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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 94(497.11)”1860/1861”

Н е н а д  Ур и ћ

ПИТАЊЕ РЕФОРМИ И УСТАНКА У ТУРСКОЈ 
С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДЕЛАТНОСТ 
СРПСКО-БОСАНСКОГ ОДБОРА И РУСКИХ 

СЛОВЕНОФИЛА (1860–1861)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о осни ва њу Срп ско-бо сан ског од бо ра (Бе о-
град, 1860) и ње го вом ра ду на при пре ми устан ка у Тур ској. Ис тра жу је се удео 
сло ве но фи ла у те о рет ском осми шља ва њу осло бо ди лач ких на сто ја ња сло вен-
ских и хри шћан ских на ро да на Бал ка ну и њи хов до при нос осни ва њу од бо ра. 
Упоредо се разматра однос великих сила, посебно Русије, према реформама 
у Турској, као и однос Србије према тим збивањима. Пра ти се, такође, поло-
жај Цр не Го ре уочи рата 1862, раз вој Хер це го вач ког устан ка, односи с Албан-
цима, по крет за ита ли јан ско ује ди ње ње, везе с пољ ском и ма ђар ском еми гра-
ци јом и на ци о нал ним по кре тима у Аустри ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ско-бо сан ски од бор, словенофили, Србија, Ста ра 
Ср би ја, Босна и Херцеговина, ре фор ме, 1860–1861, Иван С. Ак са ков, Ма ти ја 
Бан, Ни ко ла Јо ва но вић Окан, За ри ја Кур тић.

Срп ско-бо сан ски од бор обра зо ван је у Бе о гра ду, ав гу ста 1860. го ди не, 
са за дат ком да тај но при пре ма уста нак у за гра нич ним срп ским кра је ви ма. 
По по врат ку ди на сти је Обре но вић на срп ски пре сто (1858) Ср би ја је по че ла 
да се уда ља ва од Аустри је и при бли жа ва Ру си ји. Упо ре до с тим сла био је 
тур ски ути цај у Бе о гра ду. Сме ном ди на сти је осла би ле су ве зе и са пољ ском 
еми гра ци јом у Па ри зу, ко ја је у вре ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
(1842–1858) у ве ли кој ме ри ути ца ла на уоб ли ча ва ње срп ских на ци о нал но-
осло бо ди лач ких пла но ва, до не кле и на срп ску спољ ну по ли ти ку.1 Нај ве ћи 
број са рад ни ка Срп ско-бо сан ског од бо ра чи ни ле су из бе гли це из Бо сне, 
ор га ни за то ри и во ђе устан ка 1858. го ди не. Оту да та кав ње гов на зив, иако 
је у ње му би ло пред став ни ка из свих срп ских зе ма ља, а као деј стви тел ни, 
пра ви члан од бо ра сма тран је и ру ски пи сац и пу бли цист Иван Сер ге је вич 
Ак са ков.

1 Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, „Уло га Кне же ви не Ср би је на спа са ва њу два ле ги о на, 
пољ ског и ита ли јан ског, 1849. го ди не“, Ве сник Вој ног му зе ја, 16, Бе о град (1970) 91, 110–112.
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Се љач ки устан ци у Бо сни, 1858. го ди не (у Бо сан ској Кра ји ни, По са ви-
ни и на Тре ба ви), иако су има ли спо ре дан зна чај у од но су на ду го трај ни 
уста нак у Хер це го ви ни (1852–1862), оста ви ли су ду бо ког тра га у све сти Ср ба 
из Бо сне, ко ји од тог вре ме на до Ве ли ке ис точ не кри зе, ни су пре стаја ли да 
раз ми шља ју о ко нач ном осло бо ђе њу. У овим две ма бу на ма на стра да ло је око 
је да на ест хи ља да љу ди, од че га је нај ви ше по би је но по угу ше њу устан ка, 
ра ди од ма зде и за стра ши ва ња ста нов ни штва, да би се од у ста ло од но вих 
по бу на. Пре ко хи ља ду уста ни ка умр ло је у за то че њу у Ца ри гра ду и Ма лој 
Ази ји.2 Ве лики број уста ни ка и ис так ну тих срп ских пр ва ка ко ји су мо гли да 
бу ду до ве де ни у ве зу са устан ком, пре бе гао је у Ср би ју и Аустри ју. У Ср би ју 
су ус пе ли да по бег ну и дво ји ца глав них во ђа из ре до ва све штен ства, про та 
Сте фан Авра мо вић и поп Пет ко Ја го дић. Из пи сма Сим че Ми хај ло ви ћа, из-
бе гли це из При зре на, ко ји је ок то бра 1859. пи сао про ти Ми ха и лу Фјо до ро ви-
чу Ра јев ском, све ште ни ку цр кве при ру ском по слан ству у Бе чу, са зна је мо 
да ни ма ло бо ље ста ње ни је би ло ни у Ста рој Ср би ји. На во де ћи по име ну де-
вет на ест бо сан ских Ср ба, уби је них од стра не тур ских вла сти у то ку ав гу ста 
и сеп тем бра исте го ди не, Ми хај ло вић је ис ти цао да је по ло жај ста нов ни-
штва у Ста рој Ср би ји мно го те жи не го у Бо сни, и да се та чан број оних ко ји 
су та мо тај но уби је ни не мо же ни утвр ди ти.3 

Због при ти ска тур ских вла сти ста нов ни штво је то ком 1859. на ста ви ло 
да бе жи у Ср би ју, па је кнез Ми лош за тра жио са вет од ру ске и ен гле ске ди-
пло ма ти је шта да чи ни. И јед ни и дру ги са ве то ва ли су му да из бе гли це не 
вра ћа у Тур ску, јер би то мо гао би ти узрок но вих бу на.4 Са ве то ва ли су и цр но-
гор ског кне за да не по др жа ва ши ре ње устан ка у Хер це го ви ни.5 У про ле ће 
1859. упу тио је кнез Ми лош пре сто ло на след ни ка Ми ха и ла у Беч, Па риз и 
Лон дон да ис пи та од но се ме ђу ве ли ким си ла ма и утвр ди мо гу ћи раз вој до га-
ђа ја на Бал ка ну у на ред ном пе ри о ду. Ру ски по сла ник у Бе чу Вик тор Ба ла-
бин са оп штио је кне зу Ми ха и лу да Ру си ја ни је спрем на за рат и да Ср би ја 
у до глед но вре ме не мо же да ра чу на са ору жа ним раз ре ше њем кри зе. Оба-
ве стио га је, та ко ђе, да је ру ска ди пло ма ти ја пред ло жи ла да се са зо ве кон грес 
европ ских си ла ра ди мир ног ре ше ња кри зе, али, по оп штој про це ни, рат у 
Ита ли ји, а мо жда и у Тур ској, ипак, не ће мо ћи да се из бег не. Фран цу ски по-
сла ник у Ца ри гра ду мар киз Ла ва лет сма трао је да се Тур ска на ла зи у ста њу 
пот пу ног ра су ла, ко је је упо ре дио са Фран цу ском уочи ре во лу ци је 1789.6 

2 Га вро Вуч ко вић, Роб ство у сло бо ди или Огле да ло прав де у Бо сни, II, Но ви Сад 1872, 
82; Вла ди мир Ћо ро вић, Лу ка Ву ка ло вић и хер це го вач ки устан ци од 1852–1862. го ди не, Бе о-
град 1923, 62.

3 За ру бежные славяне и Рос сия, До ку менты ар хи ва М. Ф. Ра ев ско го 40–80 годы XIX 
ве ка, Мо сква 1975, 304–305 /док. 281/.

4 Осво бо ди ֳ ельная борьба на ро дов Бо снии и Гер це ֱ о вины и Рос сия, 1850–1864, До-
ку менты, Отв. ред. Ю. А. Пи са рев, М. Экмечич, Мо сква 1985, 232–233 /док. 118/; Ми ло рад 
Ек ме чић, „По ку ша ји ор га ни зо ва ња устан ка у Бо сни 1860–1862. го ди не“, Го ди шњак Ис то-
ри ског дру штва БиХ, IX (1957), С. 1958, 74–75.

5 Др Ду шан Бе рић, „Ру си ја и осло бо ди лач ки по крет у Бо сни и Хер це го ви ни 1856–
1863“, Го ди шњак Дру штва исто ри ча ра Бо сне и Хер це го ви не, XL–XLI, Са ра је во 1990, 87.

6 Во ји слав Ј. Вуч ко вић (прир.), По ли тич ка ак ци ја Ср би је у ју жно сло вен ским по кра ји-
на ма Хаб сбур шке мо нар хи је 1859–1874, Бе о град 1965, 7–9 (док. 3); Ру сия и бълֱар ско ֳ о на-
ци о нал но о сво бо ди ֳ ел но движе ние 1856–1876, До ку мен ти и ма те ри а ли, Том I, Част I, Со фия 
1987, 480 (док. 223).
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Но вем бра исте го ди не обра зо ва ла је Ру си ја по се бан ко ми тет од че ти ри чла-
на (сви чла но ви би ли су ми ни стри), ко ји је имао за да так да пра ти по ло жај 
хри шћа на у Бо сни, Хер це го ви ни, Ста рој Ср би ји и Бу гар ској.7

I

У свим кра је ви ма Ср би је, а по себ но у Бе о гра ду, где се на ла зи ло се ди-
ште Срп ско-бо сан ског од бо ра, жи вео је ве лики број из бе гли ца са Ко со ва и 
Ме то хи је, из ни шког, пи рот ског, врањ ског и но во па зар ског кра ја, као и Ма-
ке до ни је и Бу гар ске. Ме ђу њи ма би ло је мно го пе чал ба ра ра зних за ни ма ња, 
ко ји су при вре ме но бо ра ви ли у гра ду. То ком пе де се тих го ди на ус по ста вље-
на је те шња са рад ња са ни зом ис так ну тих ли ца из тих зе ма ља. Од кра ја пе-
де се тих го ди на на де лу осло бо ђе ња са ра ђи вао је Сто јан Ива нов Ве зен ко вић, 
ар хи тек та у тур ској слу жби, ста ри ном из де бар ског кра ја.8 Не где у исто 
вре ме до шао је из Ма ке до ни је у Бе о град и вој во да Иља (Или ја) Мар ков, из 
Бе ро ва у Ма ле шу, ка сни је по зна ти бу гар ски на род ни во ђа. У Ср би ју га је 
упу тио Сте фан Вер ко вић, по ве ре ник срп ске вла де у Се ре зу, ко ји је имао за-
да так да при ку пља на род не умо тво ри не и оба ве шта ва вла ду о при ли ка ма 
у том де лу Ма ке до ни је.9

Ди на сти ја Обре но вић ужи ва ла је ве ли ки углед код Ср ба на Ко со ву и 
у Ме то хи ји. Не ко ли ци на Ср ба из При зре на упу ти ла је, апри ла 1859. по учи-
те љу Ни ко ли Му су ли ну, пи смо кне зу Ми ло шу, у ко јем су из ра зи ли сво ју 
ра дост по во дом ње го вог по врат ка на срп ски пре сто. Из ра жа ва ли су на ду да 
ће ње гов по вра так на пре сто би ти у исто вре ме и по вра так „сре ће“ њи хо ве.10 
Ме ђу број ним еми гран ти ма са Ко со ва и Ме то хи је ис ти цао се Сим ча (Си мо) 
Ми хај ло вић, ро дом из При зре на. Ми хај ло вић је био у бли ским одно си ма са 

7 Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 497 (док. 231).
8 Сто јан И. Ве зен ко вић /Ве зен ков, Зе ка Би сов/, Цин ца рин из Кру ше ва (За бе ле шка 

Или је Га ра ша ни на о ра ду С. Ве зен ко ви ћа, Бе о град, 29. V/10. VI 1867, Ар хив Ср би је /АС/, 
Или ја Га ра ша нин /ИГ/, 1626; Ата на си је Ни ко лић, Опис рад ње по пред ме ту оп штег спо ра-
зу мље ња за уста нак и сје ди ње ње, Пред го вор и об ја шње ња Ва со Вој во дић, Mi scel la nea (Ме-
шо ви та гра ђа), Исто риј ски ин сти тут СА НУ, VII, Бе о град 1979, 187–188, 214–215; Ма нол 
Пан дев ски, „Уче шће Ма ке до на ца у осло бо ди лач ким ра то ви ма Ср би је 60-их и 70-их го ди на 
XIX ве ка“, у: Осло бо ди лач ки по кре ти ју го сло вен ских на ро да од XVI ве ка до по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, Збор ник ра до ва Исто риј ског ин сти ту та, књ. 1, Бе о град 1976, 176.

9 „Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну од Па ри ског ми ра до Бер лин ског 
кон гре са (1856–1878)“, Књ. I (1856–1866), Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ског 
на ро да, СА НУ, I оде ље ње, књ. XXXII /Грађа/, При ре ди ли: Ва си ли је Кре стић и Ра дош Љу-
шић, Бе о град 1983, 372 (229), 431–432 (269); А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 197, 238; 
Јо ван Ха џи Ва си ље вић, Иља вој во да – ма ле шки (1805–1898), Ско пље 1935, 21–23, 38–44; 
Вла ди мир Сто јан че вић, „Уче шће ју жно сло вен ских до бро во ља ца у до га ђа ји ма око бом бар-
до ва ња Бе о гра да 1862. го ди не“, у: В. Сто јан че вић Из про шло сти Бе о гра да, Бе о град 2008, 142.

10 За риа Мла де но вићъ (ту тор), Си на динъ Илићъ, Стан ко Си мићъ, Ђор ђе Анъдонъ, Х. 
Сте фанъ Х. То мићъ, Ан дреа Х. Ста но ми ро вићъ – кне зу Ми ло шу, При зрен, 11/23. IV 1859, 
Ар хив Ср би је (АС), По кло ни и от ку пи (ПО), к. 24, 164. Код Пе тра Ко сти ћа као и ка сни је у 
ли те ра ту ри пре зи ме по след њег пот пи сни ка на во ди се као Ста ни ми ро вић. У овом пи сму 
као и у об ја вље ним пи сми ма код В. Кре сти ћа и Р. Љу ши ћа сто ји Ста но ми ро вић (П. Ко стић, 
Про свет но-кул тур ни жи вот пра во слав них Ср ба у При зре ну и ње го вој око ли ни у XIX и по-
чет ком XX ве ка, Са успо ме на ма пи сца, Фо тот. изд., Ско пље 1933, 70, 129; Ср би ја и осло бо-
ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 21–22 /док. 22/, 24–25 /26/).
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Си мом Ан дре је ви ћем Игу ма но вим, бо га тим тр гов цем, ка сни је по зна тим 
за ду жби на ром из При зре на, ко ји је у ово вре ме жи вео у Ру си ји, у Оде си. 
Обо ји ца су ва жи ли за при ста ли це ди на сти је Обре но вић. По сле устан ка 1858. 
из бе гли це из су сед них тур ских про вин ци ја иза бра ле су Ми хај ло ви ћа за по-
ве ре ни ка, с овла шће њем да у њи хо во име мо же да под но си жал бе и пред-
став ке Пор ти и ве ли ким си ла ма. Оба ве ште ња о ста њу у Тур ској до би јао је 
Ми хај ло вић не по сред но од срп ских пр ва ка из Ста ре Ср би је и Бо сне.11

Ру си ја у ово вре ме ни је има ла ни је дан кон зу лат на Ко со ву и Ме то хи ји, 
па је са мим тим до би ја ла ве ћи зна чај ор га ни за ци ја из бе гли ца, ко ја је обе ло-
да њи ва ла исти ну о по ло жа ју хри шћа на у Тур ској и те шко ћа ма у спро во ђе њу 
ре фор ми. За вре ме крат ко трај ног бо рав ка у Ска дру, 1856, срп ски учи тељ Ни-
ко ла Му су лин, преко посланства у Бечу, пред ло жио је ру ској вла ди да осну је 
кон зу лат у овом ме сту. Сма трао је да ће отва ра њем ру ског кон зу ла та у Ска дру, 
где су већ по сто ја ли кон зу ла ти или ви це кон зу ла ти за пад них си ла, би ти са чу-
ва ни оста ци по ру ше них срп ских цр ка ва и ма на сти ра, на чи јим су те ме љи ма 
ал бан ски ка то лич ки све ште ни ци уз по моћ аустриј ског и фран цу ског ди пло-
мат ског пред став ни ка по ди за ли ка то лич ке хра мо ве.12 По сле пу то ва ња по 
Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји ру ски ге не рал ни кон зул у Ду бров ни ку, Пе тар 
Н. Стре мо у хов, пред ло жио је Ази јат ском де парт ма ну13 (1857) да се осну ју 
кон зу ла ти у При зре ну (за Ко со во и Ме то хи ју) и у Мо на сти ру (за уну тра-
шњост Ма ке до ни је). Кон зу ла ти у овим ме сти ма, ко ја су се на ла зи ла – ка ко је 
ис та као Стре мо у хов у свом за пи су – у сре ди шти ма пра во слав ног жи вља у 
тим обла сти ма, ви ше би слу жи ли сво јој на ме ни и ци ље ви ма ру ске спољ не 
по ли ти ке од ру ског кон зу ла та у Ска дру, ко ји је отво рен апри ла исте го ди не.14

То ком пр ве по ло ви не XIX ве ка При зрен је из ра стао у нај зна чај ни је 
тр го вач ко, при вред но и кул тур но сре ди ште срп ског на ро да на Ко со ву и Ме-
то хи ји. По чет ком ше зде се тих го ди на имао је око 46.000 ста нов ни ка. Ско ро 
сва тр го ви на би ла је у ру ка ма хри шћа на, али се срп ско ста нов ни штво и 
по ред то га стал но исе ља ва ло под прит иском Ал ба на ца.15 Ру ска вла да при-

11 Сим ча (Си мо) Ми хај ло вић /по не где Ми ха и ло вић или Ми ја и ло вић/ до ла зио је у Ср би-
ју још у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша. У вре ме из гнан ства ди на сти је Обре но вић 
ва жио је као њи хов по ве ре ник у Тур ској. У пи сму про ти Ра јев ском Ми хај ло вић је на вео да 
је био код ба ро на Ли ве на у вре ме ње го ве ми си је у Ср би ји, 1842, и да је бо ра вио 10 ме се ци 
у до му ге не ра ла Ди ми три ја Лев ши на у Пе тро гра ду, ко ји је ка сни је по ста вљен за ру ског 
по сла ни ка у Бе о гра ду /1849–1852/ (Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 98 /док. 93/, 
114 /109/, 114–115 /110/; За ру бежные славяне и Рос сия, нав. де ло, 305 /281/; В. Н. Кон дратье ва, 
К во ֲ ро су о ֲред ֲ осылках вос сֳа ния 1858 ֱ. в Бо сний ской Край не и По са ви не, Ученые за-
пи ски Ин сти ту та славяно ве де ния, XVI II, Мо сква 1959, 189–190; В/елич ко/ Т/рпи/ћ – псе у-
до ним Пе тра Ко сти ћа, „Ср би и Срп ки ње у При зре ну до бро тво ри сво га на ро да“, Бра ство, 
IX и X, Бе о град 1902, 335, 339–340; Вла ди мир Сто јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у 
Ме то хи ји од кра ја XVI II ве ка до срп ско-тур ских ра то ва 1876–1877/78, Вла со тин це 2008, 
141, 176, 193, 218).

12 П. Ко стић, Про свет но-кул тур ни жи вот, нав. де ло, 10.
13 Азијaтски де парт ман – оде ље ње при ру ском Ми ни стар ству спољ них по сло ва, ко је 

је би ло за ду же но за во ђе ње по сло ва са ис точ ним зе мља ма, укљу чу ју ћи и Тур ску.
14 Цр но гор ско-ру ски од но си 1711–1918, Књи га 1: Ру ски из во ри о Цр ној Го ри од кра ја XVII 

до сре ди не XIX ве ка, Под го ри ца – Мо сква 1992, 293–294 (док. 36).
15 Али Ха дри, „На ци о нал ни по крет ал бан ског на ро да од три де се тих го ди на XIX ве ка 

до кра ја 1912“, у: Из исто ри је Ал ба на ца, Збор ник пре да ва ња, Бе о град 1969, 130; Вла ди мир 
Сто јан че вић, Ет нич ке, кон фе си о нал не и де мо граф ске при ли ке у Ме то хи ји 1830-их го ди на, 
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хва ти ла је пред лог Стре мо у хо ва о отва ра њу кон зу ла та у на ве де ним ме сти-
ма, али са њи хо вим отва ра њем ни је жу ри ла. Пр во је отво ри ла кон зу лат у 
Би то љу (Мо на сти ру), 1861, да би не ко ли ко го ди на ка сни је, по сле не у спе-
шног окон ча ња ре форм ског про це са ко ји је са ма по кре ну ла на пре ло му две-
ју де це ни ја, отво ри ла и кон зу лат у При зре ну (1866).

Апри ла 1859. го ди не Сим ча Ми хај ло вић уче ство вао је у при пре ми бу не 
у Тур ској, али су те при пре ме би ле откривене и бу на осу је ће на. Као из бе-
гли ца ужи вао је стал ну по моћ срп ске вла де. У на ве де ном пи сму про ти Ра-
јев ском мо лио је Ми хај ло вић да се рас пи та код ру ског по сла ни ка у Бе чу да 
ли би мо гао да га при ми, по што су из бе гли це же ле ле да га та мо по ша љу, да 
би не по сред но об ја снио не во ље на ро да у Тур ској. Из бе ле шке ди рек то ра 
Ази јат ског де парт ма на Је го ра Ко ва лев ског на јед ном из ве шта ју из ју на 1860. 
са зна је мо да је Ми хај ло вић пот пи сао ви ше жал би хри шћа на из Тур ске и 
да је у Пе тро гра ду био ве о ма це њен.16 Са ни зом ис так ну тих еми грант ских 
во ђа из Ста ре Ср би је, Бо сне и Бу гар ске пот пи сао је Ми хај ло вић, по чет ком 
фе бру а ра 1860, за јед нич ку жал бу ру ском ца ру Алек сан дру II.17

На ро чи то мно го углед них Ср ба до ла зи ло је у Ср би ју из су сед ног Ни-
шког сан џа ка. Бу ду ћи да се на ла зио на ве о ма ва жном пут ном прав цу, у не-
по сред ном су сед ству Ср би је, Ни шки сан џак био је све вре ме под нај ве ћом 
па жњом Пор те. Ме ђу Ср би ма из тог кра ја ис ти цао се Ни ко ла – Ко ле Ра шић, 
ко ји је при ли ком по врат ка кне за Ми ло ша у Ср би ју, по чет ком 1859, тај но по-
слао де ле га ци ју од два де сет углед них Ни шли ја да му иза ђу у су срет и да 
га по здра ве.18

Од по врат ка кне за Ми ло ша на срп ски пре сто по кла ња на је у Ср би ји 
ве ћа па жња раз во ју про све те у за гра нич ним кра је ви ма. У ве зи с тим уве ћа-
на је за два на ест пу та су ма ко ја је из два ја на за на бав ку уџ бе ни ка за шко ле 
у Ста рој Ср би ји, Ма ке до ни ји, Бо сни и Хер це го ви ни и Бу гар ској. Ва жну 
уло гу у одр жа ва њу ве за са све штен ством и учи те љи ма у за гра нич ним зе-
мља ма имао је ар хи е пи скоп бе о град ски и ми тро по лит срп ски Ми ха и ло, по-
кро ви тељ Срп ско-бо сан ског од бо ра. Од стра не кне за Ми ло ша он је још као 
епи скоп ша бач ки био за ду жен да одр жа ва ве зе са из бе гли ца ма из Бо сне и 
пр ва ци ма бо сан ских Ср ба. По из бо ру за ми тро по ли та та над ле жност про-
ши ре на је на све из бе гли це. Пред лог да ми тро по лит у име кне за одр жа ва 
ве зе са за гра нич ним Ср би ма дао је мла ди кнез Ми ха и ло, по сле по ме ну тих 
раз го во ра са ру ским по сла ни ком у Бе чу, апри ла 1859. Де ша ва ло се да је 

у: Ср би и Ар ба на си 1804–1912, Но ви Сад 1994, 81–83; Вла ди мир Бо ван, „Срп ски пи сци са 
Ко со ва и Ме то хи је у дру гој по ло ви ни 19. и пр вој по ло ви ни 20. ве ка“, у: Књи жев ност Ста-
ре и Ју жне Ср би је до Дру гог свет ског ра та, Збор ник ра до ва, Бе о град 1997, 32–33; Ми ли ја 
Ђу ри чић, „По сле ди це стра да ња срп ског на ро да и Срп ске пра во слав не цр кве на Ко со ву и 
Ме то хи ји од 1690–1912“, Те о ло шки по гле ди, 1–2, (1986) Бе о град, 40–43.

16 Бе лешка на из вешта ју Ни ко ла ја П. Шишки на из Ца ри гра да, 31. V/12. VI 1860, /у 
књи зи/: Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 410 /док. 198/; Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, 
нав. де ло, 124–125 (док. 120).

17 Осво бо ди ֳ ельная борьба на ро дов Бо снии и Гер це ֱ о вины, нав. де ло, 247–250 (док. 
127). Исти до ку мент са свим пот пи си ма штам пан је у књи зи: Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, 
нав. де ло, 342–347 (док. 168).

18 Вла ди мир Сто јан че вић, „На ци о нал но-по ли тич ка ак ци ја Ни шли ја за осло бо ђе ње 
1860–1877“, у: В. Сто јан че вић, Ју го и сточ на Ср би ја у XIX ве ку (1804–1878), Ниш 1996, 285.
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кнез Ми лош због при го во ра ве ли ких си ла био при ну ђен да јав но опо ме не 
ми тро по ли та Ми ха и ла и да му зва нич но за бра ни да оку пља из бе гли це, а 
за тим да га по зо ве у двор и да му об ја сни да је мо рао та ко да по сту пи.19

По ред еко ном ских и кул тур них, оја ча ле су и по ли тич ке ве зе са су сед-
ним на ро ди ма у Осман ском цар ству. У вре ме де ло ва ња Срп ско-бо сан ског 
од бо ра Бе о град је, по ред срп ске, по стао зна чај но сре ди ште и бу гар ске еми-
гра ци је. Ту је под уред ни штвом Ге ор ги Ра ков ског од сеп тем бра 1860. из ла зио 
бу гар ски еми грант ски лист Ду нав ски Ле бед. Ка да се у Бу гар ској због те-
шких еко ном ских при ли ка у то ку 1859. ја вио по крет за исе ља ва ње у Ру си ју 
срп ска вла да по мо гла је Ра ков ског и дру ге бу гар ске еми грант ске во ђе да 
спре че ма сов ни је исе ље ње ста нов ни штва.20 У вре ме дру ге вла де кне за Ми-
ло ша и на по чет ку вла да ви не кне за Ми ха и ла Ср би ја је пре ко за ступ ни ка 
(ка пу ће ха је) у Ца ри гра ду под но си ла жал бе и код нај ви ших тур ских вла сти 
за сту па ла хри шћа не из Ста ре Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Ру ме ли је. 
Ви ше жал би под не ли су за ступ ни ци из бе гли ца по сред ством срп ске вла де 
и кон зу ли ма ве ли ких си ла у Бе о гра ду.21

II

На осни вач кој сед ни ци Срп ско-бо сан ског од бо ра, ко ја је одр жа на у 
Бе о гра ду, 18. ав гу ста 1860, фор му ли са на је стра те ги ја ду го роч ног ра да на 
осло бо ђе њу, ка ко је у за пи сни ку ста ја ло, „ста ро-срб ског, ер це го вач ког и бо-
сан ског на ро да.“22 За ор га ни зо ва ње и во ђе ње по сло ва иза бран је ше сто чла-
ни Глав ни (Сре до точ ни) од бор. Од при сут них на са стан ку иза бра на су че-
ти ри чла на, по је дан из Ср би је, Бо сне, Ста ре Ср би је и са При мор ја. За кљу-
че но је да се за мо ли ми тро по лит Ми ха и ло као тај ни по кро ви тељ од бо ра да 
од ре ди јед ног све ште ни ка ко ји ће га за сту па ти на сед ни ца ма. Од лу че но је, 
та ко ђе, да се за мо ли Иван Сер ге је вич Ак са ков, се кре тар Московског сло ве-
но фил ског ко ми те та, да као пра ви члан за сту па од бор у Ру си ји.23 Ак са ков 

19 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 13 (док. 4); Ва сиљ По по вић, Аграр но пи та ње 
у Бо сни и тур ски не ре ди за вре ме ре форм ног ре жи ма Аб дул-Ме џи да (1839–1861), Бе о град 
1949, 296–297; Ђо ко Сли јеп че вић, Ми ха и ло, ар хи е пи скоп бе о град ски и ми тро по лит Ср би је, 
Мин хен 1980, 419–422; Све то зар Ча но вић, Срп ске шко ле на Ко со ву у де вет на е стом ве ку, 
При шти на 1976, 65–66.

20 По ред но вог та ла са за исе ље ње из Бу гар ске, исе ље ње је тра жи ло и око 14 600 бу-
гар ских из бе гли ца, ко је су по сле Крим ског ра та жи ве ле у Мол да вији (Ср би ја и осло бо ди-
лач ки по кре ти, нав. де ло, 199–200 /док. 170/, 202 /172/, 203 /173/; За ру бежные славяне и 
Рос сия, нав. де ло, 418–419 /док. 398/).

21 Осво бо ди ֳ ельная борьба на ро дов Бо снии и Гер це ֱ о вины, нав. де ло, 247–250 (док. 
127), 260–262 (док. 133); Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 405 /док. 198/.

22 Про то кол пр ве сед ни це Срп ско-бо сан ског од бо ра, 6/18. VI II 1860 (Ср би ја и осло-
бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 149–150 /док. 139/).

23 Иван Сер ге је вич Ак са ков (1823 – 1886), но ви нар, пи сац и пу бли цист. По обра зо-
вању прав ник. Уређи вао је ча со пис Ру ска бе се да /1858–59/ и ли сто ве Па русь /1859/, День 
/1861–65/, Мо сква /1867–68/, Мо сквич /1868/ и Рус /1880–85/. Уче ство вао је као до бро вољац 
у Крим ском ра ту (Нићи фор Дучић, „Бе сје да на за душни ци Ива на С. Ак са ко ва у бе о град-
ској Са бор ној цр кви 8. мар та 1886 год.“, у: Књижев ни ра до ви ар хи ман дри та Н. Дучића, 
књ. 5, Бе о град 1898, 329–340; Нилъ По повъ, Ис ֳ о рия Славянско ֱ о бла ֱ о ֳ во ри ֳ ельна ֱ о 
ко ми ֳ е ֳ а въ Москве, Вып. II, Вто рое пятилетие /1863–67/, Мо сква 1872, 2). 
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је тре ба ло да од ре ди јед ног чла на од бо ра ко ји ће да гла са у ње го во име. Ми-
тро по лит Ми ха и ло био је у то вре ме глав ни за ступ ник ру ских сло ве но фи ла 
у Ср би ји и на Бал ка ну, што је ути цалo да га кнез Ми лош од ре ди да тај но 
усме ра ва де лат ност из бе гли ца из Тур ске.24 Са рад ња са Ива ном С. Ак са ко вим 
до го во ре на је за вре ме ње го вог бо рав ка у Бе о гра ду, ју ла 1860, не по сред но 
пре осни ва ња од бо ра.

За пред сед ни ка од бо ра иза бран је Ма ти ја Бан, пи сац и пу бли ци ста, ро-
дом из Пе тро вог Се ла код Ду бров ни ка.25 Ма ти ја Бан био је кон тро верз на 
лич ност. Као ве ћи на Ду бров ча на ка то ли ка, ка сни је по зна тог „сло вин ског“ 
кру га, осе ћао се и као Ср бин и као Хр ват. Пре до ла ска у Бе о град (1844) бо ра-
вио је из ве сно вре ме у Ца ри гра ду и на обли жњем остр ву Хал ки. У Ср би ју је 
до шао као иза сла ник пољ ске еми гра ци је, ко ја је под сти ца ла срп ску вла ду 
да са чи ни тај ни про грам срп ског и ју жно сло вен ског осло бо ђе ња и ује ди ње-
ња („На чер та ни је“). Већ у то вре ме до шао је у су коб са срп ским пи сци ма 
ко ји су се про ти ви ли ве штач ком ме ша њу срп ског и хр ват ског књи жев ног 
је зи ка. Иста гру па пи са ца на че лу са Јо ва ном Сте ри јом По по ви ћем ни је при-
хва ти ла ни основ не смер ни це пред на цр та „На чер та ни ја“ (1844), у ко јем је 
срп ска спољ на по ли ти ка, у ис тој ме ри као про тив Тур ске, би ла усме ре на и 
про тив Аустри је. Бан је имао јед ну од глав них уло га у Га ра ша ни но вој про-
па ган ди то ком че тр де се тих и пе де се тих го ди на. У вре ме Крим ског ра та пре-
ко пољ ске еми гра ци је по ка зао је спрем ност да са ра ђу је са Пор том, ка ко би 
је под ста као да по бољ ша по ло жај хри шћа на и да га прав но утвр ди за ко ни-
ма у окви ру тур ске др жа ве. Због две ју ода ко је је, по чет ком 1854, на пи сао у 
сла ву сул та на и На по ле о на III био је же сто ко на пад нут од стра не рек то ра 
и сту де на та бе о град ског Ли це ја, а за тим и це ле срп ске јав но сти. Ода сул та-
ну на и шла је, ра зу мљи во, на оп ште нео до бра ва ње и у Ру си ји, али Ак са ков 
по све му су де ћи ка да се упо знао са Ба ном, 1860, ни је знао за ње го во др жа ње 
у вре ме Крим ског ра та.26 Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић по др жао је Ба на 
у ње го вом су ко бу са рек то ром Ли це ја и школ ским над зор ни ком Пла то ном 
Си мо но ви ћем, јед ним од глав них но си ла ца ру ског ути ца ја у Ср би ји, по што 
је ве зу с пољ ском еми гра ци јом, а пре ко ње и са тур ским вла сти ма, одр жа-
вао са ње го вим зна њем. Па вле Тврт ко вић, ко ји је као ухо да, 1853. об и шао 

24 Ми тро по лит Ми ха и ло (Јо ва но вић), ар хи е пи скоп бе о град ски и ми тро по лит срп ски 
1859–1881, 1889–1898. У вре ме про сла ве „хи ља ду го ди шњи це Ру си је“ 1862. од свих Сло ве на 
из ван Ру си је од ли ко ван је нај ви шим ор де ном – Орд. Све те Ане I ст. (За ру бежные славяне 
и Рос сия, нав. де ло, 132–136 /док. 105/; По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 13 /док. 4/; Ђ. 
Сли јеп че вић, Ми ха и ло, ар хи е пи скоп, нав. де ло, 404, 419).

25 Ма ти ја Бан (1818–1902). Оже њен бо га том Гр ки њом Мар га ри том. Има ли су има ње 
код Бру се у Ма лој Ази ји. Био је вас пи тач кћер ки кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. По 
уки да њу Срп ско-бо сан ског од бо ра по ста вљен је за ше фа срп ског Прес-би роа /1861/ (Ми о-
драг По по вић, „На чер та ни је и срп ски пи сци око че тр де се то сме“, у: М. По по вић, Тра га ње 
за трај ним, Књи жев но-ис то ри ске сту ди је, Бе о град 1959, 29–35, 44–48, 51–60; Во јислaв Ј. 
Вуч ко вић, „Не у спе ла по ли тич ка ак ци ја Ма ти је Ба на 1860–1861“, Исто риј ски ча со пис /ИЧ/, 
IX-X, Бе о град 1960, 385; Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, Миц кје вич и Ју го сло ве ни, Но ви Сад 
1987, 53, 95–98, 130–131, 168–173; Вик тор Но вак, Вук и Хр ва ти, Бе о град 1967, 199, 314, 522).

26 Ју го сло ве ни и Ру си ја, До ку мен ти из ар хи ва М. Ф. Ра јев ског 40–80 го ди не XIX ве-
ка, Том II, књ. 1, Бе о град 1989, 102 (док. 68); Ми ли во је Уро ше вић, Ма ти ја Бан у до ба 
уста во бра ни те ља, По ве ља Ок то бра, 1–2, Кра ље во 1977, 101–102; Је ре ми ја Д. Ми тро вић, 
Срп ство Ду бров ни ка, Бе о град 1992, 136–137, 148, 190–191.
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не ке тур ске про вин ци је оба ве стио је ба на Је ла чи ћа, а овај Рат но ми ни стар-
ство у Бе чу, да су се срп ски кнез и уста во бра ни те љи до го во ри ли са Тур ци ма, 
да за јед нич ки бра не гра ни це од мо гу ћег аустриј ског упа да у Ср би ју или 
Бо сну и Хер це го ви ну.27

Сво јим иде ја ма о упо ред ном осло бо ђе њу свих ју жно сло вен ских на ро-
да Бан је оста вио по во љан ути сак на Ива на С. Ак са ко ва. И зва нич на Ру си ја, 
ко ја је ста ја ла иза сло ве но фи ла, во ди ла је ра чу на о осло бо ђе њу свих сло-
вен ских и свих хри шћан ских на ро да на Бал ка ну. Сло ве но фи ли ни су увек 
по ка зи ва ли до вољ но раз у ме ва ња за ствар ни по ло жај Ср би је, оче ку ју ћи од 
ње да ста не иза сва ког по кре та на Бал ка ну, без об зи ра на вој нич ку при пре-
мље ност и од но се ме ђу ве ли ким си ла ма. Две го ди не по до ла ску у Бе о град 
и обра зо ва њу Срп ско-бо сан ског од бо ра Ак са ков је же сто ко кри ти ко вао 
кне за Ми ха и ла због нео д луч но сти. Из ра зио је раз о ча ра ње што Ср би ја ни је 
ис ко ри сти ла за пле те у Ита ли ји да по бу ни бал кан ске хри шћа не и да их по-
ве де у оп шти рат про тив Тур ске.28 У не мо гућ но сти да по ве де рат кнез Ми-
ха и ло по ми шљао је та да (1862) да се по ву че са пре сто ла, али га је Јо ван 
Ри стић, срп ски за ступ ник у Ца ри гра ду, од вра ћао од аб ди ка ци је, ис ти чу ћи 
да ни Ру си ја у том тре нут ку не мо же ни шта да учи ни, иако би хте ла да се 
у Тур ској стал но „кр ха и ло ми“.29 

Из бо ром Ма ти је Ба на за пред сед ни ка Срп ско-бо сан ског од бо ра за до-
во ље на су ра зно вр сна, че сто и су прот ста вље на хте ња ра зних еми грант ских 
гру па ко је су де ло ва ле на под руч ју Ср би је. Он је од свих еми гра нт ских 
во ђа имао нај бо ље ве зе са Хр ва ти ма, ко ји су у тре ну ци ма пре у строј ства 
Хаб збур шке мо нар хи је, по сле по ра за у Ита ли ји, 1859, мо гли да по слу же 
као са ве зник у ре ша ва њу Ис точ ног пи та ња. Пре до ла ска Или је Га ра ша ни-
на на че ло вла де, Бан је на не ки на чин био спо на из ме ђу про па ган де ко ја је 
во ђе на у вре ме уста во бра ни тељ ског ре жи ма и при пре ма за уста нак и осло-
бо ди лач ки рат, ко је су за по че ли кнез Ми лош и кнез Ми ха и ло по по врат ку 
на срп ски пре сто.30 Од то га је има ла ко ри сти и срп ска вла да као и ди на-
сти ја Обре но вић. Срп ске вла сти би ле су на тај на чин у при ли ци да стек ну 
увид у ствар не те жње по је ди них еми грант ских гру па, чи ја се де лат ност 
су сти ца ла у Бе о гра ду. Пре ко Ба на кон тро ли са ле су вла сти и при вр же ни ке 
сврг ну тог ре жи ма, ко ји су по ку ша ва ли да де ста би ли зу ју но ву др жав ну упра-
ву. Је дан од нај бли жих Ба но вих са рад ни ка из про па ганд не ор га ни за ци је у 
вре ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, Сте фан Хр ка ло вић, упу тио је ма ја 
1860. бе о град ском па ши оп ши ран ме мо ар у ко јем га оба ве шта ва о ја ча њу 

27 Дра го слав Стра ња ко вић, Вла да уста во бра ни те ља 1842–1853, Уну тра шња и спољ на 
по ли ти ка, Бе о град 1932, 219–220; Га либ Шљи во, „Је дан по глед на ис точ ну по ли ти ку Аустри-
је сре ди ном XIX ви је ка“, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, 1–2, Бе о град 1979, 87, нап. 8.

28 Славянскiй во ֲ росъ 1860–1886, Сочи ненiя И. С. Ак са ко ва, Мо сква 1886, 19–27 (Чла-
нак прештам пан из ли ста День, бр. 35, 1862).

29 Јован Ри стић, Пре пи ска из ме ђу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа III и срп ско га за ступ-
ни ка у Ца ри гра ду Јов. Ри сти ћа 1861–1867, Бе о град 1897, 28.

30 Ма ти ја Бан, Го ди шњак СКА, I, Бе о град 1888, 251–259; Љу бо мир Ни кић, „Не ко ли ко 
за јед нич ких обе леж ја пла но ва осло бо ди лач ке ак ци је Ср би је у Бо сни 60-их и 70-их го ди на 
XIX ве ка“, Исто риј ски пре глед, 1–2, Бе о град 1987, 146–149.
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ру ског и сла бље њу тур ског ути ца ја у Ср би ји.31 Та квом про па ганд ном ор га-
ни за ци јом срп ске вла сти мо гле су да стек ну увид и у пла но ве и рад пољ ске 
и ма ђар ске еми гра ци је, као и га ри бал ди на ца, што је у тре ну ци ма ка да су се 
до га ђа ји на Бал ка ну од ви ја ли у те сној ве зи са зби ва њи ма у Ита ли ји, би ло 
од ве ли ке ва жно сти.

Од лич но сти из др жав не ад ми ни стра ци је нај зна чај ни ју уло гу у Срп-
ско-бо сан ском од бо ру имао је Ди ми три је Го лу бо вић, се кре тар Кња же ве 
кан це ла ри је, за тим на чел ник Окру га бе о град ског.32 Код ње га се на ла зи ла ка са 
и во ди ли ра чу ни о свим из да ци ма од бо ра. У по сло ве на те ре ну, ко ли ко је по-
зна то, Го лу бо вић се ни је ме шао. Он је пре но сио од бо ру тај на упут ства кне за 
и вла де и оба ве шта вао их о ње го вом ра ду, иако је фор мал но у име од бо ра 
за од но се са кне зом и пре сто ло на след ни ком био за ду жен ми тро по лит Ми-
ха и ло. По сле смр ти кне за Ми ло ша, Ма ти ја Бан из ве стио је до дат но кне за 
Ми ха и ла пре ко бив шег пред сед ни ка вла де Цвет ка Ра јо ви ћа о при пре ма ма 
за уста нак ко је је до та да пред у зи мао од бор.33

У Глав ни од бор иза бран је и све ште ник За ри ја Кур тић, из врањ ског 
кра ја, као за ступ ник Ста ре Ср би је. Он је од ра ни је ра дио на при пре ми бу не 
у Тур ској и по све му су де ћи био до бро упо знат с пред сто је ћим до га ђа ји ма. 
У ве зи са при пре ма ма устан ка пу то вао је Кур тић, 1859, у Пе тро град, где 
му је ре че но да ће сред ства за те ци ље ве у бу ду ће до би ја ти пре ко ру ског 
по слан ства у Бе чу. Ок то бра исте го ди не као ли це по ли тич ки про го ње но у 
Тур ској на ла зио се на спи ску из бе гли ца, ко ји су од срп ске вла де до би ја ли 
ре дов ну по моћ.34 Но вем бра 1860. упу тио је Срп ско-бо сан ски од бор За ри ју 
Кур ти ћа у Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју. Као ку рир од ре ђен му је Сте ри ја 
Јо ва но вић, зи дар пе чал бар, ро дом из Се ре за у Егеј ској Ма ке до ни ји.35 Кур-
ти ћу је за пут ни тро шак из да то 40, а Јо ва но ви ћу 45 ду ка та. Има ли су за да-
так да у ро ку од ме сец и по да на оби ђу обла сти на ју гу и да из ве сте од бор 

31 АС, ПО-24, 173. Сте ван Хр ка ло вић (Хер ка ло вић, Рка ло вић) био је као и М. Бан бли-
зак илир ском по кре ту око Љу де ви та Га ја. Био је члан тај ног Пан сла ви стич ког клу ба. Осе ћао 
се, та ко ђе, и као Ср бин и као Хр ват (Или ја Ма му зић, „Од је ци или ри зма, срп ски и хр ват ски“, 
Гра ђа за по ви јест књи жев но сти хр ват ске, књ. 32, За греб 1978, 451–454).

32 АС, Ми ни стар ство ино стра них де ла (МИД) – И, ф.I, р.150/1861 (рол. 346); Ни ко ла 
Хри стић, Ме мо а ри 1840–1862, Бе о град 2006, 354.

33 Ар хив СА НУ, За о став шти на Ма ти је Ба на (МБ), XVII, 17/15; По ли тич ка ак ци ја Ср би-
је, нав. де ло, 31 (док.18); Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 188–190 (165); М. Ек ме-
чић, По ку ша ји, нав. де ло, 81.

34 За ри ја Кур тић, по не кад је ње го во име за бе ле же но као За ха ри је. По ми ње се и под пре-
зи ме ном Пет ко вић. До ја ну а ра 1860. био је по ве ре ник из бе гли ца из Ста ре Ср би је (Ср би ја и 
осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 115 /док. 111/, 124–125 /120/, 140 /133/; М. Ек ме чић, „По-
ку ша ји“, нав. де ло, 81; Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни 1852–1862, Бе о град – Но ви Сад 
1994, 749).

35 Сте ри ја Јо ва но вић са још 25 зи да ра пе чал ба ра пи сао је 5/17. де цем бра 1860. кне зу 
Ми ха и лу, тра же ћи сма ње ње по ре за: „Тур скиј зу лумь одъ то ли ко сто ти на го ди на те ра нашу 
браћу иляда ма, изь раз личи ти кра е ва ны о вогъ цар ства, да се по туђемъ све ту раз ту раю и 
да ту ма раю и траже, гди бы ко ру ле ба за служи ти мо гли; /…/. Ова суд би на и нась нај по ко-
ре нiе под пи са не ми мо ишла нiе, и мы смо мо ра ли, као и оста ла наша браћа, одъ тур скогъ 
ти ран ства одь свои кућа отићи и коеку да а мно ги ова мо у бла го сло ве ну Ср бiю доћи, гди 
истына међу сво i омь браћомь мир но, но опет тешко жи ви мо. /…/“ (Кли мент Џам ба зов ски, 
Гра ђа за исто ри ју ма ке дон ског на ро да из Ар хи ва Ср би је, Том II, Књи га I /1856–1863/, Бе о-
град 1981, 281–283).
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о ста њу та мо шњих хри шћа на. Кур тић се кре тао у бли зи ни срп ске гра ни це, 
док је Сте ри ја Јо ва но вић упу ћен ду бље у Тур ску, до са мог род ног Се ре за.36

Зна чај ну уло гу у ор га ни зо ва њу и об у ча ва њу до бро во љач ких че та имао 
је тр го вац Ни ко ла Јо ва но вић Окан, по ре клом из Са ра је ва, је дан од ор га ни-
за то ра устан ка у Бо сан ској кра ји ни, 1858.37 По отва ра њу ру ског кон зу ла та 
у Са ра је ву (1857) слао је Јо ва но вић Окан не пот пи са не из ве шта је пр вом ру-
ском кон зу лу у Бо сни Алек сан дру Гиљ фер дин гу. По све му су де ћи Окан је 
уче ство вао у из ра ди пла на устан ка у Бо сни, ко ји је са чи њен ју ла 1860. План 
је но сио на слов „Бо сан ци ма“, а ње гов до бар део био је по све ћен че то ва њу, 
ко јим би се ство ри ли усло ви за оп шти уста нак у Бо сни. Пре ма овом пла ну, 
успех Ср би је и Цр не Го ре у ра ту са Тур ском мо гао би се оче ки ва ти тек он да, 
ка да би се тур ска вој ска прет ход ним че то ва њем раз ву кла на ши рем про-
сто ру Бо сне и Хер це го ви не и де ло ва Ста ре Ср би је, а му сли ман ско ста нов-
ни штво по ву кло у гра до ве.38 По ред Бо сне и Хер це го ви не овим пла ном био 
је об у хва ћен и део Ста рог Вла ха ко ји се у то вре ме на ла зио под тур ском 
вла шћу. За Тур ке је овај про стор, ад ми ни стра тив но ор га ни зо ван као Но во-
па зар ски сан џак, био ве о ма ва жан као је ди на ве за („мост“) из ме ђу Бо сне и 
Ко со ва.39 Про стор Но во па зар ског сан џа ка (Ста ре Ра шке) био је од не ма њег 
зна ча ја за Ср би ју, као нај бли жа коп не на ве за са Цр ном Го ром, и је дан од пу-
те ва за сло бо дан еко ном ски из лаз на Ја дран ско мо ре. У пла ну је на ве денo 
да ви ше од по ло ви не на ро да на овом про сто ру има скри ве не пу шке и џе ба ну 
(му ни ци ју), што ни из да ле ка ни је био слу чај са Бо сном, где је Омер па ша 
по чет ком пе де се тих го ди на од Ср ба по ку пио оруж је.40

36 Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 17/71.
37 У вре ме осни ва ња и ра да Срп ско-бо сан ског од бо ра но сио је пре зи ме Јо ва но вић 

Окан. Ка сни је је узео пре зи ме Ока но вић. Та ко је упи сан и у књи га ма умр лих. У ли те ра ту ри 
се нај че шће по ми ње као Ни ко Окан (Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Упра ва гра да Бе о гра да, 
1859, фас. XIV, р. 136, бр. 1998; Исто, Са бор на цр ква св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла у Бе о гра ду, 
Ма тич на књи га умр лих /1874–1877/, Инв. Бр. 26/87; Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. 
де ло, 149–150 /док. 139/; Ми ло рад Ек ме чић, Уста нак у Бо сни 1875–1878, Са ра је во 1973, 
41–52, 65, 194; Не над Урић и Дра гош Пе тро вић, Јо ва но вић Окан, Ни ко ла, Срп ски би о граф-
ски реч ник, 4, Но ви Сад 2009, 655–656). 

38 Са чу ва на су два пре пи са овог пла на, у Збир ци До бро са ва Ру жи ћа (АС), и у За о став-
шти ни Ма ти је Ба на (Ар хив СА НУ, бив ши Ар хив Истор. инст.). О овом про јек ту устан ка 
пи са ли су Д. Стра ња ко вић, М. Ек ме чић и Љ. Дур ко вић-Јак шић. Стра ња ко вић ни је по ку ша-
вао да утвр ди ко је са ста вио план, али је прет по ста вио да га је пи сао не ки Ср бин из Бо сне. 
М. Ек ме чић на осно ву „уну тра шњих ка рак те ри сти ка“ пла на за кљу чио је да га је ве ро ват-
но пи сао Ни ко ла Јо ва но вић Окан, док је Љ. Дур ко вић-Јак шић аутор ство при пи сао Ма ти ји 
Ба ну. У пла ну су, за и ста, пре по зна тљи ве иде је Н. Ока на, ко је је из нео и у сво јим ка сни је 
пи са ним пла но ви ма устан ка /1867, 1868, 1870/ и сво јим пи сми ма, али су исто та ко пре по-
зна тљи ви и не ки ста во ви, ко је је М. Бан из нео у „Ге не рал ном пла ну“ и пре пи сци у ве зи са 
ра дом Срп ско-бо сан ског од бо ра /нпр. до пу шта ње да у фи нан си ра њу осло бо ди лач ког по-
ду хва та по ред Ср би је и Ру си је мо гу би ти укљу че ни и грч ки бан ка ри, па и Аустри ја/ (АС, 
ПО, 24, 179; Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 17/3; Драг. Стра ња ко вић, „Је дан план о осло бо ђе њу 
Бо сне из 1860. го ди не“, Ка лен дар Про све та, за год. 1941, Са ра је во 1940, 22; М. Ек ме чић, 
„По ку ша ји“, нав. де ло, 75, 80; Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, „При лог про у ча ва њу про па ганд-
ног ра да за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ју го сло ве на 1860–1862. го ди не“, Исто риј ски за пи си, 1, 
књ. XXI, Ти то град 1964, 13).

39 Во ји слав Су бо тић, Ка зи ва ња Бо ри са вље ви ћа, 2. доп. изд., Но ва Ва рош 1995, 71.
40 АС, ПО-24, 179, 1–2.
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Ни ко ла Јо ва но вић Окан ус по ста вио је ве зу са кне зом Ми ха и лом, ко ји 
је ста јао иза тај них при пре ма устан ка, пре Ма ти је Ба на, али је овај по до-
ла ску Ак са ко ва у Бе о град ус пео да се на мет не за во ђу по кре та.41 По све до-
че њу Ни ко ле Хри сти ћа, ко ји је у вре ме ка да је са ста вљен план устан ка био 
упра ви тељ гра да Бе о гра да, за тим (од ок то бра 1860) ми ни стар уну тра шњих 
де ла, Јо ва но вић Окан од свих бо сан ских еми гра на та имао је нај ви ше ути-
ца ја ме ђу Ср би ма у Бо сни. Хри стић је и сам био за го вор ник уба ци ва ња на о-
ру жа них гру па у Тур ску у ци љу под ри ва ња и ра строј ства тур ске упра ве. 
Де цем бра 1860. из ра дио је Окан, као пр ви ме ђу бо сан ским еми гран ти ма, 
план о уки да њу кмет ства и прав ном из јед на ча ва њу хри шћа на са му сли ма-
ни ма.42 У од бо ру оба вљао је ду жност бла гај ни ка са ме сеч ном пла том од 
20 ду ка та. То ли ка при ма ња имао је и За ри ја Кур тић, ко ји је по ред Ока на 
био је ди ни стал но пла ће ни члан Срп ско-бо сан ског од бо ра. На ко њу ко ји 
му је ку пио од бор об и шао је Окан кра јем исте го ди не срп ско-бо сан ску 
гра ни цу да би осно вао три аген ци је пред ви ђе не Ге не рал ним пла ном за то 
под руч је. Уз по моћ Или је Мар ко ви ћа и Пе тра Ва си ћа ор га ни зо вао је у Љу-
бо ви ји об у ча ва ње из бе гли ца из за гра нич них кра је ва, ко ји су, за тим, пре ма 
по тре би уба ци ва ни у Тур ску.43

III

Иван С. Ак са ков сти гао је у Бе о град сре ди ном ју ла 1860, по што је ду же 
вре ме, по чев од ја ну а ра исте го ди не, оби ла зио по је ди не кра је ве Не мач ке и 
Аустри је, по се тив ши притом и Дал ма ци ју и Цр ну Го ру.44 На про ла зу кроз 
Аустри ју раз го ва рао је са ис так ну тим че шким, хр ват ским, сло ве нач ким и 
срп ским по ли ти ча ри ма и јав ним рад ни ци ма. Од по себ ног зна ча ја био је 
ње гов бо ра вак у Лај пци гу (Ли пи ски), јед ном од сре ди шта Лу жич ких Ср ба, 
где је штам пао по зна ту По сла ни цу Ср би ма из Мо скве.45 Штам па на је упо-
ре до на ру ском и срп ском је зи ку, пред ву ков ским пра во пи сом. Овај ве о ма 
оп шир ни мо рал но-по уч ни и по ли тич ки спис по ред Ива на С. Ак са ко ва пот-
пи са ло је још де сет углед них ру ских сло ве но фи ла.46 Ак са ков је у Бе о гра ду 

41 С. А. Ни ки тин, Южно славянские связи рус ской ֲе ри о диче ской ֲеча ֳ и 60-х ֱо дов 
XIX ве ка, Ученые за пи ски Ин сти ту та славяно ве де ния, VI, Мо сква 1952, 100; М. Ек ме чић, 
По ку ша ји, нав. де ло, 80–82.

42 Ед на речъ о ко начномъ уређеню ֲо ре за и из рав наeню вла сֳе ле с’ Хри сֳияни ма у 
Босны, У Бе о гра ду, 8/20. де цем бра 1860, Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 17/18; Н. Хри стић, Ме мо-
а ри, нав. де ло, 363, 371.

43 Пре ма све до че њу Или је Мар ко ви ћа, ђу мрук џи је љу бо виј ског, цен тар за обу ку до-
бро во ља ца у Љу бо ви ји по сто јао је од 1854. (Из ве штај И. Мар ко ви ћа, Ужи це, 5/17. XII 1874, 
АС, МИД, ПО, 1874, рол. 29, 721, пов. бр. 377).

44 Срб ске но ви не, 82, Бе о град, 12/24. VII 1860, 330; За ру бежные славяне и Рос сия, 
нав. де ло, 121 (док. 94), 122 (95), 178 (151), 211 (183), 359 (335); Гр гур Јак шић и Во ји слав Ј. 
Вуч ко вић, Спољ на по ли ти ка Ср би је за вла де кне за Ми ха и ла (Пр ви бал кан ски са вез), Бе о-
град 1963, 44.

45 Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, У Ле ип ци гу 1860.
46 Спис је имао укуп но 100 стра на. Ше сто ри ца од је да на ест пот пи са них сло ве но фи ла 

уче ство ва ло је у осни ва њу Мо сков ског до бро твор ног ко ми те та: Алек сеј Хо мја ков, Ми ха-
ил По го дин, Кон стан тин Ак са ков, Ју риј Са ма рин, Алек сан дар Ко ше љев и Пе тар Бар те њев 
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де лио По сла ни цу срп ским ро до љу би ма у знак оп ште сло вен ског брат ства, 
с на го ве шта ји ма о ско ром осло бо ђе њу сло вен ских на ро да у Тур ској. Сло-
ве но фи ли су у овом спи су упо зо ра ва ли срп ски на род да чу ва сво је оби ча је 
и са мо бит ност, да ко ри сте ћи те ко ви не за пад не ци ви ли за ци је не при хва та 
ве штач ки и за пад не ду хов не вред но сти. По себ но су тра жи ли да се чу ва 
пра во слав на ве ра као јед на од основ них од ли ка сло вен ског ду ха.47 

Сло ве но фи ли су се обра ћа ли у пр вом ре ду Ср би ма из Кне же ви не Ср би-
је, ко ји су већ ус пе ли да стек ну сло бо ду. Под се ћа ли су их да не за бо ра ве на 
Ср бе и Сло ве не из ван Ср би је, ко ји ни су би ли те сре ће. „По ста рај те се – ста-
ја ло је у По сла ни ци – да сва ки Сло вен, ма из ко јег кра ја био, ви де ћи ва шу 
брат ску љу бав, бу де спре ман и реч ју и де лом да се при дру жи и при љу би 
ва шем ср цу. То Бог за по ве да, то са ма ва ша ко рист зах те ва.“48 Ак са ков као 
и ве ћи на сло ве но фи ла имао је из ве сне пред ра су де о Сло ве ни ма ка то лич ке 
ве ро и спо ве сти. Пре до ла ска у Аустри ју ве ро вао је да они не мо гу да бу ду 
истин ски на род ни ро до љу би. Ка да се у Ма ри бо ру су срео с не ко ли ци ном 
про све ће них Сло ве на ца, ко ји су из да ва ли књи ге на сло ве нач ком је зи ку, и 
ра ди на род них пра ва до ла зи ли у су коб с аустриј ским Нем ци ма, Ак са ков је 
из ву као за кљу чак да се они др же ро до љу би во ве ро ват но за то што су сла би 
ка то ли ци.49 

Та кво Ак са ко вље во убе ђе ње по ти ца ло је од оп штег сло ве но фил ског 
ста ва да је сло вен ство исто што и пра во сла вље.50 Алек сан дар Хер цен као 
нај и стак ну ти ји ру ски за пад њак тог вре ме на кри ти ко вао је та кво ста но ви-
ште сло ве но фи ла, при ме ћу ју ћи да у ру ском пра во сла вљу пре вла ђу је ви-
зан тиј ски дух.51 Слич не пред ра су де на ла зи мо и у По сла ни ци Ср би ма из 
Мо скве. Је дин ство осе ћа ња ру ског и срп ског на ро да на ла зи ли су сло ве но-
фи ли у чи ње ни ци да по ред при пад но сти сло вен ском пле ме ну ис по ве да ју и 
јед ну (пра во слав ну) ве ру. Из ван пра во слав не ве ре не мо же се ни ко осе ћа ти 
пот пу но као Сло вен. Ис кљу чу ју ћи ка то лич ке Сло ве не из све сло вен ског 
по кре та, сло ве но фи ли су из ра жа ва ли на ду да се они не ће на ћи увре ђе ни, 
што их – ка ко је ста ја ло у По сла ни ци – при вре ме но „из на шег ње дра из-
два ја мо.“52

Фи ло зоф ску осно ву су прот ста вља ња сло ве но фи ла ка то лич ком за па ду 
из ра зио је Ни ко лај Да ни лев ски у књи зи Ру си ја и Евро па. Он је це ло куп ну 
до та да шњу европ ску исто ри ју (по ред дру гих са мо бит них кул ту ра из ван 

(Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, нав. де ло, 100; Крaֳкий оֳчеֳь о десяֳилeֳ ней дeяֳельно-
сֳи /1858–1868/ Славянско ֱ о бла ֱ о ֳ во ри ֳ ельна ֱ о Ко ми ֳ е ֳ а въ Москвe, со ста вленный 
се кре та ремъ его Н. А. По повымъ, Мо сква 1868, 1).

47 Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, нав. де ло, 37, 39, 41, 51, 53, 57, 65, 67, 69; Жи вот и 
рад ге не ра ла Ран ка Алим пи ћа у све зи са до га ђа ји ма из но ви је срп ске исто ри је, На пи са ла 
ње го ва удо ви ца Ми ле ва, Бе о град 1892, 309.

48 Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, нав. де ло, 21, 23. Пре нос на са вре ме ни срп ски је зик 
пре у зет из дру гог из дања: Ср би ма по сла ни ца из Мо скве (Бе о град, Зла то у сти, Адап ти рао 
Вла дан Кр стић, 2006, 12).

49 Bru no Hart man, „Sla vja no fil Ivan Sergejevič Ak sa kov v Ma ri bo ru le ta 1860“, Časopis 
za zgo do vi no in na ro do pi sje, 1–2, (1983) Ma ri bor, 141.

50 Н. Дучић, Бе сје да на за душни ци Ива на С. Ак са ко ва, нав. де ло, 35.
51 Алек сан дар Хер цен, Ру ски на род и со ци ја ли зам, Пре вео с ру ског Пе тар Буњак, Из-

бор и ко мен та ри Ла тин ка Пе ро вић, Под го ри ца 1999, 308–309.
52 Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, нав. де ло, 25, 27, 29, 31, 33.
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Евро пе) ви део као су коб и бор бу два су прот ста вље на ти па дру штва и два 
раз ли чи та по гле да на свет: ро ман ско-гер ман ског и пра во слав но-сло вен ског.53 
Нај и зра зи ти ји пред став ник сло ве но фил ске ми сли и пр ви пот пи сник По сла-
ни це Ср би ма из Мо скве, Алек сеј Хо мја ков, од ри цао је ка то ли ци ма при пад-
ност цр кви Хри сто вој.54 Овај ње гов став унет је и у По сла ни цу, где је ис так ну-
то да се за пад но све штен ство уда љи ло од на ро да, др жа ћи га за „бе сло ве сно 
ста до.“ На су прот пра во слав ној са бор но сти, за пад но све штен ство про гла-
си ло је са мо се бе за цр кву, па та ко Ла ти ни „и не ма ју пра ву цр кву.“55

По то ња ге не ра ци ја сло ве но фи ла има ла је од ме ре ни ји став пре ма ка то-
лич кој цр кви. Вла ди мир Со ло вјов при го во рио је Хо мја ко ву „да све вре ме 
има у ви ду иде ал но пра во сла вље, и, на су прот ње му, ре ал ни ка то ли ци зам.“ 
Со ло вјов се кри тич ки освр нуо и на на ве де ну књи гу Да ни лев ског, ко ју су 
мно ги ру ски ства ра о ци, укљу чу ју ћи и До сто јев ског, ви де ли као бу ду ћи 
оба ве зни при руч ник за сва ког Ру са. При ме тио је, притом, да су сло ве но фи-
ли, мо жда не баш пот пу но све сно, та кву „убла же ну фор му на ци о нал ног его-
и зма“ при ми ли од Не ма ца, при ме њу ју ћи на Ру си ју оно што су не мач ки фи ло-
зо фи (Ше линг, Фих те) и учи те љи „са мо вољ но при пи си ва ли гер ма ни зму.“56

У бор би за по ти ски ва ње Тур ске из Евро пе ру ски сло ве но фи ли на гла-
ша ва ли су уло гу Мо скве као тре ћег уни вер зал ног цар ст ва, ко је је ту уло гу 
сте кло не на ме та њем, већ до бро вољ ним при стан ком ду хов них на след ни ка 
Ви зан ти је.57 Иде о ло ги ја ис точ ног пра во сла вља, по ред оку пља ња пра во-
слав них на ро да у бор би про тив Тур ске, по слу жи ла је ру ском ца ри зму то-
ком XVII и XVI II ве ка да по ти сне ка то лич ку Пољ ску и пре у зме вођ ство у 
сло вен ском све ту. Због Брестске уни је, ко ја је кра јем XVI ве ка отво ри ла пут 
за по ка то ли че ње Укра ји не и Бе ло ру си је, као и опа сно сти од по ка то ли че ња 
Ју жних Сло ве на, Да ни лев ски је у сво јим ту ма че њи ма ишао та ко да ле ко да је 
тур ска осва ја ња у Ма лој Ази ји и ју гои сточ ној Евро пи узи мао за по зи тив ну 
чи ње ни цу, јер су му сли ма ни та ко, не хо тич но и не све сно, спа сли пра во сла-
вље и сло вен ство од ла ти ни зма и ро ма но-гер ман ске опа сно сти. Исто риј ски 
сми сао Ру си је као ве ли ке си ле и бу ду ће са мо стал не сло вен ске ци ви ли за-
ци је на ла зио је Да ни лев ски у то ме, што је она по ста ла „при бе жи ште и ко-
тва спа са угње те ног, али не и згње че ног, не уни ште ног сло вен ског све та.“58 

53 Ни ко лај Ј. Да ни лев ски, Ру си ја и Евро па, пре вео с ру ског Па вле Д. Ивић, Бе о град 
1994, 104–121, 127–130, 172–184; Вос ֳ очный во ֲ рос во внеֵней ֲо ли ֳ и ке Рос сии, Ко нец 
XVI II – нача ло XX в. Отве ственый ре дак тор Н. С. Киняпи на, Мо сква 1978, 15.

54 Ни ко лај Бер ђа јев, „Алек сеј Хо мја ков“, пре вео Мир ко Ђор ђе вић, у: Ни ко лај Бер ђа-
јев, Алек сеј Хо мја ков – Фјо дор До сто јев ски – Кон стан тин Ле он тјев, Бе о град 2001, 13.

55 Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, нав. де ло, 33, 93.
56 Н. Бер ђа јев, Алек сеј Хо мја ков, нав. де ло, 5, 63; Н. Ј. Да ни лев ски, Ру си ја и Евро па, 

нав. де ло, 171; В. Со ло вјов, Ру си ја и Евро па Н. Ј. Да ни лев ског, у: Вла ди мир Со ло вјов, По-
ли тичка фи ло зо фи ја, Из бор тек сто ва, Пре ве ли с ру ског Бра ни слав и Ма ри ја Мар ко вић, 
Бе о град 2001, 86, 115.

57 Вла ди мир Ла ман ски обра зла жу ћи ту те зу на вео је ре чи ца ри град ског па три јар ха 
Је ре ми је из 1589. го ди не, да је пр ви Рим пао Апо ли на ри је вом је ре си, дру ги Рим (Ца ри-
град) од без бо жних Ту ра ка, а да је тре ћи Рим ве ли ко Rу ско цар ство, ко је тре ба да са бе ре 
све пра во слав не хри шћа не (Владимиръ Ламанскiй, Рос сия уже ֳемъ ֲо ле зна славянамъ, 
чֳо она суще сֳву еֳъ /Посвяща ется И. С. Ак са ко ву/, в: Браֳ ская ֲо мочь ֲо сֳра давֵимъ 
се меј сֳвамъ Боснiй и Гер це ֱ о вины, Санктпе тер бургъ 1876, 12).

58 Н. Ј. Да ни лев ски, Ру си ја и Евро па, нав. де ло, 251–255.
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У стра те ги ји осло бо ђе ња ис точ них хри шћа на ва жну уло гу имао је Ца ри-
град као не ка да шња пре сто ни ца пра во слав не ва се ље не. Ви де ћи Ца ри град 
као ка пи ју Ме ди те ра на и услов за го спо да ре ње мор ским пу те ви ма, за пад-
не си ле по ка зи ва ле су спрем ност да се у сва ком тре нут ку ору жа ним пу тем 
су прот ста ве Ру си ји, да би је спре чи ле да за у зме овај град. По бе до но сни рат 
Ру си је 1877–78, ко ји је за у ста вљен на пред зи ђи ма Ца ри гра да, био је мо гућ 
за хва љу ју ћи је ди но тај ним спо ра зу ми ма са Ен гле ском и Аустроугар ском, у 
ко ји ма се ру ска ди пло ма ти ја оба ве за ла да не ће за у зе ти тур ску пре сто ни цу.59

За вре ме пу то ва ња по Хр ват ској и Дал ма ци ји, Ак са ков је сте као уве ре-
ње да Хр ва ти же ле да се при бли же пра во сла вљу и да при ме ис точ ни об ред, 
али је ру ски кон зул на Ри је ци при ме тио да та кво ње го во уве ре ње ни је има-
ло ни ка кве ствар не осно ве.60 У спо ра зу му Ср ба и Хр ва та, ко ји је де цем бра 
1860. го ди не са чи нио Ма ти ја Бан, би ло је утвр ђе но да ће ис точ на и за пад-
на цр ква би ти „са вр ше но рав не ме ђу со бом“, али ће за пад на цр ква да при-
ми „је зик и на род не об ре де ис точ не.“61 Не ма по твр де да је би ло ко ји од ме-
ро дав них хр ват ских по ли ти ча ра или ви со ких цр кве них ве ро до стој ни ка 
при стао на та кав до го вор. На пад на ка то лич ку цр кву у По сла ни ци Ср би ма 
из Мо скве, уме сто да до при не се при бли жа ва њу Сло ве на две ју ве ро и спо ве-
сти, иза звао је не го до ва ње ка то ли ка и још их је ви ше уда љио од Ру си је и 
пра во сла вља, а са мим тим и од Ср би је.62 У је сен исте го ди не огла сио се 
Алек сан дар Хер цен у лон дон ском Ко ло ко лу сво јом по сла ни цом Ср би ма и 
Цр но гор ци ма, не ком вр стом уту ка сло ве но фил ске по сла ни це. Он је са ве то-
вао Ср бе и Цр но гор це да јед ном за сваг да „пре ста ну из гле да ти што из Пе-
тер бур га“ и да је вре ме да се уве ре, „да не ма ни шта та ко не ру ско и не сло-
вен ско у Ру си ји, као што је Зим ски двор, то не мач ко пред гра ђе на оба ли 
Не ве.“63 

У вре ме ка да је Срп ско-бо сан ски од бор, до брим де лом осло њен на Ру-
си ју, по чео при пре ме за уста нак срп ска јав ност би ла је та ко у при ли ци да се 
пре ко соп стве не штам пе упо зна упо ре до са два су прот ста вље на ми шље на 
о сло вен ским и бал кан ским про бле ми ма у кри лу ру ске по ли тич ке и дру-
штве не ми сли. За пад ња ци јој ни су оста вља ли на де у по моћ зва нич не Ру-
си је. Сло ве но фи ли су, на су прот то ме, це ло куп ну бор бу срп ског на ро да за 
сло бо ду и ства ра ње је дин стве не др жа ве ве зи ва ли ис кљу чи во за цар ску Ру-

59 В. Ламанскiй, Россия уже ֳемъ ֲо ле зна славянамъ, чֳо она суще сֳву еֳъ, нав. 
де ло, 16–17; Н. Ј. Да ни лев ски, Ру си ја и Евро па, нав. де ло, 237; В. Со ло вјов, Ру си ја и Евро па 
Н. Ј. Да ни лев ског, нав. де ло, 90–91.

60 У Хр ват ској је од че тр де се тих го ди на ме ђу ка то ли ци ма по сто јао по крет за при-
хва та ње пра во слав ног об ре да. Пред во дио га је Им бро Иг ња ти је вић Тка лац, а ни као је у 
сре ди ни где је још по сто ја ла свест да су Ср би пре ла ском на ка то лич ку ве ру про ме ни ли и 
на ци о нал но опре де ље ње (За ру бежные славяне и Рос сия, нав. де ло, 425 /док. 403/).

61 Драг. Стра ња ко вић, „Ру си ја и пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум из ме ђу Ср ба и 
Хр ва та 1860. го ди не“, Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве, 9, (1957) Бе о град, 194 (тач. 6 – 
Осно ве спо ра зу ма).

62 Србльи ма ֲо сла нiе изъ Мо скве, нав. де ло, 33, 93; За ру бежные славяне и Рос сия, нав. 
де ло, 213 /док. 185/, 214–215 /186/, 523; Ко ста Ми лу ти но вић, Вој во ди на и Дал ма ци ја 1760–1914, 
Но ви Сад 1973, 88–89; Д. Бе рић, Ру си ја и осло бо ди лач ки по крет, нав. де ло, 99–100. 

63 Срб ске но ви не, 138, 15/27. XI 1860, 529–530; Ви то мир Ву ле тић, „Чер ни шев ски код 
Ср ба у ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма XIX ве ка“, Збор ник за сла ви сти ку Ма ти це 
срп ске, 3, Но ви Сад 1972, 32–33.
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си ју. Иако су при да ва ли ве ли ки зна чај две ма са мо стал ним срп ским др жа-
ва ма (Ср би ји и Цр ној Го ри), сло ве но фи ли ни су ве ро ва ли да оне са ме мо гу 
да осло бо де срп ски на род у Тур ској. Јед ну и по де це ни ју ка сни је, на по чет ку 
устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни, Вла ди мир Ла ман ски је то из ра зио ре чи-
ма, да без Ру си је не би ни по сто ја ло Ис точ но пи та ње.64

IV

Нај зна чај ни ја од лу ка до не та на пр вој сед ни ци Срп ско-бо сан ског од-
бо ра би ла је она о ду го роч ном из во ру фи нан си ра ња пред сто је ћег осло бо-
ди лач ког ра та. У ве зи с тим од бор је за мо лио Ак са ко ва да ис по слу је у Ру-
си ји, би ло код вла де, или код сло ве но фи ла, по во љан кре дит у ви си ни од 50 
до 100 хи ља да ду ка та, ко ји би по сле осло бо ђе ња вра тио срп ски на род из 
Ста ре Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не. Од Ак са ко ва оче ки ва ло се, та ко ђе, да 
у Ру си ји на ба ви оруж је за на о ру жа ва ње до бро воља ца, ко је би се у Ср би ју 
до пре ми ло пре ко Вла шке.65 То је би ла но ви на у свим до та да шњим на ци о-
нал но-осло бо ди лач ким пла но ви ма, ко ја је све до чи ла ко ли ко о све сти чла-
но ва од бо ра, то ли ко и њи хо вим до брим ве за ма са пред став ни ци ма на ро да 
у Ста рој Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни, јер без то га не би мо гли га ран то-
ва ти вра ћа ње зај ма. Сли чан пред лог о ду го роч ном зај му ко ји би се узео 
не по сред но од срп ског ста нов ни штва у Тур ској на ла зи мо ка сни је у до пу ни 
пла на о устан ку у Бо сни и Хер це го ви ни, ко ји је у вре ме фран цу ско-пру ског 
ра та, ав гу ста 1870, са чи нио Ни ко ла Јо ва но вић Окан.66

Сло ве но фи ли су у ово вре ме би ли бли ски ру ској вла ди и дво ру, по себ-
но у по гле ду спољ не по ли ти ке. Из др жав ног бу џе та до би ја ли су ре дов но 
по моћ, а има ли су и по др шку ве ле тр го ва ца и по сед ни ка из Мо скве. По сле 
са стан ка са ми тро по ли том Ми ха и лом и Ма ти јом Ба ном, Ак са ков се обра-
тио тр гов цу и ин ду стри јал цу Ва си ли ју Ј. Ко ко ре ву, тра же ћи да ме ђу мо-
сков ским тр гов ци ма са ку пи 20 хи ља да ру ба ља за раз не сло вен ске по тре бе. 
Глав на де лат ност Мо сков ског до бро твор ног ко ми те та у ово вре ме би ла је 
усмере на пре ма Сло ве ни ма у Тур ској. То је би ло пот пу но у скла ду с ци ље-
ви ма ру ске спољ не по ли ти ке на Бал ка ну и те жња ма да се по вра ти ути цај 
из гу бљен по ра зом у Крим ском ра ту. На ред не го ди не по кре нуо је Ак са ков 
у Мо скви лист Дан (Денъ), у ко јем је та ко по дроб но пра тио зби ва ња у европ-
ским де ло ви ма Тур ске да је де ло ва ло – као што је при ли ком ње го ве смр ти 
за бе ле же но – као да је ор ган хер це го вач ких уста ни ка и дру гих осло бо ди-
лач ких по кре та на Бал ка ну.67 Већ по чет ком ок то бра 1860. го ди не при сти гла 

64 В. Ламанскiй, Россия уже ֳемъ ֲо ле зна славянамъ, нав. де ло, 10.
65 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 149 /док. 139/.
66 Ар хив СА НУ, Збир ка Јо ва на Ри сти ћа (ЈР), XXVII/10, 367, стр. 13. Овај Ока нов план 

пред ви ђао је да се за узе те на мир ни це за вој ску и до бро вољ це, ко ји би уче ство ва ли у осло-
бо ђе њу, из да ју при зна ни це на 10, 20, 50 и 100 го ди на, ко је би ка сни је, по осло бо ђе њу и ује-
ди ње њу, би ле ис пла ће не из ре дов ног по ре за.

67 С. А. Ни ки тин, Южно славянские связи рус ской ֲе ри о диче ской ֲеча ֳ и, нав. де ло, 
100; Исти, Очер ки ֲо ис ֳ о рии южных славян и рус ско-бал кан ских связей в 50–70-е ֱоды 
XIX в., Мо сква 1970, 159; И. В. Чур ки на, Сло вен ское на ци о нально о сво бо ди ֳ ельное движе ние 
в XIX в. и Рос сия, Мо сква 1978, 147.
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је у Беч од Мо сков ског сло ве но фил ског ко ми те та пр ва ра та по мо ћи Срп-
ско-бо сан ском од бо ру у из но су од 3 000 ду ка та. Ма ти ја Бан по ди гао је но-
вац од про те Ра јев ског не ко ли ко да на ка сни је, чим је из Бе о гра да до био 
пу но моћ је од бо ра, по твр ђе но од стра не ми тро по ли та Ми ха и ла.68

На пр вој сед ни ци од бор је Ма ти ји Ба ну по ве рио да са ста ви оп шти 
план де лат но сти, што је он вр ло бр зо учи нио, бу ду ћи да је имао ис ку ства у 
кон спи ра тив ном ра ду. У ме мо а ру (Ге не рал ном пла ну), ко ји је 1. ок то бра 
1860. го ди не, под нео ру ском по сла ни ку у Бе чу, Бан је до не кле од сту пао од 
за кљу ча ка до не тих на пр вом са стан ку Срп ско-бо сан ског од бо ра. Ако би у 
Ру си ји од у ста ли да фи нан си ра ју од бор, сред ства за во ђе ње осло бо ди лач ког 
ра та мо гла су, по овом ак ту, да се по тра же и од грч ких бан ка ра, па чак и на 
су прот ној стра ни, од Аустри је.69 Ово је сва ка ко би ла не ка вр ста при ти ска 
на ру ску ди пло ма ти ју да што пре пот по мог не рад од бо ра, по што се у том 
тре нут ку чи ни ло да спољ не окол но сти во де ка по ди за њу оп штег устан ка 
на Бал ка ну. Кра јем исте го ди не пи сао је Бан Цвет ку Ра јо ви ћу да се ни кад не 
би озбиљ но упли тао у по ли ти ку ко ја би на род во ди ла под аустриј ску власт, 
до да ју ћи да ви ше во ли „и са ме Тур ке“ од Аустри је.70 Овај план пра вљен је 
у до број ме ри под ути ском зби ва ња у Ита ли ји и пла но ва га ри бал ди на ца о 
пре но ше њу ре во лу ци је на Бал кан, с ци љем да се оне мо гу ћи Аустри ја да 
пру жи ја чи от пор ита ли јан ском ује ди ње њу. У ве зи с тим пот пу но је од у да-
ра ло од за кљу ча ка Срп ско-бо сан ског од бо ра ис ти ца ње у пр ви план са ве за 
са Хр ва ти ма и Ал бан ци ма, ко је је има ло сми сла је ди но у слу ча ју да се га-
ри бал дин ци ис кр ца ју у Ал ба ни ји или Дал ма ци ји и те жи ште бор бе усме ре 
пре ма Аустри ји, уме сто пре ма Тур ској.71 

У ве зи с тим био је и на вод ни уго вор о са ве зу из ме ђу Ср ба и Хр ва та 
из де цем бра 1860.72 Иако је о де лат но сти Ма ти је Ба на у вре ме де ло ва ња 
Срп ско-бо сан ског од бо ра у но ви јој исто ри о гра фи ји до ста пи са но оста ло је 
не раз ја шње но шта је он ствар но раз го ва рао са пред став ни ци ма Хр ва та при 
про ла ску кроз За греб, сеп тем бра 1860. Бан се од јед ном на мет нуо Срп ско-
бо сан ском од бо ру са сво јим ју го сло вен ским пла но ви ма, ко ји у том тре нут-
ку ни су има ли ни ка кве ствар не осно ве, бу ду ћи да глав не хр ват ске стран ке 

68 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 173 (док. 151), 174–175 (152). Пу но моћ је 
су пот пи са ли Д. Го лу бо вић, З. Кур тић и Н. Јо ва но вић Окан, а ове рио ми тро по лит Ми ха и ло.

69 Ан дри ја Ра де нић, „Тај ни на ци о нал но-осло бо ди лач ки ко ми тет у Бе о гра ду 1860–
1861“, у: Исто ри о граф ски до при но си, I, Бе о град 1999, 270.

70 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 30 (док. 18).
71 Алек сан дар Хер цен, Про шлост и раз ми шља ња, књ. 3, Бе о град 1951, 729 (нап. 66, 

уз текст о Га ри бал ди ју на стр. 343); Ва си ли је Ђ. Кре стић, „Ср би ја за вла де кне за Ми ха и ла 
и Хр ва ти 1860–1868“, у: Срп ско-хр ват ски од но си и ју го сло вен ска иде ја у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка, Бе о град 1988, 24.

72 Д. Стра ња ко вић об ја вио је овај уго вор 1941. го ди не, у књи жи ци: Пр ви по ли тич ки 
спо ра зум из ме ђу Ср ба и Хр ва та 1860. го ди не, али је це ло из да ње би ло уни ште но при ли-
ком бом бар до ва ња Бе о гра да. Пи сац је са чу вао два при мер ка са ко рек ту ре, а за тим на пи-
сао но ви при лог, у ко јем је до нео текст и фак си мил уго во ра. Уго вор је, за тим, об ја вио и Љ. 
Дур ко вић Јак шић. В. Ј. Вуч ко вић по сум њао је у исти ни тост овог до ку мен та. До ку мент је 
по све му су де ћи ве ро до сто јан, али је уго вор о са ве зу фик ти ван (Д. Стра ња ко вић, Ру си ја и 
пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум, нав. де ло, 192–199; Љ. Дур ко вић-Јак шић, При лог про у-
ча ва њу, нав. де ло, 17–18; В. Вуч ко вић, Не у спе ла по ли тич ка ак ци ја Ма ти је Ба на, нав. де ло, 
381).
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ни су ра чу на ле са ру ше њем Аустри је.73 Цео за ми шље ни про јект устан ка и 
са срп ске и са ру ске стра не од но сио се ис кљу чи во на Тур ску. Иако су сло-
ве но фи ли ра чу на ли са оса мо ста ље њем аустриј ских Сло ве на у бу дућ но сти, 
зва нич на Ру си ја у то вре ме ни је има ла та кве пла но ве. Мо гу ћи но ви рат 
Ита ли ја на и Фран цу ске са Аустри јом тре ба ло је са мо да бу де онај спо ља-
шњи услов ко ји би за о ку пио па жњу за пад них ве ли ких си ла и оне мо гу ћио 
њи хо во ан га жо ва ње на спа са ва њу Тур ске. У „Из ве шта ју“ ко ји је по сле до-
го во ра у Бе чу, 5. ок то бра исте го ди не, под нео Глав ном од бо ру, Бан је на вео 
да су му Хр ва ти да ли пу но моћ је за пре го во ре са Кра ље ви ном Сар ди ни јом 
(„од но си тел но на сар дин ско пра ви тељ ство“), а да ће од бор по дроб ни је о 
све му да оба ве сти ка сни је.74

У на ве де ном срп ско-хр ват ском уго во ру о са ве зу, ко ји је Бан сам са-
ста вио у име обе стра не, ње го ва овла шће ња би ла су знат но про ши ре на. Ту 
се го во ри ло о ства ра њу за јед нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и Бу га ра у об ли ку 
фе де ра ци је.75 Бу га ри су по све му су де ћи у Ба нов про јект уне ти под ути ца-
јем Ак са ко ва. У ру ским пла но ви ма на Бал ка ну Бу гар ска је од свих бал кан-
ских зе ма ља има ла нај ва жни је ме сто, а сло ве но фи ли су би ли не ка вр ста 
прет ход ни це зва нич не ру ске по ли ти ке. По осни ва њу Мо сков ског ко ми те та 
сло ве но фи ли су раз ра ди ли план по мо ћи Бу га ри ма, ка ко би спре чи ли ши-
ре ње ка то лич ке цр кве (уни ја ће ње) и ја ча ње за пад ног ути ца ја у ис точ ној 
по ло ви ни Бал ка на. На Ко со ву и Ме то хи ји ка то лич ки про зе ли ти зам ни је 
имао ве ћег успе ха. Је ди но су Ср би из Ја ње ва при ми ли уни ју.76 Мо сков ски 
до бро твор ни ко ми тет био је у бли ским ве за ма са бо га тим бу гар ским еми-

73 Вид. чла нак „Ви дов дан и на ша вир ту ел на пра ва“ у за гре бач ком По зор-у, ли сту 
на род ња ка (Штро сма јер, Мра зо вић, и др.), ко ји је по уво ђе њу устав но сти био глав ни по ли-
тич ки чи нилац у Хр ват ском са бо ру (бр. 246, 25. X 1861, 1–2). У по ле ми ци са бе о град ским 
Ви дов дан-ом, ко ји је оп ту жио Хр ва те да уз по моћ Аустри је те же да се до мог ну Бо сне и 
Хер це го ви не, По зор је пи сао: „...Хр ва ти хо ће, да се спо ји све у јед ну др жа ву, што на њу 
спа да по др жав ном пра ву тро јед не кра ље ви не. На ову др жа ву не би мо гла спа да ти ве ли ка 
ве ћи на срб ско га пле ме на; не би да ка ко мо гло спа да ти ни пле ме бу гар ско, а не тре ба ни сло-
вен ско да спа да, ако се уз мог не са мо одр жа ти и све ко ли ко оте ти ни ем шти ни. Тко да кле 
ве ли, да ми хо ће мо сва пле ме на ју го сла вен ска спо ји ти у јед но ти е ло са сре ди штем у За-
гре бу, тај бун ца. На ша по ли ти ка ни је у том са њар ском сми слу ју го сла вен ска, већ у са свим 
три е зном сми слу, да би уз др жа ву, са ста вље ну по др жав ном пра ву тро јед не кра ље ви не, у 
ко јој би глав но пле ме би ло хр ват ско, по мо же но би ло и оста лим пле ме ном ју го сла вен ским. 
Ова ће по ли ти ка би ти по све нас тим про би тач ни ја, ако срб ске др жа ве /Ср би ја и Цр на Го-
ра – прим. Н. У./ са ме по се би не бу ду по доб не осло бо ди ти на шу да ре че мо кр шћан ску бра ћу 
ис под јар ма тур ско га. Ако је њ. ве ли чан ство цар аусриј ски /Франц Јо зеф I/ то ми слио, кад 
је го во рио о ве ли ком за дат ку хр ват ско-сла вон ских кра ји шни ка, то ми бла го си ља мо ову 
на мје ру. А ако је Ср бљем и то за зор но, да нам Аустри ја до пу сти по ма га ти сво јој бра ћи, то 
им свје ту је мо, нек се жу ре пру жи ти им по моћ, ко ју нужд но тре ба ју. /.../ Ни је не го за сље-
пље ност, што има Ср бах, ко ји хо ће да та је, да у Тур ској има и Хр ва тах. Хи сто ри ју и жи вот 
ни је мо ћи ни ушут ка ти ни ула шка ти. /.../ Што ми Ма ђа ром го во ри мо о сво јих вир ту ел них 
зе мљишт них пра вих, то је за то, јер зна мо, гдје тра же, да не са мо Хр ват ска, Сла во ни ја и 
Дал ма ци ја, већ и Бо сна, Ср би ја итд. има спа да ти на кру ну св. Стје па на. Ми не же ли мо се би 
ни ти бра ћи сво јој у Бо сни, кад им сва не да нак сло бо де, суд би ну вој вод ских Ср бах.“ – Срби 
у Војводини налазили су се у то време под непосредном мађарском управом, пошто је 1859. 
укинуто Војводство српско и Тамишки Банат као посебна круновина.

74 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 172 (151).
75 Д. Стра ња ко вић, Ру си ја и пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум, нав. де ло, 194.
76 М. Ђу ри чић, По сле ди це стра да ња срп ског на ро да, нав. де ло, 41.
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гра на ти ма из Оде се, ко ји су по мо гли ње го во осни ва ње.77 Си ма Ан дре је вић 
Игу ма нов, ко ји је у вре ме осни ва ња Мо сков ског до бро твор ног ко ми те та жи-
вео та ко ђе у Оде си, сту пио је у ве зу са Бу га ри ма у том гра ду, али се бр зо с 
њи ма раз и шао, по што је при ме тио да на сто је да бу га ри зи ра ју Ма ке до ни ју.78 
У вре ме ка да је уго вор о са ве зу – ка ко је за пи сао Бан – био „пот пи сан“, до-
га ђа ји у Ита ли ји већ су би ли узе ли дру га чи ји ток. От кло ње на је мо гућ ност 
но вог ра та, али је Бан и да ље тра жио да се на ста ве при пре ме за уста нак, 
за сно ва не на тим прет по став ка ма. Он је и сам био све стан да је цео рад од-
бо ра пре ко Хр ва та био и су ви ше „за пле тен у ствар та ли јан ску,“ о че му је, 
де цем бра 1860, пи сао Цвет ку Ра јо ви ћу.79 Кра јем апри ла 1861, ка да је од бор 
већ био пред рас пу шта њем, са зна је мо да је Бан та да још увек ве ро вао да ће 
се – ка ко се из ра зио – „ве ли ки до га ђа ји“ из Ита ли је уско ро, а нај ка сни је за 
го ди ну да на, пре не ти на Бал кан.80 За то је по ње го вом уве ре њу тре ба ло са-
чу ва ти уста нич ку ор га ни за ци ју за тај тре ну так, иако је рад од бо ра већ био 
откривен и иза зи вао стал не при ти ске ве ли ких си ла на Ср би ју, да об у ста ви 
ро ва ре ња про тив Тур ске.

Оруж је и ба рут на ба вљао је Срп ско-бо сан ски од бор пре ко вој них и 
по ли циј ских скла ди шта и у Вој ном за во ду у Кра гу јев цу. Ба рут је скла ди-
штен у Љу бо ви ји и у Ша бач ком и Ва љев ском на чел ству. Но вем бра 1860. у 
Љу бо ви ји је би ло ускла ди ште но 600 ри зми ба ру та, а у Шап цу 300 ри зми.81 
За пра вље ње ме та ка, но вем бра исте го ди не, ис пла ће но је 300 ду ка та Стан-
ку фи шег џи ји из Кра гу јев ца. По све му су де ћи у из ра ди ме та ка по ма гао му 
је ве ћи број рад ни ка кра гу је вач ког Вој ног за во да, па је на сед ни ци од бо ра 
одр жа ној уочи Бо жи ћа 1861, од лу че но да се њих че тр на е сто ри ца и та мо-
шњи про то син ђел на гра де за пра зник са 32 ду ка та. На по чет ку ра да од бо-
ра цен тар за обу ку до бро во ља ца у Љу бо ви ји имао је 85 пу ша ка. По ред то га 
имао је још 80 пу ша ка у Шап цу и Ва ље ву.82 Срп ска вој ска у то вре ме и са ма 
је оску де ва ла у на о ру жа њу. По ред оруж ја ко је је би ло у по се ду гра ђа на на 
рас по ла га њу је има ла укуп но око се дам хи ља да пу ша ка. Про воз оруж ја 
кроз Аустри ју због ра та у Ита ли ји био је за бра њен све до ок то бра 1860. Ка да 
је у Бе чу об ја вље но ца ре во ре ше ње о уки да њу за бра не из во за и про во за 
оруж ја, на чел ство Глав не вој не упра ве за тра жи ло је од Ми ни стар ства ино-
стра них де ла да се из ве сти мо же ли се пре ко Аустри је на ба ви ти оруж је за 
срп ску вој ску. На ред не две го ди не срп ска вла да по ку ша ва ла је без у спе шно 

77 И. В. Чур ки на, Сло вен ское, нав. де ло, 146–147; Цон ко Ге нов, Славянски ֳ е ко ми ֳ е-
ֳи в Ру сия и бълֱар ско ֳ о осво бо ди ֳ ел но де ло (1858–1878), В. Търно во 1986, 16–23. Пр ви 
уго вор о фе де ра ци ји са Бу га ри ма скло пљен је 1862, у вре ме вла де Или је Га ра ша ни на. На 
че лу за јед нич ке др жа ве на ла зи ла би се срп ска ди на сти ја. Овај уго вор ни је имао ни ка кве 
ве зе са Ба но вим про јек том. Хр ва ти у ње му ни су ни по ме ну ти, по што је по ли тич ка кри за 
иза зва на по ра зом Аустри је, 1859. го ди не, и па дом Ба хо вог ап со лу ти зма би ла за вр ше на 
(Кли мент Џам ба зов ски, „Иде је и про јек ти у Ср би ји о срп ско-бу гар ској фе де ра ци ји у то ку 
1862. го ди не“, Bal ca ni ca, III, (1972) Бе о град, 362–364; Ми ло рад Ек ме чић, „Срп ски на род у 
Тур ској од сре ди не XIX ве ка до 1878“, у: Исто ри ја срп ског на ро да, V-1, Бе о град 1981, 496).

78 В. Т. (П. Ко стић), Ср би и Срп ки ње у При зре ну, нав. де ло, 340–341.
79 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 31 (док. 18).
80 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 189 (док. 165).
81 Ри зма – ме ра за ба рут. У јед ној ри зми на ла зи ло се 100 фи ше ка (Ми лан Вла ји нац, 

Реч ник на ших ста рих ме ра у то ку ве ко ва, IV, Бе о град 1974, 790–791).
82 Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 17/57, 17/59; 17/71.



да на ба ви оруж је у Аустри ји по сред ством Па је Ча вло ви ћа, глав ног са рад-
ни ка Срп ско-бо сан ског од бо ра у Хр ват ској.83

Кра јем 1860. за пле ње на је ве ћа ко ли чи на оруж ја на сар дин ским ла ђа ма 
на до њем Ду на ву. Оруж је је пре во же но из Ита ли је за ма ђар ску и пољ ску 
ле ги ју у Вла шкој, што је у на ред ном пе ри о ду по ве ћа ло буд ност Аустри је и 
Тур ске.84 Озбиљ ни је ко ра ке за на бав ку пу ша ка и рат ног ма те ри ја ла пред у-
зе ла је срп ска вла да по сле Пре о бра жен ске скуп шти не (1861), на ко јој је 
усво јен за кон о устрој ству на род не вој ске.85 Апри ла 1862. одо бри ла је Ру-
си ја Ср би ји за те свр хе за јам од 300 хи ља да ду ка та.86 Ка да је тур ска по са да 
на Ка ле мег да ну бом бар до ва ла Бе о град (ју на 1862) пред у зе те су до дат не 
ме ре за на о ру жа ње вој ске. Кнез Ми ха и ло на сто јао је да пот пу но на о ру жа 
пр ви по зив на род не вој ске, ко ји је бро јао око 50.000 вој ни ка. До пре ма ње 
пу ша ка и рат ног ма те ри ја ла би ло је мно го те же од њи хо ве на бав ке, па је 
вла да гле да ла да због мо гу ћих за пле на не пре тр пи ве ћу ште ту. Бу ду ћи да 
се Аустри ја пла ши ла да је оруж је из Ср би је, у слу ча ју устан ка у Ма ђар ској 
мо гло би ти до ста вље но ма ђар ској и пољ ској еми гра ци ји, а ру мун ски кнез 
Алек сан дар Ку за, по сле на ве де не за пле не био из ло жен до дат ним при ти сци-
ма су сед них ве ли ких си ла, пре но ше ње оруж ја у Ср би ју ишло је спо ро и 
оте жа но. Ка да је оруж је ко нач но би ло до пре мље но на срп ску те ри то ри ју 
цр но гор ско-тур ски рат вођен 1862. био је већ окон чан, док је кнез Ми ха и ло 
у ме ђу вре ме ну био при ну ђен (3. ок то бра) да при хва ти од лу ке кон фе рен ци-
је у Кан ли џи, ко је су би ле не по вољ не по Ср би ју.87 Та ко је и дру га кри за у 
срп ско-тур ским од но си ма по чет ком ше зде се тих го ди на окон ча на без ра та.

V

Пре ма пла но ви ма Срп ско-бо сан ског од бо ра уста нак је тре ба ло да се 
по диг не пр во у Бо сни и Хер це го ви ни, а за тим да се про ши ри на Ста ру Ср би-
ју. Ка сни је је дат пред лог да уста нак за поч ну Ми ри ди ти, да би се на тај на-
чин от кло ни ла сва ка сум ња да иза уста ни ка сто је Ру си ја и Ср би ја.88 По ред 

83 На чел ство Глав не во е не упра ве – По пе чи тељ ству Ино стра ни Де ла, Бгд., 18. ок то-
бра 1869, АС, МИД-И, ф. I, р.131/1861, ИН 4258 (рол. 346); Љ. Дур ко вић-Јак шић, При лог 
про у ча ва њу, нав. де ло, 19, 22–23, 25, 30; Ра до слав Пе ро вић, Ди пло мат ски спор о пре но су 
срп ског оруж ја 1862 пре ко Ру му ни је, При лог исто ри ји срп ско-ру мун ских од но са, Го ди-
шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, XLVI II, Бе о град 1938, 189.

84 Но ви не су пи са ле да је пре во же но 50 хи ља да пу ша ка у сан ду ци ма са шам пањ цем 
(Срб ске но ви не, 146, 1860, 560; Љи ља на Алек сић, „Ми си ја Ми ло ја Леш ја ни на у Па ри зу, 
Лон до ну и То ри ну 1862. го ди не“, ИЧ, XXI, Бе о град 1974, 151). Срб ске но ви не пре не ле су 
ову вест из аустриј ских Тр шћан ских но ви на (Tri est Ze i tung).

85 Јо ван Ри стић, Спо ља шњи од но ша ји Ср би је но ви јег вре ме на, II, Бе о град 1887, 176–
178; Љ. Алек сић, Ми си ја Ми ло ја Леш ја ни на, нав. де ло, 149–150.

86 М. Ђ. Ми ли ће вић, „Кнез Ми ха и ло у спо ме ни ма не ка да шњег свог се кре та ра“, Из 
по след њих де вет го ди на кне же ва жи во та, Бе о град 1896, 73; Ле по са ва Цви је тић, „Пр ви 
за јам Кне же ви не Ср би је“, Фи нан си је, 4, Бе о град 1957, 132–134.

87 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кнез Ми ха и ло, нав. де ло, 75; Р. Пе ро вић, Ди пло мат ски спор, 
нав. де ло, 201; Љ. Алек сић, Ми си ја Ми ло ја Леш ја ни на, нав. де ло, 149–154; Г. Јак шић и В. 
Вуч ко вић, Спољ на по ли ти ка Ср би је, нав. де ло, 153–155.

88 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 30 (док. 18).
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Ко со ва и Ме то хи је у Ста ру Ср би ју укљу чи ва ни су у то вре ме и нео сло бо ђе-
ни кра је ви да на шње ју го и сточ не Ср би је (че ти ри окру га ко ја је Ср би ја до би-
ла 1878), за тим Ра шка област (Но во па зар ски сан џак), као и де ло ви да на шње 
Ма ке до ни је и се вер не Ал ба ни је.89 Не ула зе ћи у ве о ма оп шир не рас пра ве у 
до ма ћој и стра ној исто ри о гра фи ји о исто риј ским и ет нич ким гра ни ца ма 
на ју гу, овом при ли ком по треб но је ис та ћи да Ср би ја у ово вре ме ни је има-
ла те ри то ри јал них пре тен зи ја пре ма Егеј ској и Пи рин ској Ма ке до ни ји.90 
То је по треб но ис та ћи сто га што се у од ре ђи ва њу ју жних гра ни ца Ста ре 
Ср би је по не кад пре те ри ва ло, па су под тај по јам под во ђе не све обла сти 
ко је су у до ба ца ра Ду ша на јед но вре ме при па да ле срп ској сред њо ве ков ној 
др жа ви.91 У од ре ђи ва њу гра ни ца ме ђу по је ди ним на ро ди ма ни је се у то вре-
ме по ла зи ло од не ког ис кљу чи вог на че ла, би ло исто риј ског, на ци о нал ног 
или ет нич ког. У по ле ми ци са атин ским ли стом Фи ло па трис и тр шћан ским 
Име ра, ко ју је у зва нич ним Срб ским но ви на ма, 1857, во дио про фе сор Ли-
це ја Вла ди мир Јак шић, ис так ну то је да је са свим при ро дан про цес да се 
Гр ци у Ср би ји сје ди не са Ср би ма, као што ће, на дру гој стра ни, да се пре-
то пе и сје ди не са Гр ци ма мно го број ни Ср би, Бу га ри и дру ги Сло ве ни, ра-
су ти по пре де ли ма чи сто грч ким, где Ср би ја не ма ни ка квих пре тен зи ја.92 

У де таљ но раз ра ђе ном пла ну о при пре ми устан ка у Бо сни и Хер це го-
ви ни би ло је пред ви ђе но да се у око ли ни Ко сов ске Ми тро ви це са ста ви је-
дан по моћ ни кор пус, ко ји би спре ча вао про дор тур ске вој ске из прав ца Ру-
ме ли је. Слич ни пла но ви за слу чај пре но ше ња рат них деј ста ва на Бал кан 
пра вље ни су и пре по чет ка ру ско-тур ског ра та, 1853. го ди не.93 Раз ма тра ју-
ћи по чет ком 1858. пла но ве о устан ку, се кре тар кне за Да ни ла Јан Вац лик 
сма трао је да би цр но гор ска вој ска мо гла да пре се че про лаз тур ској вој сци 
пре ко Но во па зар ског сан џа ка ка Бо сни и Хер це го ви ни.94 У пла но ви ма Срп-
ско-бо сан ског од бо ра, као и пла ну Ан то ни ја Оре шко ви ћа, ко ји је са чи њен 

89 До Пр вог свет ског ра та нај у глед ни ји срп ски на уч ни ци, укљу чу ју ћи и Јо ва на Цви-
ји ћа сма тра ли су Скоп ску област за не спор ни део Ста ре Ср би је. Ру ски кон зул у При зре ну 
Иван С. Ја стре бов та ко ђе је ову област сма трао за срп ску, иако ју је ру ска ди пло ма ти ја 
Сан сте фан ским ми ров ним уго во ром, 1878, укљу чи ла у Ве ли ку Бу гар ску. По ме ну ти Сто јан 
Ива нов Ве зен ко вић, из Кру ше ва, ко ји је као срп ски по ве ре ник, 1867, об и шао де ло ве Ма ке-
до ни је, Ал ба ни је, Цр не Го ре и Ни шког сан џа ка, сма трао је да се Ср би ја на ју гу гра ни чи са 
Те са ли јом (АС, ИГ, 1626, стр. 3; Јов. Ри стић, Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је за вре ме срп ских 
ра то ва за ослобoђeње и не за ви сност 1875–1878, II, Бе о град 1898, 111; Јо ван Цви јић, „Глав не 
осо би не цен трал них обла сти Бал кан ско га по лу о стр ва“, у: Ј. Цви јић, Го во ри и члан ци, Са-
бра на де ла, књ. 3, т. 1, Бе о град, СА НУ, 1987, 108–111; Исти, „Рас по ред бал кан ских на ро да“, 
Гла сник Срп ског ге о граф ског дру штва, 2, Бе о град 1913, 249–250; И. Ја стре бов, „На ста вак 
бе ле жа ка из мо га пу то ва ња по Ста рој Ср би ји“, Гла сник СУД, 57, 1884, 42–43).

90 Ма ке дон ски исто ри чар Иван Ка тар џи јев при ме тио је да је по ве ре ник срп ске вла де 
у Се ре зу, у Егеј ској Ма ке до ни ји, Сте фан Вер ко вић, до 1868. го ди не ви ше ши рио бу гар ску 
не го срп ску свест (И. Ка тар џи ев, Сер ска та област 1780–1879: Еко ном ски, по ли тич ки и 
кул ту рен пре глед, Ско пје 1961, 143).

91 Јо ван М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, у: Спо ме ни ца Ст. Но ва ко ви ћа, 
Бе о град 1921, 162.

92 Срб ске но ви не, 102, 1857, 361; 105, 1857, 403.
93 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 168 (док. 149); Цр но гор ско-ру ски од-

но си, 1, нав. де ло, 367 (док. 45). 
94 Цр но гор ско-ру ски од но си, 1, нав. де ло, 322 (док. 38); Бран ко Па ви ће вић, Да ни ло I 

Пе тро вић Ње гош, Књаз цр но гор ски и брд ски: 1851–1860, Бе о град 1990, 186–187.
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две го ди не ка сни је, пред ви ђе на су ору жа на деј ства у свим тур ским про вин-
ци ја ма у су сед ству Ср би је, с тим што су се у пла но ви ма од бо ра у сре ди шту 
деј ста ва уста ни ка и до бро во ља ца на ла зи ле у пр вом ре ду срп ске зе мље, док 
је у Оре шко ви ће вом пла ну глав ни вој ни удар био окре нут пре ма Бу гар ској 
и имао ви ше ју жно сло вен ски ка рак тер.95

План Срп ско-бо сан ског од бо ра био је ско ро ис кљу чи во уста нич ки. По 
зах те ву ру ске ди пло ма ти је во ди ло се ра чу на о по ло жа ју Тур ске, ко јој је 
Па ри ским ми ров ним уго во ром био га ран то ван те ри то ри јал ни ин те гри тет. 
За то ни зва нич на Ру си ја, ни ти зва нич на Ср би ја ни су сме ле јав но да се ме-
ша ју у при пре ме устан ка.96 Ра чу на ло се са по бунaмa у за пад ним и сре ди-
шњим де ло ви ма европ ске Тур ске, у пр вом ре ду у Бо сни и Хер це го ви ни, за-
тим у по гра нич ној обла сти око Ни ша, на Ко со ву, Ме то хи ји и у Ма ке до ни ји. 
Још пре осни ва ња Срп ско-бо сан ског од бо ра пи сао је Ва си ли је Ф. Ко жев-
ни ков, се кре тар ру ског кон зу ла та у Бе о гра ду, да је у Бо сни све спрем но за 
уста нак, али да се „оче ку је ко нач на од лу ка са стра не.“97 Уста нич ка деј ства 
у Хер це го ви ни већ су би ла об но вље на, али су се та мо шњи уста ни ци на ла-
зи ли ско ро под ис кљу чи вим ути ца јем Цр не Го ре. Ср би ја је још за жи во та 
кне за Ми ло ша хер це го вач ким уста ни ци ма и Цр ној Го ри би ла обе ћа ла по-
моћ у на о ру жа њу и му ни ци ји. По пре у зи ма њу вла сти кнез Ми ха и ло на сто-
јао је да ис пу ни то обе ћа ње, што му је у ве ли кој ме ри и по шло за ру ком, 
за хва љу ју ћи тај ним ве за ма ко је су ус по ста вље не по сред ством Срп ско-бо-
сан ског од бо ра.98

О ула ску у рат Ср би је и Цр не Го ре ни је се у пр во бит ном пла ну го во-
ри ло, иако се у да љем раз во ју до га ђа ја во ди ло ра чу на о мо гућ но сти њи хо-
вог су ко ба са Тур ском. Ср би ја је има ла за да так да на о ру жа уста ни ке, да их 
снаб де му ни ци јом и пот по мог не спо соб ним вој ним во ђа ма, да се но ви уста-
нак, ако би до ње га до шло, не би за вр шио пот пу ним не у спе хом као уста нак 
у Бо сни 1858. За раз ли ку од уста на ка из пе де се тих го ди на, ка да је глав ну 
уло гу има ла Цр на Го ра, у пла но ви ма Срп ско-бо сан ског од бо ра глав ни спољ-
ни осло нац уста ни ка пред ста вљала је Ср би ја. Охра бре на ус пе си ма у ра ту 
1858, и ра ди очу ва ња пре сти жа, Цр на Го ра до шла је две го ди не ка сни је, на 
соп стве ну од го вор ност – ми мо пре по ру ка Ру си је и са гла сно сти Ср би је – у 
су коб са Тур ском (1862), али је би ла по ра же на. Ме ђу ве ли ким си ла ма Срп-
ско-бо сан ски од бор тра жио je осло нац у пр вом ре ду у Ру си ји. Ра чу на ло се 

95 Оре шко ви ћев план окре тао је Ср би ју ка Бу гар ској, сма тра ју ћи да на том про сто ру 
тре ба да бу де глав но бо ји ште срп ске вој ске. У Оре шко ви ће вом пла ну, за раз ли ку од пла на 
Срп ско-бо сан ског од бо ра, ни је се ве ро ва ло да су Ср би из Ста ре Ср би је и Бо сне спо соб ни 
да са ми ор га ни зу ју уста нак. Го во ре ћи о Бо сни и Хер це го ви ни аустриј ски кон зул у Бе о гра-
ду Аугуст Ленк ре као је да Аустри ја не мо же до зво ли ти да Ср би ја узме ове про вин ци је, 
али да не ма ни шта про тив ако се рас про стре у Бу гар ској. Та ко је Оре шко ви ћев план на не ки 
на чин био у скла ду са аустриј ским пла но ви ма на Бал ка ну (Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре-
ти, нав. де ло, 307, 314–315 /док. 221/; Пи сма Или је Га ра ша ни на Јо ва ну Ма ри но ви ћу, II 
/1859–1874/, при ре дио Ст. Лов че вић, Бе о град 1931, 199 /док. 232/; Дра го слав Стра ња ко вић, 
Или ја Га ра ша нин, Кра гу је вац 2005, 388). 

96 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 172 (док. 151).
97 За ру бежные славяне и Рос сия, нав. де ло, 211–212 (док. 183).
98 Ар хив СА НУ, ЈР, XII/5, 566, стр. 4; В. Ћо ро вић, Лу ка Ву ка ло вић, нав. де ло, 67–68; 

Љ. Дур ко вић-Јак шић, При лог про у ча ва њу, нав. де ло, 19–21.
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са бла го на кло ним др жа њем Фран цу ске, а у слу ча ју ши рих за пле та, не ве-
за них за де лат ност Ср би је и Срп ско-бо сан ског од бо ра, и на са рад њу са ита-
ли јан ским и ма ђар ским ре во лу ци о нар ним по кре том. Пр во бит не ком би на-
ци је пред сед ни ка од бо ра Ма ти је Ба на о са рад њи са Аустри јом от па ле су у 
то ку ок то бра 1860, ка да је из Ру си је до би је на пр ва ра та тра же них сред ста-
ва у из но су од 3.000 це сар ских ду ка та, ко ја су до брим де лом утро ше на на 
по моћ хер це го вач ким уста ни ци ма.99

Пре ма пла ну Срп ско-бо сан ског од бо ра укуп не уста нич ке сна ге са чи-
ња ва ло би 32.000 Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не, 8.000 из Ста ре Ср би је и 
3.000 Цр но го ра ца. Ра чу на ло се и на са рад њу са Ал бан ци ма. У слу ча ју да 
се су коб пре не се на Ста ру Ср би ју, Ал ба ни ју и Ма ке до ни ју пла ни ра но је да 
се на о ру жа 20.000 Ми ри ди та.100 Сре ди ном де цем бра 1860. пи сао је Ма ти ја 
Бан Цвет ку Ра јо ви ћу да са Ми ри ди ти ма ни је ни шта до го во ре но, по што се 
још ни су сте кли усло ви за уста нак. Твр дио је да он те до го во ре мо же ла ко 
да оба ви, по што од ра ни је по зна је све њи хо ве глав не во ђе.101 То ком про те-
клих го ди на ми ри дит ски во ђа Биб До да по ка зи вао је спрем ност да за јед но 
са Цр ном Го ром ра ту је про тив Тур ске. Ка то лич ки Кли мен ти у овом пла ну 
ни су из ри чи то по ме ну ти, иако су са њи ма од ра ни је по сто ја ле по ли тич ке 
ве зе. О Ал бан ци ма му сли ман ске ве ре у сред њој и ју жној Ал ба ни ји пре вла-
да ва ло је у то вре ме ми шље ње да ни су вер ски фа на ти ци као му сли ма ни 
сло вен ског по ре кла у Бо сни, али да их на ци о нал но осе ћа ње, ипак, одва ја од 
оп штег по кре та за осло бо ђе ње од тур ске вла сти.102 

Пре ла ском у ислам то ком XVII и XVI II ве ка Ал бан ци из сред ње и ју-
жне Ал ба ни је, ко ји су жи ве ли заједно са грч ким и ро ман ским ста нов ни-
штвом, ни су пре зре ли хри шћан ске оби ча је. До сре ди не XIX ве ка на ла зи ло 
се код њих мно го дво ве ра ца, ко ји су јав но ис по ве да ли ислам ску ве ру, а тај но 
по што ва ли хри шћан ске, ка то лич ке или пра во слав не оби ча је. У по је ди ним 
кра је ви ма те дво вер це на зи ва ли су љар ма ни ма, што зна чи раз не бо је. Због 
по што ва ња хри шћан ства би ли су про го ње ни од стра не бе го ва, па су на-
шли за шти ту код ла тин ских све ште ни ка и фран цу ског по сла ни ка у Ца ри-
гра ду.103 Са свим дру га чи ји био је од нос Ал ба на ца пре ма ја ко про ре ђе ном 

99 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 30 (док.18); Ан то ни је Оре шко вић, „Пред лог 
рат ног и опе ра ци о ног пла на Ср би је“, Бе о град. /5. фе бру а ра/ 1863, у: Ср би ја и осло бо ди лач ки 
по кре ти, нав. де ло, 313 (док. 221); Г. Јак шић и В. Ј. Вуч ко вић, Спољ на по ли ти ка Ср би је, нав. 
де ло, 130–131.

100 Ге не рал ни план /Ма ти ја Бан – Вик то ру П. Ба ла би ну/, Беч, 19. IX/1. X 1860 (Ср би ја 
и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 165–166, 169–170 /док. 146/).

101 Са Ми ри ди ти ма је по сто јао до го вор с кра ја 40-их го ди на XIX ве ка (По ли тич ка 
ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 31 /док. 18/; Је ре ми ја Д. Ми тро вић, Срп ство Ду бров ни ка, Бе о град 
1992, 149).

102 „Бо сна у по чет ку 1858. го ди не“, II, Срб ске но ви не, 131, 1858, 501; В. Ћо ро вић, Лу ка 
Ву ка ло вић, нав. де ло, 68.

103 За пис П. Н. Стре мо у хо ва, 1857, у: Цр но гор ско-ру ски од но си, 1, нав. де ло, 294–295 
(док. 36); Ја ку бов ски (?) – „О Ал ба ни ји по во дом по сто је ћег по ло жа ја Тур ске“, 1866, и Из-
ве штај Ан ту на Гле зе ра о Ал ба ни ји, 1866, у: Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 
543–557, 558–563 /док. 347 и 348; Ле о полд Ран ке, Ср би ја и Тур ска у де вет на е стом ве ку, Пре-
вео Сто јан Но ва ко вић, У Бе о гра ду 1892, 512–513; Вла ди мир Сто јан че вић, „По ли ти ка Ср би је 
пре ма Ал ба ни ји у XIX ве ку, При лог по зна ва њу срп ско-ар ба на шких ве за при ја тељ ства у 
пе ри о ду од 1844. до 1875. го ди не“, у: В. Сто јан че вић, Ср би и Ар ба на си, нав. де ло, 97.
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срп ском жи вљу на се ве ру, пре ма срп ској гра ни ци, ко је ни је имао ко да за-
шти ти. По сле Крим ског ра та по ја чан је про цес исе ља ва ња срп ског ста нов-
ни штва са Ко со ва и Ме то хи је, иако су се рат не опе ра ци је од ви ја ле да ле ко 
од овог про сто ра. Сва ки уста нак или рат ко ји је Тур ска во ди ла са Ру си јом, 
Аустри јом, Ср би јом или Цр ном Го ром, пре и по сле овог вре ме на, пре пу-
штао је срп ско ста нов ни штво са мо во љи ло кал них тур ских вла сти и Ал ба-
на ца и до во дио до по ве ћа ног исе ља ва ња. Да се не би мо рао се ли ти, део срп-
ског ста нов ни штва пре шао је то ком XVI II и по чет ком XIX ве ка у ислам ску 
ве ру. Као иде о ло ги ја ислам је сла био на ци о нал но осе ћа ње пре ма на ро ду 
ко ји је по је ди нац пре ла ском у ислам оста вио. То ком XIX ве ка под при ти-
ском бе го ва ал бан ског по ре кла, ко ји су сво је ин те ре се иден ти фи ко ва ли са 
ин те ре си ма Осман ског цар ства, за по чео је про цес ал ба ни за ци је овог ста-
нов ни штва. Ру ски кон зул у При зре ну, Иван Ја стре бов и срп ски пу то пи сци 
XIX ве ка на зи ва ли су ове од на ро ђе не Ср бе „ар на у та ши ма“, за раз ли ку од 
пра вих Ал ба на ца. Пре да ње о при пад но сти пра во слав ној ве ри, по не кад и о 
срп ском по ре клу, са чу ва но је код де ла овог ста нов ни штва до кра ја XIX ве ка. 
У око ли ни зна чај ни јих сред њо ве ков них срп ских ма на сти ра из њи хо ве сре-
ди не би ра не су вој во де, ко је су бра ни ле ма на сти ре.104

Са рад ња са Ал бан ци ма на осло ба ђа њу од тур ске вла сти би ла је пред-
ви ђе на већ у Га ра ша ни но вом „На чер та ни ју“. То ком пе де се тих и ше зде се-
тих го ди на XIX ве ка одр жа ва ње од но са са Ал бан ци ма пре ћут но je пре пу-
шта но Цр ној Го ри, ко ја је с њи ма тра ди ци о нал но има ла те шњу са рад њу. 
Озбиљ ни је пре го во ре са Ал бан ци ма пред у зи ма ла је Ср би ја у вре ме ве ћих 
кри за у Евро пи, ка да се чи ни ло да су по вољ ни усло ви за оп шти уста нак на 
Бал ка ну. Пра ве ћи по чет ком ше зде се тих го ди на пла но ве о са рад њи са Грч-
ком и о бал кан ском са ве зу, за слу чај оп штег устан ка, та да шњи срп ски за-
ступ ник у Ца ри гра ду, Или ја Га ра ша нин, уви део је зна чај Ал ба на ца ко ји су 
на се ља ва ли про стор из ме ђу срп ског и грч ког на ро да. Апри ла 1861. пи сао је 
Га ра ша нин да би на сва ки на чин тре ба ло на сто ја ти да се Ал бан ци од вра те 
од Ту ра ка и при до би ју за са рад њу са су сед ним бал кан ским на ро ди ма.105 За 
ус по ста вља ње те шњих ве за са Ми ри ди ти ма по чет ком ше зде се тих го ди на 
на ро чи то је био за слу жан ка то лич ки све ште ник Га спар Кра сни ћи (или 
Кра сник), ко ји је на по чет ку Га ра ша ни но ве про па ган де (1846) по стао по ве ре-
ник срп ске вла де.106 За хва љу ју ћи тим ве за ма у вре ме цр но гор ско-тур ског 

104 По дат ци за исто ри ју срп ске цр кве, Из пут нич ких за пи сни ка И. С. Ја стре бо ва, 
Бе о град 1879, 127–133; То дор П. Стан ко вић, „Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898“, 
у: Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852–1912, Из бор, пред го вор и об ја шње ња Ду шан Т. 
Ба та ко вић, Бе о град 1988, 229–230, 242–253; Ле он ти је Нин ко вић, Срп ска ла вра Ви со ки Де ча-
ни, Пећ 1923, 45–47; В. Сто јан че вић, Ет нич ке, нав. де ло, 82–92; Исти, Исто риј ска про шлост 
Ср ба у Ме то хи ји, нав. де ло, 140–143, 210–217; Исти, „Об но вље на срп ска др жа ва и Ар ба на си 
1804–1876. го ди не“, у: Из срп ске исто риј ске про шло сти (1804–1918), V, Пи рот 2010, 103–106, 
118; Мир ко Бар јак та ро вић, „Ме ђу ет нич ки од но си Ср ба и Ар ба на са“, у: Ет нич ки од но си 
Ср ба са дру гим на ро ди ма и ет нич ким за јед ни ца ма, Бе о град 1998, 48–49.

105 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 197–198 (док. 168); Д. Стра ња ко вић, 
Или ја Га ра ша нин, нав. де ло, 314; В. Сто јан че вић, По ли ти ка Ср би је пре ма Ал ба ни ји, нав. 
де ло, 99–100.

106 Кра сни ћи /Кра сник, Кра сни/, дон Га спар /Га шпар, Кар ло или Јо штар/. За из ве-
шта је ко је је слао до би јао је од срп ске вла де го ди шње 240 та ли ра, ко ли ко је из но си ла пла та 
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ра та, 1862, Тур ци ни су ус пе ли да по диг ну Ми ри ди те про тив Цр не Го ре. Ве зе 
са по је ди ним се вер но ал бан ским во ђа ма имао је од ра ни је и пред сед ник 
Срп ско-бо сан ског од бо ра Ма ти ја Бан, али он у ово вре ме ни је до ла зио у те 
кра је ве.107

VI

Убр зо по сле Па ри ског ми ров ног кон гре са за по че ла је са рад ња Фран-
цу ске и Ру си је у ис точ ним ства ри ма, ко ја је по себ но учвр шће на по сле су сре-
та На по ле о на III и Алек сан дра II, у Штут гар ту сеп тем бра 1857.108 За хва-
љу ју ћи тој са рад њи оне мо гу ће но је тур ско ме ша ње у уну тра шње ства ри 
Ср би је у вре ме сме не ди на сти је, 1858. Оне мо гу ће на је и ин тер вен ци ја Аустри-
је и њен ути цај на из бор но вог срп ског кне за.109 Ко рист од те са рад ње има ла 
је и Цр на Го ра у вре ме ра та са Тур ском, 1858, и утвр ђи ва ња цр но гор ско-тур-
ске гра ни це, но вем бра исте го ди не. Од луч ност Цр не Го ре уочи но вог ра та 
са Тур ском (1862) сва ка ко је до брим де лом по ти ца ла од бла го на кло ног др жа-
ња На по ле она III, ко ји је у вре ме за пле та у Хер це го ви ни 1861, из ја вио да се 
не мо же ме ња ти ме ђу на род ни по ло жај Цр не Го ре, утвр ђен по сле по бе де на 
Гра хов цу.110 Ипак, нај ви ше ко ри сти од са рад ње Ру си је и Фран цу ске има ле 
су Ду нав ске кне же ви не (Вла шка и Мол да ви ја) и Ита ли ја ни, ко ји су у ово 
вре ме утр ли пут ује ди ње њу и ства ра њу соп стве них на ци о нал них др жа ва. 
Тур ска је са сво је стра не ко ри сти ла рат у Ита ли ји да из бег не спро во ђе ње 
ре фор ми, ко је је по сло ву Па ри ског ми ров ног уго во ра тре ба ло са ма да спро-
ве де, без ме ша ња ве ли ких си ла.111 

По ти сну та с Цр ног мо ра и из Вла шке и Мол да ви је, Ру си ја је све вре ме 
тра жи ла по вод за ме ша ње у тур ске ства ри. Апри ла 1856, не по сред но по за-
вр шет ку ра да Па ри ског кон гре са, пи сао је Је гор Ко ва лев ски ми ни стру спољ-
них по сло ва Алек сан дру Гор ча ко ву, да је по треб но пред у зе ти ме ре про тив 
не при ја тељ ског по сту па ња др жа ва, ко је же ле да под ри ју ути цај Ру си је на 
јед но вер но ста нов ни штво у Тур ској. Пред ло жио је да се Сло ве ни ма у Тур-

слу жбе ни ка сред њег ре да. Из ве шта је је слао пре ко Ма ти је Ба на. Ок то бра 1862. ухап сио га 
је Омер па ша Ла тас (А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 187–189, 213).

107 Од но си Ср би је и Цр не Го ре у XIX ве ку 1804–1903, при ре дио Пе тар По по вић, Бе о-
град 1987, 206 (док. 262); Д. Стра ња ко вић, Вла да уста во бра ни те ља, нав. де ло, 275, 277; В. 
Сто јан че вић, По ли ти ка Ср би је пре ма Ал ба ни ји, нав. де ло, 98, 101.

108 Emi le Bo ur ge o is, Ma nuel hi sto ri que de po li ti que étrangère, To me III, Le temps pre-
sent, Troisième eдition, Pa ris 1910, 429; Ди ми три је-Ди мо Ву јо вић, Цр на Го ра и Фран цу ска 
1860–1914, Це ти ње 1971, 21.

109 Па вле Ми љу ков, Ш. Се њо бос, Л. Езен ман, и др., Исто ри ја Ру си је, Бе о град 1959, 
699; Вла ди мир Јо ва но вић, Успо ме не, при ре дио и пред го вор на пи сао проф. др Ва си ли је 
Кре стић, Бе о град 1988, 87, 149.

110 Кон стан тин Пет ко вић, Цр на Го ра и Цр но гор ци, пре вео с ру ског Дра го Ћу пић, 
при ре дио Жив ко Ан дри ја ше вић, Под го ри ца 2005, 155–156; С. А. Ни ки тин, „Ди пло ма тиче-
ские от ноше ния Рос сии с южными славяна ми в 60-х го дах XIX в.“, в: Славянский сбор ник, 
I-II, Мо сква 1947, 264–265.

111 E. Bo ur ge o is, Ma nuel hi sto ri que de po li tique étrangère, III, о. c., 429–433, 435–461; Јо-
ван Ха џи Ва си ље вић, „Срп ски на род и тур ске ре фор ме (1852–1862)“, Бра ство, XV, Бе о град 
1921, 149; Б. Па ви ће вић, Да ни ло I Пе тро вић Ње гош, нав. де ло, 289–291.
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ској обра те са оп ште њем, на срп ском и бу гар ском је зи ку, у ко јем би им пре-
до чи ли да ће сво ја „пра ва и сло бо ду“, као и у про шло сти, мо ћи да оства ре 
је ди но уз по моћ Ру си је. У истом са оп ште њу би ло je ис так ну то да се ру ски 
цар са гла сио да пот пи ше Па ри ски ми ров ни уго вор тек по што се сул тан 
пред це лим све том оба ве зао да ће пра ва сво јих хри шћан ских по да ни ка по-
што ва ти исто ко ли ко и пра ва му сли ма на. Не зна се да ли је до тич но са оп-
ште ње упу ће но хри шћа ни ма у Тур ској, али се мо же при ме ти ти да су сви 
ко ра ци ру ске ди пло ма ти је на ред них го ди на пред у зи ма ни у скла ду с тим 
на че ли ма.112 

При ли ка за ве ће ме ша ње Ру си је у зби ва ња на ис то ку ука за ла се по за-
вр шет ку аустро-фран цу ског ра та, ка да је на гло осла био по ло жај Аустри је 
као глав не ње не су пар ни це на Бал ка ну. Сар дин ски кон зул у Бе о гра ду Фран-
че ско Астен го из ве стио је ма ја 1859. сво ју вла ду да Ру си ја ко ри сти за пле те 
у Ита ли ји да би по ве ћа ла свој ути цај у Ср би ји, с ци љем да но во на ста ле 
окол но сти упо тре би про тив Тур ске.113 Не спро во ђе ње ре фор ми на ко је се 
Тур ска оба ве за ла Па ри ским ми ров ним уго во ром уисти ну је пред ста вља ло 
оправ дан по вод да се обра ти па жња на по ло жај бал кан ских хри шћа на, по-
го то во сто га што су Ен гле ска и Фран цу ска стра те шку пре моћ ко ју су оства-
ри ле у вре ме Крим ског ра та ко ри сти ле за даље учвр шћи ва ње ути ца ја у зе-
мља ма ис точ ног Ме ди те ра на. 

Пр ве ди пло мат ске ко ра ке у прав цу ре фор ми пред у зе ла је ру ска вла да 
апри ла 1860, у вре ме ка да се чи ни ло, у ве зи с до вр ше њем ује ди ње ња Ита-
ли је, да би мо гло до ћи до но вог ра та Фран цу ске и Ита ли ја на са Аустри јом. 
Кнез Гор ча ков упо зо рио је Пор ту да до би ја вр ло не по вољ не ве сти о стра-
да њу хри шћа на у Тур ској. То би мо гао би ти узрок њи хо ве по бу не и ин тер-
вен ци је тур ске вој ске, што ру ски цар не би мо гао мир но да по сма тра.114

По чет ком ма ја кнез Гор ча ков по звао је по сла ни ке ве ли ких си ла у Пе-
тро гра ду и за тра жио да за јед но с њим ис пи та ју те шко и муч но ста ње хри-
шћа на у Тур ској, да би, за тим, две не де ље ка сни је, свим ве ли ким си ла ма 
упу тио рас пис, с пред ло гом да се са зо ве кон фе рен ци ја, ко ја би утвр ди ла 
до кле се сти гло са из вр ша ва њем ре фор ми. Да се не би ишло на кон фе рен-
ци ју, ен гле ски по сла ник у Ца ри гра ду сер Хен ри Бул вер, на го во рио је сул-
та на да сме ни ве ли ког ве зи ра и пре ду зме ис тра гу по во дом мно го број них 
жал би хри шћа на о зло у по тре ба ма тур ских вла сти. Ма ја 1860. за но вог ве-
зи ра по ста вљен је Мех мед па ша Ки бри зли, ко ји ни је био на кло њен срп-
ском на ро ду. Он је убр зо за тим кре нуо у оби ла зак Ни шког, При зрен ског и 
Ви дин ског сан џа ка, да би ис пи тао оправ да ност на ве де них жал би. Уз пом но 

112 С. А. Ни ки тин, Ди ֲ ло ма ֳ иче ские оֳ ноֵе ния Рос сии, нав. де ло, 262; Н. В. Зу е ва, 
Е. М. Ша хо ти на, „От ноше ние Рос сии к ту рец ким ре фор мам в Бол га рии (1856–1866 гг.)“, у: 
Цен ֳ ральная и юֱо-вос ֳ очная Евро ֲ а в но вое время, Сбор ник ста тей, Мо сква 1974, 196–197.

113 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 25 (док. 13). Сар дин ска вла да по сла ла је Астен-
га у Бе о град у до го во ру са Ла јо шем Ко шу том и ге не ра лом Клап ком да „на ли цу ме ста пра ти 
до га ђа ња у Ср би ји и де ло ва ње ру ске вла де на чи та вом Ис то ку“ (Ан ђе ло Там бо ра, Ка вур и 
Бал кан, пре в. Сне жа на Ми лин ко вић, пред г. Ник ша Стип че вић, Бе о град 2007, 73).

114 Го вор лор да Ра се ла о Ис точ ном пи та њу у бри тан ском пар ла мен ту, 21. ма ја 1860. 
го ди не. Го вор су у це ли ни пре не ле Срб ске но ви не (63, 1860, 252); В. И. Фрейдзон, „О бел-
град ском „ко ми те те“ М. Ба на (1860–1861)“, Славянский ар хив, Сбор ник ста тей и ма те ри а лов, 
Мо сква 1963, 100.
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пра ће ње европ ске штам пе ве ли ки ве зир за др жао се на пу ту до по чет ка ок то-
бра исте го ди не.115 Осни ва ње Срп ско-бо сан ског од бо ра, ав гу ста 1860, иако 
је исти имао и сво ју соп стве ну пред и сто ри ју, укла па ло се у те но ве од но се 
ме ђу ве ли ким си ла ма и по ја ча но ди пло мат ско при су ство Ру си је на Бал ка ну. 

У вре ме ка да је од бор осно ван, по сма тра но из пер спек ти ве ва зал них 
тур ских др жа ва и по ро бље них на ро да Осман ског цар ства, чи ни ла се као 
са свим из ве сна мо гућ ност из би ја ња устан ка или ра та на ши рем про сто ру 
Бал ка на. Зва нич не Срб ске но ви не би ле су пре пу не та квих на го ве шта ја. 
По чет ком 1861. пре не ле су Срб ске но ви не чла нак из Ди зра е ли је вог Де ли 
Њус-а, у ко јем се го во ри ло о на ци о нал ним по кре ти ма у Евро пи. Ис ти чу ћи 
да је иде ја на род ног је дин ства пре вла да ла код свих ро ман ских и не мач ких 
на ро да, и да је ве ли ке си ле ви ше не мо гу за у ста ви ти, Ди зра е ли јев лист на-
го ве шта вао је ка ко из по та је пре ти („вре ба“) и Ис точ но пи та ње, ко је ће мо-
ра ти да до ђе до из ра жа ја у на ред них де сет го ди на.116 У фран цу ској штам пи 
раз ми шља ли су у то вре ме ка ко да се оне мо гу ћи Ру си ја да се упли ће у 
уну тра шња пи та ња Тур ске. Кон зер ва тив ни Siècle пред ла гао је да се об но-
ви са мо стал на пољ ска др жа ва, чи ме би се раз дво ји ле Аустри ја, Пру ска и 
Ру си ја, ко је су по сле по де ле Пољ ске, кра јем XVI II ве ка, увек ме ђу соб но 
уса гла ша ва ле сво је ин те ре се на ис то ку. „Зар ми сле ен гле ски др жав ни ци – 
пи сао је овај лист, ја ну а ра 1861. го ди не – да би се и по сле пре врат ног вас-
кр сну ћа Пољ ске мо ра ли бри ну ти о ре ше њу Ис точ ног пи та ња?“117

Из бе гли це из Тур ске, са ку пље не у Ср би ји у ве ли ком бро ју, оче ки ва ле 
су уста нак у то ку ле та 1860, а ка да је ле то про шло по ме ри ли су сво ја иш-
че ки ва ња за про ле ће на ред не го ди не. При пре ме ко је је од бор тај но чи нио 
тре ба ло је да оправ да ју те њи хо ве на де. По сма тра чи ма са стра не чи ни ло 
се, ипак, да пи та ње ра та или ми ра за ви си ви ше од Тур ске не го од Ср би је. 
Тур ска је то ком 1860. мо би ли са ла 80 000 вој ни ка и кон цен три са ла ве ће сна-
ге у обла сти ма у су сед ству Ср би је, по ку ша ва ју ћи да за стра ши кне за Ми-
ло ша, ко ји је по до ла ску на пре сто по вео ак тив ни ју по ли ти ку на Бал ка ну. 
Кнез Ми лош тра жио је од Пор те да при зна до сто јан ство на след ног кне за 
ди на сти ји Обре но вић и да ис пу ни оба ве зе да те ха ти ше ри фом из 1830, на 
осно ву ру ско-тур ских уго во ра из 1826. и 1829. го ди не. Сул тан је на уоби ча-
јен на чин оду го вла чио са од го во ром, та ко да се ви со ка срп ска де ле га ци ја 
пред во ђе на пред сед ни ком вла де Цвет ком Ра јо ви ћем вра ти ла по сле не ко-
ли ко ме се ци у Бе о град нео ба вље ног по сла.118

Опа сност за из би ја ње не ми ра на Бал ка ну на ро чи то је до ла зи ла од ита-
ли јан ског на ци о нал ног по кре та и ма ђар ске и пољ ске еми гра ци је, ко ји су све 
вре ме док је по сто ја ла мо гућ ност но вог ра та са Аустри јом, и док пи та ње 
ује ди ње ња Ве не ци је са Ита ли јом ни је пре не се но на ди пло мат ски те рен, 

115 Јо ван Ри стић, Спо ља шњи од но ша ји Ср би је но ви јег вре ме на, I, Бе о град 1887, 379, 
381; Ј. Х. Ва си ље вић, Срп ски на род и тур ске ре фор ме, нав. де ло, 153–155.

116 Срб ске но ви не, 9, 1861, 36.
117 Срб ске но ви не, 7, 1861, 27.
118 Нил По пов, Ср би ја и Тур ска од 1861. до 1867. го ди не, Бе о град 1879, 13; Л. Ран ке, 

Ср би ја и Тур ска, нав. де ло, 442–443; Г. Јак шић и В. Ј. Вуч ко вић, Спољ на по ли ти ка Ср би је, 
нав. де ло, 16–19; „Акер ман ска кон вен ци ја, Је дрен ски уго вор, Ха ти ше ри фи од 1830. и 1833“, 
у: Исто ри ја, Ен ци кло пе диј ски лек си кон „Мо за ик зна ња“, 5, Бе о град 1970, 22, 233–234, 286.
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по на вља ли при че о ис кр ца ва њу га ри бал ди на ца у Дал ма ци ји.119 Зва нич не 
Срб ске но ви не пи са ле су, ја нуа ра 1861. го ди не, на осно ву пру ских ли сто ва, 
да је глав ни циљ Ита ли је осва ја ње Ве не ци је, „а сред ство за то европ ски 
пре врат“.120 О на сто ја њи ма ита ли јан ског на ци о нал ног по кре та слич но је 
пи сао и за гре бач ки По зор.121 Ру ски сла ви ста Вла ди мир Ла ман ски, пу ту ју ћи 
не што ка сни је (1863) по Ита ли ји, при ме тио је да ита ли јан ски на ци о нал ни 
по крет пре ла зи гра ни це Ита ли је и да ће у бу дућ но сти до ћи до су ко ба са 
Сло ве ни ма око Дал ма ци је.122 Аустриј ски из ве шта чи би ли су, та ко ђе, уве ре-
ни да Ита ли ја ни ра ди сво јих по тре ба иза зи ва ју не ми ре на Бал ка ну. На тај 
на чин по ку ша ва ло се по не где об ја сни ти и об на вља ње Хер це го вач ког устан ка 
кра јем 1860, иако су се ствар ни узро ци но ве бу не у Хер це го ви ни на ла зи ли 
у пре ве ли ким по ре зи ма и не по што ва њу до го во ра из 1859. од стра не тур ских 
вла сти.123

Окре та ње Ита ли ја на ди пло ма ти ји у ве зи са при са је ди ње њем Ве не ци-
је по ста ви ло је на нов на чин и пи та ње срп ског ује ди ње ња. На го ве ште на је 
мо гућ ност на док на де Аустри ји за пре пу шта ње ита ли јан ских зе ма ља Кра-
ље ви ни Сар ди ни ји. Већ кра јем 1860. Срп ско-бо сан ски од бор био је уз не ми-
рен ве шћу да у Фран цу ској пра ве пла но ве да се Бо сна и Хер це го ви на по ну ди 
Аустри ји у за ме ну за усту па ње Ве не ци је Ита ли ји. Иде ју о за ме ни при хва-
ти ла је и ен гле ска ди пло ма ти ја. Тај но су ши ре ни гла со ви да су хр ват ски по-
ли ти ча ри при ста ли да по др же пред лог да се Бо сна и Хер це го ви на при по ји 
Хаб збур шкој мо нар хи ји, с тим да бу де у ис тој др жав но прав ној це ли ни са 
Хр ват ском. По зи ва ју ћи се на ско ро скло пље ни срп ско-хр ват ски уго вор, Ма-
ти ја Бан пи сао је про ти Ра јев ском да не ве ру је да ће Хр ва ти са Аустри јом 
ста ти на су прот Срп ства. Ове при че иза зи ва ле су тим ви ше за бри ну тост што 
ни Ср би ја, ни ти Ру си ја у то вре ме ни су би ле у мо гућ но сти да се ору жа ним 
пу тем су прот ста ве та квом ре ше њу. Ма ти ја Бан уве ра вао је про ту Ра јев ског 
да би Ср би из Бо сне и Хер це го ви не у слу ча ју до но ше ња од лу ке о аустриј-
ској оку па ци ји мо гли са ми да оме ту ње но из вр ше ње.124 О тим пла но ви ма 
би ли су оба ве ште ни и ру ски сло ве но фи ли, па је гро фи ца Блу до ва мо ли ла 
про ту Ра јев ског да оба ве сти ми тро по ли та Ми ха и ла о мо гућ но сти да се Бо-
сна и Хер це го ви на тај ним ди пло мат ским до го во ри ма на ђе у окви ру ве ли ке 
ка то лич ке сло вен ске др жа ве под вла шћу Хаб збур га.125

119 Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, По ли ти ка Ита ли је пре ма Ср би ји до 1870. го ди не, Бе о-
град 1979, 111.

120 Срб ске но ви не, 2, 1861, 6; А. Там бо ра, Ка вур и Бал кан, нав. де ло, 129.
121 Eugen Kva ter nik, Politički spi si, Ras pra ve, go vo ri, članci, me mo ran du mi, pi sma, Pri re-

di la Ljer ka Kuntić, Za greb 1971, 24.
122 За ру бежные славяне и Рос сия, нав. де ло, 265 (док. 235).
123 В. Ћо ро вић, Лу ка Ву ка ло вић, нав. де ло, 82–83, 88–91.
124 Кон цепт пи сма М. Ба на про ти М. Ра јев ском. Ду ку мент ни је да ти ран. По са др жа ју 

мо же се за кљу чи ти да је са чи њен кра јем де цем бра 1860, или у ја ну а ру 1861, Ар хив СА НУ, 
МБ, XVII, 17/66; Љи ља на Алек сић-Пеј ко вић, Став Фран цу ске пре ма Ср би ји за вре ме дру ге 
вла де кне за Ми ло ша и Ми ха и ла (1858–1868), Бе о град 1957, 13; Ра де Пе тро вић, „Иде ја о про-
да ји Бо сне и Хер це го ви не ше зде се тих го ди на 19. сто ље ћа“, Bal ca ni ca, VI II, Бе о град 1977, 
279–280; Д. Бе рић, Ру си ја и осло бо ди лач ки по крет, нав. де ло, 95–96.

125 Ју го сло ве ни и Ру си ја, II-1, нав. де ло, 133 (док. 93).
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Ве сти о мо гућ но сти аустриј ске оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не уз бу-
ни ле су вла ду у Бе о гра ду, па је пред у зе ла ди пло мат ске ко ра ке да утвр ди 
да ли су та кве при че осно ва не. По до ла ску на че ло вла де Или ја Га ра ша нин 
на ло жио је Ми ла ну А. Пе тро ни је ви ћу, ван ред ном срп ском иза сла ни ку у 
Пе тро гра ду, да се рас пи та код Гор ча ко ва да ли се у ди пло мат ским кру го-
ви ма за и ста обе ћа ва Аустри ји Бо сна и Хер це го ви на за усту па ње Ве не ци је. 
Притом је додао, да ита ли јан ска ствар, ко ја је на по чет ку бу ди ла на де по-
ро бље них на ро да, „као да пре ти да по ста не опа сна за на шу на род ност“.126 

У пла но ви ма за осло бо ђе ње срп ског на ро да у Тур ској на са рад њу са 
ита ли јан ским и ма ђар ским на ци о нал ним по кре том ра чу на ло се ви ше због 
оп штих усло ва ко ји би омо гу ћи ли оства ре ње соп стве них на ци о нал них те-
жњи, не го што се ве ро ва ло у ду бље је дин ство по ли тич ких ци ље ва са овим 
по кре ти ма. Сти че се ути сак да је и ита ли јан ска вла да – из слич них по тре-
ба – на сто ја ла да очу ва ре во лу ци о нар но рас по ло же ње на Бал ка ну, иако се 
са ма по сле при кљу че ња Лом бар ди је све ви ше окре та ла ди пло ма ти ји, по-
ку ша ва ју ћи тај ним спо ра зу мом са Аустри јом и уз по моћ при ја тељ ских си ла 
да до би је пре о ста ле ита ли јан ске зе мље.127 Из Фран цу ске су такође са ве то-
ва ли ита ли јан ску вла ду да бу де стр пљи ва. Па ри ски Opi nion пи сао је да се 
Ка вур „за це ло не ће ре ши ти ни на ка кву од ва жну и опа сну по ли ти ку.“ Он 
зна ста ње Аустри је, па мо же да се узда у де ло вре ме на.128

VII

Сре ди ном де цем бра 1860. по сле ду жег бо рав ка у Ста рој Ср би ји у Бе о-
град се вра тио За ри ја Кур тић. О ста њу у тим обла сти ма под нео је по дро бан 
из ве штај Ма ти ји Ба ну, о че му је пред сед ник од бо ра већ су тра дан пи сао 
про ти Ра јев ском, ко ји је у то вре ме био и зва нич ни пред став ник Мо сков-
ског сло ве но фил ског ко ми те та у Аустри ји. Кур тић је до нео ви ше тур ских 
фер ма на и ра зних пи са ма, из ко јих се мо гло ви де ти ка ко су Тур ци оти ма-
ли зе мљу од хри шћан ског ста нов ни штва. При ку пио је и мно ге кон крет не 
по дат ке о бе за ко њи ма тур ских вла сти. Пре ма ње го вом све до че њу, ста ње хри-
шћа на би ло је та ко жа ло сно, да су би ли спрем ни, у не до стат ку оруж ја, да 
са мо са се ки ра ма од мах уста ну про тив Ту ра ка, иако је на пра гу би ла зи ма.129

За ри ја Кур тић вра тио се у Бе о град два ме се ца по за вр шет ку из ви ђа ња 
Ки бри зли Мех мед па ше у Ста рој Ср би ји и Бу гар ској. Ово из ви ђа ње при ву кло 
је ве ли ку па жњу европ ске јав но сти и ди пло ма ти је га рант них си ла. Ка ко у 

126 По ли тич ка ак ци ја Ср би је, нав. де ло, 67–69 (док. 46).
127 Ди пло мат ску ак ци ја за до би ја ње Ве не ци је мир ним пу тем за по че ли су Ита ли ја ни 

већ кра јем 1860. го ди не. До за до би ја ња Ве не ци је ну ди ли су пре ко са ве зничких др жа ва от куп 
или на док на ду Аустри ји у Бо сни и Хер це го ви ни. На сто је ћи да изо лу је Аустри ју од Не мач-
ког са ве за ита ли јан ски ге не рал Ал фон со Ла Мар мо ра за вре ме по се те Бер ли ну, фе бру а ра 
1861, по но во је из ја вио да Сар ди ни ја не ми сли да на пад не на Ве не ци ју (Срб ске но ви не, 150, 
15/27. XII 1860, 574; 11, 26. I/7. II 1861, 44; А. Там бо ра, Ка вур и Бал кан, нав. де ло, 129–131; 
А. Хер цен, Про шлост и раз ми шља ња, нав. дело, 343, 729.

128 Срб ске но ви не, 2, 1861, 6.
129 Ју го сло ве ни и Ру си ја, II-1, нав. де ло, 28–29 (док. 11); За ру бежные славяне и Рос сия, 

нав. де ло, 8, 502.
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јав ном мње њу, та ко и у ди пло мат ским кру го ви ма, по сто ја ле су раз ли чи те 
оце не о успе шно сти ми си је ве ли ког ве зи ра. Ен гле ски по сла ник у Ца ри гра ду 
на сто јао је да при бли жи ста но ви шта ве ли ких си ла, на ро чи то ру ско и ен гле-
ско, ко ја су се нај ви ше раз ли ко ва ла у по гле ду ре зул та та из ви ђа ња Ки бри-
зли Мех мед па ше. Пред ла гао је да се о из ви ђа њу не отва ра рас пра ва, већ 
да се па жња по све ти ад ми ни стра тив ним ре фор ма ма у Тур ској. Ка ко је при 
рас пра ва ма у ен гле ском пар ла мен ту ка сни је утвр ђе но, Бул вер је на сто јао 
да по ло жај хри шћа на у Тур ској пред соп стве ном вла дом при ка же у по вољ-
ни јем све тлу не го што је ствар но био. У том ци љу, тра жио је од ен гле ских 
кон зу ла у Тур ској, ко ји су му би ли пот чи ње ни, да из ме не и кри во тво ре сво је 
из ве шта је. На тај на чин ути цао је он на ен гле ску штам пу и бри тан ско јав но 
мње ње, а по сред но и на јав ност дру гих за пад них др жа ва, да у хри шћан ско- 
-тур ском спо ру по ка же ве ћу на кло ност пре ма Тур ској.130

По чет ком ју на 1860. ру ска ди пло ма ти ја са гла си ла се са ен гле ским зах-
те вом да тур ске вла сти са ме ис пи та ју узро ке мно го број них хри шћан ских 
жал би, од у ста ју ћи та ко од соп стве ног пред ло га о са зи ву кон фе рен ци је ве-
ли ких си ла. У је сен исте го ди не, осе ћа ју ћи да је об ма ну та, ни је же ле ла да 
убла жа ва не по вољ не ути ске о деј ству ме ра ко је је при ли ком из ви ђа ња пре-
ду зео Ки бри зли Мех мед па ша. Од мах по ње го вом по врат ку у Ца ри град (11. 
ок то бра) ру ски по сла ник кнез Ло ба нов Ро стов ски у име цар ске вла де из ра-
зио је не за до вољ ство што је ве ли ки ве зир пре ки нуо из ви ђа ње пре не го што 
је об и шао и дру ге европ ске про вин ци је. Ки бри зли па ша прав дао се пре ра-
ним по чет ком је се њих ки ша због ко јих су пу те ви по ста ли пот пу но не про-
ход ни. У свом про те сту ру ски по сла ник по себ но је ис та као при мер Хер це-
го ви не, ко ја је баш у то вре ме, ка ко се из ра зио, по ста ла „по зор ни ца кр ва вих 
не ре да.“131 Уско ро по том, об ја вио је кнез Гор ча ков ме мо ран дум, у ко јем је 
из нео зва нич но ста но ви ште ру ске вла де. У ме мо ран ду му је кон ста то ва но 
да Ки бри зли Мех мед па ша сво јим из ви ђа њем ни је ни шта про ме нио, већ да 
је још ви ше за пла шио хри шћан ско ста нов ни штво, оста вља ју ћи га на ми-
лост и не ми лост ло кал ним тур ским моћ ни цима.132

Оп ту жбе ко је је кнез Гор ча ков из нео у ме мо ран ду му у пот пу но сти су 
од го ва ра ле ути сци ма ко је је о ста њу у Ста рој Ср би ји из нео За ри ја Кур тић. 
У скла ду с њи ма би ла су и све до чан ства дру гих за ступ ни ка Ср ба из Ста ре 
Ср би је, ко ји су сво јим жал ба ма за си па ли кон зу ла те и по слан ства ве ли ких 
си ла. Не по сред но по за вр шет ку ми си је Ки бри зли Мех мед па ше упу ти ли су 
Ср би из Пећ ке на хи је жал бу сул та ну по сред ством кон зу ла ве ли ких си ла у 
Бе о гра ду. У жал би је на ве де но по и ме нич но ви ше сто ти на зу лу ма у 69 ме ста 
у Ме то хи ји. У за кључ ку исте жал бе ис так ну то је, да по ред пра во слав них 
Ср ба стра да ју и ри мо ка то ли ци, као и Ци га ни и Тур ци Еле ра зи. На ве де но 
је, та ко ђе, да и по ред оп шир но сти жал бе ни је на ве ден ни де се ти део тур-
ских на си ља: „Не ма ку ће хри шћан ске ко ја ни је опљач ка на, не ма се ла, не ма 

130 Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 463 (док. 215); Ви ли јам Ден тон, Кри стја ни у 
Тур ској, Но ви Сад 1864, 8–12.

131 Срб ске но ви не, 61, 1860, 243; Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 458–461 (док. 213).
132 Ме мо ран дум ру ског пра ви тељ ства од 23. XII 1860/4. I 1861, Срб ске но ви не, 62, 16/28. 

V 1861, 319. У Срб ским но ви на ма уру чи ва ње овог ме мо ран дума по ми ња но је ме се ци ма ра-
ни је, али је цео ње гов са др жај до нет тек у ма ју.
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гра да, не ма цр кве, мо на сти ра, ко ји ни су про цви ле ли од зу лу ма.“ Од сул та на 
је тра же но да их за шти ти, или да их пре се ли у Ру ме ли ју или Ана до ли ју.133

У вре ме об но вље ног устан ка у Хер це го ви ни и цр но гор ско-тур ских за-
пле та ко ји су прет хо ди ли ра ту 1862, по ну де Га ри бал ди је вог ре во лу ци о нар-
ног по кре та из гле да ле су као са свим озбиљ не. На ди пло мат ском пла ну као 
по сред ник из ме ђу ита ли јан ских ре во лу ци о на ра и бал кан ских на ро да слу-
жио је Ђу зе пе Ма ци ни, ко ји је у то вре ме жи вео у Лон до ну. Ве зе на те ре ну 
одр жа ва не су по сред ством офи ци ра сло вен ског по ре кла ко ји су при сту пи ли 
до бро во љач ким је ди ни ца ма у Ита ли ји. За јед но са ма ђар ским и пољ ским 
еми гран ти ма, ко ји су се на ла зи ли у бли зи ни Ђу зе па Га ри бал ди ја, упу ти ли 
су по ру ку кне зу Ни ко ли да уско ро пла ни ра ју ис кр ца ва ње на Бал ка ну. Пољ-
ски еми гран ти осно ва ли су у Ка зер ти ок то бра 1860. Га ри бал дин ску ле ги ју 
са ста вље ну од при пад ни ка ра зних европ ских на ро да. Пред во дио ју је бив-
ши ар ти ље риј ски по руч ник у пру ској вој сци Мар јан Лан ги је вич.134 

По ру ку пољ ске и ма ђар ске еми гра ци је цр но гор ском кне зу пре нео је 
ка пе тан Адам Вра не ше вић, ра ни је аустриј ски, за тим срп ски офи цир, ко ји је 
у то вре ме као до бро во љац ра дио на обу ци ма ђар ских еми гра на та у ју жној 
ита ли јан ској вој сци. Вра не ше вић је кне зу Ни ко ли са Кр фа пре нео са др жај 
пи сма ма ђар ског ре во лу ци о нар ног ге не ра ла Иштва на Ти ра, ко ји се на ла зио 
у ита ли јан ској слу жби. Тир је обе ћа вао да ће са јед ном ма ђар ском и ита ли-
јан ском ле ги јом од око осам хи ља да до бро во ља ца до ћи у Тур ску у апри лу, 
нај ка сни је у ма ју 1862. Из ја вљи вао је да има до го вор са срп ском и грч ком 
вла дом. У исто вре ме пре шао би и Га ри бал ди са че ти ри ди ви зи је до бро во-
ља ца у Дал ма ци ју.135 Кнез Ни ко ла на ме ра вао је, ја ну а ра 1861. го ди не, да у 
Ита ли ју по ша ље се на то ре Ива Ра ко ва Ра до њи ћа и Ђу ру Ма та но ви ћа, да би 
пре ко бив ше цр но гор ске кне ги ње Да рин ке ус по ста вио не по сред но ве зу са 
ита ли јан ским на ци о нал ним по кре том.136

133 Жал ба је да ти ра на 20. ок то бра по ста ром ка лен да ру (Срб ске но ви не, 17. IX/21. II 
1861, 81–82). По пис зу лу ма об ја вљен је у бро је ви ма 13, 14, 15. и 16. Срб ских но ви на. Ко ли-
ко је на си ље би ло ра ши ре но по ка зу је при мер Пи ро та, ода кле је за не ко ли ко ме се ци у то ку 
1860. тур ској вла ди и сул та ну упу ће но 4.000 жал би (Бо ри сла ва Ли лић, Исто ри ја Пи ро та 
и око ли не, I део: „Пи рот у пе ри о ду тур ске вла сти 1804–1878“, Пи рот 1994, 119).

134 Ste fan Ki e ni ewicz, Pow sta nie styczni o we, War szawa 1983, 82; В. Ћо ро вић, Лу ка Ву-
ка ло вић, нав. де ло, 84.

135 Пи смо ге не ра ла Ти ра кне зу Ни ко ли усле ди ло је по сле од у ста ја ња Га ри бал ди ја од 
по хо да на Ве не ци ју. Га ри бал ди је од у стао од тог по хо да на из ри чи ту мол бу кра ља Вик то-
ра Ема ну е ла, ко ју му је пре нео упра во ге не рал Тир (Од но си Ср би је и Цр не Го ре у XIX ве ку, 
нав. де ло, 197–198 /док. 248/; Срб ске но ви не, 3, 1861, 10; Ди ми три је Ђор ђе вић, „При лог 
про у ча ва њу ми гра ци ја из Хаб сбур шке Мо нар хи је у Ср би ју 60-их и 70-их го ди на XIX ве-
ка“, у: Осло бо ђе ње гра до ва у Ср би ји од Ту ра ка 1862–1867. год., Збор ник ра до ва СА НУ, 
Уред ник ака де мик Ва са Чу бри ло вић, Бе о град 1970, 333; Не над Урић, „Вра не ше вић, Адам“, 
Срп ски би о граф ски реч ник, 2, Но ви Сад 2006, 313).

136 Р. Јо ва но вић пре ма дру гом де лу Д. Ву јо ви ћа /Цр на Го ра и Фран цу ска/ на во ди да 
је уме сто Ма та но ви ћа дру ги иза сла ник тре ба ло да бу де се на тор То дор Илић (Ди мо Ву јо-
вић, Кње ги ња Да рин ка, По ли тич ка ак тив ност, При лог исто ри ји Цр не Го ре, Це ти ње 1968, 
98–99; Ра до ман Јо ва но вић, По ли тич ки од но си Цр не Го ре и Ср би је 1860–1878, Це ти ње 1977, 
50). Кне ги ња Да рин ка на пу сти ла је Це ти ње 12. но вем бра 1860 (Д. Ву јо вић, 86). Оти шла је 
пре ко Ри је ке Цр но је ви ћа и Ба ра на Крф код се стре (88–89). У Рим је сти гла ја ну а ра 1861 
(90–91).
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Аустри ја је осе ти ла да би ис кр ца ва ње Га ри бал ди ја на Бал ка ну (у Дал-
ма ци ји или Ал ба ни ји), с мо гућ но шћу упо ред ног ра та с Фран цу ском и Ита-
ли јом, угро зи ло све ње не бал кан ске пла но ве и до ве ло у пи та ње и сам њен 
оп ста нак, па је гро зни ча во пред у зи ма ла ко ра ке код ве ли ких си ла да би пред-
у пре ди ла та кав раз вој до га ђа ја.137 Апри ла 1861. го ди не по ру чи ли су из Бе ча 
на Це ти ње да ће цр но гор ске еми гран те у Дал ма ци ји и Бо ки, ко ји су ро ва-
ри ли про тив ди на сти је Пе тро вић, уда љи ти да ле ко од гра ни це Цр не Го ре, ако 
кнез Ни ко ла обе ћа да у слу ча ју ис кр ца ва ња ка квих до бро во љач ких че та на 
ис точ ној оба ли Ја дра на не ће уче ство ва ти у њи хо вим по ду хва ти ма.138 Про-
тив по ди за ња оп штег устан ка на Бал ка ну, а по го то во на ру ша вањa те ри то-
ри јал ног ин те гри те та Аустри је из ван ита ли јан ских зе ма ља, ус про ти ви ле су 
се све ве ли ке си ле, укљу чу ју ћи и Ру си ју и Фран цу ску, та ко да су при пре ме 
за ис кр ца ва ње га ри бал ди на ца мо ра ле би ти об у ста вље не.139

VI II

Све се то де ша ва ло у вре ме ка да је Срп ско-бо сан ски од бор до био зна-
чај ну фи нан сиј ску по моћ из Ру си је и упу тио Ни ко лу Јо ва но ви ћа Ока на у 
Дал ма ци ју и на При мор је са за дат ком да пот по мог не ор га ни зо ва ње Хер це-
го вач ког устан ка. За оба ве шта ва ње Ма ти је Ба на ко ри стио је Ни ко Окан ши-
фре по себ но утвр ђе не за то под руч је. По све му су де ћи Окан је пр во до шао 
у Цав тат, ода кле је мо гао да одр жа ва ве зу са Ву ка ло ви ће вим уста ни ци ма у 
Зуп ци ма и око Тре би ња. Оруж је и му ни ци ју др жао је у ку ћи из ве сног дум 
Пе ре, нај ве ро ват ни је у Цав та ту.140 Ка да су аустриј ске вла сти по че ле да по-
до зре ва ју за мо лио га је дум Пе ро да оруж је из не се из ње го ве ку ће, па га је 
Окан по сред ством сво јих по ве ре ни ка пре ба цио у По по во по ље.141 Глав ни 

137 Го вор Ја ше Иг ња то ви ћа на Угар ском са бо ру, 1861. го ди не. у: Ја ков Иг ња то вић, 
Пу бли ци стич ки спи си, 1, при ре дио Жи ван Ми ли са вац, Но ви Сад – При шти на 1989, 189; 
Јо ван Ри стић, Бом бар до ва ње Бе о гра да (1862. го ди не), фо тотипско издање, Бе о град 2004, 
14–15; В. Ћо ро вић, Лу ка Ву ка ло вић, нав. де ло, 80–87. 

138 Вла дан Ђор ђе вић, Цр на Го ра и Аустри ја 1814–1894, Бе о град 1924, 163–164.
139 Љ. Алек сић-Пеј ко вић, По ли ти ка Ита ли је, нав. де ло, 99–101.
140 По све му су де ћи ра ди се о не ком Ср би ну ка то лич ке ве ре, ко јих је у то вре ме би ло 

нај ви ше у Ду бров ни ку и окол ним ме сти ма. Ре чи ца дум (ис ква ре но од дон, лат. do mi nus – 
го спо дин) ста вља на је у Дал ма ци ји и на При мор ју ис пред име на ка то лич ких све ште ни ка. 
Ср би ка то ли ци по ло жи ли су за кле тву Ма ти ји Ба ну ка да је као по ве ре ник срп ске вла де, ју ла 
1849. го ди не, ишао у Ду бров ник и на Це ти ње (Ко ста Ми лу ти но вић, „О по кре ту Ср ба ка то-
ли ка у Дал ма ци ји, Ду бров ни ку и Бо ки Ко тор ској 1848–1914“, Збор ник о Ср би ма у Хр ват-
ској, 1, Бе о град 1989, 36–37; Ј. Д. Ми тро вић, Срп ство Ду бров ни ка, нав. де ло, 149, 164–167, 
172, 185–186).

141 Ни ко Окан – Ма ти ји Ба ну, 10. V 1861, АСА НУ, М. Бан, XVII/30. Пи смо је пи са но у 
ме сту чи ји је на зив по чи њао ћи ри лич ним сло вом С, или ла ти нич ним Ц. Љу бо мир Дур ко-
вић-Јак шић озна чио је то ме сто као Скрад. Ме сто Скрад по сто ји у Гор ском Ко та ру и на 
Кор ду ну. По моћ из тих ме ста мо гла би се упу ти ти уста ни ци ма у се ве ро за пад ној Бо сни. 
Са др жај свих пи са ма ко је је Окан упу тио М. Ба ну /вид. нап. 142/ упу ћу је на за кљу чак да 
се ра ди о не ком ме сту ко је је би ло у бли зи ни Ву ка ло ви ће вих уста ни ка. Окан по ми ње др жа-
ње Ка зна чи ћа и Га љу фа ко ји су се уда љи ли од на род не стру је и при бли жи ли Ре ше та ру: 
„Оно мад не хте ли смо их ту ћи у ка зи ну.“ Ре ше тар је у то вре ме био окру жни пред стој ник у 
Ду бров ни ку и по на ло гу из Бе ча ухап сио је не ко ли ко гра ђа на Цав та та ко ји су оче ки ва ли 
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по ве ре ник за Дал ма ци ју био је Кр сто Ку ли шић. По кре ну ти су и не ка да-
шњи са рад ни ци Га ра ша ни но ве про па ган де у Вој ној гра ни ци и Хр ват ској, 
из вре ме на пре рас пу шта ња ор га ни за ци је, 1853. го ди не (Па вле Ча вло вић и 
др.). Ва жну уло гу у овој ак ци ји Срп ско-бо сан ског од бо ра има ли су бо сан-
ски фра њев ци, ко ји су иза зи ва ли ма ње по до зре ња код тур ских и аустриј-
ских вла сти од пра во слав них све ште ни ка. Са њи ма су ус по ста вље не ве зе у 
вре ме уста во бра ни те ља по сред ством Ма ти је Ба на и То ме Ко ва че ви ћа, ко ји 
су и са ми би ли при пад ни ци ка то лич ке цр кве.142

Ру си ја ни је же ле ла да се про тив Тур ске по кре ћу би ло ка кве ак ци је ко-
је би би ле из ван ње не кон тро ле, па је за то по др жа ла на сто ја ња Фран цу ске 
да се оне мо гу ћи ис кр ца ва ње Га ри бал ди ја на Бал ка ну. Ру ска ди пло ма ти ја 
би ла је на ро чи то осе тљи ва на по ду хва те у ко ји ма би мо гла да уче ству је и 
пољ ска еми гра ци ја, бу ду ћи да је она по ред Аустри је сво је ак ци је на сто ја ла 
да усме ри и про тив Ру си је. Кнез Гор ча ков упу тио је про тест ру мун ском 
кне зу Алек сан дру Ку зи ка да је до знао да пу шта да се у Вла шкој обра зу ју 
ма ђар ска и пољ ска ле ги ја.143 Да би се су прот ста ви ла ро ва ре њи ма пољ ске и 
ма ђар ске еми гра ци је ру ска ди пло ма ти ја по мо гла је пре ко све сло вен ских 
ко ми те та осни ва ње и рад Срп ско-бо сан ског од бо ра, ка ко би мо гла да усме-
ра ва и др жи под кон тро лом де лат ност мно го број них из бе гли ца из Тур ске, 
ко ји су се то ком про те клих го ди на на ста ни ли у Ср би ји. Пре ко од бо ра кон-
тро ли са не су до брим де лом и из бе гли це у Вој ној кра ји ни. Обра ћа ју ћи се ве-
ли ким си ла ма у ве зи с по ло жа јем хри шћа на у Тур ској, Ру си ја се по ста ви ла 
као за штит ник оп штег ми ра. У ди пло мат ској но ти ко ју је кнез Гор ча ков пре-
ко ру ског по сла ни ка у Па ри зу упу тио фран цу ској вла ди би ло је ис так ну то да 
је очу ва ње ми ра у Тур ској вр ло ва жно за очу ва ње оп штег европ ског ми ра.144

Срп ска вла да осе ћа ла је, та ко ђе, да би де лат ност мно го број них из бе-
гли ца тре ба ло ка на ли са ти, јер је стал но пре ти ла опа сност од са мо вољ ног 
пре ла же ња гра ни це, чи ме су по гор ша ва ни од но си са Тур ском, а Ср бијa из-
ла га на при ти сци ма ве ли ких си ла. Из ве шта ва ју ћи пред сед ни ка вла де Цвет-
ка Ра јо ви ћа, ко ји је пред во дио срп ску де ле га ци ју у Ца ри гра ду, о ста њу у 
зе мљи, ис ти цао је То ма Ко ва че вић, ју ла 1860, да су Ср би из Бо сне за јед но 
са Ср би ма из дру гих за гра нич них кра је ва и те го ди не, као и сва ког про-
ле ћа ра ни јих го ди на, чи ни ли при пре ме за упад у Тур ску, и да их у то ме 
не мо же ни шта по ко ле ба ти. Да би се спре чио ор га ни зо ван пре ла зак из бе-
гли ца у Бо сну на ре дио је кнез Ми лош, ју на 1860, да се по ја ча ју ме ре на 

да ће у Дал ма ци ју до ћи Га ри бал ди, Фран цу зи и Цр но гор ци. Ка зна чић и Га љуф су ду бро вач ки 
гра ђа ни. То по ни ми ко је по ми ње /Мр ци не, По по во, Зуп ци/ упу ћу ју на то под руч је. По ми-
ње Лу ку Ву ка ло ви ћа и раз вој хер це го вач ког устан ка (Gr ga No vak, „Veleizdajnički pro ces u 
Du brov ni ku godine 1861.–1862“, Ana li Hi sto rij skog in sti tu ta JA ZU u Du brov ni ku, III, Du brov nik 
1954, 75–83; Љ. Дур ко вић-Јак шић, При лог про у ча ва њу, нав. де ло, 20–21). 

142 Пре пи ска Ни ко ле Јо ва но ви ћа Ока на са Ма ти јом Ба ном, од де цем бра 1860. до ју на 
1861 (Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 23, 28, 30, 33, 56, 72); Љ. Дур ко вић-Јак шић, При лог про у ча-
ва њу, нав. де ло, 19–21.

143 Срб ске но ви не, 9, 1861, 36; Д. Бе рић, Ру си ја и осло бо ди лач ки по крет, нав. де ло, 
90–91.

144 Dépêche du prin ce Gortscha koff au com te Kis se leff, ambassadeur de Rus sie à Pa ris, 
Sa int-Pe ters bo urg, le 12 mai 1860, у: Les réfor mes et la pro tec tion des chréti ens en Tur qu ie 1673–
1904, par A. Scho poff, Pa ris 1904, 71–72.
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гра ни ци.145 У по ли тич ком сми слу моћ и ути цај еми гра ци је не мо же се по-
сма тра ти са мо по бро ју ре ги стро ва них из бе гли ца ко ји су до би ја ли др жав-
ну по моћ.146 На ор га ни зо ва њу устан ка ра ди ли су и мно ги Ср би ко ји су се 
ра ни је до се ли ли у Ср би ју и има ли срп ско по дан ство. 

По чет ком фе бру а ра 1861, Пор та је пре ко штам пе на па ла кне за Ми ха и-
ла што при ма из бе гли це и та ко пот по ма же не ми ре у су сед ним тур ским 
обла сти ма. Ка да је кра јем истог ме се ца пра вио при јем за Хур шид-па шу, но-
вог тур ског ко ман дан та Бе о град ске твр ђа ве, кнез је ис ко ри стио при ли ку да 
пред кон зу ли ма ве ли ких си ла по би је на ве де не оп ту жбе и из ја ви да са Тур-
ском на ме ра ва да одр жа ва до бре од но се. Не где у исто вре ме про гла си ла је 
Пор та ам не сти ју свих бо сан ских бе гу на ца и обе ћа ла им без бе дан по вра так 
у за ви чај. Ми ни стар ство ино стра них де ла об ја ви ло је 12. мар та ову на ред бу 
тур ске вла де у Срб ским но ви на ма, пре по ру чу ју ћи окру жним на чел стви ма 
да по ку ша ју да убе де из бе гли це да се вра те сво јим ку ћа ма.147 О из бе гли ца-
ма из Ста ре Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске у овом ак ту турскe вла де ни је 
би ло ре чи. Из ових обла сти би ло је у Ср би ји мно го ви ше из бе гли ца не го из 
Бо сне и Хер це го ви не, по што су Ср би из ових кра је ва ве ћим де лом бе жа ли 
у Аустри ју и Цр ну Го ру. Уме сто вра ћа ња у Тур ску, то ком на ред них ме се ци 
у Ср би ју су на ста ви ле да при сти жу но ве гру пе из бе гли ца, нај ве ћим де лом 
упра во пре ко ју жне и ис точ не срп ске гра ни це. Ју на 1861. кнез Ми ха и ло мо-
рао је да се прав да ен гле ском кон зу лу Џо ну Лон гвор ту, што због оп ште си-
ту а ци је у зе мљи не мо же да спре чи њи хов до ла зак и да по гра нич не срп ске 
вла сти јед но став но не ис пу ња ва ју ње го ва на ре ђе ња.148 

Бу ду ћи да је Цр на Го ра још увек глав ни осло нац сво је спољ не по ли ти ке 
на ла зи ла у Фран цу ској и по кла ња ла ве ли ку па жњу на сто ја њи ма ре во лу-
ци о нар них кру го ва у Ита ли ји, Ру си ја је све ви ше те жи ште сво је бал кан ске 
по ли ти ке пре но си ла на Ср би ју, ко ја је и са ма са сво је стра не би ла про тив 
не до вољ но ор га ни зо ва них и не про ми шље них су ко ба са Тур ском. За вре ме 
по се те Јо ва на Ма ри но ви ћа Пе тро гра ду, де цем бра 1860. го ди не, го во рио му 
је ру ски ми ни стар спољ них по сло ва, кнез Алек сан дар Гор ча ков, да цар ска 
вла да сма тра Ср би ју цен тром око ко јег би тре ба ло да се оку пе сви по ро-
бље ни на ро ди на Ба лка ну. Ен гле ски кон зул у Бе о гра ду из ве шта вао је да је 
Ср би ја сти ца јем окол но сти по ста ла сто жер око ко јег се оку пља ју сло вен ски 
на ро ди у Тур ској, док је Еуген Ква тер ник, по сле не у спе лих по ку ша ја да до би-
је по др шку Ру си је, пи сао Фра њи Рач ком да је ру ска по ли ти ка про срп ска.149 

145 АС, Ми ни стар ство уну тра шњих де ла, П, ф. VII, Р. 1/1860, ПН. 4959; ф. VII, Р. 
70/1860, ПН. 4837; Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 143–144 (док. 136); Нил По-
пов, Ср би ја и Тур ска, нав. де ло, 14.

146 У про ле ће 1861. зва нич но је би ло ре ги стро ва но хи ља ду из бе гли ца из Бо сне. Про-
це не су би ле да их има око две хи ља де (Ми лош Ја го дић, На се ља ва ње Кне же ви не Ср би је 
1861–1880, Бе о град 2004, 100–101; В. По по вић, Аграр но пи та ње у Бо сни, нав. де ло, 296; 
Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, I, Бе о град 1989, 635–636).

147 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кнез Ми ха и ло, нав. де ло, 33–34; Срб ске но ви не, 25, 1861, 125.
148 М. Ја го дић, На се ља ва ње Кне же ви не Ср би је, нав. де ло, 99–100.
149 Бран ко Па ви ће вић, Цр на Го ра у ра ту 1862. го ди не, Бе о град 1963, 89; Ра до ман Јо ва-

но вић, „Цр но гор ско-ру ски по ли тич ки од но си (1771–1917)“, у: Цр на Го ра у ме ђу на род ним 
од но си ма, Ти то град 1984, 35–36; Д. Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, нав. де ло, 675; Ljer ka 
Kuntić, „Kva ter nik i nje go vo дoba (1825–1871)“, u: Eugen Kva ter nik, Politički spi si, Za greb 1971, 21.
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Са о бра зно та да шњим ци ље ви ма ру ске по ли ти ке на Бал ка ну са ве то вао је 
кнез Гор ча ков вла ду у Бе о гра ду да из бе га ва да се упли ће у ма ње по бу не и 
не ми ре у су сед ним тур ским про вин ци ја ма, већ да на сто ји сво је др жа ње да 
уде си пре ма ду го роч ним осло бо ди лач ким ци ље ви ма. У не мо гућ но сти да 
сту пи у рат, Ср би ја је у за гра нич не кра је ве уба ци ва ла че те, ко је су има ле 
за да так да раз ву ку тур ске сна ге и та ко олак ша ју по ло жај хер це го вач ких уста-
ни ка и Цр не Го ре, али је, исто вре ме но, спре ча ва ла са мо вољ но пре ла же ње 
из бе гли ца у Тур ску. Иза зва ни су не ми ри и у обла сти ма Ста ре Ср би је, где 
је срп ско ста нов ни штво би ло у ве ћи ни, као и у по гра нич ним де ло ви ма Бу-
гар ске.150

Кнез Ни ко ла при да вао је пре ви ше ва жно сти уве ра ва њи ма из Ита ли је 
да је план о оп штем ра ту хри шћа на про тив Тур ске при хва ти ла и Ср би ја, 
иако му кнез Ми ха и ло ни је обе ћао ни шта ви ше од по мо ћи у оруж ју и рат-
ном ма те ри ја лу. Кра јем фе бру а ра 1861. се кре тар цр но гор ског Се на та То дор 
Илић до нео је кне зу Ми ха и лу сво је руч но пи смо кне за Ни ко ле, у ко јем је 
тра же но да се раз ја сне не до у ми це око устан ка и мо гу ћег ра та Ср би је и Цр не 
Го ре са Тур ском. Кнез Ми ха и ло по ру чио је кне зу Ни ко ли да Ср би ја ни у 
ком слу ча ју не на ме ра ва на про ле ће да сту пи у рат. Ис ко ри стио је при ли ку 
да пре ко Или ћа об ја сни кне зу Ни ко ли, да Вук Ка ра џић, ко ји је пре два ме-
се ца као ње гов иза сла ник по се тио Це ти ње, ни је до бро пре нео ње го ве ми сли 
и да је пре те рао у обе ћа њи ма.151 Ата на си је Ни ко лић, ко ји је био до бро упу-
ћен у тај не од но се срп ске ди пло ма ти је са су сед ним на ро ди ма, твр дио је ка-
сни је да је пред сед ник вла де Фи лип Хри стић (1860–61) бр зо пле то обе ћао 
кне зу Ни ко ли да ће се Ср би ја при дру жи ти Цр ној Го ри, ако ова за ра ти са 
Тур ском.152 Пре ма твр ђе њу Ма ти је Ба на Хри стић је одо брио и импро ви зо-
ва ни спо ра зум о са ве зу са Хр ва ти ма из де цем бра 1860.153

Те шко је про ве ри ти на ве де не Ни ко ли ће ве тврд ње, по што он у вре ме 
де ло ва ња Срп ско-бо сан ског од бо ра ни је био по све ћен у тај не при пре ме 
устан ка, као у вре ме вла де Или је Га ра ша ни на. Ако је Фи лип Хри стић за и-
ста обе ћао да ће Ср би ја да за ра ти са Тур ском, он да је то мо гао да учи ни 
са мо на осно ву оп штих про це на да је рат у том тре нут ку не из бе жан. У том 
га је сми слу оба ве шта вао и Ма ти ја Бан, твр де ћи да је ру ски цар при хва тио 
цео план и да је дао од ре ше не ру ке Ср би ји.154 Не спо ра зу ми о су шти ни срп-
ско-цр но гор ских до го во ра кра јем 1860. и по чет ком 1861. го ди не ути ца ли су 
на од но се две ју др жа ва и у на ред ном пе ри о ду, што је кнез Ни ко ла ве што 

150 Из ве штај И. Мар ко ви ћа (вид. нап. 43), АС, МИД, ПО, рол. 29, 721, пов. бр. 377; Н. 
Хри стић, Ме мо а ри, нав. де ло, 370–372; Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 487 (док. 226), 
489 (док. 227); Ми ха и ло И. По по вић, Исто риј ска уло га срп ске цр кве у чу ва њу на род но сти 
и ства ра њу др жа ве, Бе о град 1933, 121; В. По по вић, Аграр но пи та ње у Бо сни, нав. де ло, 
297–301; Ибра хим Те пић, „При лог за би о гра фи ју Ри сте Је и ћа“, Го ди шњак Дру штва исто-
ри ча ра БиХ, XXVI, С. 1985, 130–133; М. Пан дев ски, Уче шће Ма ке до на ца, нав. де ло, 177; Д. 
Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, нав. де ло, 651.

151 Р. Јо ва но вић, По ли тич ки од но си Цр не Го ре и Ср би је, нав. де ло, 50–51; Љи ља на 
Алек сић, „О ми си ји Ву ка Ка ра џи ћа на Це ти њу 1860–61. го ди не“, Ис то ри ски гла сник, 1–2, 
Бе о град 1958, 77–84.

152 А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 183.
153 Д. Стра ња ко вић, Ру си ја и пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум, нав. де ло, 197.
154 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 188–190 (док. 165).
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ко ри стио у на сто ја њу да се на мет не за пред вод ни ка у осло бо ђе њу и ује ди-
ње њу срп ског на ро да. Оду ше вље но Га ри бал ди јем и по кре том за ује ди ње ње 
Ита ли је срп ско јав но мње ње у Вој во ди ни би ло је ско ро је дин стве но на стра-
ни кне за Ни ко ле и Цр не Го ре.155

Пре за вр шет ка кри зе иза зва не устан ком у Хер це го ви ни, ко ја се за вр-
ши ла цр но гор ско-тур ским ра том и бом бар до ва њем Бе о гра да, Ср би ја ни је 
ус пе ла да на ба ви на о ру жа ње, иако је од 1860. го ди не на то ме не пре ста но ра-
ди ла. По сле по ра за Цр не Го ре у ра ту са Тур ском (1862), ру ска ди пло ма ти ја 
упу ћи ва ла је кне за Ни ко лу да при хва ти по ли тич ко пр вен ство Ср би је и да 
се спо ра зу ме са кне зом Ми ха и лом о ства ра њу за јед нич ке др жа ве, ина че ће 
да из гу би ру ску по др шку.156 По ру ке та кве вр сте упу ћи ва не су из Ру си је на 
Це ти ње и ра ни је, по сред ством Срп ско-бо сан ског од бо ра. По сле раз го во ра са 
В. Ба ла би ном у Бе чу, по чет ком ок то бра 1860, оба ве стио је Ма ти ја Бан Глав-
ни од бор да зва нич на Ру си ја не по др жа ва се па рат но уве ћа ва ње Цр не Го ре, 
че му су та да те жи ли кнез Ни ко ла и ве ли ки вој во да Мир ко, већ ује ди ње ње 
це лог срп ског на ро да у јед ну др жа ву, под вођ ством кне за Ми ха и ла III Обре-
но ви ћа.157

Ср би ја је, ипак, по др жа ла хер це го вач ке уста ни ке, али не с на ме ром да 
иза зо ве рат, већ да би из вр ши ла при ти сак на Пор ту да спро ве де ре фор ме, на 
ко је се оба ве за ла ни зом ме ђу на род них ака та. Та ква по ли ти ка Ср би је би ла 
је пот пу но у скла ду са на сто ја њи ма ру ске ди пло ма ти је да се уве де прав но 
ста ње, не са мо у хри шћан ским обла сти ма Тур ске на Бал ка ну, већ и на Бли-
ском ис то ку, где су хри шћа ни би ли из ло же ни ма сов ним про го ни ма и ис тре-
бље њу. По сле по ко ља хри шћа на у Је ме ну (Џе ди), Си ри ји и Ли ба  ну ен гле-
ска и фран цу ска ди пло ма ти ја при хва ти ле су ру ски пред лог да се из вр ши 
при ти сак на Ца ри град ра ди убр за ња ре фор ми, али, ипак, ни су из и шле из 
окви ра Па ри ског ми ров ног уго во ра, ко ји је од ре дио да их тур ска вла да са ма 
спро ве де без ме ша ња ве ли ких си ла.158 Не су гла си це ме ђу ве ли ким си ла ма 
ко ри сти ла је Пор та да на уоби ча јен на чин оду го вла чи са спро во ђе њем усво-
је них за ко на. У нај те жем по ло жа ју на ла зи ли су су хри шћа ни у обла сти ма 
у ко ји ма ни је би ло стра них кон зу ла, што је био слу чај са Ко со вом и Ме то-
хи јом, или су они би ли на кло ње ни тур ским вла сти ма. По ло жај уста ни ка у 
Хер це го ви ни бит но је по гор шан по сле не у спе шног по сре до ва ња ве ли ких 
си ла, а по себ но ка да је ко ман ду над тур ском вој ском пре у зео ис ку сни вој-
ско во ђа Омер па ша Ла тас.159

155 Љ. Алек сић-Пеј ко вић, По ли ти ка Ита ли је, нав. де ло, 111–114.
156 А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 183–185, 207–208; Б. Па ви ће вић, Цр на Го ра у 

ра ту, нав. де ло, 513–514; Кон стан тин Пет ко вић, Цр на Го ра и Цр но гор ци, Под го ри ца 2005, 
/Пред го вор Жив ка Ан дри ја ше ви ћа/: 14–15.

157 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 172 (док. 151).
158 Al bert Ma let et Ju les Isaac, Hi sto i re con tem po ra i ne дepuis le mi li eu дu XIX siècle, Pa ris 

1930, 168–169; Љ. Алек сић-Пеј ко вић, Став Фран цу ске, нав. де ло, 15. О по ко љу хри шћа на у 
Си ри ји 1860. пи са ле су ви ше пу та Срб ске но ви не. Нај у пе ча тљи ви ји је при лог пре нет из 
фран цу ског ли ста Mémo rial de Lil le (92, 1860, 369).

159 На пу ту за Хер це го ви ну, ма ја 1861, Омер па ша на вра тио је у Бе о град ску твр ђа ву. 
Оче ку ју ћи да ће кнез Ми ха и ло пр ви до ћи код ње га у по се ту из дао је све по треб не на ред бе 
за до чек, али је кнез од био да до ђе. Омер па ша ре као је, 1865, гру пи срп ских сту де на та у Па-
ри зу да је кнез Ми ха и ло по гре шио што та да ни је до шао, јер је хтео да го во ри о ства ри ма 
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IX

Пла но ви о уре ђе њу ју го и сточ не Евро пе по осло бо ђе њу од тур ске вла-
сти у кру го ви ма бли ским ру ском Дво ру пра вље ни су од по чет ка ра та са 
Тур ском, 1853. го ди не.160 У слу ча ју по бе де над Тур ском пла ни ра но је да се 
осну је пет др жа ва ко је би би ле об је ди ње не не ком вр стом фе де ра ци је са 
сре ди штем у Ца ри гра ду.161 Ја ну а ра 1854. пи са ла је гро фи ца Ан то ни на Блу-
до ва про ти Ра јев ском ка ко је пре во ди ла са срп ског је зи ка пи сма и члан ке о 
Ис точ ном пи та њу, ко ји су би ли „са вр ше но у ру ском и пра во слав ном ду ху.“ 
У њи ма се го во ри ло о ну жно сти да Ру си ја осло бо ди ју го и сточ ну Евро пу, 
укљу чу ју ћи и Ца ри град, и да обра зу је ви ше др жа ва пре ма је зич ком и на-
род но сном на че лу. Са Ср би јом би би ле ује ди ње не Бо сна, Хер це го ви на, 
Ста ра Ср би ја и Ска дар ска област.162 

У то ку 1855. при пре ми ла је ру ска ди пло ма ти ја про јект ре фор ми и пре-
у строј ства Тур ске на на че ли ма на ци о нал но сти и ад ми ни стра тив не са мо-
у пра ве, али за пад не др жа ве ни су при хва ти ле њен пред лог. Уме сто ру ског 
усво ји ле су тур ски пред лог ре фор ми (Ха ти ху ма јум), ко ји је на Па ри ском ми-
ров ном кон гре су угра ђен у ми ров ни уго вор као нај ви ши ме ђу на род ни акт.163 
На слич не пла но ве на и ла зи мо и у Ср би ји по чет ком ше зде се тих го ди на, у 
вре ме при пре ма за уста нак ве за них за де лат ност за гра нич не еми гра ци је 
оку пље не око Срп ско-бо сан ског од бо ра. О уре ђе њу од но са у Тур ској рас-
пра вља ло се у то вре ме и у сло ве но фил ским кру го ви ма. Освр ћу ћи се на 
пи смо гро фи це Блу до ве у ко јем су би ли из ло же ни по гле ди сло ве но фи ла, 
се кре тар ру ског по слан ства у Ца ри гра ду Ев ге ниј П. Но ви ков пи сао је, ју на 
1860. го ди не, Је го ру Ко ва лев ском да би у ју го и сточ ној Евро пи тре ба ло 
ство ри ти че ти ри са мо стал не др жа ве – ру мун ску, срп ску, бу гар ску и грч ку, 
са са мо стал ном уну тра шњом упра вом. Све ове др жа ве ста ја ле би под ру-
ским ути ца јем.164

од ко јих би Срп ство има ло ко ри сти. Ис ти чу ћи сво ја срп ска осе ћа ња, Омер па ша је ка зао 
да је два пу та мо гао да осво ји Це ти ње (1852–3), али да је на мер но оте зао са вој ним опе ра ци-
ја ма. Ре као је, та ко ђе, да ће Ср би ја сва ка ко јед ном осло бо дити и при са је ди ни ти Бо сну и Хер-
це го ви ну: „Ако та да бу дем жив, ра до ва ћу се то ме. Ну, је дан са вет за тај слу чај чуј те још 
са да од ме не. Бе го ви, спа хи је, по тур че ња ци, њи хо ва на зо ви ин те ли ген ци ја и ма ли део Му-
сли ма на-ва ро ша на у Бо сни и Хер це го ви ни – ни кад не ће би ти при ја те љи срп ства.“ Њи ма 
не тре ба по пу шта ти, „да не би по ква ри ли оста ли му сли ман ски на род та мо шњи. Тај на род, 
на про тив, са свим је дру го ја чи ји. Он не зна дру ги је зик до срп ски. Он је и сад ду хом Ср бин.“ 
(М. Ђ. Ми ли ће вић, Кнез Ми ха и ло, нав. де ло, 62–63; Јо ван Ђ. Ава ку мо вић, Ме мо а ри, При-
ре дио Сло бо дан Тур ла ков, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2008, 53–54).

160 Ру ски цар пред ло жио је Ен гле ској да пре пу сти ру ском ути ца ју Вла шку, Мол да ви-
ју, Ср би ју и Бу гар ску, а да она узме Еги пат и Ки пар. Ен гле ска је од би ла по ну ду и скло пи ла 
са вез са Фран цу ском, ко јој је сул тан, та ко ђе, дао, као што је ра ни је дао Ру си ји, пра во за-
шти те Све тих ме ста на ис то ку. (За пис Је го ра П. Ко ва лев ског о Ис точ ном пи та њу, 1861–62. 
го ди не, у: Цр но гор ско-ру ски од но си, 1, нав. де ло, 361, 363; Вла дан Ђор ђе вић, Евро па и Ру-
му ни ја, Бе о град 1911, 107).

161 За пис Је го ра П. Ко ва лев ског о Ис точ ном пи та њу, 1861–62, нав. де ло, 365, 372.
162 Ју го сло ве ни и Ру си ја, II-1, нав. де ло, 99–101 (док. 67).
163 Осво бо ди ֳ ельная борьба на ро дов Бо снии и Гер це ֱ о вины, нав. де ло, 234–239 /док. 

120/; Н. В. Зу е ва, Е. М. Ша хо ти на, Оֳ ноֵе ние Рос сии к ֳу рец ким ре фор мам, нав. де ло, 197.
164 Ру сия и бълֱар ско ֳ о, I-1, нав. де ло, 413 (док. 200); Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње 

и по ли ти ка Аустро у гар ске и Ру си је 1848–1878, Бе о град 2000, 110–111.
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Са зна њем ру ске ди пло ма ти је са чи нио је пред сед ник Срп ско-бо сан-
ског од бо ра не што дру га чи ји про јект о уре ђе њу ју жно сло вен ског про сто ра 
по осло бо ђе њу тих зе ма ља од тур ске вла сти. Ма ти ја Бан пред ви ђао је ства-
ра ње фе де ра тив не др жа ве, у ко ју би би ли укљу че ни Ср би, Хр ва ти и Бу га ри 
на це лом њи хо вом ет нич ком про сто ру. Пре ма твр ђе њу Ма ти је Ба на уго вор 
о са ве зу Ср ба и Хр ва та (Бу га ри би се при кљу чи ли ка сни је) са чи њен је у Бе о-
гра ду, 25. де цем бра 1860. (на ка то лич ки Бо жић), у ку ћи пред сед ни ка вла де 
и ми ни стра спољ них по сло ва Фи ли па Хри сти ћа.165 На са стан ку је би ло при-
сут но још не ко ли ко чла но ва срп ске вла де, као и се кре тар Кне же ве кан це-
ла ри је Ми лан Ђ. Ми ли ће вић. Ма ти ја Бан је на овом уго во ру пот пи сан као 
пред став ник Хр ва та у Бе о гра ду, иако је не по сред но пре ње го ве „ра ти фи ка-
ци је“ ишао у За греб на раз го во ре са Хр ва ти ма, из по то ње На род не стран ке, 
као иза сла ник срп ске стра не. У Хр ват ској су у то вре ме, по сле па да цен тра-
ли стич ке упра ве, во ђе не ве ли ке по ле ми ке о утвр ђи ва њу по ло жа ја Хр ва та у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји, али у кри лу Штро сма је ро ве по ли тич ке стран ке 
ни је би ло го во ра о ру ше њу Аустри је.

У пред го во ру уго во ра ис так ну то је ка ко оп ште име Или ри ја и Или ри 
ни је ус пе ло да про дре, па је за ме ње но име ном Ју го сла ви ја и Ју го сла ве ни.166 
На ве де но је да илир ско име ни је при хва ће но због не ра зу ме ва ња Ру си је, сла-
бог од зи ва срп ске вла де и ску че но сти срп ске ин те ли ген ци је.167 Као срп ске 
зе мље на ве де не су у уго во ру Но ва и Ста ра Ср би ја до Со фи је, се вер на Ал ба-
ни ја са Цр ном Го ром, сло вен ска Ма ке до ни ја, Дал ма ци ја са остр ви ма до ре ке 
Це ти не, Бо сна до ре ке Вр ба са и Вој вод ство срп ско са Сре мом и од го ва ра-
ју ћим де лом Вој не гра ни це.168 У хр ват ске зе мље укљу че ни су Хр ват ска и 
Сла во ни ја са де лом Вој не гра ни це ко ја им при па да, Истра са остр ви ма, сло-
ве нач ке зе мље, се вер на Дал ма ци ја до Це ти не и Бо сна до Вр ба са. Сви оста ли 
пре де ли ју го сло вен ски при па ли би Бу га ри ма. Ова квим про јек том уго во ра 
Бан се још ви ше уда љио од основ них смер ни ца срп ске спољ не по ли ти ке и 
убр зао рас пу шта ње од бо ра. 

По сле по ра за у Ита ли ји Аустри ја се бр зо опо ра вља ла, пре ба цу ју ћи по-
сте пе но те жи ште свог ин те ре со ва ња из до њег По ду на вља на про стор ју жно 
од Са ве и Ду на ва. Већ у то вре ме на и ла зи мо на по ку ша је Пру ске да Аустри ју 

165 Д. Стра ња ко вић, Ру си ја и пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум, нав. де ло, 192–199.
166 Илир ско име за ју го сло вен ске на ро де по ја вљу је се тек од ре не сан сног до ба, пр во 

у ла тин ским тек сто ви ма. Сам на род ни у Хр ват ској ни у Сла во ни ји, где је на род ни пре по-
род 30-их го ди на XIX в. по чео под на зи вом илир ски, ни је се слу жио тим име ном. Од XV в. 
ста лно ће се ши ри ти уве ре ње да су Хр ва ти по том ци ста рих Или ра, да кле аутох то ни у тим 
кра је ви ма. Па вле Ри тер Ви те зо вић /1652–1713/, не мач ког по ре кла, ус твр дио је да су на зи ви 
илир ски, сло вин ски и хр ват ски иден тич ни /1700/, и да су сви ју жни Сло ве ни Хр ва ти. Са ми 
илир ци про ме ни ли су уско ро сво је име у хр ват ско, али су за др жа ли пре тен зи је пре ма про-
сто ру и ду хов ном на сле ђу ко је је по ли тич ки, књи жев но и кул тур но пре ва зи ла зи ло гра ни це 
хр ват ског пле ме на. Аустри ја је по сле се о ба под Ар се ни јем III и Ар се ни јем IV илир ско име 
по ку ша ла да на мет не Ср би ма (Ilir ska an to lo gi ja, Književni do ku men ti hr vat skog pre po ro da, 
Sa sta vio i uvod na pi sao Dr Slav ko Ježić, Za greb 1934, 28–35; Jo sip Hor vat, Ljudevit Gaj, Nje gov 
život, nje go vo do ba, Za greb 1975, 232–236; Ј. Д. Ми тро вић, Срп ство Ду бров ни ка, нав. де ло, 
27–29, 140–141).

167 Д. Стра ња ко вић, Ру си ја и пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум, нав. де ло, 193; Љ. 
Дур ко вић-Јак шић, При лог про у ча ва њу, нав. де ло, 16–17.

168 Д. Стра ња ко вић, Ру си ја и пр ви по ли тич ки пи сме ни спо ра зум, нав. де ло, 194 (тач. 8).



од вра ти од бор бе за пр вен ство у не мач ком са ве зу, и да је упу ти да свој по-
ло жај као ве ли ка си ла по тра жи и утвр ди у ју жно сло вен ским зе мља ма под 
тур ском вла шћу. Не мач ка штам па убе ђи ва ла је Беч да мир но по вла че ње 
Аустри је с не мач ког про сто ра и ње но при ја тељ ство с Пру ском пред ста вља 
осно ву ве ли чи не и бу дућ но сти не мач ког на ро да на Ис то ку. „Ако Аустри ја 
до би је Пру ску за сваг да шњег при ја те ља – пи сао је лај пци шки Il lu strir te 
Ze i tung – ако /при том/ оста не у при ја тељ ству с Ен гле ском, он да ће јој, кад 
се ста не уре ђи ва ти тур ско на след ство, без ика кве сум ње при па сти сва зе-
мља на са да шњим ју жним гра ни ца ма ње зи ним, у ко јој жи ве Ју жни Сло ве-
ни. Хо ће ли Ср би ја хте ти или не, на то се он да не ће гле да ти.“169 Аустри ја 
ис ти сну та из Ита ли је, а за тим и из Не мач ке, при ти ска ла је све ја че Ср би ју 
и срп ски на род у це ли ни. Она је на тај на чин, ка ко се јед ном из ра зио На по-
ле он I, по ста ла „ге о граф ским не при ја те љем Ср би је.“170 Та ко је Ср би ја пре 
не го што је ус пе ла да по ве де би ло ка кав осло бо ди лач ки рат до би ла иза ле ђа 
још опа сни јег про тив ни ка од до тра ја ле Тур ске. Су ко би са Аустри јом, тим 
но вим су пар ни ком у бор би за пр вен ство на Бал ка ну, би ће пре не ти у на ред-
ни век.

Ин си сти ра ње ру ске ди пло ма ти је на ре фор ма ма у Тур ској ство ри ло је 
у Евро пи, ка ко је при ме тио Ко ва лев ски, до бо ко уве ре ње да Ру си ја тежи да 
оствари превласт на Ис то ку, ка ко у Ази ји, та ко и у европ ској Тур ској.171 За то 
је у про ле ће 1861. из вр шен за јед нич ки при ти сак ве ли ких си ла на Ср би ју да 
се об у ста ви сва ка де лат ност усме ре на про тив Тур ске. У ве зи с тим кнез Ми-
ха и ло био је при ну ђен, ма ја 1861, да рас пу сти Срп ско-бо сан ски од бор. Про-
ши ре њем де лат но сти на Хр ват ску и Вој ну гра ни цу од бор ни је ус пео да очу-
ва тај ност ка кву су зах те ва ли по сло ви од ре ђе ни пра ви ли ма о ра ду од бо ра.172 

При ку пив ши, у ме ђу вре ме ну, по дат ке с ра зних стра на о пред сед ни ку 
од бо ра, Ма ти ји Ба ну, ру ска ди пло ма ти ја по че ла је и са ма да гу би по ве ре ње 
у цео по ду хват. Ру ски иза сла ник Алек сан дар Ол хин, са знао је при про ла ску 
кроз Ср би ју за Ви дин, апри ла 1861. го ди не, да ро до љу би ви кру го ви у Бе о-
гра ду не це не Ма ти ју Ба на, да га, шта ви ше, сма тра ју стра ним шпи ју ном. 
Го во ри ли су му да Бан пре зи ре Сло ве не, иако јав но за сту па ми сао о ју жно-
сло вен ском ује ди ње њу.173

Срп ско-бо сан ски од бор пред ста вљао је јед ну ета пу из ме ђу уста нич ке 
ор га ни за ци је, ко ју је кра јем че тр де се тих и по чет ком пе де се тих го ди на XIX 
ве ка осно вао и по дроб но раз ра дио Или ја Га ра ша нин, и при пре ма за уста нак 
то ком ше зде се тих го ди на, по Га ра ша ни но вом по нов ном до ла ску на че ло 
срп ске вла де, де цем бра 1861. У вре ме ну у ко јем је од бор де ло вао, пи та ње 
дру штве них, по ли тич ких, при вред них и аграр них ре фор ми по ста вља ло се 
на раз ли чи те на чи не у свим европ ским др жа ва ма. У европ ским де ло ви ма 

169 „Шта бы Нем ци ра ди са Србiомъ и оста лимъ земляма, гди Ср би жи ве“, Срб ске но-
ви не, 88, Бе о град 1858, 344–345.

170 Ми ло рад Ек ме чић, „Ге о граф ски не при ја тељ Ср би је (Уло га ка то лич ке по ли тич ке 
иде о ло ги је у Ис точ ном пи та њу 1844–1878)“, у: Огле ди из исто ри је, дру го изд., Бе о град 
2002, 54.

171 За пис Је го ра П. Ко ва лев ског о Ис точ ном пи та њу, нав. до ку мент, 359.
172 Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 17/37; М. Ек ме чић, По ку ша ји, нав. де ло, 102–104.
173 За ру бежные славяне и Рос сия, нав. де ло, 331–332 (док. 306).
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Тур ске про цес дру штве них ре фор ми и да ље је за др жа ван на са мим по че-
ци ма. И по ред до но ше ња аграр них за ко на (Са фер ска на ред ба, 1859; Ле ско-
вач ки за кон, 1860) аграр но пи та ње оста ло је у осно ви не ре ше но.174 Пре ма 
јед ном из ве шта ју из Хер це го ви не, ко ји је по чет ком ше зде се тих го ди на са-
оп штен у Бри тан ском пар ла мен ту, се ља ку је, ка да пла ти све да жби не, оста-
ја ло са мо 33 по сто од це ло куп не же тве. По про це ни истог из ве шта ча ста ње 
је би ло го ре не го пре два де сет го ди на, на по чет ку ре форм ског про це са у 
Тур ској.175

Од го вор ни чи ни о ци и у Ср би ји и у Ру си ји би ли су све сни да вре ме ка да 
је осно ван Срп ско-бо сан ски од бор ни је би ло по год но за по ди за ње оп штег 
устан ка на Бал ка ну. Ње го вим осни ва њем, у том пре ла зном вре ме ну, и јед-
ни и дру ги на сто ја ли су да очу ва ју уста нич ки по лет и дух, и кон ти ну и тет 
тај ног уста нич ког ор га ни зо ва ња. На сто ја ли су, та ко ђе, да по мог ну хер це го-
вач ки уста нак и под стак ну ве ли ке си ле да при си ле Тур ску на спро во ђе ње 
ре фор ми. Са рад ња Ру си је са Фран цу ском, ко ја се про ду жи ла до Пољ ског 
устан ка (1863), ни је се од но си ла и на пот по ма га ње осло бо ди лач ких по кре та 
у Тур ској. Мно го број не из бе гли це из Тур ске, ко је су се на ла зи ле у Ср би ји, 
жа ли ле су се, ја ну а ра 1861, пре ко Ма ти је Ба на, На по ле о ну III, али од то га 
ни су има ли по себ не ко ри сти.176 Фран цу ски по сла ник у Ца ри гра ду, Ла ва лет, 
по др жао је, ја ну а ра 1861, де кла ра тив но Гор ча ко вље ву но ту, у ко јој се го во-
ри ло о не у спе шним ме ра ма сре ди шњих тур ских вла сти у по гле ду ре фор ми, 
али је то, по оп штем су ду, учи нио за то да би се про ду жио бо ра вак фран цу-
ског ин тер вент ног кор пу са у Си ри ји.

ISSUE OF REFORMS AND UPRISING IN TURKEY WITH A SPECIAL 
REVIEW ON THE ACTIVITIES OF THE SERBIAN-BOSNIAN BOARD 

AND RUSSIAN SLAVOPHILES (1860–1861)

by

Nenad Urić

Summary

The Serbian-Bosnian Board was founded in Belgrade, in August 1860, with the 
knowledge of the Serbian Government and the Prince. The foundation of the Board was 
supported by the Russian diplomacy through Slavophiles. The sponsor of the Board was the 
Serbian Metropolitan Mihailo, to whom Prince Miloš assigned the task to maintain relations 
with the refugees from Turkey. Immediately before the foundation of the Board, the secre-
tary of the Moscow Charity Committee Ivan Sergeevič Aksakov stayed in Belgrade. He 
brought to Serbia (in July 1860) the well-known Epistle from Moscow to the Serbs, which 
represented the basis of the Slavophile beliefs about the position of Serbia and Orthodox 

174 Вла ди мир Сто јан че вић, „По ли ти ка Кне же ви не Ср би је пре ма ле ско вач ком кра ју у 
вре ме до но ше ња ’Ле ско вач ког за ко на’ од 27. зил ка де 1275 (1860. го ди не)“, у: В. Сто јан че вић, 
Ју го и сточ на Ср би ја, нав. де ло, 177–187.

175 М. Ф. Хри стић, Ср би ја и Ен гле ска пре по ла ве ка, Ми си ја Фи ли па Хри сти ћа у Лон-
до ну 1863. го ди не, По бе ле шка ма из ње го вих успо ме на, Бе о град 1910, 231.

176 Ар хив СА НУ, МБ, XVII, 17/22.
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Christianity in the Balkans. Upon his return to Moscow, Aksakov ensured the amount of 
3000 ducats, which was enough to finance the work of the Board during several months. 
The paper determines the notion of Old Serbia according to the standpoints of that time, and 
investigates the role of certain persons who were engaged in the preparation of the uprising 
or represented a link with the Serbs from Old Serbia and Bosnia and Herzegovina. The larg-
est number of collaborators of the Serbian-Bosnian Board were refugees from Bosnia, which 
explains its name. The six-member Main Board included Zarija Kurtić, from the Vranje re-
gion, as a representative of Old Serbia. The Board maintained links with Russia through the 
consulate in Belgrade, Russian embassy in Vienna and protopresbyter Mihailo F. Rajevski, 
a priest of the Russian church at the same embassy. In a detailed plan about the preparation 
of the uprising, it was designed that in the vicinity of Kosovska Mitrovica an auxiliary cor-
pus should be organized, which would prevent the penetration of the Turkish army from the 
direction of Rumelia. The organizers also counted on the cooperation with the Miriditis. 
The total rebellious force comprised 32000 Serbs from Bosnia and Herzegovina, 8000 from 
Old Serbia, 3000 Montenegrians and 20000 Miriditis. 

Significant attention is devoted to the reforms in Turkey, which the Porte, despite 
passing the reformatory law and obligations adopted at the Paris Peace Treaty (1856), carried 
out very slowly and negligently. After the war in Italy (1859) and weakening of the Austrian 
influence in the Balkans, Russia increased the pressure on Turkey. Russian diplomacy criticised 
unsuccessful measures undertaken by the Grand Vizier Kibrisli Mehmed Pasha during his 
tour of some parts of Old Serbia and Bulgaria (1860). Upon the completion of the Grand 
Vizier’s trip (in October 1860), the Serbian-Bosnian Board sent Zarija Kurtić with a courier 
to Old Serbia and Macedonia. At that time, new complaints were filed by the Serbs from Old 
Serbia, which confirmed the standpoint of the Russian diplomacy that Kibrisli Pasha did not 
do anything significant in improving the position of the Christian population. The paper 
also investigates the relation of Serbia with Montenegro, both when it comes to the Herze-
govina uprising and to the possibility of a general uprising in the Balkans and the war of the 
two countries with Turkey. Standpoints of the president of the Board, Matija Ban, about the 
uprising and the arrangement of the Balkan region after the liberation from Turkey, differed 
to a great degree from the standpoints of other members of the Board. Preparations for the 
uprising in 1860–1861 were closely related to the occurrences in Italy and the indications about 
the disembarkation of the Italian, Hungarian and Polish legionaries in the Balkans. The 
Serbian-Bosnian Board represented one stage between the propaganda organization from the 
end of the 1840s and the beginning of the 1850s, and the preparations for the uprising which 
were undertaken after Ilija Garašanin became the head of Government, in December 1861. 

Key words: Serbian-Bosnian Board, Slavophiles, Serbia, Old Serbia, Bosnia and Herze-
govina, reforms, 1860–1861, Ivan S. Aksakov, Matija Ban, Nikola Kovanović Okan, Zarija 
Kurtić.
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Г о р а н  Ж .  К о м а р

МАНАСТИР РОЖДЕСТВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
(ПОТПЛАНИНА) У РАТИШЕВИНИ КОД 

ХЕРЦЕГ НОВОГ

САЖЕТАК: На мје ра овог ра да је да скре не па жњу на ма на стир Ро жде-
ства Пре све те Бо го ро ди це у се лу Ра ти ше ви на код Ига ла о ко јем су са чу ва ни 
по да ци у Ар хи ву Хер цег Но вог и Ар хи ву ма на сти ра Са ви на чи ји је то фи ли-
јал ни ма на стир чић био у 18. ви је ку. Пот пла ни на, на зва на та ко по исто и ме ном 
за се о ку се ла Мој деж и Ра ти ше ви на, дје ло ва ла је до фран цу ске оку па ци је Бо ке 
ка да је у ра ту уни ште на. 

KЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: манастир, Потпланина, Ратишевина, братство, епи-
скоп

Ка да се го во ри о хер цег нов ском цр кве ном на сли је ђу, уви јек се ми сли 
на Све то у спен ски ма на стир Са ви ну. Ме ђу тим, Хер цег Но ви, по сје до вао је 
по ред Са ви не и ма на стир Пот пла ни ну (Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це) у 
се лу Ра ти ше ви на.

И за тур ске упра ве ов дје је ле жао ма на стир ко ји је био ве зан за хер це-
го вач ко Ко сје ре во1. Го во ри о то ме и јед на ис пра ва из мле тач ког вре ме на. 
На и ме, ге не рал ни про ве ди тор Да ни јел Дол фин ко ји је пот пи сао не ко ли ко 
ја ко ва жних ака та за исто ри ју Цр кве у при мор ским срп ским зе мља ма2, 12. 
ок то бра 1695. дао је Ни ко ди му Ми ли са ви ћу, игу ма ну ма на сти ра Ко си је ре ва 
и ње го вим ка лу ђе ри ма, ко јих би ја ше два на ест, зе мљу у Но во ме ко ју су ужи-
ва ли још за тур ске вла сти, ста вља ју ћи услов да за ви но гра де пла ћа ју не што 
ви ше од три ли ре, а за ора ни це пре ко дви је ли ре по јед но ме ка на пу3. За ни-
мљи во је да про ви дур до дје љу је зе мљу у Но во ме пет го ди на на кон по ме на 

1 И да нас је ве ли ка по вр ши на зе мљи шта у Ра ти ше ви ни укњи же на на ма на стир Ко-
сје ре во. Ма на стир, из мје штен због по та па ња ди је ла ри јеч не до ли не Тре би шњи це, ле жи 
да нас на те ри то ри ји Цр не Го ре, у се лу Пе тро ви ћи.

2 В. Ћо ро вић, Срп ски ма на сти ри у Хер це го ви ни, Бе о град 1999, 123. Г. Ж. Ко мар, Срп-
ска Пра во слав на Цр ква у Хер цег Но вом, Бе о град – Хер цег Но ви 2006, 108, 109. Ис црп но о 
по кре ти ма хер це го вач ког све штен ства у ме те жу на кон уни ште ња епи скоп ског сје ди шта, 
као и о глав ним ис пра ва ма то га вре ме на. М. Цр но гор че вић, Ше ма ти зам Епар хи је Бо ко тор-
ске, ду бро вач ке и спи чан ске 1900, 39. 

3 Исто ри ја срп ског на ро да, Ср би у XVI II ве ку, че твр та књи га, дру ги том, Бе о град, 
2000, 25
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све то га брат ства у Мој де жу, мле тач ком зе мљи шном књи гом из 1690. Исти 
ве не ци јан ски до сто јан стве ник та да се обра ћа и хер це го вач ким ка лу ђе ри ма 
смје ште ним у Са ви ни4.

Осим то га, у Ра ти ше ви ни је жи во пре да ње о древ но ме ма на сти ру у ко-
јем су ста ја ле ка лу ђе ри це на оп се гу До ње га се ла, ис под бр да Гра дац, по крај 
из во ра Тре пе тљи ке, те да су у не ком рат ном ра за ра њу ка лу ђе ри це пре шле 
на пре дио Пот пла ни не. Бу ду ћи да у до хва тљи вим ис пра ва ма ни гдје не ма 
се стрин ства у Мој де жу и Ра ти ше ви ни, то ће би ти да је ов дје ма на стир ста јао 
пу но при је мле тач ког и са ве знич ког за у зи ма ња Но во га, 1687. го ди не5.

По ли тич ки раз ло зи за обез бје ђи ва ње ин стру ме на та за раст срп ске за-
јед ни це у нов ско ме оп се гу, ле же у уви јек ис ти ца ној по тре би Вене ци је да 
са чу ва нај круп ни је по стиг ну ће Беч ко га ра та, али и у још јед ној ре ла ци ји 
ко ја се ти че уло ге ви со ких цр кве них про та го ни ста у рат ном ме те жу и у 
кри лу Мле тач ке ре пу бли ке и ње них рат них за ла га ња и ин те ре са, али и у 
мле тач ко ме са гле да ва њу ути цај ног оп се га ми тро по ли та Са ва ти је.

У Ра ти ше ви ни је у освит мле тач ке упра ве би ло смје ште но сје ди ште 
срп ске епи ско пи је, за ко ју вје ру јем да је ле жа ла у ма на сти ру Ро жде ства Пре-
све те Бо го ро ди це (Пот пла ни ни) те да је у њој сје дио епи скоп Иса и ја (Ла ке-
тић). Пре ма вре ме ну у ко је му се по ми ње, мо гу ће и епи скоп Те о до си је. Раз го-
вјет ни је не го дру ги из во ри, го во ри о дру го ме срп ском епи ско пу у око ли ци 
гра да Но во га пу то пис Пе тра Ан дри је ви ча Тол сто ја ко ји је под 19. ју ном 
1698. за би ље жио: „Бли зу гра да био сам у пра во слав ној цр кви, гдје сам ви-
дио мо шти све та ца... Код те цр кве жи ви пра во слав ни ми тро по лит и под 
ње го вом вла шћу има не ма ли број епар хи ја у срп ском на ро ду. Сви Ср би 
го во ре сло вен ским је зи ком и све те слу жбе у цр кви слу же на сло вен ском 
је зи ку. У мно гим мје сти ма код Ср ба има мно го све тих ико на и књи га мо-
сков ског пи сма и штам пе. Не да ле ко од гра да Хер цег Но вог жи ви дру ги пра-
во слав ни ми тро по лит и овај у срп ском на ро ду има у сво јој епар хи ји ве ли ки 
број цр ка ва. Оба ова ми тро по ли та по ста вља бла го че сти ви па три јарх срп ски 
ко ји је пра во слав не вје ре и жи ви у гра ду Бу ди му...“ По ред ми тро по ли та 
Са ва ти је, ов дје је да кле ста јао још је дан срп ски до сто јан стве ник. Гдје дру го 
до у Ра ти ше ви ни. И у до ку мен ти ма ко ја је са брао за слу жни Јо ван Ра до њић, 
по ми њу се дво ји ца епи ско па у Но во ме. Баш не ка ко у то ври је ме. У ве зи са 
не у спје лом ак ци јом ко тор ског би ску па Ма ри на Дра га у на го ва ра њу срп ских 
ар хи је ре ја да сту пе на пут Уни је, а по во дом из вје шта ја би ску по ва од 15. ју ла 
1697. го ди не6.

Да по гле да мо што о при ли ка ма у Бо ки под Тур ци ма ка зу ју не ки ста ри 
ље то пи си. У ма ни ру оно га вре ме на ни ов дје, крај овог зна чај ног при ло га, 
ни је ука за но на из вор. Ка же се да је 1686. упра ву Цр кве у Дал ма ци ји при-

4 В. Ћо ро вић, Срп ски ма на сти ри у Хер це го ви ни, Бе о град 1999 /прир. Ђ. Пи ље вић/; Г. 
Ко мар, Срп ска Пра во слав на Цр ква у Хер цег Но вом, Бе о град – Хер цег Но ви, 2006. Ов дје 
ис црп но о ис пра ва ма из до ба Д. Дол фи на у ма на сти ру Са ви на; Г. Ко мар, Ми тро по ли ти 
Са ва ти је и Сте фан Љу би бра ти ћи и њи хо во до ба. При мор ска епи ско пи ја и ми тро по ли ја 
(1653–1762), Хер цег Но ви, 2009. Пру жен је де та љан опис до га ђа ја Мо реј ског ра та 

5 Ка зи ва ње г. Дра га на Ми ха и ло ви ћа из Ра ти ше ви не
6 Ј. Ра до нић, Рим ска ку ри ја и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, САН, по-

себ. изд., CLV, Бе о град 1950, 431
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мио епи скоп Те о до си је, а да је при је ње га био епи скоп Мак сим7 ко ји са гра-
ма том пећ ког па три јар ха, ко ји га име ну је сво јим Нaмје сни ком, пре ђе из Тур-
ске (Хер це го ви не?) у Гор њу Дал ма ци ју (сто ји: „да на шњу Бо ку Ко тор ску“) 
го ди не 1653, и при ми власт над та мо шњим пред је лом, а с до пу ште њем мле-
тач ке вла де. Епи скоп Те о до си је при мао је пла ту од про ви ду ра Дол фи на, а 
по де кре ту из да том у Хер цег Но во ме 13. сеп тем бра 1693. Ље то пис да ље 
ка же: „Епи скоп Иса и ја Ла ке тић. По сли је смр ти Епис. Те о до си је, Па три јарх 
Пећ ки по шље сво га На мје сни ка за Бо ку Ко тор ску с гра ма том Еп. Иса и ју 
го ди не 1695.“ Ов дје по све ја сно сто ји да је епи скоп Иса и ја по слат у Бо ку. 
Сто ји још да је он за тра жио све што је ужи вао ње гов пред ча сник, епи скоп 
Те о до си је, као и да је епи скоп Иса и ја у до ба упра ве про ви ду ра Ал ви зе Мо-
че ни га, остао ус кра ћен за по твр ду по ве ље ко ју му је из дао про ви дур Да ни-
јел Дол фин. Си гур но да нас зна мо да је овај епи скоп ов дје ста јао ба рем до 
1697. Ље то пис твр ди да је та да тра жио по твр ду при ви ле ги ја.8 На тај на чин 
са ста вља ју се свје до че ња пу то пи са ца и го вор мле тач ких ис пра ва из Беч ко га 
ра та. 

Управo овај Ље то пис го во ри о при су ству епи ско па Ва си ли ја у Гор њој 
Дал ма ци ји ко ји је у ври је ме вла ди ке Те о до си ја до бје гао у книн ску област, 
и то око 1692, али да он „ни је на зна чен био као на мјест ник Па три јар ха.“9

Ово пи та ње при су ства вла ди ке у Бо ки у ври је ме Кан диј ског ра та је 
ја ко круп но, ако не и углов но пи та ње бо ке шке но во вје ков не цр кве не исто-
ри о гра фи је. Осим то га, по тен ци ра овај Ље то пис још не што. У Бо ки је у ча су 
ка да вла ди ка Са ва ти је сту па на сце ну, и ка да га сре ди шња власт у Ве не ци-
ји при зна је за епи ско па но во о сло бо ђе них кра је ва, ста јао и дру ги пра вил ни 
епи скоп Иса и ја10.

Оба су епи скоп ска сје ди шта код гра да Но во га. Јед на од кључ них, још 
дав но об ја вље них ис пра ва ко ја свје до чи при су ство дру го га ар хи је ре ја у Дра-
че ви ци јест пи смо Ива на Бо ли це про ви ду ру, на чи ње но кон цем 1689. Иван 
Бо ли ца пи ше про ви ду ру Але сан дру Мо ли ну 1. де цем бра 1689, по ми њу ћи 
сла бо здрав стве но ста ње це тињ ско га вла ди ке, те да ље ка зу је: „За ду жио сам 
мог си нов ца да по бу ди Вла ди ку на раз ми шља ња, ка ко би Ва ша Ек се лен ци ја, 
по сли је ње го вог од ла ска, мо гла на ћи за мје ну у при мор ском Вла ди ци ко ји се 
на ла зи на под руч ју Хер цег Но вог“.11 Сва ка ко, овај је из вје штај учи њен при је 
до ла ска у Дра че ви цу вла ди ке Са ва ти ја, ко је му је тек 1695. при зна то пра во 
упра вља ња под руч ји ма Бо ке и Дал ма ци је, те ди је ло ва Хер це го ви не. Ов дје 
се не сум њи во ра ди о при мор ском епи ско пу.

Сто ји је дан сло же ни ис каз про ви ду ра Да ни је ла Дол фи на, зна чај ног за 
исто ри ју цр кве у при мор ју, учи њен пи смом Се на ту из Чи тлу ка 26. ју на 1694, 

7 Ми ће мо ов дје ци ти ра ти из Срб ско-дал ма тин ског ма га зи на, а не по ар хи ман дри ту 
Ни ћи фо ру Ду чи ћу, јер вје ру је мо да је и он узео ове по дат ке из ово га ча со пи са.

8 (Ге ра сим Пе тра но вић) „Ље то пис Срп ске пра во слав не цр кве у Дал ма ци ји“, Срб ско- 
-дал ма тин ски ма га зин – љу би тељ про свје те и на род њег је зи ка, за го ди ну 1854–1859, 153–156

9 Исто, 153
10 На из ма ку 17. ви је ка Бо ком је про пу то вао Пе тар Ан дре је вич Тол стој и у ње го вом 

днев ни ку ка зу је се о по сје ти пра во слав ним ма на сти ри ма, ми вје ру је мо Са ви ни (или чак 
То плој) и Пот пла ни ни.

11 Цр на Го ра. Из вје шта ји мле тач ких про ви ду ра 1687–1735, ЦИД, Под го ри ца, 1998, 55 
/пре вео Драган Мра о вић/
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а ко јим се ука зу је на окли је ва ње „не ких Гр ка, не сје ди ње них хри шћа на, на 
те ри то ри ји Хер цег Но вог, ко ји ни су от по че ли гра ђе ње ма на сти ра за де сет 
мо на ха.“12 Ово пи та ње је ин стру мен та ли зо вао сам апо стол ски нун циј а за 
тач но раз ви ђа ње је од ре ђен ко тор ски про ви дур. На и ме, ка зу је Дол фин о 
окли је ва њу ка лу ђе ра. С тим у ве зи мо гло би се тра жи ти об ја шње ње за став 
срп ских ка лу ђе ра у иш че ки ва њу по врат ка на ста ре ви не у ра том за хва ће ној 
Хер це го ви ни, што ће сље де ће го ди не упра во Да ни јел Дол фин и одо бри ти13. 
Сва ка ко, ов дје се мо же ра ди ти о об но ви и јед ног и дру гог нов ског ма на сти-
ра. Но, у том ча су ми тро по лит ко нач но пре ла зи у Дра че ви цу.

Ма на стир Пот пла ни на ле жао је за ври је ме мле тач ке упра ве Но вим у 
до ме ну мој де шком. Пр ви пи са ни тра го ви ле же у мле тач ким зе мљи шним и 
ка та стар ским књи га ма, по чев ши од ста ре књи ге ка та стра нов ских зе ма ља 
ко ју је дао из ра ди ти ге не рал ни про ве ди тор Ђ. Кор нер, 9. ок то бра 1687, а ко ју 
мле тач ки мјер ник Фран че ско Бар би е ри до вр ши 1690. Упи сан је, у те ри то-
ри јал ном окви ру Мој де жа. Мар ки ран је по сјед у Су то ри ни и Ме љи на ма. 
Ма на стир је упи сан пу тем сво га све то га брат ства: Ca lo ge ri Pa dri са три на-
ест чла но ва. 

Ком плет на зе мљи шна књи га до вр ше на у време вла де про ви ду ра Ф. Ба-
до е ра 1704. укљу чу је у се лу Мој деж оце ка лу ђе ре у бро ју од осам, а у по пи-
су вла сни ка зе мље сто ји: ca lo ge ri di San ta Tri ni ta ко ји по сје ду ју зе мљи шта 
Vi no gra di na и Ver si na14.

Ва ља, сва ка ко, у овај пре глед угра ди ти и по дат ке ко је пру жа ова мле-
тач ка зе мљи шна књи га ко ја укљу чу је цр кву са по све том Сви ма Све ти ма: 
Ter ra ara ti va in gre ba no del la chi e sa di Tut ti i San ti, lo co det to Ver si ne као и зе-
мљи ште на пред је лу Ra do vag ni. На Ра до ва њу, ме ђу тим, од дав ни на ле жи 
срп ско-пра во слав на Цр ква Светих Вра ча Ко зме и Да мјана, па је мо гу ће да 
је у ври је ме не ко га, ка то лич ком про зе ли ти зму на кло ње ног про ви ду ра (Пе-
тар Ва ли јер?), до шло до из мје не по све те „на па пи ру“. Тим при је што оби-
ље жа ва ње ових пра зни ка па да у исто ври је ме у два ка лен да ра.

Та ко ђе, књи га Ка та стра ку ћа, ду ћа на и мли но ва у Мој де жу од 1726 до 
1782.15 укљу чу је вла сни ке мли но ва: Cra gli e vich Ja cob: „Ca lo ge ri di Mo i des“; 
Ca lo ge ri R. R.: „Ja sa“. Иста књи га по ми ње вла сни ке Mi lich Dra sco, Mi lich 
Il lia, Gu mu ro vich Ni co la16, An drich Sa va: „Ottpla ni ne“17. Ве ли ку ва жност 
но си по да так из Ба до е ро ве зе мљи шне књи ге Хер цег Но вог и Ри сна из 1704. 

12 Исто, 109.
13 Вла ди мир Ћо ро вић, Срп ски ма на сти ри у Хер це го ви ни, Бе о град, 1999, 124 /при ред. 

др Ђор ђе О. Пи ље вић/; Мла ден Цр но гор че вић, Ше ма ти зам пра во слав не Епарх. бо ко ко тор-
ске, ду бро вач ке и спи чан ске за 1990. го ди ну, Ду бров ник,1900, 39; Де таљ ни је о овим до га-
ђа ји ма и ис пра ва ма код Г. Ко мар, Срп ска Пра во слав на Цр ква у Хер цег Но во ме, 2006; исти, 
Бо ка Ко тор ска, Ћи ри лич ни спо ме ни ци 17, 18. и 19. ви је ка (ac ta ser bi ca), мје шо ви та гра ђа 
(1608–1917), Херцег Нови 2009, 19–21.

14 Гли гор Ста но је вић, Ка та стри Хер цег – Но вог и Ри сна из 1704. го ди не, Спо ме ник 
САНУ, CXXV, Oде ље ње исто риј ских на у ка 4, Бе о град, 1983, 19

15 АХ, ПУ МА, књ. 6 (Ар хив Хер цег Но ви, По ли тич ко – управ ни Мле тач ки ар хив).
16 Мо гу ће: Су шће пан, Ра ти ше ви на, Мој деж, пре ма по да ци ма Ба до е ро вог ка та сти ка.
17 Са во је 1720. го ди не мо лио да му се до дје ли земља у Пот пла ни ни, на што је удо во-

ље но. – Re gi str. de ter mi na ti o ne No V, 12, f. 60. Са во је био мли нар и ја вио се 1724. као пред-
став ник мој де шких мли на ра. – АХ, ПУ МА, ф. 78, 82. Ан дри ћи се оду вјек ве жу уз Пот пла-
ни ну. То ком 1770. го ди не, Га ври ло Ђу ров Ко сић на сту пио је као је мац за Пе тра Ан дри ћа да 



51

го ди не ко ја от кри ва при пад ност Цр кве Све те Тро ји це Мој де жу (chi e sa di 
SS Tri ni ta)18, док у Ра ти ше ви ни сто ји упи са на цр ква по све ће на Сви ма Све-
ти ма (chi e sa di Tut ti San ti)19. У ври је ме из ра де мле тач ких зе мљи шних књи-
га (1692) Ра ти ше ви на је има ла 165 жи те ља, од че га 38 би ја ше спо соб но за 
оруж је, 49 ста ра ца и же на, те 78 дје це20. Зе мљи шна књи га, до вр ше на 1690, 
укљу чу је у се лу Цр кву Све то га Мар ка. Ме ђу вла сни ци ма зе мље је Sa blich 
Si me Pret te21. Та ко је, по ред оца Ан дри је Сте фа но ва Ко си је ра, овај све ште-
ник из ро да Са бљи чи ћа нај ста ри ји за ко је га зна мо да је ста јао у Ра ти ше ви-
ни. Поп Фи лип Са бљи чић др жао је 1704. зе мљи шта Du bra va, Prus si Grob, 
Ora sach, а ха рам ба ша Дра шко Са бљи чић Pod vo glie, Ogra da, Pra si la. Дра шко 
и Иван Са бљи чић, ба шти ну уз мр гин Le di nach.

Но, по ред по па Си ма Са бљи ћа, у нај ста ри ји мле тач ки ка та стик Но во-
га упи сан је Pret te Gi o ni sca22. Mле тач ки би ље жник упра во је ова ко упи сао 
ово га све ште ни ка, и за и ста, на ма не би би ло мо гу ће учи ни ти по ку шај тран-
скрип ци је ово га име на. У Ра ти ше ви ни су, да кле, до 1690. жи вје ла дво ји ца 
по по ва, а по ме на све то га брат ства ма на сти ра Пот пла ни на још уви јек не ма 
јер је ма на стир при па дао Мој де жу.

Ра ти ше ви на је си гур но у Беч ком ра ту по слу жи ла смје шта ју епи скоп-
ског сре ди шта. Са по мје ра њем све штен ства За хум ске епар хи је би ће овај ста-
ри пра во слав ни на сип оја чан упра во свештен ством из Хер це го ви не, а та-
ко ђе, при спје ће ов дје је дан ма њи број све ште ни ка из Ста ре Цр не Го ре (Ри-
јеч ка на хи ја). 

По сли је ће мо ви дје ти ка ко се кроз пр ву по ло ви ну 18. ви је ка ја вља ју 
игу ма ни пот пла нин ски ко ји су врши ли ду жност и са вин ских стар је ши на, 
на че лу са зна ме ни тим ар хи ман дри том Ар се ни јем Ми лу ти но вим (Ка лу ђе-
ро ви ћем)23 и је ро мо на хом Иса и јом (Ви то ми ро ви ћем).

Пот пла ни на је, још у 18. ви је ку, мо гу ће на пре ло му ви је ка, мо гла по-
ста ти са вин ским фи ли јал ним ма на сти ром. Та ко ка зу је и отац Ки рил (Цвјет-
ко вић) ко ји је Пот пла ни ну об и шао са сво јим игу ма ном Ар се ни јем, а од ње га 
је сва ка ко нешто до знао о ста ту су раз ру ше ног ма на сти ра. Си гур но је да су 
све сна ге би ле упра вље не на по ди за њу Са ви не24.

ће зе мљу у Пот пла ни ни оста ви ти на рас по ла га ње Са бор ној цр кви Св. Спа са. – АХ, ПУ МА, 
235, 191

18 Гли гор Ста но је вић, Ка та стри Хер цег Но вог и Ри сна из 1704. го ди не, Спо ме ник 
САНУ, CXXV, Oде ље ње исто риј ских на у ка 4, Бе о град, 1983, 16–18

19 Исто, 20–23
20 Јо ван Н. То мић, Из вје шта ји (ко тор ског про ви ду ра Ни ко ле Ери ца) о мле тач ком 

за у зе ћу у Мле тач кој Ал ба ни ји, Цр ној Го ри, Бр ди ма и у Хер це го ви ни са по пи сом та мо шњег 
људ ства и сто ке из 1692. го ди не, Спо ме ник LII, Бе о град, 1914, 82

21 АХ, ПУ МА, књ. 2. Мле тач ки ка та стар до вр шен 1690/ Би је ла 1693.
22 АХ, ПУ МА, књ. 2
23 Го ран Ко мар, Са вин ски игу ман је ро мо нах Ар се ни је (Ми лу ти но вић), 1684–1754, при-

ло зи жи во то пи су, Хер цег Но ви, 2010.
24 Ге ра сим Пе тра но вић, „Ље то пис пра во слав не цр кве у Дал ма ци ји. I. Maна стир Са-

ви на“, Срб ско–дал ма тин ски ма га зин за ље то 1852. и 1853, г. XVII, Беч, 1856, 119–120; Ђор ђе 
Ни ко ла је вић, „О про шло сти и не и мар ству Бо ке Ко тор ске“, Спо ме ник СКА XXVIII, Бе о град, 
1895; Мла ден Цр но гор че вић, „Нат пи си и за пи си Ма на сти ра Са ви не“, Ше ма тизам пра-
во славне Епарх. бо ко ко тор ске, ду бро вач ке и спи чан ске, Ду бров ник, 1895, 34–37; То мо К. 
По по вић, Slo vi nac VI, br. 12, Du brov nik apri la 1883, br. 13, ma ja 1883, 208–209; Eп. Ни ка нор 
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У ври је ме из би ва ња вла ди ке и па три јар ха Са ва ти ја, 1704, ов дје је, ка ко 
смо ви дје ли, до вр шен пот пу ни ка та стар за вла де про ви ду ра Фе ри га Ба до-
е ра. Ус по ста вљен је ред у свакодневном жи во ту и за по че то сна жни је уве-
ћа ва ње по сје да ма на сти ра у Ра ти ше ви ни. Има зна ко ва да је об но ва Са ви не 
те кла промјенљиво. У освит ви је ка ма на стир је пред ста вљао отац Си ме он25, 
за тим Ђор ђе, па Ар се ни је.

За нас је у од ре ђи ва њу пред је ла на ко је му је ста јао ма на стир зна чај на 
сва ка ис пра ва. Од још ве ће ва жно сти су по да ци из мле тач ких зе мљи шних 
књи га, а она Ба до е ро ва ка зу је да су Пе тар и Јо ван Ђу ри но ви ћи др жа ли ви-
но град на мје сту Pla ni na. Упра во ова ко овај пре дио опи су је мле тач ки ко ме-
сар за раз гра ни че ње са Ото ман ском им пе ри јом Ђо ва ни Гри ма ни26 на ње-
го во ме цр те жу гра ни це учи ње ном ње го вом ру ком 1701. чи је де та ље ов дје 
при ла жемо.

У то ври је ме ми тро по лит Са ва ти је пу то вао је у Све ту зе мљу, а ду жност 
епи ско па за Бо ку и дио Хер це го ви не вр шио је отац Ђор ђе (Да ни ло вић) из 
ма на сти ра Са ви не27.

Вла ди ка Са ва ти је се 1705. вра тио из Све те зе мље и до 1707. го ди не ће 
се пот пи си ва ти као „Ve sco vo di To pla“. Већ 1709. он ће про ши ри ти ју рис дик-
ци ју на чи та ву Дал ма ци ју, укљу чивши и ма на сти ре Кру пу, Кр ку и Дра го-
вић. Чак се мо же ре ћи да је у до ку мен та ци ји Ар хи ва Хер цег Но во га у пр вој 
че твр ти ни 18. ви је ка ма на стир Пот пла ни на за сту пљен под јед на ко оскуд но 
и под јед на ко убје дљи во као и са вин ско сре ди ште.

У Мле тач ком ар хи ву ста ро га нов ско га Ар хи ва сачуван је је дан до ку-
мент ко ји је ва жан за исто ри ју ма на сти ра Пот пла ни не. Цр ква Све те Тро ји це 
се по ми ње као ма на стир. Је дан је Мој де жа нин, ко ји би мо гао би ти у ка квом 
по слов ном од носу са пот пла нин ским све тим брат ством, Ја ков Кра ље вић, 
по ме нут у чи та вој се ри ји ис пра ва нов ско га Ар хи ва, а би ја ше 14. но вем бра 
1712. го ди не под врг нут суд ском про це су због не ких по вре да ка лу ђе ра ма-
на сти ра Све те Тро ји це у Мој де жу28. Та ко ђе, по сли је за вр шет ка по след њег 
ве ли ког мле тач ко – тур ског ра та (1715–1718), у ко је му су Дра че ви ћа ни из-
да шно уче ство ва ли, по ми ње се брат ство Све те Тро ји це а у ве зи са при ту-

Ру жи чић, „Ма на стир пре све те Бо го ро ди це на Са ви ни“, Ста ри нар XI, књ. 1, Бе о град, 1894, 
100–128; Спо ме ни ца Ма на сти ра Са ви на, Ко тор, 1930 – уред. Је ро теј Пет ко вић; Во ји слав Ј. 
Ђу рић, Ма на стир Са ви на Бо ка књ. 5, Хер цег Но ви, 1973; Де јан Ме да ко вић, Ма на стир Са-
ви на: ве ли ка цр ква, ри зни ца, ру ко пи си, Бе о град, 1978; Го ран Ко мар, Све то у спен ски ма на-
стир Са ви на у Ме љи на ма код Хер цег Но вог, Хер цег Но ви, 2001; Мла ден Цр но гор че вић, 
Пи сма /прир. Г. Ко мар/ Хер цег Но ви, 2001.

25 Г. Ко мар, Срп ска Пра во слав на Цр ква..., 125. Вје ру јем: Тро по вић.
26 Hajdarhođžić Ham di ja, „Hercegovačke po ro di ce u XVI II vi je ku“, Gla snik Ze malj skog 

mu ze ja Bo sne i Her ce go vi ne u Sa ra je vu, No va se ri ja, sv. XXXII, 1977/78, 115, 119, 122... Да је 
пре глед по ли тич ких при ли ка и ши ри план до га ђа ја; Vi na ver, Du brov nik i Tur ska u XVI II ve ku, 
SAN CCCXXXI, 11, Be o grad, 1960; Исто ри ја Цр не Го ре књ. 3, том 1, Од по чет ка XVI до 
кра ја XVI II ви је ка – др Гли гор Ста но је вић, 1975, 209. 

27 Г. Ко мар, Срп ска Пра во слав на..., 118. Из пи сма ге не рал ном про ви ду ру ми тро по ли-
та Са ва ти ја.

28 М. Цр нић Пе јо вић, Јед но на се ље хер цег нов ске оп шти не у XVI II ви је ку – Мој деж по 
до ку мен ти ма Ар хи ва Хер цег Но во га, Бо ка 10, Хер цег Но ви, 1978, 73. Пр ви об у хват ни ји рад 
ко ји се за ни ма јед ним нов ским на се љем. Је ди ни не до ста так, у оби љу по да та ка, јест из о ста-
ја ње ва жних по да та ка о ма на сти ру из мле тач ких зе мљи шних књи га.
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жба ма Про да на Ма га зи но ви ћа због за пре ча ва ња то ка во де пре ко ка лу ђер-
ско га има ња29. Ова ис пра ва из 1719, по ма же, као и прет ход на, да се обиљежи 
ве ли чи на зе мљи шног по сје да ма на сти ра. За ни мљи во је да је Цр ква Све те 
Тро ји це у то ври је ме по сје до ва ла зе мље у Мо кри на ма, ко је је др жао Пе тар 
Ле пе тић30.

О ве зи два нов ска ма на сти ра го во ре и суд ске ис пра ве дво ји це пот пла-
нин ских игу ма на. Та ко до зна је мо и о кти то ру ма на стир ске ће ли је у Пот пла-
ни ни, ка лу ђе ру Иса и ји (Ви то ми ро ви ћу) ко ји је 1725. оста вио све не по крет но 
има ње, укљу чу ју ћи и ће лиjу ко ју је огра дио соп стве ним нов цем, ма на сти ру 
Са ви ни31, а на ред не го ди не отац Иса и ја се по ми ње као ка лу ђер, уз игу ма-
на Ар се ни ја Ми лу ти но ва Ка лу ђе ро ви ћа32. Овај са вин ски игу ман био је 
упра витељ у оба ма на сти ра. У ври је ме стар је шин ства оца Иса и је ов дје је ста-
јао и ка лу ђер Да ни ло (Пе ро вић)33.

Веома су зна чајне за исто ри ју ма на сти ра у Ра ти ше ви ни ис пра ве из 
1726. Ка лу ђер Да ни ло Ко си је рац је уло жио жал бу на стар је ши ну ма на сти ра 
Са ви на због на мје ре да му оду зме зе мљу34, а та ко ђе, још пу но од ре ђе ни је, 
ка лу ђер Да ни ло Ко си јер из Под пла ни не се ла Мој де жа у име игу ма на ма-
на сти ра Са ви на Ар се ни ја Авра мо ви ћа опо зи ва не ки ман дат из фе бру а ра 1726. 
го ди не35. По ми ње се, да кле, и ов дје Пот пла ни на, те игу ман Ар се ни је Ка лу-
ђе ро вић, од ре ђе но као Авра мо вић36, од тре бе сињ ских Авра мо ви ћа зна ме-
ни тог ар хи ман дри та Ле он ти ја, те, мо гу ће, спор око ста ту са ра ти ше вљан-
ско га ма на сти ра.

Раз до бље стар је шин ства оца Иса и је и оца Ар се ни ја (Авра мо ви ћа) до ла-
зи у ври је ме те шког про го на ми тро по ли та Сте фа на (Љу би бра ти ћа) ко ји је 
цр квом у Бо ки и Дал ма ци ји упра вљао из ме ђу 1716 (од 1719. ми тропoлит) 
до про го на 1722. и прак тич но уда љен 1725–1727. го ди не. 

Ва жно је утвр ди ти да су обо ји ца ка лу ђе ра по ми ња ни као стар је ши не 
у оба нов ска ма на сти ра. На пре ло му ви је ка до го дио се не ки су коб са ми тро-
по ли том це тињ ским Са вом Пе тро ви ћем37. У дра го цје ној књи зи рас хо да 
То паљ ске оп шти не „Ли бро по чет ка ко му ни та ди Си мо Ми лу ти но вић и су ђе 
што се пен ча за ко му ни та ра со дак“ /По чет ка ко му ни та ди ка пи тан Си мо Ми-
лу ти но вић и су ђе што се пен ча за ко му ни та ра со дак. При не се но на ка пе та на 
Лу ку Цер но гор че ви ћа и су ђа на... Ли бро од Спе на за/ би ље же ни су тро шко-
ви око по ступ ка сре ђи ва ња тих не при ли ка у ко ји ма је са вин ски ма на стир до-
шао у рас ко рак са сво јом оп шти ном. Под да тумом 12. фе бруар 1747. би ље жи 
се: „Ка пе тан и су ђе и гла ва ри са ста ли се, ка де до ђе књи га од пре о све ће но га. 

29 АХ, ПУ МА, ф. 64, 28
30 АХ, ПУ МА, ф. 70, 159
31 М. Цр нић Пе јо вић, исто, 73
32 АХ, ПУ МА, књ. 11, 100. За др жа на ори ги нал на ин тер пунк ци ја.
33 М. Цр нић – Пе јо вић, исто, 73
34 АХ, ПУ МА, ф. 84, 49
35 АХ, ПУ МА, ф. 83, 80
36 Г. Ко мар, Са вин ске чи ту ље нов ских фа ми ли ја, изд. ман. Са ви на, Хер цег Но ви, 2003. 

Пру жен и фак си мил чи ту ље. Са др жи по дат ке о ка лу ђе ри ма и све ште ни ци ма из тре бе сињ-
ског ро да Авра мо ви ћа, као и чи ту љу ово га ро да ко ја се чу ва у Ар хи ви ма на сти ра Са ви на.

37 Де јан Ме да ко вић, Ма на стир Са ви на: ве ли ка цр ква, ри зни ца, ру ко пи си, Бе о град 
1978, 19, 20



54

го спо ди на. вла ди ке Са ве. До ни је ше је ка лу ђе ри од Са ви не, На па ли ку ћу, и 
на ову кра и ну кле тву. Ста ли –5– да на спен ча ли – Л..13:-. Ни ко ли Вуч ко ви-
ћу што по не се књи гу оцу игу ма ну на Са ви ну пи са ли му ко му ни та да ли му 
Л..-:10“38. Ма ло ка сни је, 20. фе бра ра 1747. „Ка пе тан и су ђе и гла ва ри са ста-
ли се да ви де че му су ка лу ђе ри до ни је ли књи ге без ча сне од пре о све ће ног. 
го спо ди на. вла ди ке Са ве, И по ђе сер дар Ке цо је вић у мо на стир да до ђе отац 
игу ман да се сми ре а игу ман нек ће до ћи, У то је звао пре сви је тли. го спо дин. 
про ви дур од Но во га Ле сан дро Бон, ка пе тан и су ђе, сер да ра и све гла ва ре, и 
пи тао и(х) за књи ге вла ди чи не, и сер дар на ре ди те се да до ше књи ге про ви-
ду ру, спен ча ли су Л.. 7:13/ су ма – Л 1065:14“39. Из да љих би ље шки, под 25. 
фе бру а ром и 8. мар том ви ди се да је про ви дур Бон успје шно по сре до вао у 
из ми ре њу ко му ни та ди и ма на сти ра. О ста ву ко му ни та ди до зна је мо из прет-
ход не би ље шке од 22. но вем бра 1746. го ди не: „Ка пе тан и су ђе по шли у Лу-
шти цу по кло ни ти се пре о све ште ном. го спо ди ну. вла ди ци Са ви и по ни је ли 
му дар цу ка ра и са пу на и ка фе“.40

Ко нач ни став То пле у по во ду епи ско пи је у при мор ју из ра жен је ја сно 
би ље шком од 21. ју на 1751, а све то по во дом из бо ра и хи ро то ни је Си ме о на 
Кон ча ре ви ћа: „Ка пе тан и су ђе и гла ва ри и стар је ши не са ста ли се, и ода бра-
ше да се по ста ви за ар хи је ре ја на ше га, ва се ћа стје отац го спо дин: про то пре-
зви тер Си ме он Кон ча ре вић, а за ар хи ман дри та и об ште га екс а ра код вла ди-
ке го спо дин: оца про то син ђе ла Нек та ри ја Љу би бра ти ћа, и на њи о ва име на 
пи смо учи ни ше и сви по твр ди ше, Ста ло се 5 да на, и оди ле дви је су ђе у Ри-
сан с бар ком. Спен ча ло се --- Л 46: 15“41. На да ље се ка зу је ка ко се да ро ва-
ло про то пре зви те ру Си ме о ну Кон ча ре ви ћу и про то син ђе лу Ни ка но ру Ра јо-
ви ћу „за пу та“ је дан ба рио ви на ко ји је узет у То до ра Зи пан чи ћа што је пре-
не ше но на То плу.

То пља ни су ак тив но по др жа ли из бор Си ме о на Кон ча ре ви ћа. Ви ди се 
то из дра го цје них би ље шки по чев ши од 20. сеп тем бра 1751. ко је го во ре о 
да ро ви ма бо сан ском вла ди ци Га ври лу Ми ја и ло ви ћу и хер це го вач ком вла ди-
ци Ак сен ти ју Па ли ку ћи,42 за тим из би ље шке 1. окто бра 1751. о са стан ку на 
То плој ка ко би се про у чи ла књи га и ко пи ја од па тен те пре о све ће ног го спо-
ди на Си ме о на Кон ча ре ви ћа но во га вла ди ке43. Сље де ће го ди не би ље жи се 
пла та „Ер ку лу Ми о ци ћу што је пре пи сао шу пљи ку у ли бро ко ја је пре да та 
пре свје тлом. го спо ди ну. ђе не ра лу Бал би за вла ди ку – Л.. 6“44. Ко нач но, под 
7. септем бром 1752. по ми ње се и овај тро шак: „Ка пе тан Га ври ло узе за је-
дан мјек што је спра вље на ра ки ја Пре о све ће ном. Го спо ди ну. Вла ди ци Си-
ме о ну Кон ча ре ви ћу ка де је по шао у Тре би ње да се по све ти...“45.

У том пре лом ном вре ме ну, Пот пла ни на већ сто ји као фи ли јал ни ма-
на стир са вин ски. Но, по гле дај мо, ко су би ли све ште ни ци у Мој де жу и Ра-

38 АХ, ТК, књ. 5, 6
39 Исто, 6
40 Исто, 6
41 Исто, 12
42 АХ, ТК, књ. 5, 12
43 Исто
44 Исто, 13
45 Исто, 14
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ти ше ви ни у то до ба ка да је То пла на сто ја ла на об но ви пра вил не при мор ске 
епи ско пи је.

У ври је ме стар је шин ства оца Ар се ни ја Са вин ског, и гла вар ства Јо ва 
Са бљи чи ћа, у Ра ти ше ви ни је слу жио поп Фи лип Са бљи чић. Овај све ште ник 
за до био је не ке ора ни це од сер да ра Ни ко ле Да мја но ва Ке цо је ви ћа уго во-
ром о по кло ну учи ње ном 1. сеп тем бра 1730. го ди не46. Ка да је Је ла, удо ви ца 
Ми ја Ми ски на из Ра ти ше ви не, чи ни ла те ста ме нат 26. ју ла 1742. са чи нио га 
је поп Фи лип па рох у Пот пла ни ни47.

Би ја ху и дру ги Са бљи чи ћи кти то ри ма на сти ра Пот пла ни на. Ка лу ђер 
Ила ри он Са бљи чић учи нио је 26. сеп тем бра 1783. из ја ву ко јом по ло ви цу 
бра шне ног мли на у Мој де жу ку пље ног уго во ром од 14. ју ла 1754. од Пе тра 
и Ми тра Кра ље ви ћа из ово га се ла ни је при ба вио на свој ра чун, не го на ра-
чун ма на сти ра Све те Го спо ђе у Са ви ни, па ти ме овла шћу је ма на стир на по-
ме ну ту по ло ви цу мли на укњи же ну на ње го во име48. У дру гој по ло ви ци 18. 
ви је ка, пред пад Ве не ци је, у до ба кне за Јо ва Са бљи чи ћа 1778. би ја ше све ште-
ник у Ра ти ше ви ни поп Ми јо (Ми ја ил) Са бљи чић, а ка сни је, 1786. у до ба кне-
за То ма Ми лу ти но вог По зна но ви ћа, Си мо Са бљи чић, ко ји је по те као од ста-
ро га по па Си ма, би ја ше ту тор Цр кве Све те Тро ји це49.

Из вје сно је и раз вид но из суд ских ис пра ва ка ко су зна ме ни ти Са бљи-
чи ћи кроз ври је ме мле тач ке упра ве у Дра че ви ци гле да ли да уве ћа ју по сјед 
ма на сти ра Пот пла ни на.

Ма на стир Пот пла ни на ле жао је од по ло ви це 18. ви је ка у са ста ву Ра ти-
ше ви не. Но, ов дје је мо гу ће утвр ди ти и са ми час пре ла ска ово га мој де шког 
од лом ка у оквир Ра ти ше ви не. Ван ред ни про ви дур Вин чен цо До на од ре дио 
је ка пе та на ко му ни та ди Јо ва на Авра мо ви ћа и сер да ра Ни ко лу Го ра ку ћу да 
од ре де ко јој па ро хи ји тре ба да при пад не три на ест фа ми ли ја ко је сто је у 
Пот пла ни ни. Од лу ка је до не ше на 1741., Пот пла ни на је при па ла Ра ти ше ви-
ни са обра зло же њем да им је ово се ло бли же не го па ро хи ја се ла Мој деж50. 

У пр вој по ло ви ни 18. ви је ка мој де шки па рох би ја ше поп Јо во Ми ла но-
вић ко ји је 1748, или не што ра ни је, удао кћер за по па Лу ку (Лу чи ћа), али је 
за ту при ли ку, за опре му кће ри, узај мио новац у ка лу ђе ра је ро мо на ха Мој-
се ја Лу чи ћа за ко је га вје ру јем да је ста јао у Пот пла ни ни. Је ро мо нах Мој сеј 
је учи нио ре це ву ду по пу Јо ву ко ји се чи ни ду жним за тро шак хаљи на ње-
го ве кће ри. „На 1748. мје се ца. јо ла 7. Чи ним ову ре це ву ду ја исти ка ло ђер 
Мој сеј Лу чић ко ли ко по ар чи за аљи не кће ри по па Јо ва Ми ла но ви ћа из Мој-
де жа ко ја се уда ла за по па Лу ку. И по ве ли кој мо би и за кле тви исто га по па 
Јо ва ко ји ми об ле га пред мо јом бра ћом кне зом Мар ком и бра том Са вом на 

46 АХ, ПУ МА, књ. 42, 88
47 АХ, ПУ МА, књ. 17, 71–72. Опо ру ка је про гла ше на и одо бре на од лу ком про ви ду-

ра Пјер Ан дри је Бем ба 12. де цем бра 1743. го ди не. 
48 АХ, ПУ МА, књ. 15, 205
49 АХ, ПУ МА, књ. 15, 39
50 Мак сим Зло ко вић, „Хер цег нов ски Вла ди сла ви ћи“, Го ди шњак По мор ског му зе ја у 

Ко то ру, XXI, Ко тор, 1973, 69. Ов дје је аутор су ви ше слобод но оцје нио да су ма на стир 
осно ва ли „ка лу ђе ри еми гран ти“. То ни је мо гу ће до ка за ти, а сто је ин ди ци је о ра ни јем уте-
ме ље њу ма на сти ра.
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го во ру свад бе код цр кве све то га Јо ва на да ће ми до го ди не ли је по пла тит и 
из ми рит што гоћ скро јим и мет нем на ње го ву кћер...“51 

Је ро мо нах Мој сеј Лу чић упу тио је ту жбу про ви ду ру на дво ји цу мје-
шта на Мој де жа ко ји су уда ра ли на ње го ву ку ћу. Ова ту жба но си пре ци зну 
да та ци ју: „На 1763 по грч ки мар та 1 у су боту уве че на уру но ћи у Мој де-
жу“. Је ро мо нах Мој сеј мо ли про ви ду ра Но во га да пред ста ви ње гов пред-
мет „Се на ту на пре сви је тли кан сел од де сет а пи са ћу ја и по слат Ива на да 
иде мо та мо да се ви ди мо с ким имат бу дем...“ Ме ђу тим, је ро мо нах Мој сеј 
се по зи ва на свје до ке „...а ево ми кон ши лу ка Ми ја та Ду мо ви ћа и То до ра и 
Шће па на Ми тро ва и све га се ла не ка ка жу ка ко су чу ли и ви ђе ли по њи хо-
вој ду ши...“52 Дви је не дје ље ка сни је сти гла је на ред ба про ви ду ра Ни ко ле 
Ма ри је Бам ба гла ва ру Ђу ру Бра је ви ћу да пре ду зме ко ра ке.

Сље де ће го ди не, 15. мар та ја вио се је ро мо нах Мој сеј но вом жал бом на 
мој де шког па ро ха по па Јо ва Ми ла но ви ћа због ста ро га ду га. Име но вао је 
ту ма ча Ан дри ју Фон та ну за за ступ ни ка у спо ру, али је у ту жби по ме нуо и 
бра та, кне за Мар ка и мла до же њу, си нов ца по па Лу ку.53 Је ро мо нах Мој сеј 
на сту пио је као свје док на јед но ме уго во ру из 18. ју ла 1764. ко јим је Мар ко 
Ан дрић узео де сет це ки на, у Јо ва Сто ја но ва По ро би ћа54. 

Не ма мо није дан раз лог да не вје ру је мо да је је ро мо нах Мој сеј при па-
дао све то ме брат ству ма на сти ра Пот пла ни на. Ње го во по ми ња ње соп стве не 
ку ће у се лу ни је нима ло нео бич но, јер, ви дје ће мо, и ка сни је, пот пла нин ски 
ка лу ђер Ви са ри он, мје шта нин, да ри ва млин са гра ђен у соп стве ној ку ћи 
ма на сти ру Са ви ни.

Сре ди ном ви је ка, ви дје ће се из на ших ис пра ва, па рох ра ти ше вљан ски 
би ја ше отац Ви са ри он Са бљи чић.

То ком дру ге по ло ви це 18. ви је ка у ма на сти ру Ро жде ства пре све те Бо-
го ро ди це Пот пла ни на ста ја ли су про и гу ман Ва си ли је (Ђу рић) [суд ски спи-
си, 1761, ду го вао Пе тру Бје ла ди но ви ћу – Ђа ји]55; ка лу ђер Ви са ри он Са бљи-
чић, гра ди тељ [1765. да ри вао сво је не по крет но сти Са ви ни, са гра дио уља ни 
млин у сво јој ку ћи у Пот пла ни ни при је 1746]56; Иса и ја и Лу ка Лу чи ћи, ка-
лу ђе ри [суд ски спис, 1777. Ан дри ја Фон та на по тра жи вао дуг од на сљед ни ка 
Иса и је, оца Лу ке]57; Ме лен ти је Ан дрић, ка лу ђер [суд ски спис, свје до че ње 
о упо ко је њу оца Ме лен ти ја 29. де цем бра 1796].58

Ма ри ја Цр нић – Пе јо вић у свом ра ду при мје ћу је да је све то брат ство 
пот пла нин ско мо гло рас по ла га ти и знат ни јим сред стви ма. По ка зу је то и ку-
по ви на зе мље у то паљ ских Мир ко ви ћа 1763, за сто о сам дест и шест злат них 
це ки на59.

51 Г. Ко мар, Цр ква Ро жде ство Све то га Јо ва на Кр сти те ља на Ло бе ру – Су то ри на, 
Хер цег Но ви, Хер цег Но ви, 2002, 28–31; 

52 Исто,
53 Исто,
54 Г. Ко мар, Бо ка Ко тор ска. Ћи рил ски спо ме ни ци..., 232
55 Ма ри ја Цр нић – Пе јо вић, исто, 75
56 Исто, 75
57 Исто, 75
58 Исто, 73
59 Исто, 76
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У дру гој по ло ви ци 18. ви је ка у ма на стиру Са ви ни на чи њен је је дан 
по пис сво јих ба шти на ко ји сам об ја вио на ви ше мје ста60. Ов дје се на во ди 
сље де ће: Зе мља ора чи ца и ви но град, мје сто ре че но Је же вац и Мет ко ва гла ви-
ца ку пље на от ка лу ђе ра Иса и ја Ви то ми ро ви ћа, и од ме штра Ива на Ка ши-
на Ка(мпа): 6: 3: 163 // Z 17: 7; Зе мља Бо шак мје сто ре че но Мет ко ва гла ви ца 
ви ше Је жев ца бје ше из мје ре на от Га ври ла Ста ни ћа и Пе ра Гу мо ро ви ћа па ке 
ивен ште на от ка лу ђе ра – Ка(мпа): 1 // :3

Ка да је апри ла 1779. са бор то паљ ских – дра че вић ких ка пе та на и гла-
ва ра од лу чио о спро во ђе њу јед не од лу ке мле тач ких вла сти, по ме нут је ма-
на стир Пот пла ни на и ње гов ка лу ђер: „Исти ка лу ђер што је Под Пла ни ном 
ако би до шао да му ко што да што је ја ки.“61

Но те од со ли др жа ве Нов ске. Ври је ме у ко јем ма на стир Пот пла ни на 
до ђе у до мен ра ти ше вљан ски је дру га по ло ви на 18. ви је ка. Но та од со ли дер-
жа ве Нов ске се ла Ра ти ше ви на учи ње на је на мле тач ку Но ву 1758. годину за 
кне за То ма По по ва (Са бљи чи ћа), си на по па Си ма. У ма на сти ру је жи вје ло 
осам ду ша. У на ред но ме по пи су, 1763, упи са на је ће ли ја са шест ду ша а 
кнез би ја ше Јо во Са бљи чић. У ври је ме кне за Га ври ла Ра до ви ћа поп Ми ја-
ил Са бљи чић је учи нио 1771. но ту из ко је се ви ди да је брат ство бро ја ло три 
чла на, док 1778. све то брат ство бро ји исти број чла но ва. Но ту је учи нио 
исти ра ти ше вљан ски све ште ник. У 1789. го ди ни по ми ње се са мо ка лу ђер 
Ни ка нор са дви је ду ше ко је упи са поп Ми ја ил Са бљи чић. Исто је ста ње и 
1790, да би 1799. би ла упи са на два ка лу ђе ра и два ђа ка. По след њу но ту на чи-
ни ли су је ро мо нах Ни ко дим Ла за ре вић и „са да шњи па рок Ва си ли је Амра-
мо вић“ (!) из зна ме ни тог све ште нич ког тре бе сињ ског ро да, а за ври је ме 
кне за Мар ка Ба ча но ви ћа62

Но те од со ли др жа ве Нов ске па ро хи је мој де шке из 1763, на ред ном мје-
сту 33. укљу чу ју ка лу ђе ра Мо ја са дви је ду ше, но ова је осо ба смје ште на 
на по ло жа ју у но ти ко ји би мо гао упу ћи ва ти на дру га чи је мје сто бо рав ка, 
ван пот пла нин ског оп се га. Сва ка ко, мо же би ти и не ки по сјед, млин. На ред-
на но та од 1771. укљу чу је по па Лу ку (Лу чи ћа) ко ји је свје до чио за тач но сти 
по пи са у свој ству мој де шко га па ро ха. Из вје сно је да је ка лу ђер Мо јо ста јао 
из дво је но од све то га брат ства пот пла нин ског, јер се у Ра ти ше ви ни, у ма на-
сти ру исте 1763. го ди не по бра ја ју ше сто ри ца чла но ва брат ства. Но, ви дје ли 
смо, на те ме љу на ших ћи рил ских мој де шких ис пра ва и при су ство и дру гих 
ка лу ђе ра у Мој де жу на пре ло му ви је ка.

По ред ра да М. Цр нић – Пе јо вић, о ма на сти ру Пот пла ни на пру жио је 
не што по да та ка отац Хри сто фор Лом бар дић, па рох то паљ ски, у Ше ма ти зму 
Пра во слав не Епар хи је Бо ко ко тор ске, ду бро вач ке и спи чан ске за го ди ну 1883, 
упу ћу ју ћи на ис пра ву ко јом би, на вод но, про ве ди тор Кар ло Пи за ни 19. ок то-
бра 1712. игу ма ну Иса и ји Ви то ми ро ви ћу до пу стио да ужи ва до бра да ри ва на 

60 Г. Ко мар, Су шће пан, се ло у Бо ки Ко тор ској, Бе о град 1999, 62
61 Исти, Хер цег Но ви..., 313. Док. пру жен из збир ке фо то гра фи ја ис пра ва Хи сто риј-

ског ар хи ва Ду бров ни ка ко је се чу ва ју у За ви чај ном му зе ју Хер цег Но ви.
62 Г. Ко мар, Хер цег нов ски ћи ри лич ни по пи си (1750–1826), Хер цег Но ви, 2011. Но те од 

со ли дер жа ве нов ске пру же не у цје ло ви том пре во ду.
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од Ка ли ста Ди о да та 16. апри ла 170963. Овај пи сац опи су је ру ше ви не че ти ри 
ће ли је и ма на стир ске пе ћи64.

У освит 19. ви је ка, у ча су пр вих ве ли ких по ли тич ких раз ла ма ња сла ве-
но серб ског ти је ла све Бо ке, у при јет њи фран цу ске оку па ци је, Ра ти ше ви ну 
је об и шао Кон стан тин Цвјет ко вић, бу ду ћи са вин ски по стри же ник и про-
то син ђел ко ји је ве ли ке му ке за Пра во сла вље под нио. Ње го во свје до че ње о 
ма на сти ру Пот пла ни на је ја ко зна чај но јер је пре ци зно, са же то и до пу ња ва 
ар хив ске ви је сти. Ово свје до че ње би се нај при је од но си ло на 1807. го ди ну, 
а то је го ди на тра ја ња рат них су ко ба у при мор ју и го ди на па ље ња са вин-
ских ко на ка. Ова ко ка зу је бо ке шки и дал ма тин ски ис по вјед ник, про то син-
ђел Ки рил: „Тра ју ћи овом ра ту, ми смо из мо на сти ра све дра го цје ни је ства-
ри би ли от не ли на јед ну ру сиј ску во је ну ла ђу, а та ко и мно ге дру ге бо га те 
фа ми ли је, бо је ћи се на па де ни ја не при ја тељ ског, бу ду ћи да су Фран цу зи 
мно ге до мо ве по па ли ли и раз гра би ли, ме ђу ко ји ма и је дан наш ма ли мо на-
стир, фи ли јал ово га мо на сти ра, гдје су не кад епи ско пи сје ди ли, је су за па-
ли ли и по ро би ли, гдје по сље с г. на сто ја те љем по шао сам да он ви ди. Кад 
смо та мо до шли оби ла зе ћи он и пре гле да ју ћи, ви дјех ја не ка гво жђа на нај-
гор њем про зо ру, и без да он ме ви дио, оти дем да их ски нем, али зи до ви 
бу ду ћи на гор је ли, ис под но га сру ше се и ја с ви си не па дох на не ко ка ме ње 
на ле ви бок...“65 Ов дје се за пра во за вр ша ва свје до че ње оца Ки ри ла о по сје ти 
уни ште ном ма на сти ру, али ње го ве ри је чи го во ре све. Он сва ка ко опи су је 
згра ду на спрат. Он ка же о фи ли јал но ме ма на сти ру са вин ско ме, он ка же о 
епи скоп ском сје ди шту. Ту ни ка кве сум ње не мо же би ти.

Ма на стир је сва ка ко по сје ћи вао бо ко ко тор ски про ви кар ар хи ман дрит 
Ге ра сим Зе лић, а ево ви ди мо из ове се квен це оца Ки ри ла и на сто ја тељ са-
вин ски ар хи ман дрит Ни ка нор Бо ге тић. Осим то га, ар хи ман дрит Ни ка нор 
је са свим вје ро ват но онај ка лу ђер по ме нут у но ти од со ли па ро хи је ра ти-
ше вљан ске. Са вин ски стар је ши на је ка сни је, ви дје ће мо, до нио и од лу ку да 
је ро мо на ха, са вин ско га по стри же ни ка Ни ко ди ма, смје сти у Ра ти ше ви ну, у 
Пот пла ни ну. За ни мљи ва су пи та ња ко ја отва ра ста ро ћи рил ска са вин ска 
ис пра ва о по ста вље њу је ро мо на ха Ни ко ди ма из про ље ћа 1823, ко ју ов дје 
до носимо у цје ло сти. На и ме, овај ка лу ђер је жи вио до 1843, и ов дје се упо-
ко јио. Из опи са ма на стир ских ру ше ви на про то син ђе ла Ки ри ла ви ди се да 
су ов дје, ба рем на јед ној згра ди, би ли са чу ва ни зи до ви на спрат. Те шко је 
по вје ро ва ти да ма на стир и мје шта ни, да под сје ти мо са мо на ста ре кти то ре 
Са бљи чи ће ме ђу ко ји ма је у то ме ча су би ло ви ше по мор ских ка пе та на, ни су 
пред у зе ли ко ра ке за об но ву зда ња ма на сти ра Пот пла ни на. Са мо се то ком 
1832. би ље же по мор ски ка пе та ни из Ра ти ше ви не: Ми ха ил Са бљи ца, Или ја 
Са бљи ца, Мар ко Са бљи ца, Сте фан Са бљи ца и Ва со По зна но вић, сви вла-
сни ци бри го ва, ре дом ка ко су по бро ја ни: Ба рон Ду ка, Цар Ла зар, Кон те Шта-
ди он, Са тур но и Со ле то66. Са чу ван је у Ар хи ву Ко то ра и по пис по ре ских 

63 Ше ма ти зам Епар хи је Бо ко ко тор ске, ду бро вач ке и спи чан ске за год. 1883, 33, 34.
64 Исто
65 Ав то би о гра фи ја про то син ђе ла Ки ри ла Цвјет ко ви ћа и ње го во стра да ње за пра во-

сла вље, СКА, Бе о град, 1898, 24 /при ре дио Ди ми три је Ру ва рац про то је реј./
66 Срб ски Ље то пис на ста вљен Те о до ром Па вло ви чем, чест че твр та, Ма ти ца Серб ска, 

Бу дим, 1832 – I Ње што о Ср бљи ма на мо ру.
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об ве зни ка Ра ти ше ви не из вре ме на фран цу ске оку па ци је 1809. го ди не ко ји 
укљу чу је сље де ће осо бе: Stef fa no Po sna no vich (40 фјо ри на), Ma ria Po sna no vich 
(25 ф.), Mar co Po sna no vich (30 ф.), Gi or gio Po sna no vich (21 ф.), Lu ca Po sna no-
vich (21 ф.), Gi or gio Po sna no vich (30 ф.), Ba si lio Su ma rich (35 ф.), Gi o van ni 
Su ma ro vich (31 ф.), De me trio Pi li u ro vich (60 ф.), Gi or gio Pi li u ro vich (25 ф.), 
Ba si lio Sa bli cich (60 ф.), Pa u lo Mir ca (22 ф.), Gi o ac chi no Zi pan cich (23 ф.)67. 

У Ра ти ше ви ни, крај Цр кве Све те Тро ји це, упо ко јио се 1843. је ро мо нах 
Ни ко дим (Ла за ре вић) из мо крињ ског све ште нич ког ро да, ко ји је, ка жу, био 
по след њи ка лу ђер у ма на сти ру Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це у ово ме 
се лу. Са чу ван је ње гов над гроб ни крст иза ап си де цр кве са нат пи сом68 са-
вре ме ном ћи ри ли цом на по љу ве ли чи не 16 са 16 сан ти ме та ра: 

ВЈЕЧ НО ПРЕ БИ ВА ЛИ ШТЕ
ЈЕР(О)МО НА ХА НИ КО ДИ МА

Ла ЗА РЕ ВИ ЋА
ПО СТРИ ЖЕ НИ Ка М. СА ВИ НИ

Р(ОЂЕН). УМРО У УРа ТИ ШЕ ВИ НИ (!)
1843 + ИЗ БЛА ГО ДАР НО СТИ

ПО ДИ ГО ШЕ ПО ТОМ ЦИ
ПОП ОБРЕН С БРА ТОМ
АН ДРИ ЈОМ И СТЕ ВОМ

ЈО ВАН С БРА ТОМ ЈО СИ ПОМ
И МО ЈОМ . ... ЈО СИП С

БРА ТА НИ ЋИ МА ПЕ КОМ
ЈЕВ ТОМ И СТЕ ВОМ

ТО МО С.

У пе то ме ре ду нат пи са, за по че том уса мље ним сло вом „Р“ оби ље же на 
је на мје ра са ста вља ча да ис пи ше го ди ну ро ђе ња је ро мо на ха Ни ко ди ма, што 
је то ком ра да из о ста ло. Ис пи са на је са мо го ди на упо ко је ња. Спо ме ник је 
по ди гла ње го ва мо крињ ска фа ми ли ја на че лу са све ште ни ком Обре ном. 
Нај о дре ђе ни је, са же то, о све ште ни ци ма из мо крињ ског ро да Ла за ре ви ћа 
ка зу ју за пи си у јед но ме је ван ђе љу ко је до но си Ве се лин Пе сто рић. Мо крињ-
ску па ро хи ју слу жио је је реј Ан дреј од 183169. Јо ван, од 1850. го ди не. за тим, 
сли је ди ис црп ни ји пре глед: „Про то је реј Обрен Ла за ре вић ка ти хе та ду бро-
вач ки био је па рох мо крин ски унук по па Ан дри је, а син по па Јо ва на. Про-
то је реј Вла ди мир С. Ла за ре вић па рох во зућ ки и хр шки пенз (Бо сна) пра-
унук по па Ан дри је, унук по па Јо ва на и бра та нић по па Обре на, Мо кри не 
25. XII 1975“70.

67 По пис по ре ских об ве зни ка из Ар хи ва Ко то ра из 1809. го ди не при ло жио г. Не бој ша 
Дра шко вић

68 Г. Ко мар, Срп ска Пра во слав на Цр ква у Хер цег Но вом, Хер цег Но ви – Бе о град 2006. 
По ми ње се и за пис на Псал ти ру у Ра ти ше ви ни из 1804. ко ји ка зу је да је књи га при па да ла 
је ро мо на ху Ни ко ди му Ла за ре ви ћу – В. Пе сто рић, По пис књи жног фон да пра во слав них 
цр ка ва са под руч ја оп шти не Хер цег Но ви, Бо ка 25, Хер цег Но ви, 2005, 422

69 В. Пе сто рић, По пис..., 302
70 Исто, 302
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Из до ку мен та, ко ји ће мо ов дје на штам па ти, до зна је се о раз ло зи ма пре-
ла ска оца Ни ко ди ма Ла за ре ви ћа ко ји је у на шим исто ри о граф ским члан-
ци ма по ми њан као по след њи ка лу ђер у ма на сти ру Ро жде ства Пре све те Бо-
го ро ди це (Пот пла ни на) у Ра ти ше ви ни (уз па ро хи јал ну цр кву Све те Тро ји це). 
Спор и не сла га ња са мје шта ни ма Мо кри на чи ји је отац Ни ко дим био, те 
њи хо ва упор ност да га од стра не из па ро хи је, би ја ху по во дом за ње го во пре-
мје ште ње у Ра ти ше ви ну на ис по моћ ра ти ше вљан ском па ро ху Јев ту Са бљи-
чи ћу у па ро хи јал ну цр кву Све те Тро ји це а не гда шње ма на стир ско мје сто 
и ме тох хер це го вач ког Ко сје ре ва, ма на стир Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це 
(Пот пла ни на), ко ји је био на чет у ври је ме су ко ба са Фран цу зи ма. Вје ру јем 
да ко нач но за ти ра ње ма на сти ра до ла зи с вре ме ном, ни ка ко у јед ном ак ту, 
ина че ве о ма ру ши лач ки на стро је них Фран цу за.

САВИНА(1823)
 
Од лу ка са вин ског на сто ја те ља ар хи ман дри та Ни ка но ра Бо ге ти ћа о 

пре мје шта ју оца Ни ко ди ма из мо крињ ске па ро хи је у Ра ти ше ви ну као по ма-
га ча све ште ни ку Јев ту Са бљи чи ћу

No. 86. м.с. 10 ма ја 1823

В(аше га). В(исо ко). П(ре о све штен ства). ц(је лу јут). в(аше) . с(вја то је). ру цје,

При хо дим. к в(ашем). в(исо ком). п(ре у зви шен ству) означ. ка ко сље ду је,

Би ће ви ше од го ди не да нах да ме мо ли и пре по ру ча о(та)ц Ни ко дим Ла за ре вић па-
рох от Мо кри на да га из кљу чим от па ро хи је мо крин ске, и ка ко је дао у ва ше ру ке 
ка да сте би ли ова мо ре нун ци ју на кар ту бу ла ту от исте па ро хи је, и ја га ни је сам 
мо гао из кљу чи ти не го сам исто га при мо љао да се не отри че от ис ти је, и ко мо да-
вао с ње го ви је па ро хи ја ни ма ка ко сам мо гао. Пак са да ове сви је тле сед ми це до ђе 
кнез от Мо кри нах су шест на ест дру ги јех го во ре ћи да не ће оца Ни ко ди ма за сво га 
па ро ха ни по што, за што им не из вер шу је слу жбе и обр ја де цер ков не, за ко је сам 
мно го тру да ви дио го во ре ћи ис то ме да се не од ри че не го да им слу жи и сви јем 
њи ма го во ре ћи да га при ме и не кће ше, за ко је сам пи сао по пу Јев ту Са бљи чи ћу 
да им по слу жи за ври је ме кр сти ти ди је те и (и)сповј да ти бол на го и пре че сти ти по 
ну жди до ва ше отлу ке в. о. с. в. п. и р. ц.
 Н(ика нор). с(авин ски). Ни ка нор Ар хим(ан дрит) са вин ски,71

Из ово га са вин ског до ку мен та је раз вид но да се исто риј ски ход ма на-
сти ра ни у ком слу ча ју не за вр ша ва са упа дом Фран цу за у Гор њу Бо ку, те 
да је ма на стир свој жи вот до кон чао у за пу шта њу пр ве по ло ви це 19. ви је ка, 
сва ка ко, у ври је ме аустро у гар ске вла да ви не.

Од ото ман ске вла да ви не, пре ко мле тач ког про тек то ра та, Пот пла ни на 
је уз ра ста ла, ма да је упа дљи во да ри ва ње ње них кти то ра и гра ди те ља, ра ти-
ше вљан ских ка лу ђе ра, ма на сти ру Са ви на. Као да је про ду же на ин тен ци ја 

71Г. Ко мар, Бо ка Ко тор ска. Ћи рил ски спо ме ни ци..., 500



61

об на вља ња Све то у спен ског ма на сти ра Са ви на из Беч ко га ра та да се уз др-
жи са вин ска све ти ња. Ни смо скло ни да од ба ци мо ни мо гућ ност да је 17. 
ви је ком за пу стје ла Са ви на 1690. ле жа ла у по сје ду Пот пла ни не. Дру го зна-
чај но са зна ње ле жи у по да ци ма о дру гом епи скоп ском сје ди шту у око ли ци 
гра да ко је за и ста смје шта мо у Ра ти ше ви ну. Сво јим оба вје ште њем свје до чи 
то и про то син ђел Ки рил (Цвјет ко вић) ко ји је та ко не што мо гао чу ти од ар хи-
ман дри та Ни ка но ра (Бо ге ти ћа). Из вје сно, ма на стир се уги ње и не ста је са 
из ра зи то за ти рач ком фран цу ском и аустриј ском упра вом. Ка да је ри јеч о 
иш че за ва њу оста та ка, ру ше ви на ма на стир ских згра да, вје ру јем да је дио ма-
те ри ја ла упо тре бљен за по ди за ње про ви зор не цр кве не ку ће у пор ти Цр кве 
Све те Тро ји це, док је оста так, и глав ни дио, угра ђен у Цр кву Све те Тро ји-
це код ње не об но ве. 

Исто риј ски ход ма на сти ра Пот пла ни на са гле да ва се у ври је ме дје ло ва-
ња ми тро по ли та и епи ско па од Са ва ти ја Љу би бра ти ћа (Иса и је Ла ке ти ћа), 
ње го ва на мје сни ка Ђор ђа Да ни ло ви ћа, Сте фа на Љу би бра ти ћа, Ак сен ти ја I 
(1687–1739), Фи ло те ја Ра ца но ви ћа (1740–1751), Ак сен ти ја II Па ли ку ћи ћа 
(1751–1763) и Сте фа на Ми лу ти но ви ћа (1763–1766). Пре ни је та је та да, од вла-
ди ка фа на ри о та епи скоп ска сто ли ца у Мо стар. Но, нов ски Ср би ста ја ли су 
у сво јој по ли тич кој ауто но ми ји не пре ста но тра же ћи об на вља ње епар хи је 
за Дал ма ци ју и Бо ку. У то ме су пред ња чи ли. По сли је ко нач ног не у спје ха ово-
га тра же ња, овим дје лом Бо ке по че ће у пот пу но сти упра вља ти све ти ми тро-
по лит Пе тар I, а ка сни је, у раз до бљу ко је ов дје по сма тра мо, дал ма тин ски 
епи ско пи и бо ко ко тор ски ви ка ри72. У то ку чи та вог свог исто риј ски по твр-
ђе ног тра ја ња ма на стир Пот пла ни на ле жао је углав ном у те ри то ри јал ном 
до се гу хер це го вач ких и при мор ских вла ди ка, а ње го во све то брат ство чи-
ни ли су хер це го вач ки и бо ке шки ка лу ђе ри.

Пре ма Све том и бо жан стве ном Оп ште му ли сту ма на сти ра Тре бињ ско 
– са вин ског73 из 17. и 18. ви је ка, гле да ју ћи по дат ке за ма на стир Са ви ну из 
1757, на ла зи се јед на би ље шка у скло пу чи ту ље је ро мо на ха и ђа ко на ма на-
стир ских. Цје ло ви ти текст гласи: На: 1757: мје се ца, фе вру а ри ја: у мо на сти ру 
Сав ви ни= Из во ље ни јем Пре чест њеј ша го оца игу ме на Јо си фа. И с со вје том 
в сје ја бра ти ји оби те љи се ја бла го и зво ли сја об ште, је ште жи вим= су штим, 
всјем впи са ти име на сво ја в књи зје сеи, зо во мој Об шти лист, во спо ми ња-
ни ја ра ди сво је го, и иње и в бу ду шти ја ро ди игу ме ни, здје,

Је ро мо на си Игу ме на, Јо си фа. Нек та ри ја: Ила ри о на: Ата на си ја: Со фро-
ни ја: Си ме о на: Иса и ју: Да ни ла: Те о до си ја: Ино кен ти ја: Се ра фи ма Ви са ри о на 
Ан то ни ја Ни ка но ра. Ди о ни си ја

Лик ђа кон Јо ван на: Сте фа на: Ге ра си ма. Си ме о на.
Ма те ја Лу ку Ја ко ва Ва сли ја, Ма кри ну, Пе тра Ву ко ла ја Мар ту
[Ље то Го спод ње 1720. го ди шча Вје до мо бу ди ка де при и де о це Се ра-

фим в брат ством
1738 Ра ти ше ви на: Са бљи чић74]

72 Г. Ко мар, Срп ска пра во слав на цр ква у Хер цег Но вом, Хер цег Но ви – Бе о град, 2006.
73 Из ру ко пи сне би бли о те ке ма на сти ра Са ви на. Тран скрипт са вре ме ном ћи ри ли цом 

чи та во га ру ко пи са при ре дио Го ран Ко мар. Књи га се тре нут но чу ва у ма на сти ру Твр дош.
74 На ли је вој мар ги ни стра ни це
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Ма на стир Ко сје ре во за сту пљен је је ро мо на си ма: Ни ка нор. Ан то ни је, 
Ев ге ни је. Те о фан. Ни ко дим. Ва си ли је. Мак сим. Јо а ни ки је.

У круп но ме одјељ ку Об ште га ли ста сто ји Дра че ви ца са ње ним се ли-
ма, а за по чи ње се лом Ра ти ше ви на у ко јем су упи са на име на при ло жни ка 
Тре бињ ско – са вин ског ма на сти ра: Нин ка. Сте фа на. Лу ку. Анг е ли ју. Ива ну. 
Ми ха и ла. Мар ту. Пет ка. Мо на хи ју Мар ту. Јо ва на Је ре ми ју Ста ну Сто ју.

MONASTERY OF THE NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
(POTPLANINA) IN RATIšEVINA NEAR HERCEG-NOVI

by

Goran Ž. Komar

Summary

The Monastery of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in the village Ratiševina 
near Herceg-Novi was located within the hamlet Potplanina after which it bore the common 
and most frequently used name. The presence of the brethren is testified in the oldest 
preserved Venetian land-register of Herceg-Novi, completed in 1690, which includes the 
fathers-monks as the owners of property in the neighbouring village Mojdež, but also the 
property in Sutorina and Meljine. Later, during the 18th century, the documentation of the 
Venetian Archives in Herceg-Novi mentions an entire series of monastery head-abbots and 
monks in Potplanina, starting from the father Isaija (Vitomirović) in the first quarter of the 
18th century, to the father Nikodim (Lazarević) in the first half of the 19th century. In case of 
the Archimandrite of Savina, very reverend father Arsenije Milutinović, there is a certain 
overlapping in heading both monasteries in Herceg-Novi. As it can be seen from the census 
(Note od Soli) of the village Ratiševina, the monastery brethren remained there through the 
entire time of the Venetian rule. Certainly, one should take into account very serious indica-
tions about Potplanina as a seat of the second Serbian bishop in Novi at the end of the 17th 
century. 

Key words: monastery, Potplanina, Ratiševina, brethren, bishop. 
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Ур о ш  Т а т и ћ

ПОКУШАЈ УСПОСТАВЉАЊА ТРГОВИНСКИХ 
И ПРИВРЕДНИХ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ФРАНЦУСКЕ 

И СРБИЈЕ (1858–1868)

СА ЖЕ ТАК: Још у ле то 1856. фран цу ски ка пе тан Ма њан је, пло ве ћи Ду-
на вом и Са вом, ис пи ти вао усло ве пло вид бе и мо гућ ност ус по ста вља ња тр го-
вин ских ве за из ме ђу Фран цу ске и се вер них по кра ји на Ото ман ског цар ства. 
Ка пе тан Ма њан је у апри лу 1859. из нео кне зу Ми ха и лу план о ус по ста вља њу 
ве зе из ме ђу Ср би је и Фран цу ске и стал не па ро брод ске слу жбе по мо ћу фран-
цу ских бро до ва на Ду на ву и Са ви, дуж тур ске и срп ске оба ле. Фран цу ски 
по слов ни кру го ви по че ли су да се ин те ре су ју за ула га ња у ру дар ство Ср би је 
тек ка да се на спољ но по ли тич ком пла ну Кне же ви на окре ну ла Фран цу ској. 
По ред то га што је, по сле Па ри ског ми ра, про ди ра њу Фран цу ског ка пи та ла ка 
овом де лу Евро пе по го до ва ла оп шта по ли тич ка си ту а ци ја, др жав на ини ци-
ја ти ва у ру дар ству до жи ве ла је не у спех. За хва љу ју ћи но вој по ли тич кој ори-
јен та ци ји према Фран цу ској, нај ви ше из гле да да до би је Мај дан пек имао је 
фран цу ски ка пи тал.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Фран цу ска, Ср би ја, Мај дан пек, До бра, Фран цу ско-срп-
ско дру штво, ка пе тан Ма њан, Клод Бу јон, Ко ста Цу кић, Или ја Га ра ша нин.

ИДЕ ЈА КА ПЕ ТА НА МА ЊА НА О УС ПО СТА ВЉА ЊУ 
ПЛО ВИД БЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ НА ДУ НА ВУ И СА ВИ

Не по сред но по по врат ку Обре но ви ћа у Ср би ју, 1859, ис по љи ли су се 
ја сни зна ци не тр пе љи во сти кне за Ми ло ша пре ма Аустри ји. Др жа ње ове 
си ле за вре ме и по сле одр жа ва ња Све то ан дреј ске скуп шти не као и прет ња 
да оку па ци јом Бе о гра да по но во ус по ста ви свој ути цај у Кне же ви ни Ср би ји, 
иза зва ли су от пор но ве срп ске вла де.1 Ба рон Про кеш, аустриј ски ам ба са дор 
у Ца ри гра ду, пред ло жио је у ју ну сво јој вла ди за тва ра ње гра ни це пре ма 
Ср би ји као је ди но сред ство при ти ска на њу.2 Ова ме ра пред ста вља ла је ве-
ли ку опа сност јер је мо гла да иза зо ве те жак по ре ме ћај у по гле ду жи вот них 
усло ва ста нов ни штва Кне же ви не. Тр го ви на, од ко је је за ви си ла срп ска при-

1 Гр гур Јак шић, Во ји слав Вуч ко вић, Спољ на по ли ти ка Ср би је за вла де кне за Ми ха и ла, 
Бе о град 1963, 36–37.

2 Про кеш Бу о лу, Ца ри град 3. ју на 1859, No 42. HHS Konst. Rap ports.



вре да, оба вља на је ве ћим де лом пре ко ју жних по кра ји на Аустри је. За тва ра-
ње гра ни ца би ло је нај ја че сред ство при ти ска на Ср би ју и обез бе ђи ва ло је 
Аустри ји пред ност над оста лим си ла ма за ин те ре со ва ним за при вред не ак-
тив но сти и ула га ња у тој зе мљи. Иако ни је има ла по кро ви тељ ство над њом 
и пра во да се ме ша у ње не уну тра шње од но се, Аустри ја је Ср би ју, као и 
оста ле по ду нав ске по кра ји не, др жа ла у за ви сно сти го то во у ис тој ме ри као 
и соп стве не обла сти – у пот пу но сти је кон тро ли са ла њи хо ву уну тра шњу и 
спољ ну тр го ви ну. Ово тр жи ште је об у хва та ло око де сет ми ли о на ста нов ни-
ка. Она је успе шно ко ри сти ла не по сто ја ње про пи са ко ји ма се уре ђу ју тр го-
вин ски од но си у про вин ци ја ма. Тр го ви на из ме ђу Ср би је и Аустри је, и Ср би је 
и тур ских про вин ци ја Бо сне, Бу гар ске и кне же ви на Вла шке и Мол да ви је 
оба вља ла се во де ним пу те ви ма, ре ка ма Са вом и Ду на вом. Пло вид ба на две-
ма ре ка ма би ла је у ру ка ма Аустри је, та ко да је и ма њи део срп ске тр го ви-
не, онај ко ји ни је био ве зан за аустриј ско тр жи ште, за ви сио од Аустриј ског 
дру штва за пло вид бу Ду на вом (La Com pag nie autric hi en ne de na vi ga tion du 
Da nu be). Аустри ја је сво јим про пи си ма др жа ла под кон тро лом по сло ва ње 
срп ских при вред ни ка, а ме ре ко је је при ме њи ва ла про тив при вред ни ка ко ји 
се ни су при др жа ва ли про пи са них нор ми мо гле су да до при не су њи хо вој про-
па сти. Па ри ским уго во ром од 1856. го ди не про гла ше но је на че ло сло бод не 
пло вид бе Ду на вом. На по ле он III је сла вљен као осло бо ди лац, али je кон-
тро ла пло вид бе и при вред ног жи во та у по ду нав ским по кра ји на ма Ото ман-
ског цар ства и да ље оста ла у ру ка ма Аустри је.3 

По сле ус по ста вља ња Дру гог цар ства у Фран цу ској. 2. де цем бра 1852, 
из град ња же ле зни ца би ла је у пу ном је ку. Ра до ви на гво зде ном пу ту ко ји је 
по ве зи вао пре сто ни цу с Мар се јом из во ђе ни су с нај ве ћом жур бом. Спа ја ње 
Ави њо на и Ва лен са (Va len ce) оства ре но је 1853; же ле знич ком пру гом ко јом 
су по ве за ни Ли он и Ва ленс пр ви пут је про шао воз 1855. Ме ђу тим, пло вид ба 
ре ка ма Ро ном и Со ном због то га је претр пе ла озбиљ не по сле ди це. На пред на 
пло вид бе на дру штва су за те че на с ве ли ким бро јем па ро бро да на рас по ла га-
њу. Ве ро ва ло се да је ре ше ње на ђе но ка да је 1853. из био Крим ски рат. Та да 
је у реч ној пло вид би гра да Ли о на (la ba tel le rie lyon na i se) на стао сме ли план 
да бро до ви ко ји су за вр ши ли сво ју пло вид бу на Ро ни и Се ни бу ду по сла ти 
на Цр но или Азов ско мо ре, или да пло ве ру ским ре ка ма или ре ка ма Вла шке 
и Мол да ви је. Они ће оба вља ти пре воз тру па, у њи ма ће би ти пру жа на за шти-
та бо ле сни ма, би ће чак са гра ђе ни мо сто ви са ста вље ни од бро до ва. Прет по-
ста вља се да је иде ја о та квој упо тре би бро до ва по те кла од ка пе та на Ма ња на 
(Mic hel-An dré-François-Ho no rin Mag nan) ко ји се ни је бо јао иза зо ва по што је 
уче ство вао у по мор ским екс пе ди ци ја ма у Ју жној Аме ри ци. По ста вља ло се 
пи та ње ка ко да ма ли бро до ви, на ме ње ни вр ше њу ма ње зах тев ног реч ног са о-
бра ћа ја до пло ве до Цр ног мо ра. До не се на је од лу ка да се за про бу по ша ље 
је дан брод ка Бос фо ру. Ко ман до ва ње је оправ да но по ве ре но ка пе та ну Ма-
ња ну, ко ји би овим до ка зао сво је тврд ње.

По са да од 22 чла на пред у зе ла је пу то ва ње од ви ше од 2.000 km мо рем, 
реч ним бро дом Le Cygne но си во сти 116 то на, ду жи не 57 m, га зом од 240 cm 
и ја чи ном мо то ра од 50 KS. По ду хват је из гле дао не про ми шљен. По ла зе ћи 

3 Г. Јак шић, Во ји слав Вуч ко вић, н. д., 38. 
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из Ли о на Le Cygne је за пло вио Ро ном до Мар се ја а за тим је на ста вио пло-
вид бу 15. ав гу ста 1855. Крх ки брод је ре дом при ста јао у Ђе но ви, Ли вор ну, 
Ћи ви та Ве ки ји, Ме си ни, а за тим је ње гов дуг пут ишао пре ко Га ли по ља, 
Кр фа, Пар ге, За кин то са, Хи дре, Пи ре ја, Еубе је, Во ло са, Дар да не ла и на кра-
ју Ца ри гра да у ко ји је при спео 19. сеп тем бра 1855. Брод је од мах ста вљен у 
упо тре бу. На па лу би је имао 150 ру ских за ро бље ни ка ка да га је 8. ок то бра 
на пао и по то пио аустриј ски брод L’Impéra tri ce чи ме је окон чан оп се жни 
план реч не пло вид бе гра да Ли о на ко јим би би ла из вр ше на „сјај на ли кви да-
ци ја“ ви шка рас по ло жи вих и упо тре бљи вих па ро бро да. Раз ма тра ни су и дру-
ги пла но ви: упо тре бе бро до ва на Ду на ву, али вла да и бан ка ри ко ји ма се 
реч на пло вид ба обра ти ла ни су би ли за ин те ре со ва ни. Раз ма тра на је и упо-
тре ба бро до ва на Дње пру, у Тур ској, на је зе ру Ван, за тим у Шпа ни ји, на Ебру. 
На кра ју је у Фран цу ској по твр ђен по раз реч не пло вид бе у бор би с же ле-
зни цом. Тек кра јем ве ка схва ће но је до ко је ме ре две вр сте пре во за мо гу да 
по мог ну јед на дру гој. Реч на пло вид ба гра да Ли о на не ће по но во до жи ве ти 
ве ли ки на пре дак ко ји је до сти гла сре ди ном XIX ве ка.4

Ка пе тан Ма њан, фран цу ски бро до вла сник и пред став ник дру штва 
Ма тис, Ма њан, Па ро и Ко. (Mat hiss, Mag nan, Pa rot et Cie), је у ле то 1856, пло-
ве ћи Ду на вом и Са вом, ис пи ти вао усло ве за пло вид бу и мо гућ ност ус по-
ста вља ња тр го вин ских ве за из ме ђу Фран цу ске и се вер них тур ских по кра ји-
на. На Ма ња на је нај ве ћи ути сак оста ви ла Ђер дап ска кли су ра ко ју су Ру му ни 
(ста нов ни ци Вла шке и Мол да ви је), због ње ног им по зант ног из гле да, на-
зва ли Гво зде на вра та (рум. Por ţi le de Fi er, фр. Por tes de Fer). Ка пе тан је Гво-
зде на вра та опи сао као ви со ра ван са оштрим сте на ма ко је су, ка да је ни зак 
во до стај Ду на ва, де лом пре кри ве не во дом, а пот пу но пре кри ве не њом ка да 
је во до стај ре ке ви сок. Ви со ра ван кроз ко ју ре ка те че, из ме ђу вла шке и срп-
ске оба ле, има узак про лаз чи ја ду би на је три сто пе ка да је во до стај нај ни жи 
и осам, де вет или де сет сто па ка да је во до стај ре ке нај ви ши. Про лаз је ши-
рок око два де сет ме та ра и чи ни тре ћи ну ши ри не ре ке, по чев ши од вла шке 
оба ле, док је ду жи на про ла за око хи ља ду ме та ра. Пло вид ба кроз овај про-
лаз је вр ло те шка и опа сна за вре ме ни ског во до ста ја због под вод них сте на, 
сна жних стру ја ња и ви ро ва ко ји узро ку ју пре пре ке на ко је ре ка на и ла зи. 
Ре ка ко ја те че од за па да ка ис то ку, на ми љу из над Гво зде них вра та, на гло 
ме ња свој пра вац ка ју гу, та ко да ре ка сна жно те че према вла шкој оба ли, 
ско ро ис под Гво зде них вра та, док је нај мир ни ја по ред срп ске оба ле где се 
го то во не осе ћа ње но стру ја ње. Гра ђе вин ски ра до ви, да би се пло вид ба учи-
ни ла си гур ном у том про ла зу, оба ви ли би се бр же и са ви ше из гле да на успех 
и ма ње сред ста ва, на срп ској оба ли где се још увек мо гу ви де ти оста ци ста-
рог плов ног ка на ла из рим ског пе ри о да. Ка нал са уста ва ма на ме сту ста рог 
ка на ла мо гао би да бу де са гра ђен за ма ње од го ди ну да на и био би до во љан 
да оси гу ра пло вид бу на том де лу ре ке, до Гре бе на, сле де ћег опа сног про-
ла за. Ни ка ко не би би ло упут но да Аустри јан ци ма бу де по ве ре но из во ђе ње 
тих ра до ва и пра во на на пла ту ца ри не јер би они на тај на чин упра вља ли 

4 Félix Ri vet, „Le con flit en tre la ba tel le rie et le che min de fer à Lyon au début du XIX 
siècle“, Re vue de géograp hie jo in te au Bul le tin de la So ciété de géograp hie de Lyon et de la ré-
gion lyon na i se, vol 24, Vol. No 2, Lyon 1949, 97–107.
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пло вид бом на гор њем то ку Ду на ва. Ка пе тан Ма њан је сма трао да би Гво-
зде на вра та тре ба ло да оста ну у по се ду Ср би је, под за шти том си ла пот пи-
сни ца Па ри ског уго во ра, а не при бре жних си ла (по ду нав ских др жа ва) на 
ко је ће Аустри ја увек има ти ве ли ки ути цај. Срп ско се ло Ца ре вац (у бли зи ни 
Ве ли ког Гра ди шта) ће по ста ти ве ли ко сто ва ри ште ода кле ће се да ље тран-
спор то ва ти стра на ро ба. Од Гво зде них вра та до ка та рак ти Гре бен, пло вид-
ба зах те ва по ве ћа ну опре зност ка пе та на бро да због на глих за во ја ре ке ко ја 
те че из ме ђу пла ни на. Да би пло вид ба по ста ла ак тив на нео п ход но је да се 
до не су про пи си о пло вид би ка ко би се из бе гле не сре ће ко је мо гу да иза зо-
ву ско ро не из бе жни су да ри бро до ва ко ји пло ве уз вод но и низ вод но. Ма њан 
је пло ве ћи Ду на вом уз срп ску оба лу, кроз Гво зде на вра та, за кљу чио да су во-
де не стру је мно го сла би је не го у Вла шкој, чак да их уоп ште не ма. Од Гво-
зде них вра та до рта Гре бен, Ду нав по ни ре кроз до ли ну ко ју об ли ку ју пла-
ни не са стр мим стра на ма. Спру до ви се на срп ској оба ли по но во по ја вљу ју 
код Ми ла нов ца, а за тим на три ки ло ме тра уз вод но по чи ње опа сан про лаз 
Гре бен ко ји је мно го ду жи од про ла за Гво зде на вра та. Про лаз је дуг око 
три ки ло ме тра; пло ван је на уда ље но сти од де сет ме та ра од срп ске оба ле. 
За тај про лаз Аустри јан ци су уве ли по себ но пра ви ло ко јим је оне мо гу ће но 
да се два бро да, је дан ко ји пло ви уз вод но а дру ги низ вод но, у исто вре ме 
на ђу на ме сти ма ко ја ста нов ни ци ових кра је ва на зи ва ју бр за ци ма. По сле 
овог опа сног про ла за кроз ко ји би, по ми шље њу фран цу ског ка пе та на, пло-
вид бу мо гло да олак ша про ко па ва ње ка на ла са уста ва ма на ма ђар ској оба-
ли, она по ста је јед но став на за бро до ве чи ји је газ нај ви ше 1,5 m и за њих до 
Бе о гра да не ма ви ше ни ка кве опа сно сти. Угаљ за па ро бро де мо гао би се на-
ба ви ти у Ба зи ја шу на угар ској оба ли. Тај угаљ ко ји је сти зао у Ба зи јаш же-
ле зни цом5 про из во ди ло је фран цу ско дру штво са се ди штем у Бе чу. Ка да је 
Ма ња нов па ро брод Ли о не (Lyon na is) за пло вио Ду на вом, ста нов ни штво 
ових обла сти је пр ви пут ви де ло ла ђу на ко јој ни су би ле ис так ну те на ци о-
нал не бо је Аустри је. Фран цу ска за ста ва је до че ка на са оду ше вље њем на оба-
ла ма Ду на ва. Ста нов ни штво је по ја ву фран цу ског бро да ту ма чи ло као јем-
ство да је на овој ре ци за и ста ус по ста вље на сло бод на пло вид ба. Ре зул та ти 
ис пи ти ва ња до ко јих је до шао ка пе тан Ма њан пре ва зи шли су сва ње го ва 
оче ки ва ња. Ма њан је од лу чио да вре ме ко је ће про ве сти у Ср би ји ис ко ри-
сти у про у ча ва њу. Он је сту пио у ве зу са нај по зна ти јим срп ским тр гов ци-
ма и па жљи во пра тио њи хов рад, рас пи ти вао се о њи хо вим при хо ди ма не 
за не ма ру ју ћи ни јед ну по је ди ност ко ја се ти ца ла уво за или из во за. Из све га 
што је са знао, ка пе тан је из вео за кљу чак да Ср би ја оби лу је при род ним бо-
гат стви ма. Ме ђу тим, да би из бо гат ста ва из ву кли ко рист, тре ба ло их је, у 
не ку ру ку, от кри ти срп ским тр гов ци ма ко ји на то ни су обра ћа ли па жњу. 
Осим то га, тре ба ло је на у чи ти срп ске тр гов це осно ва ма тр го вач ке те о ри је 
и прак се о ко ји ма ни су има ли ни ка ква зна ња. С мно го стр пље ња, ве шти не и 

5 Пр ва же ле знич ка пру га у Вој во ди ни, од но сно у не ка да шњој Угар ској, би ла је у 
ју го и сточ ном Ба на ту и ишла је од на се ља Ли са ва (да нас у Ру му ни ји) пре ко Ја ши ја и Ја се-
но ва до Ба зи ја ша, у ду жи ни од 63 км. Овом ве ли ком по ду хва ту се пр вен стве но при сту пи ло 
због по тре бе да др жав на до бра и руд ни ци угља до би ју ве зу с Ду на вом. Пру га се нај пре ко-
ри сти ла за до пре ма ње ру де и угља до Ду на ва. Ње на из град ња за по че та је 1847, а пу ште на 
је у са о бра ћај 20. ав гу ста 1854. го ди не.



67

ра зу ма, Ма њан је на кра ју за до био по ве ре ње не ко ли ци не тр го ва ца ко ји ма је 
из нео сво је иде је у ве зи са раз во јем тр го ви не у Ср би ји, ње не са да шњо сти и 
бу дућ но сти. Не у мор ног ду ха, ка пе тан је од го ва рао на сва пи та ња, пру жао 
оба ве ште ња, при хва тао при мед бе и на кра ју ус пео да до при не се пра вој ре-
во лу ци ји у на чи ну раз ми шља ња код срп ских тр го ва ца. Тре ба ло је да они по-
ве ру ју у мо гућ ност да тр го ви на у Бе о гра ду, ко ју је до та да гу ши ла Аустри ја, 
мо же да бу де осло бо ђе на ње ног ути ца ја, као и да не по пу шта ју свим ње ним 
зах те ви ма у стра ху да они не по ста ну још ве ћи. Та ко ђе, ка пе тан је са ве то-
вао тр гов ци ма да се ба ве са мо де лат но сти ма ко је су у скла ду са тре нут ним 
по тре ба ма и да се не упу шта ју у по ду хва те ко ји зах те ва ју вре ме и тач ност 
у из вр ше њу. Ко ри сте ћи се до брим при је мом на ко ји је на и шао код уред ни ка 
Срб ских но ви на, ка пе тан му је пре дао чи тав низ чла на ка о тр го ви ни ко ји 
су по че ли да из ла зе у пр вом срп ском слу жбе ном гла си лу.

По што је про це нио да је до шао по го дан тре ну так, ка пе тан Ма њан је упу-
тио пред лог срп ској вла ди: да се ус по ста ве две па ро брод ске ли ни је, јед на 
на Ду на ву, дру га на Са ви, а да Бе о град бу де цен тар па ро брод ске слу жбе. 
Пло вид бе ну ли ни ју на Ду на ву ће одр жа ва ти три па ро бро да. Ре дов ни по ла-
сци бро до ва на Ду на ву ће би ти ускла ђе ни са по ла сци ма бро до ва на Са ви, 
та ко да ро ба и пут ни ци с Ду на ва ко ји же ле да на ста ве пло вид бу Са вом мо гу 
од мах да се укр ца ју у Бе о гра ду. Пло вид бе не ли ни је на Са ви и Ду на ву по ве-
зи ва ће све ва жне тач ке у Кне же ви ни, ца рин ска слу жба ће се оба вља ти на 
срп ским оба ла ма а вла ди ни слу жбе ни ци ће пла ћа ти по ло ви ну це не пре во-
за. Це не пре во за за пут ни ке и ро бу ће одо бра ва ти вла да. Срп ска вла да ће у 
слу ча ју ра та мо ћи да до би је на ко ри шће ње бро до ве ко ји ће јој би ти усту пље-
ни по „при ја тељ ској це ни“. Та ко ђе, срп ска вла да ће мо ћи да, уз пла ћа ње 
тро шко ва одр жа ва ња, ко ри сти сва ки брод за обу ку по са де у упра вља њу ма-
ши на ма и у пло вид би. Бро до ви ће вр ши ти по штан ску слу жбу на обе ма оба-
ла ма Ду на ва и Са ве. Срп ска вла да ће увек има ти пра ва да од ло жи по ла зак 
па ро бро да за нај ви ше шест ча со ва као и да, по свом на хо ђе њу, по ла зак па-
ро бро да од ре ди ра ни је. У слу ча ју да бу де нео п ход на ра ди о ни ца за из град њу 
бро до ва и ма ши на она ће би ти по диг ну та у Бе о гра ду или у ње го вој око ли-
ни. Вла да ће мо ћи да за по сли у ра ди о ни ци од ре ђе ни број мла дих љу ди да 
се об у ча ва ју у овој де лат но сти. С об зи ром на прет ход на ула га ња ко ја је ком-
па ни ја би ла при мо ра на да под не се да би по мо гла не за ви сан тр го вач ки раз-
ви так Кне же ви не, ка пе тан Ма њан је од срп ске вла де зах те вао сле де ће: 1) да 
бес плат но усту пи зе мљи ште по треб но за из град њу ра ди о ни це у око ли ни 
Бе о гра да, за из град њу при ста ни шта, ма га ци на за скла ди ште ње ро бе и по-
слов них про сто ри ја дру штва; 2) да се оба ве же да ће у пе ри о ду од нај ма ње 
де сет го ди на сва ке го ди не ула га ти три ста хи ља да фра на ка. Ову су му вла да 
ће упла ћи ва ти дру штву на ра те, сва ка три ме се ца. Дру штво Ма тис, Ма њан, 
Па ро и Ко. ће се за ло жи ти да на вре ме ис пу ни сво је оба ве зе: нај ма ње пет 
бро до ва ће би ти ан га жо ва но за пло вид бу, а и да по ве ћа њи хов број ако про-
це ни да је то по треб но у ме ри у ко јој то зах те ва ју по тре бе Кне же ви не, не 
тра же ћи при том од вла де да она уве ћа сво ју нов ча ну пот по ру. Пред лог ка-
пе та на Ма ња на срп ској вла ди од но сио се на ус по ста вља ње па ро брод ске ли-
ни је на ре ка ма Са ви и Ду на ву ко ја би би ла по ве за на са пло вид бе ном ли ни-
јом ко ја је по сто ја ла из ме ђу Мар се ја и Га ла ца. На тај на чин Бе о град би био 
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до ве ден у не по сред ну ве зу с Ме ди те ра ном и Фран цу ском. Сло бо дан из бор 
тр жи шта до вео би не са мо до бр жег раз вит ка при вре де, већ и до сла бље ња 
по ли тич ког ути ца ја Аустри је.6 

Јо ван Ма ри но вић, ми ни стар фи нан си ја, у чи ју је над ле жност спа дао 
овај по сао, оба вио је не ко ли ко са ста на ка са фран цу ским ка пе та ном ко ме је 
обе ћао сво ју по др шку пред кне зом. Maри но вић се у чи та вој ства ри озбиљ-
но за у зео и у три на вра та под нео Са ве ту на раз ма тра ње ка пе та нов пред лог. 
Упр кос Ма ри но ви ће вим на сто ја њи ма пред лог је од ба чен по сле озбиљ не рас-
пра ве. Ма ри но вић је био упо ран па га је кнез ућут као ре кав ши: „да у Ср би ји 
ни ка да ни шта не да је Фран цу зи ма.“7

Ути цај ко ји је Те ја Ра до са вље вић, аустриј ски кон зул, вр шио на кне за 
Алек сан дра и по ступ ци пред став ни ка Сте ва на Мар ко ви ћа све до чи ли су о 
то ме ко ли ку је ва жност вла да у Бе чу при да ва ла овом пи та њу. Ствар ни ин-
те рес Аустри је био је у то ме да са чу ва са мо за се бе огром но тр жи ште, ко је 
се бо ја ла да ће из гу би ти.

Бер нар Де зе сар (Ber nard des Es sards), фран цу ски кон зул у Бе о гра ду, је 
сма трао да ће сло бод на пло вид ба Ду на вом, пре не го што за жи ви, пру жи ти 
при ли ку за ду ге пре го во ре и мо жда би ти кли ца но вих су ко ба у Евро пи. Ако 
је Аустри ја има ла ин те рес да по овом пи та њу очу ва свој та да шњи по ло жај, 
Фран цу ска ни је има ла ни шта ма њи ин те рес да јој то оспо ра ва. Фран цу ска 
ужи ва на кло ност ста нов ни штва у По ду на вљу ко ја ће по ста ти уто ли ко из ра-
же ни ја што аустриј ски ја рам бу де био те жи. Осни ва ње па ро брод ске слу жбе, 
чи ји ће цен тар би ти у Бе о гра ду, омо гу ћи ће ус по ста вља ње не по сред не ве зе 
из ме ђу кра је ва на до њем Ду на ву, Бу гар ске, Ср би је и Бо сне и Мар се ја. У 
слу ча ју да гор њи Ду нав по ста не сло бо дан, ус по ста ви ће се ва жна тр го вач ка 
ли ни ја ко ја би, пу тем ка на ла, би ла ве за на за Стра збур и ожи ве ла тр го ви ну 
тог гра да, ство рив ши од ње га цен тар за тр го ви ну про из во ди ма с Ле ван та. 
На тај на чин ће би ти ство ре но ве ли ко тр жи ште за из воз фран цу ских сви-
ле них, па муч них и ву не них про из во да ко ји ће у по гле ду це на и ква ли те та 
од не ти пре ва гу над аустриј ским про из во ди ма. Ме ђу тим, тре ба ло је има ти 
у ви ду да ће, ако се пла но ви Дру штва Ма тис, Ма њан и Па ро оства ре, Бе о-
град по ста ти сто ва ри ште фран цу ске ро бе, а да ће од мах, на нај ве ћем сте пе-
ну, би ти уста но вље на про тив за ко ни та тр го ви на чи ји ће про из во ди сти за ти 
до ср ца Тур ског цар ства. Пре ма нај у ме ре ни јим про це на ма из нос од око че-
тр де сет ми ли о на фра на ка, ко ји до но си тр го ви на, ће се за ма ње од де сет го-
ди на уве ћа ти три пу та. Кон зул Де зе сар је био уве рен да Бе о град мо же да 
по ста не Мар сеј на Ду на ву и због то га би би ло по треб но од мах по ста ви ти 
осно ве за про дор фран цу ског ути ца ја. Фран цу ска са ма мо же да уђе у бор бу с 
Аустри јом, у Кне же ви ни се же ли ње на по моћ и тра жи ње на по др шка. Ако 
цар ска вла да бу де пру жа ла по др шку ком па ни ји ко ја је же ле ла да за поч не 
по сао, кон зул је сма трао да би, упр кос сплет ка ма Аустри је и ње ним прет ња-
ма, Фран цу ска овла да ла тр го ви ном у по ду нав ским зе мља ма. Др жа ње ка пе-
та на Ма ња на то ком шест ме се ци бо рав ка у Ср би ји до не ло му је по што ва ње 

6 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 38; MAE 9, No 6, Де зе сар Ва лев ском, Бе о град 20. ја ну а-
ра 1857. 

7 MAE 9, No 6, Де зе сар Ва лев ском, Бе о град 20. ја ну а ра 1857.
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нај у глед ни јих лич но сти Кне же ви не. Упр кос зам ка ма ко је су му ви ше пу та 
по ста вља не, опо ме на ма ко је су му упу ће не и иза зо ви ма ко ји ма је био из ло-
жен, ка пе тан је остао по стра ни од стра нач ких бор би, па жљи во из бе га вајући 
све што је мо гло иза зва ти осе тљи вост Аустри је и од би ја ју ћи да се упу сти у 
би ло ка кву по ли тич ку рас пра ву. Ба вио се ис кљу чи во ин те ре си ма дру штва 
чи ји је био пред став ник.8

 Кон стан тин Ни ко ла је вић, ми ни стар уну тра шњих де ла, ко ји из гле да 
да ни је же лео да до пу сти стран ци ма по сло ва ње у Ср би ји и ко ји је не пре кид-
но го во рио о Ср би ма и њи хо вом до сто јан ству, на дао се да ће на тај на чин 
при крити свој страх од Аустри је. Фран цу ски ка пе тан је из ме нио сво је пла но-
ве. Он је раз ми шљао да осну је срп ско дру штво ко је ће, уз по др шку вла де, 
за др жа ти за се бе пра во да пре го ва ра са стра ним дру штвом под прет ход но 
утвр ђе ним усло ви ма. Ма ња ну су овом при ли ком обе ћа ли по др шку Или ја 
Га ра ша нин и Јо ван Ма ри но вић, а на сто јао је да до би је по моћ још не ких 
ути цај них лич но сти. Упо знат са по је ди но сти ма раз го во ра, Кон стан тин Ни-
ко ла је вић је та ко ђе ре као Ма ња ну да ће по др жа ти овај план. По ми њао је 
ве ли ки нов ча ни из нос (100.000 фра на ка) ко ји ће вла да одо бри ти срп ском 
дру штву и на тај на чин убла жити лош ути сак ко ји су у по чет ку оста ви ли 
ње не ре чи и ње ни по ступ ци. Га ра ша нин и Ма ри но вић по ку ша ли су да при-
до би ју и Ми шу Ана ста си је ви ћа, нај ве ћег срп ског тр гов ца со љу и Ма ри но-
ви ће вог та ста. Ана ста си је вић, ко ји је од ра ни је раз ми шљао о ку по ви ни па ро-
бро да ко је би ко ри стио за сво је тр го вач ке по сло ве, са ве ли ким ин те ре со ва њем 
при хва тио је њи хо ву по ну ду. Он је имао не ко ли ко са ста на ка са Ма ња ном, 
а на по след њем (12. ја ну а ра 1857), чи ни ло се да ће по сао би ти си гур но за кљу-
чен. Фран цу ски ка пе тан је де пе шом ко ју је по слао у Па риз по звао Ма ти са 
(Mat hiss), јед ног од сво јих ор та ка, да од мах до ђе у Бе о град.

Сма тра ло се да је успех оси гу ран. Ми ша Ана ста си је вић је при ба вио 
сред ства ко ја је тре ба ло удру жи ти са они ма ко је су обе ћа ли бан кар Јо ван 
Ку ма ну ди и дру ге лич но сти. На по слет ку, вла да је би ла спрем на да до не се 
од лу ку ко ја је би ла у скла ду са ин те ре си ма Кне же ви не. Ма тис је до шао у 
Бе о град пет да на по сле по след њег са стан ка ко ји су одр жа ли Ма њан и Ана-
ста си је вић. За то вре ме до шло је, по ре чи ма фран цу ског кон зу ла Де зе са ра, 
до пот пу ног пре о кре та у ми шље њу срп ских др жав ни ка и ка пе тан Ма њан је 
још јед ном по стао све док ру ше ња гра ђе ви не, чи је је ства ра ње он то ли ко пу та 
за по чи њао.9 

На ве де ни до га ђа ји ни су мо гли има ти те же по сле ди це. Љу ди ко ји су нај-
ви ше охра бри ва ли ка пе та на Ма ња на, они ко ји су га нај у пор ни је уве ра ва ли 
у сво ју по моћ, ни су се, у стра ху од аустриј ског кон зу ла, ви ше усу ди ли да 
одр жа ва ју ве зе са њим.

8 Исто
9 Исто.
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ФРАН ЦУ СКИ КА ПИ ТАЛ У РУ ДАР СТВУ СР БИ ЈЕ. ЗА КУП 
РУД НИ КА УГЉА У ДО БРИ И ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ МАЈ ДАН ПЕ КА

Фран цу ски по слов ни кру го ви по че ли су да се ин те ре су ју за ула га ња у 
ру дар ство Ср би је тек ка да се на спољ но по ли тич ком пла ну Кне же ви на 
окре ну ла Фран цу ској. По ред то га што је, по сле Па ри ског ми ра, про ди ра њу 
фран цу ског ка пи та ла ка овом де лу Евро пе по го до ва ла оп шта по ли тич ка 
си ту а ци ја, др жав на ини ци ја ти ва у ру дар ству до жи ве ла је не у спех. Ка ко су 
пре ма оце на ма, пред ви ђа њи ма и за кључ ци ма срп ске вла де до ма ће сна ге 
би ле пре сла бе да тај про блем са ме ре ше, при хва ће на је иде ја да се ње го во 
ре ша ва ње усту пи стра ном ка пи та лу. Ин те ре со ва ње стра на ца за руд но бла-
го у Ср би ји знат но је по ра сло ка да је ста вље но у из глед ис ко ри шћа ва ње 
на ла зи шта у Мај дан пе ку.10 

За хва љу ју ћи но вој по ли тич кој ори јен та ци ји Ср би је према Фран цу ској, 
нај ви ше из гле да да до би је Мај дан пек имао је фран цу ски ка пи тал. Фран цу зи 
су се ан га жо ва ли на не ко ли ко по ља: до би ја њу Мај дан пе ка, ус по ста вља њу 
па ро брод ске слу жбе и тр го ви не Ду на вом и Са вом и за ку пу руд ни ка угља 
у До бри. За при ли ке у Ср би ји то је има ло ви ше стру ког зна ча ја због мо гућ но-
сти да се Кне же ви на исто вре ме но осло бо ди и аустриј ског мо но по ла у пло-
вид би на Ду на ву и ру ског за ку па руд ни ка угља у До бри. Ка пе тан Ма њан 
је ис ко ри стио бо ра вак кне за Ми ха и ла у Па ри зу 1859. и два пут се са стао са 
њим. Ма њан је на ја вио кне зу свој ско ри до ла зак из Мар се ја у обла сти до-
њег Ду на ва. Ње го во па ро брод ско дру штво та да је рас по ла га ло са два де сет 
бро до ва чи ји је број убр зо тре ба ло да се уве ћа на три де сет. Ка пе тан је из-
ло жио кне зу Ми ха и лу ста ри план о ус по ста вља њу ве зе из ме ђу Ср би је и 
Фран цу ске и стал не па ро брод ске слу жбе фран цу ским бро до ви ма на Ду на-
ву и Са ви, дуж тур ске и срп ске оба ле. Ма њан је тра жио да дру штво до би је 
до зво лу за рад и зе мљи ште на ко јем ће би ти по диг ну та ра ди о ни ца за из ра ду 
и оправ ку брод ских ма ши на и сма трао је да би би ло нај по год ни је да се она 
са гра ди у око ли ни Кла до ва. Кнез Ми ха и ло је ре као Ма ња ну да се у ци љу 
за кљу че ња ко нач ног спо ра зу ма не по сред но обра ти кне зу Ми ло шу. Та ко ђе, 
фран цу ски ка пе тан је на го ве стио мо гућ ност да би ра ди о ни ца мо гла да ли је 
оно ли ко то по ва и ђу ла ди ко ли ко би би ло по треб но срп ској вој сци.11 Пре го-
во ри око пло вид бе во ђе ни су за јед но с пре го во ри ма око усту па ња Мај дан-
пе ка и тра ја ли су не ко ли ко ме се ци.12

 Вест о Ма ња но вом ско ром до ла ску и о мо гућ но сти да Кне же ви на ње-
го вим по сре до ва њем на ба ви оруж је из Фран цу ске об ра до ва ла је кнеза Ми-
ло ша. Он је на ја вио ка пе та нов до ла зак са два на ест бро до ва ко ји ће би ти 
оп скр бље ни свим оним што је по треб но Ср би ји. То вар ће би ти ис кр цан у 

10 Да ни ца Ми лић, Стра ни ка пи тал у ру дар ству Ср би је до 1918, Бе о град 1970, 55–56.
11 Кнез Ми ха и ло кне зу Ми ло шу, Па риз 17/29. апри ла – 23. aпри ла/5. ма ја 1859. По-

ли ти ка, Бе о град 4. март 1927, Ми та Ди ми три је вић, „Кнез Ми ха и ло код ца ра На по ле о на у 
Па ри зу“. У члан ку Ми те Ди ми три је ви ћа по ми ње се фа бри ка за из ра ду и оправ ку брод ских 
ма ши на ко ја би та ко ђе мо гла да ли је оруж је и му ни ци ју за срп ску вој ску. Ме ђу тим у фран-
цу ским и срп ским до ку мен ти ма и у уго во ри ма ниг де се не по ми ње фа бри ка (на фр. l’usi ne) 
већ ра ди о ни ца (l’ate li er). 

12 Д. Ми лић, н. д., 56.
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Ра ду јев цу код Не го ти на да се не би при ву кла па жња Аустри је. Кнез је ре-
као кон зу лу Де зе са ру да јед на моћ на ком па ни ја ша ље Ср би ји по тре бан ма-
те ри јал. Фран цу ски кон зул је сте као уве ре ње да је кнез Ми лош до био са-
оп ште ње чи ји му са др жај до пу шта да ра чу на на мо рал ну и ма те ри јал ну 
по др шку цар ске вла де у спро во ђе њу ње го вих пла но ва.13 

Ка да је Ма њан сти гао у Ср би ју кра јем ав гу ста 1859, био му је при ре ђен 
ср да чан при јем. Ува жавајући пред лог Ми ни стар ства фи нан си ја, кнез Ми-
лош је 31. ав гу ста у са гла сно сти са Са ве том одо брио за јед нич ки на црт уго во-
ра „из ме ђу Кн. Срб. вла де и Ан дрес Фран ца Ми ха и ла Хон дри ја Ма ња на, 
Ал фон за Кон та, Бу и ло на и Ком па ни је, по ко ме се ови ма имао усту пи ти Мај-
дан пек под арен ду на 30 го ди на“.14 У Кра гу јев цу, кнез је лич но са Ма ња-
ном од ре дио усло ве под ко ји ма ће ра ди ти па ро брод ска слу жба на срп ским 
оба ла ма. Срп ска вла да и Дру штво Ма њан, Бу јон и Ал фонс Конт (Mag nan, 
Bo u il lon, Alp hon se Con te & Co.; у да љем тек сту: фран цу ско дру штво) из Мар-
се ја пот пи са ли су 5/17. сеп тем бра 1859. два уго во ра: уго вор о пло вид би на 
Ду на ву и Са ви и уго вор о Мај дан пе ку.15 

У по гле ду пло вид бе, фран цу ско дру штво је овла шће но да ус по ста ви 
па ро брод ску слу жбу ко ја ће по чев од Га ла ца по ве зи ва ти све лу ке на пу ту 
са срп ским лу ка ма и лу ка ма на Са ви до Гра ди шке (Бо сна), та ко да бу ду 
олак ша не тр го вач ке ве зе из ме ђу тих лу ка и гра да Мар се ја. Са о бра ћај ће се 
оба вља ти са шест па ро бро да а у слу ча ју да то бу де по треб но мо же се укљу-
чи ти мно го ве ћи број пло ви ла (члан 1). Бро до ви ће пло ви ти под фран цу-
ском за ста вом (члан 2). Ра ди о ни ца за из ра ду и оправ ку брод ских ма ши на 
би ће по диг ну та у Бе о гра ду (члан 3). Са це на ма пре во за пут ни ка и ро бе ће 
би ти упо зна та срп ска вла да (члан 4).

Срп ска вла да за др жа ла је за се бе пра во: 1) да о свом тро шку по ста ви 
на сва ком бро ду по јед ног чи нов ни ка за ду же ног да вр ши по штан ску и ца рин-
ску слу жбу и да бес плат но ша ље те ле гра ме; 2) да дуж срп ске оба ле бес плат-
но пре во зи вој ни ке и рат ни ма те ри јал, али та ко да ни ка да за то не ко ри сти 
све бро до ве и да на тај на чин по ре ме ти рад фран цу ског дру штва; 3) да се 
за вре ме ра та на по се бан на чин ко ри сти бро до ви ма уз на док на ду о ко јој ће 
би ти рас пра вља но по за ко ну; 4) да ку пу је сав ма те ри јал ком па ни је по це ни 
ко ја ће би ти утвр ђе на уз обо стра ну са гла сност на осно ву ње го ве пра ве вред-
но сти (члан 5).

Са сво је стра не, срп ска вла да је при ста ла да усту пи Дру штву Ма њан, 
Бу јон, Ал фонс Конт и Ко.: 1) руд ник угља по њи хо вом из бо ру (фран цу ски 
пред став ни ци иза бра ли су руд ник у До бри) уз оба ве зу да исто пла ћа пра ва 
на екс пло а та ци ју пре ма ва же ћим про пи си ма у Ср би ји; 2) зе мљи ште ко је 
при па да срп ској вла ди на ко јем ће фран цу ско дру штво то ком свог бо рав ка 
у Ср би ји, са гра ди ти рад ње, скла ди шта, же ле знич ку пру гу, при ста ни шта, 
гра ди ли шта и ра ди о ни це; 3) по ред то га, срп ска вла да јем чи Г. Г. Ма ња ну, 
Бу јо ну, Кон ту и Ко. или Дру штву ко је они осну ју (ou à la Com pag nie or ga nisé 

13 МАЕ 9, No 51, Де зе сар Ва лев ском, Бе о град 14. ма ја 1859. 
14 Ар хив Ср би је, ПО 125, 151.
15 Срб ске но ви не, 1860, бр. 95, 380; MAE 9, де Ва ла Ва лев ском, Бе о град 21. сеп тем бра 

1859; Ар хив Ср би је, Со вјет 1859, 377; МИД-И, 1866, VI II, 8. У Срб ским но ви на ма на во де се 
три уго во ра: о пло вид би, Мај дан пе ку и До бри.
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par eux), у пе ри о ду од пет го ди на, го ди шњи ин те рес од 5% на уло же ну су му 
од два ми ли о на фра на ка. У ту свр ху фран цу ско дру штво ће би ти оба ве зно 
да сва ке го ди не под не се срп ској вла ди та чан и де та љан спи сак свих опе ра-
ци ја ко је се ти чу ње не слу жбе (члан 6).

Уго вор ва жи три де сет го ди на без пре ки да, а сту па на сна гу на дан пот-
пи си ва ња и тра је до истог да на 1889. го ди не (члан 7).

У слу ча ју да си ле пот пи сни це Па ри ског уго во ра од по чет ка ста ну на 
пут из вр ше њу овог уго во ра, он ће би ти уки нут у це ли ни без на док на де; он 
ће та ко ђе би ти уки нут без на док на де и у це ли ни ако због не пред ви ђе них 
окол но сти или због ви ше си ле Г. Г. Ма њан, Бу јон, Конт и Ко. не бу де јед ним 
де лом или у це ло сти за по че ла сво ју слу жбу у то ку 1860.

Сви спо ро ви ко ји би мо гли да бу ду по кре ну ти по пи та њу из вр ше ња 
уго во ра би ће ре ше ни на ар би тра жном су ду са ста вље ном од тро ји це су ди ја 
ко ји ће би ти јед но гла сно иза бра ни (члан 9).

Уго вор је са чи њен у два ове ре на при мер ка, на фран цу ском и срп ском 
је зи ку, да би ње го ве од ред бе би ле до след но спро ве де не у де ло (члан 10).

У име срп ске вла де уго вор су у од су ству ми ни стра фи нан си ја пот пи са-
ли ње гов се кре тар Јо ван Га ври ло вић и шеф ин ду стриј ског од се ка Вла ди мир 
Јо ва но вић, а у име фран цу ског дру штва Бу јон, Ал фонс Конт и Ма њан.

У име срп ске вла де ми ни стар фи нан си ја пот пи сао је уго вор са фран-
цу ским дру штвом пре ма ко ме се Мај дан пек и Руд на Гла ва са свим ру да ма 
гво жђа, ба кра и оста лим ру да ма и ко по ви ма, то пи о ни ца ма, фа брич ким по-
стро је њи ма и згра да ма, шу ма ма, ре ка ма, ли ва да ма, њи ва ма и ба шта ма као 
и ма те ри ја лом ко ји се та мо бу де на ла зио усту па на три де се то го ди шњу екс-
пло а та ци ју. Срп ска вла да за др жа ла је цр кву и шко лу с квар ти ром за све-
ште ни ка и учи те ља, згра ду по ште и ку ћу у ко јој ће би ти сме ште на кан це-
ла ри ја и стан вла ди ног пред став ни ка (члан 1). 

Фран цу ском дру штву би ли су пре ма ин вен та ру и про це ни усту пље ни 
сва пра ва и ду жно сти за куп ца Мај дан пе ка и Руд не Гла ве са њи хо вим при-
на дле жно сти ма. Фран цу ско дру штво је на се бе при ми ло оба ве зу да ће све 
про це ње не и не про це ње не пред ме те одр жа ва ти у до бром ста њу и о свом тро-
шку за све вре ме сво је де лат но сти, укљу чу ју ћи и оправ ку пу те ва (члан 2).

Уго во ром је пред ви ђе но ко ри шће ње при род них бо гат ста ва Мај дан пе-
ка. При вре да ће се раз ви ја ти кроз екс пло а та ци ју ми не ра ла, ме та лур гиј ску, 
ин ду стриј ску, тр го вач ку и по љо при вред ну де лат ност.

Уго вор не стра не пре у зе ле су оба ве зу осни ва ња спе ци јал ног дру штва 
ко је ће фи нан си ра ти на ве де не по ду хва те. За куп ци су би ли оба ве зни да у 
ин те ре су бо љег ра да у руд ни ку про ме не на чин екс пло а та ци је. Уго во ром су 
пред ви ђе ни на чин ко ри шће ња згра да, њи хо во из да ва ње под за куп, ор га ни-
за ци ја и рад жи те ља Мај дан пе ка. Пред ви ђе ни су усло ви под ко ји ма ће за-
куп ци мо ћи да вр ше на бав ку ма те ри ја ла и све га оста лог што је по треб но 
за про из вод њу.

Уго вор је скло пљен на три де сет го ди на, а обе стра не би ле су оба ве зне 
да на три го ди не пре ис те ка уго во ра оба ве сте јед на дру гу да ли же ле да 
про ду же ње го ву ва жност (члан 7).

Фран цу ско дру штво би ло је оба ве зно да у ро ку од пет го ди на о свом 
тро шку са чи ни про це ну це ло куп ног ста ња у Мај дан пе ку, да из де ли шу му 
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на ше зде сет пар це ла ра ди ра ци о нал ни је упо тре бе 1–2 пар це ле го ди шње 
(члан 9).

Оба ве зе фран цу ског дру штва пре ма Ср би ји сво ди ле су се на да жби не 
од 10% го ди шње од чи стог при хо да (члан 10).

Све што бу де са гра ђе но у Мај дан пе ку пре ћи ће по од ла ску фран цу ског 
дру штва из Ср би је у вла сни штво др жа ве, уз на кна ду, у слу ча ју да про це-
ње на вред ност бу де ве ћа од за те че ног ста ња при ли ком при је ма (члан 11).

Уго во ром је пред ви ђе но да и гра ђа ни ма Ср би је, на њи хов зах тев, бу де 
омо гу ће но да бу ду ак ци о на ри дру штва (члан 16).

По че так ра до ва био је пред ви ђен за 1860. го ди ну, у про тив ном за куп-
ци су без ика кве на кна де гу би ли пра во да љег за ку па.16 

Ка ко се на во ди у фран цу ском зва нич ном ли сту Le Mo ni te ur, упра ви тељ 
дру штва, чијe се се ди ште (пи сар ни ца) на ла зи ло у Па ри зу на Бу ле ва ру Ита-
ли ја на бр. 17 (17, Bo u le vard des Ita li ens), био је Клод Бу јон (Cla u de Bo u il lon).17 

У скла ду с уго во ром, оба ве за Кло да Бу јо на би ла је да за рад у Мај дан-
пе ку и ус по ста вља ње па ро брод ске слу жбе на Са ви и Ду на ву обез бе ди по-
тре бан ка пи тал ко јим фран цу ско дру штво ни је рас по ла га ло у тре нут ку ка да 
је за кљу чен уго вор са срп ском вла дом. Бу јон је обез бе дио сред ства скло пив-
ши уго вор са Рон ским дру штвом за пло вид бу (La Com pag nie de na vi ga tion 
du Rhône, пу но име La Com pag nie Généra le de la na vi ga tion du Rhône) из 
Ли о на. У прат њи бив шег пред сед ни ка оп шти не у Ли о ну и та да шњег пред-
сед ни ка овог дру штва Кле мо на Ре ра18 (Clément Reyre) и јед ног ин же ње ра, 
Бу јон је до шао у Ср би ју и 11. де цем бра 1859. за кљу чио са срп ском вла дом 
по себ не уго во ре о пло вид би и за ку пу руд ни ка у До бри.19

У по гле ду Мај дан пе ка, осмим чла ном уго во ра из ме ђу срп ске вла де и 
фран цу ског дру штва, би ло је пред ви ђе но да Клод Бу јон из вр ши по пис и 
при јем до 23. апри ла 1860. го ди не. Исте го ди не тре ба ло је да от поч не, у 
скла ду са пр вим чла ном уго во ра о пло вид би, рад па ро брод ске слу жбе са 
шест пло ви ла на ли ни ји од Гра ди шке на Са ви до Га ла ца на Ду на ву.

ФРАН ЦУ СКО-СРП СКО ДРУ ШТВО. СПО РО СТИ И НЕ У СПЕ СИ. 

Бу јон ни је ис пу нио обе ћа ње. Ни је до шао у Ср би ју у до го во ре но вре ме 
и на ста вио по сао око пре у зи ма ња руд ни ка, већ је 5. ав гу ста 1860. го ди не 
ја вио из Па ри за да је рас ки нуо уго вор са Рон ским дру штвом за пло вид бу и 

16 Ар хив Ср би је, Со вјет, 1859, 377; 1868, 223; Д. Ми лић, н. д., 57–58.
17 Срб ске но ви не, 1860, бр. 95, 380.
18 Кле мон Рер био је вр ло спо со бан и пред у зи мљив чо век и је дан од упра ви те ља La 

Com pag nie Généra le de la na vi ga tion du Rhône. Он је 1849. го ди не био пред став ник пло вид-
бе них дру шта ва из Ли о на ко ја су про те сто ва ла про тив на цр та уго во ра о из град њи кра ка 
же ле зни це од Ша ло на до Ави њо на (пру га Па риз-Ли он-Ави њон) јер су њи ме би ли угро же-
ни њи хо ви ин те ре си. Сво јим ан га жо ва њем у Ср би ји, Рер је же лео да спа се сво је дру штво 
ко је је би ло на ру бу про па сти. F. Ri vet, н. д., 103, 105.

19 Ар хив СА НУ, Ис пи си Гр гу ра Јак ши ћа из Па ри ских ар хи ва бр. 25, де Ва ла Ва лев-
ском, Бе о град 20. де цем бра 1859; Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8; Д. Миљ ко вић, 
Прило зи ра све тља ва њу при вред них од но са Ср би је и Ру си је у XIX ве ку, Гра ђа Исто риј ског 
ин сти ту та, СА НУ, Београд 1956, 64–65.



74

осно вао но во под име ном Фран цу ско-срп ско дру штво. За ди рек то ра руд ни-
ка по ста вљен је углед ни ин же њер Ле клер (Lec lerc) ко ји је, да би за у зео овај 
по ло жај, на пу стио ме сто упра ви те ља јед ног од глав них ме та лур шких ба се-
на у Фран цу ској. Би ло је пред ви ђе но да три па ро бро да ко ји ма ће се оба вља-
ти во де ни са о бра ћај кре ну из Мар се ја из ме ђу 15. и 20. ав гу ста. Ле клер је сти-
гао у ав гу сту из Фран цу ске у Бе о град, а по том у Мај дан пек, са три де сет 
рад ни ка и јед ним ру дар ским ин же ње ром. На кон при је ма руд ни ка у Мај-
дан пе ку, Ле клер је оти шао у руд ник угља у До бри са истим за дат ком. Два 
па ро бро да из Мар се ја, од ко јих је је дан био не ис пра ван, сти гла су у Ср би ју у 
то ку но вем бра. Ме ђу тим, осим две проб не во жње на крат ким ре ла ци ја ма, 
пло вид бе на ли ни ја ни је ус по ста вље на. По сао око пре у зи ма ња Мај дан пе ка 
и До бре та ко ђе ни је оба вљен до кра ја, а ти ме и ра до ви ни у јед ном од руд-
ни ка ни су мо гли да за поч ну. Због то га је Бу јон не за до во љан Ле кле ро вим 
по сло ва њем од лу чио да га от пу сти, о че му је оба ве стио срп ску вла ду у свом 
пи сму од 1. ма ја 1861. За но вог ди рек то ра нај пре је по ста вљен Ви гу ре, а по-
што ни он ни је до вр шио рад на при је му Мај дан пе ка на ње го во ме сто је 2. 
сеп тем бра 1861. до шао Лом бар (Lom bard). Лом бар је ус пео да окон ча по сло-
ве око по пи са и при мо пре да је Мај дан пе ка и До бре, али две го ди не ка сни је 
од пред ви ђе ног ро ка. За пи сник о при мо пре да ји пот пи сао је Бу јо нов за ступ-
ник Де Ро зи ер (de Rosière) 22. мар та 1862. го ди не.20 Већ пр ви ко ра ци Фран-
цу ско-срп ског дру штва ни су на го ве шта ва ли да ће би ти ис по што ва не све 
од ред бе уго во ра.21 По сле из вр ше ног по пи са вред ност Мај дан пе ка је у тре-
нут ку ње го ве пре да је Бу јо ну про це ње на на 669.958 фо рин ти или 1.674.895 
фра на ка. Тим бро јем би ла је об у хва ће на вред ност згра да, по стро је ња и то-
пи о ни ца. Про це на ни је об у хва та ла вред ност зе мљи шта, шу ма и пот ко па.

Фе ликс Ка ниц, аустриј ски пу то пи сац, ге о граф, ар хе о лог и ет но лог, 
по се тио је Мај дан пек на ис те ку пр ве го ди не уго во ра о за ку пу.22 Ка ниц је 
за бе ле жио да су се на сва ком ко ра ку мо гла чу ти пре ба ци ва ња фран цу ске 
упра ве срп ској вла ди, те шке оп ту жбе срп ских над зор них ор га на на ра чун 
Фран цу за ко ји не ис пу ња ва ју да та обе ћа ња и жал бе до ма ћих и стра них 
рад ни ка ка ко на фран цу ску та ко и на срп ску упра ву. Фран цу ско-срп ско 
дру штво се пре ва ри ло у ра чу ну. Ње гов скро мни ка пи тал уло жен је у про-
па ли по ду хват са па ро брод ским дру штвом, па је са го то во ни ка квим сред-
стви ма за по че ло пре у зи ма ње ве ли ког бро ја фа брич ких згра да у ко ји ма су 
по гон ски уре ђа ји би ли не ис прав ни, за ста ре ли или их чак ни је ни би ло. Та-
ко ђе, ни је би ло ку па ца за ин те ре со ва них за ак ци је Дру штва, по ве ре ње у 
исто би ло је у опа да њу, тач ни је, ни ка да ни је ни би ло ве ли ко јер се не со лид-
но по сло ва ње ни је мо гло ду го скри ва ти од про ниц љи вих Ср ба.23 

Зах те ви бес по моћ них фран цу ских чи нов ни ка, ин же ње ра и рад ни ка ко је 
су чи ни ли еми гран ти раз ли чи тог по ре кла по ста ја ли су све ши ри и оштри ји, 
па су срп ске по ли циј ске вла сти че сто по сре до ва ле ме ђу за ва ђе ним стра на ма. 
Рад нич ка ко ло ни ја је би ла на ро чи то огор че на због усту па ња ис кљу чи ве 

20 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
21 Д. Ми лић, н. д., 59.
22 Фе ликс Ка ниц, Ср би ја зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до кра ја XIX ве ка, 

књ. I-II, Бе о град 1985; I, 249–251.
23 Ф. Ка ниц, н. д., I, 252–253.
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про да је жи вот них на мир ни ца јед ном фран цу ском Је вре ји ну. Он је мо рао да 
пла ћа ви со ку за куп ни ну за оба вља ње сво је де лат но сти у Мај дан пе ку, док 
су рад ни ци као ку пов но сред ство по се до ва ли са мо бо но ве ко је је из да ва ло 
и са не си гур ним от куп ним ро ко ви ма ис пла ћи ва ло Фран цу ско-срп ско дру-
штво. Тр го вац ко ји је мо рао да ра чу на с ве ли ким ри зи ком по ку ша вао је да 
про да је ро бу по што ви шим це на ма. Осим то га, фран цу ске по ро ди це, ме ђу 
ко ји ма су би ле оне ин же ње ра Лом ба ра и Уиза жа ли ле су се што не ма ју ка-
то лич ког све ште ни ка, ле ка ра, апо те ке и шко ле. Фран цу ски ге не рал ни кон-
зу лат у Бе о гра ду пре нео је срп ском Ми ни стар ству ино стра них де ла мол бу 
Дру штва да се у Мај дан пе ку обра зу је ка то лич ка оп шти на и да јој се обез-
беди све ште ник ко ји ће вр шити слу жбу по об ре ду ка то лич ке цр кве.24 Фран-
цу ско-срп ско дру штво на го ва ра ло је срп ску вла ду на обим ни ја ула га ња ка-
пи та ла у Мај дан пек. С дру ге стра не, срп ска вла да при мо ра ва ла је Дру штво, 
ко га је шти тио фран цу ски кон зу лат, да ис пу ни или рас ки не сво је уго вор не 
оба ве зе.25 Про из вод ња шрап не ла, шу пљих и пу них ме та ка из за те че них за-
ли ха, уз ви со ке це не, би ло је је ди но што је Ср би ја до би ла од Мај дан пе ка за 
ко ји је та ко мно го жр тво ва ла и ко ји је по ве ри ла Фран цу зи ма. Про из ве де но 
је 1861. око 150 ђу ла ди днев но, а ка сни је је тај број по ве ћан на не ко ли ко сто-
ти на. Срп ска вла да је и ту под не ла глав ни те рет. Ми ха и ло Крен цер (Ка ниц 
га зо ве Крој цер), бив ши офи цир из Хе се на, вр шио је уз по моћ срп ских вој-
них ли ца над зор над ка лу пар ни цом, ли ве њем и из ра дом ме та ка. С из у зет ком 
ових вла ди них по руџ би на, ве ли ке ра ди о ни це у Мај дан пе ку би ле су пу сте 
и про па да ле су као и рад нич ки ста но ви. Дру штво се ни је ба ви ло по ве ћа-
њем про из вод ње пу тем отва ра ња но вих ко по ва већ се огра ни чи ло на се чу 
шу ма и про да ју др ве та јед ном аустриј ском же ле знич ком дру штву. По ред 
то га, глав ни из вор при хо да Дру штва био је при ход од па ша ри не, ко ју је пре-
ко ле та на пла ћи ва ло од се ља ка, за круп ну сто ку је дан фра нак по гр лу, а за 
сит ну по ла фран ка.

Ве ли ке на де ко је је срп ска вла да по ла га ла у Фран цу ско-срп ско дру штво 
по ка за ле су се у сва ком по гле ду пре те ра ним. Оно је би ло ло ше ор га ни зо-
ва но, а ка пи тал ко јим је рас по ла га ло био је не до во љан да на ста ви за по че ти 
по сао у Мај дан пе ку, чак ни у ма њем оби му у ко ме се оба вљао под др жав-
ном упра вом. Ње гов рад је от по чео тек 1861. „и то са мо та ко да се тек зо ве 
да је от по чео“.26 

С дру ге стра не, ак ци ја ка пе та на Ма ња на има ла је ви ше по ли тич ке не го 
при вред не ци ље ве. Под из го во ром да ус по ста ви стал ну па ро брод ску ве зу 
из ме ђу Фран цу ске и по ду нав ских зе ма ља, ка пе тан је то ком 1859–1860. ра-
дио на при пре ма њу устан ка у Ма ђар ској. Ма њан је у фе бру а ру 1861. из ве-
стио Та сти ја, фран цу ског кон зу ла у Бе о гра ду, да је из Ен гле ске сти гао из-
ве сти лац Ла јо ша Ко шу та са упут стви ма за Ко ми тет за по ди за ње устан ка у 
Ма ђар ској, до да ју ћи да у ру ка ма др жи ни ти уз по моћ ко јих би иза звао вре-
ње у Бо сни и Бу гар ској. Ка пе тан је уве ра вао кон зу ла да ра ди са мо оно за 
шта му је дат на лог, да му то са оп шта ва за то што не же ли да га ла же и да 

24 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1862, IV, 87.
25 Ф. Ка ниц, н. д., I, 253.
26 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.



76

се не ће жа ли ти ни на ко га ако, прет по ста вља ју ћи да је то не мо гу ће, ње го ва 
ми си ја бу де има ла лош ис ход. Та сти је био пре не ра жен оним што је чуо и 
ре као је Ма ња ну да је од тог тре нут ка ли шен сва ке мо рал не сна ге да бра ни 
жи вот и без бед ност оно га ко ји ис пу ња ва та кве за дат ке. Оба ве шта ва ју ћи о 
то ме ми ни стра Тув не ла на звао је Ма ња нов по сту пак лу до шћу и бе стид но-
шћу.27 Та сти је са знао од пред став ни ка Фи ли па Хри сти ћа да је ка пе тан 
Ма њан још од кне за Ми ло ша до био за да так да ку пи хи ља ду ла ких ка ра би-
на за на о ру жа ње срп ске по ли ци је (la gen dar me rie) и за то уна пред при мио 
1.400 ду ка та (око 160.000 фра на ка). Же ле ћи да са зна шта се де си ло са овом 
на бав ком, кнез Ми ха и ло је кра јем 1860. или по чет ком 1861, пре ко пред став-
ни ка, по слао пи смо Ма ња ну. Спремне сан ду ке с оруж јем ка пе тан је тре ба ло 
да по ша ље пре ко Аустри је ко ја у то вре ме уоп ште ни је за бра њи ва ла из воз 
оруж ја. Ме ђу тим, Ма њан је по чет ком фе бру а ра 1861. до шао у Ср би ју твр-
де ћи да је, по што је у ме ђу вре ме ну та до зво ла би ла уки ну та, био при мо ран 
да ка ра би не уто ва ри у Ђе но ви и за тра жио од срп ске вла де но ва сред ства. 
Иако је Ма њан по ка зао ра чун на ко ме је пи са ло да је сва ка пу шка ко шта ла 
57 фра на ка, кнез је на да ти но вац гле дао као да је из гу бљен и од био је да 
уве ћа тај гу би так. Кнез је увек не го до вао због те ку по ви не и не стр пљи во 
је оче ки вао да бу де у це ло сти оба ве штен о то ме да ли ју је Ма њан оба вио 
да би, у слу ча ју по тре бе, мо гао да об но ви ту ку по ви ну у Аустри ји. Аустриј-
ски ге не рал ни кон зул био је уве рен да би при ста нак ње го ве вла де био до-
би јен без те шко ћа. Бла го на кло ност на ко ју је ка пе тан Ма њан на и шао у нај-
ви шим кру го ви ма у вре ме ства ра ња па ро брод ске слу жбе на Ду на ву и ве зе 
ко је је сте као том де лат но шћу ве што је ис ко ри стио да се би ство ри по ло жај 
ко ји је био сли чан по ло жа ју ди пло мат ског аген та.28 Зе мљи ште да то у кон-
це си ју за по ди за ње ма га ци на и ра ди о ни ца за оправ ку брод ских ма ши на тре-
ба ло је да по слу жи и за град њу тај них скла ди шта оруж ја и му ни ци је на ме-
ње них ма ђар ским уста ни ци ма. Ка пе тан Ма њан, ко га је лич но по зна вао и 
из у зет но це нио цар На по ле он III, био је је дан од нај сме ли јих аге на та фран-
цу ске оба ве штај не слу жбе, али је ра дио и на сво ју ру ку.29 Он је из и грао по-
ве ре ње фран цу ске вла де, а због сво је нео пре зно сти и ин ди скре ци је скре нуо 
па жњу аустриј ских вла сти. Фран цу ска вла да је са зна ла да је Аустри ја упо-
зна та са Ма ња но вим тај ним пла но ви ма, пре ки ну ла рад са њим, а сар дин-
ској вла ди је апри ла 1861. го ди не са ве то ва ла да се не узда у ње го ва обе ћа ња 
да ће до пре ми ти оруж је Ма ђа ри ма.30 

До кра ја 1860. го ди не Фран цу ско-срп ско дру штво ни је ус пе ло да уве де 
па ро брод ску слу жбу.31 До ла зак па ро бро да оче ки вао се с ве ли ким не стр пље-
њем јер је пред ви ђе но да има ју ва жну уло гу у то ме да пло вид ба Ду на вом и 

27 МАЕ 12, No 2, Та сти Тув не лу, Бе о град 12. фе бру а ра 1861. 
28 Исто, No 5, Та сти Тув не лу, Бе о град 16. фе бру а ра 1861. 
29 Ка пе тан Ма њан је за со бом оста вио спис под на зи вом „По след њи да ни Цар ства 

ото ман ског“ у ко ме је из нео ста ње и при ли ке на ро да у европ ском де лу Тур ске и став ве ли-
ких си ла пре ма ре ша ва њу Ис точ ног пи та ња (Ар хив Ср би је, ИГ 1189).

30 Исто, No 1, Тув нел Та стиу, Па риз 21. фе бру ар 1861; I do cu men ti di plo ma ti ci ita li a ni 
(DDI), No 49, Ка вур Ви мер ка ти ју, То ри но 7. апри ла 1861; Исто, No 50, Ви мер ка ти Ка ву ру, 
Па риз 8–9. апри ла 1861. 

31 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 41.



77

Са вом не оста не под ис кљу чи вом кон тро лом Аустри је. Два па ро бро да пло-
ви ла су у не ко ли ко на вра та са мо до Шап ца и Гра ди шта, а оста ла че ти ри 
ни су ни ка да ни сти гла у Ср би ју. Јед ном реч ју, ни на по чет ку ни ка сни је, 
Фран цу ско-срп ско дру штво ни у ко ли ко ни је ис пу ни ло од ред бе уго во ра.32 
Услед то га срп ска вла да је да ла на зна ње да се, сход но уго во ру, ви ше не сма-
тра оба ве зном да га ран ту је истом го ди шњи ин те рес од 5% на ка пи тал ко ји 
су ње го ви пред став ни ци обе ћа ли да ће уло жи ти у пло вид бу. Вред ност тог 
ка пи та ла из но си ла је два ми ли о на фра на ка, та ко да се гу би так Дру штва 
уве ћао за на ве де ни из нос. Доц ни је се ис по ста ви ло да је Фран цу ско-срп ско 
дру штво оба вља ло сум њи ве фи нан сиј ске опе ра ци је. Оно је би ло осно ва но 
са мо због то га да се под пла штом то бо жњег уно сног по ду хва та у Ср би ји 
спа се Рон ско дру штво за пло вид бу. Три ње го ва бро да по то ну ла су код Бур-
га са у Цр ном мо ру под вр ло сум њи вим окол но сти ма та ко да је ен гле ско 
дру штво, код ко га су па ро бро ди би ли оси гу ра ни, од би ло да ис пла ти оси гу-
ра ње.33 Фе ликс Ка ниц твр ди да су бро до ви Рон ског дру штва за пло вид бу уз 
ви со ку про це ну вред но сти упи са ни у ак ти ву Фран цу ско-срп ског дру штва, 
а да је за тим уде ше но да еска дра упу ће на у Ср би ју пре тр пи бро до лом код 
Бур га са. Пу тем по рав на ња Фран цу ско-срп ском дру штву ис пла ће на је су ма 
на ко ју су бро до ви би ли оси гу ра ни. По ку шај ус по ста вља ња во де ног са о бра-
ћа ја на Ду на ву и Са ви уз по моћ па ро бро да Фран цу ско-срп ског дру штва про-
пао је због то га што су срп ска вла да и кнез Ми лош због ва жно сти по ли-
тич ког тре нут ка про пу сти ли да ис пи та ју мо гућ ност оства ре ња овог пла на 
с еко ном ског ста но ви шта. Рон ско дру штво за пло вид бу је то ко ри сти ло да се 
спа се бан крот ства, а ка пе тан Ма њан за оства ре ње сво јих ци ље ва ве за них 
за при пре му устан ка у Ма ђар ској.34

У по гле ду Мај дан пе ка, срп ски ми ни стар фи нан си ја је у ви ше на вра та 
био при мо ран да опо ми ње Фран цу ско-срп ско дру штво на ис пу ње ње уго-
вор них оба ве за. Ак том од 24. но вем бра 1861. да то је на зна ње Кло ду Бу јо ну 
шта је Дру штво по уго во ру би ло ду жно да учи ни, шта је до та да ура ђе но 
и ка ко је од по чет ка ко ри шће ња ово др жав но до бро би ло упро па шћа ва но. 
Услед то га, за по че та је ду го трај на пре пи ска из ме ђу срп ске вла де и Бу јо на 
то ком ко је је Фран цуз обе ћа вао да ће по сле от кла ња ња од ре ђе них те шко ћа 
уред но на ста ви ти рад у Мај дан пе ку. Из ме ђу вла де и Бу јо на по стиг нут је 
24. фе бру а ра 1862. до го вор да крај њи рок за ис пу ње ње од ред би уго во ра бу де 
23. април исте го ди не.35 

По сле гор ког ис ку ства с пло вид бом и руд ни ком у До бри, где је пре тр-
пе ло гу би так од 115.000 фра на ка, Фран цу ско-срп ско дру штво је јед но стра-
но по че ло да кр ши уго вор не оба ве зе, су жа ва ју ћи свој рад са мо на под руч је 
Мај дан пе ка.36 Бу јон је 7/19. ма ја ја вио ми ни стру фи нан си ја да је 8. апри ла 
кон це си ју о пло вид би и руд ни ку угља у До бри усту пио јед ном ен гле ском 
дру штву (An glo-Da nu bian Ste am Na vi ga tion and Col li ery Com pany). Ен гле ско 

32 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
33 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, н. д., 41; Д. Ми лић, н. д., 59; Ф. Ка ниц, н. д., I, 254.
34 Д, Ми лић, н. д., 59–60.
35 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
36 Jean-Hen ri-Ab do lonyme Ubi ci ni, Aperçu éco no mi que et sta ti sti que sur la Prin ci pa uté 

de Ser bie, Pa ris 1867, 21–22.
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дру штво пре у зе ло је уго вор од Фран цу за про тив но од ред ба ма уго во ра, по 
ви со кој це ни од 75.000 фун ти и оба ве за ло се да ће уло жи ти у по сао 160.000 
фун ти. Бу јон се на дао да ће, огра ни чен са мо на де лат ност у Мај дан пе ку, 
мо ћи да уна пре ди ње го ву екс пло а та ци ју. По сле ду ге рас пра ве о на чи ну на 
ко ји је сво је оба ве зе пре нео на ен гле ско дру шво, вла да је 18. и 31. ју на одо-
бри ла Бу јо нов по сту пак да би му олак ша ла ис пу ње ње уго во ра у по гле ду 
Мај дан пе ка.37 По што Фран цу ско-срп ско дру штво ни је рас по ла га ло по треб-
ним ка пи та лом, вла да је би ла при мо ра на да му одо бри по зај ми цу од 20.000 
фра на ка на шест ме се ци. Но вац ко ји је Бу јон тре ба ло да вра ти у де цем бру 
1862. вла да је до би ла при нуд ном на пла том тек но вем бра 1864. го ди не.38

Уме сто да ор га ни зу је рад у руд ни ку, Бу јон се тру дио да про на ђе ка пи-
та ли сте ко ји ма би мо гао да пре про да и кон це си ју на нала зи шта у Мај дан пе-
ку. По што ни је на и шао на куп ца за ин те ре со ва ног да от ку пи чи та ву кон це-
си ју Бу јон је по чео да про да је ње не де ло ве, нај пре мај дан печ ку шу му ко ја је 
при па да ла руд ни ку. Ку пац је био из ве сни Ва и ло чи је шпе ку ла ци је, на ме ра 
да се че и из во зи др во, ни су има ле ни ка кве ве зе са на ме ном шу ме и ра дом 
руд ни ка. Уго вор ко ји је за кљу чио са Ва и лом, Бу јон је под нео на одо бре ње 
Ко сти Цу ки ћу, ми ни стру фи нан си ја, 6. фе бру а ра 1862. го ди не. Ми ни стар је 
био про тив про да је шу ме, ни је се сла гао са усло ви ма под ко ји ма је уго вор 
за кљу чен и ни је мо гао да дâ одо бре ње. Сход но од ред ба ма уго во ра, шу ма је 
тре ба ло да бу де пар це ли са на ра ди ра ци о нал ни је се че а др во је тре ба ло да 
по слу жи у про це си ма ва ђе ња ру де, у ра ду то пи о ни ца, по ди за њу згра да и 
по стро је ња. Ми ни стар је био про тив то га да се шу ма, од ко је је нај вред ни ја 
и нај ре ђа би ла хра сто ва, не план ски уни шта ва и да се ти ме ру дар ска де лат-
ност у Ма ја дан пе ку ли ши јед ног од основ них усло ва за њен оп ста нак и на-
пре дак. Нео ба зи ру ћи се на став срп ског ми ни стра, Бу јон је усту пио шу му 
Ва и лу ко ји је на ста вио да је не ми ли це се че и упро па шћу је. По ред то га, 
услед не па жње и не ма ра, у шу ми је у не ко ли ко на вра та из био по жар при 
чи јем га ше њу су фран цу ски рад ни ци и упра ва у Мај дан пе ку од би ли да пру-
же по моћ срп ској вла ди. При ли ком по жа ра у то пи о ни ци гво жђа Бу јо но ви 
љу ди ни су хте ли да уче ству ју у га ше њу, већ је срп ска вла да упо тре бом си ле 
при мо ра ла жи те ље Мај дан пе ка да се ан га жу ју и та ко спа сла фа бри ку. Ко-
ста Цу кић на во ди да су по жа ри би ли че ста по ја ва и у шу ми и у фа бри ка ма, 
а да Бу јон из го ре ле објек те ни је по но во по ди зао.

Ве ли ки део по крет не имо ви не ко ју је срп ска упра ва пре да ла Дру штву 
по сле из вр ше ног по пи са у Мај дан пе ку био је оту ђен, из ло жен раз вла че њу 
и про да ван буд за што. Оште ће ни објек ти у ко ји ма се бо ра ви ло по вр шно су 
опра вља ни, а они ко ји ни су ко ри шће ни пот пу но су про па ли. На пу ште ни 
ру дар ски ко по ви ру ши ли су се са ми од се бе и би ва ли за тр па ни као и од во-
ди, због уни шта ва ња шу ме око ва ро ши Мај дан пе ка. Пу те ви чи је је одр жа-
ва ње за не ма ре но про па ли су као и фа бри ке у ко ји ма се ни је ра ди ло и ко је 
су сру ше не. Фран цу ско-срп ско дру штво тро ши ло је ма те ри јал до би јен при-
ли ком при је ма Мај дан пе ка а ни је на ба вља ло но ви. Ала ти и ма ши не рђа ли 
су и ква ри ли се док се вред ност до ба ра бр зо сма њи ва ла. Срп ска вла да ни је 

37 За пи сни ци са сед ни ца Ми ни стар ског са ве та Ср би је 1862–68, 12–13.
38 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.



79

има ла осно ва да оче ку је на кна ду јер се де лат ност у руд ни ку, ко ја је ви ше 
пу та за по чи ња на и пре ки да на, ни је раз ви ја ла. Уз по моћ тек по не ког но вог 
по стро је ња и оних по стро је ња на ко ји ма је из вр ше на оправ ка ни је се мо гла 
на док на ди ти при чи ње на ште та.39

Не у спех у ра ду руд ни ка у Мај дан пе ку по га ђао је срп ску др жа ву као 
вла сни ка а Фран цу ско-срп ско дру штво као за куп ца. Ипак, нај го ре су про-
шли рад ни ци ко је је сва ка об у ста ва ра да до во ди ла у без на де жно ста ње.40 У 
не ко ли ко на вра та, рад ни ци су се обра ћа ли Кра и ни ћу, упра ви те љу Мај дан-
пе ка, и жа ли ли се на те шке усло ве у ко ји ма ра де и жи ве. Кра и нић, вла дин 
чо век, обра тио се тим по во дом ми ни стру Ко сти Цу ки ћу ав гу ста 1862. На-
вео је да му је до та да, у оче ки ва њу да се по кре не про из вод ња у руд ни ку и 
да Фран цу ско-срп ско дру штво усво ји при мед бе упра ви тељ ства, по ла зи ло 
за ру ком да за др жи рад ни ке. Ме ђу тим, ка да је до шло до ко нач ног пре ки да 
ра да и на ста ви ло се ло ше упра вља ње ад ми ни стра ци јом и ра чу но вод стве-
ним по сло ви ма, љу ди ма ко ји су из гу би ли стр пље ње он ви ше ни је хтео да 
ста је на пут. При бли жа ва ла се зи ма а рад ни ци ни су би ли снаб де ве ни жи-
вот ним на мир ни ца ма ни ти им је пру же на ма ка ква си гур ност. Упра ви тељ 
је при мио њи хо ву жал бу и зва нич но је про сле дио ми ни стру, уз др жав ши се 
од то га да до ка зу је да за то има ју пу но пра во. Кра и нић је по себ но ис та као 
не чо веч но по на ша ње ди рек то ра Лом ба ра. Су прот но свим оче ки ва њи ма, 
Лом бар, од ко га је за ви си ло да рад ни ци бу ду пла ће ни за оба вље не по сло ве, 
не пра вед но им је ус кра ћи вао за ра ду.41 

Вред но је ис та ћи да је фран цу ски кон зу лат у Бе о гра ду пре не бре га вао 
жал бе срп ских по да ни ка и на не за ко нит на чин шти тио пред став ни ке 
Фран цу ско-срп ског дру штва.42

Су о чен са упро па шта ва њем др жав не сво ји не и про ти вље њем Бу јо на 
ко ји је твр дио да ста ње у Мај дан пе ку ни је та ко ло ше, ми ни стар Ко ста Цу кић 
му је у пи сму од 1. мар та 1863. пред ло жио да се фор ми ра ме шо ви та фран-
цу ско-срп ска ко ми си ја са за дат ком да утвр ди чи ње нич но ста ње. Бу јон је 
при хва тио пред лог али ни је у до го во ре но вре ме по слао сво га ко ме са ра, те је 
члан ко ми си је ко га је име но ва ла вла да био при мо ран да се по сле ду гог че-
ка ња вра ти у Бе о град. По сле Бу јо но вих уве ра ва ња да је шу ма пре ме ре на и 
да се се ча у њој вр ши у скла ду с пра ви ли ма, ло кал не вла сти у Мај дан пе ку 
су оба ве сти ле ми ни стра Цу ки ћа да је не ки Ван клеф из не на да до вео у шу му 
не ко ли ко сто ти на љу ди ко ји су за по че ли ње но уни шта ва ње. Ми ни стар је 
са знав ши да је Ван клеф био за ку пац пра ва на се чу шу ме на ре дио вла сти ма 
да уни шта ва ње за у ста ве на си лу.43 

Фран цу ско-срп ско дру штво би ло је пред ли кви да ци јом. Бу јон је усме-
но при знао ми ни стру фи нан си ја да је ста ње дру штва и ње го вих по сло ва ло ше 
као и да су осно ва ни про те сти ко је му због то га упу ћу је срп ска вла да, али 
је ве ли ки део кри ви це при пи си вао дру гим окол но сти ма. Он је мо лио да се 
од ло жи ре ше ње по кре ну тих спо ро ва, на да ју ћи се да ће до кра ја те ку ће го ди-

39 Исто.
40 Д. Ми лић, н. д., 61.
41 Ар хив Ср би је, По кло ни и от ку пи (ПО) 16:29.
42 Исто, МИД-И, 1861, IV, 75.
43 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
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не уз по моћ до би је не су ме од 315.000 фра на ка, дру гих нов ча них сред ста ва 
и бо љег упра вља ња мо ћи да ис пу ни зах те ве вла де и ли ши је по во да за жал-
бе. Ми ни стар Цу кић иза шао је у су срет Бу јо но вом зах те ву и 29. апри ла 
1863. до нео од лу ку да му се рок за ис пу ње ње оба ве за про ду жи до кра ја го-
ди не. Бу јон је у ју ну ме се цу от по чео са то пље њем гво жђа. Од ми ни стра је 
чак до био одо бре ње да је дан део сред ста ва за по сао при ба ви про да јом исе-
че не др ве не гра ђе из шу ме. Ме ђу тим, све ово би ло je не до вољ но, јер је за 
успе шан рад у руд ни ку та квих ка па ци те та и на чи на про из вод ње би ло по-
треб но да ле ко ви ше нов ца.44 Бу јон је већ у сеп тем бру пре стао са ра дом, а 
уни шта ва ње ства ри, ру до ко па, ма ши на и зда ња је на ста вље но. Ми ни стар 
фи нан си ја је у ја ну а ру 1864, под прет њом рас ки да уго во ра, био при ну ђен 
да по ста ви Бу јо ну крај њи рок од ме сец да на да дâ јем ство да ће би ти об у-
ста вље но уни шта ва ње Мај дан пе ка и у ње му за по чет нор ма лан рад. У Бу јо-
но вом од су ству, ње гов за ступ ник де Ро зи јер је 11. фе бру а ра са оп штио ми ни-
стру да ће Бу јон уско ро до ћи у Бе о град, и да он (Ро зи јер) ви ше не ма пра во 
да пре го ва ра ни ти да рас пра вља о уго во ру са срп ском вла дом већ то мо гу да 
чи не са мо бра ћа Риш из Па ри за као „пре јам ни ци“ уго во ра. На овај на чин, 
Бу јон је по но во оне мо гу ћио да ко ми си ја ис пи та си ту а ци ју у Мај дан пе ку.45

Бу јон је до шао у Бе о град у то ку фе бру а ра и уве ра вао ми ни стра фи нан-
си ја да је обез бе дио сред ства и да ће уско ро за по че ти с ра дом. Он је за мо лио 
да ко ми си ја не ис пи ту је ста ње у Мај дан пе ку јер ће то оме та ти за по че ти по-
сао. По што је лич но оти шао у Мај дан пек да из ви ди си ту а ци ју, Ко ста Цу кић 
је за кљу чио „да је бо ље још јед ном по ку ша ти да ова ко упро па шће ну рад њу 
са ми упро па сти те љи на пут из ве ду но но ви пред у зи ма чи.“ Пред став ник 
Фран цу ско-срп ског дру штва је на по чет ку за и ста по ка зао да му је ста ло да 
по кре не про из вод њу. Он је от пу стио до та да шњег ди рек то ра Лом ба ра и по-
ста вио но ве: Гол дшми та и Фрид ма на ко ји су за по че ли с то пље њем ба кра. 
Ме ђу тим, за ве ћи обим про из вод ње би ло је по треб но и ви ше нов ца, а ње га 
ни је би ло до вољ но. У не до стат ку нов ца, рад ни ци ма су ис пла ћи ва не над ни-
це у бо но ви ма. Ис кљу чи во у рад нич ким ду ћа ни ма, они су, да би мо гли да 
пре жи ве, да ва ли бо но ве у бес це ње за хра ну и дру ге по тре бе. На тај на чин, 
рад ни ци су при хва ти ли нај го ре усло ве ко је су на ме та ли вла сни ци ду ћа на 
– тр гов ци са мо но по ли стич ким по ло жа јем. Ка сни је ни тр гов ци ни су мо гли 
да на пла те бо но ве и обез бе де но вац за но ве на бав ке. Кре ди то ри и рад ни ци 
тра жи ли су на пла ту по тра жи ва ња, ста ви ли под се кве стар све ства ри Фран-
цу ско-срп ског дру штва као и од ре ђе не ства ри ко је су при па да ле др жа ви, а 
ко је су пре да те Бу јо ну по сле из вр ше ног по пи са. Ми ни стар Цу кић је, да би 
спре чио да др жав на имо ви на бу де про да та као на кна да за ду го ве Дру штва, 
сам за тра жио од над ле жног су да да се она ста ви под се кве стар. Рад у Мај-
дан пе ку об у ста вљен је у сеп тем бру 1864. го ди не због не ис пла ће них рад нич-
ких над ни ца.46

За вре ме за ку па руд ни ка Мај дан пек од стра не Фран цу ско-срп ског дру-
штва ни су у пот пу но сти по зна ти по да ци о то ме шта је и ко ли ко про из ве-

44 Д. Ми лић, н. д., 62.
45 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
46 Исто.
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де но. Фран цу зи су ду го ра ди ли на пре ра ди ру де ко ја је ту за те че на по пре-
стан ку про из вод ње у руд ни ку под окри љем др жа ве. Ру да је углав ном пре-
ра ђи ва на за по тре бе то по лив ни це у Кра гу јев цу. То ком 1862. и 1863. го ди не 
Фран цу ско-срп ско дру штво је пре ко Гра ди шта и До њег Ми ла нов ца из во зи-
ло ба кар за Аустри ју. У то ку де цем бра 1862. из то пи о ни це ба кра у Мај дан-
пе ку су за Гра ди ште по сла та два то ва ра од по 20 цен ти чи стог ба кра ко ји 
је тре ба ло да се тран спор ту је у Беч.47 У мар ту 1863, пре ма из ве шта ју до њо-
ми ла но вач ког ђу му рук џи је А. Ме ста но ви ћа, из ве зе но је за Аустри ју 1.200 
ки ло гра ма цр ве ног ба кра ко ји је нај пре ис то ва рен у Ба зи ја шу, а по том пре-
ве зен у Беч.48 Већ смо на по ме ну ли да је угаљ ко ји је Дру штво ко ри сти ло 
за по гон па ро бро да на ба вљан у Ба зи ја шу, а да га је про из во ди ло јед но фран-
цу ско дру штво са се ди штем у Бе чу. У су прот ном прав цу је, ве ро ват но за 
по тре бе истог дру штва из Бе ча, пре во жен ба кар из Мај дан пе ка.

Због не ис пла ће них над ни ца рад ни ци ма и зва нич ни ци ма (слу жбе ни-
цима) ста ње у Мај дан пе ку је у је сен 1864. по ста ло то ли ко ло ше да су мно-
ги од њих тр пе ли глад и обо ле ва ли. Пре ма по пи су ко ји је по на ло гу Ко сте 
Цу ки ћа са ста ви ло Упра ви тељ ство Мај дан пе ка би ло је 169 рад ни ка ко ји 
због не мар ног и ла ко ми сле ног по сло ва ња Дру штва ни су при ми ли пла те. 
Дуг пре ма њи ма је укуп но из но сио 71.626 гро ша чар шиј ских. По ред то га, 
би ло је још мно го рад ни ка „ко је по пи са ти ни је мо гло јер су из Мај дан пе ка 
оти шли ра да и ле ба тра жи ти.“ Не ке по ро ди це, хра не ћи се јед но вре ме ди-
вља ка ма и зе љем, обо ле ле су од гла ди и ни су има ле сред ства да, по ред нај-
боље во ље, на пу сте Мај дан пек и на ђу по сао на дру гом ме сту.49 По што су 
ло кал ни тр гов ци за сво ју ро бу до би ја ли са мо бо но ве и на тај на чин би ли 
ли ше ни сред ста ва за ку по ви ну но вих на мир ни ца, ми ни стар фи нан си ја је 
на ре дио да се о тро шку срп ске вла де на ба ви из Не го ти на 10.000 ока ку ку-
ру зног бра шна и по де ли рад ни ци ма и слу жбе ни ци ма. Бра шно је по де ље но 
и Бу јо но вим фран цу ским рад ни ци ма ко ји су же ле ли да оду из Мај дан пе ка 
да би се сма њи ли тро шко ви др жа ве око њи хо вог из др жа ва ња и из бе гла опа-
сност од гла ди за вре ме пред сто је ће зи ме. Цу кић је ува жио и пред лог Упра-
ви тељ ства да се рад ни ци ма ко ји на ме ра ва ју да на пу сте Мај дан пек по ред 
хра не, сход но њи хо вим по тре ба ма, да на за јам без ин те ре са од ре ђе ни из нос 
нов ца. Рад ни ци, ко ји су од мах мо гли да пу ту ју, оба ве ште ни су да ће им ка-
сни је, ка да се ре ши по ло жај Фран цу ско-срп ског дру штва, би ти ис пла ће на 
њи хо ва за о ста ла по тра жи ва ња.

Ми ни стар Цу кић по звао је Бу јо на на спо ра зум ко јим би се по пра ви ло 
ста ње у Мај дан пе ку и у том ци љу од ре дио вла ди ну ко ми си ју. Ме ђу тим, 
Бу јон као пред став ник Фран цу ско-срп ског дру штва ни је же лео да при зна 
да су по сло ви ло ше во ђе ни. Уме сто да по здра ви ова кву по ну ду, с об зи ром 
да је на не та ште та ин те ре си ма срп ске вла де и ак ци о на ра, и да на сто ји да 
се пред лог у ко рист по стра да лих рад ни ка и зва нич ни ка што пре при хва ти, 
Бу јон се по жа лио фран цу ском ге не рал ном кон зу лу. Он је про те сто вао што 
је срп ска вла да пре кр ши ла од ре ђе не про пи се при ста вља њу под се кве стар 

47 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство фи нан си ја (МФ), 1862, VII, 19.
48 Исто, МФ, 1863, III, 83.
49 Ар хив Ср би је, ДС, 1864, 409.
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по крет но сти Дру штва и што ни је у до вољ ној ме ри пру жа ла по моћ фран-
цу ским рад ни ци ма и слу жбе ни ци ма. Чи та ва ствар се оте гла јер је фран цу-
ски кон зул же лео да ис пи та оправ да ност Бу јо но вих жал би. По сле по сре до-
ва ња кон зу ла и фран цу ске вла де за кљу чен је 12. но вем бра 1864. уго вор из-
ме ђу срп ске вла де и Фран цу ско-срп ског дру штва. По овом уго во ру срп ска 
вла да се оба ве за ла да ис пла ти ду го ве зва нич ни ци ма, рад ни ци ма и кре ди-
то ри ма у укуп ном из но су од 8.751 ду ка та це сар ских или 102.386 фра на ка 
70 сан ти ма, у ко ји је био укљу чен и ме нич ни дуг Бу јо на из 1862. го ди не. На 
тај на чин ски нут је се кве стар ко ји су рад ни ци и кре ди то ри ста ви ли на по-
крет ну имо ви ну Дру штва. Вла да је као за лог за ду го ве дру штва узе ла од-
ре ђе не уре ђа је у руд ни ку, фу ру не и ло ко мо би ле (по крет не пар не ма ши не), 
с тим да Бу јон ис пла ти вла ди дуг у вред но сти уре ђа ја и да исте пре у зме до 
30. ју на 1865. го ди не. По ред то га, Бу јон је по чла ну II уго во ра био оба ве зан 
да до кра ја ју на при ба ви ка пи тал у вред но сти од 500.000 фра на ка и да от поч-
не по сао. У су прот ном, срп ска вла да је сход но тач ки 2. чла на III уго во ра 
има ла пра во да пре у зме до мен Мај дан пе ка, а обе стра не ће јед на дру гој 
пи сме но при зна ти пра во на на кна ду за све ду го ве и по тра жи ва ња.50

Бу јон се оба ве зао да ће уред но во ди ти по сао и да ће за сва ких на ред них 
шест ме се ци оства ри ти про из вод њу у вред но сти од нај ма ње 6.000 ду ка та 
це сар ских. У слу ча ју не ис пу ње ња ове од ред бе уго во ра пред ви ђен је рас кид 
уго во ра. Си ту а ци ја у ко јој се на шао Бу јон при мо ра ла га је да при хва ти све 
оба ве зе ко је су му на мет ну те на да ју ћи се да ће бар не ке од њих мо ћи да ис-
пу ни. У све ту ли бе рал ног ка пи та ли зма не си гур ност је би ла це на ко ја је мо-
ра ла да се пла ти за на пре дак и сло бо ду. Сма тра ло се да је свет бур жо а зи је 
у осно ви не си гу ран, да у ње му вла да ста ње у ко ме сва ки ка пи та ли ста мо же 
да по ста не жр тва кон ку рен ци је, пре ва ре или еко ном ске кри зе. Бу јон се уз-
дао у нео че ки ва не мо гућ но сти и сре ћу, и ве ро вао да без ри зи ка не ма ни за-
ра де. Ти ме се ту ма чи то што је Фран цу ско-срп ско дру штво, упр кос не ис пу-
ње њу ни јед не од до та да шњих, пре у зе ло на се бе но ве ве ли ке оба ве зе.51 

С дру ге стра не, срп ска вла да је рев но сно из вр ши ла сво је оба ве зе. Она 
је из ми ри ла ду го ве Дру штва чи ме је омо гу ћи ла да се ски не се кве стар са 
по крет но сти ко је су му при па да ле.

Бу јон ни је ус пео да обез бе ди сред ства ко ји ма би по вра тио ства ри узе те 
као за лог од стра не срп ске вла де, као ни су му од 500.000 фра на ка по треб-
них да за поч не по сао. Ни ко ни је же лео да пред у зе ћу ко је про па да по ве ри 
то ли ки но вац. По след њег да на уго во ре ног ро ка, 30. ју на 1865. го ди не, пред-
став ник Фран цу ско-срп ског дру штва под нео је Ко сти Цу ки ћу уго вор пот-
пи сан са Ен гле зом Хи том ко ји је обе ћао да ће Бу јо ну по зај ми ти на ве де ну 
су му. На осно ву Хи то вог јем ства и пи сме ног уве ре ња фран цу ског кон зу ла 
од 6/18. ју ла, у же љи да из бег не пре ко ре да ни је на кло ње на дру штву, срп-
ска вла да је иза шла у су срет Бу јо ну и од ло жи ла рас кид уго во ра.

Оче ки ва ња срп ске вла де ни су ни ово га пу та била ис пу ње на. Убр зо се 
по ка за ло да је нов уго вор био по тре бан Бу јо ну са мо да би на ста вио да из бе-
га ва сво је оба ве зе. Не от по чев ши са ра дом у руд ни ку и не вра тив ши дуг вла-

50 Исто, ДС, 1864, 480; МИД-И, 1866, VI II, 8.
51 Д. Ми лић, н. д., 63.



83

ди, Бу јон је кра јем ју ла от пу то вао из Ср би је и за по чео по тра гу за но вим 
ди рек то ри ма руд ни ка, по што су Фрид ман и Гол дшмит оти шли из Мај дан-
пе ка 1864. За ступ ник де Ро зи јер је 24. и 30. сеп тем бра ја вио ми ни стру фи-
нан си ја да је Бу јон по сре до ва њем не ког „Мел ха до и Ком па ни је“ про на шао 
Хи то во ен гле ско дру штво ко је се оба ве за ло да ће уло жити у про из вод њу 
Мај дан пе ка ве ћа сред ства од Фран цу за. Де Ро зи јер је по слао ми ни стру ко пи ју 
уго во ра ко ји је Бу јон пот пи сао са Хи том. Бу јон је убр зо сти гао у Бе о град 
са дво ји цом Ен гле за, Бу ле ром (Bul ler), Хи то вим пред став ни ком, и ин же ње-
ром Мек Ко не лом (Mac Con nell) ко ји је био за ду жен да по се ти Мај дан пек 
и да упра вља ра до ви ма у ко рист ен гле ског дру штва. На са стан ку с ми ни-
стром фи нан си ја, Ен гле зи су обе ћа ли да ће по сло ви ма у Мај дан пе ку упра-
вља ти по во љи срп ске вла де и да су спрем ни да до ка жу да по се ду ју нов ча на 
сред ства за по кре та ње про из вод ње. На на ваљи ва ње Бу јо на, иако пред став-
ни ци ен гле ског дру штва ни су као јем ство под не ли ни ка кав до ку мент о по-
се до ва њу ка пи та ла ни ти упла ти ли но вац, Ко ста Цу кић је 27. ок то бра 1865. 
го ди не одо брио пре нос ко це си је на Мај дан пек са свим пра ви ма и ду жно-
сти ма с Фран цу ско-срп ског дру штва на ен гле ско дру штво. Уго вор је био 
крат ког ве ка. Из гле да да су Ен гле зи по сле по се те Мек Ко не ла Мај дан пе ку, 
уви дев ши се да је руд ник у ја ко ло шем ста њу, од у ста ли од пре у зи ма ња руд-
ни ка.52 Пред став ни ци ен гле ског дру штва ко ји су се доц ни је обра ти ли кне-
зу Ми ха и лу има ли су сво је ви ђе ње овог про бле ма. Бу јон је по по врат ку у 
Па риз, где је тре ба ло да ис пу ни не ке фор мал но сти у ве зи с усту па њем кон-
це си је, ми слио да је на шао на чин да при ба ви сред ства под усло ви ма бо љим 
од оних ко је је ра ни је при хва тио у до го во ру с Хи том и рас ки нуо је уго вор 
са њим.53 

Ис ти ца ло је и дру гих шест ме се ци од пот пи си ва ња уго во ра и при бли-
жио се рок ка да је Бу јон тре ба ло да по ка же да је оства рио про из вод њу у 
вред но сти од нај ма ње 6.000 ду ка та це сар ских, а рад у Мај дан пе ку ни је ни 
за по чет. По што рад ни ци и слу жбе ни ци ни су при ма ли пла ту, про да ва ли су 
по крет ну имо ви ну ко ја је при па да ла руд ни ку и од то га жи ве ли и пла ћа ли 
сво је и ду го ве Дру штва. Ми ни стар фи нан си ја је 11. но вем бра про те сто вао 
код Бу јо на због ових по сту па ка јер је уго во ром би ло за бра ње но да се оту ђу-
је имо ви на ко ја је при па да ла Мај дан пе ку. Ме ђу тим, Бу јо нов за ступ ник је 
од го во рио да ни пред став ни ци Дру штва не зна ју шта да ра де и ода кле да 
обез бе де сред ства.

Кра јем де цем бра 1865. го ди не ка да је ис те као рок од го ди ну да на и ка-
да је би ло ја сно да не ма из гле да да Бу јон ис пу ни сво је оба ве зе, ми ни стар 
фи нан си ја је оба ве стио пред став ни ка Дру штва да уго во ри од 5. сеп тем бра 
1859. и 12. но вем бра 1864. ни су ис пу ње ни и да су они пре ста ли да ва же, и 
за мо лио га да од ре ди ли це ко је ће из вр ши ти пре да ју Мај дан пе ка срп ској 
вла ди. Тек на кон два ме се ца Бу јон је од го во рио Ко сти Цу ки ћу. У пи сму од 
26. ја ну а ра/7. фе бру а ра 1866. го ди не, Бу јон је на вео да жа ли што срп ски ми-
ни стар ни је имао до вољ но раз у ме ва ња за по ло жај Дру штва и на дао се да ће 
про ме ни ти сво ју од лу ку ка да му он у ро ку од не ко ли ко да на бу де дао за до-

52 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
53 Ар хив Ср би је, ПО 25:89.
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во ља ва ју ћа об ја шње ња. Не мо гав ши да сам иза ђе на крај са пред став ни ком 
дру штва, Цу кић се обра тио Или ји Га ра ша ни ну, пред сед ни ку вла де и ми ни-
стру ино стра них де ла, да из деј ству је пре да ју Мај дан пе ка. Тре ба ло је за шти-
ти ти др жав но до бро од да љег упро па шћа ва ња, спре чи ти да ље про па да ње 
тр го ва ца, зва нич ни ка и рад ни ка и ли ши ти тро шко ва и гу би та ка стра не ка-
пи та ли сте ко ји су при ву че ни ла жним обе ћа њи ма.54 

Због ло шег упра вља ња Мај дан пе ком у пе ри о ду 1860–1866. го ди не при-
чи ње на је ште та од ми ли он фра на ка. При ли ком усту па ња овог др жав ног 
до бра Фран цу ско-срп ском дру штву вред ност по крет не и не по крет не имо-
ви не про це ње на је на 669.957 фо рин ти, док је пре ма по пи су из вр ше ном 
при ли ком пре у зи ма ња Мај дан пе ка од стра не срп ске упра ве та су ма би ла 
ма ња за 241.693 фо рин те. Фран цу ско-срп ско дру штво уло жи ло је у по сао 
око два-три ми ли о на фра на ка. По ред то га, код но вих, по у зда них кон це си о-
на ра осла би ло је уве ре ње у успех рад ње у Мај дан пе ку, а Ср би ја ни је има ла 
ни ка кву ко рист од кон це си је ко ју је да ла Дру штву.55

У мар ту 1866. го ди не Бу јон је пи смом из Па ри за оба ве стио срп ску вла-
ду да рас ки да са њом уго вор о кон це си ји Мај дан пе ка. Фран цу ски слу жбе-
ни ци су пре да ли пред став ни ци ма срп ске упра ве кљу че ве од фа бри ка, по-
стро је ња и слу жбе них згра да. Да би ко ми си ја Ми ни стар ства фи нан си ја 
мо гла да по пи ше по крет ну и не по крет ну имо ви ну и са ста ви но ви ин вен тар 
би ло је по треб но да се из ку ћа ко је су при па да ле др жав ном до бру исе ле пре-
о ста ли фран цу ски по да ни ци, рад ни ци и струч ња ци са сво јим по ро ди ца ма. 
Они су би ли без по сла и при хо да, па ни је би ло пре по руч љи во да они ту до-
че ка ју на ред ну је сен и зи му. Због то га је Ко ста Цу кић за мо лио Или ју Га ра-
ша ни на да се они бла го вре ме но упу те на рад или по ша љу на зад у отаџ би ну. 
Фран цу зи ма је бо ра вак у ку ћа ма до зво љен до кра ја ав гу ста.56 Мај дан пек је 
пре не го што је усту пљен ен гле ском дру штву био вра ћен под упра ву Ру дар-
ског оде ље ња Ми ни стар ства фи нан си ја.

ЗА КЉУ ЧАК

По ду хва ти фран цу ске ком па ни је из Мар се ја Mag nan, Bo u il lon, Alp hon se 
Con te & Co. (фран цу ско дру штво) и Фран цу ско-срп ског дру штва, ко је је 
1860. го ди не осно вао Клод Бу јон, до жи ве ли су не у спех из ви ше раз ло га. 
Не до ста так ка пи та ла по треб ног за ус по ста вља ње па ро брод ске слу жбе на 
Ду на ву и Са ви и за по кре та ње про из вод ње у Мај дан пе ку био је глав ни узрок 
про па сти на ве де них дру шта ва.

Фран цу ско дру штво је са срп ском вла дом за кљу чи ло уго во ре о пло-
вид би ре ка ма Са вом и Ду на вом, о кон це си ји на руд ник гво жђа и ба кра у 
Мај дан пе ку и руд ник угља у До бри. Срп ска вла да, ра чу на ју ћи на по др шку 
Фран цу ске, ни је же ле ла да про пу сти при ли ку да се де ли мич но осло бо ди 
по ли тич ког при ти ска и при вред не за ви сно сти од Аустри је. Због то га ни је 

54 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.
55 Срб ске но ви не, 1866, 38; Ми лан Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876, 

948–949.
56 Ар хив Ср би је, МИД-И, 1866, VI II, 8.



обра ти ла па жњу на еко ном ске усло ве у ко ји ма је де ло ва ло фран цу ско дру-
штво, не спо соб но да ис пу ни уго вор не оба ве зе.

По сле рас ки да уго во ра са Рон ским дру штвом за пло вид бу, Клод Бу јон 
је осно вао Фран цу ско-срп ско дру штво ко је је пре у зе ло уго вор не оба ве зе 
фран цу ског дру штва. Основ ни раз лог за осни ва ње овог Дру штва ко је је 
тре ба ло да ус по ста ви па ро брод ску ли ни ју у Ср би ји, на ре ка ма Ду на ву и 
Са ви, био је да се спа се од про па сти Рон ско дру штво за пло вид бу. 

Циљ срп ске вла де је био ин ду стриј ски раз вој Мај дан пе ка, што ни је под-
ста кло Фран цу ско-срп ско дру штво да бо ље упра вља про из вод њом. Сме на 
срп ског управ ни ка у Мај дан пе ку, ко ју су у ви ше на вра та тра жи ли пред став-
ни ци истог дру штва ни је мо гла да до при не се ни при ли ву ка пи та ла, а ни 
да по бољ ша тех нич ка зна ња Фран цу за, ру ко во ди ла ца про из вод ње. Пред-
ставни ци Фран цу ско-срп ског дру штва су сво јом не у ме шно шћу и не зна њем 
упро па сти ли др жав но до бро у ко је је срп ска вла да уло жи ла 12 ми ли о на 
фра на ка, по тро ши ли ак ци о нар ски ка пи тал, оста ви ли за со бом ду го ве у Ср би-
ји и ван Ср би је ко је ни су мо гли да ис пла те. По крет но сти ко је су при па да ле 
Фран цу ско-срп ском дру штву би ле су, по сле ту жби кре ди то ра и рад ни ка 
ко је оно ни је мо гло да ис пла ти, суд ским пу тем ста вље не под се кве стар. 
Дру штво је би ло на иви ци бан крот ства и спа сла га је срп ска вла да ко ју је 
оно ка сни је окри ви ло што ни је мо гло да пла ћа сво је рад ни ке. Фран цу ски 
кон зул Бот ми лио (Bot mi li au) на сто јао је, по др жа ва ју ћи пред став ни ке Фран-
цу ско-срп ског дру штва, да се управ ник Мај дан пе ка ка зни, иако је по сле 
ис пи ти ва ња спро ве де ног од стра не срп ске вла де утвр ђе но да ни је крив. Или-
ја Га ра ша нин је мо лио кон зу ла да не ства ра те шко ће у пи та њу ко је је већ 
ре ше но, „на ро чи то да не по ре ме ћа ва при ја тељ ство фран цу ског пра ви тељ-
ства ко је је с та ко ве ли ким бла го во ље њем по др жа ва ло ства ри на шег на ро да 
ко ји је иза брао за основ свог по ли тич ког раз ви ћа, при ја тељ ство Фран цу ске.“57 
Га ра ша нин ни је ус пео у сво јој на ме ри да одо бро во љи Бот ми лиа ко ји се до 
та да увек пред ста вљао као пра ви при ја тељ Ср би је. Пред сед ник срп ске вла-
де сма трао је да су Бот ми ли о ви ра ни ји из ве шта ји у пи та њу Мај дан пе ка, по-
мо ћу ко јих је при до био по ве ре ње свог ми ни стра, оба ве зи ва ли кон зу ла да 
де лу је у од ре ђе ном прав цу од ко га ни је мо гао да од сту пи. Га ра ша нин је 
же лео да по мог не Бот ми лиу да иза ђе из не при ли ке у ко ју су и ње га и срп-
ску вла ду до ве ли љу ди од ко јих се оче ки ва ло да до при не су на прет ку ин ду-
стри је у Ср би ји, али ко ји ни су би ли до ра сли свом за дат ку.

57 Ар хив Ср би је, ИГ 1519.
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LE CAPITAINE MAGNAN ET LA TENTATIVE D’éTABLIR DES LIENS COMMER-
CIAUX ENTRE LA FRANCE ET LA SERBIE. LE BAIL DE LA MINE DE CHARBON 

à DOBRA ET LA CONCESSION DE MAJDANPEK

par

Uroš Tatić

Résumé

Le Congrès de Paris avait proclamé la libre navigation sur le Danube, mais le contrôle 
de la navigation et de la vie économique dans les provinces danubiennes de l’Empire ottoman 
restaient aux mains de l’Autriche. A l’été 1856, Magnan, le capitaine français, examinait, en 
naviguant le long du Danube et de la Save, les conditions de la navigation et la possibilité 
d’établir les liens commerciaux entre la France et les provinces septentrionales de la Turquie. 
Après des entretiens avec les commerçants serbes en sont venus à la conviction commune 
que les produits naturels seraient mieux utilisés si la Serbie réduisait sa dépendance écono-
mique de l’Autriche. Au mois d’avril 1859. le prince Michel a rencontré deux fois à Paris le 
capitaine Magnan. Magnan avait présenté au Prince un plan visant à établir des liens entre 
la Serbie et la France et un service de navigation permanent pour les bateaux français sur le 
Danube et sur la Save, le long de la rive serbe et turque. En principe, ils se sont mis d’accord 
pour que la Compagnie française obtienne la permission du travail et le terrain nécessaire 
pour la construction d’une usine de production et de réparation des machines navales. La même 
usine serait équipée pour la production des canons et des munitions pour l’armée serbe. Les 
milieux d’affaires français n’ont commencé à s’intéresser pour l’investissement dans les 
mines serbes que lorsque la Principauté s’était orientée vers la France sur le plan politique 
international. En outre, après le traité de Paris, la situation politique générale était favorable 
à la pénétration de capital français dans cette partie de l’Europe et l’intervention de l’Etat 
dans les mines connait l’échec. Bien que les forces du pays, selon des appréciations, prévisions 
et conclusions, aient été trop faibles pour résoudre ce problème toutes seules, on acceptait 
de concéder des mines au capital français. L’intérêt des hommes d’affaires étrangers pour 
les richesses minières de la Serbie s’est accru quand a été mis en perspective l’exploitation 
des mines à Majdanpek. Grâce à la nouvelle orientation politique de la Serbie vers la France, 
le capital français avait les chances les plus grandes d’obtenir Majdanpek. Les Français se 
sont engagés dans les trois domaines : obtenir Majdanpek, établir le service de navigation et 
le commerce sur le Danube et de prendre à bail la mine de charbon à Dobra (près de Poža-
revac). Il était de la plus grande importance pour la situation en Serbie que la Principauté se 
dégageât à la fois du monopole autrichien de la navigation sur le Danube et du bail russe de 
la mine de charbon à Dobra. Lors des négociations sur la navigation le prince Michel et le 
capitaine Magnan avaient négocié à Paris la concession de Majdanpek. Le 31 août 1859 le 
prince Milosh avait donné son consentement à l’adoption d’un projet de traité commun, et, à 
la base de celui-ci, de conclure un traité entre le Gouvernement serbe et Magnan et Bouillon, 
représentants de la compagnie française qui avaient obtenu la permission d’exploiter 
Majdanpek, la mine de charbon à Dobra, et d’établir le service de navigation sur le Danube.

Les mots clés: la France, la Serbie, Majdanpek, Dobra, la Société française, la Société 
franco-serbe, la capitaine Magnan, Claude Bouillon, Kosta Tzukitch, Ilija Garachanine.
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НИКОЛА ПАШИЋ И БУГАРИ 
Генеза идеолошких и политичких ставова

СА ЖЕ ТАК: Те ма ра да су по ли тич ки ста во ви Ни ко ле Па ши ћа пре ма Бу-
га ри ма и Бу гар ској у то ку ње го ве бур не и ду ге по ли тич ке ка ри је ре. Пра ти мо 
ути ца је ка ко спо ља шњих (дру штве но-исто риј ских), та ко и уну тра шњих (пси-
хо ло шких) чи ни ла ца на фор ми ра ње, раз ви ја ње и ни јан си ра ње ње го вих ста во-
ва, као и ути цај ње го вих иде о ло шких опре де ље ња, по гле да на свет и дру штве-
но-исто риј ску ствар ност. „Фе но мен Па шић“ ов де је са гле дан кроз од нос пре ма 
јед ном на ро ду ко ји је имао по себ но ме сто у ње го вом по ли тич ком ра ду, али и 
жи во ту. Од кључ не је ва жно сти под ву ћи да те ма ра да ни су по ли тич ка, ни ти 
ди пло мат ска исто ри ја Ср би је, као ни срп ско-бу гар ски од но си, а по је ди ни 
до га ђа ји (пре го во ри, спо ра зу ми, ра то ви итд.) по ми ња ни су и украт ко ана ли-
зи ра ни са мо он да ка да је то би ло нео п ход но да се про ду бље но при ка же су-
шти на по ли тич ког ста ва Ни ко ле Па ши ћа, кроз при ме ре ре а ли за ци је и кон-
кре ти за ци је ње го вих по гле да и пла но ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ни ко ла Па шић, Бу га ри, Бу гар ска, по ли тич ки ста во ви, 
иде о ло ги ја, по ли ти ка, бал кан ска са рад ња.

Ни ко ла Па шић1 је је дан од нај зна чај ни јих по ли ти ча ра и др жав ни ка у 
мо дер ној исто ри ји Ср би је. Због уло ге ко ју је имао у кључ ним про це си ма 
срп ске и ју го сло вен ске (а, усу ђу је мо се ре ћи, и бал кан ске и европ ске) исто-
ри је, про це си ма ко ји су на ме та ли број на ис ку ше ња ка ко на пла ну уну тра-
шње, та ко и спољ не по ли ти ке (од из гра ђи ва ња мо дер не др жа ве до бор бе за 
не за ви сност и оп ста нак), лич ност и де ло Па ши ћа не рас ки ди во су ве за ни за 
мо дер ну срп ску и по чет ке ју го сло вен ске др жа ве. Раз ли чи то оце њи ван у 
исто ри о гра фи ји и пу бли ци сти ци, че сто са чи сто иде о ло шко-дог мат ских по-
зи ци ја, не кри тич ки и не на уч но, сла вљен и оспо ра ван, жи вот Па ши ћа, али 
и исто ри о гра фи ја и јав ни и по ли тич ки дис курс о ње му у то ку, за срп ски 
на род, те шког два де се тог ве ка, осли ка ва ју све оне ди ле ме и за блу де, иде је 

1 Осим ауто ра чи ја смо де ла ко ри сти ли у ис тра жи ва њу, Па ши ће вим по ли тич ким ра-
дом (по себ но спољ ном по ли ти ком) и иде о ло ги јом ба ви ли су се: Је ре ми ја Ми тро вић, „Ни-
ко ла Па шић о основ ним пи та њи ма уну тра шње и спољ не по ли ти ке по сле Слив ни це“, Исто-
риј ски гла сник, бр. 1 (1971), 119–132; Жар ко Ми ло ше вић, Мла ди Па шић, Бе о град 1994; Алекс 
Дра га нић, Ср би ја, Ни ко ла Па шић и Ју го сла ви ја, Бе о град 1994; Ђор ђе Ра ден ко вић, Ни ко ла 
Па шић и Ср би ја, Бе о град 1997; Исти, Ни ко ла Па шић и Ју го сла ви ја, Бе о град 1999.
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и по ку ша је, лу та ња и тра же ња иден ти те та у ди на мич ном вре ме ну про ме на 
и обр та, кроз ко је је про ла зио на род чи ји је по ли тич ки ли дер Па шић био у 
нај те жим да ни ма. За то је сва ка при ча о Ни ко ли Па ши ћу, ње го вом де лу, ста-
во ви ма и по гле ди ма, увек ви ше од обич не би о гра фи је јед ног чо ве ка и по-
ли ти ча ра, и за ди ре ду бо ко у исто риј ску про бле ма ти ку вре ме на и про сто ра 
ко ји су би ли обе ле же ни Па ши ће вим де ло ва њем. Има ју ћи, да кле, у ви ду да 
Па шић, као и дру ге „ве ли ке исто риј ске лич но сти“, по исто риј ском зна ча ју 
свог по ли тич ког де ла, пред ста вља „ви ше ‘дру штве ну уста но ву’ по себ ног 
ти па не го по је ди нач ну по ја ву све де ну на ис ка зи ва ње по ли тич ке и др жав-
нич ке лич но сти“2, по сма тра мо и ста во ве Па ши ћа о Бу га ри ма и Бу гар ској, 
као и ње го ву уло гу у кре и ра њу по ли ти ке пре ма овом на ро ду и др жа ви, у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду – од по че та ка ње го вог за ни ма ња за по ли тич ка 
пи та ња (по чет ком се дам де се тих го ди на 19. ве ка) све до ње го вог си ла ска с 
по ли тич ке (и жи вот не) по зор ни це.

Па ши ће ва ве за са Бу га ри ма је спе ци фич на, обе ле же на лич ним мо мен-
ти ма, па се не мо же ана ли зи ра ти са мо кроз при зму објек тив них окол но сти 
– исто риј ских про це са и до га ђа ја чи ји је Па шић био кре а тор и (или) ак тер. 
Не ке су бјек тив не жи вот не окол но сти, као што су кон тро вер зе о по ре клу3, 
еми грант ски жи вот у Бу гар ској4, оп ту жбе за „из да ју“ и „бу га ра штво“5, при-
сна по знан ства с ис так ну тим бу гар ским јав ним рад ни ци ма и по ли ти ча ри ма6, 

2 Ђор ђе Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го словен ско пи та ње (1), Бе о град 1985, 25
3 У јав но сти и пу бли ци сти ци се до ста спе ку ли са ло о Па ши ће вом бу гар ском по ре клу 

(због по ре кла ње го ве по ро ди це, али и ме ста ро ђе ња – За је ча ра, бли зу бу гар ске гра ни це), а 
то пи та ње је „по те за но“ у по ли тич ким на па ди ма на ње га. (Жар ко Ми ло ше вић, „Мла ди Па-
шић – од ро ђе ња до Ци ри ха (1845–1868)“, Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло, Збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па, Бе о град-За је чар, ок то бра 1995. (Да ље: Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло), 
Бе о град 1997, 25)

4 Па шић је по сле про па сти Ти моч ке бу не (1883) јед но вре ме про вео у еми гра ци ји 
(1883–1889), по што је у Ср би ји био осу ђен на смрт. Као еми грант је жи вео у Бу гар ској, Ру-
му ни ји и Ру си ји. У Бу гар ској је бо ра вио од но вем бра 1883. до ок то бра 1885. Из еми гра ци је 
је че ти ри пу та по ку шао да ор га ни зу је уста нак у Ср би ји про тив кра ља Ми ла на: јед ном 
1884, два пу та 1885. и још јед ном 1886. (А. Ше мја кин, „Ни ко ла Па шић у еми гра ци ји (1883–
1889) Бу гар ска, Ру му ни ја, Ру си ја“, Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло, 216–218; Ва са Ка зи ми ро-
вић, Ни ко ла Па шић и ње го во до ба 1845–1926, пр ва књи га, Бе о град 1990, 442–466. Де таљ-
ни је о ак тив но сти ма еми гра ци је у Бу гар ској и зна ча ју „еми грант ског пи та ња“ у од но си ма 
Бу гар ске и Ср би је у: Мо мир Са мар џић, Од Сан Сте фа на до Слив ни це, Но ви Сад 2008, 
168–205, 213–231, 268–270) 

5 Оп ту жбе за „бу га ра штво“, про бу гар ску де лат ност и „из да ју“ су се по ја ви ле у Ср би ји, 
фор си ра не од та да шње на пред њач ке вла де, као од го вор на Па ши ће ве ак тив но сти у еми гра-
ци ји у Бу гар ској, на је сен 1885, а на осно ву не ких „ухва ће них“ пи сама ко је је Па шић по слао 
Ни ко ли Сук на ро ву. За ни мљи ву ана ли зу „пу те ва“ ми то ло ги за ци је Па ши ће вог „из дај ства“ 
ви де ти у: 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–
1891), Бе о град 2008, 198–201, 215–219, 221; О ка сни јим оп ту жба ма за „про бу гар ску де лат-
ност“ у вре ме еми гра ци је ви де ти: В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 553–555.

6 Па шић је у еми гра ци ји, а и ка сни је, имао при сне ве зе са бу гар ским „ле вим ли бе ра-
ли ма“ За ха ри јем Сто ја но вим и Ни ко лом Сук на ро вим и сло ве но фи лом Си мом Со ко ло вим 
(А. Ше мја кин, „Ни ко ла Па шић у еми гра ци ји...“, 216–217; М. Са мар џић, н. д., 170); Ри зов 
се, као по ли тич ки еми грант, про тив ник вла де Сте фа на Стам бо ло ва и кне за Фер ди нан да, 
скло нио у Ср би ју за вре ме пр ве вла де Ни ко ле Па ши ћа, мар та 1891 (Ми ха и ло Вој во дић, 
„Пр ва и дру га вла да Ни ко ле Па ши ћа (1891–1892)“, Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло, 117–118; 
Де таљ ни је у: Вла ди мир Јо ва но вић, Ср би ја и Бу гар ска 1886–1896, Бе о град 2002, 95–97, 111–
113, 116–123).
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по ро дич не ве зе7 – си гур но су, у из ве сној (ма да, ве ру је мо, не пре суд ној) ме ри, 
опре де ли ле Па ши ће ве по гле де на овај су сед ни и, по мно го че му, Ср би ма 
бли ски на род, са ко јим у ве ћем де лу исто риј ског су жи во та од но си ни су би ли 
ни ти бли ски, ни ти ср дач ни. 

Па ши ће ву „лич ну“ ве зу са Бу га ри ма и Бу гар ском (са гле да ну у ши рем 
исто риј ском кон тек сту) при ме тио је, и сво јим осо бе ним је зич ким из ра зом 
опи сао пе сник и ди пло ма та Јо ван Ду чић ре чи ма да „Па ши ћев од нос пре ма 
Бу гар ској, бли зу чи је је гра ни це ро ђен, и где је био у збе гу за вре ме Обре-
но ви ћа, да је ње го ву на ро чи ту ка рак тер ну цр ту. Ин ту и ци јом, он је све знао 
о Бу га ри ма. Из да вао се за бу га ро фи ла, има ју ћи искре но осе ћа ње за јед ни це 
сло вен ске и пра во слав не; али у том бу га ро фил ству би ло је пу но во де у ви ну. 
За ца ра Фер ди нан да је имао на ро чи ту ре зер ву. Бал кан је мо рао би ти или срп-
ски или бу гар ски, оста вља ју ћи Грч ку да при ђе оном ко ји од њих бу де срећ-
ни ји. Ср би ја је, нажа лост, про и гра ла сво је кар те 1885, за вре ме Ми ла на, са 
по бе дом на Слив ни ци, и ти ме да ла Бу гар кој пред ност и пре стиж ко ји до тле 
она ни је има ла. (...) Бу гар ска је у до ба Фер ди нан да и Па ши ћа би ла за то вр ло 
опа сна за Ср би ју, о че му је Па шић по вео ра чу на тек кад му је то но ва ди-
на сти ја омо гу ћи ла, али ипак ма ло пре не го што би сам на род из гу био стр-
пље ње.“8 У Ду чи ће во по ет ско све до чан ство да је Па шић „знао све о Бу га-
ри ма“ мо же мо и да по сум ња мо, али у то да је ње гов од нос пре ма Бу га ри ма 
био сло жен (баш као и исто ри ја срп ско-бу гар ских од но са) и про жет свим оним 
ди на мич ним про ме на ма по ли тич ких по гле да, као по сле ди ца по ли тич ког и 
иде о ло шког са зре ва ња и др жав нич ког ис ку ства, не ма ни ка квих сум њи.

Ра ди ме то до ло шке пре ци зно сти ва ља ре ћи да се ов де ба ви мо Па ши ће-
вим ста во ви ма9 пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској, а не срп ско (ју го сло вен ско) 

7 Па ши ће ва се стра Ри сто си ја би ла је уда та за Бу га ри на Хри ста Ива но ва, ко ји је био 
окру жни на чел ник у Ви ди ну и ве о ма крат ко гра до на чел ник Со фи је. (Ни ко ла П. Па шић – 
пи сма, члан ци и го во ри (1872–1891), прир. Ла тин ка Пе ро вић и Ан дреј Ше мја кин, Бе о град 
1995, 179, нап. 50).

8 Јо ван Ду чић, Лич ност Ни ко ле Па ши ћа, Са бра на де ла, Бе о град 2011, 370–371.
9 У пси хо ло шком сми слу, став пред ста вља „сте че ну те жњу лич но сти, ве ћи ном трај ну, 

да се на од ре ђен и до сле дан на чин по на ша пре ма не кој по ја ви или не кој кла си по ја ва; о не-
ком ста ву мо же би ти ре чи уко ли ко по сто ји спрем ност да се на не ку по ја ву ре а гу је, уко ли ко 
се на од ре ђе ну по ја ву ре а гу је ма ње или ви ше на од ре ђен на чин, уко ли ко по сто ји из ве сна 
трај ност и до след ност та квог ре а го ва ња.“ Став пред ста вља „ис ход ни цу це ли о куп не струк-
ту ре лич но сти“ и као та кав об у хва та емо ци о нал не, ког ни тив не (са знај не) и ко на тив не 
(вољ не) ком по нен те лич но сти. (Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све та, тре ће из да ње, том 3 (Р-Ш), 
Бе о град, 1978, 294). Упра во смо из ових раз ло га део тек ста и по све тили ски ци ра њу Па ши-
ће вог „пси хо ло шког ли ка“, као ба зе за про це њи ва ње ње го вих со ци јал них (по ли тич ких) 
ста во ва, у на шем слу ча ју, пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској. Са дру ге стра не, став под ра зу ме ва 
„ма њу или ве ћу од ре ђе ност“ и „из ве сну трај ност“, те је нео п ход но да се и Па ши ћев став 
пра ти кроз од ре ђе ни вре мен ски фо кус (трај ност), али и иде о ло шки кон текст (од ре ђе ност). 
Ме ђу тим, ка ко лич ност ни је ста тич на, та ко ни све оно што из ње ис хо ди, ни је не про мен-
љи во. Ва жно је под ву ћи и то, да је ути цај ста во ва ко је по се ду је по је ди нац ви ше струк – ути-
чу на опа жа ње, пам ће ње, су ђе ње, ми шље ње, ре ак ци је и ак ци је по је ди на ца (што, не су мљи во, 
има по себ не им пли ка ци је ако опа жа ње, ми шље ње, ак ци је итд. по је дин ца има ју пре су дан 
ути цај на по ли тич ке то ко ве, што је слу чај ка да је Па шић у пи та њу). Та ко ђе, фор ми ра ње 
со ци јал них ста во ва је сло жен про цес и на ње га ути чу груп на при пад ност, на ци о нал на 
кул ту ра, по ли тич ке и вер ске ор га ни за ци је, по ро ди ца, ин фор ми са ност и зна ње по је ди на ца. 
(Ни ко ла Рот, Осно ви со ци јал не пси хо ло ги је, Бе о град 2006, 353–368).
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– бу гар ским од но си ма. Ка да го во ри мо о ње го вим ста во ви ма, под тим под-
ра зу ме ва мо и све оне окол но сти из ње го вог по ли тич ког (па и по ро дич ног) 
жи во та ко је су ути ца ле на њи хо во фор ми ра ње. Не го во ри мо о Па ши ће вој 
„по ли ти ци“ пре ма Бу га ри ма, јер по ли ти ка, у кла сич ном сми слу, зна чи во-
ђе ње јав них по сло ва у оп штем ин те ре су, а Па шић ни је (ка да је био на ва-
жним по зи ци ја ма у др жа ви), во дио сво ју лич ну по ли ти ку ни пре ма ко ме, па 
ни пре ма Бу гар ској, већ је био је дан од кре а то ра и за ступ ник (на функ ци ја-
ма пред сед ни ка вла де и (или) ми ни стра ино стра них де ла) по ли ти ке сво је 
вла де и сво је др жа ве. Ме ђу тим, с об зи ром на Па ши ћев удео у кре и ра њу 
спољ не по ли ти ке Ср би је и ка сни је Кра ље ви не СХС у пр вим го ди на ма ње-
ног по сто ја ња, та гра ни ца из ме ђу ње го вих лич них ста во ва и др жав не по ли-
ти ке ко ју је за сту пао, че сто по ста је не ја сна. Ње го ви лич ни ста во ви су угра-
ђи ва ни у др жав ну по ли ти ку ка да је он био њен пр ви но си лац и за ступ ник, 
али је и са ма та по ли тикa – као стал но при ла го ђа ва ње про мен љи вим окол-
но сти ма ствар но сти, „ве шти на“ де ло ва ња у скла ду са зах те ви ма ак ту ел ног 
по ли тич ког мо мен та – ути ца ла на ни јан си ра ње ње го вих лич них ста во ва. 
У овој „ди ја лек ти ци“ од но са „оп штег и по себ ног“, од но сно су бјек тив ног и 
објек тив ног, тре ба тра жи ти од го вор на пи та ње о пра вој при ро ди Па ши ће-
вих ста во ва пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској.

За про ду бље ну ана ли зу, нео п ход но је у ис тра жи вач ки фо кус ста ви ти 
и Па ши ће ве лич не осо би не, ње гов „пси хо ло шки лик“, ко ји је ути цао на 
ње го во ви ђе ње по ли ти ке и схва та ње ње не свр сис ход но сти, као и на ме то де 
по ли тич ког де ло ва ња.10 Ов де ће мо по ме ну ти са мо оне пси хич ке осо би не – 
цр те лич но сти, ко је су не по сред но „од го вор не“ за ка рак тер ње го вих со ци-
јал них (по ли тич ких) ста во ва. За на ше ис тра жи ва ње је по себ но би тан аспект 
Па ши ће ве лич но сти ко ји осли ка ва „хи је рар хиј ски“ од нос из ме ђу чи ње ни ца 
ствар но сти, ко ји ма је рас по ла гао у огром ним ко ли чи на ма, ве што се њи ма 
слу жио и, не рет ко, ма ни пу ли сао у сво јим по ли тич ким ак тив но сти ма, и ње-
го ве „иде је во ди ље“, ње го вог по ли тич ког „вје ру ју“, ко је је, у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма свог јав ног ан га жма на, спро во дио са нео бич ном упор но шћу. По-
слу жи ће мо се ана ли зом овог од но са ко ју је дао про фе сор Ђор ђе Стан ко-
вић: „Па шић оп се сив но са би ра чи ње ни це као до ка зе, а не због њих са мих. 
У ње го вом си сте му ми шље ња оне има ју се кун дар ни зна чај, а при мар ни зна-
чај има раз ви так и при ка зи ва ње су бјек тив не иде је, по чет не сим бо лич не 
сли ке, ко је не пре кид но из тми не на сто ји да офор ми као иде ју пу ну све тло-
сти. Он не мо же без спо ља шњих чи ње ни ца, он не би мо гао да функ ци о ни ше 
без ру тин ске днев не ка би нет ске ла ба ра то ри је, он спо ља шњим чи ње ни ца-
ма ис пу ња ва оквир сво је иде је, али ства ра лач ка сна га до кра ја је ис пу ње на 
да иде ју спро ве де у ре а ли за ци ју. Због то га се Па ши ће ви су до ви и ста во ви 
че сто по ка зу ју као хлад ни, не са ви тљи ви, че сто про из вољ ни и без об зир ни. 
Чвр сто ве зи ва ње за објек те, основ ну иде ју, огра ни ча ва му то ле рант ност пре-
ма оста лим су бјек ти ма по ли тич ке де лат но сти.“11 И Па ши ће ви са вре ме ни ци 

10 Нај це ло ви ти ји „пси хо ло шки про фил“ Па ши ћа дао је, по на шем ми шље њу, про фе-
сор Ђор ђе Стан ко вић: „Пси хо ло шки лик Ни ко ле Па ши ћа“, При ло зи за би о гра фи ју Ни ко ле 
Па ши ћа (Да ље: При ло зи за би о гра фи ју), Бе о град 2006, 311–328.

11 Ђ. Стан ко вић, Пси хо ло шки лик Ни ко ле Па ши ћа, 318–319; Кур зи вом смо обе ле же ли 
де ло ве ци ти ра ног тек ста, јер смо ми шље ња да ди рект но упу ћу ју на пси хич ке осно ве и со ци-
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су при ме ћи ва ли да је „те шко ме њао јед ном усво је не на ви ке и схва та ња, као 
што је те шко на пу штао и су до ве јед ном до не те о овој или оној лич но сти.“12 
Сло бо дан Јо ва но вић је, та ко ђе, на сли чан на чин опи си вао Па ши ћа: „У те ку-
ћим пи та њи ма он се че сто по ви јао пре ма ве тру. У основ ним пи та њи ма био 
је не по ко ле бљив, и имао је ис трај ност и упор ност јед ног мо но ма на.“13

Ако струк ту ра лич но сти пред ста вља уну тра шњу ба зу ста во ва, по ста-
вља се пи та ње шта је све у „спо ља шњем све ту“ ути ца ло на фор ми ра ње Па-
ши ће вих ста во ва пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској? Ка кви су би ли ути ца ји на 
иде о ло шком по љу, али и ко је су то по ли тич ке окол но сти ути ца ле на фор-
ми ра ње и из ме не ње го вих ста во ва? Ова објек тив на стра на фе но ме на је ва-
жна, јер „по ли ти ка, а по себ но ме ђу на род на, ни је прост збир сло бод них и 
ни чим огра ни че них су бјек тив них во ља.“14 Уз то, Па шић је, ка ко су то при-
ме ћи ва ли ње го ви са вре ме ни ци, „био из раз сре ди не и епо хе“ и, што је још 
ва жни је, он је „у ра зним епо ха ма на ше исто ри је увек тач но знао да схва ти 
зах те ве тре нут ка.“15 Та Па ши ће ва спо соб ност да про це ни „исто риј ски тре-
ну так“, би ла је, као што ће мо ви де ти, ја ко ути цај на при ли ком из бо ра так-
ти ке ко јом се слу жио, као и у кон ци пи ра њу ње го вог спољ но по ли тич ког 
про гра ма.16

Пре од го во ра на пи та ње ко је су то објек тив не окол но сти ути ца ле на 
ни ве ли са ње ње го вих ста во ва, на ме ће се по тре ба пе ри о ди за ци је – од ре ђи-
ва ња вре мен ских окви ра у ко ји ма су се раз ви ја ли и ме ња ли од ре ђе ни ста-
во ви Па ши ћа о спољ ној по ли ти ци, на ци о нал ном пи та њу, ју го сло вен ском 
пи та њу, уло зи срп ске др жа ве у ре ша ва њу на ци о нал ног пи та ња на Бал ка ну, 
исто риј ској и на ци о нал ној „ми си ји“ Ср би је у по гле ду бу ду ћег ста ту са срп-
ског на ро да из ван ње них гра ни ца итд. Ва жно је ис та ћи да се Па ши ће ви 

јал но-пси хо ло шко ис хо ди ште Па ши ће вих ста во ва. Ове „кључ не ре чи“ нам „отва ра ју“ уну-
тра шње раз ло ге на стан ка ста во ва и, што је по себ но ва жно, пси хич ке ме ха ни зме ко ји су 
усло ви ли њи хо ву чвр сти ну и трај ност. 

12 10. де цем бар 1926 – 10. де цем бар 1936. Ни ко ла П. Па шић, (Да ље: Ни ко ла П. Па шић) 
Бе о град 1937, 22.

13 Ци ти ра но пре ма: Ви то мир Ву ле тић, „Сло бо дан Јо ва но вић о Ни ко ли Па ши ћу“, 
Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло, 447; Мо но ман – чо век бо ле сно за о ку пљен јед ном иде јом.

14 Ми ле Бје ла јац, Ди пло ма ти ја и вој ска. Ср би ја и Ју го сла ви ја 1909–1999, Бе о град 
2010, 95.

15 Ни ко ла П. Па шић, 23, 29.
16 С дру ге стра не, ње го ви по ли тич ки про тив ни ци су га оп ту жи ва ли за инерт ност. 

Во ђа са мо стал них ра ди ка ла Љу бо мир Ста ја но вић је о ње му пи сао као о чо ве ку „ко ји је 
увек пли вао низ во ду, оста вљао је да се до га ђа ји са ми од се бе раз ви ја ју, па кад се и ка ко 
раз ви ју, тра жио је из лаз из си ту а ци је“. (Љ. Сто ја но вић, „О спољ ној по ли ти ци Ни ко ле Па-
ши ћа“, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. XXI (1927), 126). На и ме, Сто ја но вић у по ме ну том 
члан ку (по ре чи ма са мог ауто ра на пи са ном још 1913, а об ја вље ном тек 1927. го ди не) оп ту-
жу је Па ши ћа да је, уочи Дру гог бал кан ског ра та, упор но спро во дио сво ју по ли ти ку о спо-
ра зу ме ва њу са Бу га ри ма, иако су све чи ње ни це и окол но сти ука зи ва ле да се Бу га ри не ће 
при др жа ва ти са ве знич ких оба ве за, јер им је циљ би ла хе ге мо ни ја на Бал ка ну. Сто ја но вић 
је раз лог ова квом Па ши ће вом др жа њу ви део у Па ши ће вој инерт но сти пре ма до га ђа ји ма. 
Ме ђу тим, по сто ји и дру го об ја шње ње, а то је упра во Па ши ће ва до след ност у спро во ђе њу 
сво је „иде је во ди ље“ и ње го во „те шко ме ња ње јед ном усво је них схва та ња“. Да кле, мо жда 
кључ за „од го не та ње“ ди ле ме ко ја је че ста у на у ци и пу бли ци сти ци, ка да је у пи та њу Па-
ши ће ва по ли тич ка так ти ка, ле жи у ње го вој идеј ној до след но сти, а не инерт но сти пре ма 
до га ђа ји ма у то ку. Уоста лом, не по гре ши вост је од ли ка са мо мит ских и бо жан ских би ћа, а 
ни ка ко чо ве ка, па ма кар он био и Ни ко ла Па шић.
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ста во ви пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској ни су раз ви ја ли не за ви сно, као по се бан 
кор пус по ли тич ких ста во ва, про гра ма или кон це па та, већ упра во „у кри лу“ 
ових ва жних пи та ња, за ви сно од ње го вих схва та ња уло ге Ср би је на Бал ка ну 
и суд би не срп ског на ро да, пре све га оног де ла ко ји је још увек био под ту ђом 
вла шћу. Иако ни јед на пе ри о ди за ци ја у исто ри ји ни је до вољ но пре ци зна и 
све о бу хват на, у слу ча ју Па ши ће вих спољ но по ли тич ких ста во ва, па са мим 
тим и ста во ва пре ма ис точ ном су се ду, као кључ на вре мен ска „рас кр сни ца“ 
на ме ће се пе ри од Бал кан ских ра то ва (1912–1913).17 До Дру гог бал кан ског 
ра та (1913), Па ши ћев по ли тич ки про грам је био про жет иде ја ма о бал кан-
ској са рад њи и спо ра зум ном ре ша ва њу спо ро ва ме ђу бал кан ским на ро ди ма, 
док по сле ових суд бо но сних до га ђа ја код ње га пе ро вла ђу је при ступ ко ји се 
огле да у ужем, на ци о нал ном, спољ но по ли тич ком кон цеп ту, с ци љем да се 
обез бе де ви тал ни ите ре си Ср би је и срп ског на ро да од све ве ћих прет њи са 
се ве ра (од Аустроугар ске) и ис то ка (од бу гар ских аспи ра ци ја на Ма ке до-
ни ју). С об зи ром да је по сле Пр вог свет ског ра та за по че ла но ва фа за у по-
ли тич ким од но си ма у Евро пи и на Бал ка ну, пе ри од по сле 1918. го ди не по-
сма тра ће мо као по себ ну про блем ску це ли ну у окви ру дру ге фа зе. Оно што 
је кључ но за Па ши ћа као др жав ни ка, а при сут но је и у овом слу ча ју, је сте 
да су се и у пр вој, и у дру гој фа зи, као и у по сле рат ном пе ри о ду, ње го ви 
ста во ви пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској (као део ши рег спољ но по ли тич ког 
кон цеп та), раз ви ја ли као по сле ди ца крај ње праг ма тич ног и ра ци о на ли зо ва-
ног си сте ма иде ја и по ли тич ких по гле да, ни ка да за сно ва ни на ира ци о нал-
ним фак то ри ма или иде а ли стич ким кон цеп ти ма, ко ји ма ни је био склон. 
Ако је и по сто ја ла из ве сна до за емо тив ног ре а го ва ња по сле Свет ског ра та, 
ма да ве о ма те шко уоч љи ва у све до чан стви ма о ње го вом ста ву пре ма Бу га-
ри ма и Бу гар ској, она је би ла, пре све га, по сле ди ца оп ште ре ак ци је срп ске 
јав но сти. До бар при мер за то је ре ак ци ја на зло чи не бу гар ских оку па ци о-
них сна га и, уоп ште, на крај ње не ху ма но по на ша ње Бу га ра пре ма Ср би ма 
за вре ме ра та. Па ши ћев став се пот пу но укла пао у со ци јал но-пси хо ло шки 
по сле рат ни ми ље ка да је у пи та њу пер цеп ци ја Бу га ра и њи хо ве уло ге у ра ту. 
И овај „де таљ“ ни је од у да рао од то та ли те та ње го ве пси хо ло шке, со ци јал не 
и по ли тич ке фи зи о но ми је, ко ја се не пре ста но ма ни фе сто ва ла у ње го вом 
по ли тич ком и др жав нич ком ра ду, а чи ја је су шти на у ње го вој спо соб но сти 
(го то во та ле на ту) да пре по зна „им пул се“ ко је „ода ши ље“ јав но сти (ње на оче-
ки ва ња, осе ћа ња, стра хо ве, гнев, гор чи ну) и укло пи их у свој по ли тич ки 
кон цепт („пре тво ри их у сво ју по ли ти ку“). 

На Па ши ћев став пре ма Бу га ри ма и по гле де на њи хо во ме сто у „ор би-
ти“ срп ских на ци о нал них ин те ре са у пр вој фа зи, нај ви ше су ути ца ле иде је 
о бал кан ском је дин ству, ју жно сло вен ској фе де ра ци ји и раз ли чи тим об ли-
ци ма са рад ње ме ђу бал кан ским на ро ди ма, у ци љу њи хо вог осло бо ђе ња од 
ту ђин ске вла сти и, ка сни је, по осло бо ђе њу, од стра них ути ца ја. Са овим 

17 Бран ко На до ве за, „Ни ко ла Па шић и бал кан ска ин те гра ци ја“, Ни ко ла Па шић: жи-
вот и де ло, 355; В. Ка зи ми ро вић ис ти че да је тзв. Ни шком де кле ра ци јом (7. де цем бра 1914. 
го ди не), ко јом су од ре ђе ни рат ни ци ље ви Ср би је (осло бо ђе ње и ује ди ње ње) „де фи ни тив но 
на пу ште на тра ди ци о нал на по ли ти ка Ра ди кал не стран ке и Ср би је у це ли ни, усме ре на на 
ује ди ње ње са Бу гар ском“. (В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић и ње го во до ба, дру га књи га, 
Бе о град 1990, 307)
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иде ја ма Па шић се су срео у вре ме сво јих сту дент ских да на у Ци ри ху, у окру-
же њу ру ских на род ња ка, со ци ја ли ста и ни хи ли ста, али нај ви ше кроз сво ју 
при пад ност по ли тич ком и иде о ло шком кру гу срп ске сту дент ске омла ди не 
оку пље не око со ци ја ли сте Све то за ра Мар ко ви ћа и кру жо ка „За дру га“.18 
Упра во је Мар ко вић ис ти цао „оп ште бал кан ски“ кон текст осло бо ђе ња срп-
ства од тур ског јар ма, кроз син хро ни за ци ју осло бо ди лач ке бор бе са дру гим 
бал кан ским на ро ди ма, пре све га са бу гар ским на ро дом, а ре ше ње срп ског 
пи та ња ви део у Бал кан ској фе де ра ци ји „као са ве зу кул тур но срод них на-
ро да.“19 Мар ко вић је, реа гу ју ћи на та да шње про јек те и иде је о ује ди ње њу 
свих Ср ба, сма трао да је гра ни це та ко „ује ди ње них Ср ба“ ве о ма те шко од-
ре ди ти, због ам би ци ја су сед них на ро да, па би срп ски на род, да би ство рио 
је дин стве ну др жа ву, мо рао ући у су коб са Бу га ри ма, Хр ва ти ма и дру гим 
окол ним на ро ди ма. За то је као функ ци о нал но ре ше ње ви део Бал кан ску фе-
де ра ци ју, ко ја би би ла по сле ди ца ре во лу ци је на Бал ка ну, ко јој би, ну жно, 
пред хо дио пре о бра жај дру шта ва из ну тра тј. по бе да на че ла на род ног су ве-
ре ни те та и оп штин ске са мо у пра ве.20 Тра го ве ових по гле да мо же мо на зре ти 
знат но ка сни је, у Па ши ће вом ин си сти ра њу на ја сном раз гра ни че њу Ср ба и 
Бу га ра у Ма ке до ни ји, као пред у сло ву са ве за, али и на чи ну да се из бег ну 
су ко би о ко ји ма је Мар ко вић пи сао. Сам Па шић је, у сво јим „ци ри шким“ 
да ни ма, ма да нео д ре ђе но, го во рио о „Ду нав ској фе де ра ци ји“, иако ни је пре-
ци зи рао са др жи ну те иде је. Сви ови „фе де ра ли стич ки“ кон цеп ти, би ли су, 
де ли мич но, и по сле ди ца раз ли чи тих про је ка та и про це са у Ср би ји и Евро пи 
40-их, 50-их и 60-их го ди на 19. ве ка („На чер та ни је“, ује ди ње ње Не мач ке и 
Ита ли је итд.)21 Оно што су до не ле бур не го ди не из ме ђу 1875. и 1878 (уста-
нак у Бо сни и Хер це го ви ни, крат ко трај не од лу ке Сан сте фан ског мира, па 
за тим, по Бал кан, суд бин ске од лу ке Бер лин ског кон гре са) не по бит но је ути-
ца ло на кри ста ли за ци ју Па ши ће вих по гле да на суд би ну Бал кан ског по лу-
остр ва и ње го вих на ро да.22

Без об зи ра на ути цај ко ји су ови исто риј ски до га ђа ји има ли, иде ја о бал-
кан ском са ве зу и са рад њи ме ђу бал кан ским др жа ва ма (по себ но са рад ња 
Ср би је и Бу гар ске), још ду го ће оста ти бит но обе леж је Па ши ће ве по ли ти ке 
и иде о ло ги је.23 Срп ско-бу гар ски од но си су за Па ши ћа пред ста вља ли око-

18 Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го сло вен ско пи та ње (1), 35–36; Ни ко ла П. Па шић, 
38–39; Б. На до ве за, н. д., 355; О иде о ло шким ути ца ји ма на мла дог Па ши ћа, ње го вим „ци-
ри шким да ни ма“, при пад но сти Мар ко ви ће вом по кре ту и ути ца ју ње го вих иде ја и ши рих 
дру штве но-исто риј ских окол но сти на фор ми ра ње Па ши ће вих ста во ва, де таљ ни је ви де ти 
у: А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 43–94, 99–129. 

19 А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 106.
20 До бро сав Бје ле тић, „Све то зар Мар ко вић о срп ском пи та њу“, Жи вот и де ло Све то-

за ра Мар ко ви ћа, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па СА НУ, Бе о град-Зaје чар (ок то бар 1996), 
Бе о град 1997, 98.

21 Ђ. Стан ко вић, „Ни ко ла Па шић и срп ско пи та ње 1868–1903“, При ло зи за би о гра фи ју, 
188.

22 О од но су срп ских со ци ја ли ста (и Па ши ћа) пре ма европ ском со ци ја ли стич ком по-
кре ту (и иде ја ма со ци ја ли зма уоп ште), а по во дом устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни, али и 
по сле 1875. го ди не, као и раз ли чи тим ту ма че њи ма и оце на ма овог од но са у исто ри о гра фи ји, 
де таљ ни је ви де ти: В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 271–275.

23 Ђ. Стан ко вић ис ти че да је јед на од по сле ди ца ево лу ци је Па ши ће вог ста ва би ло и то 
да је „Мар ко ви ће ву кон цеп ци ју бал кан ске фе де ра ци је трај но од ба цио“ и усво јио гле ди ште 
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сни цу сва ке бал кан ске ин те гра ци је.24 Са рад ња са брат ским су сед ним на-
ро ди ма, по себ но са Бу гар ском и Цр ном Го ром, би ла је јед на од основ них 
став ки пр вог ра ди кал ског Про гра ма из ја ну а ра 1881, чи ји је Па шић био је-
дан од тво ра ца. У Про гра му се зах те ва ју „брат ски од но ша ји“ са Бу га ри ма, 
на ро дом „ге о граф ски нај бли жим, а по на род но сти при сно срод ним“, са ко-
јим тре ба те жи ти „је дин ству у по ли тич кој рад њи и кул тур ном раз ви ја њу“.25 
Ује ди ње ње и са вез са Цр ном Го ром и Бу гар ском по сма тра ни су као пр ва 
ета па ка ју жно сло вен ском са ве зу (фе де ра ци ји), ко ји би пред ста вљао оквир 
за ре ше ње на ци о нал ног пи та ња на ју го и сто ку Евро пе.26 

Еми гра ци ја у ко јој је Па шић про вео шест го ди на ве о ма је ва жна ета па 
у об ли ко ва њу ње го вих ста во ва пре ма бал кан ском ује ди ње њу и по себ но пре-
ма срп ско-бу гар ском је дин ству као пред у сло ву за раз ре ше ње на ци о нал ног 
пи та ња на ју го и сто ку Евро пе, у ши рем европ ском кон тек сту, у ко јем ве ли ке 
си ле игра ју ва жну уло гу кроз про цес ре ша ва ња тзв. „ис точ ног пи та ња“.27 
За о ку пљен и стра хом за оп ста нак сло вен ства на Бал ка ну, под све ве ћим 
при ти сци ма „гер ман ским“, про је кат о срп ско-бу га ској са рад њи и са ве зу по-
ста је глав на Па ши ће ва пре о ку па ци ја, као сво је вр сни из раз тих стра хо ва.28 
По Па ши ћу, „ин те ре си на ро да Бал кан ског по лу о стр ва нај бо ље би се са чу-
ва ли и осна жи ли ка да би се у свим др жа ви ца ма на Ис то ку обра зо ва ле стран-
ке ко је те же да ра де на фе де ра ци ји бал кан ских на ро да.“29 Срп ски еми гран-
ти у Бу гар ској, пред во ђе ни Па ши ћем, уочи тра гич них до га ђа ја у је сен 1885. 
го ди не, при пре ми ли су про је кат срп ско-бу гар ског спо ра зу ма, у оче ки ва њу 
„ре во лу ци о нар ног та ла са“, ко ји би се пре нео и на Ср би ју, по зи ва ју ћи се, при-
том, на ста ре иде је о са ве зу Све то за ра Мар ко ви ћа и Љу бе на Ка ра ве ло ва. 
Па шић је имао кон так те са ор га ни за то ри ма тзв. Плов див ског пре вра та30 (у 
ко ји је био упу ћен) Дми три јем Ри зо вим и За ха ри Сто ја но вим, и ко ји је ви ђен 
од стра не срп ских еми гра на та као шан са да се, за јед нич ким срп ско-бу гар-
ским сна га ма, Ср би ја осло бо ди од глав не пре пре ке са ве зу и фе де ра ци ји – 
од кра ља Ми ла на.31 Јер, по Па ши ћу, уко ли ко бу гар ско ује ди ње ње не бу де 

о „пр вен ству срп ског на ро да на Бал ка ну.“ (Ђ. Стан ко вић, „Ни ко ла Па шић и срп ско пи та-
ње...“, 193). Ва ља, ме ђу тим, на по ме ну ти да је Па шић о „фе де ра ци ји бал кан ских на ро да“ 
пи сао и ка сни је (1884), у еми гра ци ји (вид. нап. 35). 

24 Б. На до ве за, н. д., 336.
25 В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 363.
26 Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го сло вен ско пи та ње (1), 70.
27 Исто, 73.
28 А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 204.
29 Ни ко ла П. Па шић – пи сма, члан ци и го во ри, 149. (Па ши ће во пи смо Ми ха и лу Сви-

ло ко си ћу, Ру шчук, 1884).
30 Ра ди се о ује ди ње њу Ис точ не Ру ме ли је (ко ја је по од лу ка ма Бер лин ског кон гре са 

би ла под тур ским су ве ре ни те том) са Кне же ви ном Бу гар ском, 5–6. сеп тем бра 1885. го ди-
не, ко је су из ве ли при пад ни ци Бу гар ског тај ног цен трал ног ре во лу ци о нар ног ко ми те та 
(БТЦРК) из Плов ди ва. Овај чин по слу жио је као по вод кра љу Ми ла ну да об ја ви рат Бу гар-
ској 2. но вем бра исте го ди не. У бу гар ској исто ри о гра фи ји овај до га ђај се на зи ва Ује ди ње ње. 
(Ди ми тар По пов, Иван Бо жи лов, Цве та на Ге ор ги је ва, Кон стан тин Ко сев, Ан дреј Пан тев, 
Искра Ба е ва, Исто ри ја Бу гар ске, Бе о град 2008, 248–251. О срп ско-бу гар ском ра ту вид. М. 
Са мар џић, н. д., 260–315).

31 А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 209–211 (и на по ме на 683); М. Са мар џић, 
н. д., 222, 269.
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пра ће но па дом ре жи ма кра ља Ми ла на, спољ но по ли тич ки фак тор (Аустро-
угар ска) би мо гао да, ко ри сте ћи упра во срп ског мо нар ха, за бо де „клин“ из-
ме ђу Ср ба и Бу га ра, што би био крај иде је о фе де ра ци ји.32 

 У свим ком би на ци ја ма о ко ји ма је раз ми шљао у еми гра ци ји, а чи ји је 
циљ био да да ју од го вор на пи та ње ка ко да „на ро ди на Ис то ку“ оси гу ра ју 
сво ју на род ну са мо стал ност у оче ки ва ном раз ре ше њу „ис точ ног пи та ња“, 
Па шић је Бу гар ску ви део као ин те грал ни део сво јих пла но ва, ко ја, у игри 
ве ли ких си ла, као и Ср би ја, де ли суд би ну свих „на ро да на Ис то ку“. Сма-
трао је да се по ме ну та са мо стал ност мо же очу ва ти на три на чи на: пр ви, кроз 
не за ви сну и сло бод ну кон фе де ра ци ју на ро да на Бал ка ну, у ко ју би ушли 
„Ср бо-Хр ва ти, Бу га ри, Гр ци и Ру му ни“; дру ги, кроз сло вен ски са вез са Ру-
си јом, ко ји би се са сто јао од „да на шње Ру си је, од Ср бо-Хр ва та са Сло вен ци-
ма и Истри јан ци ма до Тр ста, од Че ха са Мо рав ци ма и Сло ва ци ма, од Бу га ра 
до По ља ка“, а у ову сло вен ску фе де ра ци ју би, по прин ци пу „хо ћеш-не ћеш“, 
мо гли ући и Гр ци, Ру му ни и Ма ђа ри; тре ћи, ако се Аустроугар ска пре тво-
ри у „ис точ но фе де ра тив но цар ство“ ко је би укљу чи ва ло у се бе „Ср бе и Бу-
га ре, Ва хе и Гр ке.“33 

У из гра ђи ва њу Па ши ће вог ста ва пре ма Бу га ри ма и Бу гар ској у овој 
фа зи, осим по ли тич ког ра ци о на ли зма ко јим се увек ру ко во дио, до бре ана-
ли зе ге о по ли тич ких при ли ка и по ли ти ке ве ли ких си ла, не сме мо из гу би ти 
из ви да још јед ну „по тку“ ко јом је прот кан ње гов иде о ло шки „ћи лим“, и 
ко ја, за пра во, пред ста вља су шти ну ње го вог иде о ло шког па то са (што је на-
го ве ште но у пред ход ном па су су), а то је ње го во сло ве но фил ство.34 У по ли-
тич ким трен до ви ма сво га вре ме на, Па шић је ви део же сто ки ан та го ни зам 
из ме ђу За па да (по себ но гер ман ског упли ва) и сло вен ског Ис то ка, кри ти ку-
ју ћи, при том, за пад ни ин ди ви ду а ли зам, по хле пу за нов цем и про фи том и 
тен ден ци ју еко ном ског по ро бља ва ња сла би јих.35 По што је, по ње му, Ср би-
ја кра ља Ми ла на (кри ви цом кра ља36) већ у за пад ној ор би ти, Бу гар ска је 
по след ња сло вен ска зе мља ко ја тре ба би ти уву че на у исту. У јед ном пи сму 
ми тро по ли ту Ми ха и лу из еми гра ци је, Па шић из но си сво ја стра хо ва ња због 
та квог раз во ја до га ђа ја: „Нас страх вла да, кад по ми сли мо да ће ско ро и Бу-
гар ска би ти то што је Ср би ја, да ће и она би ти из гу бље на за сло вен ство.“37 

32 А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 220.
33 Ни ко ла П. Па шић – пи сма, члан ци и го во ри, 151. (Па ши ће во пи смо Ми ха и лу Сви-

ло ко си ћу)
34 По дроб ни је o то ме ви де ти: Сла вен ко Тер зић, „О сло ве но фил ству Ни ко ле Па ши ћа“, 

Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло, 131–143; О су ко бу „евро пе и ста“ и тра ди ци о на ли ста, тј. „за-
пад ња штва и сло вено фил ства“ у Ср би ји по чет ком осам де се тих го ди на 19. ве ка ви де ти у: 
А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 132–137.

35 Ни ко ла П. Па шић – пи сма, члан ци и го во ри, 173–174. (на по ме не 23 и 24); С. Тер зић, 
н. д., 138–139; А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 237–241; Па шић је сво је по гле де 
на од но се европ ског Ис то ка и За па да ис ка зао у јед ном од рет ких спи са у ко ји ма обра зла же 
сво је иде о ло шке ста во ве. Реч је о спи су Сло га Ср бо-Хр ва та (Ни ко ла Па шић, „Сло га Ср бо-
Хр ва та“, при ре дио Ђор ђе Стан ко вић, При ло зи за би о гра фи ју, 346–433.)

36 По Па ши ћу, аустро фил ска по ли ти ка кра ља Ми ла на је под ри ва ла сло вен ску ци ви-
ли за ци ју у Ср би ји и краљ је, као „опа сну за ра зу“ до нео за пад ни ути цај у Ср би ју (А. Ше мја-
кин, „Ни ко ла Па шић у еми гра ци ји...“, 223).

37 Ни ко ла П. Па шић – пи сма, члан ци и го во ри, 175. (Па ши ће во пи смо ми тро по ли ту Ми-
ха и лу, Со фи ја, 20. де цем бар 1884); На дру гом ме сту, го то во го ди ну да на ка сни је, Па шић 



Он, ва пи ју ћи за сло вен ством ко је про па да, кри ти ку је и бу гар ску вла ду и 
Ру си ју јер не же ле да пру же по моћ срп ској по ли тич кој еми гра ци ји, и у том 
од но су пре ма „нај и скре ни јим бор ци ма за сло вен ску ствар“, ви ди сво је вр сну 
„па ра диг му“ за про паст сло вен ства на Бал ка ну, али и ши ре.38 Па шић кри-
ти ку је и тен ден ци је ко је се по ја вљу ју у бу гар ској по ли ти ци, а ко је иду ка 
ње ном „по за пад ња че њу“ и одва ја њу од сло вен ског све та.39 За Па ши ћа је Бу-
гар ска ин те грал ни део сло вен ске ва се ље не, ко ји је на уда ру им пе ри ја ли зма 
За па да, чи ји је циљ да овај део сло вен ског све та одво ји од Ру си је. Има ју ћи 
у ви ду овај сло ве но фил ски (и ру со фил ски) кон текст Па ши ће вог ста ва пре-
ма Бу га ри ма и Бу гар ској, по ста је ја сни је ње го во ка сни је ин си сти ра ње на 
„ан ти сло вен ском“ у бу гар ској по ли ти ци у вре ме рас ту ра ња Бал кан ског са-
ве за 1913. го ди не, и по себ но у пе ри о ду Пр вог свет ског ра та и не по сред но 
по сле ње га. 

Срп ско-бу гар ски рат, 1885, по раз на Слив ни ци и по ра зи срп ске вој ске 
ко ји су усле ди ли, ако је су ди ти по ре чи ма са мог Па ши ћа, оста ви ли су му-
чан ути сак на, раз во јем до га ђа ја очи глед но ве о ма раз о ча ра ног ра ди кал ског 
пр ва ка у еми гра ци ји.40 По тре шен срп ским по ра зи ма, Па шић ого ље но, без 

пи ше: „До ка зи вао сам да се сло вен ство на Бал кан ском по лу о стр ву не мо же од бра ни ти у 
Бу гар ској, ако се Ср би ја оста ви и из ло жи упли ву аустро гер ман ском. До ка зи вао сам да ће 
Ис ток би ти из ло жен упли ву и по ли ти ци оне си ле или стру је ко ја овла да Ср би јом.“ (Па ши-
ће во пи смо не и ден ти фи ко ва ној осо би, Ру се, 1. ок то бар 1885, 194–196). Ово ја сно по ка зу је 
да је Па шић имао, на зо ви мо га, „ин те гра ли стич ки“ при ступ пи та њу од бра не сло вен ства 
на Бал ка ну, у ко ме је Бу гар ска игра ла ва жно ме сто – ин те ре си сло вен ства у Бу гар ској се не 
мо гу од бра ни ти без по бе де сло вен ске по ли ти ке у Ср би ји, док би по бе да ан ти сло вен ских 
сна га у Бу гар ској зна чи ла ко нач ни по раз сло вен ства на Бал ка ну (отуд и Па ши ћев страх да 
ће Бу гар ска би ти „из гу бље на за сло вен ство“). По Па ши ћу се упра во то и де си ло, јер Бу га ри 
по ку ша ва ју да ис ти сну сва ки ути цај Ру си је, иако је она „ство ри ла сан сте фан ску Бу гар ску, 
она је из ни че га вас кр сла, она је да ла и оси гу ра ла жи вот бу гар ским ма шта ма...“. Очи глед но 
је да су, по ње му, сло вен ство и сло ве но фил ска по ли ти ка у Ср би ји и Бу гар ској нео дво ји ва 
пи та ња, без ко јих би са ма иде ја и по ли ти ка за ко ју се Па шић же сто ко за ла гао (по бе да „сло-
вен ског Бал ка на“, а не Бал ка на под за пад ним ути ца јем) до жи ве ла ко лапс. За то у пи сму 
из ра жа ва жа ље ње и раз о ча ре ње што су сви ње го ви по зи ви да се по мог не љу ди ма „ко ји су 
оли че ни про тив ни ци за па да и Аустро-Угар ске а ис так ну ти рад ни ци на сла вен ској за јед-
ни ци“, као и то да се ис пра ви „сан сте фан ска гре шка“ на уч ним и тач ним ет но граф ским опре-
де ље њем гра ни це из ме ђу „срп ског и бу гар ског пле ме на“, ко ју су про тив ни ци сло ве но фи ла 
упо тре би ли „као нај ја чи до каз да су ин те ре си срп ског пле ме на од стра не Ру са на пу ште ни“ 
– оста ли не схва ће ни.

38 Исто, 175–176. (Пи смо ми тро по ли ту Ми ха и лу)
39 Па шић је чак и из град њу пру ге Ру шчук-Вар на, на ко јој је у еми гра ци ји ра дио као 

ин жи њер, ви део у том кон тек сту: по ње му она ве зу је Со фи ју са Ни шом, Бе о гра дом, Пе штом 
и Бе чом, а „тим пу тем се ве же при ја тељ ство са За па дом.“ Он је у истом „све тлу“ (кроз при-
зму еко ном ске и по ли тич ке за ви сно сти) по сма трао и из град њу же ле зни це у Ср би ји по чет-
ком осам де се тих го ди на 19. ве ка (А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 160–163, 204.) 

40 По след њи по ку ша ји за ства ра ње срп ско-бу гар ског са ве за, учи ње ни у ви хо ру ра та, 
про па ли су због од би ја ња бу гар ске стра не. До пре го во ра из ме ђу Па ши ћа и За ха ри ја Сто ја-
но ва (по на ло гу Д. Ри зо ва), до шло је 19–20. но вем бра 1885, по сле по ра за на Слив ни ци, у 
Тул чи (Ру му ни ја), где је Па шић бо ра вио као еми грант. Глав не тач ке до го во ра би ле су: да 
бу гар ска вој ска пру жи по моћ еми гран ти ма у оба ра њу кра ља Ми ла на, и да се, за тим, са ра-
ди ка ли ма на че лу Ср би је за поч ну пре го во ри, без ме ша ња ве ли ких си ла; да се обе вој ске по-
ву ку са осво је них те ри то ри ја, и да се за кљу чи офан зив но-де фан зив ни срп ско-бу гар ски пакт. 
Иако су се не ки бу гар ски зва нич ни ци сло жи ли са овим, пред сед ник вла де Пет ко Ка ра ве-
лов је од био овај план. (А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 222–224); В. Ка зи ми ро вић 
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ве ли ког око ли ша ња, из но си свој став о Бу га ри ма и њи хо вој исто ри ји, с ве-
ли ком до зом ни по да шта ва ња бу гар ског исто риј ског ис ку ства и, уоп ште, 
њи хо вог зна ча ја у исто ри ји. Он сво је пи смо по чи ње дра ма тич но, та ко не ка-
рак те ри стич но за ње га: „Ве сти са бој ног по ља ужа сне су. Не да ду ми ми ра 
и стан ка; сан ме не ва та, из лу де ће се, ако та ко уз тра је“, пи ше он сво јим 
при ја те љи ма, еми гран ти ма у Ру му ни ји и на ста вља: „Од че га смо се нај ви-
ше стра ши ли, то је на ста ло. Ср би ја про па де под не при ја те љем ко ме је ју че 
сло бо да по кло ње на. Ср би ја про па де и то срам но под не при ја те љем, на ко га 
је иза ле ђа муч ки и из не над но на па ла, ко ји не ма са со бом ни та кве исто ри-
је, ни та кве спре ме, ни вој ни ке опро ба не у оба ра та (ми сли на срп ско-тур ске 
ра то ве 1876–1878. – прим. аут.). Ср би ја про па де не пред Тур ци ма, од ко јих 
Евро па дрх та ше, већ пред Бу га ри ма, за ко је Евро па са зна де кад им се сло-
бо да по кло ни.(...) Има ли на све ту игде срам ни је, од врат ни је и по ни жа ва ју-
ће про па сти но што би би ла ова пред Бу га ри ма а на срп ском зе мљи шту.“41 
Не дво сми сле но про из и ла зи да је за Па ши ћа је ди но стра шни је од са мог срп-
ског по ра за би ло то што је Ср би ја по ра же на од Бу га ра, на ко је је, а то је у 
овом слу ча ју очи глед но, гле дао као на на род не до сто јан да из во ју је по бе ду 
над Ср би ма. Да ли је ово би ла са мо епи зод на и бур на ре ак ци ја јед ног по ли-
тич ког еми гран та, ко ји се на ла зио у ве о ма не по вољ ној си ту а ци ји (тра же ћи 
за шти ту од зе мље ко ја је у не при ја тељ ским од но си ма са ње го вом зе мљом) 
или по че так ре де фи ни са ња ста ва пре ма срп ско-бу гар ским од но си ма? Ако је 
Па шић, до овог мо мен та, ка ко по је ди ни исто ри ча ри ис ти чу, био „и ср цем 
и ду шом за из гра ђи ва ње што уже при вред не и по ли тич ке срп ско-бу гар ске 

у сво ме де лу не по ми ње до го вор у Тул чи, већ са мо на во ди (ци ти ра ју ћи Па ши ће во пи смо 
Са ви Гру ји ћу из 1888. го ди не) да је Па шић од био бу гар ски пред лог да, уз по моћ бу гар ског 
оруж ја, у је ку ра та, зба ци кра ља Ми ла на. (В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 476).

41 Ни ко ла П. Па шић – пи сма, члан ци и го во ри, 209. (Па ши ће во пи смо еми гран ти ма у 
Ру му ни ји, 1885). По ста вља се пи та ње от ку да ова кав став пре ма Бу га ри ма и њи хо вој исто-
ри ји код Па ши ћа, кад се има у ви ду да је то на род са ко јим је, још „ко ли ко ју че“ хтео да 
гра ди фе де ра ци ју – про је кат због ко га је у отаџ би ни про гла ша ван из дај ни ком? Ова кав 
оштар став мо же се об ја сни ти су но вра том иде је за ко ју се та ко ис трај но за ла гао, и то кри-
ви цом (од би ја њем) бу гар ске стра не, по сле про па сти до го во ра из Тул че. На то ука зу је „јед“ 
са ко јим Па шић го во ри о Бу га ри ма. Јед на ре че ни ца мо жда нај бо ље пот кре пљу је на шу прет-
по став ку, да је про паст до го во ра глав ни „оки дач“ за Па ши ће ву љут њу (иако пи смо ни је 
да то ва но). При кра ју пи сма Па шић ка же: „Да се глав на бу гар ска ко ман да не за до во ља ва 
ти ме што је од би ла Ср бе са гра ни це и од ба цу је брат ски мир (под ву као И. Р.) – то ја имам 
из ве шћа из са мог из во ра.“ О ка квом „од ба че ном брат ском ми ру“ и „из во ру“ Па шић го во-
ри? Од го вор се мо же на слу ти ти ако зна мо да је Па шић из Со фи је, од З. Со ко ло ва, по сле 
раз го во ра ко је је Ри зов имао са вој ним и по ли тич ким вр хом у глав ном шта бу у Пи ро ту 
(да кле, на „из во ру“ свих од лу ка!), до био од го вор (29. но вем бра) да од до го во ра у Тул чи 
не ма ни шта (А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа, 224). На овај за кљу чак нас на во ди 
и зах тев Па ши ћа дру го ви ма у Ру му ни ји да се обра те срп ским вла сти ма (пре ко по сла ни ка 
у Бу ку ре шту Ка ље ви ћа) и учи не све, да се што пре вра те у отаџ би ну „да је бра не од не-
при ја те ља, ко ји је са да окре нуо оруж је про тив на ро да срп ског.“ Мо гу ће је и то да је Па-
шић, овом „по ну дом“ отаџ би ни, се бе и дру го ве по ку шао „або ли ра ти“ од оп ту жби пред 
соп стве ним на ро дом ко ји се на ла зио у гр чу по ра за, по што су му, прет ход но, про па ли сви 
по ку ша ји да из Бу гар ске ор га ни зу је уста нак про тив кра ља Ми ла на. Он оп ту жу је Бу гар ску 
не за то што је од би ла „не брат ски на пад“ Ср би је (што се, ве ро ват но, од но си на Слив ни цу), 
већ за то што је на ста ви ла да „про ли ва брат ску крв“. Ово пи смо је јед но од кључ них за на-
ше из ла га ње, јер све до чи о, ве ро ват но, пре лом ним мо мен ти ма у Па ши ћевм од но су пре ма 
су сед ном на ро ду.
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за јед ни це“42, од овог мо мен та ње го во ан га жо ва ње на ја ча њу срп ско-бу гар-
ске са рад ње (ко је ће се на ста ви ти све до Бал кан ских ра то ва) би ће осло бо ђе-
но еле ме на та „ср ца и ду ше“ и по ста ће усло вље но ис кљу чи во ра ци о нал ним 
раз ло зи ма – по ли тич ким ин те ре си ма Ср би је и срп ског на ро да, она ко ка ко 
их је Па шић ви део. По сле срп ско-бу гар ског ра та он је по стао све стан да ће 
до ћи до „пре чи шћа ва ња ра чу на“ с Бу га ри ма у чи ју је искре ност по чео да 
сум ња.43 

Ва жно је ис та ћи да је Па шић, гра де ћи свој став пре ма ак ту ел ним до га-
ђа ји ма, увек имао у ви ду не са мо ефек те тих до га ђа ја по на ци о нал ни пре-
стиж Ср ба и Ср би је ме ђу бал кан ским на ро ди ма, већ и ефек те на пла ну уну-
тра шње по ли ти ке и ста бил ност ре жи ма кра ља Ми ла на Обре но ви ћа про тив 
ко га се же сто ко бо рио, упра во из Бу гар ске, и ко ји је оп ту жи вао за „нео прав-
да ни и не брат ски“ на пад на Бу гар ску, сма тра ју ћи да краљ Ми лан „не мо же 
да спо ји сво је до бро са срп ским до бром у сло вен ском со ју зу“, на ко ји гле да 
као на „авет ко ја ће га про гу та ти.“44 С дру ге стра не, сво је сум ње у бу гар ску 
искре ност је пот кре пљи вао и чи ње ни цом да они ни су пру жи ли ни ка кву 
озбиљ ну по моћ срп ским еми гран ти ма у ру ше њу „ти ра ни је у Ср би ји“, већ 
су спе ку ли са ли и у срп ском „му че њу“ ви де ли шан се за оства ре ње сво јих 
аспи ра ци ја.45

По сле овог, по срп ско-бу гар ске од но се суд бо но сног ра та, Па шић по-
ста је све ви ше све стан опа сно сти од бу гар ске аги та ци је у Ма ке до ни ји и Ста-
рој Ср би ји (ме ђу Ар ба на си ма), па сма тра нео п ход ним усме ри ти све сна ге 
ка ју гу и по ја ча ти на ци о нал ну про па ган ду у Ма ке до ни ји и Ста рој Ср би ји.46 
Па шић та да при зна је да је ра ди кал ска по ли ти ка (а са мим тим и ње го ва 
схва та ња срп ско-бу гар ских од но са) пре ма Бу гар ској би ла „су ви ше иде ал на“ 
и да ни је би ла аде кват на по ли ти ци ко ју је Бу гар ска во ди ла пре ма Ср би ји.47 
Ме ђу тим, иде ја о нео п ход но сти са ве за на Бал ка ну, по себ но срп ско-бу гар-
ског, у ци љу осло ба ђа ња су на род ни ка ко ји су жи ве ли под тур ском вла шћу, 
Па ши ћа ће и да ље ру ко во ди ти у ње го вој по ли ти ци, јер је ве ро вао да слом 
Тур ске за ви си од бал кан ског са ве за.48 Упо ре до с тим, за вре ме сво је пр ве 

42 В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 63
43 Исто; Па шић је 4. ав гу ста 1887. го ди не, свом при ја те љу Вла ди Љо ти ћу пи сао из 

еми гра ци је да су „Бу га ри увек про тив нас“ и да смо „ми во ди ли при ја тељ ску и ло јал ну 
по ли ти ку пу ну по ве ре ња пре ма Бу гар ској, али смо се пре ва ри ли.“ (Ар хив СА НУ, За о став-
шти на Ми ла на Ан ти ћа, 14384/8333, Из вод из Па ши ће вог пи сма)

44 Ни ко ла П. Па шић – пи сма, члан ци и го во ри, 181. (Па ши ће во пи смо ми тро по ли ту 
Ми ха и лу, Ру шчук, мај 1885)

45 В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 64
46 Ђор ђе Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го словен ско пи та ње (1), 74–75.
47 Вла ди мир Сто јан че вић, „Па ши ће ви по гле ди на ре ша ва ње пи та ња Ста ре Ср би је и 

Ма ке до ни је до 1912. го ди не“, Ни ко ла Па шић: жи вот и де ло, 288 (на по ме на 1)
48 Јед на од нај ва жни јих став ки спољ не по ли ти ке пр ве две Па ши ће ве вла де би ло је 

спо ра зу ме ва ње са су се ди ма, у пр вом ре ду са Бу гар ском. „Од свог по врат ка из из гнан ства“, 
пи ше Ми ха и ло Вој во дић, „он (Па шић – И. Р.) се ба вио иде јом о ста вра њу бал кан ског са ве-
за. Био је уве рен да би рад на ње го вом ус по ста вља њу тре ба ло да от поч не учвр шћи ва њем 
јед не срп ско-бу гар ске осно ве.“ (М. Вој во дић, н. д., 117); У при лог те зи да је иде ја са ве за 
оста ла до ми нант на код Па ши ћа иде и ње го ва по ну да Сте фа ну Стам бо ло ву, при ли ком не-
зва нич не по се те Со фи ји кра јем сеп тем бра 1889. го ди не (по сле по врат ка из еми гра ци је), да 
Ср би ја и Бу гар ска скло пе спо ра зум о Ма ке до ни ји, као и по ли тич ки са вез про тив Тур ске у 
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две вла де (1891–1892), ра ди на ја ча њу на ци о нал ног ра да у Ста рој Ср би ји и 
Ма ке до ни ји, где се ди рект но су ко бља ва с бу гар ским ак тив но сти ма.49 Очи-
глед но да Па шић ни је хтео да до пу сти да си ту а ци ја на те ре ну из мак не кон-
тро ли, те да се, у не ким бу ду ћим пре го во ри ма о Ма ке до ни ји, Бу га ри по зо ву 
на „фак тич ко ста ње“ ко је не би би ло по вољ но по Ср би ју.

По пот пу ном пре у зи ма њу др жав ног кор ми ла Ср би је по сле Мај ског 
пре вра та 1903, ка да је (ја ну а ра 1904) по стао ми ни стар ино стра них де ла, Па-
шић фор му ли ше спољ но по ли тич ку док три ну, у ко јој до ми ни ра пет та ча ка 
(ци ље ва): 1. Бал кан бал кан ским на ро ди ма; 2. Пу на па жња зби ва њи ма у 
Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји; 3. Уна пре ђе ње од но са са Бу гар ском и Аустро- 
-Угар ском; 4. Ве зи ва ње за си ле Ан тан те; 5. Ја ча ње на ци о нал не све сти Ср ба 
на За па ду и тра же ње пу те ва за је дин ство са Хр ва ти ма и Сло вен ци ма.50 
Бу гар ска је, да кле, и да ље оста ла по себ но „по ље“ Па ши ће вих ин те ре со ва-
ња и пла но ва и на то ме је по жр тво ва но ра дио на ред них го ди на,51 ма да је 
са да, на сва по ли тич ка, па и спољ но по ли тич ка пи та ња, пре ма соп стве ном 
(ма да не јав но ис ка за ном) при зна њу, гле дао мно го опре зни је, ре ал ни је, с 
ма ње иде о ло шког лу та ња и же љом да се дис тан ци ра од „сту дент ских и 
омла дин ских иде а ла.“52 Има ју ћи у ви ду по ли ти ку ве ли ких си ла (пре све га 
продор Аустроугар ске ка Со лу ну), знао је да се та ко ком плек сно пи та ње, 
као што је ма ке дон ско, мо же ре ши ти је ди но са рад њом и спо ра зу мом из ме ђу 
бал канских на ро да (пре све га из ме ђу Ср би је и Бу гар ске).53 Ал тер на ти ва спо-
ра зу му био би су коб из ме ђу бал кан ских др жа ва, што би би ло ис ко ри шће но 
од стра не за ин те ре со ва них ве ли ких си ла (ка ко су и по ка за ле го ди не ко је 
су сле ди ле). Бра не ћи сво ју по ли ти ку пре ма Бу гар ској пред На род ном скуп-
шти ном од на па да опо зи ци је, Па шић је по но во ис ти цао сво ју ста ру по ли-
тич ку те зу да од спо ра зу ма и за јед нич ког схва та ња обо стра них ин те ре са 
за ви си суд би на и Ср би је и Бу гар ске.54 (Ово је, мо жда, још је дан „де таљ“, 
ко ји ука зу је на Па ши ће ву по све ће ност „иде ји во ди љи“ ко ју смо већ по тцр-
та ли као јед ну од ње го вих глав них пси хо ло шких ка рак те ри сти ка). На сим бо-

овој обла сти, ма да је је дан од при мар них раз ло га по се те, нај ве ро ват ни је, би ло Па ши ће во 
по сре до ва ње у од но си ма из ме ђу Ру си је и вла де Стам бо ло ва ко ји су би ли ја ко за тег ну ти. О 
овој по се ти се, ина че, у исто ри о гра фи ји ја ко ма ло зна. (В. Јо ва но вић, н. д., 85–91).

49 М. Вој во дић, н. д., 120–121.
50 Сто го во ра Ни ко ле Па ши ћа, пр ва књи га, прир. Ђор ђе Стан ко вић, Бе о град 2007, 

26 (Пред го вор при ре ђи ва ча) (Да ље: Сто го во ра Ни ко ле Па ши ћа 1)
51 Па шић је, због ова кве сво је по ли ти ке пре ма Бу гар ској, опет тр пео на па де јед ног 

де ла јав но сти да је „бу га раш“. (В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (2), 21)
52 Сто го во ра Ни ко ле Па ши ћа 1, 25.
53 Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го сло вен ско пи та ње (1), 94–95; Јед на од по сле ди-

ца та кве Па ши ће ве по ли ти ке је су и срп ско-бу гар ски спо ра зу ми од 30. мар та и 12. апри ла 
1904. (та да је Па шић био ми ни стар ино стра них де ла у вла ди Са ве Гру ји ћа). Спо ра зу ми су 
има ли по ли тич ки (пр ви) и еко ном ско-прав ни зна чај (дру ги). Нај ва жни ји део био је онај ко ји 
се од но сио на Ма ке до ни ју: бу гар ска вла да је при зна ла по сто ја ње срп ских ин те ре са у Ма ке-
до ни ји, а срп ска вла да да ла на чел ну са гла сност за ауто но ми ју Ма ке до ни је, под из ве сним 
усло ви ма; две зе мље су се оба ве за ле да за јед нич ки шти те сво је ин те ре се у Ма ке до ни ји. 
Но ви нар и аустроугар ски ин фор ма тор Ле о полд Мандл је пи сао да је Па ши ћев „жи вот ни 
циљ“ ства ра ње пер со нал не уни је из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, и да је за тај свој рад, чак, бо-
га то на гра ђен од бу гар ског кне за. (В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (2), 22–24).

54 Сто го во ра Ни ко ле Па ши ћа 1, 242 (Па ши ћев го вор од 5. но вем бра 1904).
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лич ном ни воу, у по ме ну том го во ру, Па шић је по ка зи вао сво ју при вр же ност 
по ли ти ци ко ју је за сту пао, упо тре бља ва ју ћи фра зе о „ин тим ном при ја тељ-
ству“ и „брат ским на ро ди ма“ ка да је го во рио о од но си ма Ср би је и Бу гар ске. 

Не ко ли ко го ди на ка сни је, у свом обра ћа њу Скуп шти ни мар та 1908, он 
је оштро кри ти ко вао „шо ви ни сте“ ко ји би же ле ли да „срп ска по ли ти ка ра ди 
на то ме да вас по ста ви Ду ша но во цар ство; а мо же те чи та ти и ви де ти да та-
квих љу ди има и у Бу гар ској, ко ји би же ле ли да вас по ста ве Кру мо во цар-
ство; исто та квих љу ди има и у Грч кој ко ји би хте ли да вас по ста ве ста ру 
Ви зан тиј ску им пе ри ју...“.55 Оп ту жи вао је ову „шо ви ни стич ку“ ин те ли ген-
ци ју да се „ру ко во ди иде јом про шло сти, а за бо ра вља на по тре бу да на шњег 
дру штва, да на шњег на ра шта ја“.56 По ње му прин цип „Бал кан бал кан ским 
на ро ди ма“ пред ста вља „ви тал ни прин цип“ ко ји чу ва сло гу бал кан ских на-
ро да, јер „ако јед на др жа ва, је дан на род на Бал кан ском по лу о стр ву про пад-
не, он да не ма жи во та за дру ги на род, за дру гу др жа ву, ма ка ко си лан био у 
оном мо мен ту кад овај дру ги про па да.“57 Ов де, да кле, по но во ви ди мо Па-
ши ћев прин ци пи је лан став да са рад ња не ма ал тер на ти ву (за пра во, да је 
оп шти су коб је ди на ал тер на ти ва са рад њи)!58 Суд би не на ро да на Бал ка ну 
су по ве за не, и сва ко ко ли ку је над злом суд би ном оног дру гог, убр зо ће се 
уве ри ти да ни је да ле ко од та кве суд би не. И за и ста, вре ме ко је је до ла зи ло, 
по ка за ло је да су крат ко трај не по бе де јед не др жа ве над дру гом, пра ће не 
те шким по ра зи ма, а „би ланс“ је био тај да је, узи ма ју ћи у об зир и пе ри од 

55 Исто, 305–306.; Ђ. Стан ко вић твр ди да је Па шић, иако је јав но исту пао про тив „иде о-
ло ги је об но ве Ду ша но вог цар ства“, за пра во спро во дио ње не прин ци пе кроз свој „кон зер ва-
тив ни екс пан зи о ни зам пре ма ју гу“ и то нај ви ше у вре ме пре го во ра за ства ра ње Бал кан ског 
са ве за (1910–1911), оста ју ћи чвр сто на ста но ви шту да Ср би ја тре ба да до би је це лу Ма ке-
до ни ју и та ко за др жи кон тро лу над вар дар ском до ли ном. (Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и 
ју го сло вен ско пи та ње (1), 106–107). Ми сли мо да је, у овом слу ча ју, ипак реч о Па ши ће вом 
ин си сти ра њу да се уго во ром за шти те ви тал ни ине те ре си Ср би је у вар дар ској до ли ни и со-
лун ском за ле ђу, а не о об но ви Ду ша но вог цар ства. С об зи ром да је био ре а ли ста у по ли ти ци 
(у че му се сви ис тра жи ва чи Па ши ћа сла жу) и чо век ко ме је до бро би ла по зна та кон сте ла-
ци ја сна га и ин те ре са на Бал ка ну и у Евро пи (о ко јој је увек во дио ра чи на), не би се мо гло 
прет по ста ви ти да је ра дио на оства ри ва њу та ко не ре ал ног про гра ма, као што је об но ва Ду-
ша но вог цар ства.

56 Сто го во ра Ни ко ле Па ши ћа 1, 305.
57 Исто, 306; У ди пло мат ским раз го во ри ма са бу гар ским пред став ни ци ма 1908, по-

во дом чет нич ке ак ци је у Ма ке до ни ји, Па шић се, бра не ћи пра во срп ског на ро да да се за шти-
ти од ко мит ских на па да и за сту па ју ћи ин те ре се Ср би је у „ма ке дон ском пи та њу“, стал но 
тру дио да из гла ди ства ри и осу ђи вао сва ки „кр ва ви су коб из ме ђу Ср ба и Бу га ра“, има ју ћи 
у ви ду „це ли ну срп ско-бу гар ских од но са.“ (Вла ди мир Сто јан че вић, н. д., 283). Упра во је 
тај „по глед на це ли ну“, на ши ри (бал кан ски и европ ски) кон текст са рад ње, оно што је Па-
ши ћа кра си ло као по ли ти ча ра, уз увек при сут ну те жњу да се из бег не кон фликт, али не по 
це ну срп ских ин те ре са.

58 Мо жда су за то јед но стра ни по те зи Бу гар ске, он да ка да се Ср би ја на ла зи ла у јед ној 
од нај де ли кат ни јих си ту а ци ја у сво јој мо дер ној исто ри ји, (у вре ме тзв. анек си о не кри зе – 
та да је Бу гар ска, 22. сеп тем бра, да кле уочи анек си је Бо сне и Хер це го ви не од стра не Аустро-
угар ске (7. ок то бра), у до го во ру са Аустроугар ском, про гла си ла пу ну не за ви сност од Тур-
ске), код Па ши ћа иза зва ли то ли ко жу чи, да је ру ском ми ни стру Из вољ ском из ја вио да се 
Бу гар ска „од ре кла сло вен ске со ли дар но сти“, да се „по ве за ла са не при ја те љи ма сло вен ства“ 
и „из да ла Ср би ју“, пре кр шив ши срп ско-бу гар ски уго вор из 1904. го ди не по ко ме су би ле 
за бра ње не јед но стра не из ме не sta tu sa quo на Бал ка ну. (В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (2), 
128)
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по сле Пр вог свет ског ра та (јер су су прот но сти ме ђу бал кан ским на ро ди ма 
на ста вље не у окви ру но ве кон сте ла ци је мо ћи и ин те ре са), сва ки од ба л кaн-
ских на ро да пре тр пео нај ма ње је дан те жак по раз и под нео те шке жр тве 
због „оп ште бал кан ског“ не са гла сја, уз пре суд но „аси сти ра ње“ по је ди них ве -
ли ких си ла. 

И по сле 1908, Па шић је остао на прин ци пи јел ном ста но ви шту о на су-
шној по тре би ства ра ња срп ско-бу гар ског са ве за. Је ди но је (у то ку пре го-
во ра за скла па ње бал кан ског са ве за 1911–1912. го ди не59, у ко ји ма ни је уче-
ство вао, али их је пом но пра тио и кри ти ко вао „по пу шта ње Бу гар ској“ од 
стра не Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа60 ко ји је во дио пре го во ре) ин си сти рао на 
ја сном раз гра ни че њу с Бу гар ском у Ма ке до ни ји, као сред ству за очу ва ње 
до брих од но са, од би ја ју ћи сва ку иде ју о ауто но ми ји Ма ке до ни је, из бо ја зни 
да ће Бу га ри у слу ча ју ауто ном не Ма ке до ни је, по што про па ган дом при до-
би ју ста нов ни штво, при ме ни ти „сце на рио“ са Ис точ ном Ру ме ли јом из 1885 
го ди не.61 Ми шље ња смо да је мо гу ће, да се упра во при ме ном од но са сред-
ство-циљ, као ана ли тич ког окви ра, раз ре ши „про блем“ ко ји се не ка квим 
по вр шним по сма тра њем мо же по гре шно про ту ма чи ти као ан ти но ми ја (про-
ти ву реч ност из ме ђу две ју ис прав них те за) у Па ши ће вим те жња ма: пот пу-
но обез бе ђе ње срп ских ин те ре са у Ма ке до ни ји и до бри, чак и са ве знич ки 
од но си с Бу гар ском! Ту Па ши ће ву стра те ги ју, у ко ју је, по на ма, ду бо ко ве-
ро вао, мо же мо раз лу чи ти на не ко ли ко основ них при ме са: 

- основ ни циљ по ли ти ке је осло бо ђе ње срп ског на ро да и срп ских зе ма ља 
под тур ском вла шћу, за шта је услов био вој ни по раз Тур ске; 

- срп ско-бу гар ски спо ра зум је сред ство (или, бо ље ре ћи, јед но од ва-
жни јих сред ста ва, по ред ја ча ња на ци о нал ног ра да и срп ског при су ства 
на „спор ним“ те ри то ри ја ма), за по сти за ње тог ци ља;

- по треб но је очу ва ти до бре од но се са Бу гар ском, а то је мо гу ће са мо 
ја сним раз гра ни че њем ин те ре сних сфе ра, јер је не мо гу ће (или је вр ло 
те шко) осло бо ђе ње срп ског на ро да из ве сти без са рад ње са њом; 

- срп ско-бу гар ске су прот но сти би, ако не би би ле „за у зда не“ у окви ре 
јед ног спо ра зу ма, мо гле да угро зе де ло осло бо ђе ња (из ме ђу оста лог 
ко ри шће њем срп ско-бу гар ског су ко ба од стра не ве ли ких си ла, по себ но 
Аустроугар ске, за ре а ли за ци ју соп стве них ин те ре са на Бал ка ну).

Све до кра ја ове пр ве фа зе, у фор ми ра њу и са зре ва њу ста во ва пре ма 
Бу га ри ма и Бу гар ској, Па шић се не дво сми сле но др жао сво је основ не иде је, 
кроз по вре ме не ни ве ла ци је и ни јан си ра ња у скла ду са из ме на ма објек тив-
них исто риј ских окол но сти, па и де ли мич не емо ци о нал не „ис па де“ и раз о-
ча ре ња, услед тра гич них рат них до га ђа ја (срп ско-бу гар ски рат 1885) или 
из у зет но ком плек сних тре ну та ка у ко ји ма се Ср би ја на ла зи ла (тзв. анек си-
о на кри за 1908), ка да су емо ци о нал не ре ак ци је, пра ће не гу бит ком ве ре у 

59 Де таљ ни је о пре го во ри ма: В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (2), 156–162.
60 Ми ло ван Ђ. Ми ло ва но вић (1863–1912), ра ди кал ски пр вак, глав ни „ар хи тек та“ срп-

ско-бу гар ских спо ра зу ма из 1912. го ди не и је дан од тво ра ца Бал кан ског са ве за. Био је пред-
сед ник вла де од ју на 1911. до сво је смр ти, ју на 1912. го ди не. На ме сту ми ни стра ино стра них 
де ла Ср би је на ла зио се од ју ла 1908. го ди не до смр ти.

61 В. Сто јан че вић, н. д., 284.
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од ре ђе не иде је, са свим при ро дан од го вор на иза зо ве ре ал но сти, чак и код 
оних „нај твр ђих“ по је ди на ца (ка кав је Па шић био), али ни кад из ван основ-
ног дис кур са о им пе ра ти ву са рад ње и спо ра зу ме ва ња с Бу га ри ма, што је 
би ла по сле ди ца не „уто пи с ти чких“ про је ка та бу дућ но сти (из у зи ма ју ћи, мо-
жда нај ра ни је „ци ри шке“ да не Па ши ћа), већ увек ра ци о нал ног са гле да ва ња 
кон сте ла ци је сна га, раз ли чи тих ути ца ја и срп ских ин те ре са на Бал ка ну.

ПА ШИ ЋЕ ВИ СТА ВО ВИ ПРЕ МА БУ ГА РИ МА И 
БУ ГАР СКОЈ ПО СЛЕ БАЛ КАН СКИХ РА ТО ВА

Дру га фа за у раз во ју Па ши ће вих ста во ва пре ма Бу гари ма и Бу гар ској, 
обе ле же на је ра то ви ма, мр жњом и тра ге ди јом. Дру ги бал кан ски рат (1913) 
је пред ста вљао по раз сва ке иде је о бал кан ској ин те гра ци ји, од но сно о ши-
рем бал кан ском са ве зни штву, јер је из не дрио си ту а ци ју у ко јој је го то во 
сва ко са сва ким на Бал ка ну био у не кој вр сти за ва де и су ко ба. 62 Овај рат 
је, та ко ђе, био по твр да свих сум њи ко је је Па шић имао пре ма бу гар ској по-
ли тич кој ели ти.63 „На пад бу гар ске вој ске на Бре гал ни ци 30. ју на 1913. го-
ди не“, с пра вом за кљу чу је про фе сор Ђор ђе Стан ко вић, „пред ста вљао је и 
крај илу зи ја о мо гућ но сти ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња на ши ро кој ју-
жно сло вен ској осно ви.“64 И фран цу ски по сла ник у Бе о гра ду је, по сле раз-
го во ра са Па ши ћем, при ме тио ра зор ни ути цај срп ско-бу гар ског су ко ба („пан-
сла ви стич ка иде ја, ко ја је тре ба ло да оси гу ра сло вен ску ко хе зи ју у бор би 
про тив Бе ча, ја ко је осла бље на бра то у би лач ким ра том са Бу гар ском“), кон-
ста ту ју ћи да је са да на ци о нал на иде ја по ста ла „ма ње сло вен ска а ви ше 
срп ска.“65. Иако је Па шић сво је сум ње у искре ност бу гар ских по ли тич ких 
кру го ва и до тог тре нут ка ви ше пу та ис ка зи вао (још од 1885. го ди не), по-
сле кр ва вог рас па да срп ско-бу гар ског са ве за из 1912. го ди не, он те сум ње 
ви ше ни ка да ни је ода гнао и, што је још ва жни је, оне су по ста ле са став ни 
део ње го вих по гле да на бу гар ску др жа ву и на род, би ва ју ћи све сна жни је и 
сна жни је, ка ко су их тра гич ни исто риј ски до га ђа ји све ви ше по твр ђи ва ли.

Ства ра њем фор мал но не за ви сне Ал ба ни је (де цем бра 1912) Ср би ји је 
„за тво рен“ из лаз на Ја дран ско мо ре (што је био је дан од ци ље ва аустроугар-
ске по ли ти ке, с об зи ром да је упра во из Бе ча над гле да на „не за ви сност“ но ве 
бал кан ске др жа ве), па је бор ба за Ма ке до ни ју по ста ла пр во ра зред но пи та ње 
срп ске еко ном ске и по ли тич ке без бед но сти, јер су ве за с Грч ком и лу ка 
Со лун оста ли је ди ни „вен тил“ за ре лак си ра ње еко ном ских и по ли тич ких 
при ти са ка са се ве ра и за па да, ко је је Ср би ја тр пе ла од моћ не „цр но-жу те“ 
им пе ри је. Страх да Бу гар ска не за тво ри и тај из лаз ра ди ка ли зо вао је срп-

62 Б. На до ве за, н. д., 361.
63 В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 65. (Па шић, ина че увек ми ран и ста ло жен, био 

је бе сан на Бу га ре због на па да, оп ту жу ју ћи их за по длост до та да не ви ђе ну, ва ра ње, не до-
стој ност... Ка да су, пак, мо ли ли за мир, по сле по ра за на Бре гал ни ци, од би јао је сва ку при-
чу о то ме ре чи ма „да нас ви ше Бу га ри не ће ву ћи за нос“).

64 Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го сло вен ско пи та ње (1), 134. 
65 Исто, 137.
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ску офан зив ну по ли ти ку на ју гу, чи ме је су коб с Бу гар ском про ду бљен.66 
(Овај страх од „за тва ра ња“, ко ји је по сто јао код Па ши ћа и срп ске по ли тич-
ке и вој не ели те, оправ да ли су до га ђа ји с је се ни 1915).

По што је на са мом по чет ку Пр вог свет ског ра та про пао по ку шај ини-
ци ран од стра не ру ске ди пло ма ти је, да се, на ба зи ме ђу соб них те ри то ри јал-
них усту па ка, об но ви са вез на Бал ка ну, у ци љу очу ва ња бу гар ске не у трал-
но сти за до во ље њем ње них „апе ти та“67, Па шић је ко нач но од у стао од иде је 
рав но те же сна га на Бал ка ну у ко рист ства ра ња јед не ве ли ке ју жно сло вен-
ске др жа ве на ба зи „за пад не ва ри јан те“ ује ди ње ња.68

Бу гар ски на пад кра јем сеп тем бра и об ја ва ра та кра јем ок то бра 1915, 
срп ска „гол го та“ кроз гу ду ре се вер не Ал ба ни је (јер је срп ској вој сци бу гар-
ским ула ском у рат и уче шћем у ве ли кој не при ја тељ ској офан зи ви ок то бра 
1915, пре се чен пут по вла че ња ка ју гу и спа ја ња са са ве знич ким је ди ни ца-
ма), као и ра пид но кр ше ње ме ђу на род ног рат ног пра ва у де лу Ср би је под 
бу гар ском оку па ци јом од 1915. до 1918. (сви ре па уби ства, ма сов не де пор та-
ци је и ин тер на ци је, на сил но ре гру то ва ње, пљач ка при ват не и јав не имо ви-
не, си ло ва ња итд.)69 – би ли су „кап ко ја је пре ли ла ча шу“, ча шу ко ја је по-
след њих де це ни ја срп ско-бу гар ских од но са би ла „пре пу ње на“ и са мо је 
би ло пи та ње ко ја ће је то од суд на „кап“ пре ли ти. Па ши ће ва на сто ја ња да се 
спор на пи та ња из ме ђу др жа ва ре ше спо ра зум но ни су ус пе ла. Овај не у спех 
да се про на ђе за јед нич ки име ни тељ с бу гар ском стра ном би ће, у по сле рат-
ном пе ри о ду, је дан од мо ти ва за крај ње не по ве ре ње ко је ће Па шић ис ка зи-
ва ти пре ма бу гар ским по ну да ма за збли же њем и по ми ре њем.

По што су ра то ви (Дру ги бал кан ски и Пр ви свет ски) ра зо ри ли „илу зи ју“ 
о мо гућ но сти спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, Па ши ћев став о Бу га ри-
ма и Бу гар ској се ме ња, у скла ду са но вим окол но сти ма ко је су на мет ну ле 
но ве ре ла ци је, од но сно но ви оквир срп ско-бу гар ских од но са: од нос по бед-
ник – по бе ђе ни са да је по стао тај кључ ни оквир за ре а ли за ци ју по ли тич ких, 
ди пло мат ских, кул тур них и еко ном ских од но са две др жа ве у ду жем вре мен-
ском пе ри о ду по сле ра та. Ме ђу на род но прав ни оквир пред ста вљао је Не иј-
ски ми ров ни уго вор70. Из вр ше ње уго вор них оба ве за од стра не Бу гар ске 
по ста ће глав на те ма ју го сло вен ско-бу гар ских од но са у пр вој по сле рат ној 
де це ни ји. Де ло ва ње се па ра ти стич ког ма ке дон ског по кре та (ВМРО-а) са те-
ри то ри је Бу гар ске про тив но во ство ре не Кра ље ви не СХС би ће не ма ње зна-
чај на те ма и „ка мен спо ти ца ња“ из ме ђу две зе мље.71

66 Исто, 134.
67 О то ме ви де ти: Ђор ђе Стан ко вић, „Ни ко ла Па шић и по ку шај об на вља ња Бал кан-

ског са ве за ав гу ста 1914. го ди не“, При ло зи за би о гра фи ју, 433–451.
68 Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го сло вен ско пи та ње (1), 149–150.
69 О зло чи ни ма бу гар ских оку па ци нох сна га ви де ти: Из ве штај ме ђу са ве знич ке ко-

ми си је од ре ђе не да кон ста ту је све по вре де Ха шке кон вен ци је и ме ђу на род ног пра ва учи-
ње них од Бу га ра у за у зе тој Ср би ји 1915–1918. го ди не, Ми ни стар ство ино стра них де ла, Бе о-
град, 1919.

70 Не иј ски уго вор (на зван по име ну пред гра ђа у ко ме је за кљу чен) из ме ђу Бу гар ске и 
са ве знич ких и при дру же них си ла пот пи сан је 27. сеп тем бра 1919. у Па ри зу. 

71 О ју го сло вен ско-бу гар ским од но си ма не по сред но по сле ра та ви де ти у: De san ka 
Todorović, Ju go sla vi ja i bal kan ske države 1918–1923, Be o grad 1979, 27–49, 91–121, 164–171, 
191–228.
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Ако смо као „иде ју во ди љу“, ко ја је по пут сво је вр сног уну тра шњег ме-
ха ни зма да ва ла по кре тач ку сна гу де ла њу – по ли тич кој прак си, а ко ја ле жи 
у осно ви Па ши ће вих ста во ва у прет ход ном пе ри о ду, од ре ди ли ње го во схва-
та ње о по тре би бал кан ске, по се бно срп ско-бу гар ске, са рад ње ра ди ре а ли-
за ци је срп ских на ци о нал них ци ље ва на Бал ка ну и што ве ће еман ци па ци је 
Бал ка на од све сна жни јих „гер ман ских“ при ти са ка, по ста вља се пи та ње, 
шта би то (или ка ква би то) би ла „иде ја во ди ља“ ко ја је била у осно ви Па-
ши ће вог од но са пре ма Бу га ри ма у пе ри о ду по сле Пр вог свет ског ра та? На 
осно ву на ма рас по ло жи вих све до чан ста ва ја сно се по ка зу је да је то схва та-
ње о бу гар ској кри ви ци и по тре би ње ног ис па шта ња – ду го трај ног, по сте-
пе ног и искре ног бу гар ског по ка ја ња. Овим ста вом оди ше го то во це ло куп-
на Па ши ће ва де лат ност ве за на за по сле рат ну по ли ти ку пре ма Бу гар ској.

След стве но свом но вом од но су пре ма Бу гар ској, Па шић је још док је 
рат тра јао по чео да из но си свој став, при пре ма ју ћи та ко те рен за јед ну но ву 
по ли ти ку пре ма ис точ ном су се ду, чи ји ће он би ти ре пре зент не ко ли ко го-
ди на по сле ра та. За скуп штин ском го вор ни цом на Кр фу, апри ла 1918, под-
се ћа ју ћи на по ли ти ку си ла Ан тан те 1915. пре ма Бу гар ској (ка да су на Ср-
би ју вр ше ни при ти сци да при ста не на ве ли ке те ри то ри јал не ком пен за ци је 
у ко рист Бу гар ске, ка ко ова не би при шла Цен трал ним си ла ма), Па шић ис ти-
че да су Са ве зни ци би ли об ма ну ти од стра не Бу гар ске „јер је ни су по зна-
ва ли та ко до бро као ми.“72 „Ни су мо гли да ве ру ју“, на ста вља Па шић, „да 
мо же би ти на све ту на ро да ко ји би ли шен био не са мо бла го род но сти већ и 
сва ког мо рал ног осе ћа ја – и уста ти про тив сво га осло бо ди о ца (Ру си је – прим. 
аут.) (...) Али, што се је сма тра ло да у све ту ни је мо гу ће, то се је уства ри 
по ка за ло да је код Бу га ра мо гу ће.“73 Од мах на кон про бо ја Со лун ског фрон та 
(сеп тем бра 1918), оти шао је „ко рак да ље“ сво јом из ја вом аген ци ји Рој тер: 
„Зло се мо ра ка зни ти, ако се хо ће да до бро по сто ји. Срп ска је вој ска с по мо-
ћу сво јих ве ли ких са ве зни ка раз би ла Бу га ре. По бе ђе на Бу гар ска пре ва ри ла 
је сво је са ве зни ке (ми сли на Цен трал не си ле – прим. аут.), баш она ко ка ко 
је 1915. го ди не пре ва ри ла на ше са ве зни ке, баш она ко ка ко је 1913. го ди не 
пре ва ри ла сво је дру го ве – са ве зни ке у Бал кан ском са ве зу, Ср бе и Гр ке. То 
је до каз не по пра вљи ве не ве ре и ни ско сти Бу гар ске.(...) Ње зи на по ли ти ка 
ни је ни шта дру го не го ти ра ни ја и вар вар ство.“74 У овим из ја ва ма пот пу но 
је „от кри ве но“ оно што смо већ на по ми ња ли не ко ли ко пу та, а што је би ло 
у до ме ну Па ши ће ве сум ње – са да је по ста ло зва нич но ге сло ње го вог ста ва 
пре ма Бу гар ској. Осно ву за то Па шић је на шао у континуитетупреваре
(вероломства)инедоследности Бу гар ске. Бу гар ско др жа ње у Пр вом свет-
ском ра ту са мо је кул ми на ци ја оно га што је, за Па ши ћа, би ла су шти на бу-
гар ске по ли ти ке – ва ра ње сво јих са ве зни ка.

Дру га пре ми са Па ши ће вог ста ва пре ма Бу гар ској би ло је ис ти ца ње ње не 
кључ не одговорности зарат. Он је ње ну рат ну од го вор ност на Бал ка ну 
(и то не са мо за Пр ви свет ски рат, већ и за све ра ни је су ко бе на Бал ка ну) 

72 Ни ко ла Па шић у На род ној скуп шти ни, књи га 4, прир. Ђор ђе Стан ко вић, Бе о град 
1998, 168–169.

73 Исто.
74 Ци ти ра но пре ма: В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 64.



по ре дио са од го вор но шћу Не мач ке на ши рем, европ ском пла ну. Бу гар ска је 
пред ста вља ла „бал кан ску Пру ску“. По пи та њу „мо рал не“ кри ви це, Бу гар-
ска је, по Па ши ћу, чак би ла „ко рак ис пред“ Не мач ке. Oна је за ње га „нај не-
мо рал ни ја др жа ва“ и „пер фид ни не при ја тељ.“75 У при ват ном раз го во ру ко ји 
је имао с бри тан ским пре ми је ром Лој дом Џор џом, у је сен 1918, Па шић је 
ин си сти рао на ка жња ва њу Бу гар ске, ис ти чу ћи „да ће се ком про ми то ва ти 
прин цип мо ра лан ако би се зах те ва ло да се ка зни Не мач ка, а да се не ка зни 
и Бу гар ска, ко ја је учи ни ла исти грех као и Не мач ка са том раз ли ком што 
је још под ли ја од Не мач ке.“76 Слич но је тра жио (ка жња ва ње због во ђе ња 
„не бла го род не и не мо рал не по ли ти ке“) и при ли ком раз го во ра с аме рич-
ким пред сед ни ком Вил со ном то ком Ми ров не кон фе рен ци је у Па ри зу.77 По-
гре шно је, ме ђу тим, ми сли ти да је Па шић же лео уни ште ње Бу гар ске. Хтео 
је са мо, ка ко је го во рио, ње но об у зда ва ње, а то се мо гло по сти ћи „ако бу де 
ка жње на и ако бу де пла ти ла све што је по ру ши ла, упро па сти ла и од не ла.“78

Оно што је, та ко ђе, ка рак те ри стич но, је сте Па ши ће во ис ти ца ње ко
лективнекривицебугарскогнарода, а не са мо по ли тич ког вођ ства. То се 
нај бо ље ви де ло при ли ком раз ма тра ња у окви ру ју го сло вен ске де ле га ци је 
(ко јој је Па шић ста јао на че лу) на Ми ров ној кон фе рен ци ји о то ме ко га у 
Бу гар ској тре ба озна чи ти као глав ног крив ца, тј. пр вог по од го вор но сти за 
уче шће у ра ту на стра ни по ра же не стра не. Ка ко ис ти че ака де мик Ан дреј 
Ми тро вић „оштри ца ју го сло вен ске же ље да се су ди пред став ни ци ма по бе-
ђе них др жа ва би ла је упе ре на про тив Бу га ра, за раз ли ку од фран цу ских 
упе ре них про тив Не ма ца.“79 Ме ђу тим, док је је дан од ју го сло вен ских де ле-
га та (Ма та Бо шко вић) тра жио да се у ми ров ни уго вор са Бу гар ском о кра љу 
Фер ди нан ду уне се иста кла у зу ла као у ми ров ном уго во ру са Не мач ком о 
ца ру Ви ље му (о ис кљу чи вој од го вор но сти вла да ра), до тле је Па шић био 
про тив то га, сма тра ју ћи да кри ви цу тре ба да сно се сви: краљ, вла да, пар ла-
мент и на род, јер ни ти се бу гар ски пар ла мент бу нио про тив зло чи на, а ни 
на род, ко ји је, на про тив, уче ство вао у њи ма.80 „За звер ства ко ја су се по чи-
ни ла, кри ви су ка ко они ко ји су рат во ди ли, та ко исто и на род ко ји је не 
са мо ћу тао, не го чи нио нај стра шни ја зло чин ства, и то не у са мом бо ју, не го 
кад је бој пре стао и кад се је по кро тио и уми рио од бор бе ног раз дра же ња. 
Ако на ро ди ни су кри ви, он да не би има ли пра во тра жи ти од ште те и га ран-
ци је, не го би тре ба ло зба ци ти, па и смр ћу ка зни ти вла да о це, а осло бо ди ти 

75 Ар хив Ју го сла ви је, Фонд По слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Шток хол му, бр. 382, 
фасц. 5, јед. опи са 20, док. 231, Па ши ћев ши фро ва ни те ле грам – цир ку лар По слан ству, 27. 
јун 1918. го ди не, Крф

76 АСА НУ, Ми лан Ан тић, 14387/10384, Па ши ће мо пи смо Јо ва ну Мар ко ви ћу, за Сто-
ја на Про ти ћа, без да ту ма – на осно ву тек ста се мо же утвр ди ти да је пи са но по сле про бо ја 
Со лун ског фрон та (15. 09. 1918), а пре ка пи ту ла ци је Тур ске (30. 10. 1918).

77 Ни ко ла Па шић – пред сед ни ку Вла де: стро го по вер љи во, лич но, Па риз 1919–1920 
(Паши ће ва пи сма са Кон фе рен ци је ми ра), прир. Ми ла дин Ми ло е вић, Бо ра Ди ми три је вић, 
За је чар 2005, 77.

78 В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић (1), 64; АСА НУ, Ми лан Ан тић, 14387/10384 (вид. 
нап. 76).

79 An drej Mitrović, Ju go sla vi ja na Kon fe ren ci ji mi ra 1919–1920, Be o grad 1969, 193.
80 Исто, 195. (Па ши ће во ста но ви ште де лио је и прав ни екс перт де ле га ци је Сло бо дан 

Јо ва но вић)
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на род ка ко од го вор но сти та ко и на кна де ште те. Бу га ри би је два до че ка ли 
да се ски не са њих од го вор ност и да се пре не се на њи хо вог ‘ца ра’.“81 Та ко 
је Па шић обра зла гао свој став.

На кра ју, оста је нам да утвр ди мо, ка ко је Па шић ви део мо гућ ност из ла-
ска из овог „ћор со ка ка“ у ко ји су за па ли срп ско (ју го сло вен ско)-бу гар ски 
од но си, због, по ње му, исто риј ске кри ви це бу гар ске по ли тич ке ели те и на-
ро да, а ко ја је кул ми ни ра ла стра хо ви тим зло чи ни ма и ижи вља ва њем над 
срп ским („брат ским“, сло вен ским) на ро дом то ком Пр вог свет ског ра та? 
Пут за из лаз из тог обру ча те шког исто риј ског на сле ђа Па шић је ви део у 
бу гар ском по ка ја њу – ду гом, искре ном и стр пљи вом по ка ја њу, ко је се мо ра 
стал но до ка зи ва ти. Ко ли ко би то по ка ја ње тре ба ло да тра је? На то пи та ње 
сам је Па шић дао од го вор. Ис ти чу ћи за скуп штин ском го вор ни цом (ја ну а ра 
1922) да су од но си с Бу гар ском ко рект ни и да Кра ље ви на СХС не ма ни ка-
квих не при ја тељ ских аспи ра ци ја, Па шић је по ме нуо и пи та ње по ми ре ња 
или евен ту ал ног са ве за, за шта је, по ње му, још увек би ло ра но при ча ти. „Ја 
сам је дан пут ка зао јед ном њи хо вом ми ни стру ко ји ме је по се тио“82, на ста-
вио је са из ла га њем „ка ко ће они на ма да да ду до ка за да су се по пра ви ли. 
Ре као сам та ко, да за вре ме од 15 или 20 го ди на бу де те увек на на шој стра-
ни кад нас не ко на па да, кад нам не ко чи ни пре пре ке и сме та, да бу де те на 
на шој стра ни, он да мо же би ти да ће се на род уве ри ти да су се Бу га ри по ка-
ја ли и из ме ни ли сво ју по ли ти ку.“ 83 Из ми ре ње две кра ље ви не је, по Па ши ћу, 
за ви си ло ис кљу чи во од Бу гар ске и ње не по ли ти ке – од ње ног по ка ја ња, ко је 
је ви дљи во, кон крет но. Па шић је овај вре мен ски пе ри од по тре бан за из ми-
ре ње прав дао на род ним гне вом и се ћа њем на не ви но стра да ле жр тве „без 
ну жде ра та“. До кле год на род „не по жа ли сво је жр тве“, не ма ни шта од из-
ми ре ња.84 Овај „вре мен ски оквир“ бу гар ског по ка ја ња Па шић је ис ти цао и 

81 Па ши ће ва пи сма са Кон фе рен ци је ми ра, 110–111 (Па ши ће во пи смо пред сед ни ку 
Ми ни стар ског са ве та С. Про ти ћу, 19. 06. 1919); Још у то ку ра та, Па шић је у цир ку лар ном 
те ле гра му обра зла гао свој став о кри ви ци бу гар ског на рода и, след стве но то ме, ка ко тре ба 
по сту пи ти пре ма ње му: „Бу гар ски на род ру ко во ди се не мо рал ним прин ци пи ма, већ ма-
те ри јал ном до би ти у сво јем ра ду. У из гле ду ве ли ка до бит ву че га у ак ци ју, а у из гле ду мо-
гу ћа ве ли ка ште та уз др жа ва га од ак ци је, прет ње оштре и ја ке ути чу на ње га ви ше не го 
сви дру ги мо рал ни и по ли тич ки раз ло зи.“ (АЈ, 382-5-20, док. 235, Ши фро ва ни те ле грам 
По слан ству у Шток хол му, 3. јул 1918. го ди не, Крф)

82 Је дан од глав них про кла мо ва них ци ље ва вла де Бу гар ског зе мљо рад нич ког на род-
ног са ве за (БЗНС-а), на че лу са Алек сан дром Стам бо лиј ским, ко ја је на вла сти у Бу гар ској 
би ла од 1919. до 1923. го ди не, био је збли же ње са Кра ље ви ном СХС и „исто риј ско по ми ре-
ње“ срп ског и бу гар ког на ро да. Због то га је Стам бо лиј ски по ку ша вао да сту пи у кон такт 
са зва нич ни ци ма из Бе о гра да, што су они од би ја ли. До пр вог су сре та на нај ви шем ни воу 
пред став ни ка две вла де до шло је кра јем ма ја 1921. го ди не, ка да је бу гар ски ми ни стар 
Алек сан дар Ди ми тров по се тио Бе о град и раз го ва рао са Ни ко лом Па ши ћем, пре вас ход но 
о пи та њи ма спре ча ва ња упа да ма ке дон ских бан ди (ВМРО) са те ри о три је Бу гар ске. Том 
при ли ком Па шић је по но вио свој ви ше пу та из ре че ни став да је за збли же ње и по ми ре ње 
по треб но да „бу гар ски на род да је стал но и не пре кид но до ка зе да же ли жи ве ти у ми ру, из-
вр ши ти Уго вор о ми ру и да ти увек кад при ли ке за тра же до каз ка ја ња и при ја тељ ства.“ 
(Ар хив Ју го сла ви је, Фонд По слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Лон до ну, бр. 341, фасц. 
I/1921, Па ши ћев те ле грам По слан ству у Лон до ну о раз го во ру са Ди ми тро вим, пов. бр. 7084, 
02. 06. 1921, Бе о град)

83 Ни ко ла Па шић у На род ној скуп шти ни, 249.
84 Исто.
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на сво јим стра нач ким кон фе рен ци ја ма. Ме ђу тим, ва ља при ме ти ти, да је 
све, на кра ју, за ви си ло од „дис кре ци о не оце не“ Бе о гра да: ко ли ко су Бу га ри 
од ма кли у свом по ка ја њу и да ли је оно искре но или не. Овим је Па шић (а 
и вла де чи ју је по ли ти ку кре и рао) др жао увек „по лу о тво ре ним“ вра та за 
Бу гар ску, све стан, као ве о ма ис ку сан и ре а лан по ли ти чар и др жав ник, да ће 
ди на мич не и сло же не ме ђу на род не окол но сти у по сле рат ној Евро пи и на 
Бал ка ну, мо жда при ну ди ти ју го сло вен ску др жа ву да са ис точ ним су се дом 
у бу дућ но сти про на ђе за јед нич ки пут. Исто риј ско ис ку ство срп ско-бу гар-
ских од но са, у ко ји ма је и сам та ко ак тив но уче ство вао, си гур но су ути ца ли 
на ње го ве ста во ве о Бу гар ској и Бу га ри ма и у овом слу ча ју.

* * *

Има ју ћи у ви ду све што смо до са да из не ли, ми сао Јо ва на Ду чи ћа с по-
чет ка из ла га ња, да Па ши ћев од нос пре ма Бу га ри ма „да је ње го ву на ро чи то 
ка рак тер ну цр ту“ де лу је да ле ко ја сни је и бо ље ра за зна је мо шта је то ве ли ки 
пе сник, за пра во, „хтео да ка же“: бу ран по ли тич ки жи вот је Ни ко лу Па ши ћа 
– ин жи ње ра, по ли ти ча ра и др жав ни ка по себ ног ко ва – стал но, од ро ђе ња, 
терао да се, на овај или онај на чин, ба ви су сед ним, бу гар ским на ро дом, 
кроз кон так те ка ко са ње го вом по ли тич ком и ин те лек ту ал ном ели том, та ко 
и са „обич ним“ на ро дом. Стал ни кон так ти Па ши ће ви са оним што би смо 
мо гли на зва ти по ли тич ком, дру штве ном и кул тур ном тра ди ци јом (јед ном 
реч ју – мен та ли те том) Бу га ра, су не су мљи во до ве ли до сво је вр сне „ин тер-
ак ци је“, ко ја је оста ви ла по сле ди це на Па ши ће ве по ли тич ке ста во ве. Као 
не ка да шњи ва тре ни по бор ник ве о ма бли ске са рад ње „брат ских на ро да“ срп-
ског и бу гар ског, Па шић је био ду бо ко раз о ча ран бу гар ским др жа њем не по-
сред но пре и у то ку Свет ског ра та. Ма да то ни ка да ни је (или је ве о ма рет ко) 
по ка зи вао на емо ти ван на чин (што је, опет, има нент но ње го вој лич но сти), 
та огор че ност и раз о ча ре ње се мо гу „очи та ти“ у ње го вим по ли тич ким ста-
во ви ма по сле ра та, као и по ступ ци ма ко ји су би ли на њи ма за сно ва ни.
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NIKOLA PAšIĆ AND BULGARIANS – GENESIS OF THE POLITICAL 
AND IDEOLOGICAL ATTITUDES

by

Ivan Ristić

Summary

Nikola Pašić was one of the most prominent politician and statesman in modern and 
contemporary history of Serbia and Yugoslavia. His influence on internal and foreign policy 
was great. He was born near the border with Bulgaria and spent a several years as a political 
emigrant (1883–1886), having escaped from the regime of King Milan Obrenović, who con-
victed him to death. 

The Pašić attitude towards the Bulgaria and Bulgarians we are analyzed in several 
phases. In the first phase (up to the Second Balkan War), Pašić sincerely advocated for the 
full cooperation of Serbia with other nations in the Balkans, especially with the Bulgarians. 
He believed that the federation of Serbia and Bulgaria, thе best way to get rid of Turks in the 
Balkans, and to resist the pressure of the other Great Powers, especially Austria-Hungary. 
To begin the Second Balkan War, Pašić was blamed the bulgarian politicians because they 
secretly cooperated with the Austro-Hungarian Empire, against Serbia and Russia, and so they 
issued a Sloven’s interests in the Balkans. After the war Pašić was leave idea of alliance 
with Bulgaria. 

The First World War was the culmination of the Serbo-Bulgarian conflict. The Bul-
garian forces who occupied Serbia have committed many serious crimes against the civilian 
population. For all crimes against innocent serbian people Pašić was blamed the whole Bul-
garian people, not only the government and the king. 

We can say that Pasic was a friend of the Bulgarians, but the historical circumstances 
in the Balkans have made him one of the biggest opponents of the Bulgarians. 

Key words: Nikola Pašić, the Bulgarians, Bulgaria, political attitudes, ideology, politics, 
Balkans cooperation.
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В л а д а н  С .  Г а в р и л о в и ћ

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА РАКОВЦА

САЖЕТАК: Пр ви по мен ма на сти ра Ра ко вац по ти че, по ле ген ди, из 1498. 
го ди не, што га свр ста ва у је дан од нај ста ри јих ма на сти ра на фру шко гор ској 
Све тој го ри. Ви ше пу та је ра за ран у вре ме тур ске упра ве над Сре мом, а под 
Хаб збур зи ма по ста је ве о ма ва жан књи жев ни и пре пи си вач ки цен тар срп ског 
на ро да, по го то во по чет ком XVI II ве ка, ка да је у ма на сти ру 1714. на пи сан чу-
ве ни Ра ко вач ки ср бљак. Цр кве не утва ре и бо го слу жбе ни пред ме ти су до ла-
зи ли ра зним пу те ви ма у ма на стир, би ло пу тем по кло на или ку по ви не, пре-
вас ход но у Ру си ји. По сто ји ве о ма ма ло по пи са, до да нас са чу ва них, по го то во 
цр кве не имо ви не, који би исто ри ји и исто ри о гра фи ји упот пу ни ли зна ња о 
свим сег мен ти ма ма на стир ског жи во та. На осно ву то га до но си мо је дан по пис 
с кра ја XVI II ве ка, ко ји се на ла зи у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти у Срем ским Кар лов ци ма. На жа лост, ве ли ки број овог цр кве ног бла га 
је не по врат но из гу бљен то ком XX ве ка, за хва љу ју ћи пљач ки и па ље њу ма на-
сти ра од стра не аустро у гар ске и уста шке вој ске. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: манaстир Ра ко вац, цр кве не утва ре, бо го слу жбе ни пред-
ме ти, Хаб збур шка мо нар хи ја.

*

Ма на стир Ра ко вац је је дан од нај ста ри јих срп ских ма на сти ра на Фру-
шкој го ри. По ле ген ди, по диг нут је 1498, а пр ви за пис о ње му по ти че из 
1533, од но сно 7041. по ери од ства ра ња све та, ка да је по диг ну та цр ква уну-
тар ма на сти ра. У том ве о ма ду гом периоду ма на стир је да ри ван раз ли чи тим 
пред ме ти ма, ко је су по кла ња ли ра зни кти то ри, од ко јих су нај зна чај ни ји 
ру ски цар Пе тар Ве ли ки и ње го ви двор ја ни, као и кар ло вач ки ми тро по ли ти.

У Па три јар шиј ско-ми тро по лиј ском ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма (АСА НУК, ПМА), у фон ду va ria, на и-
шли смо на до ку мент (по пис) о цр кве ним пред ме ти ма ко ри шће ним за бо го-
слу же ње у ма на сти ру кра јем XVI II ве ка, ко ји су да ти у спи ску на не мач ком 
је зи ку, ко је је, с об зи ром на њи хо ву број ност, ко ли чи ну и опис сва ко га од 
њих, ве ро ват но пи сао или сам игу ман или не ко ве о ма бли зак ње му. Реч је 
о ан ти ми си ма, пла шта ни ца ма, пу ти ри ма, ка ши ка ма, свећ ња ци ма, тац на ма, 
ча ша ма и дру гим не бро је ним пред ме ти ма од ка ме на, ста кла, сре бра, ба кра, 
по зла те и зла та. По себ но су по пи си ва не цр кве не оде жде, ми тре, фе ло ни, 
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бар ја ци – од сви ле, да ма ста, пли ша, со мо та, раз ли чи тих бо ја, ве ли чи на, са 
сре бр ним или пак злат ним обо дом. Пописани су и кри стал ни лу сте ри, ки-
во ти са ре ли кви ја ма све ти те ља, из глед цр кве, по да, пев ни це, др во ре зи. Реч 
је као што се из го ре на ве де ног мо же при ме ти ти, о вр ло ра зно вр сном и бо-
га том ин вен та ру не сум њи ве упо треб не и естет ско-умет нич ке вред но сти.

Од ан ти ми са је на ве де но укуп но че ти ри, од че га два но ви ја и два ста-
ри ја, од ла на. Мо же мо утвр ди ти тач не го ди не и лич но сти ко је су по кло ни ле 
три од че ти ри ан ти ми са. Је дан од њих је осве тио 1716. го ди не Со фро ни је 
Под го ри ча нин, та да шњи кар ло вач ки ми тро по лит, дру ги је осве тио 1744. 
па три јарх Ар се ни је IV Ша ка бен та, а тре ћи 1752. кар ло вач ки ми тро по лит 
Па вле Не на до вић.1 Пла шта ни це (6) су та ко ђе ве ћи ном би ле од ла на а по је-
ди не и од сви ле, од че га је јед на ве о ма ста ра и го то во сва из ли за на од упо-
тре бе.2 Пу ти ра, ве ћих и ма њих, за бе ле же на су три ко ма да. Ра ђе ни су у сре бру 
са ути сну том, фи ном по зла том. Кр сто ва, раз ли чи тих, од сре бра, по зла те, 
пре ву че них дра гим ка ме њем, до обич них др ве них, је по пи са но укуп но 
три де сет. Ве ћи на је има ла на се би ис цр тан, од но сно уре зан лик Ису са Хри-
ста.3 Од по су ђа ко је се ко ри сти ло за бо го слу же ње на бро ја не су ка лај не, ба-
кар не и сре бр не по су де.4 По ми њу се и раз ли чи те ча ше ко је су се ко ри сти ле 
при бо го слу же њу. Не ке од њих су по ти ца ле још из вре ме на тур ске вла да-
ви не, од но сно из сре ди не XVII ве ка.5

У по гле ду цр кве них одо ра аутор овог по пи са из два ја епи скоп ске да ро-
ве, ар хи ман дрит ске са кое, ко шу ље, омо фор (ар хи ман дрит ски по јас) и ђа кон-
ске одо ре. У овој пр вој гру пи из два ја мо опи се фе ло на (ве чер њих ман ти ја) 
ко је су би ле од бо га тог плат на на ко јем је на сли ка но стра да ње Хри сто во.6 
Сво јом из ра дом се по себ но из два јао је дан фе лон, на чи њен од зе ле ног со-
мо та, са ру бо ви ма од сви ле из ве зе ним злат ном жи цом. Да ро вао га је ма на-
сти ру 1749. Си не си је Жив ко вић, па три јар шиј ски ег зарх и про вин ци јал фру-
шко гор ских ма на сти ра.7 Ко шу ља је би ло ско ро три де сет од раз ли чи тих 
ма те ри ја ла, од нај фи ни јег плат на и сви ле, јар ких бо ја, бо га то укра ше них, 

1 Па три јарх Ар се ни је IV Ша ка бен та је 7. ју на (ст.кал) 1744. да ро вао ма на сти ру ан ти-
мис за ка пе лу у зво ни ку, а ми тро по лит Не на до вић је да ро вао ан ти мис по сле срећ ног за вр-
шет ка ча сне тр пе зе у ис тој ка пе ли у је сен 1752. го ди не. (Па вле Штра сер, Кти то ри и при-
ло жни ци ма на сти ра Ра ков ца у XVI II ве ку, Срем ски Кар лов ци 1998, 10, 17; АСА НУК, ПМА, 
va ria)

2 Го ди не 1742. Па вле Пе тро вић из Но вог Са да по кло нио је ма на сти ру јед ну сви ле ну 
пла шта ни цу. (Ди ми три је Ру ва рац, „Кти то ри и при ло жни ци ма на сти ра Ра ков ца“, Срп ски 
Си он, бр. 29, Срем ски Кар лов ци 1907, 474)

3 АСА НУК, ПМА, va ria. 
4 Сре бр ну Пе то хлеб ни цу (по су ду за све тих пет хле бо ва) су да ро ва ли ма на сти ру го-

спо дар Лу ка са су пру гом Ру жи цом 1609. го ди не. (Ла зар Мир ко вић, Ста ри не фру шко гор-
ских ма на сти ра, Бе о град 1931, 54; П. Штра сер, н. д., 5; АСА НУК, ПМА, va ria).

5 Го ди не 1637. за бе ле же но је да је кир Ни ћи фор да ро вао ра ко вач ком брат ству 14 сре-
бр них ча ша, 33 са ха на (бо го слу жбе ни по слу жав ни ци), 3 злат на вр ча. (Љу бо мир Сто ја но вић, 
Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, књ. 1, Бе о град 1982 (ре принт), док. бр. 1299).

6 Про и гу ман ма на сти ра Те о фан је 1702. го ди не до нео на по клон из Ру си је, осим мно-
штва бо го слу жбе них књи га од ко јих тре ба по себ но из дво ји ти је ван ђе ље сре бром око ва но, 
дар пу ков ни ка Да ни ла Апо сто ло ва, и фе лон од зе ле не сви ле, као и је дан бео са сре бр ним 
иви ца ма. (Ди ми три је Ру ва рац, „Кти то ри и при ло жни ци ма на сти ра Ра ков ца“, Срп ски Си он, 
бр. 29, Срем ски Кар лов ци 1907, 459).

7 П. Штра сер, н. д., 18; АСА НУК, ПМА, va ria.
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са по зла ће ним или по сре бре ним краг на ма, до оних нај про сти јих од гру-
бљег плат на (тур ског кро ја). Ђа кон ске одо ре су та ко ђе би ле од раз ли чи тих 
ма те ри ја ла, од нај фи ни јег до нај гру бљег кро ја, а спо ми њу се и две де чи је 
одо ре.8 

По себ но тре ба из дво ји ти ве ли ки омо фор цр ве не бо је са гра на ма и цве-
ћем, из ве зен сви лом, злат ном и сре бр ном жи цом. На ње му је из ве зе но ви-
ше сли ка из жи во та и смр ти Ису са Хри ста (као па стир, спа си тељ, рас пе ће, 
опла ки ва ње). Омо фор по ти че по са чу ва ном нат пи су из 1664. го ди не.9

Од оде ће, од но сно одев них пред ме та из два ја мо још и по ја се ве (гир тле) 
ко ји су би ли бо га то укра ше ни са сре бр ним и злат ним коп ча ма, а на чи ње ни 
од со мо та или да ма ста. По себ но се по сво јој ле по ти из два јао гиртл до нет 
из Је ру са ли ма, за бе ле же но да је ве о ма стар.10

Епи тра хи љи (26) су из дво је ни као по себ на гру па пред ме та у по пи су. 
Било их је раз ли чи тих, ве о ма бо га то укра ше них, прот ка них злат ним и сре-
бр ним ни ти ма. За не ке од њих је за бе ле же но да су ве о ма ста ри и из ли за ни 
од упо тре бе.11

При ре ђи вач овог по пи са, за ни мљи вог и вред ног за ис триј ску на у ку, је 
као по себ ну став ку на кра ју из дво јио опис ки во та, ко ји су се на ла зи ли у ма-
на сти ру. По ми њу се два ки во та, је дан ве ћи, са ле ве стра не од ула за у цр кву, 
у ко ме су се на ла зи ли де сна ру ка Све тог Про ко пи ја и прст ру ке Све тог Ге ор-
ги ја. У дру гом ма њем ки во ту, с де сне стра не на ла зи ле су се че сти це Све тог 
Ди ми три ја, као и че сти це Све тих Ку зме и Да мја на.12 У опи су (ви зи та ци ји) 
кар ло вач ког ми тро по ли та Јо ва на Ђор ђе ви ћа из 1771. по ми њу се ови ки во-
ти у ма на сти ру. Да нас је остао са мо је дан пра зан ки вот, без мо шти ју, ко ји 
се чу ва у би бли о те ци ма на сти ра.13

Мно ги од го ре опи са них цр кве них пред ме та су би ли из ло же ни на Зе-
маљ ској из ло жби у Бу дим пе шти 1885, о че му је у сво јим ра до ви ма за бе ле-
шку са чи нио Ди ми три је Ру ва рац.

На ве де ни и об ја шње ни по пис на во ди мо у це ли ни са на шим ин тер вен-
ци ја ма у угла стим за гра да ма. По пис гла си:

8 АСА НУК, ПМА, va ria.
9 Л. Мир ко вић, н. д., 54; АСА НУК, ПМА, va ria.
10 АСА НУК, ПМА, va ria.
11 Је дан епи тра хиљ је дар кар ло вач ког ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа из 1752. го-

ди не, ка да је осим ње га по кло нио ма на сти ру још и сре бр ни по јас са ис ки же ним би се ром и 
на ру кви це. (Ди ми три је Ру ва рац, „Кти то ри и при ло жни ци ма на сти ра Ра ков ца“, Срп ски 
Си он, бр. 29, Срем ски Кар лов ци 1907, 474; АСА НУК, ПМА, va ria)

12 Ки вот за мо шти Све тог Про ко пи ја је на чи нио 1699. го ди не ста рац Ма ка ри је, је ро-
мо нах у ма на сти ру Ра ков цу, у вре ме игу ма на кир Те о фа на и па три јар ха Ар се ни ја III Чар но-
је ви ћа. Ки вот је од др ве та и ор на мен ти сан је спо ља бе лим се де фом. На по клоп цу по ру бу 
се на ла зи и да нас сле де ћи нат пис: Сеи ки вот мо на сти ра Ра ков ца и сдје лах је го аз сми је ни 
ста рац Ма ка ри је је ро мо нах при игу ме ну кир Те о фа ну јер мо тог да би па три јарх кир Ар се-
ни је ахчθ [број из ра жен пу тем сло ва, озна ча ва 1699. го ди ну]. (Ди ми три је Ру ва рац, „Опис 
фру шко гор ских ма на сти ра од 1771“, Ар хив за исто ри ју срп ске пра во слав не кар ло вач ке ми-
тро по ли је, св. 2, Срем ски Кар лов ци 1913, 119; Л. Мир ко вић, н. д., 54–55; П. Штра сер, н. д., 6)

13 Ра ко вац је спа љен и опљач кан ви ше пу та то ком XX ве ка. Пр ви пут 1914. од стра не 
аустро у гар ске вој ске. Дру ги пут, од стра не уста ша по ха ран је у ле то 1941, да би тре ћи пут 
1943. уста ше, на жа лост, спа ли ле ма на стир до те ме ља и од не ле пре о ста ле ства ри из ри зни це. 
(Л. Мир ко вић, н. д., 55; Де јан Ме да ко вић, Фру шко гор ски ма на сти ри, Но ви Сад 2010, 530).
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Verzeichnuss
Deren in dem KLOSTER RAKOVACZ befindlichen Kirchen Gerätschaften 

und zum Gottes-Dienst gewidmeten Angehörungen.
1 Stenerner Consecrir Tisch
2 Seidene Antimis, neü
2 D[ett]o von Leinwand alt
1 Plastanicza, oder Consecri Tisch Decken, von geblumten Traget, mit blauen 

tafeteten gebräm
1 D[ett]o von seidener türkischen Materie
1 D[ett]o auf dem Leinwand gedruckte, völlig abgenutzt
2 D[ett]o von wiessen Leinwand
1 Silberne vergoldter Kelch von ausgetriebener Arbeit, im Futerall, samt allen 

zugehör, nehmlich 1 Patene, Stern, Communion Löfel, und Lenzen
2 D[ett]o Kleinere vergoldete von platter Arbeit ohne Futerall samt allen 

zugehör wie oben 
1 Kinoth, oder Silbernes Kästlein zur Behältnuss des Heiligthums
1 Kreütz mit silber beschlagen vergoldt in Futerall, Athos Berger. Arbeit, neü
1 D[ett]o Kleines in Futerall, neü
1 D[ett]o ohne Fuerall, neü
2 D[ett]o Kleinern ohne Futerall, neü
2 Grössere mit Steinern ausgezieret, ohne Futerall
11 D[ett]o Gross und Kleine, mit Steinern ausgeziret ohne Futerall, theils 

schon vüllig unbrechbahr theils noch zu gebrauchen
2 D[ett]o in Futerall
1 D[ett]o Kleiner ohne Futerall, in welchen ein Stückel von Kreütze, an 

welchen unser Heyland gekreytziget
7 Leichter von Composition, samt 5 eisernen Lichtbutzen
2 Klöcklein
1 Hand Becken und Kandel, von Kupfer
2 Zinnener Schlüssel zum Antidor
1 Silberen Petochlebnicza
1 Kleines zinnerens Gefäss zum Heiligen Oel
3 Silberne Mazalicza, womit man mit Heiligen Oel selbet
4 Silberne rauchfässen
1 Klein Kupfernes Kandel zum Wasser wärmen, samt dazu gehörigen sil-

bernen Opfer-Glass
6 Silberne Lahnen Winner Arbeit
16 D[ett]o Griechischer Arbeit
3 Silberne Schahlen oder Tesz
1 D[ett]o Kupferner vergoldt
1 D[ett]o von Kupfer

Kirchen Ornaten
1 Sakos von Silberfarbenen reichen Zeüch, mit auf rothen Atlas reich ge-

stickten Gebräm, vorauf 6 silberne und vergoldte Schalern, wie auch ein reich 
gestickten Kreütz

1 D[ett]o von grünnen Sammet, dessen Kragen und der Saum mit leithen 
breiten silbernen Spitzen umfasset abgenutzt
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1 Omophor, von rothen Türkischen Reichen Zeüch, an bayden Enden mit 
goldenen Franzen besetzt, worauf in Kreützen figuren reich ausgestickt sind

2 Sticherien, oder Bischöfliche Alben, von rothen reichen Zeüg mit blau 
geblunten Atlas gebrämt abgenutzt

1 Mitra oder Bischöfliche Insul von grünnen Sammet, auf welcher reichge-
strickte Figuren, mit Steinern und falchen Perlen besetzt

1 Phelon, oder Vesper-Mantel, von weissen halben reichen Zeüch mit das 
Leiden Jesu Christi vorstellenden Figuren, dessen Kragen und Saum auf rothen 
Atlas reichgestickt, und mit 3 Schmölzernen Figuren besetzt ist

2 D[ett]o von schwehren Reichen Zeuch, worauf der Kragen und der Saum 
mit Schwehren schmahlen Borten unfasset

2 D[ett]o von Viollet gestreift und geblumten Atlas, mit D[ett]o rothen ge-
bräumt, alt

1 D[ett]o von Garmasin halben Reichen Zeuch, mit grünnen D[ett]o ge-
bräum alt

1 D[ett]o von Rothen halb reichen Zeuch, mit schmahlen Borten und dem 
Kragen und am Rande besetzt, worauf statt Kreützes reich gestickte Figur Jesum 
Christum vorstellend, alt

1 D[ett]o von grünnen Halb reichen Zeüch mit rothen D[ett]o gebramt, alt
1 D[ett]o von Caffe farb halb reichen Zeüch, darauf der Kragen von gelben 

D[ett]o Zeüch, und der Saum mit breiten schmahlen silbernen Spitzen umge-
fasst, alt

1 D[ett]o von rothen geblumten Persianischen Zeüch, dessen Kragen von 
leichten Damast, und mit schmahlen leichten Spitzen besetzt, alt

1 D[ett]o von weissen ohngeblümten halben reichen Zeüch, worauf der 
Kragen von rothen schwahren D[ett]o Zeüch, und gebräm von rothen halben 
Damast, alt

1 D[ett]o von schwehren Carmesin Damast, mit grünnen D[ett]o gebrämt, alt
1 D[ett]o von blauen Perssianischen Zeüch, mit rothen reichen Zeüch-ge-

brämt, und um den Kragen mit schwehren goldenen Borten besetzt, abgenutzt
1 D[ett]o von weissen Atlas, mit roth geblümten Gross de tour gebrämt, 

und um den Kragen, mit goldenen Spitzet besetzt, abgenutzt
1 D[ett]o von Carmesin Damastt, mit grünnen D[ett]o gebrämt, völlig ab-

genutzt
1 D[ett]o von Vialet halben Reichen Zeüch, dessen Halfte von Violeten At-

las Kragen und enterar Rand aber von grünnen D[ett]o ist zerissen und völlig 
abgenutzt

1 D[ett]o von gelben gestreiften und geblümten seidenen Türkischen Zeüch
1 D[ett]o von gestrickten seidenen Türkischen Zeüch gebrämt, alt und ze-

rissen
1 D[ett]o gepfalumten Atlas, mit blauen Taffet gebrämt, alt und zerissen
1 D[ett]o von schwartzen Gross de tour, neü
11 D[ett]o von weissen Reitzischen Leinwand
1 Nabedrenik von rothen Sammet, reich gestickt, mit gestickten Figuren 

besetzt, und goldenen quasten behangen, neü
1 D[ett]o von Violeten Sammet, mit reich gestickten Kreütze abgenutzt
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2 Diacons Sticharien, von schweren licht blauen Damast gebrämt mit gelb 
geblümten Persianischen Zeüch, und um den Kragen mit schweren goldenen 
Borten besetzte

1 D[ett]o von rothen Sammetenen Blusch
1 D[ett]o von Viollet halb reichen Zeüch, abgenutzt
1 D[ett]o von rothen türkischen reichen Zeüch, völlig abgenutzt
1 D[ett]o von rothen Raichen Zeüch mit rothen Sammet gebrämt, zarissen
1 D[ett]o von gelben geblümten Gross de tour mit grünnen D[ett]o ungeben
1 D[ett]o von grünnen Sammet, mit D[ett]o rothen umgefaset, alt
1 D[ett]o von silberfarb Gross de tour, dessen Kragen von gelb und scwart-

-melirten Sammet völlig abgenutzt
2 D[ett]o von rothen Atlas, völlig abgenutzt
1 D[ett]o von roth seidenen leichten türkischen Zeüch
4 D[ett]o von zerschiedenen Farben, seidenen Zeüchs, völlig abgenutzt, und 

nicht mehr zu gebrauchen
2 D[ett]o für die Kinder, von gestraiften Atlas
12 D[ett]o von weissen Raitischen Leinwand
1 Epitrachil oder Stols, von gelben halben Reichen Zeüch mit Silbernen 

Creginen und Franzen besetzt, und mit Silbernen leichten Spitzen umfasset, neü
1 D[ett]o von Violet halb reichen Zeüch, mit goldenen Franzen, und längst 

durch die Mitte mit schwehren goldenen Borten besetzt, wie auch mit schmahlen 
D[ett]o ungefast, alt

1 D[ett]o von rothen Reichen Zeüch mit goldenen Franzen und schwehren 
Borten durch die Mitte, und um den Rand besetzt, alt

1 D[ett]o von Rothen Reichen Zeüch, mit goldenen Creginen, gold[enen] und 
rothseidenen Franzen besetzt, und mit Silbernen leichten Spitzen umgeben, alt

1 Epitrachil oder Stols von Mer grünnen reichen Zeüch, mit Gold und 
grünseidenen Franzen, dan mit goldenen Borten, alt

1D[ett]o von gelben halb reichen Zeüch mit goldenen Franzen und Borten 
besetzt, alt

1D[ett]o von blauen halb reichen Zeüch, mit goldenen Franzen und Silber-
nen Borten umfasset, alt

1 D[ett]o von rothen Sammet, mit roth und gelb seidenen Franzen und Sil-
bernen Borten umfasset, alt

1 D[ett]o von grün geblümten Traget mit weiss und grün seidenen Franzen 
besetzt, dann mit sehr schmahlen silbernen Spitzen umgeben, alt

2 D[ett]o von violet geblümten Traget, mit weiss roth und grün seidenen 
Franzen besetzt, neü

1 D[ett]o von grünnen Traget mit roth seidenen Franzen besetzt, und sil-
berner Schnur umfasset

1 D[ett]o von blauen halben Damast, mit goldenen und gelbseidenen Frant-
ze dann den schmahlen goldenen Spitze, alt

1 D[ett]o von türkischen blauen reichen Zeüch, durch die Mitte mit schweh-
ren goldenen Borten besetzt, abgenutzt

1 D[ett]o von schwartzen Gross de tour, mit weiss seidenen Franzen
6 D[ett]o von zerschiedenen seidenen Materien, alle mit seidenen Franzen 

besetzt, völlig abgenutzt
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1 Girtel von Carmesin Sammet mit Gold gestickt, mkit Silbernen Schlüs-
sen, neü

1 D[ett]o von Carmesin Sammet mit gold gestickt, und statt Schlüssen mit 
gestickten Figuren, neü

1 D[ett]o von Silber geschlagen vergoldt mit perlen gezieret, darauf an 
Schlussen silberne Kette und 1 grosser silberner Knopf henget

7 D[ett]o von türkisch schlechten Silber geschlagen, und vergoldt
1 D[ett]o von breiten schwehren silbernen Borten umgefast, und silobernen 

Schlüssen
1 D[ett]o von 3 zusammen gesetzten halb reichen Bändern, samt grossen 

silbernen Schlüssen
1 Girtel Jerosolamitanischer, mit silbernen Schlüssen, alt
1 D[ett]o von breiten schwehren goldenen Borten ohne Schlüssen abgenutzt
1 D[ett]o von Gerichisch halb reich gewirckten Band, samt silbernen 

Schlüssen
2 D[ett]o von schwartzen Gross de tour
1 Diacons Orar, von Carmasin Sammet, darauf durchaus schwehrer breiten 

Goldener Borten belaget, und gross reichgestickte Buchstaben vorhanden sind
2 D[ett]o von gelben Taffet, mit seidenen Franzen besetzt, und silbernen 

schmahlen Borten umfasset
1 D[ett]o von rothen breiten reichen Band, mit schmahlen Borten umgeben 

abgenutzt othen halbreichen Zeüch mit seidenen quasten besetzt, abgenutzt
1 D[ett]o Grünnen reichen Zeüch, mit seidenen Franzen abgenutzt
1 D[ett]o von Sammetenen Blusch, mit seidenen Franzen, und sehr schmah-

len Borten, alt
1 D[ett]o von roth-grün und Blau melirkten Sammet, mit grossen seidenen 

Franzen, abgenutzt
1 D[ett]o von grün geblümte Traget mit Franzen besetzt, und schmahlen 

Borten umfasset, alt
1 Paar Narukvicza, oder Manipel von Carmesin Sammet, reich gestickt, 

und gestickten Figuren besetzt, neü
1 Paar D[ett]o theils von Sammet, theils von Atlas, mit gold gestickt, alt
9 Paar D[ett]o von schwehren und leichten Reichen Zeüch, theils mit Bor-

den theils mit Spitzen
12 Paar D[ett]o von zerschiedener seidener Materie theils mit schmahlen 

Borten, theils mit schmahlen Spitzen
1 Darci oder Kelch Deckhen, von gelben halben reichen Zeüch, mit sehr 

schwehren und breiten silbernen Borten umfasset, in 3 Stücken, neü
1 D[ett]o von rothen halben Reichen Zeüch, besetzt und umfasset, mit gol-

denen Spitzen in 3 Stück
1 Darci, oder Kelch Decken auf Taffet getruckte in § stücken
3 D[ett]o von zerschiedener Materie, worunter einige Stücke gestärkt, in 9 

ungleichen Stücken
1 Grosse roth Damestene Kirche Fahne mit weiss und roth seidenen Fran-

ser und quasten behangen
1 D[ett]o kleinere von grünen Taffet, mit weise und grün seidene Franzen 

und quasten behangen
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1 Grosses Lustrum von Cristall
2 Analogion, oder Pult, samt der Decken von blauen sammetenen Blusch, 

mit seidenen Franzen behangen, zum Lesen das Heil[igen] Evangelii
1 Tetrapodion marmorirt
Das Templo, oder Alters Schied-Wand Tischler, und sildhauer Arbeits 

durch aus gemahlt, an dessen 3 Tühren befindlich 3 Cattoneum fürhängen, wie 
auch an dessen bayden Seiten 2 Kivoth oder Höltzerne Kästlein zur Behaltnuss 
Heiligen Reliquien, worinnen zu lincker Seite, die rechte Hand des Heiligen 
Martyris Procopii, der daum des Heil[igen] Georgii novi, und ein sehr kleiner 
Theil, von Reliquien des Heiligen Martyers Demetrii zu sehen, und rechter Seite 
aber in einer Silbernen Schechtel, sehr kleine Theile von Reliquien, der Heiligen 
Cosma und Damiani

2 Pevnicza, oder Chorus Tischler, und Bildhauer Arbeits gemahlet
2 Biserne grosse Leichter vor den Alter rechts, und lincks stehende
2 D[ett]o etwas kleinere

Sig[natum] Kloster Rakovacz

(АСАНУК, ПМА, Varia)

A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE RAKOVAC MONASTERY

by

Vladan S. Gavrilović

Summary

According to a legend, the first mentioning of the Rakovac Monastery dates from 1498, 
which would include it among the oldest monasteries in the Holy Mountain Fruška Gora. It 
was destroyed several times during the Turkish rule in Srem, and under the Habsburgs it 
became a very important literary and transcription centre of the Serbian nation, specially at 
the beginning of the 18th century, when the famous Rakovac Srbljak was written in the 
Monastery in 1714. Since very little is known in history about the ways how the objects for 
religious service got to the Monastery, every, even the smallest fact about that deserves our 
attention. Within that framework, we present a list of the property from the end of the 18th 
century which is kept in the Archives of The Serbian Academy of Sciences and Arts in 
Sremski Karlovci. Unfortunately, a great deal of the church riches was irretrievably lost 
during the 20th century, due to robbery and burning of monasteries by the Austrian-Hungar-
ian and Croatian Ustasha army, that is its partial destruction during World War I and total 
destruction during World War II. 

Key words: monastery Rakovac, sacred items, objects for religious service, Habsburg 
Monarchy 
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Ур о ш  С т а н к о в и ћ

ПАВЛЕ СТАМАТОВИЋ У СРПСКОМ 
НАРОДНОМ ПОКРЕТУ 1848/49.

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о ак тив но сти ма но во сад ског про те Па вла 
Ста ма то ви ћа то ком Срп ског на род ног по кре та 1848/49. У ове две ре во лу ци о-
нар не го ди не про та се по ја вљи вао у нај ра зли чи ти јим уло га ма – по сла ни ка 
Мај ске и Сеп тем бар ске скуп шти не, вој ног све ште ни ка, чла на Глав ног од бо ра 
Срп ске Вој во ди не, ди пло ма те и дру гим. Же ле ћи да ис црп ни је при ка же Ста-
ма то ви ће во уче шће у ре во лу ци о нар ним де ша ва њи ма, аутор је ко ри стио ар хив-
ску гра ђу, об ја вље не збир ке из во ра, та да шњу штам пу и ли те ра ту ру. По да ци 
ко је је у њи ма про на шао тре ба ло би да по ка жу ко ли ко је Ста ма то вић сво јом 
ро до љу би вом де лат но шћу за ду жио Срп ски на род ни по крет.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Па вле Ста ма то вић, Срп ски на род ни по крет 1848/49, 
Сло вен ски кон грес у Пра гу, Сеп тем бар ска скуп шти на, ди пло мат ске ак тив-
но сти у Срп ском на род ном по кре ту.

I

Још од мла до сти Па вле Ста ма то вић је био рев но стан на ци о нал ни пре-
га лац. Ње го ва љу бав пре ма срп ству у пу ној ме ри је до шла до из ра жа ја на 
по љу пу бли ци сти ке, где је об ја вљи вао члан ке ис пу ње не ро до љу бљем нај-
ра зно вр сни јег са др жа ја – тек сто ве ко ји апе лу ју на по бољ ша ње на род не про-
све те, исто ри о граф ске ра до ве, би о гра фи је зна ме ни тих Ср ба, са ста ве ко ји 
под сти чу ме ђу сло вен ску са рад њу и слич но.1 Ипак, Ста ма то ви ће ва на ци о-
нал на де лат ност не до сти же вр ху нац у сфе ри пу бли ци сти ке, не го у Ре во-
лу ци ји 1848/49.

Ре во лу ци о нар не 1848. и 1849. Ста ма то вић је до че као као ис ку сан на-
ци о нал ни по сле ник. Као та кав, мо гао је знат но да до при не се по ку ша ји ма 
да се за срп ски на род на кон Ре во лу ци је из бо ри бо љи по ло жај. То га је био 
свестан и пред вод ник срп ског по кре та, па три јарх Јо сиф Ра ја чић. Сто га уоп-
ште не из не на ђу је Ста ма то ви ће во ак тив но уче шће у Срп ском на род ном по-
кре ту, као ни ша ро ли кост ду жно сти ко је су му та да би ле по ве ра ва не.

1 Ви ше о Ста ма то ви ће вој пу бли ци стич кој де лат но сти вид. у У. Стан ко вић, „Па вле 
Ста ма то вић као на ци о нал ни пу бли ци ста“ (рад у ру ко пи су).
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О то ме шта је све Ста ма то вић ра дио за вре ме Ре во лу ци је по сто ји ре-
ла тив но пу но из во ра и ли те ра ту ре. По ко ли чи ни по да та ка тре ба из дво ји ти 
дру ги и тре ћи том збир ке об ја вље них до ку ме на та о Срп ском на род ном по-
кре ту под на зи вом А magyarországi 1848–1849-iki szerb fölkelés történеnete2 
ма ђар ског исто ри ча ра Ј. Ти ма и мо но гра фи ју М. Пре ло га, Сла вен ска ре не-
сан са 1780–1848.3 Али, у пр вој се Ста ма то ви ће ве мно го број не ак тив но сти 
са мо до ти чу без ика кве раз ра де, док се дру га го то во ис кљу чи во за др жа ва 
на са мо јед ном аспек ту ње го ве де лат но сти у Срп ском на род ном по кре ту – 
уче шћу на Сло вен ском кон гре су у Пра гу. 

Из тог раз ло га по сто ји по тре ба да се ка же не што ви ше о свим Ста ма то-
ви ће вим ак тив но сти ма то ком Ре во лу ци је. Син те за ко ја би по ку ша ла да их 
об у хва ти ко ли ко је год то мо гу ће у из ве сној ме ри би обо га ти ла са зна ња о 
жи во ту и ра ду не ка да шњег но во сад ског про те. Про у чавајући из во ре ко ји 
се од но се на Ста ма то ви ће во уче шће у Срп ском на род ном по кре ту, од лу чи ли 
смо да са ми на чи ни мо по ку шај јед не та кве син те зе.

II

Пред ре во лу ци о нар но ко ме ша ње за хва ти ло је Ју жну Угар ску у мар ту 
1848. Ат мос фе ра ко ја је та да за вла да ла ме ђу срп ским жи вљем за ре зул тат 
је има ла из ра ду не ко ли ци не „зах те ва ња“, ис пу ње них же ља ма на ци о нал не 
и со ци јал не при ро де. Јед но од та квих зах те ва ња, у 16 та ча ка, усво ји ла је и 
но во сад ска оп шти на 15. мар та.4 

Зах те ва ња је у По жун но си ла по себ на де ле га ци ја, у чи јем је са ста ву 
био и Ста ма то вић. Иза сла ни ци су зах те ве Ср ба Но во са ђа на нај пре из ло жи-
ли 8. апри ла у ма ђар ској ди је ти. Прем да по здра вље ни апла у зом и уз ви ци ма 
„éljen!“ (мађ. „жи вео“!), у са бо ру ни су по сти гли при зна ње срп ских пра ва. 
За то су до не ли од лу ку да по се те па ла ти на Сте фа на, пред сед ни ка ма ђар ске 
вла де гро фа Ла јо ша Ба ћа њи ја и ми ни стра фи нан си ја Ла јо ша Ко шу та. То су, 
9. апри ла, и учи ни ли. 

За да љи раз вој до га ђа ја нај зна чај ни ји је био су срет де пу та ци је са Ко шу-
том, ка сни јим не при ко сно ве ним во ђом ма ђар ског ре во лу ци о нар ног по кре та. 
На срп ске зах те ве за при зна ње соп стве не на род но сти Ко шут је од го во рио 
опа ском да сва ки на род мо ра да има и соп стве ну вла ду. Ка да му је је дан од 
иза сла ни ка, Ђор ђе Стра ти ми ро вић, по ру чио да ће Ср би оства ре ње сво јих 
пра ва тра жи ти на дру гом ме сту ако га не до би ју у По жу ну, Ко шут је од ре-
а го вао ре че ни цом да су то ре чи ве ле и зда је и ка ко са мо мач мо же да ре ши 
су коб из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра.5

2 J. Thim, А magyarországi 1848–1849-iki szerb fölkelés történеnete II (да ље = Thim II), 
Bu da pest 1930, 136, 194–195, 223–224, 268; III (да ље = Thim III), Bu da pest 1935, 153, 457–460, 
571–572, 580–581.

3 M. Pre log, Sla ven ska re ne san sa 1780–1848, Za greb 1924, 253, 255, 258, 338, 339, 345, 
355, 356, 359, 364, 365, 370, 377, 378, 384, 385.

4 Да ту ми у ра ду су на ве де ни пре ма ју ли јан ском ка лен да ру.
5 М. Пе тров, „Ла још Ко шут и Ср би ре во лу ци о нар не 1848–1849. го ди не“, Збор ник за 

исто ри ју Ма ти це срп ске, бр. 61–62 (2000), 74–75.
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У вој во ђан ским ме сти ма, због за о штра ва ња од но са из ме ђу Ср ба и Ма-
ђа ра, све се ви ше осе ћа ло вре ње. И до ма ћи и стра ни из во ри онога вре ме на 
го во ре о Ста ма то ви ћу као јед ном од нај ва жни јих срп ских на ци о нал них 
рад ни ка у пред ре во лу ци о нар ном пе ри о ду. У том сми слу он се пр ви пут по-
ми ње у ве зи са по бу ном у Ки кин ди, 12. апри ла.

Под стак нут го во ром ре во лу ци о нар ног омла дин ца Ђор ђа Ра да ка о срп-
ским пра ви ма, на род је то га да на са згра де ки кинд ског ма ги стра та ски нуо 
ма ђар ску и ока чио срп ску за ста ву, а у об ра чу ни ма ко ји су на кон то га усле-
ди ли уби је на су два се на то ра. Вр хов ни су ди ја Ве ли ко ки кинд ског ди стрик та 
Лу ка Кен ђе лац, за под стре ка ча те по бу не озна чио је Ста ма то ви ћа, ка рак те-
ри шу ћи га као јед ног од пред вод ни ка срп ског по кре та.6

Исто та ко, у крат кој би о гра фи ји Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа у лај пци шком 
ча со пи су Gren zbo ten за 1849, Ста ма то вић је опи сан као је дан од „нај же шћих 
срп ских аги та то ра“, ко ји је у Ре во лу ци ју уву као бу ду ћег вој ног ко ман дан-
та вој во ђан ских Ср ба, до та да по ву че ног и уду бље ног у књи жев ни рад.7 О 
бли ским ве за ма из ме ђу Стра ти ми ро ви ћа и Ста ма то ви ћа го во ри и А. Шприн-
гер. Пре ма ње го вим тврд ња ма, Стра ти ми ро вић је уз по моћ свог уја ка (sic!) 
Ста ма то ви ћа при до био по је ди не при ста ли це ме ђу све штен ством.8

У пор ти но во сад ске Са бор не цр кве 19. апри ла је одр жан збор на ко ме 
је мно штво на ро да оку пље ног из Ба на та, Бач ке и Сре ма упо зна то с учин ком 
де пу та ци је по сла те у По жун. Том при ли ком го вор ни ци су ис ти ца ли да ма-
ђар ска вла да же ли да по ма ђа ри Ср бе, што се нај бо ље ви ди из чи ње ни це да 
је 1840. до нет за кон ко ји пред ви ђа да се цр кве ни про то ко ли во де на ма ђар-
ском и оба ве зу је пра во слав не све ште ни ке да у од ре ђе ном ро ку на у че тај 
је зик.

Раз љу ћен овим по да ци ма, на род је упао у Са бор ну цр кву и зах те вао од 
Ста ма то ви ћа да из не се цр кве не про то ко ле и чи та из во де из њих, пр во на 
срп ском, а за тим и на ма ђар ском је зи ку. Ме ђу тим, ка да је по чео да чи та на 
ма ђар ском, за тра жи ли су да пре да про то ко ле. При вид но не ра до, про та је 
по пу стио пред зах те ви ма све ти не, на кон че га су про то ко ли за па ље ни.9

Це не ћи да је скуп шти на нај ме ро дав ни је ме сто за до но ше ње од лу ке о 
на ред ним ко ра ци ма срп ског на ро да, велики број љу ди из Сре ма, Ба на та, 
Бач ке и Вој не гра ни це за пу тио се из Но вог Са да у Срем ске Кар лов це код 
ми тро по ли та Ра ја чи ћа, у же љи да из деј ству је ње но са зи ва ње. У ре до ви ма 
на ро да на ла зио се и Ста ма то вић, ко ји је ус пут, ка ко ве ли З. Ка пер, др жао 
„оштре“ по ли тич ке го во ре.10

Ми тро по лит ни је био на кло њен са зи ва њу скуп шти не, али га је оку-
пље на ма са убе ди ла у су прот но. На вод но му је упра во Ста ма то вић пру жио 

6 Вид. З. Ђе ре, „Днев ник кра љев ског ко ме са ра Пе тра Чар но је ви ћа из 1848. го ди не“, 
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 61–62 (2000), 248.

7 S. Z. M, „Ge org von Stra ti mi ro vic“, Gren zbo ten, VI II/2 (1849), 164. 
8 A. Sprin ger, Geschic hte Österreichs se it dem Wi e ner Fri e den 1809, II, Le ip zig 1865, 451. 

Тре ба на по ме ну ти да по да так о срод ству Стра ти ми ро ви ћа и Ста ма то ви ћа ни смо ус пе ли да 
про на ђе мо ни на јед ном дру гом ме сту.

9 М. Пе тров, н. д., 76; Thim II, 136.
10 З. Ка пер, Срп ски по крет у ју жној Угар ској (са не мач ког пре вео С. Ј. Здрав ко вић), 

Бе о град 1870, 59.
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ка лен дар ра ди од ре ђи ва ња да ту ма скуп шти не. Ипак, тај да тум ни је од ре дио 
сам Ра ја чић, већ је дан од оку пље них ко ји је, на ње го во пи та ње ка да скуп-
шти на тре ба да бу де одр жа на, по ка зао на 1. мај.11

На не ми ре ко ји су из би ли у не ким ме сти ма Бач ке и Ба на та ма ђар ска 
вла да је 26. апри ла од го во ри ла име но ва њем та ми шког гро фа Пе тра Чар но-
је ви ћа за ван ред ног и опу но мо ће ног кра љев ског ко ме са ра за Ју жну Угар ску. 
Чар но је вић је за вео пре ки суд за под руч је ба нат ских жу па ни ја, Шај ка шке, 
Но вог Са да, Сом бо ра, Ара да и Те ми шва ра. У та квим усло ви ма се, на рав но, 
ни је мо гло ни по ми шља ти на одр жа ва ње скуп шти не у Но вом Са ду. Сто га 
је ми тро по лит слао де ле га ци је да одо бро во ље кра љев ског ко ме са ра на уки-
да ње пре ког су да.

На че лу јед ног од по слан ста ва био је и Ста ма то вић. Ка ко на по ри ње-
го вог иза слан ства ни су уро ди ли пло дом, оно је, пре ма тврд њи про фе со ра 
бе о град ског Ли це ја Еми ли ја на Јо си мо ви ћа, ишло да се до го ва ра са Но во-
са ђа ни ма где би скуп шти на тре ба ло да се одр жи.12

Пре одр жа ва ња скуп шти не би ло је нео п ход но од ре ди ти на чин на ко ји 
ће би ти иза бра ни ње ни по сла ни ци. То је 27. апри ла учи нио ми тро по лит, упу-
тив ши свим епи ско пи ма рас пис у ко ме је би ло на зна че но да сва ка зна чај ни ја 
цр кве на оп шти на тре ба да иза бе ре по два по сла ни ка за пред сто је ћу скуп шти-
ну. Истим рас пи сом Ра ја чић је под ву као да по сла ни ци мо ра ју пре скуп шти не 
да до ђу код ње га ра ди са ве то ва ња о нај ва жни јим по ли тич ким пи та њи ма.13

Бач ка ди је це за је на збо ру у Ку ли из ме ђу 27. и 30. апри ла за сво је по-
сла ни ке иза бра ла Ста ма то ви ћа и ста пар ског па ро ха Ла за ра Гру ји ћа.14 Сле-
ду ју ћи ми тро по ли то вом на ло гу, Ста ма то вић је до шао у Кар лов це. Оста је 
нам, ипак, не ја сно, ка кву је уло гу имао у та мо шњим де ша ва њи ма од 30. 
апри ла.

По сла ни ци и оку пље ни на род су тог да на по ули ца ма Кар ло ва ца и у 
за тво ре ним про сто ри ма раз ме њи ва ли ми шље ња о то ме шта срп ски на род 
тре ба да по ста ви као по ли тич ке ци ље ве и на ко ји на чин би би ло нај по год-
ни је да их оства ри. Не ки од ис так ну ти јих на род них пр ва ка су ис ко ри сти ли 
при ли ку да одр же го во ре о то ме. 

Из во ри се ра зи ла зе око то га је ли и Ста ма то вић био је дан од го вор ни ка. 
Бе о град ске Срб ске но ви не га из два ја ју као јед ног од нај за па же ни јих бе сед-
ни ка, али у ру ко пи су Исто ри ја бу не 1848–49. Ђор ђа Ра да ка, јед ног од са вре-
ме ни ка и уче сни ка у Срп ском на род ном по кре ту, про ти но име је пр во бит но 
би ло на ве де но али је ка сни је пре цр та но.15

Би ло ка ко би ло, Ста ма то вић је уче ство вао на Мај ској скуп шти ни. До-
ду ше, ни је по зна то је ли про та ак тив но су де ло вао у фор му ли са њу од лу ка 
Скуп шти не, али је сва ка ко сма тран јед ним од ње них нај зна ча ни јих уче-
сни ка. То се ви ди из чи ње ни це да се ње го во име на ла зи ме ђу пот пи сни ци-

11 З. Ка пер, н. д., 60.
12 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–1849 (одг. уред ник Р. Пе ро-

вић), Бе о град 1952, 246.
13 Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни III, Но ви Сад 1963, 229.
14 Све об ште ју го сла вен ске и серб ске на род не но ви не, бр. 44 од 12. V 1844, 178.
15 Срб ске но ви не, бр. 36 од 2. V 1848, 247; Ђ. Ра дак, Исто ри ја бу не 1848–49, 136, Ру-

ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (да ље = РОМС) М 4771.
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ма пред став ке од 2. ма ја, ко јом по сла ни ци оба ве шта ва ју аустриј ског ца ра о 
из бо ру ми тро по ли та Ра ја чи ћа за па три јар ха, а пу ков ни ка Огу лин ске гра-
ни чар ске ре ги мен те Сте ва на Шу пљик ца за вој во ду.16

И по окон ча њу Скуп шти не про та је остао ак ти ван. У Кар лов це је 5. 
ма ја као иза сла ник хр ват ског ба на Јо си па Је ла чи ћа до шао књи жев ник Иван 
Ку ку ље вић. По здра вио је Глав ни од бор Срп ске Вој во ди не у име ба на и хр ват-
ског на ро да, на че му су му за хва ли ли Ста ма то вић и члан Од бо ра Алек сан дар 
Ко стић. На ред ног да на из вр шен је ода бир де ле га та за Сло вен ски кон грес у 
Пра гу. У де пу та ци ју су, по ред Ста ма то ви ћа, ушли Ни ка нор Гру јић, Јо ван 
Су бо тић и Ђор ђе Сто ја ко вић.17

По сле из бо ра за де пу та та Ста ма то вић је на крат ко бо ра вио у За гре бу 
и раз го ва рао са ба ном Је ла чи ћем. О то ме све до чи пи смо ка сни јег срп ског по-
ве ре ни ка у Лон до ну и Па ри зу Сте фа на Хер ка ло ви ћа не по зна тој лич но сти, 
у ко ме се на ла зе по да ци да су у За гре бу би ли Ста ма то вић и иза слан ство 
шај ка ша ко је се вра ћа ло из Бе ча и ка ко су „обе све (sic!) стра не (про та и 
шај ка ши, под ву као У. С.) с ба ном вр ло за до вољ не“. Ста ма то вић је кре нуо 
из За гре ба 9. ма ја.18 

У ово вре ме, по све му су де ћи 12. ма ја, из вр ше на је ре ста у ра ци ја но во-
сад ског ма ги стра та. У на ро ду про зва на „ба гре на шком“ (јер су ра та ри на њу 
до ла зи ли са ба гре мо вим гра на ма, под ву као У. С.), оста ла је упам ће на као 
ре ста у ра ци ја ко ја је за по сле ди цу има ла из бор чи сто срп ског ма ги стра та. 
М. По лит-Де сан чић, по то њи пр вак вој во ђан ске Ли бе рал не стран ке, на во ди 
да је Ста ма то вић имао за па же но уче шће у овој ре ста у ра ци ји, али нас не 
оба ве шта ва у че му се оно са сто ја ло.19

Ста ма то ви ћа је у дру гој по ло ви ни ма ја че ка ла ду жност по сла ни ка на 
Сло вен ском кон гре су. Пре по ла ска, Гру јић и он су од па три јар ха до би ли 
на лог да за мо ле пер ја ни це че шког по кре та Па вла Ша фа ри ка, Фран ти ше ка 
Па лац ког и Ве ће сла ва Хан ку, као и оста ле нај зна чај ни је уче сни ке Кон гре-
са, да ути чу да се ста ро сло вен ски про гла си за оп шти је зик сло вен ске књи-
жев но сти.20 Не ма сум ње, овај пред лог је имао за циљ учвр шћи ва ње ве за 
ме ђу Сло ве ни ма пред од суд не да не ко ји су их че ка ли.

Де пу та ци ја је 18. ма ја при спе ла у Праг, где ју је до че ка ло око 5.000 љу ди. 
Ка ко је би ло пред ви ђе но да се уче сни ци Кон гре са по де ле у три сек ци је – 
ју го сло вен ску, пољ ско-ру син ску и че шко-сло вач ку, истог да на је одр жан 
са ста нак на ко ме су иза бра ни по ве ре ни ци за ор га ни за ци ју та три од се ка. 
Ста ма то ви ћу је, уз Хр ва та Дра гу ти на Ку шла на и Сло вен ца Стан ка Вра за, 
по ве ре но да ор га ни зу је ју го сло вен ску сек ци ју.21

16 Тhim II, 223–224. На по ме не ра ди, на пред став ци је би ло пот пи са но 124 од 375 по-
сла ни ка Скуп шти не.

17 Срб ске но ви не, бр. 47 од 11. V 1848, 276; Ј. Су бо тић, Ав то би о гра фи ја II, Но ви Сад 
2009, 89.

18 Тhim II, 268.
19 М. По лит-Де сан чић, Ка ко је то би ло у нас Ср ба у бу ни го ди не 1848, Но ви Сад 1996, 

83. Оп шир ни је о ре ста у ра ци ји но во сад ског ма ги стра та из 1848. вид. у В. Ста јић, Гра ђа за 
по ли тич ку исто ри ју Но вог Са да, Но ви Сад 1951, 253–255.

20 Н. Гру јић, Ав то би о гра фи ја, Срем ски Кар лов ци 1907, 58.
21 А. Фо ри шко вић, „Из ве штај де ле га ци је Ср ба из Угра ске са Све сло вен ског кон гре са у 

Пра гу 1848“, Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске, 51 (1968), 80; М. Pre log, n. d., 338.
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Сво ју пр ву сед ни цу ју го сло вен ски од сек је одр жао 19. ма ја. Ста ма то вић 
је иза бран за пред сед ни ка сек ци је и јед ног од ње них 16 чла но ва у Ве ли ком 
од бо ру Кон гре са.22 Про та се ни је нај бо ље сна ла зио у уло зи пред сед ни ка, 
па је Ђор ђе Сто ја ко вић узео ор га ни за ци ју ра да од се ка у сво је ру ке.23

На дру гој сед ни ци, 20. ма ја, чла но ви сек ци је су упу ти ли до пис оста-
лим од се ци ма, тра же ћи да Кон грес од ре ди де пу та ци ју чи ји ће за да так би ти 
да аустриј ском ца ру пред ста ви од лу ке Мај ске скуп шти не за јед но са срп ским 
иза слан ством ко је тре ба да се на ђе на беч ком дво ру 24. ма ја. Тај до пис су 
пот пи са ли Ста ма то вић као пред сед ник и Су бо тић као се кре тар од се ка.24

Ста ма то вић је 23. ма ја на Вац лав ском тр гу у цен тру Пра га из вр шио 
пра во слав но бо го слу же ње на сло вен ском је зи ку. Ли тур ги ји је при су ство ва ло 
от при ли ке 50.000 љу ди свих уз ра ста. Ста ма то вић је том при ли ком по ме-
нуо не ка од нај зна чај ни јих име на срп ске, че шке и исто ри ја оста лих сло вен-
ских на ро да (ца ра Ду ша на, Ка ра ђор ђа, Ја на Жи шку, Пе тра Ве ли ког и др.), 
чи ме је ја ко об ра до вао оку пље но мно штво.25 Без сум ње, Ста ма то вић је 
овим бо го слу же њем при ба вио се би не у по ре ди во ве ћу сла ву не го ра дом на 
Кон гре су.

Сле де ћег да на се на сед ни ци Ве ли ког од бо ра од лу чи ва ло о зах те ву ју-
го сло вен ске сек ци је о сла њу де пу та ци је ца ру. Ша фа рик је из нео став да би 
у ту свр ху мо гло да по слу жи иза слан ство ко је ће Кон грес по сле за вр шет ка 
свог ра да по сла ти вла да ру. Ме ђу чла но ви ма срп ске де ле га ци је у по чет ку 
ни је по сто ја ла са гла сност у ве зи са овим пред ло гом. Ста ма то вић је де лио 
Ша фа ри ко во ми шље ње, али је Су бо тић зах те вао да се иза слан ство Кон гре-
са нео д ло жно упу ти мо нар ху. Тек ка сни је је и он при стао на на кнад но сла-
ње де пу та ци је. Је дан од де ле га та је, пре ма од лу ци ју жно сло вен ске сек ци је 
од 27. ма ја, тре ба ло да бу де и Ста ма то вић.26

Бом бар до ва ње Пра га, из вр ше но 31. ма ја на за по вест ко ман дан та аустриј-
ске вој ске у Че шкој кне за Вин ди шгре ца, пре ки ну ло је рад Кон гре са. Усле-
дио је же сток су коб из ме ђу пра шког на ро да и цар ске вој ске. У та квим окол-
но сти ма на оста нак у Пра гу се ни је мо гло ни по ми сли ти, па је Ста ма то вић 
за јед но са Гру ји ћем на пу стио „Злат ни град“.27

Њих дво ји ца су нај пре оти шли у Пар ду би це28, у ко ји ма су се за др жа ли 
шест да на, а по том у Ро јич.29 При мив ши ве сти да су Кар лов ци бом бар до ва-
ни и по па ље ни а хр ват ски бан Је ла чић ли шен до сто јан ства и вој нич ке ча сти, 
Ста ма то вић и Гру јић су по шли у За греб. Та мо их је уред ник Сла вен ског ју га 
Ни ко ла Кре стић уте шио из ја вом да су Кар лов ци би ли „са мо“ за су ти то пов-
ском паљ бом вој ске из Пе тро ва ра ди на.30

22 M. Pre log, n. d., 339; А. Фо ри шко вић, н. д., 80.
23 Н. Гру јић, н. д., 59.
24 M. Pre log, n. d., 355–356; А. Фо ри шко вић, н. д., 81.
25 А. Фо ри шко вић, н. д., 81–82; 
26 M. Pre log, n. d., 364–365, 378.
27 Н. Гру јић, н. д., 60.
28 Град и област у сре ди шњем де лу Че шке.
29 Да нас Ро га тец у Сло ве ни ји.
30 Н. Гру јић, н. д., 61.
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Пре Ста ма то ви ће вог и Гру ји ће вог до ла ска у За греб, Хр ват ски са бор је 
на за се да њу ко је је по че ло 24. ма ја при знао од лу ке Мај ске скуп шти не. Ова 
вест сва ка ко је би ла ве лики под сти цај срп ском по кре ту за да љи на ста вак 
бор бе. Част да у Кар лов це до не се до бар глас из За гре ба, тач ни је из вод са-
бор ске од лу ке, при па ла је упра во Ста ма то ви ћу.31

На кон по врат ка у Вој во ди ну Ста ма то ви ћа је за те као рат про тив Ма ђа-
ра. Вођ ству срп ског по кре та је би ло ја сно да је ди но мо би ли за ци ја це ло куп-
ног рас по ло жи вог људ ства, ка ко вој ног ко је ће но си ти те рет рат них су ко ба, 
та ко и не вој ног за ду же ног за оба вља ње пра те ћих по сло ва, га ран ту је ка кве- 
-та кве из гле де на успех. 

След стве но то ме, и Ста ма то вић је био ан га жо ван око при пре ма за рат. 
За јед но са пред сед ни ком Вој ног са ве та Пе тром Стој ши ћем и се кре та ром 
Са ве та Те о фи лом Ди ми ћем 30. ју на се упу тио у ло гор код Пер ле за, где је 
вој ска пред њи ма тро ји цом по ло жи ла за кле тву. Исти чин је тре ба ло да се 
од и гра у Јар ку, Ту ри ји и још јед ном не по зна том ме сту (не чи так ру ко пис у 
из во ру), али се то ни је до го ди ло због рас пр ше но сти та мо шњих тру па.32

Ста ма то вић ни је про вео ду го вре ме на за кли њу ћи вој ску, јер му је па-
три јарх по ве рио јед ну ва жну ди пло мат ску ми си ју. Да би по ве ћао шан се за 
по бе ду у ра ту, Ра ја чић је по слао Ста ма то ви ћа у Ср би ју да тра жи вој ну по моћ 
и ко ман дан та под чи јим би за по вед ни штвом би ли до бро во љач ки од ре ди.

У вре ме про ти ног до ла ска, ко га тре ба да ти ра ти на по че так ју ла, у Ср би-
ји је др жа на тзв. Пе тров ска скуп шти на, са зва на због на пе тих уну тра шњих 
(су коб из ме ђу кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и ње го вих при ста ли ца са 
То мом Ву чи ћем Пе ри ши ћем), али и спољ но по ли тич ких при ли ка – ре во лу-
ци о нар них зби ва ња ши ром Евро пе, а на ро чи то у су сед ној Аустри ји.

Ста ма то вић је при су ство вао тој скуп шти ни. На ње ној тај ној сед ни ци 
он је у име на ро да и па три јар ха из ло жио го ре по ме ну те мол бе. Из гле да да 
се у пр ви мах по ми шља ло да би за по вед ник до бро во ља ца мо гао да бу де 
То ма Ву чић Пе ри шић, па је про та нај пре раз го ва рао са њим. Ву чић је, про-
ти ван по ма га њу Ср ба из Вој во ди не, од био по ну ду. По том је из бор пао на 
др жав ног са вет ни ка Сте ва на Пе тро ви ћа Кни ћа ни на, ко ји је дао свој при-
ста нак. Кни ћа нин је 25. ју ла пре шао у Вој во ди ну и утвр дио вој ни ло гор код 
То ма шев ца, у ко ји ће, по М. Ђ. Ми ли ће ви ћу, убр зо до ћи и Ста ма то вић. Про-
та је у ло го ру бо ра вио у свој ству вој ног све ште ни ка.33

Из ауто би о гра фи је Кон стан ти на Пеј чи ћа, та да шњег пред сед ни ка Пан-
че вач ког окру жног од бо ра, до зна је мо ка кво је за ду же ње Ста ма то вић до био 
у ав гу сту. Па три јарх је 15. ав гу ста из дао Устро је ни је ц. к. до ма ћи ре ги мен ти, 
по сле че га је тре ба ло при сту пи ти по нов ном ус по ста вља њу вој не ор га ни за-
ци је вла сти у Вој ној гра ни ци. За тај по сао Ра ја чић је ода брао Ста ма то ви ћа 
и Пеј чи ћа.

Не за до во љан са др жи ном Устро је ни ја, Ста ма то вић је не ра до гле дао на 
овај за да так. У ко јој ме ри је био не рас по ло жен пре ма ње го вом из вр ше њу 

31 По зор ник Вој во до ви не Ср би је, бр. 38 од 4. X 1849, 159.
32 В. Кре стић, „Срп ски вој ни ло гор код Пер ле за у 1848. го ди ни“, Збор ник за дру штве-

не на у ке Ма ти це срп ске, 29 (1961), 34; Т. Ди мић, Мој жи во то спис, РОМС М 6179.
33 К. Н. Хри стић, За пи си ста рог Бе о гра ђа ни на, Бе о град 1989, 101–102; М. Ђ. Ми ли-

ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди у срп ског на ро да но ви је га до ба, Бе о град 1888, 662.
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нај бо ље илус тру је сле де ћа чи ње ни ца; пре да ју ћи Пеј чи ћу на лог Глав ног од-
бо ра с па три јар хо вим пот пи сом Ста ма то вић му је ре као да ће се раз бо ле ти 
и ле ћи у кре вет. Ка да је Пеј чић за тра жио обра зло же ње, Ста ма то вић је од-
го во рио да ће му све би ти ја сно ка да про чи та Устро је ни је. С об зи ром на то 
да про та ни је же лео да се упу сти у не за хва лан по сао, Пеј чић га је оба вио 
са јед ним не и ме но ва ним чла ном Пан че вач ког окру жног од бо ра.34

Са свим је из ве сно да је Ста ма то вић не ду го на кон ових до га ђа ја оти-
шао у вој ни ло гор код То ма шев ца. Та мо је вре ме про во дио уз ко ман дан та 
ср би јан ских до бро во ља ца Сте ва на Кни ћа ни на. О ово ме се мо же мо уве ри-
ти из два Кни ћа ни но ва пи сма па три јар ху од 10. сеп тем бра.

Па три јарх је вра тив ши се из Ин сбру ка, где је бо ра вио као пред вод ник 
де пу та ци је ко ја је аустриј ског ца ра упо зна ла са од лу ка ма Мај ске скуп шти не, 
ушао у кон фликт са пред сед ни ком Глав ног од бо ра Ђор ђем Стра ти ми ро ви ћем 
око пр вен ства у срп ском по кре ту. Не же ле ћи да при ста не на па три јар хо ве 
ал тер на тив не пред ло ге за ре ша ва ње спо ра ко ји би му знат но ума њи ли власт, 
Стра ти ми ро вић је оти шао из Кар ло ва ца и до шао у то ма ше вач ки ло гор.35 

Кни ћа нин је о ње го вом до ла ску оба ве стио ра ср ђе ног па три јар ха, исто-
вре ме но му по ру чу ју ћи ка ко Стра ти ми ро вић не ће чи ни ти ни шта про тив 
Ра ја чи ћа и Глав ног од бо ра. Прат ња са ко јом је до шао у То ма ше вац тре ба ло 
је да бу де по сла та на траг са Ста ма то ви ћем.36

Дру го пи смо убе дљи во осли ка ва сте пен по ве ре ња ко ји је Ста ма то вић 
ужи вао код Кни ћа ни на. Оба ве шта ва ју ћи га о сла њу Стра ти ми ро ви ће ве сви-
те, Кни ћа нин је са ве то вао па три јар ху да чи та ње пи сма, ако сам не бу де 
мо гао да га про чи та, не по ве ри ни ком дру гом до Ста ма то ви ћу. 

Про та ће па три јар ху усме но из ра зи ти осе ћа ња ко ја је Кни ћа нин у пи-
сму са мо де ли мич но ис ка зао. За све што Ста ма то вић том при ли ком из го во-
ри, па три јарх мо же сма тра ти да по ти че од са мог Кни ћа ни на. Он је Ста ма-
то ви ћем, ко ји му по ма же у на род ној ства ри, са свим за до во љан и те шко му 
је да се од ње га одва ја. Из тог раз ло га, мо ли па три јар ха да га што пре по-
ша ље на зад.37

Је дан чла нак из не мач ког ли ста Ne ue Münche ner Ze i tung от кри ва где 
се Ста ма то вић на ла зио и шта је ра дио не по сред но пред до ла зак иза бра ног 
вој во де. Он је 19. сеп тем бра био у то ма ше вач ком ло го ру и вој сци са оп штио 
да ће Шу пљи кац за два-три да на при спе ти у Кар лов це и пре у зе ти вр хов ну 
ко ман ду над срп ским тру па ма. На рав но, но вост је ме ђу вој ни ци ма иза зва ла 
оп ште оду ше вље ње.38

Вођ ство срп ског по кре та је оче ки ва ло ско ро об у ста вља ње рат них деј-
става и са зи ва ње кон фе рен ци је ко ја би од лу чи ва ла о пре у ре ђе њу ад ми ни-

34 К. Пеј чић, „Ауто би о гра фи ја“ (при ре дио П. В. Кре стић), Ме шо ви та гра ђа, 28 (2007), 
148–149.

35 О тим пред ло зи ма вид. Д. По по вић, н. д., 278.
36 Дје ја ни ја па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа у Срп ском на род ном по кре ту 1848/49 (да ље 

= Дје ја ни ја) I, 278, Кни ћа нин Ра ја чи ћу, То ма ше вац 10. IX 1848, Ар хив Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Бе о гра ду (да ље = АСА НУБ) 8797/I.

37 Кни ћа нин Ра ја чи ћу, То ма ше вац 10. IX 1848, Ру ко пи сно оде ље ње Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке бр. 1118.

38 Ne ue Münche ner Ze i tung, бр. 98 од 20. X 1848, 396.



стра тив не по де ле Аустри је и оку пи ла пред став ни ке аустриј ске вла де, Ма-
ђа ра, Хр ва та и Ср ба. Ра ди до но ше ња од лу ке ко ће на том ску пу за сту па ти 
од лу ке Мај ске скуп шти не са зва на је још јед на, тзв. Сеп тем бар ска скуп-
шти на. Баш као и пет ме се ци ра ни је, про та се и са да на шао у свој ству по-
сла ни ка.

За раз ли ку од прет ход не, о про ти ном уче шћу на Сеп тем бар ској скуп-
шти ни има мно го ви ше по да та ка. Ме ђу по сла ни ци ма се из ро ди ла рас пра ва 
око на зи ва ко ји ће се за Срп ску Вој во ди ну ко ри сти ти у слу жбе ној упо тре-
би. Ми шље ња су би ла по де ље на из ме ђу три име на – „Вој вод ство“, „Вој во-
ди на“ и „Вој во до ви на“. Шид ски по сла ник, књи жев ник Адам Дра го са вље вић 
при се ћао се да је Ста ма то вић био за го вор ник „Вој во ди не“.39

Дру га про ти на ак тив ност на Скуп шти ни би ла је од мно го ве ће ко ри-
сти за срп ски по крет. У два на вра та је за по тре бе По кре та при ло жио фи-
нан сиј ска сред ства. Пр ви пут је то учи нио на дру гој скуп штин ској сед ни ци 
од 27. сеп тем бра, ка да је из дво јио 40 фо рин ти сре бра. Не што ма ње из да шан 
је био на пе тој сед ни ци, одр жа ној 1. ок то бра – та да је на род ну ка су обо га-
тио с 25 фо рин ти сре бра.40 

Па три јарх је 23. ок то бра ре ор га ни зо вао Глав ни од бор. Ре ор га ни за ци јом 
је Ста ма то ви ћ уз Алек сан дра Ко сти ћа, Пе тра Јо ва но ви ћа, Па вла Ни ко ли-
ћа, Ми ло ша Ра дој чи ћа, Или ју За ха ри је ви ћа, Све то за ра Ми ле ти ћа и Јо ва на 
Стан ко ви ћа, име но ван за чла на По ли тич ког оде ље ња Од бо ра.41 

По сле то га, про ти је био по ве рен но ви за да так – да у ло гор у То ма шев-
цу од не се пла ту за ок то бар ср би јан ским до бро вољ ци ма. У ову свр ху је би ла 
на ме ње на су ма од 15.000 фо рин ти сре бра. Ка ко је овај из нос ко ман дан ту 
Кни ћа ни ну био по слат у сит ним нов ча ни ца ма – од 50, 100 и 1.000 фо рин ти 
сре бра, био је при мо ран да га укруп ни код то ма ше вач ког тр гов ца Јев те Бу-
ке ва ле. Али по што је Бу ке ва ла тра жио про ви зи ју од 160 фо рин ти сре бра 
на раз ме ње ну су му, Кни ћа нин је 20. но вем бра за мо лио да му се пре ко Ста-
ма то ви ћа по ша љу ова до дат на сред ства. Глав ни од бор је удо во љио ње го вој 
мол би и 24. но вем бра по слао про ту са тра же ним нов цем.42

* * *

Сла ње нов ца за ср би јан ске до бро вољ це је би ла по след ња по зна та про-
ти на ак тив ност то ком, за ње га вр ло на пор не 1848. Ства ри се не ће бит ни је 
про ме ни ти ни на ред не го ди не. Већ ја ну ар је на го ве шта вао да ће Ста ма то-
вић у њој би ти и те ка ко за по слен.

39 Пре ва гу је, за слу гом пот пред сед ни ка Скуп шти не Ев ге ни ја Јо ва но ви ћа, на кра ју 
од не ла „Вој во до ви на“. Вид. A. Дра го са вље вић, „Вој вод ство, Вој во ди на и Вој во до ви на“, 
Срб ске но ви не, бр. 41 од 7. V 1849. 

40 За пи сни ци 2. и 5. за се да ња Сеп тем бар ске скуп шти не, АСА НУБ 8797/I, Дје ја ни ја 
I, 353, 359.

41 Thim III, 153.
42 Кни ћа нин Глав ном од бо ру, То ма ше вац 20. XI 1848; 9/3586IV (1848), Глав ни од бор 

Кни ћа ни ну, 24. XI 1848, АСА НУК, СНПок 9/3586I (1848).
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По чет ком ја ну а ра про та је пра тио Кни ћа ни на у вој ном по хо ду.43 По-
при ште рат них су ко ба с Ма ђа ри ма у том тре нут ку се на ла зи ло у Ба на ту. 
При пре мао се окр шај код Вр шца, па је Кни ћа нин из То ма шев ца по шао ка 
том ме сту. На Бо го ја вље ње, 6. ја ну а ра, у ко ли ма је про шао кроз се ло До-
бри цу, а у ње го вој прат њи се та да на ла зио и Ста ма то вић.44 

Са знав ши да се Кни ћа нин окре нуо ка Беч ке ре ку у на ме ри да за по сед-
не тај град, па три јарх му је 10. ја ну а ра пи сао да до да ље на ред бе ни шта не 
пред у зи ма. Ве ро ват но у ве зи са из ра дом уста ва Вој во ди не, о че му ће у да-
љем тек сту би ти ре чи, тра жио је од ње га и да по ша ље Ста ма то ви ћа у Вр шац. 
Кни ћа нин је по зи тив но од го во рио на па три јар хов зах тев, јер из Ра ја чи ће-
вог пи сма ко ман дан ту ср би јан ских до бро во ља ца од 11. ја ну а ра са зна је мо 
да је Ста ма то вић до шао у Вр шац.45

У ја ну а ру 1849. по но во је кул ми ни рао су коб на ре ла ци ји па три јарх – 
Стра ти ми ро вић. Ам би ци о зни вој ни ко ман дант је у по ли тич ком над му дри-
ва њу пре тр пео по раз, ко ји је за со бом по ву као још јед ну ре кон струк ци ју 
Глав ног од бо ра. Ре кон струк ци ја је спро ве де на 4. фе бру а ра у Ки кин ди, та-
ко што је Од бор по пу њен нај вер ни јим па три јар хо вим при ста ли ца ма.

Бу ду ћи да је и Ста ма то вић спа дао у па три јар хо ве нај ве ће при вр же ни ке, 
и за ње га се на шло ме ста у ре ор га ни зо ва ном Од бо ру. Име но ван је за чла на 
Цр кве ног оде ље ња, у ко јем су осим ње га били и ар хи ман дрит ма на сти ра 
Бе о чин Сер ги је Ка ћан ски, гор њо кар ло вач ки епи скоп Ев ге ни је Јо ва но вић, 
кар ло вач ки про та Па вле Ни ко лић, уз дин ски па рох Пе тар Ди ми три је вић и 
ка то лич ки све ште ник из То вар ни ка Ђу ра Ма ти зо вић.46

Про та је 12. фе бру а ра с па три јар хом до шао у Ки кин ду, ода кле је о свом 
до ла ску оба ве стио Кни ћа ни на.47 Упр кос на ја ви да ће са Ра ја чи ћем кре ну ти 
у Ве ли ки Беч ке рек, из ме ђу 12. и 14. фе бру а ра је до шао у Жа баљ. До каз за 
то је јед на кар ти ца из ли сног ка та ло га Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка у 
Срем ским Кар лов ци ма, на ко јој је за бе ле же но да се 14. фе бру а ра из на ве де-
ног ме ста обра тио па три јар ху с мол бом да, ако је мо гу ће, у слу жбу Вој во-
ди не при ми из ве сног Стој ши на.48

У дру гој по ло ви ни фе бру а ра про ту је че као но ви за да так – из ра да уста-
ва Срп ске Вој во ди не. Има ју ћи у ви ду да је но ви цар Фра ња Јо сиф 3. де цем-
бра 1848. сво јим ма ни фе стом по твр дио из бор вој во де и па три јар ха, Ра ја чић 
је на шао за ну жно да се од ре ди од нос Вој во ди не пре ма цен трал ној вла сти 

43 Ина че, про та је у то ку Ре во лу ци је био и све док срп ско-ма ђар ских су ко ба на бој ном 
по љу. За бе ле же на је анег до та ка ко је Ста ма то вић у јед ном од срп ско-ма ђар ских бо је ва код 
То ма шев ца, хра бре ћи вој ску, паљ бу срп ских то по ва про пра тио ра до сним уз ви ци ма „Ки ти, 
ки ти, ру жо!“, а ка да је ва тра до ла зи ла са не при ја тељ ске стра не ле гао на зе мљу и мо лио се 
Бо гу. Вид. М. Ми ли ће вић, н. д., 662–663.

44 Д. Пе тров Са ви чин, Срп ски на род ни по крет 1848–49 (на про сто ру од Ве ли ког Беч-
ке ре ка до Пан че ва), Зре ња нин 2006, 106.

45 Ра ја чић Кни ћа ни ну, Вр шац 10. I 1849; 7051/288, исти истом, Вр шац 11. I 1849, 
АСА НУБ 7051/281.

46 Дје ја ни ја III, 2709, Уред ба о ре ор га ни за ци ји Глав ног од бо ра од 4. II 1849, АСА НУБ 
8797/III.

47 Ста ма то вић Кни ћа ни ну, Ки кин да 12. фе бру ар 1849, АСА НУБ 7051/594.
48 Вид. ли сни ка та лог фон да СНПОК, у ко ме је на ве де но да је сиг на ту ра по ме ну тог 

пи сма 16/40 (1849). Али под том сиг на ту ром је за пра во за ве ден са свим дру ги до ку мент, на 
не мач ком је зи ку.
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и оста лим аустриј ским зе мља ма. Нај при род ни ји на чин да се то учи ни је 
би ло до но ше ње уста ва.

Сто га је па три јарх још 4. ја ну а ра по звао два де сет јед ног на ци о нал ног 
рад ни ка, ко ји су се пре ма ње го вом ми шље њу од ли ко ва ли ис ку ством и спо-
соб но шћу, да до 12. ја ну а ра ра ди из ра де уста ва до ђу у Зе мун. По зив је био 
упу ћен и Ста ма то ви ћу.

Уста во пи сци се ипак ни су ску пи ли, па је па три јарх 4. фе бру а ра упу тио 
пи смо ше сна е сто ри ци на ци о нал них по сле ни ка, укљу чу ју ћи и Ста ма то ви-
ћа, с на ло гом да нај ка сни је 15. фе бру а ра „пред ста ну“ у Ки кин ду. Ка ко рад 
на уста ву ни та да ни је за по чео, па три јарх је 19. фе бру а ра по тре ћи пут по-
но вио по зив, овог пу та два де сет дво ји ци чла но ва Уста во твор не ко ми си је у 
чи јем је са ста ву био и Ста ма то вић, да до ђу у Ве ли ки Беч ке рек и без од ла-
га ња се ла те по сла.49

Уста во твор на ко ми си ја је одр жа ла пр ву сед ни цу 20. фе бру а ра у Ве ли-
ком Беч ке ре ку. Раз мо три ла је три на цр та уста ва Срп ске Вој во ди не, чи ји су 
твор ци би ли не ка да шњи ми ни стар прав де Ср би је Сте фан Ра ди че вић, ми-
ни стар ино стра них де ла исте др жа ве Аврам Пе тро ни је вић и Ђор ђе Стра ти-
ми ро вић. Из за пи сника сед ни це сазнајемо да је Ста ма то вић био при су тан 
на њој, али се ни је укљу чио у раз ма тра ње устав них про је ка та.50

По окон ча њу ра да у Ко ми си ји, Ста ма то вић се вра тио у Жа баљ. По што 
су се из Ср би је све гла сни је чу ли зах те ви за Кни ћа ни нов по вра так, Ста ма-
то вић је пи смом од 24. фе бру а ра по ку шао да га од вра ти од од ла ска у отаџ-
би ну и ути че на ње гов план да љих рат них опе ра ци ја. Ста ма то вић је од Кни-
ћа ни на за тра жио да чим до би је ово пи смо кре не ка Сен то ма шу, уз обе ћа ње 
да ће иза ћи пред ње га у Бе чеј.51

Про ти не мол бе ни су мо гле да за др же Кни ћа ни на у Вој во ди ни. С об зи-
ром на то да је и кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић зах те вао да се вра ти у Ср би ју, 
ко ман дант до бро во ља ца је мо рао да се по ко ри на ло гу из до мо ви не. У Зе-
му ну му је 25. фе бру а ра упри ли чен све ча ни ис пра ћај. На том ис пра ћа ју је 
го во рио и Ста ма то вић; за хва лио је Кни ћа ни ну, вој сци и чи нов ни ци ма ко ји 
су бо ра ви ли у Вој во ди ни у име на ро да и па три јар ха и по же лео да их Бо жи ји 
бла го слов пра ти на пу ту до ку ће. Пре ма пи са њу Срб ских но ви на, ње го ве ре чи 
су мно ге до ве ле до су за.52

Ис ка зи ва ње бла го дар но сти Кни ћа ни ну ни је се за вр ши ло у Зе му ну. 
Тре ба ло је из ра зи ти за хвал ност и у Бе о гра ду, па је па три јарх на ло жио Ста-
ма то ви ћу да по ђе с Кни ћа ни ном у пре сто ни цу Ср би је. Про ти је тре ба ло да 
се при дру жи и де пу та ци ја Зе мун ског окру жног од бо ра. Ра ја чић је, на и ме, 
27. фе бру а ра пи сао том од бо ру да ода бе ре ли ца ко ја ће за јед но са Ста ма то-
ви ћем пре ћи у Ср би ју и бла го да ри ти на по мо ћи ука за ној Вој во ди ни.53

49 Па три јарх чла но ви ма Уста во твор не ко ми си је, Ки кин да 4. I 1849; исти ис ти ма, Ки-
кин да 4. II 1849; АСА НУБ 8097/II, Дје ја ни ја II, 1011–1013; исти ис ти ма, Ве ли ки Беч ке рек, 
19. II 1849, АСА НУК, СНПОК 2/826 (1849).

50 Дје ја ни ја II, 1073–1080, За пи сник сед ни це Уста во твор не ко ми си је од 20. II 1849, 
АСА НУБ 8797/II.

51 Ста ма то вић Кни ћа ни ну, Жа баљ 24. II 1849, АСА НУБ 7051/671.
52 Срб ске но ви не, бр. 19 од 4. III 1849. 
53 Ра ја чић Зе мун ском окру жном од бо ру, Ве ли ки Беч ке рек 27. II 1849, АСА НУК, СНПОК 

3/1376 (1849).
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И сам Кни ћа нин се за ло жио да Ста ма то вић иде с њим у Бе о град. Пр вог 
мар та је оба ве стио па три јар ха да је од у стао од пла ни ра не по се те аустриј-
ском ца ру за то што је од кне за до био на лог да се вра ти у Ср би ју и до дао да 
ће све што не мо же да на пи ше у пи сму по ру чи ти пре ко Ста ма то ви ћа. Про-
та му је по тре бан и у глав ном гра ду Кне же ви не, па ће га по ве сти са со бом 
на три да на, на да ју ћи се да па три јарх то не ће за ме ри ти ни ње му ни Ста ма-
то ви ћу.54

Ни је по зна то шта је про та ра дио у Ср би ји и ка да се тач но вра тио из 
ње. Али до га ђа ји ко ји су усле ди ли по сле ње го вог по врат ка зах те ва ли су да 
се све рас по ло жи ве сна ге ста ве у функ ци ју очу ва ња те ко ви на срп ског по-
кре та. На и ме, сре ди ном мар та рат на сре ћа се окре ну ла у ко рист Ма ђа ра, 
ко ји су на ра ти шти ма у Бач кој и Ба на ту по ти ски ва ли Ср бе с по ло жа ја и за-
у зи ма ли ме сто по ме сто. Ста ма то вић је у овим, не сум њи во суд бо но сним 
мо мен ти ма по срп ски по крет, био из у зет но ак ти ван.

Нај ве ро ват ни је по па три јар хо вом на ло гу, про та се 11. мар та об рео у 
уло зи рат ног из ве шта ча из Ба на та. Ода тле је Ра ја чи ћу упу тио два из ве шта ја 
– пр ви из Ме ла на ца, а дру ги из Ба ша и да.

Пре ма из ве шта ју из Ме ле на ца, ста ње на ра ти шту је би ло по вољ но. Пу-
шкар Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те, ко ји је 11. мар та сти гао из Ђа ле у Ме лен-
це, ја вио је да су Ма ђа ри на свим по ло жа ји ма од ба че ни пре ко Ти се. Сен та 
је стра да ла од њи хо вог на па да, али ни је би ло мно го људ ских жр та ва. Два 
ве ли ка чам ца су, на и ме, пре ве зла ве ли ки број Сен ћа на у Ба нат.55

Из ве шта ва ју ћи из Ба ша и да, Ста ма то вић је по но вио вест о од ба ци ва њу 
Ма ђа ра и до дао да су не при ја те љи за ро би ли не ке Ср бе. Но, у за ро бље ни штво 
је пао и из ве стан број ма ђар ских вој ни ка. 

Ма ђа ри су, пи сао је про та, то по ви ма бом бар до ва ли не ку ске лу у Сен ти, 
услед че га су се уто пи ли љу ди ко ји су се у том тре нут ку на ла зи ли на њој. 
Ипак, ма ђар ска вој ска се из не по зна тих раз ло га ни је ду го за др жа ла код 
Сен те. За на род ног пу ков ни ка Да мја на Да ви дов ца је чуо да је до пао за ро-
бље ни штва. Али про та је на гла сио да је је ди но вест о ма ђар ском по вла че-
њу про ве ре на, док се оста ле мо гу свр ста ти у гла си не.56

Мо же се осно ва но прет по ста ви ти да је па три јарх од Ста ма то ви ћа у 
окви ру истог на ло га тра жио да из ви ди ста ње у вој сци. Ма јор Хер ди, шеф 
ге не рал шта ба глав но ко ман ду ју ћег срп ске вој ске Ку зма на Те о до ро ви ћа, је у 
јед ном из ве шта ју од 17. мар та озна чио про ту као јед ног од Ра ја чи ће вих еми-
са ра ко ји при ку пља ју оба ве ште ња од офи ци ра. Ста ма то вић се, ме ђу тим, 
ни је огра ни чио на пу ко рас пи ти ва ње, не го је „озбиљ но“ узи мао на од го вор 
офи ци ре Срп ско-ба нат ске гра ни чар ске ре ги мен те због вој ног др жа ња.57

По што у са мој Вој во ди ни ни је би ло вој не сна ге ко ја би мо гла да за у-
ста ви да љи про дор Ма ђа ра, чи ње ни су ра зни по ку ша ји да се за срп ски по-
крет обез бе ди по моћ са стра не. Раз у ме се, пр ва адре са је би ла Ср би ја, од-
но сно вој ско во ђа већ до бро по знат пре ко сав ском срп ству – Кни ћа нин. 

54 Кни ћа нин Ра ја чи ћу, Зе мун 1. III 1849, АСА НУБ 8797/II, Дје ја ни ја II, 1223–1224.
55 Ста ма то вић Ра ја чи ћу, Ме лен ци 11. III 1849, АСА НУК, СНПОК 7/2169 (1849).
56 Ста ма то вић Ра ја чи ћу, Ба ша ид 11. III 1849, АСА НУК, СНПОК 7/2170 (1849).
57 Thim III, 580.
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Би ло је ло гич но да Кни ћа ни на за по вр так мо ли из ме ђу оста лих и онај 
с ко јим се у Вој во ди ни на ро чи то збли жио, Ста ма то вић. Про та је то и учи-
нио; пи смом од 15. мар та је мо лио Кни ћа ни на да по мог не угро же ној бра ћи 
пре ко Са ве и Ду на ва, уз гред на по ме нув ши да иза мол бе сто је па три јарх и 
це ла вој во ђан ска власт.58

Иако срп ска вла да ни је же ле ла да из да на ред бу за при ку пља ње до бро-
во ља ца, Кни ћа нин је из ра зио спрем ност да по мог не вој во ђан ским Ср би ма 
кад год па три јарх оце ни да је то нео п ход но. За хва љу ју ћи на ре чи ма охра бре-
ња, па три јарх је 20. мар та оба ве стио Кни ћа ни на да ће по сла ти Ста ма то ви ћа 
у Бе о град, ка ко би и усме но из ја вио бла го дар ност за та кав став.59

С об зи ром на ло ше окол но сти ко је су за де си ле срп ски по крет, не тре-
ба да за чу ди што је упра во тих да на у За греб тре ба ло да кре не иза слан ство 
ко је је до би ло за да так да са хр ват ским пред став ни ци ма раз ра ди од лу ку 
Мај ске скуп шти не о са ве зу из ме ђу Вој во ди не и Тро јед не кра ље ви не. Упут-
ство за ову де ле га ци ју, чи ји су чла но ви би ли Јо ван Су бо тић и Све то зар Ми-
ле тић, из да то је 15. мар та, а пот пи сао га је и Ста ма то вић.60

Од сре ди не мар та, а на ро чи то то ком апри ла, Ср би из Бач ке и Ба на та 
су упла ше ни си ли ном ма ђар ских на па да ма сов но бе жа ли у Срем и Ср би ју. 
Ме ђу из бе гли ма се на шло и мно го све ште них ли ца, ко ја су има ла пред ност 
у ис пла ти нов ча не по мо ћи. Али да би им по моћ уоп ште би ла ис пла ће на, 
тре ба ло је прет ход но са зна ти о ко јим је све ште ни ци ма реч. За то је Ста ма-
то вић на чи нио спи сак од укуп но 309 све ште них ли ца, на осно ву ко га су 
не ки од тих све ште ни ка ка сни је нов ча но пот по мог ну ти. 61

У скло пу на сто ја ња да спре чи про паст срп ског по кре та, па три јарх је 
од лу чио да се за по моћ обра ти и Ру си ји. Вој во ди ни су због про стор не бли-
зи не ру ку спа са нај лак ше мо гли да пру же ко ман дант Ше стог ко њич ког пу-
ка, ге не рал Ли дерс, и цар ски ко ме сар у Мол да ви ји и Вла шкој, ге не рал Ди-
ја мел. За чла но ве по слан ства ко ји ће по се ти ти дво ји цу ге не ра ла, из ло жи ти 
им не да ће срп ског по кре та и тра жи ти вој ну по моћ, па три јарх је од ре дио 
зе мун ског тр гов ца Пе тра Шпир ту и Ста ма то ви ћа. 

Иза сла ни ци су по шли у Вла шку 27. мар та. Дан ка сни је па три јарх их 
је оба ве стио о на па ду ма ђар ског ге не ра ла Пер це ла на Рим ске шан че ве од 
26. мар та и па ље њу Го спо ђи на ца, по слао им два пи сма за Ли дер са и Ди ја-
ме ла и на ло жио да мо ле за што ско ри ји до ла зак ру ске вој ске.62

Ста ма то вић и Шпир та су ус пе ли да про на ђу обо ји цу ге не ра ла, ко ји су 
им да ли исто вет не од го во ре. По ка за ли су раз у ме ва ње и са жа ље ње за тра-
ги чан по ло жај у ко ме се срп ски на род на шао, али су ре кли и да не мо гу 
при те ћи у по моћ без одо бре ња ру ског ца ра. И Ли дерс и Ди ја мел су по сла ли 

58 Ста ма то вић Кни ћа ни ну, Ве ли ки Беч ке рек 15. III 1849, АСА НУБ 7051/701.
59 Дје ја ни ја II, 1464–1465, Ра ја чић Кни ћа ни ну, Ве ли ки Беч ке рек 20. III 1849, АСА НУБ 

8797/II.
60 С. Га ври ло вић, Исто риј ско-по ли тич ки и би о граф ски спи си Јо ва на Су бо ти ћа из 

до ба срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–1849, Но ви Сад 2003, 145.
61 Дје ја ни ја III, 2230–2231, Пе тар Ди ми три је вић не по зна том, Зе мун 4. VI II 1849, 

АСА НУБ 8797/III.
62 Дје ја ни ја II, 1724, Ста ма то вић и Шпир та Ра ја чи ћу, Бу ку решт Ве ли ка су бо та 1849; 

1612–1613, Ра ја чић Ста ма то ви ћу и Шпир ти, Зе мун 28. III 1849, АСА НУБ 8797/II.
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ца ру гла сни ка да пи та ју за до зво лу да по мог ну Ср би ма. Да ли су де пу та ти ма 
са вет да се у Кра јо ви са ста ну са аустриј ским ге не ра лом Мал ков ским, ко ји 
би мо гао бр же и де ло твор ни је да деј ству је у Вој во ди ни, као и вр хов ним ко-
ман дан том тур ске вој ске у Вла шкој Омер-па шом и ко ме са ром Фу ад-ефен-
ди јом.63

До нас су до шли са мо де та љи са стан ка Ста ма то ви ћа и Шпир те са 
Омер-па шом и Фу ад-ефен ди јом. И дво ји ца тур ских зва нич ни ка су из ра зи-
ли са о се ћа ње са пат ња ма Ср ба, али вој на по моћ је из о ста ла.64 

По сла ни ци су се вра ти ли из Вла шке 22. апри ла. Бер лин ски Königlich 
Pri vi le gir te Ber li nische Ze i tung von Staаts- und ge le hr ten Sac hen се освр нуо 
на ис ход по слан ства. Он је био пред ста вљен мно го оп ти ми стич ни је не го 
што су Ста ма то вић и Шпир та пре до чи ли па три јар ху. Из ве штач ли ста је на-
вео да ће по по врат ку гла сни ка од ца ра ру ска вој ска по хи та ти да по мог не 
Ср би ма.65

Не у спех ми си је у Вла шкој ни је обес хра брио па три јар ха. Сле де ћа адре-
са на ко ју се обра тио био је хр ват ски бан Јо сип Је ла чић. У пи сму ко је је упу-
тио ба ну, па три јарх је пред ста вио стра да ња срп ског на ро да и мо лио га да 
што је бр же мо гу ће вој но ин тер ве ни ше у Вој во ди ни. Као де пу та те ко ји ће 
Је ла чи ћу од не ти пи са ни по зив у по моћ по слао је Ста ма то ви ћа и зе мун ског 
ле ка ра Ђор ђа Пан те ли ћа.66 

Не ма мо са зна ња о по је ди но сти ма ве за ним за Ста ма то ви ћев и Пан те-
ли ћев од ла зак код ба на. Јед но је ипак си гур но – ова ди пло мат ска ми си ја се 
не сум њи во мо ра сме сти ти у вре мен ски оквир из ме ђу 22. апри ла и 1. ма ја, 
јер се из Кни ћа ни но вог пи сма Ра ја чи ћу од тог да ту ма ви ди да је Ста ма то вић 
већ био у Зе му ну.67

Ста ма то ви ћев по вра так у Вој во ди ну исто вре ме но је озна чио и крај ње-
го ве ди пло мат ске де лат но сти. Од та да је Ста ма то вић де ло вао ис кљу чи во 
на уну тра шњем пла ну, и то не у по ре ди во ма ње не го на спољ ном.

Нај ве ро ват ни је пред сам по че так ма ја, Кни ћа нин је мо лио па три јар ха 
да му по ша ље Ста ма то ви ћа. Па три јарх је од го во рио да не мо же да му иза ђе 
у су срет, јер при Глав ном од бо ру не ма ни јед ног од оста лих чла но ва Цр кве-
ног оде ље ња. Не чи ни се, ме ђу тим, да је Ста ма то вић та да био пре ви ше за у-
зет. У пи сму ко је је про та 11. ма ја по слао Кни ћа ни ну на вео је ка ко би вр ло 
ра до до шао код ко ман дан та до бро во ља ца и ка зао да га сва ки дан тра же, 
али не зна за што га па три јарх не пу шта.68

Ка ко се Ре во лу ци ја при бли жа ва ла кра ју, та ко су се и Ста ма то ви ће ве 
ак тив но сти по ла ко сма њи ва ле. При кра ју срп ског по кре та за по ста вљао је 
оба ве зе у Глав ном од бо ру. За то му је овај ор ган 29. ок то бра упу тио до пис 

63 Дје ја ни ја II, 1725–1726, Ста ма то вић и Шпир та Ра ја чи ћу, Бу ку решт Ве ли ка су бо та 
1849, АСА НУБ 8797/II.

64 Дје ја ни ја II, 1726, Ста ма то вић и Шпир та Ра ја чи ћу, Бу ку решт Ве ли ка су бо та 1849, 
АСА НУБ 8797/II.

65 Königlich Pri vi le gir te Ber li nische Ze i tung von Staаts- und ge le hr ten Sac hen, бр. 108. 
од 10. V 1849.

66 Дје ја ни ја II, 1935–1937, Ра ја чић Је ла чи ћу, без да ту ма и ме ста, АСА НУБ 8797/II
67 Ра ја чић Кни ћа ни ну, Зе мун 1. V 1849, АСА НУБ 7051/776.
68 Ра ја чић Кни ћа ни ну, Зе мун 1. V 1849, АСА НУБ 7051/776; Ста ма то вић Кни ћа ни ну, 

Зе мун 11. V 1849. АСА НУБ 7051/829.
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ко јим је тра жио да се што пре вра ти на ду жност или на ве де раз лог од су ства, 
пи та ју ћи се да ли ње го ви не до ла сци зна че да је ди гао ру ке од члан ства у 
Од бо ру.69

Про та је од го вор на до пис по слао 7. но вем бра. Од су ство је прав дао 
ти ме што је 6. но вем бра мо рао да бу де при су тан при ли ком осве ће ња но во-
сад ске Ал ма шке цр кве. До дао је да 13. но вем бра пред сто ји отва ра ње Ус пен-
ске цр кве за бо го слу же ња, че му та ко ђе мо ра да при су ству је, а по сле не ће 
ни нај ма ње окле ва ти да се вра ти у Зе мун на ду жност.70

Цар ским па тен том од 6. но вем бра 1849. осно ва но је Вој вод ство Ср би ја 
и Та ми шки Ба нат. Оно ни из да ле ка ни је пред ста вља ло оства ре ње ци ља за 
ко ји су се Ср би у про те кле две го ди не бо ри ли – се ди ште Вој вод ства се на-
ла зи ло у Те ми шва ру, вој во да је био сам цар, а слу жбе ни је зик не мач ки. Мно-
ге ис так ну те лич но сти срп ског по кре та на гра ђе не су цар ским од ли ко ва њи-
ма. У круг на гра ђе них је ушао и Ста ма то вић, ко ји је од ца ра при мио злат ну 
ме да љу са ко лај ном.71 

Та чи ње ни ца је мо ра ла пред ста вља ти раз о ча ра ње за про ту, ко ји је мо-
ти ви сан без ре зер вним ро до љу бљем у две ре во лу ци о нар не го ди не де ло вао 
је ди но за до бро бит сво га на ро да. Баш као што је и срп ски по крет у по чет ку 
био чи сто на ци о нал ни, а по сле се ис по ста ви ло да је био чу вар ин те гри те та 
Мо нар хи је, та ко је и Ста ма то ви ће ва дво го ди шња бор ба ис кљу чи во за Срп-
ску Вој во ди ну обе сми шље на цар ским од ли ко ва њем, не у мо љи вим по ка за те-
љем да је у ства ри био са мо бра ни лац Аустри је. Да кле, мо гло би се ре ћи да 
је Ста ма то вић у том по гле ду по де лио суд би ну срп ског по кре та у це ли ни.

III

Из во ри из до ба Срп ског на род ног по кре та от кри ва ју шта је све Ста ма-
то вић ра дио то ком две ре во лу ци о нар не го ди не. Из ар хив ске гра ђе и но вин-
ских чла на ка ко ји се де ли мич но или у це ли ни од но се на ње га, са зна ли смо 
да је вр шио број не и ра зно вр сне ак тив но сти у ко рист Срп ског на род ног по-
кре та и да се нај ви ше ис та као као ди пло ма та.

Не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да би ко ри шће ње не ких до дат них из-
во ра, по пут гра ђе ма ђар ских и аустриј ских ар хи ва, мо гло да обе ло да ни да 
је про та у то ку По кре та оба вљао још не ке ва жне по сло ве. На рав но, ни је 
ис кљу че но ни да ће се о ње го вим по зна тим ак тив но сти ма са зна ти још по-
не ки, са да не по зна ти де та љи.

Та ква от кри ћа би ла би зна чај на из два раз ло га. У пр вом ре ду, про ши-
ри ла би са зна ња о до га ђа ји ма из вре ме на Ре во лу ци је 1848/49, као нај зна чај-
ни јег мо мен та у исто ри ји срп ског на ро да на под руч ју Ју жне Угар ске сре ди-
ном XIX ве ка. Осим то га, упот пу ни ла би сли ку на ци о нал ног ра да лич но сти 
ко ја се у сту ди ја ма о Срп ском на род ном по кре ту увек на ла зи у дру гом 

69 Глав ни од бор Алек сан дру Ко сти ћу, Пе тру Ди ми три је ви ћу, Па влу Ни ко ли ћу, Па влу 
Ста ма то ви ћу и Ата на си ју Ка ра ма ти, Зе мун 24. X 1849, АСА НУК, СНПОК 14/5808 (1849).

70 Ста ма то вић Глав ном од бо ру, Но ви Сад 7. XI 1849, АСА НУК, СНПОК 14/5852 (1849).
71 Срб ске но ви не, бр. 150 од 17. XII 1849, 462.



пла ну, али чи ји се до при нос бор би за оства ре ње бо ље бу дућ но сти вој во-
ђан ских Ср ба ни ка ко не сме за не ма ри ти.

PAVLE STAMATOVIĆ IN SERBIAN NATIONAL MOVEMENT 1848/49.

by

Uroš Stanković

Summary

The article is related to activities of priest from Novi Sad, Pavle Stamatović, in Serbian 
National Movement in the course of the Revolution 1848/49. In the two years of intensive 
struggle to ensure better political future for the Serbs in Austria, Stamatović executed nu-
merous significant tasks. Leaning on archival materials, the author made an attempt to es-
tablish what duties Stamatović was tasked with and in what manner he was fulfilling them.

Certain Stamatović’s contemporaries attribute him a decisive role in Serbian National 
Movement in pre-revolutionary stir. He was a member of the delegation to consign demands 
of Novi Sad Municipality to Hungarian Diet in March 1848. The following month, supreme 
judge of Kikinda District Luka Kengelac notified newly established Hungarian authorities 
that Stamatović incited leaders of riots in Kikinda on April 12th. 

Afterwards, he participated in May Assembly (from May 1st to May 3rd 1848) as a 
deputy, visited Prague as one of Serbian envoys to Slavic Congress (May 19th to May 31st), 
was sent to Belgrade in order to request military assistance for Serbian Vojvodina from Ser-
bia (beginning of July 1848) and distinguished himself in September Assembly (September 
27th to October 2nd 1848), on which occasion he contributed certain financial resources to 
Serbian National Movement.

In 1849, Stamatović’s national work is manifested mainly in his diplomatic activities. 
The need for intensification of diplomatic activity occurred after the situation at battlefields 
in Bačka and Banat had switched on behalf of the Hungarians during the course of March. 
Within the framework of extensive efforts to provide military aid for the Serbs in Vojvodina 
and thus prevent further Hungarian penetration on Serbian territory, the delegations were 
sent to commanders of Russian forces in Wallachia and Croatian banus Josip Jelačić. Both 
of these delegations included Stamatović.

Historical sources revealed what were Stamatović’s engagements in the course of 1848 
and 1849. On the basis of available archival materials the conclusion can be drawn that 
Stamatović made the largest contribution to Serbian National Movement as a diplomat. Nev-
ertheless, one cannot exclude the possibility that new documents regarding his participation in 
the Revolution would be found. It is highly probable that materials of Hungarian and Austrian 
archives may provide answers to certain unanswered questions in relation to Stamatović.

Key words: Pavle Stamatović, Serbian National Movement 1848/49, Slavic Congress 
in Prague, September Assembly, diplomatic activities in the Serbian National Movement 
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UDC 339.5(497.11)”1867”

В а с и л и ј е  Ђ.  К р е с т и ћ

ТРГОВАЧКИ ПРОМЕТ НА ЦАРИНАРНИЦАМА 
ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АУСТРOУГАРСКЕ 1867. ГОДИНЕ

СА ЖЕ ТАК: У Ма ђар ском зе маљ ском ар хи ву, у Бу дим пе шти, у спи си ма 
Ма ђар ског кра љев ског ми ни стра пред сед ни ка, аутор је про на шао ве о ма са др-
жа јан из ве штај Се пе ши Ми ха ља, са вет ни ка оде ље ња у Ма ђар ском ми ни стар-
ству фи нан си ја, о це ло куп ном тр го вач ком про ме ту на сви ма аустриј ским ца-
ри нар ни ца ма по ста вље ним на др жав ној гра ни ци са Кне же ви ном Ср би јом, од 
Срем ске Ми тро ви це на за па ду, до Ор ша ве на ис то ку. Се пе ши јев из ве штај 
са др жи по у зда не по дат ке о оби му, вред но сти и вр сти из во за, уво за и тран зи-
та. Он по ка зу је да је тзв. аустриј ска ис точ на тр го ви на би ла по зи тив на, да је 
аустриј ски и угар ски из воз, ка ко у те жи ни та ко и у вред но сти, ско ро тро стру-
ко пре ма ши вао увоз, али да би тр го ви на мо гла да бу де још бо ља и обим ни ја, 
кад не би по сто ја ле смет ње, по себ но оне у са о бра ћа ју због не ре гу ли са не пло-
вид бе Ду на вом, у Ђер да пу, и кад би би ле из гра ђе не но ве же ље знич ке пру ге, 
ко је би по јед но ста ви ле и убр за ле тран спорт са ју га ка се ве ру, од Ца ри гра да ка 
Бу дим пе шти, и у обр ну том сме ру. Оби ман и бо гат дра го це ним и до сад не до-
вољ но по зна тим по да ци ма, аутор је по дроб но пре при чао Се пе ши јев из ве штај 
на пи сан на ма ђар ском, не из о ста вља ју ћи нијед ну зна чај ни ју по је ди ност. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ца ри нар ни це, увоз, из воз, тран зит, ис точ на тр го ви на, 
са о бра ћај Са вом и Ду на вом, же ље зни ца, ро ба, ар ти кли, Се пе ши Ми хаљ, Ан-
дра ши Ђу ла, Ло њаи Мењ херт. 

У Ма ђар ском зе маљ ском ар хи ву у Бу дим пе шти (Országos Léveltár), у 
спи си ма Ма ђар ског ми ни стра пред сед ни ка (Magyar királyi miniszterelnökség, 
sz. 2777/P. M.), про на шли смо је дан оп ши ран из ве штај Се пе ши Ми ха ља, са-
вет ни ка оде ље ња у Ми нистaрству фи нан си ја, ко ји је на пи сан 14. сеп тем бра 
1867. го ди не. Из ве штај је нај пре до ста вљен ма ђар ском ми ни стру фи нан си ја 
Ло ња ји Мењ хер ту, ко ји га је, на ла зе ћи да је за ни мљив и зна ча јан, 3. ок то бра 
исте го ди не до ста вио ма ђар ском ми ни стру пред сед ни ку гро фу Ђу ли Ан-
дра ши ју. Из до пи са ми ни стра Ло ња и ја са зна је мо да је са вет ник Се пе ши од 
Ми нистaрства фи нан си ја био по слат на југ др жа ве, пре ма Ср би ји, да из ви-
ди гра нич не ца ри не, рас по ло же ње гра ни чар ског ста нов ни штва и, ка ко се 
ка же у том до пи су, „ху шка ње на род но сти“. У до ку мен ту ко ји об ја вљу је мо 
не ма ре чи о рас по ло же њу гра ни чар ског ста нов ни штва ни ти о „ху шка њу 
на род но сти“. Ве ро ва тно је Се пе ши о то ме на пи сао по се бан из ве штај ко ји ми 
ни смо про на шли, а ко ји је, ван сва ке сум ње, у нај те шњој ве зи са не за до вољ-



136

ством срп ског ста нов ни штва у пре де ли ма Вој не гра ни це са ста њем по сле 
скла па ња Аустро-ма ђар ске на год бе из фе бру а ра 1867. го ди не. Се пе ши јев 
из ве штај од 14. сеп тем бра од но си се са мо на пи та ње гра нич ног про ме та на 
сви ма ца ри нар ни ца ма по ста вље ним на др жав ној гра ни ци из ме ђу Аустро-
угар ске и Ср би је дуж ре ка Са ве и Ду на ва, од Срем ске Ми тро ви це на за па ду 
до Ор ша ве на ис то ку. Уво ђе њем ду а ли зма ма ђар ска вла да, с гро фом Ан дра-
ши јем на че лу, на ме ра ва ла је да Се пе ши је вом ак ци јом, оби ла ском ца ри-
нар ни ца, стек не увид у њи хов рад и обим по сло ва ња, ус по ста ви над њи ма 
стро гу кон тро лу и ис пи та мо гућ но сти за по ве ћа ње оби ма тр го ви не и ца-
рин ских при хо да. 

Сто га што је Се пе ши јев из ве штај кр цат по да ци ма о про ме ту на ца ри-
нар ни ца ма ко је су би ле по ста вље не дуж чи та ве др жав не гра ни це Кне же ви-
не Ср би је са Аустри јом и Аустро у гар ском, што је у том по гле ду, као из вор, 
го то во је дин ствен и као та кав обо га ћу је на ша до са да шња зна ња о ово вре-
ме ној та ко зва ној ис точ ној тр го ви ни, сма тра мо да за слу жу је да бу де об ја-
вљен. За то што је на пи сан ма ђар ским је зи ком, ко јим се да нас слу жи ма ли 
број исто ри ча ра, ми смо га по дроб но пре при ча ли не из о ста вља ју ћи нијед ну 
зна чај ни ју по је ди ност.

При сту па ју ћи по слу, Се пе ши је за по чео кон тро лу иду ћи од за пад не 
ка ис точ ној гра ни ци др жа ве. Кра јем ју ла 1867. сти гао је у Зе мун, у ко јем се 
на ла зи ла Зе мун ска кра љев ска глав на ца ри нар ни ца. Пре гле да њу ње не бла-
гај не, ње ног из во зног, уво зног и тран зит ног са о бра ћа ја по све тио је по себ ну 
па жњу за то што је, ка ко је на гла сио, „за на шу до мо ви ну, за ње но ма те ри-
јал но до бро и про цват је дан од глав них чи ни ла ца ис точ на тр го ви на.“ За то 
што је по раст или опа да ње про ме та мо гу ће пра ти ти са мо по ре ђе њем ви ше-
го ди шњих ре зул та та, про ра чун је из вео на осно ву пе то го ди шњег про се ка. 
На осно ву то га до шао је до за кључ ка да је кроз Зе мун ску ца ри нар ни цу у 
то ку пет по след њих го ди на оства рен

Из воз у ра зној ро би од . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,255.478 цар. фо рин ти
У сви ња ма и го ве ди ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.172 ко ма да
У др ви ма и др ве ним про из во ди ма . . . . . . . 178.526 куб них хва ти

Уве зе на раз ли чи та ро ба . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,137.029 цар. фо рин ти
У сви ња ма и го ве ди ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.183 ко ма да
У др ви ма и др ве ним про из во ди ма . . . . . . . . 629.075 куб них хва ти

У тран зит ној ро би . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,396.810 цар. фо рин ти
У др ви ма и др ве ним про из во ди ма . . . . . . . . 98.695 куб них хва ти

На име ца ри на од со ли, ду ва на, так са, 
лота, при хо да од гло ба, по про се ку у то ку
5 го ди на, го ди шње је из но си ло . . . . . . . . . . . . . . . 147.319 фор.
По себ ни ца рин ски при хо ди из но си ли су . . . . . . . 53.626 фор.
На осно ву ових по да та ка Се пе ши је за кљу чио „да из воз, ка ко у вред но-

сти та ко и у по гле ду те жи не, знат но над ма шу је увоз“, па да је ис точ на тр го-
ви на Аустро у гар ске пре ма Тур ској и Ср би ји ак тив на. Тран зит на ро ба, по 
ње го вој оце ни, нај ве ћим де лом по ти ца ла је из Пру ске, Сак со ни је и Ју жне 
Не мач ке, „ко је су ви ше на ших ар ти ка ла, на ро чи то па мук, ви но и на ше гво-
зде не про из во де, шта ви ше што је још нај ва жни је, наш ал ко хол, ско ро са свим 
ис кљу чи ли из кон ку рен ци је“. Упр кос све му, тр го вин ски про мет Аустро у гар-
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ске, на овој ва жној ца ри нар ни ци, по чев ши од 1862, упр кос две ма оскуд ним 
го ди на ма (1863. и 1864) не пре ста но је био у по ра сту. 

Од из во зних ар ти ка ла нај зна чај ни ји су би ли: пи во, оло во, си та, хе ми-
ка ли је, гво жђе, гво зде но по су ђе, сир ће, учи ње не ко же, ал ко хол, жи та ри це, 
ста кла ри ја, др ве на ри је, со, ка ме ни угаљ, бра шно, ми не рал на во да, уље, па-
пир, по су ђе од пе че не гли не, ви но и ше ћер. Од уво зних ар ти ка ла нај зна чај-
ни ји су: пред ме ти за фар бе, пре сне ко же, во ће и жи та ри це. Од тран зит не ро бе 
нај ви ше је би ло па муч них и ву не них тка ни на, ка фе, хе ми ка ли ја, гво жђа, 
ко ло ни јал не ро бе, пи рин ча и ду ва на.

 Се пе ши је за кљу чио да је про мет на зе мун ској ца ри нар ни ци огро ман, 
пре све га због то га што Зе мун има сре ћан ге о граф ски по ло жај на ушћу Са ве 
и Ду на ва, крај Бе о гра да и Ср би је са за о ста лом при вре дом. Пред ви ђао је да ће 
Зе мун, ра ни је или ка сни је, по ста ти ва жна „спој на тач ка ма ђар ске ис точ не 
тр го ви не“, иако је она у по след њих 10 го ди на зна чај но опа ла. До тог опа да-
ња, по оце ни Се пе ши ја, до шло је из ви ше раз ло га. У пр вом ре ду због то га 
што је по вла шће но Ду нав ско па ро бро дар ско дру штво пре у зе ло нај ве ћи део 
про ме та Са вом на го ре и до ле и Ду на вом на го ре, чи ме је Зе мун пре стао да 
бу де глав но сто ва ри ште ис точ не тр го ви не, ка кав је био ра ни је. На опа да ње 
про ме та у Зе му ну ути ца ло је и отва ра ње ба зја шке же ље знич ке пру ге чи ме 
је део ис точ не тр го ви не, ко ји се оба вљао кроз Ср би ју са Ру му ни јом и Кон-
стан ти но по љом, узео дру ги пра вац пре ко Ор ша ве. Ра ни ја тр го ви на уго је-
ним сви ња ма, чи ја пи ја ца је био Зе мун, са да је ишла ба зја шком же ље зни цом 
ди рект но за Пе шту. Ве ли ку пре пре ку обим ни јој ис точ ној тр го ви ни Се пе ши 
је ви део у по сто ја њу Вој не гра ни це и ње них уста но ва, ко је су ко чи ле раз вој 
тр го ви не и при вре де, као и бр жи про дор ка пи та ла. Сто га ни је про пу стио 
да на гла си да Вој ну гра ни цу што пре тре ба уки ну ти, што, ка ко је на пи сао, 
„сви гра ђа ни по гра нич них гра до ва из свег ср ца же ле“.

 По сле Зе мун ске кра љев ске глав не ца ри нар ни це Се пе ши је по се тио 
Ми тро вач ку кра љев ску спо ред ну ца ри нар ни цу и у њој је пре гле дао књи ге 
из во за, уво за и тран зит ног про ме та за по след њих пет го ди на. Ту је из на шао 
да је за то вре ме кроз ову ца ри нар ни цу

Из ве зе но у ра зним ар ти кли ма . . . . . . . . . . . . . . 2.130.080 цар. фо рин ти
у сви ња ма и го ве ди ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.272 куб. хва ти

Уве зе но у ра зним ар ти кли ма . . . . . . . . . . . . . . . . 802.507 цар. фо рин ти
у сви ња ма и го ве ди ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529.398 ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.212 куб. хва ти

Ца рин ски при хо ди од со ли, ду ва на, так са, ло та и дру го за по след њих 
пет го ди на на Ми тро вач кој ца ри нар ни ци из но си ли су укуп но 1,071.712 фо-
рин ти, што про сеч но го ди шње из но си 214.342 фо рин те.

Од из ве зе них ар ти ка ла нај зна чај ни ји су: жи то, пи во, ви но, алат но др во, 
ка ме ни угаљ, др во и др ве не пре ра ђе ви не.

Уве зе на ро ба са сто ји се од по вр тар ских про из во да, во ћа, ку ку ру за, ов-
чи је ко же, ме да, го ве да, ова ца и сви ња. Го ди шње је из ве зе но у про се ку од 
60 до 70.000 ко ма да сви ња.

Од тран зит не ро бе су нај за сту пље ни је др ве не ду ге, ко је су из Ср би је, 
по сред ством Ду нав ског па ро бро дар ског дру штва, пре во же не Са вом до Си ска 
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а ода тле пре ко Тр ста у Фран цу ску. Не кад чу ве ни про мет сви ња ма ко ји је 
ишао пре ко Ми тро ви це, из го ди не у го ди ну је опа дао. Се пе ши је то, не без 
раз ло га, при пи сао отва ра њу ба зја шке пру ге ко јом су сви ње са да тран спор-
то ва не ка Пе шти, а ни су, као ра ни је, пут до глав ног гра да Угар ске пре ва љи-
ва ле но га ма.

У Ра чан ску кра љев ску спо ред ну ца ри нар ни цу Се пе ши је сти гао 10. 
ав гу ста 1867. Ту ца ри нар ни цу за те као је, ка ко ве ли, у пот пу ном ре ду и на 
осно ву рас по ло жи вих по да та ка са ста вио је из ве штај за по след њих пет го-
ди на о из во зу, уво зу и тран зит ном про ме ту. По том из ве шта ју

Из ве зе но је ро бе у ра зним ар ти кли ма . . . . . . . . 709.602 цар. фо рин ти
у жи во ти ња ма, сви ња ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
у др ве ту и др ве на ри ја ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

Уве зе но је ро бе у ра зним ар ти кли ма . . . . . . . . 7.646.694 цар. фо рин ти
у жи во ти ња ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.331 ко ма да
у др ве ту и др ве на ри ја ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

У тран зит ним ар ти кли ма . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.958.934 цар. фо рин ти
у жи во ти ња ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
у др ве ту и др ве на ри ја ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

Ца рин ски при хо ди за јед ну го ди ну из но си ли су у про се ку 42.151 фо-
рин ту. Од из ве зе них ар ти ка ла нај зна чај ни ји су: жи то, ви но, пи во и гво жђе. 
Од уво зних су: су ве шљи ве, ора си, ку ку руз, раж, па суљ, го ве да и сви ње. 
Од тран зит них су: ка фа, па муч не тка ни не, серж, ма ху на сти усе ви, ста кло, 
уље, пи ри нач, ше ћер и др. 

Су тра дан по из вр ше ном пре гле ду Ра чан ске ца ри нар ни це Се пе ши се 
на шао у Кле нач кој кра љев ској спо ред ној ца ри нар ни ци. И њу је за те као у 
пот пу ном ре ду па је са чи нио сле де ћи из ве штај о пе то го ди шњем про ме ту.

Из ве зе но је ро бе у ра зним ар ти кли ма . . . . . . . 8.945.140 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.580 куб. хва ти

Уве зе но је ро бе у ра зним ар ти кли ма . . . . . . . . 1.259.270 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.747 ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757.000 куб. хва ти

У тран зит ној ро би . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 2.446.561 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

Ца рин ски при хо ди за јед ну го ди ну из но си ли су у про се ку 20.343 фо-
рин те. Од из во зних ар ти ка ла нај зна чај ни ји су: бра шно, ку дељ но се ме, го ве ђа 
ко жа, ви но, пи во, ци гла, гво жђе, ста кло и цре па но по су ђе. Од уво зних пре те-
жу: ма ху на сти усе ви, жи то, мед, маст, алат но и огрев но др во, ов чи ја ко жа 
и ву на. Од тран зит них су нај за сту пље ни ји: ка фа, за чи ни, ше ћер, пи ри нач, 
ал ко хол, па муч не тка ни не, пар фи ме ри је, па пир, из ра ђе ви не од др ве та, све ће 
и са пун.

У Пан че вач ку кра љев ску спо ред ну ца ри нар ни цу Се пе ши је сти гао 14. 
ав гу ста. И њу је за те као у пот пу ном ре ду па је са чи нио из ве штај о уво зу, 
из во зу и тран зи ту ро бе за по след њих пет го ди на.

Из ве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . 29.919.022 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.011 ко ма да
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др ва и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.007 куб. хва ти
Уве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . 22.604.333 цар. фо рин ти

сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.414 ко ма да
др ва и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.157 куб. хва ти

У тран зит ној ро би . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.880 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
др ва и др ве на ри ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

Ца рин ски при хо ди од ду ва на, ло та и мо но пол ских ка зне них до хо да ка 
за по след њих пет го ди на из но си ли су 86.869 фо рин ти и 70 крај ца ра, од че га 
на сва ку го ди ну спа да 13.374 фо рин те. Од из во зних ар ти ка ла нај зна чај ни ји су: 
пи во, чет ке, спра ве за тка ње, си та, хе ми ка ли је, во ће, жи та ри це, ал ко хол, 
др ве на ри је, ко же, плат не ни про из во ди, бра шно, ми не рал на во да, ме тал ни 
су до ви, ви но и ше ћер. Од уво зних: огрев но др во, ка фа, жи та ри це, мра мор но 
ка ме ње, пре сне ко же, ву на и ко ло ни јал на ро ба. Од тран зит не ро бе: па муч-
не, ву не не и сви ле не тка ни не, кон фек ци ја и дру го.

У Хо мољ ској кра љев ској спо ред ној ца ри нар ни ци Се пе ши се на шао 
15. ав гу ста. Ту ца ри нар ни цу за те као је у до бром ста њу, али је њен про мет, 
ка ко је на гла сио, био не зна тан.
Кроз њу је

из ве зе но ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . . . 1.163.707 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
др ва и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

уве зе но ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.043 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ко ма да
др ва и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.010 куб. хва ти

При хо ди ове ца ри нар ни це за јед ну го ди ну из но си ли су са мо 251 фо-
рин ту. Код из ве зе них ар ти ка ла нај зна чај ни је ме сто за у зи ма ли су раж и ци-
гла а код у ве зе них др во и жи то.

Истог да на, 15. ав гу ста, Се пе ши је по се тио и Ко вин ску кра љев ску спо-
ред ну ца ри нар ни цу. И њу је за те као у ре ду па је на осно ву по да та ка са чи нио 
пре глед пе то го ди шњег из во за, уво за и тран зи та.

Из ве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . 1.871.739 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.432 куб. хва ти

Уве зе но ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . . . . 1.871.739 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.361 ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.231 куб. хва ти

У тран зит ној ро би . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.561 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . куб. хва ти

Од из во зних ар ти ка ла нај зна чај ни ји су: све жа ри ба, по вр тар ски усе ви, 
жи та ри це, ба кар, гво жђе, ву не не тка ни не, угаљ, цреп и шин дре. Од уво-
зних: во ће, др во, мед, ора си и сви ње. Од тран зит них па муч не и ву не не тка-
ни не.

У Но во па ла нач ку кра љев ску спо ред ну ца ри нар ни цу Се пе ши је сти гао 
16. ав гу ста. На осно ву рас по ло жи вих по да та ка, ко је је за те као у ре ду, са ста-
вио је из ве штај о пе то го ди шњем из во зу, уво зу и тран зи ту.
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Из ве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . . . . 27.531 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ко ма да
др во и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 куб. хва ти

Уве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . . . . 319.190 цар. фо рин ти
сви ње и мар ва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.337 ко ма да
др во и др ве на ри ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.746 куб. хва ти

Тран зи та на овој ца ри нар ни ци ни је би ло. Го ди шњи ца рин ски при хо ди 
из но си ли су 1.653 фо рин те. Код из во зних ар ти ка ла би ли су нај за сту пље ни ји 
су ше на ри ба, ко жа, ба кар и ба кар но по су ђе а код уво зних свињ ска маст, је-
чам, ку ку руз, жи то, ба кар ни от па ци, ов це, ја гањ ци и во ло ви.

Ба зја шку кра љев ску спо ред ну ца ри нар ни цу Се пе ши је пре гле дао 16. 
ав гу ста, истог да на кад и Но во па ла нач ку. И ову ца ри нар ни цу, као и све 
прет ход не, за те као је у пот пу ном ре ду, али је за кљу чио да у не ким пи та-
њи ма у њој од сту па ју од про пи са. Пе то го ди шњи про сек из во за, уво за и 
тран зи та ове ца ри нар ни це из гле дао је ова ко:

Из ве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . 18.552.337 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ко ма да
др ва и др ве на ри је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.825 куб. хва ти

Уве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . . . 56.978.923 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.407 ко ма да
др во и двр на ри ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 куб. хва ти

У тран зит ној ро би . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.525.252 цар. фо рин ти
сви ња и мар ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ко ма да
др во и др ве на ри ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 куб. хват

Од из во зних ар ти ка ла нај ва жни ји су: ме ки ње, ви но, пи во, па суљ, ше-
ћер, ал ко хол, па муч не тка ни не, хе ми ка ли је, си ро во и ко ва но гво жђе, учи ње-
не ко же, су ше на и со ље на ри ба, лан, ста кло, ку дељ но се ме, из ра ђе ви не од 
др ве та, кон фек ци ја, ку дељ но и дру го плат но, ба кар, ма ши не, па пир, све ће, 
са пун, ка ме ни угаљ и бра шно. Од уво зних ар ти ка ла нај за сту пље ни ји су: 
пре сне ко же, маст, за чи ни, по вр тар ске биљ ке, је чам, се но, пше ни ца, ку ку руз, 
ко сти, шта вље на ко жа, ора си, су ве шљи ве, ву на, дво пек и сви ње. У тран-
зит ној ро би нај ви ше је па муч них, ву не них и сви ле них тка ни на, гво жђа, 
ко же, ста кла, кон фек ци је, крат ке ро бе, из ра ђе ви на од ко же и ма ши на.

Мол дав ску кра љев ску спо ред ну ца ри нар ни цу Се пе ши је по се тио 19. 
ав гу ста. Њу ни је за те као у пот пу ном ре ду, али је за вре ме сво је по се те ис-
пра вио све не пра вил но сти. Роб ни про мет ове ца ри нар ни це био је не зна тан 
у по след њих пет го ди на и из но сио је

У из во зним ар ти кли ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.049 цар. фо рин ти
У уве зе ним ар ти кли ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.502 цар. фо рин ти
У жи во ти ња ма (сви ња ма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.848 ко ма да 
У Ор шав ску кра љев ску глав ну ца ри нар ни цу Се пе ши је сти гао 21. ав гу-

ста и за те као ју је у са вр ше ном ре ду. За по след њих пет го ди на кроз ову ца-
ри нар ни цу

Из ве зе но је ро бе у вред но сти од . . . . . . . . . . 279.960.211 цар. фо рин ти
у мар ви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.013 ко ма да 
у др ве на ри ји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.262 куб. хва ти

Уве зе но у ра зно ли кој ро би у вред но сти од . . 85.080.422 цар. фо рин ти
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у сви ња ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.426 ко ма да
у дрве на ри ји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.264 куб. хва ти

При хо ди од ца ри не, ло та и так са у ро ку од пет го ди на из но си ли су 435.643 
фо рин те. По себ ни ца рин ски при ход из но сио је за пет го ди на 369.893 фо-
рин те, што је на сва ку го ди ну у про се ку из но си ло 73.973 фо рин те.

Од из во зних ар ти ка ла би ли су нај зна чај ни ји: пи во, хе ми ка ли је, гво жђе 
и гво зде но по су ђе, ру де, уље, ста кло, др во, ко же, гу ме не из ра ђе ви не, све ће, 
са пун, ка ме ни угаљ, ку дељ не тка ни не, ра зна плат на, ма ши не, бра шно, ми-
не рал на во да, па пир, ка ме но и цреп но по су ђе, ви но, го то ва оде ла, чо ја и 
ше ћер. Од уво зних ар ти ка ла: па муч не тка ни не, фар бар ски пред ме ти, ву на, 
пре сна ко жа, по вр тар ско би ље, пше ни ца, па суљ, сви ње и маст. Од тран зит-
них ар ти ка ла нај ви ше је би ло: па муч них тка ни на, ка фе, за чи на, хе ми ка ли-
ја, фар бе, гво жђа, гво зде ног, ста кле ног и цре па ног по су ђа, учи ње не ко же, 
си ра, ку дељ них, плат не них и сви ле них тка ни на, ве штач ке ро бе, ма ши на и 
ше ће ра.

На осно ву свих ца рин ских ис ка за Се пе ши је до шао до за кључ ка да 
аустриј ски и угар ски из воз, ка ко у те жи ни та ко и у вред но сти, ско ро тро-
стру ко пре ма шу је увоз. Сто га је на гла сио да је та ко зва на ис точ на тр го ви на 
Аустро у гар ске пре ма Тур ској и Ру му ни ји ак тив на, али да је тран зит на ро ба 
нај ве ћим де лом из Пру ске, Сак со ни је и Ју жне Не мач ке, ко ја моћ но кон ку-
ри ше аустро у гар ским про из во ди ма па му ка, ву не и гво жђа. Огро ман про-
мет код Ор ша ве, по оце ни Се пе ши ја, све до чи да је то ме сто стај на тач ка 
аустро у гар ске тр го ви не са Тур ском, Ру си јом, Бу гар ском, Мол да ви јом, Ру-
му ни јом, Ју жном Ср би јом и Ле ван том. Ор ша ва је по ста ла та ко зна чај на за 
тр го ви ну за хва љу ју ћи то ме што су Иштван Се че њи и Ва шар хе љи 1834. го-
ди не сред стви ма др жа ве, а Ду нав ско сло бод но па ро бро дар ско дру штво 1848. 
и 1849. соп стве ним сред стви ма, укло ни ли пло вид бе не смет ње у Гво зде ној 
ка пи ји (Ђер да пу), чи ме су омо гу ћи ли сло бод ни ји са о бра ћај Ду на вом. Уз 
то, ва жност Ор ша ве на ро чи то је по ра сла од он да од ка да је кон стан ти но-
пољ ска же ље зни ца, са око 50 ге о граф ских ми ља, би ла спо је на са ме сти ма 
Чер на во да, Вар на, Ћу стен дил. Иако кон стан ти но пољ ска же ље зни ца још ни је 
у це ло сти за вр ше на, она ис точ ној тр го ви ни Аустро у гар ске отва ра но ви пут. 
Али, што тр го вач ки про мет пре ко Ор ша ве ни је још обим ни ји и раз ви је ни-
ји, ка же Се пе ши, глав ни раз лог је тај што смет њу пред ста вља ни ски во до-
стај на Ду на ву од ју ла до сеп тем бра ме се ца. Због то га, кр ца ти бро до ви код 
Мол да ве или Турн Се ве ри на, код Дрен ко ва или Ор ша ве, мо ра ју да бу ду пре-
то ва ре ни у спе ци јал но гра ђе не пар не де ре гли је ко је мо гу да про ђу кроз ђер-
дап ске ка та рак те. Ме ђу тим, ако је и кад је во да то ли ко ни ска да ни де ре гли је 
не мо гу да пло ве, он да се ро ба из њих пре то ва ру је у за пре жна ко ла ко ји ма 
се пре во зи Се че њи је вим пу тем у ду жи ни од 12 ми ља до Жо ви ца, а ода тле 
сву да по Вла шкој, пре ко Гво зде не ка пи је, све до Гу ра ве, од но сно до Турн 
Се ве ри на. Ту се ро ба, уз ве ли ке тро шко ве, труд и дан гу бу, по но во уто ва ру је 
у ла ђе. Да не ма ових са о бра ћај них пре пре ка, сма тра Се пе ши, ор шав ски роб ни 
про мет и ина че оби ман био би још ве ћи и удо во љио би по тре ба ма аустро-
угар ске ис точ не тр го ви не. Ме ђу тим, ис ти че он, ре гу ла ци ја Ду на ва ни је са мо 
пи та ње Аустри је и Ма ђар ске, већ је то и европ ско пи та ње. Иако о пло вид би 
Ду на вом већ го ди на ма по сто ји европ ска ко ми си ја, тај про блем се не ре ша ва. 
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По ред то га што, ра ди нор мал не пло вид бе, тре ба укло ни ти опа сне и ве ли ке 
гре бе не на Ду на ву, про бле ми на ста ју и због то га што Ду нав, то ком че ти ри 
до пет зим ских ме се ци, због за ле ђи ва ња, ни је пло ван, па та да до ла зи до 
пот пу ног за сто ја ис точ не тр го ви не.

 Због та ко ве ли ких и те шко ре ши вих про бле ма ко ји се ти чу тран спор-
та ро бе Ду на вом, Се пе ши је сма трао да аустро у гар ска ис точ на тр го ви на и 
не тре ба да се осло ни са мо на са о бра ћај том ре ком. Сма трао је да про блем 
ис точ не тр го ви не тре ба ре ши ти та ко што ће ба зја шка же ље знич ка пру га 
би ти из гра ђе на све до гра ни це Вла шке и ако је мо гу ће би ти по ве за на са 
кон стан ти но пољ ском же ле зни цом. Ти ме би, на гла сио је Се пе ши, и зи ми и 
ле ти, и по ред ни ског и ви со ког во до ста ја, у сва ко до ба био мо гућ са о бра ћај. 
Не без раз ло га прет по ста вљао је да ће, због соп стве них ин те ре са, про тив 
из град ње та кве пру ге би ти Ду нав ско па ро бро дар ско дру штво. Ме ђу тим, 
твр дио је да је та ква пру га нео п ход на Ма ђар ској, ње ним еко ном ским ин те-
ре си ма и, по себ но, ње ном ин ду стриј ском раз во ју.

Ка ко би др жа ва има ла што ве ћи увид у ца рин ске по сло ве, у про мет 
ро бе и пут ни ка, али и што ве ћу до бит, Се пе ши је пред ло жио да се код Глав-
не ор шав ске ца ри нар ни це, на од ре ђе ним ме сти ма, ус по ста ве још че ти ри 
екс по зи ту ре.

TRADE TURNOVER IN CUSTOMS HOUSES BETWEEN SERBIA 
AND AUSTRIA-HUNGARY IN 1867

by

Vasilije Dj. Krestić

Summary

In the Hungarian State Archives in Budapest, in the documents of the Hungarian royal 
prime minister, the author found a very contentful report of Szepesy Mihály, councillor in a 
section of the Hungarian ministry of finances, about the total trade turnover in all Austrian 
customs houses located in the state border with The Princedom of Serbia, from Sremska 
Mitrovica in the west, to Orsova in the east. Szepesy’s report contains reliable facts about 
the scope, value and kind of export, import and transit. It shows that the so-called Austrian 
eastern trade was positive, that the Austrian and Hungarian export, both in weight and in 
value, almost three times surpassed the import, but that the trade could have been even better 
and more extensive, if there had not been obstacles, specially the ones in traffic due to the 
non-regulated navigation on the Danube in Djerdap, and if the new railway had been built to 
simplify and speed up transport from the south to the north, from Constantinople towards 
Budapest and in the opposite direction. Extensive and rich in valuable and so far not suffi-
ciently known facts, Sezepesy’s report written in the Hungarian language is presented by 
the author in detail, without leaving out any significant fact. 

Key words: customs houses, import, export, transit, east trade, traffic on the Sava and 
the Danube, railway, goods, articles, Szepesy Mihály, Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért 
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В л а д а н  Ж .  Ј о в а н о в и ћ

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА МИСИЈА 
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА У СКОПЉУ 1920–1937.

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се об ра ђу је „скоп ска фа за“ др Ра до сла ва М. Гру ји-
ћа, то ком ко је је у кон ти ну и те ту ис плео мре жу на уч них и кул тур них уста но ва 
у сре ди шту По вар дар ја, ар ти ку ли шу ћи рад скоп ских про фе со ра и на уч них 
рад ни ка. По ред Фи ло зоф ског фа кул те та, Гру јић је с пу но ен ту зи ја зма уче-
ство вао у осни ва њу Скоп ског на уч ног дру штва и Му зе ја Ју жне Ср би је, исто-
вре ме но об ја вљу ју ћи сво је на уч не ра до ве.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ра до слав М. Гру јић, Ско пље, Ма ке до ни ја, Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Ско пљу, Скоп ско на уч но дру штво, Му зеј Ју жне Ср би је.

Је дан од кључ них про бле ма ин те гра ци је Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је у 
срп ску, по том ју го сло вен ску др жа ву,1 би ли су кул тур на, еко ном ска и ци ви-
ли за циј ска за пу ште ност тог, ге о стра те шки ва жног, али де мо граф ски не ста-
бил ног про сто ра. Фе у дал но на сле ђе, по ли тич ка рас тр за ност ет нич ко-вер-
ског кон гло ме ра та, по сле ди це рат не пу сто ши и ње ни ре ци ди ви (ко мит ски 
и ка чач ки ору жа ни по крет) пред ста вља ли су крај ње не зго дан ам би јент за 
спро во ђе ње по ли ти ке Кра ље ви не СХС, ко ја ни са ма још ни је би ла кон со-
ли до ва на. По врх све га, у по кра ји ни је жи ве ло ско ро 84% не пи сме ног ста-
нов ни штва2. 

Не спрет на по ли ти ка Кра ље ви не СХС у основ ном школ ству чи је је 
фи нан си ра ње пре пу ште но си ро ма шним и не за ин те ре со ва ним оп шти на ма, 
не е фи ка сност 18 сред њих шко ла у ко ји ма је све га 11% на став ни ка има ло 
про фе сор ско зва ње3 и про бле ма ти чан рад учи тељ ских шко ла у Ско пљу и 
При ле пу, би ли су сиг нал да се пи та ње про свет не по ли ти ке мо ра озбиљ ни-
је тре ти ра ти. Уз гла со ве упо зо ре ња – да се обла сти у ко ји ма се оче ку ју бла-
го де ти кул тур ног раз во ја не сме ју оп те ре ћи ва ти „су ро га ти ма кул ту ре“,4 

1 Обла сти Вар дар ске Ма ке до ни је, Ко со ва, Ме то хи је и Но во па зар ског сан џа ка тре ти -
ра не су у зва нич ној ју го сло вен ској ад ми ни стра ци ји као је дин стве но по ли тич ко, при вред но 
и прав но под руч је, тј. као „исто риј ска по кра ји на Ју жна Ср би ја“. Ви ше о то ме: Vla dan Jo va-
nović, Ju go slo ven ska država i Južna Sr bi ja 1918–1929 (Ma ke do ni ja, Sandžak, Ko so vo i Me to hi ja 
u Kra lje vi ni SHS), Be o grad 2002.

2 Statistički godišnjak za 1929. go di nu, knj. I, Be o grad 1932, 78–79.
3 Godišnjak sred njih škola Kra lje vi ne SHS za 1921/22. go di nu, Be o grad 1923, 8–14.
4 Mi li vo je Pavlović, „Kul tur ni pro ble mi Južne Sr bi je“, Južna Sr bi ja, Sa vez so ko la Kra lje-

vi ne Ju go sla vi je, Be o grad 1937, 97.
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по ве де на је де ба та о пу те ви ма „на ци о нал ног уз ди за ња Ју га“, тј. о мо де ли ма 
струч не су пер ви зи је кул тур не и на ци о нал не по ли ти ке. Том ци љу је тре ба ло 
да по слу жи осни ва ње од го ва ра ју ћих уста но ва нај ви шег ран га и про фе си о-
нал ни ан га жман на уч них ауто ри те та ка кви су би ли Јо ван Цви јић, Гли ша 
Еле зо вић, Ти хо мир Ђор ђе вић, Бра ни слав Ну шић, Алек сан дар Бе лић, Во ји-
слав Ра до ва но вић, али и Ра до слав М. Гру јић. 

ИЗ БИ О ГРА ФИ ЈЕ

Гру јић је ро ђен 29. ју на 1878. у Зе му ну где је ње гов отац Ми лош ра дио 
као учи тељ. Ту је за вр шио основ ну шко лу (1888) и ре ал ну гим на зи ју (1895), 
а по за вр шет ку Бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма (1899) ру ко по ло жен 
је за па ро хиј ског по моћ ни ка про те Ди ми три ја Ру вар ца при Хра му Све те 
Тро ји це у Зе му ну. По сле по ло же ног про фе сор ског ис пи та (1900) и струч ног 
па ро хиј ског ис пи та (1901), до пу нио је ма ту ру гим на зиј ским пред ме ти ма и 
исте го ди не (1904) по стао про фе сор-ка ти хе та у бје ло вар ској гим на зи ји, где 
је ра дио до 1914. го ди не. Гру јић је 1905. по стао и члан Епар хиј ске кон зи-
сто ри је у Па кра цу.5 

Ве ли ка гим на зи ја у Бје ло ва ру, у ко јој је Гру јић пре да вао ве ро на у ку, 
са сто ја ла се из два оде ље ња у ко ји ма су одво је но учи ли му шкар ци-ка то ли-
ци, док су у дру гом оде ље њу би ли Ср би, Је вре ји и де вој чи це. Пре ма све до-
чењу Јо ван ке Хр ва ћа нин, ко ја је у то до ба по ха ђа ла гим на зи ју, Гру јић је 
имао оби чај да је ис по ве да „ми мо пра во слав ног оби ча ја“!6 У то ку свог де-
се то го ди шњег ра да у Бје ло ва ру, Гру јић је за вр шио пра ва у Бе чу (1908) и 
Фи ло зоф ски фа кул тет у За гре бу (1911), где је 1919. про мо ви сан за док то ра 
фи ло зо фи је, а 1912. по стао је кон зер ва тор Зе маљ ског по ве рен ства у За гре-
бу. Од 69 де ла, ко ли ко их је на пи сао за све га се дам го ди на, тре ба по ме ну ти 
„Апо ло ги ју срп ског на ро да у Хр ват ској и Сла во ни ји и ње го вих глав них 
обе леж ја“ (1909), ко ја је на ста ла као од го вор др жав ном ту жи о цу на оп ту жни-
цу про тив Ср ба на тзв. „ве ле и здај нич ком про це су“.7 Сеп тем бра 1914. Гру јић 
је и сам за тво рен под оп ту жбом ве ле и зда је, да би апри ла 1915. био пу штен 
из за тво ра и вре ме до ју на про вео у кућ ном при тво ру, ка да је по ка зни пре-
ме штен у Го спић. По сле дво го ди шњег ра да у та мо шњој гим на зи ји по но во 
је вра ћен у Бје ло вар. 

Мар та 1919. Гру јић је по стао про фе сор Дру ге му шке гим на зи је у Бе о-
гра ду, а ју на исте го ди не и про фе сор бе о град ске Бо го сло ви је Св. Са ве. На 
том по ло жа ју за те као га је из бор за про фе со ра на ци о нал не исто ри је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу, у чи јем је осни ва њу 1920. ак тив но уче ство-
вао. Ра до слав Гру јић је у Ско пљу про вео 17 нај плод ни јих го ди на свог жи во та: 
као про фе сор и је дан од ор га ни за то ра рада та мо шњег Фи ло зоф ског фа кул те-
та а у два на вра та и ње гов де кан (1930–1933. и 1935–1937); осни вач Скоп ског 

5 Ми та Ко стић, „In me mo ri am: Д-р Ра до слав Гру јић“, Исто риј ски ча со пис, књ. VI, Бе о-
град 1956, 259; Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, Бе о град 1997, 336; Лек си кон пи са ца 
Ју го сла ви је, том II, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1979, 318.

6 Дра го љуб С. Иг ња то вић, Са пи сци ма и о пи сци ма ме ђу рат ним, Бе о град 1992, 91.
7 Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, 336.
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на уч ног дру штва и ње гов пред сед ник (1921–1937); осни вач и уред ник Гла-
сни ка Скоп ског на уч ног дру штва (1925–1937) и Збор ни ка за исто ри ју Ју жне 
Ср би је и су сед них обла сти; осни вач и управ ник Му зе ја Ју жне Ср би је (1921– 
1937); осни вач До ма си ро ма шних сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско-
пљу и пред сед ник ње го вог од бо ра (1921–1937). Овај им пре си ван низ функ ци ја 
и ти ту ла до во љан је по вод да се о ње го вој кул тур ној, про свет ној и на уч ној 
ми си ји у Ма ке до ни ји по себ но ин фор ми ше мо.

По по врат ку у Бе о град 1937. Гру јић је осно вао и уре дио Му зеј Срп ске 
пра во слав не цр кве ра де ћи као про фе сор исто ри је срп ске цр кве на бе о град-
ском Те о ло шком фа кул те ту, а фе бру а ра 1939. иза бран је за до пи сног чла на 
СА НУ. За вре ме Дру гог свет ског ра та уче ство вао је у збри ња ва њу срп ских 
из бе гли ца и спа ша ва њу ре ли кви ја: као пред став ник СПЦ, 1942. го ди не пре-
но сио је мо шти кне за Ла за ра, ца ра Уро ша и кне за Сте фа на Шти ља но ви ћа 
из фру шко гор ских ма на сти ра у бе о град ску Са бор ну цр кву. При ли ком 
утвр ђи ва ња ште те при чи ње не фон до ви ма бом бар до ва не На род не би бли о-
те ке, Гру јић је био члан струч не ко ми си је за про це ну. По окон ча њу ра та 
ан га жо вао се на иден ти фи ка ци ји кул тур них спо ме ни ка ко ји су то ком ра та 
опљач ка ни из срп ских цр ка ва и ма на сти ра у НДХ и на њи хо вом вра ћа њу 
из За гре ба у Бе о град.8

Ме ђу тим, Гру јић се убр зо на шао на ли сти уни вер зи тет ских рад ни ка 
ко ји су ста вље ни пред тзв. Су до ве ча сти. Пре ма спи ску ка жње них на став-
ни ка, про фе со ра и аси сте на та од 19. ма ја 1945. ко ји је об ја ви ла Ко ми си ја за 
об но ву уни вер зи те та, др Ра до слав Гру јић је „уда љен“ са Уни вер зи те та као 
ре дов ни про фе сор Бо го слов ског фа кул те та. Суд ча сти је од лу чио да се Гру-
јић пен зи о ни ше, а од лу ком На род ног од бо ра Ре јо на I од сеп тем бра 1945. он је 
из бри сан са спи ска и „ли шен срп ске на ци о нал не ча сти“.9 Не ко ли ко го ди на 
пред сво ју смрт Гру јић је сву сво ју за о став шти ну по кло нио Па три јар ши ји, 
с тим да се осну је по себ но оде ље ње Му зе ја СПЦ ко је би но си ло ње го во име.10 
Умро је 25. ма ја 1955. на Хва ру где је био на од мору и ле че њу. Са хра њен је 
1. ју на на бе о град ском Но вом гро бљу, где је па три јарх Ви кен ти је одр жао 
опе ло у при су ству де сет епи ско па. У ор га ни за ци ји СПЦ по смрт ни оста ци 
Ра до сла ва Гру ји ћа и ње го ве су пру ге Ми ли це пре не ти су 11. но вем бра 1992. 
у ма на стир Гр ге тег.11 

ГРУ ЈИ ЋЕ ВО УЧЕ ШЋЕ У ОСНИ ВА ЊУ И РА ДУ 
ФИ ЛО ЗОФ СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА У СКО ПЉУ

Иако је још 1913. ми ни стар по све те Љу ба Јо ва но вић пред ло жио кра љев-
ској вла ди осни ва ње Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу, по ли тич ки след 

8 Ni ko la Živković, Rat na šteta ko ju je Nemačka učinila Ju go sla vi ji u Dru gom svet skom ra tu, 
Be o grad 1975, 516; Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, 337.

9 Мом чи ло Ми тро вић, Из гу бље не илу зи је. При ло зи за дру штве ну исто ри ју Ср би је 
1944–1952, Бе о град 1997, 116, 136; Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, 337.

10 Ж. Ви дак, „Д-р Р. Гру јић“, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 11, Но ви 
Сад 1955, 184.

11 Исто, 184; Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, 337.



146

до га ђа ја је осу је тио ту иде ју. На кон фор ми ра ња ју го сло вен ске др жа ве, срп-
ски на уч ни ци и по ли ти ча ри су по но во раз ма тра ли ци ље ве, свр ху и мо гу ћи 
кон цепт јед не та кве уста но ве. Ка да је 1919. го ди не, по сле пре пи ске ми ни стра 
про све те и Јо ва на Цви ји ћа, рек то ра Бе о град ског уни вер зи те та по ста ло ја сно 
да је иде ја о осни ва њу ви со ке шко ле у Ско пљу пред ре а ли за ци јом, не ко ли-
ци на јав них рад ни ка и на уч ни ка ста ви ла се др жа ви на рас по ла га ње. Ме ђу 
њи ма су би ли и дво ји ца вој во ђан ских ен ту зи ја ста – др Ти хо мир Осто јић и 
др Ра до слав Гру јић. Кра ље вим ука зом од 2. фе бру а ра 1920. осно ван је Фи-
ло зоф ски фа кул тет у Ско пљу, као ауто ном на уста но ва за за дат ком да „све-
стра но ис пи ту је Ју жну Ср би ју“, али и рас те ре ти бе о град ски Фи ло зоф ски 
фа кул тет пре у зи ма ју ћи „нај те жи и нај леп ши део кул тур но-про свет не ми-
си је на Ју гу“. Вре ме у ко ме је Фа кул тет на стао би ло је оп те ре ће но оп штим 
ха о сом у ад ми ни стра ци ји, па је та ко је два про на ђе на и згра да у ко ју би мо-
гао да се сме сти. За хва љу ју ћи ен ту зи ја зму осмо ри це про фе со ра, пред во ђе них 
Осто ји ћем и Гру ји ћем, већ на је сен 1920. би ли су спрем ни згра да, на ме-
штај и би бли о те ка. Гру јић је та да био за ме ник де ка на Осто ји ћа и це ло ле то 
је про вео у Ско пљу при пре ма ју ћи Фа кул тет за по че так на ста ве.12

Пр ва пре да ва ња у тзв. Ида ди ји (згра ди Учи тељ ске шко ле) одр жа на су 
21. де цем бра 1920. пред око 60 сту де на та, а већ на ред не го ди не фа кул тет је 
пре ме штен у соп стве ну згра ду. Нај ве ћи ин те рес скоп ских сту де на та вла дао 
је за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност, а од 1930. по себ но 
атрак тив ном по ка за ла се гру па за пе да го ги ју, по што је но ви за кон до зво-
ља вао свр ше ним уче ни ци ма учи тељ ских шко ла да сту ди ра ју пе да го шке 
на у ке. Ве ли ка па жња је по све ћи ва на се ми нар ском ра ду, док су сту ден ти на 
рас по ла га њу има ли цен трал ну фа кул тет ску би бли о те ку са око 60.000 на-
сло ва и ви ше се ми нар ских би бли о те ка, за чи је је по сто ја ње нај ве ћим де лом 
био за слу жан упра во Ра до слав Гру јић.13 

С об зи ром да су око 75–80% од укупног броја студената чи ни ле сту-
дент ки ње, Фа кул тет је сло вио за „жен ски“. Нај ве ћи број их је по ти цао из чи-
нов нич ких и тр го вач ких по ро ди ца из Ско пља и дру гих гра до ва по кра ји не.14 
Ме ђу сту ден ти ма је би ло нај ви ше чи нов нич ке де це Шу ма ди на ца и Цр но го-
ра ца, али и са Ко со ва, из Пе ћи, При зре на, би тољ ске и бре гал нич ке обла сти 
чи ме су се ства ра ли „ја ча уза јам ност и ни ве ли са ње у мен та ли те ту, по ред 
ја ча ња здра вог на ци о нал ног осе ћа ња.“15 Ме ђу тим, не ре ше но пи та ње сме-
шта ја би ло је пре пре ка бр жем уве ћа њу бро ја сту де на та чи ји су ро ди те љи 
окле ва ли да по ша љу де цу у ску по Ско пље. До 1931. скоп ски про ви зор ни сту-
дент ски дом мо гао је да при ми све га два де се так ли ца, док је од ком фо ра 
пру жао са мо „кров над гла вом и по сте љу под те лом“. Иако је ру ски ар хи-
тек та Бе ља јев ски још 1923. на пра вио пред ра чун за адап та ци ју јед не др ве не 
ку ће, од лу ка Ми ни стар ства про све те о из град њи но вог до ма до не та је тек 
кра јем 1928. го ди не. Фи нан сиј ска сред ства су при ку пље на за ла га њем па-
три јар ха Вар на ве, ба на Ла зи ћа и Гру ји ће вог прет ход ни ка на ме сту де ка на 

12 Ru dolf Treu, „Skop ski Fi lo sof ski Fa kul tet i nje go vi stu den ti“, Sme na. Gla snik ju go slo-
ven skih stu de na ta, br. 1, Be o grad-Za greb-Lju blja na-Sko plje-Su bo ti ca, 1930, 8.

13 R. Treu, n. d., 7–9.
14 Sta ti stic ki godišnjak za 1929. go di nu, knj. I, Be o grad 1932, 386–387.
15 Ме мо ран дум, 8.
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др Ми ла на Пре ло га, али је ка мен-те ме љац по ло жен тек фе бру а ра 1931, ка да 
је Гру јић по стао де кан Фи ло зоф ског фа кул те та. Из град њу су фи нан си ра ли 
Бан ско ве ће Вар дар ске ба но ви не, Ми ни стар ство на род ног здра вља, Ми ни-
стар ство про све те и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, а по моћ је при ло-
жио и краљ Алек сан дар.16 Зи да ње До ма Кра ља Пе тра Осло бо ди о ца за по-
чето је сеп тем бра исте го ди не а вред ност ра до ва је про це ње на на ми ли он и 
по ди на ра.17 Ка па ци тет но вог до ма био је сто ме ста са за јед нич ким са ла ма, 
ам бу лан том и мен зом, а са мо зда ње је ва жи ло за јед но од мо дер ни јих у чи-
та вој ју го сло вен ској кра ље ви ни.18 Ра до слав Гру јић је још од 1921. био пред-
сед ник Од бо ра До ма си ро ма шних сту де на та ко ји се чи та ву де це ни ју бо рио 
за по ди за ње но ве згра де. За то не из не на ђу је чи ње ни ца да је но ви Дом сту-
де на та са гра ђен упра во за вре ме ње го вог пр вог де кан ског ман да та.

Гру јић се по себ но за у зи мао за обез бе ђи ва ње др жав них сти пен ди ја ко-
ји ма би се скоп ски сту ден ти сти му ли са ли. Већ од са мог по чет ка ра да Фа-
кул тет је имао 20 пи то ма ца за „бла го де ја ње“ и по моћ ко ју су при ма ли по 600 
ди на ра ме сеч но. Уред но сти пен ди ра ње је по тра ја ло до 1925, ка да је др жа-
ва по ма га ла све га дво је сту де на та, да би гла си не о мо гу ћем уки да њу ове 
уста но ве са мо оте жа ле да љу ис пла ту по мо ћи.19 Сту дент ски стан дард био 
је до дат но оп те ре ћен ра зним так са ма на ис пит не при ја ве, ди пло ме и док то-
ра те.20 С дру ге стра не, Ми ни стар ство про све те је на гра ђи ва ло тзв. све то-
сав ске те ма те ко је су пи са ли скоп ски сту ден ти. Обич но су на гра ђи ва ни ра-
до ви из на ци о нал не исто ри је, фи ло ло ги је и ет но гра фи је. По ред др жав них 
сти пен ди ја и све то сав ских нов ча них на гра да, скоп ски сту ден ти су има ли 
при ли ку да од 1927. до би ју злат ни пр стен ко јим је Глав ни од бор Дру штва 
Св. Са ве на гра ђи вао нај у спе шни јег сту ден та Фи ло зоф ског фа кул те та.21

Не ки од сту де на та би ли су ми шље ња да је при Фа кул те ту нео п ход но 
осно ва ти удру же ње ко је је, по ред ба вље ња сту дент ским стан дар дом, тре ба ло 
да има и ви ше ци ље ве: опи сме ња ва ње ста нов ни штва, ис пи ти ва ње „умет нич-
ке ду ше на род не“, вас пи та ва ње омла ди не у „ве дром и ја сном на ци о на ли зму“. 
Већ но вем бра 1927. на Фи ло зоф ском фа кул те ту је осно ва но ака дем ско пе вач-
ко дру штво „Оби лић“, са ста вље но од тре ћи не свих скоп ских сту де на та, ко је 
је од 1930. би ло под па тро на том пре сто ло на след ни ка Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа.22 

Ра до слав Гру јић је, као де кан Фи ло зоф ског фа кул те та, био на че лу ор га-
ни за ци је про сла ве де се то го ди шњи це Фа кул те та 1. фе бру а ра 1931. ко јој су 
при су ство ва ле број не углед не зва ни це: ко ман дант ар ми је Ми лан Не дић, 
Бо жа Мак си мо вић у име Ми ни стар ства про све те, бан Жи во јин Ла зић, кон-
зу лар ни кор и де ле га ти са Бе о град ског уни вер зи те та. Отво рив ши све ча ну 
сед ни цу Гру јић је из ло жио зна чај про сла ве, ука зу ју ћи на све пре пре ке и 

16 АЈ, 66-158–431, пи смо др Ми ли во ја Па вло ви ћа Ми ни стар ству про све те; Ivan ka 
Popović, „Desetogodišnjica Skop skog fi lo zof skog fa kul te ta“, Sme na, fe bru ar-mart 1931, 66.

17 Sme na, br. 5–6, 1931, 29.
18 Жив ко То па ло вић, При вред ни про бле ми Ју га, Бе о град 1927, 42.
19 АЈ, 66-158–431.
20 За кон о так са ма за школ ске и цр кве не вла сти, Бе о град 1927, 289.
21 AJ, 66-158–431, п. бр. 14127, од 17. ок то бра 1927.
22 T. Pandilović, „Aka dem ska omla di na Južne Sr bi je“, Sme na, fe bru ar-mart 1931, 10–11; 

„Aka dem sko pevačko društvo Obilić u Sko plju“, Sme na, fe bru ar-mart 1931, 58.
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не зго де ко је су јој прет хо ди ле. Уз не из о став ну при чу о зна ча ју Ско пља и 
„Ју жне Ср би је“ за кул ту ру и на пре дак, он је на гла сио да је 1931. по ра сло 
ин те ре со ва ње сту де на та за ба вље ње на у ком, што се ви де ло и пре ма бро ју 
те ма та ко ји су кон ку ри са ли за све то сав ску на гра ду. Са жа ље њем је за кљу-
чио да ни су сви вред ни ра до ви мо гли би ти на гра ђе ни па је по звао свог ко-
ле гу про фе со ра Ба на ше ви ћа да про чи та из ве штај о на гра ђе ним и по хва ље-
ним ра до ви ма. Из спи ска на гра ђе них ра до ва мо же мо на слу ти ти и Гру ји ће ве 
кри те ри је по што је пред во дио ко ми си ју за оце њи ва ње пи са них са ста ва. Го-
то во ап со лу тан при о ри тет има ле су те ме ве за не за ет но граф ска и лин гви-
стич ка ис тра жи ва ња „Ју жне Ср би је“, на род не оби ча је и ве ро ва ња та мо шњег 
ста нов ни штва. Гру јић је том при ли ком ука зао оку пље ним сту ден ти ма на 
де ли кат ност и те жи ну на став нич ког по зи ва ко ји је био пред њи ма.23 Сход-
но свом на уч ном и пе да го шком ауто ри те ту али и функ ци ји де ка на ко ју је 
оба вљао, Гру јић је имао ве ли ки ути цај на из бор и за по шља ва ње фа кул тет-
ског на став ног осо бља. Кроз Фи ло зоф ски фа кул тет у Ско пљу про шла су мно-
га зна чај на име на та да шње на у ке и кул ту ре: Гр га Но вак, Ата на си је Уро ше-
вић, Си ма Тро ја но вић, Ти хо мир Осто јић, Пр вош Слан ка ме нац, Ми лен ко 
Фи ли по вић, Ми хај ло Сте ва но вић, Пе ро Сли јеп че вић, Гре гор Чре мо шник, 
Ћи ро Тру хел ка, Ва си ли је Ђе рић, Ду шан Не дељ ко вић, Ни ко ла Ба на ше вић, 
Све то зар Ра дој чић и мно ги дру ги.24 

Као што је већ по ме ну то, гла си не о мо гу ћем за тва ра њу Фа кул те та до-
при не ле су сма ње њу бро ја за ин те ре со ва них сту де на та већ од 1925. го ди не. 
Сто га је Са вет Фи ло зоф ског фа кул те та кра јем мар та 1928. пред ло жио Ми-
ни стар ству про све те да уки не сти пен ди је на бе о град ском и за гре бач ком 
уни вер зи те ту за све на уч не гру пе ко је су по сто ја ле у Ско пљу. Ти ме је тре-
ба ло под ста ћи до ла зак сту де на та из се ве ро за пад них кра је ва зе мље и „ве-
штач ки по ди ћи број слу ша ла ца“.25 Уме сто по др шке, из Бе о гра да су сти за ла 
прав да ња да по не ста је фи нан сиј ских сред ста ва за скоп ски фа кул тет, па је 
пре ти ла ре ал на опа сност да се он пре ко но ћи уки не. От пор про фе со ра и 
на уч них рад ни ка био је у по чет ку спон тан, али убр зо и ор га ни зо ван. Од 
ја ну а ра 1933. алар ми ра на је јав ност у чи та вој Вар дар ској ба но ви ни, па су 
усле ди ли са стан ци нај ва жни јих уста но ва, од скоп ске оп шти не и тр го вач-
ко-ин ду стриј ске ко мо ре, до стру ков них удру же ња адво ка та, ин же ње ра и 
учи те ља. Усле ди ла су пи сма по др шке и ре зо лу ци је, као и пред ло зи да се 
спор на су ма, због ко је је сле ди ло га ше ње Фи ло зоф ског фа кул те та, са ку пи 
из ме ђу са мих при вред ни ка. По сто ја ла је бо ја зан да ће се по инер ци ји уга-
си ти и Му зеј Ју жне Ср би је. У ре зо лу ци ја ма је ис ти цан зна чај ге о граф ских 
и ет но граф ских ис тра жи вач ких ре зул та та ко је су скоп ски про фе со ри пре-
то чи ли у ви ше ко ри сних пу бли ка ци ја, про мо ви шу ћи ту ри стич ке пред но сти 
По вар дар ја и пред за пад но е вроп ском јав но шћу. Со кол ске и омла дин ске ор-
га ни за ци је Вар дар ске ба но ви не би ле су на ро чи то гла сне у зах те ви ма да се 
са чу ва Фи ло зоф ски фа кул тет, ис ти чу ћи да би ње го вим га ше њем та мо шња 
школ ска омла ди на из гу би ла свој „мо рал ни и кул тур ни осло нац“.26 Ова кви 

23 I. Popović, n. d., 65–66.
24 Mi lo sav Janićijević, Stvaralačka in te li gen ci ja međuratne Ju go sla vi je, Be o grad 1984, 283.
25 AJ, 66-158-431.
26Ме мо ран дум, 22–39.



зах те ви и ре зо лу ци је ишли су ди рект но пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве-
та, а кри за је не ка ко пре ва зи ђе на. 

СКОП СКО НА УЧ НО ДРУ ШТВО, МУ ЗЕЈ ЈУ ЖНЕ СР БИ ЈЕ 
И ДРУ ГЕ КУЛ ТУР НЕ УСТА НО ВЕ

Сход но ма те ри јал ним мо гућ но сти ма Фи ло зоф ског фа кул те та и објек-
тив ним окол но сти ма, Гру јић се по тру дио да ка на ли ше ин ди ви ду ал ни на-
уч ни рад сво јих на став ни ка и ин сти ту ци о на ли зу је га. Ње го ва ак ци ја је ре-
зул ти ра ла 1921. го ди не осни ва њем Скоп ског на уч ног дру штва (СНД) чи ји 
је циљ би ло „на уч но ис пи ти ва ње Ју жне Ср би је у свим прав ци ма“. По сле 
по зи ва ми ни стра-пред сед ни ка да му се раз ја сне ци ље ви и по тре бе СНД, 
Ра до слав Гру јић је сре ди ном фе бру а ра 1923. де таљ но из ло жио си ту а ци ју: 
глав ни за да так Дру штва био је да се „нај ви шим про свет ним сред стви ма де-
лу је на што здра ви ји и што бр жи кул тур но-на ци о нал ни пре по ро ђај ових на-
ших ста рих, кла сич них обла сти“. Да би тај за да так оства ри ло, Дру штво је, 
пре ма Гру ји ће вим ре чи ма, мо ра ло да „на уч ним ме то да ма, у сли ци и ре чи 
фик си ра це ло куп но ста ње ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре у овим обла сти-
ма у до ба ка да смо их осло бо ди ли, да би на тај на чин и по то њим ге не ра ци-
ја ма на шим и це ло ме кул тур ном чо ве чан ству пру жи ло мо гућ ност, да се што 
очи глед ни је и по у зда ни је уве ре о кул тур ним на по ри ма, што их ми има мо 
да уло жи мо за пре по ро ђај ове та ко ва жне обла сти на ше, ка ко за кул тур ну, 
та ко и по ли тич ку бу дућ ност на ше га на ро да“.27 Под Гру ји ће вом су пер ви зи-
јом Дру штво је за по че ло из ра ду мо но гра фи је „Ско пље и ње го ве обла сти“, 
као и при ре ђи ва ње на уч но-по пу лар них пре да ва ња. Ипак, ка ко је фи нан сиј-
ска осно ва би ла све не из ве сни ја и не до вољ на за ре а ли за ци ју про кла мо ва них 
ци ље ва, Гру јић је фор му ли сао се дам зах те ва и про сле дио их ми ни стар стви-
ма. Он је тра жио стал ну го ди шњу суб вен ци ју за СНД и Му зеј Ју жне Ср би је, 
по др шку у струч ним ка дро ви ма, не ко ли ко обје ка та за сме штај екс по на та и 
њи хов бес пла тан тран спорт, као и но вац за ак ци ју вра ћа ња ста рих и рет ких 
пред ме та ко је су бу гар ски оку па то ри од не ли у Со фи ју.28 Скоп ско на уч но 
дру штво је од 1924. из да ва ло Гла сник СНД у ко ме су штам па ни ра до ви про-
фе со ра скоп ског фа кул те та из обла сти исто ри је, ге о гра фи је, ет но гра фи је, 
фи ло ло ги је и при род них на у ка.29 Ма ке дон ска исто ри о гра фи ја би ла је ми-
шље ња, да је уз ча сне из у зет ке, циљ са рад ни ка овог гла си ла би ло „до ка зи-
ва ње срп ског ка рак те ра Ма ке до ни је“.30

Ка ко је про стор Ма ке до ни је био бо гат на ла зи шти ма ан тич ке кул ту ре, 
при ку пља ње вред них ар хе о ло шких оста та ка је та ко ђе тре ба ло ин сти ту ци о-
на ли зо ва ти. По сту па ње се о ског ста нов ни штва из По вар дар ја пре ма про на-
ђе ним пред ме ти ма са мо је оправ да ва ло ту по тре бу. На и ме, га је ћи култ пре-
ма ста ри на ма за ко је се прет по ста вља ло да има ју ма гиј ску моћ, ме шта ни 
су ан тич ке остат ке ко ри сти ли у вер ске свр хе по цр ква ма и гро бљи ма, али 

27 AJ, 66-331-560, Пи смо Р. Гру ји ћа од 16. фе бру а ра 1923.
28 Исто.
29 Ме мо ран дум, 10–11.
30 Исто ри ја на ма ке дон ски от на род, кн. III, Ско пје 1969, 57.
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и као де ко ра тив не де та ље, гра ђе вин ски ма те ри јал или по су ђе за чу ва ње 
хра не!31 

Про фе сор Гру јић је био идеј ни и ор га ни за ци о ни уте ме љи вач Му зе ја 
Ју жне Ср би је, ма да су се рет ки гла со ви о по тре би осни ва ња та кве уста но-
ве мо гли чу ти још у пр вој по ло ви ни 1919. го ди не. Исто риј ско-ар хе о ло шки 
му зеј у Ско пљу је већ 1923. за по чео при ку пља ње екс по на та, при че му су 
још од 1919, на пред лог та да шњег ми ни стра про све те Љу бе Да ви до ви ћа, 
управ ни ци шко ла и гим на зи ја ор га ни зо ва ли при ку пља ње ста ри на пре да ју-
ћи их тзв. ста ри нар ским од бо ри ма, до осни ва ња му зе ја.32 Упра ва ове мла де 
кул тур не уста но ве има ла је про бле ма са сме шта јем екс по на та због че га је 
про фе сор Гру јић за тра жио од ми ни стра про све те про стра ни ју згра ду за му-
зеј и ла пи да ри јум. У пи сму из мар та 1923. Гру јић је по твр дио да се раз вој 
Исто риј ско-ар хе о ло шког му зе ја осла њао пре вас ход но на при ват ну по моћ, 
те је мо лио да др жа ва обез бе ди ма кар тран спорт про на ђе них екс по на та из 
уда ље них кра је ва по кра ји не у Ско пље. Исто вре ме но је упо зо ра вао да би уто-
вар, тран спорт и ис то вар екс по на та тре ба ло да бу ду под над зо ром струч не 
осо бе.33 

У не ко ли ко на вра та Ра до слав Гру јић је тра жио по ве ћа ње др жав них 
кре ди та ко ји су се по ка за ли не до вољ ним за рад Му зе ја ко ји је упо шља вао 
не ко ли ко хо но рар них и стал них слу жбе ни ка. Про фе сор Гру јић је ра дио као 
хо но рар ни ку стос и управ ник. Му зеј је по се до вао соп стве ну би бли о те ку, а 
по за ма шна су ма је тро ше на на пу то ва ња, тран спорт екс по на та, ис ко па ва ња, 
ку по ви ну ар хе о ло шких обје ка та, ну ми зма тич ких збир ки и ста рих ру ко пи-
са, али и фо то гра фи са ње, кон зер ви ра ње и за шти ту спо ме ни ка. На кон што 
је 1925. из ве стио Ми ни стар ство про све те да се у со фиј ском му зе ју на ла зи 
не ко ли ко екс по на та оте тих у вре ме ра та из Ско пља, Охри да и При зре на, 
одо брен му је пут у бу гар ску пре сто ни цу. Со фиј ски му зеј је без по го во ра 
вра тио тра же не екс по на те.34 У окви ру Му зе ја Ју жне Ср би је (ка ко је вре ме-
ном про зван) отво ре но је и зо о ло шко оде ље ње, по том Зо о ло шки му зеј ко ји 
је од 1927. био отво рен за пу бли ку, а фи нан си ран је ис кљу чи во од до бро вољ-
них при ло га и скоп ске оп шти не. Му зеј Ју жне Ср би је је 1929. имао још три 
оде ље ња: исто риј ско-ар хе о ло шко, ет но граф ско-ан тро по ге о граф ско и ге о-
ло шко-пе тро граф ско оде ље ње.35

Сма тра ју ћи да се скоп ски „ре он кул тур ног зра че ња“ про стирао од Сан-
џа ка и Цр не Го ре до ју го и сточ них и ју жних гра ни ца Кра ље ви не, на став ни-
ци Фи ло зоф ског фа кул те та су би ли ак тив ни и у упра ва ма На род не од бра не, 
ја дран ске стра же, Со ко ла, пе вач ких и ху ма ни тар них дру шта ва, Фран цу ског 
клу ба, Ју го сло вен ско-че хо сло вач ке ли ге, „Је фи ми је“, Ге о граф ског дру штва 
итд.36 Де лат ност про фе со ра Гру ји ћа при мет на је и у ства ра њу Дру штва за 

31Во ји слав С. Ра до ва но вић, „На род но оп хо ђе ње пре ма ста ри на ма у Ју жној Ср би ји“, 
Ју жни пре глед, бр. 9, Ско пље 1928, 386–406.

32 AJ, 66-331-560, п. бр. 12244/19.
33 AJ, 66-331-560, п. бр. 1680, Пи смо Р. Гру ји ћа Ми ни стар ству про све те од 6. мар та 

1923.
34 AJ, 66-331-560, бр. 6474/25.
35 AJ, 66-331-560, бр. 20588/28, п. бр. 11478/29.
36 Ме мо ран дум, стр. 9–10.
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уна пре ђе ње ту ри зма у Ју жној Ср би ји (1928) ко је се на мар ке тин шкој, али и 
на уч ној осно ви ба ви ло про мо ци јом при род них ле по та и кул тур но-исто риј-
ских зна ме ни то сти Ју га, пре вас ход но стра ној јав но сти. Гру јић је ди рект но 
ру ко во дио из ра дом не ких пу бли ка ци ја,37 а 1929. је за тра жио др жав ну по моћ 
ра ди от ку па 15 ак ци ја бе о град ског дру штва Пут ник ко је је кри ти ко вао што, 
упр кос мо но по лу, не чи ни ни шта за уна пре ђе ње ту ри зма на ју гу.38

Гру ји ћев дру штве ни ан га жман био је за па жен и то ком отва ра ња На-
род ног уни вер зи те та у Ско пљу. Већ кра јем 1920. про фе со ри са скоп ског фа-
кул те та и учи тељ ске шко ле по че ли су да др же бес плат на пре да ва ња за гра-
ђан ство, а услед ве ли ког ин те ре со ва ња, по пу лар на пре да ва ња су од школ ске 
1923/24. го ди не др жа на ре дов но. Кра јем 1925. осно ван је пр ви ак ци о ни од-
бор ко ји је од лу чио да се де лат ност Уни вер зи те та про ши ри на тех нич ке 
и при род не на у ке, а да се пре да ва ња убу ду ће из во де у згра ди Про свет ног 
до ма.39 Ово га пу та по се ти о ци су мо ра ли пла ћа ти ула зни це ка ко би се по-
кри ли пут ни тро шко ви и хо но ра ри пре да ва ча, као и штам па ње пре да ва ња. 
За све га три го ди не одр жа но је 76 пре да ва ња при че му је про се чан број по-
се ти ла ца био бли зу сто за ин те ре со ва них Ско пља на ца. Ор га ни за то ри На-
род ног уни вер зи те та су уско ро по че ли при ре ђи ва ти књи жев не и му зич ке 
ве че ри, тру де ћи се да одр же ри там по сред ством по мо ћи ра зних др жав них 
ин сти ту ци ја.40

Ра до слав Гру јић је че сто до ла зио у кон такт са осо бљем Др жав ног ар хи-
ва у Ско пљу, осно ва ног 1926. го ди не. Услед Гру ји ће ве за у зе то сти дру гим 
по сло ви ма, ор га ни за ци ју ар хи ва је пре у зео на се бе Де ли мир Ла за ре вић, ко ји 
је ду го го ди на био ње гов управ ник.41 Ка да је 1929. Ми ни стар ство про све те 
на ло жи ло Ар хи ву да сву са чу ва ну гра ђу бу гар ских аге на та и кон зу ла из 
пе ри о да 1902–1912. пре да Ми ни стар ству ино стра них де ла, Гру јић је за јед но 
са сво јим ко ле гом др Ми том Ко сти ћем са чи ња вао ко ми си ју ко ја је по пи са-
ла гра ђу. За пи сник о при мо пре да ји 152 ар хив ске је ди ни це но сио је и ње гов 
пот пис.42

ГРУ ЈИ ЋЕ ВА НА УЧ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА У СКО ПЉУ

Као што је већ ре че но, Гру јић је у Ско пљу про вео пу них 17 го ди на свог 
жи во та. Ако по сма тра мо ње гов на уч ни опус из прет ход ног пе ри о да (до 
1920. го ди не), при ме ти ће мо да је пр вих го ди на сво га бо рав ка у Ју жној Ср би-
ји об ја вио да ле ко ма њи број струч них ра до ва. Ње гов све стра ни ан га жман 

37Ју жна Ср би ја и Ско пље-Охрид-Би тољ, Ка та лог ту ри стич ког дру штва Југ, Ско пље 
1936.

38 AJ, Фонд Ми ни стар ства тр го ви не и ин ду стри је (65), фасц. 1026, арх. јед. 1944, док. 
бр. 4693/28, 27054/28.

39Алек сан дар Или ев ски, „Осно ва ње то и деј но ста на На род ни от уни вер зи тет во Ско-
пје ме гу две те свет ски вој ни“, Гла сник ИНИ, бр. 2–3, Ско пје 1979, 158–159.

40 Из ве штај о ра ду На род ног уни вер зи те та у Ско пљу и Ју жној Ср би ји 1923–1928, 
Ско пље 1928, 5–15.

41 AJ, 66-336-571.
42 Nedžat Jašar, „Državna ar hi va NR Ma ke do ni je 1926–1951“, Ar hi vist, sv. 2, Be o grad 1954, 
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око ор га ни за ци је Фи ло зоф ског фа кул те та, Скоп ског на уч ног дру штва и Му-
зе ја Ју жне Ср би је, сва ка ко је ути цао на кван ти та тив ни пад пу бли ко ва них 
тек сто ва.

То ком 1920. Гру јић је ипак ус пео да об ја ви дво том ну „Исто ри ју хри-
шћан ске цр кве“, док је на ред на го ди на про те кла без ијед ног ра да. Већ 1922. 
ви ди мо да Гру јић ни је се део скр ште них ру ку: је дан текст о на се ља ва њу 
Ср ба и Хр ва та у Шта јер ску, не ко ли ко чла на ка о срп ској цр кви и ста ром 
Ско пљу, као и рад о се ља штву у ста рој срп ској др жа ви, по ка за ли су да је 
Гру јић, и по ред на ве де них оба ве за, успе вао да одр жи кон ти ну и тет из вре-
ме на пре Пр вог свет ског ра та. На ред не две го ди не Гру јић је об ја вио пет 
ра до ва о срп ској сред њо ве ков ној др жа ви (о про свет ним ин сти ту ци ја ма, 
цр кве ном по ја њу и то по гра фи ји хи лан дар ских ме то ха) и је дан о Скоп ском 
на уч ном дру штву. На ред ну, 1925. го ди ну, Гру јић је по све тио ра ду на Ста-
но је ви ће вој „На род ној ен ци кло пе ди ји СХС“, ура див ши пре ко де сет ен ци-
кло пе диј ских од ред ни ца. На рав но, ње го ва пре о ку па ци ја сред њо ве ков ном 
цр кве ном исто ри јом и да ље је да ва ла ре зул та те кроз об ја вљи ва ње чла на ка 
о цр кве ним вла сте лин стви ма. Од 1926. Гру јић се че сто по ја вљу је у тек 
осно ва ном Гла сни ку Скоп ског на уч ног дру штва об ра ђу ју ћи те ме ко је је ак ту-
е ли зо вао ње гов па ра лел ни рад у Му зе ју (нпр. о гро бу ца ра Ду ша на и ње го ве 
мај ке Те о до ре, а у ве зи са од но ше њем над гроб них пло ча од стра не бу гар ске 
вој ске). Цр кве на те ма ти ка Гру ји ће вих ра до ва од 1927. се по ла ко пре та че са 
ра да у „На род ној ен ци кло пе ди ји СХС“ на са др жај Гла сни ка Скоп ског на-
уч ног дру штва, а од 1928. и Гла сник Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду. 
Исте го ди не (1928) Гру јић ак тив но ра ди на че твр том то му Ста но је ви ће ве 
ен ци кло пе ди је, док је 1929. јед на од нај плод ни јих го ди на у ње го вој на уч ној 
ка ри је ри: са мо у Гла сни ку Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду об ја вио је 
де сет тек сто ва вер ске про бле ма ти ке. У то до ба, Гру јић пу бли ку је сво је 
тек сто ве и у Књи жев ном се ве ру, На шем се лу и Гла сни ку Скоп ског на уч ног 
дру штва.43 

Вре ме од 1930 до 1933. Гру јић је про вео као де кан Фи ло зоф ског фа кул-
те та, али је на ста вио да пи ше не сма ње ним ин тен зи те том. То ком 1930. он по-
чи ње да об ја вљу је и у Гла сни ку Скоп ског фи ло зоф ског фа кул те та, док је 
у гла сни ци ма но во сад ског Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду и Скоп ског 
на уч ног дру штва пу бли ко вао де сет ра до ва ве за них за исто ри ју Ср ба у Угар-
ској и Хр ват ској XVI II ве ка. Под те ре том де кан ских оба ве за и ан га жма на 
у по ме ну тим скоп ским кул тур но-на уч ним ин сти ту ци ја ма, Гру јић је 1931. 
об ја вио „све га“ че ти ри ра да о пећ ким па три јар си ма, кар ло вач ким ми тро-
по ли ти ма и Ду бров ни ку у XVI ве ку. На ред не две го ди не (1932–1933) Ра до-
слав Гру јић је и да ље био на по ло жа ју де ка на скоп ског фа кул те та, што га 
ни је оме ло у пу бли ко ва њу пре ко 14 струч них чла на ка и рас пра ва о пра во-
сла вљу и срп ској вла сте ли, скоп ској обла сти у сред њем ве ку и сл. Па у зу 
из ме ђу два Гру ји ће ва де кан ска ман да та пред ста вља ла је 1934. го ди на. Та да 
је из ње го вог пе ра иза шло 12 ра до ва раз ли чи тог жан ра: од ди пло ма тич ких 
ана ли за и ет но граф ских при ло га, до ис црп них и сту ди о зних ра до ва ко је је 

43 Љу бо мир Ни кић, „Би бли о гра фи ја ра до ва д-р Ра до сла ва М. Гру ји ћа“, Ма ти ца срп-
ска, Збор ник за дру штве не на у ке, бр. 12, Но ви Сад, 1955, 113–116.
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по чео да об ја вљу је у ка лен да ру Вар дар („Ста ро срп ско Ско пље“). По нов но 
сту па ње Гру ји ћа на ме сто де ка на Фи ло зоф ског фа кул те та ни је оста ви ло 
не га тив не по сле ди це по ње гов на уч ни рад. Шта ви ше, са мо у 1935. го ди ни 
об ја вио је 19 ра зно вр сних тек сто ва ко је по чи њу штам па ти на сво јим стра-
на ма и из ве сни цр кве ни ка лен да ри и ча со пи си (Цр ква, Бо го сло вље). По след-
ње две го ди не Гру ји ће вог бо рав ка у Ско пљу (1936–1937) обе ле жи ло је 16 
исто ри о граф ских ра до ва у ко ји ма је по чео пи са ти и о де лат но сти Скоп ског 
на уч ног дру штва и са др жа ју ње го вог Гла сни ка, ре ка пи ту ли ра ју ћи ти ме 
удео срп ских на уч них рад ни ка у про све ћи ва њу Ју жне Ср би је.44 

* * *

При ре зи ми ра њу Гру ји ће вог уче шћа и до при но са у про све ћи ва њу кул-
тур но за о ста ле по кра ји не, ка ква је би ла та да шња Ју жна Ср би ја, тре ба апо-
стро фи ра ти ње го ве ван ред не ор га ни за ци о не спо соб но сти. Во ђен ин стинк-
том ис ку сног ис тра жи ва ча и пе да го га, др Ра до слав Гру јић је у кон ти ну и те ту 
ис плео мре жу на уч них и кул тур них уста но ва у сре ди шту По вар дар ја. Он је 
ар ти ку ли сао рад фа кул тет ских про фе со ра и на уч ни ка, рас по ре дио њи хо ве 
кре а тив не сна ге и осно вао не ко ли ко зна чај них уста но ва, за чи је се ма те ри-
јал не усло ве лич но бо рио са др жав ном ад ми ни стра ци јом.

Чи ње ни ца да је Гру јић од 1937. па до сво је смр ти 1955. го ди не, на пи сао 
око три де сет на уч них ра до ва ис кљу чи во ве за них за исто ри ју Ср ба у Хр ват-
ској, мо же се раз ли чи то ту ма чи ти. Кре а тив на за си ће ност иза зва на оба ве за-
ма у Гла сни ку Скоп ског на уч ног дру штва, Збор ни ку за про у ча ва ње Ју жне 
Ср би је и Гла сни ку Скоп ског фи ло зоф ског фа кул те та де ли мич но об ја шња ва 
та кав те мат ски за о крет. Да ље, Гру ји ћев ис цр пљу ју ћи рад на Ста но је ви ће-
вој че тво ро том ној ен ци кло пе ди ји не из бе жно је оту пљи вао ње гов на уч ни 
ин те лект, ма да му је са дру ге стра не по мо гао да ре ка пи ту ли ра и са жме ре-
зул та те сво јих до та да шњих ис тра жи ва ња и сте че них зна ња. Не тре ба за-
оби ћи ни Гру ји ће ве број не ад ми ни стра тив не оба ве зе око Фа кул те та, До ма 
сту де на та, Му зе ја Ју жне Ср би је, ту ри стич ког дру штва Југ, Скоп ског на уч-
ног дру штва, кул тур не сек ци је На род не од бра не итд.

На кра ју тре ба по ме ну ти и ње го ву по сле рат ну по ли тич ку не по доб ност 
ко ја је сва ка ко де ло ва ла по ра зно по ње гов да љи жи вот. На кон то ли ко го ди на 
уло же ног тру да у про све ћи ва ње „кла сич ног срп ског ју га“, чу ва ње пра во-
слав них хра мо ва и исто риј ских спо ме ни ка, Гру јић је од но ве, „на род не“ 
вла сти до ве ден у па ра док са лан по ло жај – ли шен је „срп ске на ци о нал не ча-
сти“! Јав но по ни жен и по ву чен у пен зи о нер ску оса му, он се вра тио гра ђи 
при ку пље ној то ком слу жбо ва ња у Хр ват ској и на ста вио да пи ше о исто ри ји 
та мо шњих Ср ба. Ипак, не по сред но пред сво ју смрт, Ра до слав Гру јић је об ја-
вио „Ар хе о ло шке и исто риј ске бе ле шке из Ма ке до ни је“ и ти ме на сим бо ли-
чан на чин ожи вео успо ме не на крај у ко ме је про вео не пу не две де це ни је, 
уло жив ши не ви ђе ну енер ги ју на уч ни ка-ен ту зи ја сте.

44 Исто, 116–119; Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, 337; М. Ко стић, н. д., 260; 
Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, II, 319; Ж. Ви дак, н. д., 184–185.
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Summary

As a noted Serbian historian and an Orthodox theologian, Radoslav Grujić was a con-
venient organizer for Yugoslav national affairs in so-called Southern Serbia. He was one of 
those who established Faculty of Philosophy in Skopje in 1920. A few years later, when he 
appeared a founder of Skopje Scientific Society and Museum of South Serbia, one could say 
it was an overt attempt in proving the Serbian character of Macedonia. After the Second 
World War ended Grujić was expeled from the Belgrade University by Court of Honor, in 
spite of his sincere commitment to science and the state. His national and educational en-
gagement from 1920 to 1937 resulted in initiation of higher education in Skopje, but also 
preserving the archaeological heritage in Vardar Macedonia between the two world wars.
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Се о ба у ма ти цу је исто ри о граф ска мо но-
гра фи ја Гој ка Ма ло ви ћа. Ука зу је на де мо-
граф ску по ја ву ко ја је има ла на ци о нал ни, 
со ци јал ни и еко ном ски зна чај за срп ску ма-
њи ну у Ма ђар ској, ко ја се то ком тре ће де це-
ни је 20. ве ка ве ћим де лом пре се ли ла у Вој-
во ди ну. У књизи је по јам оп ти ра ња оме ђен 
у вре ме ну и про сто ру, а да та је и ем пи риј ска 
при ме на пра ва оп ци је. Рад је по де љен у две 
књи ге ко је се ме ђу соб но до пу њу ју. Пр ва књи-
га под на сло вом Оп ти ра ње Ср ба у Ма ђар-
ској 1920–1931. је мо но гра фи ја на 700 стра на 
тек ста; дру га, под насловом Спи ско ви срп-
ских оп та на та у Ма ђар ској 1920–1931. на-
писана је на 520 стра на. Спи ско ви пер со на-
ли зу ју број не су де о ни ке ове по ја ве ко ја је 
има ла за циљ по вра так становништва у ма-
ти цу. Књигу су ре цен зи рали проф. др Ни-
ко ла Га ће ша и проф. др Љу бо драг Ди мић.

Де ло је по пу ни ло исто ри о граф ску пра зни-
ну и осве тли ло ову де мо граф ску и по ли тич-
ку по ја ву. Дат је це ло вит ана ли тич ки при каз 
про це са оп ци је, по чев од пра ва на из ја шња-
вање, пре ко ра да ју го сло вен ских пред став-
ни ка у Ма ђар ској до ло кал них вла сти ко је 
су у Вој во ди ни ре а ли зо ва ле оп ци ју. Пра во на 
оп ци ју се по ду да ра с вре ме ном спро во ђе ња 
ју го сло вен ске аграр не ре фор ме и ко ло ни-
за ци је. Свест о ком плек су про бле ма ко је 
оп ти ра ње намеће под ста кло је на ви ше го ди-
шњи ис тра жи вач ки рад исто ри ча ра Гој ка 
Ма ло ви ћа. Вр стан по зна ва лац ар хив ске гра-
ђе ус пео је у на ме ри да при ку пи, ана ли зи ра, 
син те ти зу је и има ги на ци јом до ча ра вре ме 
дра ма тич них од лу ка и де ша ва ња. При ме ном 
ин тер ди сци пли нар ног при сту па осве тљене 
су ми гра ци је и ет нич ка про ме на ста нов ни-
штва. Број не чи ње ни це да те су се лек тив но 
и без на ме ре да рад пре ра сте у хро ни ку, 
ни за ње до га ђа ја. Аутор је ко ри стио из во ре 
пр вога ре да, до ку мен та из ма ђар ских и ју го-
сло вен ских др жав них уста но ва, из ве шта је, 

пре пи ску и упут ства ју го сло вен ског Ми ни-
стар ства ино стра них по сло ва.

Ре зи ме који прет хо ди мо но граф ском ра ду, 
пи сан на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском, 
с на ме ром да за ин те ре су је струч ну и ши ру 
јав ност за пи та ње ре ша ва ња ме ђу ет нич ких 
про бле ма при сут них на хе те ро ге ној на ци о-
нал ној те ри то ри ји, и да ука же на „трај не и 
не из бри си ве по сле ди це“. У Пред го во ру (17– 
53) аутор читаоца уво ди у ге не зу оп ти ра ња, 
на во ди при ме ре из прак се. Оп ти ра ње ма њин-
ског ста нов ни штва при ме њи ва но је у Евро-
пи још од 16. и 17. ве ка, а вр ши ло се по вер-
ској, на ци о нал ној и је зич кој при пад но сти, 
по чев од ре во лу ци је у Хо лан ди ји, три де се-
то го ди шњег ра та, итд. Че сте по ја ве оп ти-
ра ња би ле су при сут не у европ ској прак си 
у скло пу уре ђе ња од но са ме ђу на ро ди ма и 
др жа ва ма на кон ра то ва и про ме не гра ни ца у 
скло пу ме ђу на род них до го во ра. Чињеница 
да је у срп ској исто ри о гра фи ји оп ти ра ње као 
по ја ва сла бо из у ча ва но, би ла је од лу чу ју ћи 
мо тив за из у ча ва ње и пи са ње. На кон Је дрен-
ског ми ра и сул та но вих ха ти ше ри фа да тих 
Ср би ји, оп ти ра њем се ре гу ли са ло пра во сти-
ца ња срп ског гра ђан ства и за шти та му сли-
ман ске имо ви не и пра ва исе ља ва ња. Прав на 
и по ли ти ко ло шка осно ва оп ти ра ња на кон 
Пр вог свет ског ра та до би ла је уте ме ље ње у 
„14 та ча ка“ аме рич ког пред сед ни ка Ву дро 
Вил со на. Уре ђе ње Евро пе по сле Пр вог свет-
ског ра та под ра зу ме ва ло је што ма ње оста-
ја ње на ци о нал них ма њи на у окви ру европ-
ских др жа ва. Ет нич ки ме шо вит на ци о нал ни 
про стор у цен трал ној, ис точ ној и ју го и сточ-
ној Евро пи био је бре ме нит про бле ми ма ве-
за ним за ма њи не. Пра во оп ти ра ња ма њи на 
под ра зу ме ва ло је опре де ље ње за др жа вљан-
ство. Оп ци ја представља пра во на до бро вољ-
но из ја шња ва ње на осно ву ре ше ња Кон фе-
рен ци је ми ра у Па ри зу 1919–1920. Ве ли ке 
си ле САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, 
Ита ли ја и Ја пан ство ри ле су Ко ми си ју за но ве 
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др жа ве и за шти ту ма њи на. По кре ну то је 
пи та ње ма њи на са мо у ра ту по ра же ним зе-
мља ма и удру же ним са ве знич ким др жа ва-
ма, ме ђу ко ји ма је Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца. Ре ше ња да та ма њи на ма, га ран-
то ва на Уго во ром о за шти ти ма њи на има ла 
су пре су дан зна чај у за шти ти ма њин ских 
пра ва, а то су га ран то ва ли и сви ми ров ни 
уго во ри са по ра же ним зе мља ма. Мир са Ма-
ђар ском у Три ја но ну склопљен 4. априла 
1920. пред ви ђао је ту мо гућ ност, а реа ли за-
ци јом тог пра ва ба вио се Гој ко Ма ло вић. 
Аутор ак ту е ли зу је по ли тич ке од лу ке о ства-
ра њу др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на-
во де ћи је као „суд бо но сну гре шку“. Оп ти-
ра ње Ср ба по сма тра у кон тек сту су жа ва ња 
срп ског ет нич ког про сто ра у 20. ве ку. Уоча ва 
се о бе као „суд би ну“ срп ског на ро да, док 
пам ће ње на зи ва „осве шће ње“ и чу ва ње од 
за бо ра ва. Срп ска за јед ни ца у Ма ђар ској уте-
ме ље на Ве ли ком се о бом Ср ба 1690, са чу ва ла 
се до по чет ка 20. ве ка упр кос ма ђа ри за ци ји, 
а за хва љу ју ћи све сти о исто риј ској, вер ској 
и на ци о нал ној по себ но сти. На ме ра аутора је 
да ин спи ри ше исто ри ча ре да приступе из-
у чава њу де мо граф ског по ло жа ја Ср ба и у су-
сед ним др жа ва ма Ру му ни ји, Бу гар ској, Грч-
кој, Тур ској, Ал ба ни ји и Ита ли ји.

У Уво ду (53–84) аутор опи сује ет но ге не зу 
Ср ба у Ма ђар ској и даје кра ћи опис срп ске 
ет нич ке при сут но сти. По себ но на гла ша ва 
те жњу Ср ба да оства ре на род ну и по ли тич-
ку по себ ност, а при ти сну ти ма ђа ри за ци јом 
и ко ло ни за ци јом за ла жу се за очу ва ње цр-
кве но-школ ских при ви ле ги ја. За тим, аутор 
раз ма тра ста ње и по ло жај Ср ба у Ма ђар ској 
у вре ме рат ног при мир ја 1918–1920, и кон-
ста ту је се да је срп ска на ци о нал на ма њи на 
жи ве ла на дру штве ној мар ги ни, пре пу ште-
на се би, јер је то ком Пр вог свет ског ра та 
еко ном ски осла би ла услед мо би ли за ци је, 
ре кви зи ци је, не до стат ка рад не сна ге. Да ти 
су пре суд ни по ли тич ки мо мен ти ве за ни за 
рас пад Аустроугар ске и про гла ше ње Ма-
ђар ске Де мо крат ске Ре пу бли ке, Че хо сло вач-
ке, Др жа ве Сло ве на ца, Ср ба, Хр ва та, за тим 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. По сле 
ра та на сту пи ли су тур бу лент ни мо мен ти у 
раз во ју ма ђар ске др жа ве, у ко јој није било 
ра зумевања за срп ску на ци о нал ну по себ ност. 
Ма ло вић го во ри о фру стра ци ји ма ђар ске 
вла сти због по ра за у ра ту. Број ни де мо граф-
ски из во ри ме ђу соб но се до пу њу ју у ства-
рању де мо граф ске сли ке, број но сти срп ског 
ста нов ни штва у Угар ској. Ју го сло вен ска цен-
трал на упра ва би ла је за ин те ре сова на за исе-
ља ва ње срп ске на ци о нал не ма њи не и исе-
ље ње ма њи на из Ју го сла ви је. Не до ста так 
хра не у вре ме ру мун ске оку па ци је цен трал-

не Ма ђар ске, убр зао је ре ше ност Ср ба да се 
исе ле. Осе ћај бес пер спек тив но сти као по-
сле ди ца не сно сног еко ном ског по ло жа ја, и 
страх од осве те на кон по вла че ња ју го сло вен-
ске вој ске са де ла ма ђар ске те ри то ри је 1921, 
би ли су по кре тачи ре ше но сти да се иселе.

Пр во по гла вље (85–104) под на сло вом 
Ср би у Ма ђар ској – од за кљу че ња до озва-
ни че ња Три ја нон ског уго во ра (ле то 1920–
ле то 1921) раз ма тра по ло жај Ср ба у бу дим-
пе штан ском под руч ју, ба рањ ском, бај ском 
и се ге дин ском тро ку ту и на во ди раз ли чи те 
из во ре о бро ју по тен ци јал них оп та на та. Дру-
го по гла вље (104–144) Прет ход ни ца оп та-
на та – из бе гли штво Ср ба из Ма ђар ске 
(1921–1922) го во ри о при ли ка ма пре за кљу-
че ња ми ра. Ју го сло вен ска вој ска и вла сти 
КСХС от по че ле су при пре му за ева ку а ци ју 
са де ло ва те ри то ри је Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, 
ко ји су оста ли Ма ђар ској, у пр вој по ло ви ни 
1921. Ство рен је Од бор за ева ку а ци ју и орга-
низован до чек из бе гли ца, ко ји је функ ци о-
ни сао од ле та 1921. до кра ја ав гу ста 1922. Из-
бе гло је из стра ха пре ко три стотине срп ских 
по ро ди ца из ба рањ ског, бај ског и се ге дин-
ског тро ку та са пре ко 2 500 ли ца. Раз ло зи за 
то су што су срп ска де ца мо ра ла ићи у ма-
ђар ске шко ле и што су Ма ђа ри те ро ри сали 
срп ски жи ваљ, усе ља ва ли се у на пу ште не 
срп ске ку ће. Исто вре ме но, из бе гли Ср би, 
због ха о тич не ева ку а ци је, осе ти ли су по сле-
ди це ло шег сме шта ја и небри ге о њи ма по 
Вој во ди ни. За део из бе гли ца био је пред ви-
ђен сме штај и из др жа ва ње на др жав ном до-
бру Бе ље. По вра так из бе гли ца у Ма ђар ску 
ра ди пре но са по крет но сти у Ју го сла ви ју, за-
шти те не по крет не имо ви не и пре вода оста-
лих чла но ва по ро ди це, створио је но ве ме-
ђу др жав не проблеме. Тре ће по гла вље (144–
194) При ја ве оп ци је Ср ба у уго во ре ном ро ку 
(1921–1922) пра ти рад Ју го сло вен ске цен-
трал не упра ве, ко ја је оче ки ва ла при ја ву 
оп ци је ве ћи не Ср ба у Ма ђар ској и Ма ђа ра у 
Ју го сла ви ји, што се у дру гом слу ча ју ни је 
де си ло. Жи ву и еуфо рич ну про па ган ду во-
ди ло је ју го сло вен ско по слан ство уз по моћ 
бу дим ског епи ско па Ге ор ги ја. При ја вљи ва-
ње је те кло ти хо и дис крет но. Ма ђар ска се 
пла ши ла мо гу ћег оп ти ра ња број не ма ђар ске 
ма њи не у Ју го сла ви ји. Пр ви при ја вље ни 
оп тан ти би ли су бе зе мља ши и аграр на срп-
ска си ро ти ња. При ја ву је под не ло са мо 2 400 
срп ских оп та на та са укуп но 7 000 ли ца. Ре-
зул тат при ја ве оп ци је, ба ви се ана ли зом ста-
ња при ја ва у по је ди ним ме сти ма, се ге дин-
ског, ба рањ ског и бај ског тро ку та и Бу дим-
пе штан ског под руч ја.

 Че твр то по гла вље (194–295) Зах те ви за 
исе ље ње опта на та и спо ра зу ме ва ња вла да 
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Ју го сла ви је и Ма ђар ске (про ле ће 1922–ле то 
1923) пра ти тем по до се ља ва ња пр вих срп-
ских оп та на та, ко је је оме та ла ком пли ко-
ва на про це ду ра за спро во ђе ње аграр не ре-
фор ме и ко ло ни за ци је, по себ но, не до ста так 
За ко на о ко ло ни за ци ји ко ји би ре гу ли сао ме-
ха ни зме спро во ђе ња мера. Из о ста нак при-
пре ма, пла но ва и на чи на исе ља ва ња унео је 
кон фу зи ју ме ђу оп тан тима. По себ но је са-
мо вољ но исе ља ва ње ком пли ко ва ло пи та ње 
на ста њи ва ња. Про бле ми исе ља ва ња на мет-
ну ли су ди пло мат ску ак ци ју ра ди про ду же-
ња ро ка за исе ље ње оп та на та. До шло је до 
спо ра зу ме ва ња о пре но су по крет не имо ви не 
из бе гли ца и из гна ни ка. Ове ме ре би ле су 
резултат са зна ња да је не мо гу ће бр зо ре а ли-
зо ва ти од ред бе Три ја нон ског уго во ра. По себ-
но је за то би ла за ин те ре со ва на ма ђар ска 
вла да јер је би ла су о че на с ве ћим бро јем из-
бе глих ли ца из Ју го сла ви је. У петом по гла-
вљу (254–327) Два ве ћа до се ље ња оп та на-
та (1922–1923) пра ти се исе ља ва ње око 350 
по ро ди ца оп та на та из Бу дим пе штан ског под-
руч ја на Бе ље, у је сен 1923. По себ ну не ла-
год ност до не ло је сла бо про ми шље но до се-
ља ва ње пре ко 900 оп тант ских ли ца из Ба та-
ње на Ов че По ље у Ма ке до ни ји, 1923, ко је 
се пре тво ри ло у ег зо дус.

Ше сто по гла вље (327–427) до но си Ма сов-
но исе ља ва ње оп та на та (је сен 1923–је сен 
1924). Ма ђар ска је у Дру штву на ро да ус пе-
ла да обез бе ди ме ђу на род ни за јам за ре кон-
струк ци ју при вре де и од ла га ње ре па ра ци ја 
на 20 го ди на. Оту да спрем ност у да љем ре-
ша ва њу пи та ња оп та на та. Оп тан ти су у Ма-
ђар ској по се до ва ли 27 000 к.ј. Ме ђу њи ма је 
би ло и бе зе мља ша, па је за њих у Ју го сла ви-
ји тре ба ло обез бе ди ти 30 000 к.ј. Про бле ми 
су на ста ли у на ме ри да се план ре а ли зу је. 
На те за ње око до де ле зе мље усло ви ло је спо-
ри ју ди на ми ку до се ља ва ња у ма њим гру па-
ма. Успе шно је спро ве ден план за хва љу ју ћи 
за ла га њу ди пло мат ско-кон зу лар них пред-
став ни ка у Ма ђар ској. Та ко се до кра ја 1924. 
до се ли ло 7 305 оп та на та, што је би ла тре ћи-
на од укуп ног бро ја, или две тре ћи не од бро-
ја при ја вље них. У сед мом по гла вљу (407–
459) се раз ма тра Је ња ва ње исе ље ња (1925–
1929), и ука зу је на узро ке за сто ја у исе ље њу 
оп та на та из број них раз ло га, по ли тич ке и 
еко ном ске при ро де, пре све га не до ста тка 
зе мље, усло ва жи во та до се ље них са ма лим 
зе мљи шним по вр ши на ма. Ме ђу рат ни пе ри-
од ука зу је да су од но си из ме ђу Ју го сла ви је 
и Ма ђар ске има ли осци ла ци је. Ма ђар ски ве-
ле по сед ни ци уз по моћ ма ђар ске вла де зах-
те ва ли су у Ме ђу на род ном су ду у Ха гу од-
ште ту за се кве сти ра ну и екс про при са ну зе-
мљу. Исто вре ме но се на ло кал ном ни воу во де 

пар ни це између ма ђар ских ве ле по сед ни ка 
и ју го сло вен ских вла сти. Нај по зна ти ји спор 
во дио се за има ње „Бе ље“ ко је се на ла зи ло 
у ру ка ма Фри дри ха Хаб збур шког. Оп тан ти, 
услед не мо ћи аграр них вла сти, у сво јој ре-
жи ји су ор га ни зо ва ли исе ља ва ње, нај че шће 
раз ме ном не по крет но сти са Ма ђа ри ма исе-
ље ни ци ма, или про да јом имо ви не. Осмо по-
гла вље (459–518) Ин те зи ви ра ње исе ља ва ња 
оп та на та (1929–1930) ука зу је на за вр шни 
део процеса оп ти ра ња. Дру ги спо ра зум за 
про ду же ње ро ка оп ти ра ња 1926–1929. све-
дочи о хлад ним од но сима из ме ђу две др жа-
ве, док се тре ћим спо ра зумом омогућава про-
ду жење рока до но вем бра 1930. Усле ди ле су, 
на по кон, си сте мат ске при пре ме за план ско 
исе ља ва ње ка ко би се ко нач но то пи та ње 
ре ши ло. Став ју го сло вен ске цен трал не упра-
ве био је да се на се ља ва њем оп та на та у се-
вер ним кра је ви ма осла би до ми на ци ја не сло-
вен ског жи вља. Де ве то по гла вље (518–576) се 
бави Окон ча њем исе ље ња оп та на та, ко је 
је за вр ше но у про ле ће 1931, уз ме ре по ли-
ције ко ја је из вр ши ла про те ри ва ње срп ских 
оп та на та из Ма ђар ске. Усле ди ло је као про-
тив ме ра про те ри ва ње ма ђар ских оп та на та 
из Ју го сла ви је. До се ље но је 300 срп ских по-
ро ди ца ко је су сме ште не у Ба ра њу. Оп тан-
ти су ве ћим де лом до се ље ни у Ду нав ску ба-
но ви ну, у ма њем бро ју у Сав ску ба но ви ну. 
Они исто вре ме но за др жа ва ју по сед у Ма ђар-
ској јер су зе мља и хра на јеф ти ни, на сто је ле-
ти ну да пре ве зу у Ју го сла ви ју, што им ства-
ра тро шко ве на ца ри ни и обез вре ђу је труд. 
Де се то по гла вље (576–598) носи на слов Ср би 
у Ма ђар ској на кон исе ље ња оп та на та. У 
Ма ђар ској је преостало око 7 000 Ср ба у 46 
па ро хи ја са 19 све ште ни ка и 18 учи те ља. 
Вер ско и на ци о нал но за јед ни штво ма ле на-
ци о нал не гру пе не го ва ла је Срп ска пра во-
слав на цр ква. У За кључку (585–598) пи та ње 
оп ти ра ња по ста вље но је у светлу раз у ме-
ва ња по ло жа ја исто риј ске на род не срп ске за-
јед ни це, раз у ђе не на ју го и сточ ном и сред њем 
де лу Евро пе. Истакнута је раз ви је на све ст 
о ин те гра тив ној при пад но сти по себ ном и 
је дин стве ном срп ском на ро ду. Спе ци фич не 
на ви ке стваране у исто риј ском кон тек сту 
усло ви ле су раз ли ке мен та ли те та, што оп-
тан тима ни је сме та ло да се бр зо адап ти ра ју 
и ин те гри шу. До ла ском у да на шњу Вој во ди-
ну оптанти ни су до при не ли по ве ћа њу бро ја 
ста нов ни ка, али је до ла зак у ма тич ну до мо-
ви ну ре шио на ци о нал ни ста тус ма ло број не 
срп ске ма њи не. Жи во се ћа ње на оп ти ра ње, 
сти ца ње ју го сло вен ског др жа вљан ства од-
ра зи ло се на по ло жај пре о ста лог срп ског ста-
нов ни штва и бр жу аси ми ла ци ју у Ма ђар-
ској. Књи га хро но ло шки и те мат ски сле ди 
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ком пли ко ва ну ло ги ку де ша ва ња. Об у хва-
ти ла је по ли тич ки и ди пло мат ски кон текст, 
сле ди ла исто риј ску ну жност исе ља ва ња 
оп та на та. Аутор да је по себ не освр те на низ 
пи та ња ве за них за оп ти ра ње. Књига је на пи-
са на ла ким сти лом, на ме ње на ка ко струч ној 
та ко и ши рој пу бли ци, по себ но по том ци ма 
оп та на та. Из ла га ње се те ме љи на ана ли зи 
и ком па ра ци ји број них исто риј ских из во ра. 
Ода бра на је кључ на гра ђа, из не ти су ста во-
ви, ка ко дру гих пи са ца та ко и лич но ми шље-
ње. Књи гу кра си оби ман на уч ни апа рат, са-
др жи имен ски и ге о граф ски ре ги стар и ре ги-
стар ин сти ту ци ја. Спи сак нео бја вље них и 
об ја вље них из во ра, ли те ра ту ре ка ко до ма-
ће та ко и стра не, оби мом упот пу њу је рад и 
да је му на те жи ни.

 Другакњига је до ку мен тар на, са под на-
сло вом Спи ско ви срп ских оп та на та у Ма-
ђар ској (1920–1931), на 529 стра на са спи-
ском 12 000 до 13 000 срп ских оп та на та у 
Ма ђар ској. Спи сак са др жи осам ру бри ка: 
број оп тан та, пре зи ме, име, име на ли ца у 
по ро ди ци, број ли ца у до ма ћин ству, го ди ну 
при јав не оп ци је, пла ни ра но ме сто у КЈ за 
на се ље ње и го ди на пла на, ме сто пр вог на-
ста ње ња исе ље них ли ца у КЈ, го ди на пр вог 
на ста ње ња, на по ме на. Ово је права ри зни ца 
која пру жа оби ље де мо граф ских по да та ка са 
ле пе зом име на и пре зи ме на, на зи ва ме ста. 
У Епи логу (523–528) ука зу је се на кре та ње 
при спе лих оп та на та, пра ти тен ден ци ја пре-
се ља ва ња, с на ме ром да зе мља до де ље на у 
за куп пу тем от ку па пре ђе у сво ји ну. Нај че-
шће су оба вља на по је ди нач на пре се ље ња из 
Бач ке у Ба ра њу, За пад ни Срем и ис точ ну 
Сла во ни ју, из де ло ва ју жне Бач ке и ју жног 
Ба на та у се вер не де ло ве Вој во ди не. Тен ден-
ци ја пре се ља ва ња оп та на та има ла је за циљ 
до се ља ва ње у бли зи ну ма ђар ске гра ни це, 
ка ко би се оства ри ла ве за са њи хо вим не по-
крет ним има њем у Ма ђар ској и очу вао ста-
тус дво вла сни ка. Из би ја њем Дру гог свет ског 

ра та и ко ма да њем Кра ље ви не Ју го сла ви је 
оп тан ти су по де ље ни у ви ше оку па ци о них 
си сте ма. Нај ве ћи број оп та на та у ма ђар ској 
оку па ци о ној зо ни имао је жи вот пун не из-
ве сно сти, рат них тра у ма ко је су под ра зу ме-
ва ле из бе гли штво, про гон ство, ин тер ни ра-
ње, ло го ри са ње, смрт, док је ма њи број из-
бе гао у цен трал не де ло ве Ср би је. Нај бла же 
су осе ти ли рат оп тан ти у Ба на ту под не мач-
ком оку па ци јом, из о стао је те рор и про те-
ри ва ње, има ли су за оба ве зу ве ли ку ис по-
ру ку по љо при вред них про из во да. Оп тан ти 
из сред њег Сре ма ко ји су из бе гли у Ср би ју 
спа сли су се уста шког те ро ра, за раз ли ку од 
оних ко ји су жи ве ли око Оси је ка и Ву ко ва-
ра. Суд би ну про те ра них ли ца до жи ве ли су 
и оп тан ти у Ов чем По љу под бу гар ском оку-
па ци јом, ода кле су при спе ли у цен трал ну 
Ср би ју. По сле Дру гог свет ског ра та ве ћи број 
про те ра них оп та на та вра тио се у Бач ку у 
сво је до мо ве на кон од ла ска Се ке ља и Чан го 
Ма ђа ра, до се ље них из Ру му ни је. Оп тан ти 
са те ри то ри је да на шње Хр ват ске од би ли су 
да се у њу вра те, углав ном су на се ли ли Вој-
во ди ну. Ини ци ја ти ва Ср ба да се по гра нич-
ни де ло ви Хр ват ске и Ма ђар ске на се ље ни 
Ср би ма и Бу њев ци ма при по је Вој во ди ни 
ни је на и шла на по ли тич ко раз у ме ва ње ко му-
ни стич ке вла сти. Про пао је и по ку шај до се-
ља ва ња 124 по ро ди це из Ло вре. Убр зо по сле 
Дру гог свет ског ра та оп тант ске по ро ди це 
гу бе осо бе на обе леж ја, пр во но шњу, за тим 
спе ци фич но сти је зи ка и тра ди ци је кра ја, ута-
па ју се у окру же ње.

 Књи ге су на ста ле по во дом пи са ња док-
тор ске ди сер та ци је, и од раз су хра бро сти 
ауто ра да се упу сти у кор пус по ли тич ких, 
дру штве них, еко ном ских, на ци о нал них и 
вер ских пи та ња. Сто га се обе књи ге то пло 
пре по ру чу ју, јер има ју зна чај у осве тља ва-
њу пи та ња на сле ђе них из про шло сти.

Мр Ма ра Шо вља ков

UDC 355.333(430):929 Hindenburg

Anna von der Goltz, HINDENBURG: POWER, MYTH, 
AND THE RISE OF THE NAZIS, Oxford, New York 2009, pp. 325.

По ла зе ћи од из у зет но сна жног ути ца ја 
ко ји је лич ност фелд мар ша ла и пред сед ни ка 
Вај мар ске ре пу бли ке Па у ла фон Хин ден бур-
га (1847–1934), има ла у не мач ком по ли тич-
ком жи во ту у раз до бљу од пу не две де це-
ни је (1914–1934), мла да бри тан ска исто ри-
чар ка Ана фон дер Голц ис та кла је да је реч 
о „по ли тич ком фе но ме ну пр вог ре да“. Те жи-
ште сво га ра да она ни је по ста ви ла на пред-

ста вља ње ина че до бро про у че не Хин ден-
бур го ве би о гра фи је, већ на утвр ђи ва ње исто-
риј ских чи нила ца ко ји су усло ви ли да ње го-
ва лич ност на кон 1914. по ста не „на ци о нал на 
ико на и жи ви мит“ за ми ли о не не мач ких гра-
ђа на. Исто вре ме но, аутор ка је по ку ша ла да 
од ре ди ме сто овог по ли тич ког фе но ме на 
уну тар сло же них про це са то ком јед ног од 
нај ди на мич ни јих раз до бља не мач ке исто-



ри је. Ана фон дер Голц је овом про бле му 
при сту пи ла са ста но ви шта да мит о Хин ден-
бур гу пред ста вља не са мо по ли тич ки већ и 
кул тур ни фе но мен ко ји је од суд но и на раз-
ли чи те на чи не ути цао на ста во ве нај ши рих 
сло је ва не мач ког дру штва. Сле де ћи фран цу-
ског со ци о ло га Мо ри са Ал бвак са, она по ли-
тич ки мит са гле да ва као сре ди шњи са сто-
јак дру штве но кон стру и са ног се ћа ња. Ово 
по себ но има ју ћи у ви ду да пред ста ве о про-
шло сти пред ста вља ју ди на мич не струк ту ре 
у ко ји ма раз ли чи те дру штве не гру пе су прот-
ста вља ју јед не дру ги ма раз ли чи те сли ке 
по жељ не про шло сти, при че му исто риј ске 
пред ста ве од сли ка ва ју, на кул ту ро ло шком 
ни воу, ди стри бу ци ју ре ал не дру штве не 
мо ћи. По ла зе ћи од ста ва да мит о Хин ден-
бур гу пред ста вља кул ту ро лошки кон структ, 
аутор ка је на сто ја ла да га про у чи као „ком-
плек сни ко му ни ка тив ни про цес“ за јед но са 
„мо ти ви ма ње го вих тво ра ца и ње го вих кон-
зу ме на та“. Ис та кав ши да је „Вај мар ска ре-
пу бли ка би ла са вр ше ни ин ку ба тор за по ли-
тич ке ми то ве, при род но тло у ко ме су они 
про на ла зи ли сво ју обил ну хра ну“, ме то до ло-
шки оквир аутор ки ног при сту па пред ста вља 
чи ње ни ца да је тзв. ми то фи ли ја, исто вре-
ме но са сна же њем се ку ла ри за ци је, сти ца ла 
све ви ше про сто ра у јав ном жи во ту европ-
ских др жа ва од сре ди не 19. ве ка, те да је ова 
по ја ва има ла на ро чи то из ра же не раз ме ре у 
Не мач кој то ком вил хел мин ског раз до бља. 
Ода тле је мар шал Хин ден бург, сле де ћи низ 
ко ји су у не мач кој по ли тич кој ми то ло ги ји 
ис пу ња ва ли Хер ман Хе ру скер, цар Фри дрих 
Бар ба ро са и Би змарк, у пот пу но сти од го-
ва рао за ми шље ним пред ста ва ма хе рој ске 
лич но сти ко је су би ле ши ро ко при хва ће не у 
не мач ком дру штву. Ово по себ но, бу ду ћи да 
је Хин ден бург као му шка рац ари сто крат ског 
по ре кла, „оте ло вља вао вред но сти сред њо-
ве ков ног дру штва ко је је вас кр сао не мач ки 
ро ман ти зам: част, вер ност, по кор ност и по-
бо жност“. По ред на ве де них чи ње ни ца, Ана 
фон дер Голц, раз ло ге од на ро чи те ва жно-
сти за про у ча ва ње Хин ден бур го вог ми та у 
мо дер ној исто ри ји Не мач ке, ипак, про на-
ла зи у ње го вим „екс трем ним по сле ди ца ма: 
успо ну на ци зма“. 

У ства ра њу ми та о Хин ден бур гу кључ ну 
уло гу је има ла по бе да не мач ких ар ми ја над 
ру ском вој ском у би ци код Та нен бер га 1914. 
го ди не. Као „спа си лац“ ис точ не Пру ске, до 
та да го то во не по зна ти пе ша диј ски ге не рал 
у пен зи ји, по стао је не мач ки на ци о нал ни 
хе рој, на ди ла зе ћи у сво јој сла ви чак и ца ра 
Вил хел ма II – ње гов пре по зна тљив лик на-
шао се на но вин ским на сло ви ма, по штан-
ским кар та ма, школ ским уџ бе ни ци ма, ули-

ца ма гра до ва и јав ним ма ни фе ста ци ја ма. 
Вој ни по раз и слом мо нар хи је ни су, ме ђу-
тим, до ве ли до уру ша ва ња ми та о Хин ден-
бур гу. Раз ло зи ко ји су омо гу ћи ли ње гов 
оп ста нак и на кон пре лом них догађаја 1918–
1919, и не стан ка „ста рог ре жи ма“ про ис ти-
чу по аутор ки ном су ду из чи ње ни це да је он 
„још увек од го ва рао оче ки ва њи ма не мач ког 
дру штва: спа ша ва њу не чег по зи тив ног из 
ра та, на ста вља њу ве ро ва ња у оправ да ност 
не мач ког раз ло га, по нов ном ства ра њу осе-
ћа ја за по ре дак, мир и кон ти ну и тет на кон 
пре ки да то ком рат ног раз до бља“. Притом, 
по ка за ло се да је од пре суд ног зна ча ја за 
очу ва ње Хин ден бур го вог ми та би ла чи ње-
ни ца да он у не мач кој јав но сти, ни је фи гу-
ри рао као кри вац за рат ни по раз – док је 
(со ци јал)де мо крат ска ле ви ца сву кри ви цу 
сва љи ва ла на ре ак ци о нар ну не мач ку по ли-
ти ку оли че ну у ге не ра лу Лу ден дор фу, кру-
го ви по ли тич ке де сни це узро ком по ра за про-
на ла зи ли су „уда рац у ле ђа“, тј. у на вод ној 
уну тра шњој из да ји не мач ке вој ске. 

Нео кр ње ност ми та ко ји је окру жи вао Хин-
ден бур го ву лич ност по ка за ла се, по аутор-
ки ном су ду, као „те шко бре ме“ за мла ду 
не мач ку ре пу бли ку. Упр кос то ме што је Хин-
ден бург пру жио де мо крат ским сна га ма осло-
нац при ли ком сми ри ва ња и ста би ли за ци је 
по ли тич ких и со ци јал них од но са на кон рат-
ног по ра за и ре во лу ци о нар ног ме те жа ко ји 
је усле дио, ње го ве од ли ке мит ског хе ро ја 
по слу жи ле су као осно ва за ан ти ре пу бли-
кан ску аги та ци ју свих кон зер вативних по ли-
тич ких сна га. Осно ву њи хо ве про па ган де 
чи ни ла је ле ген да о „удар цу у ле ђа“ ко ја је 
по те кла упра во од Хин ден бур га а ко ја је зна-
чај но до при не ла пре гру пи са ва њу и мо би ли-
за ци ји ми ли тант них ан ти ре пу бли кан ских 
сна га и по сте пе ном пре ба ци ва њу те жи шта 
по ли тич ког жи во та у до мен по ли тич ке де-
сни це. Сто га, аутор ка за кљу чу је да, упр кос 
то ме што Хин ден бург ни је вр шио јав не 
функ ци је то ком пр ве по ло ви не 1920-их го-
ди на, он је и да ље био из ра зи то при су тан у 
не мач кој јав но сти док је ње гов „мит био чвр-
сто уста но вљен као ви тал на ком по нен та и 
по ли тич ко оруж је де сни це у бор би про тив 
Вај мар ског си сте ма и Вер сај ског уго во ра“. 

Хин ден бур го ва кан ди да ту ра за пред сед-
ни ка ре пу бли ке у апри лу 1925, пред ста вља-
ла је ло гич ну по сле ди цу стра те ги је ко јом су 
се ру ко во ди ле де сне по ли тич ке сна ге још 
од 1919. Ис ти ца ње Хин ден бур га као кан ди-
да та по ли тич ке де сни це, омо гу ћи ло је „пре-
тва ра ње ње го ве мит ске ре пу та ци је у ствар ни 
по ли тич ки ка пи тал“, бу ду ћи да је упра во 
„мит ска при ма мљи вост“ ње го ве лич но сти 
омо гу ћи ла ње го ву из бор ну по бе ду. Ова квом 
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ис хо ду свој до при нос да ла је и не спрем ност 
ли бе рал них и де мо крат ских кру го ва, вер-
них ре пу бли кан ском по рет ку, да се су прот-
ста ве „по бед ни ку код Та нен бер га“, што је 
има ло за по сле ди цу сла бље ње и кон фу зи ју 
уну тар ре пу бли кан ског та бо ра и ко нач но, 
по раз њи хо вог кан ди да та Вил хел ма Марк-
са. Притом, од зна ча ја је по ме ну ти да су свој 
глас Хин ден бур гу у ве ли кој ме ри да ле же не 
као и тра ди ци о нал ни из бор ни ап сти нен ти, 
што по аутор ки ном ми шље њу на во ди на за-
кљу чак да је Хин ден бур го во име мо би ли са-
ло зна ча јан по сто так ста нов ни штва ко је је 
ина че би ло ин ди фе рент но у од но су на по ли-
тич ка пи та ња. По ред на ве де них чи ни ла ца 
по бе ду Хин ден бур га омо гу ћи ла је ши ро ка 
рас про стра ње ност мо нар хи стич ких сен ти-
ме на та у не мач ком дру штву, ко је је он оте-
ло вља вао, као и на да да би „не по бе ди ви 
фелд мар шал“ мо гао да обез бе ди по нов но 
ус по ста вља ње пре ко по треб не по ли тич ке 
ста бил но сти и со ци јал не си гур но сти ко ји ма 
је не мач ко дру штво, на кон го ди на по ли тич-
ких пре вра та и енорм не ин фла ци је, пр вен-
стве но те жи ло. 

Зна чај ну па жњу аутор ка је по све ти ла и 
ана ли зи раз ли чи тих ви до ва ме диј ске за сту-
пље но сти пред сед ни ка Хин ден бур га то ком 
ње го вог пр вог ман да та (1925–1932). Ши ре-
њу ми та о ње го вим из у зет ним и го то во над-
људ ским ква ли те ти ма зна чај но је до при не ла 
ки не ма то гра фи ја ко ја се убр за но раз ви ја ла 
то ком 1920-их. За чи тав ци клус филм ских 
оства ре ња ка рак те ри стич на је по ру ка до ку-
мен тар ног фил ма Че лич ни Хин ден бург (1929) 
ко ји је, по и сто ве ћу ју ћи Хин ден бур га са суд-
би ном не мач ког рај ха, ис ти цао ње го ве за слу-
ге у спа са ва њу сво јих су на род ни ка од ру-
ског осва ја ња, по сле рат ног раз до ра и да љег 
ме ђу на род ног по ни же ња. На сли чан на чин, 
Хин ден бур го во ко ри шће ње но вог ме ди ја – 
ра ди ја, зна чај но је до при не ло ра сту ње го ве 
по пу лар но сти, те аутор ка на гла ша ва да је 
„кључ на би ла чи ње ни ца да су ње го ви го во-
ри од по чет ка мо би ли са ли на ци о нал ни ауди-
то ри јум“ ства ра ју ћи осе ћај при сно сти са 
сво јим слу ша о ци ма. По ред фил ма и ра ди ја, 
рас про сти ра ње ми та о Хин ден бур гу по спе-
ши ле су број не псе у до-исто риј ске но ве ле 
по све ће не ра зним аспек ти ма ње го ве лич но-
сти ко је су ужи ва ле на ро чи ту по пу лар ност. 
Ко нач но, Хин ден бур го ву оми ље ност уну тар 
нај ши рих сло је ва не мач ког дру штва ко ри-
сти ле су и раз не ком па ни је „брен ди ра ју ћи“ 
сво је про из во де ње го вим име ном. На тај на-
чин, у про да ји су се на шле на о ча ре мар ке 
Хин ден бург, раз ли чи та ви на с Хин ден бур го-
вим име ном, док је про из во ђач ауто мо би ла 
Опел свој нај пре сти жни ји мо дел на звао име-

ном „не по бе ди вог мар ша ла“. Има ју ћи у ви ду 
раз ме ре пред сед ни ко ве по пу лар но сти и ње-
го ву све при сут ност у јав ном и при ват ном 
жи во ту не мач ких гра ђа на, аутор ка за кљу-
чу је да је он био „нај у оч љи ви ја јав на лич-
ност у дру гој по ло ви ни 1920-их го ди на“ и 
„по пу лар на ико на Вај мар ске Не мач ке“.

То ком пр вог пред сед нич ког ман да та (1925 
–1932) про ме ни ла се струк ту ра ко ја је да ва-
ла по ли тич ку по др шку Хин ден бур гу. Иако 
је сво ју по бе ду ду го вао гла са чи ма де сни це, 
ње ни ра ди кал ни пред став ни ци по пут Хајн-
ри ха Кла са и Јо зе фа Ге бел са, раз о ча ра ни 
Хин ден бур го вом по ли ти ком, окре ну ли су 
му ле ђа, док је он, из истог раз ло га, сти цао 
све ве ћу по др шку ме ђу ре пу бли кан ци ма. 
На из глед оп шта при вр же ност свих по ли тич-
ких сна га из у зев крај ње ле ви це, пред сед ни-
ку Хин ден бур гу ко ја је ис по ље на при ли ком 
све ча ног обе ле жа ва ња ње го вог 80-ог ро ђен-
да на 1927, по ка за ла се као при вре ме на. Бу-
ду ћи да је из не ве рио оче ки ва ња де сни ча ра 
на пред сед нич ким из бо ри ма 1932. Хин ден-
бург је ис ту пио као кан ди дат про ре пу бли-
кан ских стра на ка. Упр кос то ме што је од нео 
убе дљи ву по бе ду у оба из бор на кру га, аутор-
ка на гла ша ва чи ње ни цу да су ње го ви не ка-
да шњи по бор ни ци из 1925. по ста ли, у ме ђу-
вре ме ну, око сни ца на ци стич ког би рач ког 
те ла. Оно што је од лу чи ло у из бор ном окр-
ша ју из ме ђу Хин ден бур га и Хи тле ра, би ла 
је мит ска аура Хин ден бур га ко ји је у из бор-
ној кам па њи био пред ста вљен као чо век ко ји 
„је ди но мо же да спа си Не мач ку од ско ро си-
гур ног гра ђан ског ра та, је ди ни Не мац ко ји 
га ран ту је ста бил ност у спољ ној по ли ти ци 
и га рант Не мач ке бу дућ но сти... ле ген дар-
на фи гу ра ко ја ће ко нач но до не ти об но ву 
Не мач ке“. У том сми слу, аутор ка на гла ша-
ва да је са мо по ли ва лент на Хин ден бур го ва 
лич ност мо гла, у крај ње за о штре ној по ли-
тич кој си ту а ци ји у ко јој се Не мач ка на шла 
1932, исто вре ме но да об је ди ни по др шку ра-
зних кон зер ва тив них стру ја, ли бе ра ла, ка-
то ли ка и со ци јал де мо кра та. 

Остав ка Хајн ри ха Бри нин га сре ди ном 
1932. озна чи ла је но ву фа зу у уру ша ва њу де-
мо крат ског по рет ка Вај мар ске ре пу бли ке. 
Бу ду ћи да је Хин ден бург на сто јао да га за ме-
ни јед ном вр стом по лу а у то ри тар ног си сте ма 
он је, на кон по но вље них пар ла мен тар них 
из бо ра на ко ји ма су на ци сти оства ри ли су-
ве ре ну до ми на ци ју, по ве рио кан це лар ски по-
ло жај Адол фу Хи тле ру. Сту пив ши на власт, 
на ци сти су на сто ја ли да у јав но сти ство ре 
сли ку о хар мо нич ном је дин ству из ме ђу „мар-
ша ла и ка пла ра“. По ред оста лог, овом ци љу 
тре бао је да по слу жи и Дан Потс да ма, 12. 
мар та 1933, ка ко би се по ка за ле исто риј ске 
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ве зе из ме ђу Хи ле ро ве „мла де Не мач ке“, тра-
ди ци о нал них хри шћан ских вред но сти и 
пру ско-не мач ке ми ли та ри стич ке ба шти не. 
Пред ста вља ју ћи „вен ча ње из ме ђу пру ске 
про шло сти и на ци о нал со ци ја ли стич ке бу-
дућ но сти“ Дан Потс да ма пред ста вљао је 
ве ли ки про па ганд ни успех но вог ре жи ма 
об зи ром да је ус пео да убе ди мно ге по ли-
тич ки уме ре не не мач ке гра ђа не у оправ да-
ност Хи тле ро ве вла да ви не. Притом, аутор ка 
с пра вом ис ти че да је оста ре ли пред сед ник 
Хин ден бург сво јим мит ским ауто ри те том и 
одо бра ва њем на ци стич ких за ко на од луч но 
до при нео да у ро ку од не ко ли ко не де ља бу де 
уки нут пар ла мен тар но-де мо крат ски ре жим 
не мач ке ре пу бли ке. На кон Хин ден бур го ве 
смр ти, 2. ав гу ста 1934, спа ја њем функ ци ја 
кан це ла ра и пред сед ни ка, Хи тлер је пре у зео 
кон тро лу над пре о ста лим двема ин сти ту-
ци јама, ко је су до та да оста ле из ван ње го вог 
до ма ша ја – пред сед нич ком функ ци јом и вој-
ском. Исто вре ме но, на ци стич ка про па ган да 
на ста ви ла је да се ко ри сти Хин ден бур го вим 
ми том пред ста вља ју ћи га као хе ро ја на ци о-
нал со ци ја ли стич ке ре во лу ци је.

Сво је раз ма тра ње аутор ка је окон ча ла 
крат ким освр том на суд би ну Хун ден бур го-
вог ми та на кон 1945. Услед то тал ног по ра за 
не мач ког рај ха, оку па ци је и по де ле зе мље, 
про ме нио се и од нос пре ма Хи ден бур гу: у 
СР Не мач кој он је нај ве ћим де лом кри тич-
ки оце њи ван као „Хи тле ров ко њо во ђа“ тј. 
као је дан од пре суд них чи ни ла ца ко ји су 
омо гу ћи ли ус по ста вља ње на ци стич ке дик-
та ту ре, иако је он и да ље ужи вао углед у 
кру го ви ма крај ње по ли тич ке де сни це. С дру-
ге стра не, у ко му ни стич кој ис точ ној Не мач-

кој Хин ден бург је сма тран „глав ним пред-
став ни ком ко рум пи ра ног бур жо а ско-им пе-
ри ја ли стич ког си сте ма“. Ода тле је, као по-
следица сло же ног исто риј ског раз во ја две ју 
не мач ких др жа ва то ком дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, Хин ден бур гов мит пре стао да по сто ји. 

Књи га ко ју смо на сто ја ли да при ка же мо 
пред ста вља при ре ђе ни текст док тор ске те зе 
ко ју је Ана фон дер Голц од бра ни ла 2007. на 
Фа кул те ту за мо дер ну исто ри ју уни вер зи-
те та у Окс фор ду пред ко ми си јом у ко јој су 
била во де ћа име на у овој обла сти – Ри чард 
Еванс, Џејн Ка план, Харт мут По ге фон 
Штранд ман и Ни ко лас Штар гарт. По де лив-
ши рад у де вет хро но ло шко-про блем ских це-
ли на, аутор ка га ни је оп те ре ти ла су ви шним 
и ма ње ва жним по је ди но сти ма, док јој је у 
исто вре ме по шло за ру ком да сво је ста во ве 
пот кре пи оби љем из вор ног ма те ри ја ла. Ово 
по себ но има ју ћи у ви ду да је сво је за кључ ке 
те ме љи ла на из у зет но бо га тим и ра зно вр-
сним из во ри ма – по ред де се ти на фон до ва 
Не мач ког са ве зног ар хи ва у Бер ли ну, Ко-
блен цу и Фрај бур гу као и фон до ва дру гих 
спе ци ја ли зо ва них ар хи ва, аутор ка се ко ри-
сти ла и бо га том не мач ком штам пом, пе ри о-
ди ком, фил мо ви ма, као и мно штвом об ја-
вље них до ку мен тар них из во ра, ме мо ар ских 
и днев нич ких спи са и исто ри о граф ске ли те-
ра ту ре. Има ју ћи у ви ду да по ред по ме ну тих 
чи ње ни ца, де ло од ли ку ју још и мо де ран при-
ступ, ја сно ћа и не пре тен ци о зност у из ла га-
њу, те је згро вит и кон ци зан стил, сма тра мо 
да је реч о пр во ра зред ном исто ри о граф ском 
ра ду ко је сва ка ко за слу жу је да бу де пре ве-
де но и на срп ски је зик. 

Мр Михаел Антоловић





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. Књигесе 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. Чланцисе 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. Поглављеукњизиилизборникуна 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.



164

4. Архивскиматеријалсе 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. Правнипрописисе 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 интернетатре 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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