ја пред ста вља ла го то во је ди
ни пред мет ис тра жи ва ња оних бри тан ских 
исто ри ча ра ко ји су се за ни ма ли исто ри јом 
Евро пе о че му нај бо ље све до чи при мер исто
ри ча ра То ма са Кар лај ла. Хо ри зонт бри тан
ских исто ри ча ра про ши рио се тек у по след
њој тре ћи ни 19. ве ка, у пр вом ре ду за хва
љу ју ћи ра до ви ма Џо на Си ли ја о пру ском 
ре фор ма то ру Штај ну и лор да Ек то на ко ји је 
ука зи вао на зна чај из у ча ва ња јед не вр сте 
паневроп ске исто ри је на су прот исто ри ји 
по је ди них европ ских др жа ва. Исто вре ме но, 
као убе ђе ни ко смо по ли та Ек тон је од ба ци
вао кон цепт на ци о нал них др жа ва за ла жу ћи 
се за мул ти ет нич ке др жа ве по пут Хаб збур
шке мо нар хи је, бу ду ћи да је спро во ђе ње на
ци о нал ног прин ци па у де ло, су прот но ве ћи
ни сво јих са вре ме ни ка, сма трао прет њом 
по очу ва ње иде а ла сло бо де. Сна же ње ли бе
рал них по кре та на европ ском кон ти нен ту 
та ко ђе је по бу ђи ва ло ин те ре со ва ње бри тан
ских исто ри ча ра ме ђу ко ји ма оп се гом сво га 
опу са Џ. М. Тре вељан за у зи ма до ми нант но 
ме сто. У сво јим ра до ви ма по се ће ним ита ли
јан ском Ри зор ђи мен ту он је бор це за на ци о
нал но ује ди ње ње Ита ли је раз у ме вао пр вен
стве но као бор це за сло бо ду на на че ли ма по
ли тич ког ли бе ра ли зма, ко ји је и сам искре но 
по др жа вао. 

Отво ре не гра ни це (102–153) на слов је тре
ћег по гла вља у ко ме је Еванс ука зао на окол
но сти ко је су ути ца ле на пре у сме ра ва ње 
ин те ре со ва ња бри тан ских исто ри ча ра у го
ди на ма из ме ђу два свет ска ра та. У овом раз
до бљу, услед но вих ме ђу на род них окол но
сти и из ме ње ног по ло жа ја Ве ли ке Бри та ни је 
у од но су на европ ски кон ти нент, у ви до круг 
бри тан ске исто ри о гра фи је сту пи ла су зе мље 
у сред њој и ис точ ној Евро пи и на Бал ка ну. 
Нај зна чај ни је име не сум њи во је Ро берт Си
тонВот сон чи јим је за ла га њем осно ва на и 
пре сти жна Шко ла за сло вен ске и ис точ но
европ ске сту ди је. Док је Си тонВот сон у 
сре ди шту сво га ин те ре со ва ња имао сред њу 
и ју го и сточ ну Евро пу, сер Бер нард Перс по
ста вио је осно ве за из у ча ва ње исто ри је Ру
си је, пи шу ћи син тет ске пре гле де ко ји су би ли 
не по сред но под стак ну ти „ра сту ћим на си љем 
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и ха о сом” ко ји су од ли ко ва ли ме ђу рат ну 
Евро пу. Упра во из тог раз ло га исто ри ја ме
ђу на род них од но са по ста ла је нај у глед ни ја 
и нај и зда шни је пот по ма га на исто риј ска ди
сци пли на у Ве ли кој Бри та ни ји док су ње ни 
исто ри ча ри цр пе ли сво је ин те ре со ва ње за 
про шлост европ ског кон ти нен та упра во под
стак ну ти сна жним и дра ма тич ним ути ца јем 
ко ји су европ ска зби ва ња вр ши ла на ста нов
ни ке Остр ва. Нај и стак ну ти ји пред став ни ци 
ди пло мат ске исто ри је из ме ђу два свет ска 
ра та би ли су, не сум њи во, Џорџ Пи бо ди Гуч 
и Ха ролд Тем пер ли. Име Ха рол да Тем пер
ли ја је на ро чи то ва жно за срп ског чи та о ца 
бу ду ћи да је он, по ред оста ло га, то ком Пр вог 
свет ског ра та на пи сао и ве о ма афир ма тив ну 
исто ри ју Ср би је што га је ква ли фи ко ва ло 
за чла на бри тан ске де ле га ци је на ми ров ној 
кон фе рен ци ји у Па ри зу. Кру гу исто ри ча ра 
ди пло ма ти је ко ји су ис тра жи ва ли про шлост 
кон ти нен та при па да ли су још и Џон Ви лер
Бе нет, Едвард Ха лет Кар, Бе не дикт Сам нер 
и исто ри чар свет ског угле да А. Џ. П. Теј лор. 
До дат ни им пулс ис тра жи ва њу европ ске ис
то ри је на кон Дру гог свет ског ра та пру жи ла 
је гру па еми грант ских исто ри ча ра ко ји су 
уто чи ште про на шли у Бри та ни ји. Реч је о 
исто ри ча ри ма по ре клом ве ћи ном из Не мач
ке ко ји су сво ја не мач ка име на за ме ни ли име
ни ма при хва тљи ви јим за ен гле ску сре ди ну. 
Ме ђу њи ма, на ро чи ти до при нос раз во ју исто
ри о гра фи је о Евро пи да ли су Џе фри Ел тон 
(Гот фрид Ерен бург), Сид ни По лард (Зиг фрид 
По лак) и Џон Грен вил (Ханс Гу бра у ер). За
јед но са бри тан ским исто ри ча ри ма они су 
на раз не на чи не пру жи ли до при нос рат ном 
на по ру док је, исто вре ме но, рат не по сред но 
ути цао и на рад по је ди них исто ри ча ра ко ји
ма је исто ри ја са вре ме не Евро пе по слу жи ла 
као под стрек за ис тра жи ва ње. У том сми слу 
ка рак те ри стич ни су ра до ви Ала на Бу ло ка, 
Ви ли ја ма Ди ки на, Хјуа Тре во раРо пе ра и 
Мај кла Ха у ар да о Дру гом свет ском ра ту.

Ши ре ње хо ри зон та ин те ре со ва ња бри
тан ских исто ри ча ра на раз ли чи те аспек те 
исто ри је европ ског кон ти нен та као и по је
ди них европ ских зе ма ља у раз до бљу на кон 
Дру гог свет ског ра та пред мет је Еван со ве 
екс пли ка ци је у че твр том по гла вљу под на
сло вом Осе ћа ње аван ту ре (154–188). Из у
зет на екс пан зи ја исто риј ских сту ди ја ко ја 
је обе ле жи ла дру гу по ло ви ну 20. ве ка би ла 
је омо гу ће на ши ре њем мре же ви со ко о бра
зов них ин сти ту ци ја, осни ва њем но вих уни
вер зи те та и уста но вље њем но вих ка те дри 
за исто ри ју. У скло пу про це са де мо кра ти за
ци је ви со ког обра зо ва ња и по ли тич ких на
сто ја ња из ра же них у зах те ви ма за дру штве
ном ре фор мом из у зет ну по пу лар ност сте кла 

је но ва исто риј ска ди сци пли на – со ци јал на 
исто ри ја. Сна же ње ве за из ме ђу Ве ли ке Бри
та ни је и кон ти нен та ко је је до би ло по се бан 
им пулс ње ним при сту па њем Европ ској за
јед ни ци до дат но је под ста кло бри тан ске ис
то ри ча ре да се кра јем 60их и то ком 70их 
го ди на у још из ра зи ти јој ме ри по све те из у
ча ва њу исто ри је Евро пе. Исто вре ме но са ши 
ре њем пред ме та исто риј ског ис тра жи ва ња 
на дру штво у це ли ни, про ши ри ва ли су се и 
ви ди ци исто ри ча ра на раз ли чи те фе но ме не 
европ ске исто ри је при че му је био на ро чи то 
сна жан ин те лек ту ал ни ути цај фран цу ске 
шко ле Ана ла под ру ко вод ством Фер на на Бро
де ла. За раз ли ку од ме ђу рат ног раз до бља 
ка да је бри тан ске исто ри ча ре на ба вље ње 
европ ским кон ти нен том на гна ла опа сност 
рат ног су ко ба, при пад ни ке тзв. беј бибум ге
не ра ци је исто ри ча ра ро ђе них на кон ра та, ко
јој при па да и сам аутор, исто ри ја Евро пе при
ву кла је из пот пу но дру га чи јих раз ло га. У 
пр вом ре ду, ка ко то Еванс из вла сти тог ис
ку ства све до чи, же ља за от кри ва њем но вог 
и не по зна тог, осе ћај за аван ту ру, ве ра у ве
ли ке иде је и по тра га за ути цај ним учи те љи
ма – ве ли ким име ни ма европ ске исто ри о
гра фи је, би ли су во де ћи по кре тач ки мо ти ви 
ко ји су ру ко во ди ли бри тан ске исто ри ча ре да 
се по све те ис тра жи ва њу че сто крај ње сло
же них фе но ме на европ ске исто ри је.

Про блем је зи ка (189–234) на слов је пе тог 
и ујед но по след њег по гла вља Еван со ве књи
ге у ко ме је он ука зао на је зич ку ба ри је ру са 
ко јом се су сре ћу бри тан ски исто ри ча ри у 
на ме ри да се ис тра жи вач ки ба ве исто ри јом 
европ ског кон ти нен та. Еванс је овом пи та њу 
при сту пио из са вре ме не пер спек ти ве ука зу
ју ћи на рас ту ћи тренд не по зна ва ња стра них 
је зи ка ме ђу сту дент ском по пу ла ци јом у Ве
ли кој Бри та ни ји. Ода тле се, у си ту а ци ји све 
ве ћег по ра ста ин те ре со ва ња за кур се ве по
све ће не ра зним аспек ти ма европ ске исто ри
је на бри тан ским уни вер зи те ти ма, не пре ста
но сма њу је број бри тан ских сту де на та ко ји 
за до во ља ва ју ну жне је зич ке пред у сло ве за 
ба вље ње исто ри јом по је ди них европ ских зе
ма ља. Не до ста так бри тан ских струч ња ка за 
европ ску исто ри ју на до ме шта се до ла ском 
исто ри ча ра са кон ти нен та ко ји пре у зи ма ју 
ка те дре по све ће не европ ској исто ри ји. По
ред је зич ке пре пре ке ко ја у ве ли кој ме ри 
оте жа ва сти ца ње док тор ског зва ња нео п ход
ног за обез бе ђи ва ње ака дем ске по зи ци је, 
дру га окол ност ко ја, та ко ђе, зна чај но де мо ти
ви ше сту ден те да се по све те из ра ди док тор
ске ди сер та ци је по све ће не не кој од иза зов
них те ма европ ске исто ри је је сте сма ње ње 
сред ста ва ко је др жав не вла сти на ме њу ју фи
нан си ра њу док тор ских ра до ва, зах те ва ју ћи 
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да док то рат мо ра да бу де за вр шен у ро ку од 
три го ди не. Ка ко је сту ден ти ма европ ске ис
то ри је по треб но до дат но вре ме да овла да ју 
нео п ход ним зна њем од го ва ра ју ћих је зи ка, 
они за три го ди не ни су у мо гућ но сти да ква
ли тет но при пре ме док то рат. Ко нач но, оте
жа ва ју ћу окол ност пред ста вља и ак ту ел ни 
тренд би бли о ме триј ског ис ка зи ва ња на уч не 
ком пе тент но сти ко ји на ро чи то мла ђе исто
ри ча ре из ла же бес ко нач ном при ти ску да 
об ја вљу је што ви ше ра до ва. Свој осврт на 
од нос бри тан ских исто ри ча ра пре ма ис тра
жи ва њу про шло сти европ ског кон ти нен та 
Еванс за кљу чу је су дом да је раз вој са вре ме
не исто ри о гра фи је обе ле жен сна же њем ком
па ра тив ног, тран сна ци о нал ног и ин тер кул ту
рал ног при сту па ис тра жи ва њу исто ри је. У 
том кон тек сту он на гла ша ва ва жност из у ча
ва ња бри тан ске исто ри је на свим ни во и ма 
обра зо ва ња бу ду ћи да она пред ста вља су
штин ски део на ци о нал ног иден ти те та. Исто
вре ме но, кон текст за ње го во це ло ви то разу
 ме ва ње пру жа европ ска исто ри ја на ко јој, 
упра во, ве ли ким де лом по чи ва и бри тан ски 
иден ти тет те је у том сми слу „Евро па су
штин ски део ове ши ре сли ке”.

За сво ђа ва ју ћи при каз књи ге Ри чар да Еван
са, на гла ша ва мо да је реч о де лу ко је кра се 
пре глед ност, еру ди ци ја те не кон вен ци о нал
ност и из ра же на ду хо ви тост у при сту пу 
те ми. Ка ко кри тич ки ис ти че и сам аутор, 
она пред ста вља је дан од мо гу ћих при сту па 
и под стрек на да ља ис тра жи ва ња овог иза
зов ног и ре ла тив но сла бо ис тра же ног про
бле ма. Исто вре ме но, Еван со во де ло ва жно 
је и за срп ску исто ри о гра фи ју, бу ду ћи да, 
по ред оста лог, осве тља ва ба вље ње бри тан
ских исто ри ча ра про шло шћу бал кан ских 
на ро да и ука зу је на зна чај на име на бри тан
ске исто ри о гра фи је чи ји су ра до ви оста ли 
из ван ви до кру га срп ске исто риј ске на у ке 
или су, пак, у ме ђу вре ме ну по то ну ла у за
бо рав. Ово по себ но до би ја на ва жно сти не 
са мо за сва ко по то ње ис тра жи ва ње ути ца ја 
под ко ји ма се обра зо ва ла срп ска исто ри о гра
фи ја већ и за ши ре са гле да ва ње срп скобри
тан ских кул тур них и идеј них ве за. У том 
сми слу, пре во ђе ње Еван со вих Ко смо по лит
ских остр вља на би ло би не сум њи во од ве
ли ке ко ри сти.

Ми ха ел Ан то но вић



УПУТ СТВО ЗА АУТО РЕ’

Тек сто ви по пра ви лу не тре ба да бу ду ду жи од при бли жно три та ба
ка, ку ца ни ћи ри ли цом, у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12. Је дан 
та бак из но си при бли жно 16 стра ни ца од 28 ре до ва са 66 зна ко ва у ре ду, од
но сно око 30.000 зна ко ва.

Текст на ме њен ру бри ци „Члан ци” тре ба на по чет ку да са др жи са же
так (ап стракт), са основ ним са др жа јем ра да, оби ма 100 до 250 ре чи и до 
де се так кључ них ре чи. На кра ју тек ста по тре бан је ре зи ме (Sum mary) до 
јед не де се ти не ду жи не члан ка и кључ не ре чи, на ен гле ском је зи ку. Са же
так, кључ не ре чи и ре зи ме се пи шу истим фон том, ве ли чи не 10.

На слов ра да се пи ше на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма – вер за лом (фонт 14).
Ра до ви се пре да ју у штам па ном (2 при мер ка) и елек трон ским об ли ку.

НА ЧИН ЦИ ТИ РА ЊА

1. Књи ге се на во де на сле де ћи на чин: ка да се књи га по ми ње пр ви пут 
– име и пре зи ме ауто ра, на слов књи ге у кур зи ву (ита ли ку), том и све ска 
(рим ским и арап ским бро јем), ме сто из да ња ку рен том, го ди на из да ња. По
сле ме ста из да ња се не ста вља за рез. Ка да се на во ди број стра ни це, на во ди се 
без ика квих до да та ка (нпр. стр., p., pp.. и слич но). Ако се на во ди и из да вач, 
пи ше се ку рен том, обич но, пре ме ста из да ња. На во ђе ње на зи ва из да ва ча 
ни је оба ве зно, али је по жељ но.

Уко ли ко књи га има ви ше из да ња, мо же се на ве сти број из да ња де сно 
го ре уз го ди ну (су пер скрип том), нпр. 20014.

Уко ли ко се упу ћу је на фу сно ту, по сле бро ја стра не пи ше се скра ће ни
ца „нап.”.

Уко ли ко се по ми ње ви ше ме ста где је књи га из да та, раз два ја ју се цр том. 
Ако се ра ди о књи зи у ко јој су об ја вље ни из во ри, оба ве зно се на во ди име 
осо бе ко ја га је при ре ди ла, по сле на сло ва или по сле на сло ва у за гра ди.

2. Члан ци се на во де на сле де ћи на чин: име и пре зи ме ауто ра (ка да се 
чла нак на во ди пр ви пут), на зив члан ка ку рен том – обич но, под на вод ни
ци ма, на зив ча со пи са, но ви на или дру гог пе ри о дич ног из да ња кур зи вом, 
број и го ди ште (го ди ште у за гра да ма), број стра не без ика квих до да та ка 
(као и код ци ти ра ња књи га).

Уко ли ко је на зив ча со пи са дуг, при ли ком пр вог на во ђе ња у за гра ди 
се на во ди скра ће ни ца под ко јом ће се пе ри о ди ка да ље по ја вљи ва ти.

3. По гла вље у књи зи или збор ни ку на во ди се на сле де ћи на чин: име 
и пре зи ме ауто ра (ка да се по гла вље на во ди пр ви пут), на слов ра да под на
вод ни ци ма, на слов књи ге или збор ни ка кур зи вом, ме сто из да ња, из да вач, 
го ди на из да ња.
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4. Ар хив ски ма те ри јал се на во ди сле де ћим ре дом: ар хив, фонд, ку ти
ја, од но сно све жањ или фа сци кла, број и да тум и дру ге озна ке до ку мен та. 
По том се на во де по да ци ко ји бли же од ре ђу ју сам до ку мент.

5. Прав ни про пи си се на во де пу ним на зи вом у ку рен ту, обич но, по
том кур зи вом гла си ло у ко јем је про пис об ја вљен, за рез, број и го ди на об ја
вљи ва ња, раз дво је ни ко сом цр том.

6. Ци ти ра ње тек сто ва са ин тер не та тре ба да са др жи на зив ци ти ра ног 
тек ста, адре су ин тер нет стра ни це ис пи са ну кур зи вом (ита ли ком) и да тум 
при сту па стра ни ци.

7. Уко ли ко по сто ји ви ше ауто ра (до три), књи ге или члан ка, раз два ја ју 
се за ре зом. При ли ком пр вог по ми ња ња на во де се име на и пре зи ме на.

Уко ли ко по сто ји ви ше од три ауто ра, на во ди се име и пре зи ме са мо 
пр вог од њих, уз до да ва ње „и др.”.

8. Уко ли ко се у ра ду ци ти ра са мо је дан текст од ре ђе ног ауто ра, код 
по но вље ног ци ти ра ња тог ра да, по сле пр вог сло ва име на и пре зи ме на 
ауто ра, ста вља се: н. д., стра на и тач ка.

Уко ли ко се ци ти ра ви ше ра до ва истог ауто ра, би ло књи га или чла на
ка, по што је пр ви пут на зив сва ког ра да на ве ден у пу ном об ли ку, код по но
вље ног ци ти ра ња на во ди се пр во сло во име на и пре зи ме ауто ра, скра ће ни 
на слов де ла, број стра ни це и тач ка.

9. Уко ли ко се ци ти ра текст са ви ше уза стоп них стра на ко је су тач но 
од ре ђе не, оне се раз два ја ју цр том, по сле че га сле ди тач ка. Уко ли ко се ци ти
ра ју по да ци са ви ше раз ли чи тих стра на, на во де се њи хо ви бро је ви, раз дво
је ни за ре зи ма. Уко ли ко се ци ти ра ви ше стра на ко је се не од ре ђу ју тач но, 
по сле бро ја ко ји озна ча ва пр ву стра ну на во ди се „и да ље”.

10. Уко ли ко се ци ти ра по да так с исте стра не из истог де ла као у прет
ход ној на по ме ни, ко ри сти се „Исто”.

Уко ли ко се ци ти ра по да так из истог де ла као у прет ход ној на по ме ни, 
али са раз ли чи те стра не, ко ри сти се „Исто” , на во ди стра на и тач ка на кра ју.

11. Ла тин ске и дру ге стра не ре чи пи шу се кур зи вом.

12. Стра на име на се тран скри бу ју на ћи ри ли ци на срп ском је зи ку ка ко 
се из го ва ра ју, а при ли ком пр вог по ми ња ња у тек сту њи хо во пре зи ме се на
во ди у за гра ди у из вор ном об ли ку на стра ном је зи ку кур зи вом.

13. За „ви де ти” ко ри сти се скра ће ни ца „Вид.”, а за „упо ре ди ти” се ко
ри сти скра ће ни ца „Упор.”

14. На кра ју ра да се на во ди ли ста ре фе рен ци (ли те ра ту ра).
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