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Уводник*

Српске студије, часопис истраживачког центра са истим именом, при 
Филозофском факултету у Београду, покушаће да допринесe историјској 
науци тиме што ће објављивати радове који ће се бавити прошлошћу 
српског народа у широким хронолошким оквирима од 16. до 20. века. У 
основи нашег занимања је српска историја, замишљена као део сложеног 
историјско-географског и социјалног миљеа читавог балканског региона. 
Османско, аустријско и млетачко доба, време настанка и развoја новове-
ковних српских држава, епоха комунизма и социјализма у 20. веку, пред-
стављају свеколики изазов за научна истраживања због различитих држав-
них, политичких и друштвених оквира у којима је српски народ вековима 
живео, смештен између средњеевропског, средоземног и источног света.

Српске студије објављиваће оригиналне истраживачке радове о актуел-
ним научним проблемима, прегледне чланке, подстицаће истраживаче да  
изучавају занемарене области – демографију, природне ресурсе, аграрне 
прилике, село, национални идентитет, културолошке особености, циви-
лизацијске утицаје и њихова преплитања и оспоравања, институције, сва-
кодневни живот итд.

Намерни смо да са резултатима српске историографије упознамо и  за-
интересујемо истраживаче у свету и да обезбедимо сараднике изван наше 
земље, чији ће научни доприноси проширити компаративна посматрања 
многих просветних, привредних, културних, демографских, политичких 
и других проблема. Објављиваћемо радове на свим светским језицима, а 
радови писани на српском језику биће пропраћени опширним резимеом на 
неком од светских језика. Успостављање сарадње са сродним иностраним 
часописима представља важан део нашег будућег ангажовања.

Српске студије већ од првог броја почињу са афирмацијом младих ис-
траживача, који ће, у потрази за новим сазнањима, заћи у неистражене 
домаће и стране архивске фондове и новим чињеницама расветлити и про-
блематизовати теме које су недовољно или неадекватно обрађене.

Предвидели смо и могућност објављивања тематских бројева часописа, 
посвећеним критичким освртима, стручним дискусијама и полемикама 
о разним научним питањима. Критичко преиспитивање српске повести, 
посебно преломних тренутака и великих катастрофа и посрнућа нашег 
народа у поменутом периоду биће посвећена особита пажња. 

Српске студије излазиће једном годишње. 
      
 

* Часопис се објављује у оквиру пројекта Министарства науке и технолошког 
развоја Републике Србије – Српска нација – интегративни и дезинтегративни 
процеци (Ев. бр. 177014).
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Editorial*

The journal called The Serbian Studies is a publication of the historical 
research Center for the Serbian Studies, Department of History, Faculty of 
Philosophy, University of Belgrade. Published articles will be mostly about the 
questions concerning the past of the Serbian people from the 16th to the 20th 

century. The key intention of our research will be Serbian history, seen as part 
of the Balkan historical, geopolitical and social milieu. The Ottoman, Austrian 
and Venetian  histories, the modern Serbian state, its origins and development, 
the communism and socialism of the 20th century present a great challenge for 
the historical research because the Serbs at that time lived within boundaries of 
Central European, the Mediterranean and the Eastern world. 

The Serbian Studies are going to publish original research works about actual 
scientific problems and review articles; it will encourage the research of not 
enough studied areas such as demography, natural recourses, agriculture, rural 
regions, national identity, cultural particularities; it will explore overlapping and 
conflicting social influences, state institutions, everyday life,  etc.

We are hoping to present to foreign researchers modern results of Serbian 
historiography and to make them interested in further mutual studies of Serbian 
history. We are planning to establish cooperation with associates outside our 
country. Their scientific contribution will broaden comparative observations 
of many educational, economical, cultural, demographical, political and other 
problems. We will publish articles in all the world languages. The articles in 
Serbian language will include extensive summaries in some of the world lan-
guages. Cooperation with similar foreign journals is a very important part of 
our future engagement.

From the first issue The Serbian Studies is going to help the young researchers 
with their affirmation. In their search for new knowledge we expect they will 
enter the not yet explored foreign archives. Those new facts can help to highlight 
the problems, which were previously inadequately and insufficiently studied and 
present them in a new way.

We are planning to publish special issues with critical reviews and scientific 
discussions about various historical problems. During the above mentioned pe-
riod, the Serbian past will be critically reexamined with a special focus on crucial 
moments and great catastrophes, and the downfalls of Serbian nation. 

The Serbian Studies is planned to be an annual publication.  
 

* The Serbian Studies is a journal published as a part of a project „Српски народ – 
интегративни и дезинтегративни процеси“ (Serbian nation – Integrating and disin-
tegrating Processes) (No 177014) supported by the Ministry of Science and Technological 
Development of the Republic of Serbia.
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Војин С. Дабић
Филозофски факултет

Београд

Мала Влашка  у СлаВонији. наСеља и СтаноВништВо 
оД краја XVII  До полоВине XVIII Века

апстракт: Тежиште рада је на истраживању развоја насеља и демографских прилика на 
простору  једне микрорегије – Мале Влашке (Parva Walachia, Kleine Wallachey), како је у 
историјским изворима аустријског порекла називано турско крајиште у данашњој западној 
Славонији, због влашког статуса тамошњег српског становништва. Када је током Бечког рата 
(1683–1699) хабзбуршка војска запосела Славонију, становништво Мале Влашке наставило је 
да врши војну службу све до 1702. године. Tада je пет војводстава (Подборје, Сирач, Пакрац, 
Забрђе и Субоцка), која су била удаљена од Саве, претворенo у феудалне поседе на којима је 
земљишни господар била Дворска комора у Бечу. Ови поседи су у првим деценијама XVIII 
века називани и даље војводствима, што је био реликт раније војно – територијалне органи-
зације Мале Влашке. На основу повремених пописа становника и њихове имовине обрађено 
је неколико кључних проблема – стање насељености пред крај турске власти, миграциона 
кретања, стварање нових насеља у шумама, величина и структура породице, израчунат број 
становника у појединим војводствима и густина насељености.

кључне речи: Мала Влашка, демографске прилике, миграције, породица,  густина насеље-
ности.

* * *

Назив Мала Влашка  (Parva Walachia, Kleine Wallachеy) коришћен је  у XVI и XVII веку у 
историјским изворима аустријског порекла за означавање северозападног и западног дела 
данашње Славоније, која је освојена и укључена у састав Отоманског царства између 1536. 
и 1552. године. Пошто су ти крајеви током освајања потпуно опустошени, турске државне 
власти населиле су у њима Србе из централних српских области и дале им такозвана влашка 
права, али с обавезом да врше војну службу на граници.1 Мотиви којима су се руководиле 
приликом њиховог насељаваља наведени су у једном краћем закону (канун-нама) у оквиру 
пописа становника првих досељеничких села у Пожешком санџаку 1545. године: „споменути 

1   V. S. Dabić, Wanderungen der Serben nach Kroatien und Slawonien vom Anfang des XVI bis Ende des XVII 
Jahrhunderts, Историјски часопис, XXXVIII, 1991, 52-55.
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су насељени на запуштеним мезрама у пограничном вилајету и оживљавају их“ и „ово је 
погранични вилајет, па када не би било ових влаха не би се могао населити“. Истим прописом 
уређене су и њихове обавезе – да „према влашком обичају у другим вилајетима“ плаћају од 
куће годишњи порез (филурију) од 83 аспре „као накнаду за обрађивање земље и за порез на 
стоку“ и да „надзиру и чувају ове границе и врше службе кад осване царски ферман“. Поред 
пореских олакшица у односу на друго хришћанско становништво, уживали су и широку 
самоуправу на челу с кнезовима, који су били старешине једног или више насеља.2 Због војне 
службе, што је само по себи разумљиво, имали су и сопствену војну организацију на челу с 
војводама.3 Њихове пореске и војничке обавезе нису суштински измењене све до Бечког рата 
(1683-1699), када је Славонија ушла у састав Хабзбуршке монархије.  

Простор Мале Влашке био је за време турске власти у саставу две управне области 
(Пожешког и Пакрачког или Церничког санџака), али, без обзира на то, представљао је је-
динствену одбрамбену целину (крајиште или серхат), чији је основни задатак био да спречава 
аустријске крајишнике из Војне крајине у Горњој Славонији (Вараждински генералат) да 
угрозе насеља дубље у унутрашњости земље. Да је била реч о одбрамбеној целини показује, 
између осталог, и то што су становници Воћинске и већег дела Слатинске нахије у Пожешком 
санџаку држали страже на реци Илови, која је била незванична, али стварна западна гра-
ница Пакрачког или Церничког санџака. Судећи на основу података садржаних у турским 
пописима из XVI и аустријским пописима с краја XVII и почетка XVIII века, ово крајиште су 
чинила српска насеља у западним (Каменско) и северозападним крајевима Пожешког (насеља 
око Воћина, Слатине и Миклеуша) и у највећем делу Пакрачког или Церничког санџака. 
Војну службу у потоњем санџаку вршило је и римокатоличко становништво у неколико 
села западно од тврђаве Церник, док је оно из посавских села источно од ове тврђаве имало 
статус раје и рајинске обавезе.4 Одбрани границе доприносила су и малобројна погранична 
утврђења с плаћеним посадама. 5   

Аустријски војни заповедници из Вараждинског генералата врло брзо су уочили значај 
Мале Влашке у систему одбране једног стратешки важног дела границе Отоманског царства 
према Хабзбуршкој монархији. Због тога су покушали да разоре тамошња насеља, а ста-
новништво „истребе“ или принуде да се повуче даље од границе. С тим циљем извршили 
су неколико провала у крајеве под турском влашћу, а највећа од њих догодила се у рано 
пролеће 1562. године, када су у крајевима око Слатине и Воћина спалили преко хиљаду 
кућа. Међутим, турски војни заповедници, свесни да њихова утврђења без насељених села 
у околини тешко могу опстати, довели су после тога око три хиљаде работара из других 
санџака и обновили уништена насеља. У време Дугог рата (1593–1606) хабзбуршке војне 

2  n. Moačanin, Vlasi u Požeškom sandžaku (1545-81), /u zborniku:/ Vojna krajina, Zagreb, 1984, 196-197;  
n. Moačanin, Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog carstva (1537-1691), Jastrebarsko, 1997, 215, 392; b. 
Đurđev, Požeška kanun-nama iz 1545. godine, Glasnik Državnog muzeja u Sarajevu, I, 1946, 134.

3  Istorija naroda Jugoslavije, II, Zagreb, 1960, 210.

4  Архив Хрватске у Загребу (даље: АХЗ), Acta urbarialia et conscriptiones bonorum (даље: Urb. et 
con.), фасц. 137, бр. 28; Popis sandžaka Požega 1579. godine, Osijek, 2001, 27-103, 297-393; T. Smičiklas, 
Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije, II, Zagreb 1891, 72-85, 231-239; I. Mažuran, Popis naselja i stanovništva 
u Slavoniji 1698. godine, Osijek 1988, 213-247, 345-360, 398-401, 414-416, 419-420, 423-446, 428-555; I. 
Mažuran, Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. i 1702, Osijek, 1966, 44-46, 70-75, 77, 79-89.

5  Детаљније о утврђењима и њиховим посадама: a. Handžić, Prilog istoriji starih gradova u Bosanskoj 
i Slavonskoj krajini pred kraj XVI vijeka, Godišnjak Društva istoričara biH, 13, 1963, 329-331.
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власти промениле су свој приступ проблему Мале Влашке, али њихов основни циљ и даље је 
био исти – намеравали су да је опустоше. Међутим, више нису гајиле наду да могу тамошње 
становнике да „истребе“ или прогнају с њихових станишта, па су настојале да их придобију 
за сеобу у крајеве с аустријске стране границе. Обећавале су им положај слободних сељака 
– војника, који је био повољнији од њиховог дотадашњег влашког статуса. Као аустријски 
крајишници, уживали би сељачке поседе без плаћања било каквих дажбина, али уз обавезу 
да врше неплаћену војну службу на граници. резултати ових напора нису изостали – по за-
вршетку рата, када је вршен попис пресељеника, утврђено је да се у Вараждински генералат 
преселило 1.218 српских домаћинстава, која су обновила и основала 58 села у пустим краје-
вима око Крижеваца, Иванића и Копривнице. Њиховим насељaвањем, као и изузимањем 
из надлежности краљевинских органа власти, започела је територијализација Војне крајине 
и њено претварање у посебну целину унутар Хабзбуршке монархије.6 Последице сеоба по 
демографске прилике у Малој Влашкој биле су врло тешке, и у њој, све до краја турске власти, 
нису обновљена многа насеља, запустела на прелазу из XVI у XVII век.

Аустријско запоседање Славоније и њена подела 
на Војну крајину и властелинства под управом Дворске коморе

За време Бечког рата (1683–1699), када је Хабзбуршка монархија осетно проширила своје 
границе на рачун Отоманског царства, доспела је и дотадашња Турска Славонија или Доња 
Славонија под хабзбуршку власт.7 Њено освајање било је пропраћено великим разарањима, 
пустошењем више стотина насеља, драстичним погоршањем стања насељености и крупним 
променама дотадашње етничке и верске структуре становништва. Током рата страдало је или 
се иселило турско и друго муслиманско становништво, које је било посебно бројно у сеоским 
и градским насељима на простору ранијег Пожешког санџака. Нестала је и већина  калвина 
из сеоских насеља у Подравини и у околини Осијека, али се, на основу пописа становништва 
извршених на прелазу из XVII у XVIII век, када су прикупљани и подаци о верској и етнич-
кој структури становништва појединих насеља за време турске власти, не може поуздано 
утврдити у којој је мери то била последица рата, а у којој процеса рекатолизације. Највећу 
пустош оставио је рат у средишњим и источним деловима Славоније – сумарним пописом 
из 1688. године утврђено је да је у време хабзбуршког запоседања у широј околини Осијека, 
Вировитице и Пожеге било само 70 насељених, а 453 пуста села.8 У неупоредиво мањем 
обиму страдали су западни делови Славоније, односно Мала Влашка, чије се становништво 
највећим делом прикључило аустријској војсци и учествовало у борбама против Турака, а 
мањим делом привремено напустило своја села и склонило се на територију Вараждинског 
генералата.9

Државне власти нису имале јасан став о томе како би требало да буду уређене при-
лике у областима освојеним за време Бечког рата, премда је постојао план, који је, под 

6  r. Lopašić, Prilozi za poviest Hrvatske XVI i XVII vieka iz štajerskoga zemaljskoga arhiva u Gradcu, Starine 
JaZu, XIX, 1887, 20-21, 40, 49, 54, 61, 68-74; В. С. Дабић, Кнезови у Војној крајини у Хрватској и Славонији 
до половине XVIII века, Зборник о Србима у Хрватској, 6, Београд, 2007, 13-14, 19-24.

7  T. Smičiklas, nav. delo, I, 124-132, 140-141, 156-157, 160; II, 14-31, 34-37. 

8  Исто, 32-33.

9  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28.
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насловом Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn in Sachen des status politici, cameralis et 
bellici, саставио 1689. године Леополд Колонић, каснији  oberinspector Дворске коморе у 
Бечу и примас Угарске.10 Највећа препрека за проналажење добро осмишљеног и локалним 
приликама прилагођеног приступа у уређивању управе и аграрних односа у Славонији били 
су супротстављени интереси централних државних канцеларија (ратног савета и Дворске 
коморе у Бечу), којима је ова област била подређена. У прво време, док исход рата није 
био сасвим известан, претежно су уважавани интереси војних кругова, па су привредни и 
људски ресурси Славоније коришћени за војне потребе. један део становништва укључен је 
у војну службу, док су другом наметане новчане и натуралне обавезе у корист војске.11 Ова 
околност је разумљива, јер у пренапрегнутом државном буџету није било довољно новца 
да се покрију сви трошкови издржавања и снабдевања војске, премда је од почетка рата у 
ту сврху трошен највећи део буџетских средстава.12 Међутим, после битке код Сенте 1697. 
године, када је склапање мира постало извесно, Дворска комора се изборила за то да владар 
именује комисију која ће у Славонији раздвојити насеља под војном управом (Војна крајина), 
од насеља чији ће становници постати коморски поданици и где ће коморски службеници 
убирати дажбине од сељака. Требало је, такође, да се спроведе попис становника, њихових 
земљишних поседа и сточног фонда, али и утврди етничка и верска структура становништва. 
За председника ове комисије постављен је гроф ј. Ф. К. Карафа (Johan Ferdinand Carl Caraffa 
di Stigliano), који је имао довољно ауторитета и воље да се супротстави притисцима и 
неумереним захтевима војних кругова, али и настојањима Угарске дворске канцеларије и 
земаљских сталежа да у Славонији обнове жупанијe и тиме је интегришу у угарски управни 
систем. 

Комисија ј. Ф. К. Карафе дошла је у Славонију 14. јануара 1698. године, а током пута 
узела је у Будиму у службу Павла Карлочија, преводиоца за српски језик. Одмах по доласку 
у Осијек, сусрео се њен председник с генералом Гвидом фон Штарембергом (Guido von 
Starhemberg), заповедником Славоније, који је, по свом положају, такође био члан ове 
комисије. Њихова расправа о војним потребама и о плану рада комисије показала је крупне 
разлике у ставовима, али и потврдила потребу да се створи  Војна крајина уз будућу границу 
с Отоманским царством на Сави, а да насеља која не уђу у њен састав буду предата Дворској 
комори, односно владаревом фиску. Постојали су опречни ставови и у погледу потребе да се 
проведе попис становништва, али ј. Ф. К. Карафа није желео да од њега одустане. Именовао 
је четири комисије, чији су чланови положили заклетву 3. марта 1698. и, потом, започели 
с пописом славонских дистриката. Истовремено су са становништвом појединих насеља и 
дистриката, који су стављени под коморску управу, направљене нагодбе о висини годишњих 
новчаних дажбина, које су морали да предају у коморску благајну. Коморски поданици су 
прогласом од 2. августа исте године обавезани и на давање десетине жита, вина, јагањаца и 
козлића, али не у корист црквених установа, већ Дворске коморе. Комисија није успела да 
направи нагодбу о дажбинама само са становницима војводстава у Малој Влашкој, јер су 
они тражили да њихова насеља уђу у састав Војне крајине. Неко време су одбијали да при-
стану и на попис, јер су чекали да се њихови изасланици, које је предводио капетан Вучић 

10  J. Maurer, Cardinal Leopold Graf Kollonitsch, Primas von Ungarn, Innsbruck 1887, 258-347. 

11  r. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII viek, Starine JaZu, XXX, 1902, 117-118, 124-125.

12  Thomas Winkelbauer, Nervus rerum Austriacarum. Zur Finanzgeschichte der Habsburgermonarchie um 
1700,  /у зборнику:/ Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740,  Stuttgart, 2006, 182. 
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радуловић из Подборја, врате из Осијека, где су тражили да се састану с генералом Гвидом 
фон Штарембергом. Није познато шта им је он обећао, али је мало вероватно да их је оставио 
без наде да ће добити статус крајишника, јер им је то раније гарантовао и у то име узео од 
њих знатну суму новца.13 Најзначајнији резултат вишемесечног рада Карафинe комисијe 1698. 
године било је провизорно разграничење Војне крајине и коморских поседа у Славонији, као 
и попис насеља, становника, њихових земљишних поседа и стоке.

Пошто 1698. није довршено уређивање Војне крајине у славонској Посавини, што се по-
сле мира у Сремским Карловцима (1699) и успостављања нове границе између Хабзбуршке 
монархије и Отоманског царства (1700–1701) више није могло одлагати, владар је решио 25. 
септембра 1701. да с тим задатком поново пошаље у Славонију комисију на челу с грофом 
ј. Ф. К. Карафом. Она је у пролеће следеће године довршила разграничење крајишких и ко-
морских насеља, али је при томе првенствено водила рачуна о интересима Дворске коморе. 
Због тога за новостворену Посавску крајину, у коју су укључена само насеља уз Саву од 
јасеновца до раче, није одвојено довољно земљишта, а посебно оног које Сава није плавила 
при већем водостају. Тиме су крајишким заповедницима биле ограничене могућности да 
насељавају ново становништво и, штавише, доведен је у питање и опстанак многих насеља, 
јер су крајишницима, слободним сељацима – војницима, земљишни поседи били једина 
награда за њихову службу на граници, али и на ратиштима у европи. Због притиска војних 
кругова, који се једино на простору Војне крајине нису суочавали с ограничењима у пог-
леду регрутовања војника, проширена је Посавска крајина 1743. године, када јој је, између 
осталог, прикључено Субоцко војводство. То је извршено у склопу стварања жупанија у 
провинцијалном (цивилном)  делу Славоније.14

У коморском делу Славоније, Карафина комисија је суштински променила статус тамо-
шњих коморских поданика, који су до тада практично били закупци државне земље. Они су 
сада претворени у зависне сељаке, који су имали пореске и радне обавезе према држави (кон-
трибуција, рад на изградњи тврђава, њихово снабдевање дрвима за огрев и грађу и уконачи-
вање регуларне војске), земљишном господару (Дворској комори) на име земљарине и откупа 
од работе и црквеним установама (десетина од урода житарица и винограда).15 Десетину у 
већини славонских села убирала је и даље Дворска комора, тврдећи да је десетина неопходна 
за снабдевање војске и да је држава изгубљене приходе компензовала црквеним установама 
на други начин (доделом феудалних поседа, исплатом уговореног новчаног еквивалента).16 
Висина обавеза према земљишном господару, али и висина дажбина држави, зависила је 

13  I. Mažuran, Izvještaji Caraffine komisije o uređenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698. 
i 1702. godine, Osijek, 1989, 57-139; r. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII viek, 128-129, 136-138, 140-151, 
161; T. Smičiklas, нав. дело, II, 67-72.

14 F. Vaniček, Specialgeschichte der Militärgrenze, I, Wien 1875, 164-167; С. Гавриловић, Обнова славон-
ских жупанија и њихово разграничавање са Војном границом (1745-1749), Зборник Матице српске за 
друштвене науке, 25, 1960, 60; H. Puschnik, Johan Ferdinand Kybs von Kinitzfeld (1648-1703), Kommandant 
von Brod und der „Mittleren Savegrenze“, Wien 1973 (Dissertation), 91-93; I. Mažuran, Izvještaji Caraffine 
komisije,141-165. Сва посавска насеља Мале Влашке, која су 1698. укључена у Посавску крајину, налазила 
су се изван линије плављења реке Саве. Види: Kriegsarchiv Wien, Kartensammlung, b IX a 878, sec. 
4,7. 

15  I. Mažuran, Izvještaji Caraffine komisije, 143-144, 148, 170-171.

16  С. Гавриловић, Настојања патријарха Арсенија Чарнојевића око права на десетину и земљишни 
посед (1690-1706), Зборник Матице српске за историју, 53, 1996, 7-33.
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од величине сељачких поседа, који су прерачунавани на целе сесије или делове сесија до 
закључно с 1/8. Пуна сесија имала је 24 јутра ораница, 2 косца ливаде и 8 волова за вучу и 
од ње је земљишни господар добијао од сељака 8 форинти на име откупа од работе и 3 фо-
ринте на име земљарине. При томе је уређено да величина јутра буде иста као у аустријским 
земљама.17 Комисија је,  такође, уредила питање судства и довршила организовање коморске 
управе, коју је чинило неколико нижих службеника (провизора) у дистриктима и Коморска 
инспекција у Осијеку. Тежећи првенствено томе да њен управни апарат у Славонији не буде 
скуп, Дворска комора и комисија ј. Ф. Карафе пропустила је да предвиди механизме за конт-
ролу рада чиновника, чиме би спречила злоупотребе, које су коморски службеници чинили 
на штету поданика и државних прихода.18 

Порески систем који је у коморским насељима успоставила комисија грофа ј. Ф. К. 
Карафе означио је, према мишљењу И. Мажурана почетак процеса „нове феудализације у 
Славонији“.19 Његовим увођењем створени су услови да Дворска комора, односно владарев 
фиск, започне да продаје или поклања своје славонске поседе приватним лицима или црк-
веним установама. Међу првима, који су тада стекли феудални посед, био је и гроф ј. Ф. К. 
Карафа, коме је држава поклонила тридесетак села око Воћина и Слатине и тако компензо-
вала његова новчана потраживања за учињене услуге. Да би се нови фискални систем могао 
применити, спроведен је нови попис сељачких домаћинстава, њихових ораница, ливада, 
винограда и стоке. Међутим, њиме нису били обухваћени поједини делови Мале Влашке, 
где се становништво није мирило са својим претварањем у зависне сељаке. Извештаји о 
раду прве и друге комисије, као и пописи становништва и имовине, који су сачињени 1698. 
и 1702. године, обезбедили су централним канцеларијама у Бечу поуздан увид у прилике у 
Славонији, али и сазнања с којим ће се проблемима тамо суочавати у наредним деценијама. 
Међу њима, три су била најтежа: питање статуса становништва Мале Влашке, слаба насеље-
ност и мала искоришћеност аграрних површина.

Мала Влашка – посед Дворске коморе
 

Комисија ј. Ф. К. Карафе укључила је 1698. у новостворену Посавску крајину само мањи 
део Мале Влашке, док је већи део остао ван граничне линије која је раздвајала насеља под 
војном од насеља под цивилном (провинцијалном) јурисдикцијом.20 Крајишки статус добила 

17  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28, ф. 300-301.

18  Врло детаљан и документован приказ разних злоупотреба коморских чиновника у Славонији у 
првим деценијама XVIII века сачинио је после обимне истраге коморски саветник Г. И. еберл (Gabriel 
Ignaz eberl). Његов извештај од 13. априла 1733. (Hofkammerarchiv Wien, Handschriften, ungarn 
und nebenländer, Zahl 452), који је резимирао и објавио С. Гавриловић (Извештај коморског 
саветника Г. И. Еберла о Славонији и Срему прве половине XVIII века, Зборник за историју, 22, 
1980, 111-131.), подстакао је државне власти да се озбиљније заинтересују за прилике у овој 
области и да уреде односе између зависних сељака и земљишних господара  доношењем  урбара 
за Славонију и Срем (1737). 

19  I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, Osijek, 1993, 49.

20  Да је разграничење области под цивилном и војном управом на неким секторима извршено већ 
1698. године, сведочи напомена о одузетим земљиштима коморског села Бијела Стијена, која је сачиње-
на приликом пописа 1702. године: „Moderni incolae in territorio confiniorum Gradiscensium agros arant et 
foenilia falcant, hae terrae huius loci erant, dum ante 4 annos comissio metales posuisset, illorum agri et prata 
sub confinia venerunt ...“. Види:  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28. 
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су само насеља ближе реци Сави и она, од тада, у службеним списима више нису сматра-
на делом Мале Влашке, што незванично није био случај.21 Управно-територијална подела 
провинцијалних крајева Славоније на дистрикте, као и стварање властелинстава и њихово 
уступање приватним лицима, довело је до тога да је коморска администрација у првим де-
ценијама XVIII века под Малом Влашком углавном подразумевала само војводства Субоцка, 
Пакрац, Забрђе и Подборје и, понекад, властелинство Сирач. Назив војводство за поједине 
делове овог коморског поседа представљао је само реликт војног уређења Мале Влашке за 
времена турске власти и првих година аустријске управе. Међутим, његово задржавање, као 
и постојање војвода у сваком војводству, одржавало је код тамошњег становништва наредних 
деценија наду у могућност да њихова насеља постану део Војне крајине. 

Дворска комора није имала намеру да Малу Влашку трајно задржи у свом поседу, па 
је владар већ 20. маја 1702. дароваo војводство Сирач удови и потомцима једног високог 
службеника Дворске коморе у Грацу, што је изазвало буну тамошњег становништва. Због 
тога нови господари и нису уведени у посед, већ је Сирачко властелинство следеће године 
враћено под коморску управу и у њеном поседу остало је до 30. јуна 1763. године. У службе-
ним списима, међутим, више није називано војводством, него властелинством, премда је још 
неко време имало свог војничког старешину – војводу. Бунтовничка врења у околини Сирача, 
Подборја и Пакраца, која су започела крајем 1702, окончана су војном интервенцијом 1708. 
године, али и уступцима Дворске коморе. Она је пристала да сачини уговор с тамошњим 
становништвом, по коме његове пореске обавезе, укључујући и десетину, нису одређиване 
на основу броја сељачких сесија и висине аграрне производње, већ су утврђене погодбом и 
износиле су 8.000 форинти годишње. Самом Пакрацу признат је статус градског насеља – 
трговишта, које је имало самоуправу, на челу с изборним магистратом и градским судијом. 
Ови уступци допринели су смањењу друштвених напетости у Малој Влашкој и  заустављању 
исељавања становништва. Чини се да је све то у Бечу створило утисак да је ова немирна 
област коначно смирена, па је Дворска комора, после осам година, почела да крши одредбе 
наведеног уговора и, на крају, одбила да продужи његову важност, премда је тамошње ста-
новништво тражило 1726. „да би се они контрактуш ... изнова у цесарском двору потврдил“. 
Штавише, цар Карло VI даровао је 11. октобра 1728. године Пакрачко и Забрдско војводство 
„iure perennali” свом секретару јохану Теодору Имбсену, коме је претходно доделио племство. 
Дворска комора, међутим, задржала је и даље право да на овим поседима убире десетину од 
житарица и винограда. Буна у Малој Влашкој 1743. године, када је тамошње становништво 
поново затражило статус слободних сељака – војника, навела је наследнике ј. Т. Имбсена 
да продају овај свој посед. Његов купац немачки племић и официр Франц Тренк (Franz von 
der Trenck), ухапшен је недуго после куповине и његова имовина је конфискована. Забрдско 
и Пакрачко војводство тако су поново доспели у посед Дворске коморе, која их је, заједно 
с Подборским војводством, продала 1751. године мађарском племићу Михаљу Шандору од 
Славнице (Miháy Sandor de Szlavnicza). Војводство Субоцка није доживело судбину осталих 
војводстава Мале Влашке и постало приватни феудални посед – оно је за време буне 1743. 
године укључено у састав Посавске крајине. Међутим, у нашем раду ће ова околност бити за-
немарена, па ће демографске прилике на његовом простору бити праћене до половине XVIII 

21  Ф. В. фон Таубе (F. W. von Taube), који је 1776/1777. боравио у Славонији и био добро обавештен 
о приликама у њој, навео је у свом опису најважнијих насеља Посавске крајине да Краљева Велика 
„лежи у Малој Влашкој“, што је могао да чује само од тамошњег становништва. Види: Ф. В. фон Таубе, 
Историјски и географски опис Краљевине Славоније и Војводства Срема, Нови Сад, 1998, 244-245. 
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века, првенствено с циљем да се упореде демографске промене у крајевима под цивилном и 
крајевима под војном управом.22

Досељавање становништва и подизање нових села 
од 1691. до 1702. године

Приликом првих аустријских пописа Славоније, пописивачи су, између осталог, при-
купљали податке и о броју породица у појединим насељима и њиховој верској припадности 
у последњим годинама турске власти, исељавању старог и насељавању новог становништва, 
као и о територијалном пореклу досељеника. У том погледу посебно приљежан био је комор-
ски чиновник Габријел Хапс, који је, између осталог, пописивао Малу Влашку – 1698. скоро 
у целини, а 1702. само насеља војводстава Подборје, Сирач и Субоцка. Његове забелешке о 
појединим насељима, које долазе после пописа појединачних домаћинстава и њихове имови-
не, састављене су на основу сведочења заклетих сеоских првака и врло су исцрпне и прециз-
не, па је на основу њих могуће утврдити број домаћинстава „sub dominio turcico“, постојање 
континуитета или дисконтинуитета насељености у појединим насељима за време Бечког 
рата, реконструсати померања становништва током ратних операција, долазак нових досеље-
ника и обнову запустелих села, као и оснивање нових у шумама.23 На основу ових података 
утврђено је да су при крају отоманске власти на простору касније коморске Мале Влашке пос-
тојала следећа насеља: подборје, Батињани, Вријеска, Добра кућа, Бастаји Доњи, Бастаји 
Горњи, Kореничани, Цјепидлаке, пуклица, пакрани, Врбовац, Бијела, Борки, поточани 
и Gudeczy24 у Подборском војводству; ожеговци, Грђевица, јаковци, Цикоте, кричке 
Забрдске, пргомеље, котурић, Бјелајци, рогуље, поповац, Будићи, Бранешци, Заиле 
и тисовац у Забрдском; пакрац, крагуј или Судари, јапага, Брусник, клиса, шеовица, 
липовац, кусоње, шуметлица, Батињани, Драговић и Чакловац у Пакрачком; Субоцка, 
кричке, Буковчани, ковачевац, јагма, Чаглић, трнаковац, ширинци, Чапргинци, 
Бијелановац, Брезичани, шаговина, Жумберковац, лештани, Скендеровци и Бијела 
Стијена у Субоцком и  Сирач, Сређани, Голубињак, кип, Дереза, Марковац, карановац,  

22  e. Laszowski, Imanja požeške županije od vremena oslobođenja Slavonije do godine 1766, 183-187; р. 
Грујић, Грађа за културну историју Славоније, Starine JaZu, XXXV, 1913, 206-208, 212-213, 240-246; С. 
Гавриловић, Обнова славонских жупанија и њихово разграничавање са Војном границом (1745–1749), 
Зборник Матице српске за друштвене науке, 25, 1960, 60;  J. G. Megerle, Österreichisches Adels – Lexikon, 
Wien 1822, 61. 

23  Неки примери: „Pagus Pakrany Bella infra montes Petrowrh et Krna Jella situatus, …, hunc pagum in-
colae nunquam deseruerunt, semper inhabitabatur, in 28 domibus graeci ritus subsistunt”; “Pagus Kovachevacz 
penes sylvas Krichke planina in montibus situatus, …, ante quindecim annos dum Germani arcem belasztena 
expugnassent, incolae hunc locum deseruerunt, infra medium annum reversi, erant sub dominio turcico 9 
domus graeci ritus, nunc in 10 domibus eiusdem religionis habitant…”; “Pagus Szobochki Grad in medio 
sylvarum situatus,..., hic locus ab antiquis Hungaris desertus manserat, moderni incolae ante decem annos ex 
bossnia advenerunt et collocati, modo in 11 domibus graeci ritus habitant“. Види:  АХЗ, Urb. et con., фасц. 
137, бр. 28. 

24  Насеље је запустело је 1696. године. Тада су се његови дотадашњи становници, који су били право-
славне вере, преселили преко Илове у Вараждински генералат и основали село Ђаковац код Грубишног 
Поља. Приликом пописа 1702. године забележено је као пустоселина – „desertus pagus Gudeczy inter 
pagos Puklicza et Potochani penes montes ac sylvas situatus, metales eius sunt terrae pagi Czepidlak”. Касније 
више није насељавано, а његов атар је укључен у атар села Цјепидлаке. Види:  АХЗ, Urb. et con., фасц. 
137, бр. 28. 
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Миљановац, Дољани, Граховљани и Бадљевина у Сирачком. У 60 од укупно 69 насеља жи-
вело је само српско, православно становништво, док је у два (Добра Кућа и Жумберковац) 
живело заједно с муслиманским и у једном (Скендеровци) с католичким становништвом. 
Католици су били једино становништво у селу Бадљевина, а муслиманско становништво, 
углавном окућене посаде утврђења, у четири насеља (Сирач, Чакловац, Пакрац и Бијела 
Стијена). Најслабије је била насељена територија Субоцког војводства, где је, према грубим 
проценама, било мање од 2 становника по квадратном километру, а најбоље Подборског 
војводства, с нешто више од 3 становника по квадратном километру. Сасвим пуст био је 
петнаест до двадесет километара широки појас земљишта између насељених обронака сла-
вонског горја и средњег и доњег тока реке Илове, док је у горњем току ове реке тај појас био 
знатно ужи.25 

Током аустријског запоседања Славоније, које је започело освајањем Вировитице 25. јула 
1684, а завршено 17. октобра 1691. запоседањем Пакраца, запустела су сва муслиманска 
насеља у Малој Влашкој. Привремено је напуштен и мањи број српских села, јер су њихови 
становници, подједнако страхујући од турске и аустријске војске, избегли у Вараждински 
генералат. На своја стара станишта углавном су се вратили 1687, када је хабзбуршка војска 
привремено запосела највећи део Славоније. Већина становништва, посебно у брдским се-
лима, остала је у својим стаништима и укључила се у борбе против турске војске, што није, 
сасвим сигурно, било без људских жртава. Судећи на основу касније прикупљених података, 
најтеже су у ратном метежу страдали становници села Бјелановац: у попису из 1702. забе-
лежено је да су пре рата у селу била четири православна домаћинства и да њихови чланови 
„omnes mortui sunt“. Пописивач је забележио, такође, да су се у њихове куће, одмах по за-
вршетку борби за Славонију, уселили нови становници, који су се доселили из Босне 1692. 
године – „moderni incolae ex bossnia ante 10 annos advenerunt et domus mortuorum inhabitant 
et in 5 domibus eiusdem religionis reperiuntur“.26 

Државне власти у Бечу су, већ на основу сумарног пописа средишњих и источних делова 
Славоније из 1688. године, стекле грубу слику о запустошености ове области, што није, чини 
се, била само последица ратних разарања, већ и дубоке демографске кризе у европском делу 
Отоманског царства у XVII веку. решен да побољша насељеност запоседнутих крајева, вла-
дар је већ 11. јуна 1689. издао штампани проглас на латинском и илирском језику, којим је 
обећао трогодишње пореске олакшице свима који се доселе у Славонију. Он је првенствено 
био упућен хришћанима у Босни, али није могао да има већи утицај на токове сеоба. Његова 
важност била је у томе што је представљао својеврсно упутство представницима војних и 
државних власти како да се понашају према онима који су били вољни да заснују станишта 
на славонским пустоселинама и у шумама. За покретање сеоба из Босне пресудан значај 
имала су два момента: први је био погоршање положаја тамошњих хришћана, после доласка 
великог броја муслиманских избеглица из ранијих отоманских области, које су запоселе 
хабзбуршка и млетачка војска, а други – продор хабзбуршких трупа под заповедништвом 
еугена Савојског до Сарајева 1697. године. Примарни циљ његовог похода, који је окончан 
разарањем и спаљивањем Сарајева и бројних других насеља, било је разарање тврђава и 

25  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28. 

26  Исто.
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војних  потенцијала ове области, а секундарни – покретање сеобе тамошњег православног 
и римокатоличког становништва.27 

Највећи значај за насељавање Мале Влашке од краја XVII до половине XVIII века имале 
су две миграционе струје – једна из Босне, а друга из Банске Хрватске. Од споредног значаја 
било је усељавање с простора Вараждинског и Карловачког генералата. Сеобама из Босне 
долазило је углавном српско, док је из Банске Хрватске долазило хрватско становништво. 
Прве су биле најобимније од 1692. до аустро-отоманског разграничења 1701. и од 1717. до 
1737. године, када је Хабзбуршка монархија, на основу одредби Пожаревачког мира, држала 
уски појас земљишта с босанске стране Саве, што је олакшавало прелажење становништва 
преко хабзбуршко-отоманске границе. Сеобе из Банске Хрватске, где се већ крајем XVII века 
појављује вишaк аграрног становништва, никада нису биле обимне, а њихов значај за демо-
графске и етничке прилике у Малој Влашкој био је у континуираном приливу досељеника. 
Усељавање с простора Вараждинског и Карловачког генералата започело је 1692. године, 
али је нагло прекинуто 1702. године, када је постало јасно да Мала Влашка неће постати део 
Војне крајине.

Српски досељеници из Босне имали су пресудну улогу у обнови насеља запустелих за 
време ратних операција. На простору Субоцког војводства они су 1692. поново населили 
Чапргинце, Бијелановац, шаговину и јагму, следеће године Жумберковац, лештане и 
Бобаре (запустеле крајем XVI века), а потом Бијелу Стијену (1694), где су, поред њих, до-
шли и Хрвати из Банске Хрватске. У Подборском војводству Срби су 1700. године поново 
населили Добру кућу, као и Чакловац у Пакрачком војводству. Такође су се насељавали и 
у селима у којима се одржало раније становништво, при чему су често имали тешкоћа са 
стицањем обрадивог земљишта, јер су највећи део култивисаних површина држали или 
за себе резервисали староседеоци. Они су, наиме, очекивали да ће Мала Влашка бити део 
Војне крајине, где сељачки поседи нису били оптерећени дажбинама, па су, непосредно по 
успостављању хабзбуршке власти, запосели више обрадиве земље него што су тада могли 
да обраде. Овај проблем је био посебно изражен у Подборском и Сирачком војводству, где 
је било појединаца који су поседовали неколико десетина, па чак више и од стотину јутара, 
као, на пример, радован Николић из Дољана и Митар Петровић из Сређана. Први је стварно 
користио запоседнута земљишта за своју економију, а други је засејавао само 10 јутара, док 
је преостале оранице давао у закуп досељеницима без поседа, уз накнаду од 1 флорена по 
јутру годишње. Међутим, претварањем Мале Влашке у коморски посед, као и утврђивањем 
правила да се пореске обавезе одређују на основу величине земљишног поседа, смањило се 
и интересовање становништва за поседовање земље. То је у наредним деценијама довело у 
већини насеља до пада степена искоришћености аграрних површина и смањивања величине 
сељачких земљишних поседа у односу на стање из 1702. године, што се види и на примеру 
насеља Подборје у Подборском војводству и Сређани на Сирачком властелинству. У првом 
је за земљорадњу коришћено 1721. године 130 јутара ораница мање него 1702. Смањила се 
и величина сељачких поседа – 1702. је 27 породица имало поседе веће од 10 јутара орани-
ца, а 1721. таквих је било само 12.28 Далеко веће смањење сељачких поседа догодило се у 
Сређанима – уместо 257 јутара, колико су користили 1702, тамошњи сељаци су 1736. об-

27  r. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII viek, 85-87; H. Puschnik, нав. дело, 52-64; Kriegsarchiv Wien, 
Kartensammlung, H III c 107.

28  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 26. и 28. 
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рађивали само 42 јутра, док је 215 јутара ораница било под парлогом или коришћено као 
пашњак.29 Међутим, у време интензивног насељавања Мале Влашке на прелазу из XVII у 
XVIII век, досељеници у поменутим насељима тешко су могли стећи и најскромнији посед.

Највише Срба доселило се у Малу Влашку после похода еугена Савојског на Босну 1697. 
године. Део њих населио се у Субоцком и Пакрачком војводству, а преко стотину породица 
дошло је у села Подборског и Сирачког војводства. Четири веће скупине досељеника смес-
тиле су се тада у Подборју и Дољанима (31 породица), Кореничанима (16), Бастајима (15) и 
Сређанима (19). Све су биле изразито сиромашне и нису располагале с довољно запрежне 
стоке – само једна од 81 досељеничке породице поседовала је два, а десет по једног вола. 
Остале уопште нису имале стоке за вучу и због тога су тешко могле да се баве земљорадњом, 
чак и под претпоставком да су нашле земљиште за обраду. Проблем њиховог окућавања и 
интегрисања у нову средину може се само делимично сагледати на примеру досељеничке 
групе у Подборју – од 31 породице, колико је пописано 1698, до пописа 1702. године остало 
их је свега 11 у Подборју и 8 у суседним Дољанима. Ни једна од породица у Подборју није у 
међувремену стекла сопствени земљишни посед. Пошто су већ располагале с довољно стоке 

29  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28. I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, 699-70. 
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Табеле 1 и 2: Величина земљишних поседа (ораница) сељачких породица
у Подборју (1702. и 1721) и Сређанима (1702. и 1736.) у јутрима
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за вучу, користиле су оранице староседелаца, на којима су засејале 14,5 јутара пшенице, проса 
и кукуруза. Нешто боље је прошло 8 породица у Дољанима – оне су до 1702. године већ стекле 
25 јутара земље и поседовале 41 грло крупне стоке и 65 оваца и свиња.30 

Најтежи пут за окућавање и стицање земљишног поседа представљало је оснивање нових 
села у шумама између насељених обронака славонских планина и реке Илове. Досељеници 
из Босне утемељили су у шумама у Субоцком војводству два нова села – 1692. Субоцки 
Град (касније подељен на засебна села: Баир, Брезовац и поповац) и 1699. године ловску. 
У Забрдском војводству, које се захваљујући оснивању нових села проширило и на крајеве 
ближе Илови, досељеници из Босне самостално су населили уљаник (1700), а заједно с ра-
нијим становницима Подборја основали шибовац (1695) у Сирачком и Брестовац (1700) у 
Подборском војводству. Српски досељеници из Војне крајине (Карловачког и Вараждинског 
генералата) основали су кукуњевац (1692) и корита (1697). Хрватски досељеници из Банске 
Хрватске и Вараждинског генералата утемељили су Међурић (1694,) и Бујавицу (1699) у 
Субоцком, као и Гај (1699) у Пакрачком војводству. Међутим, Бујавицу су напустили после 
1702. године, па су тада у њу почели да се насељавају Срби из Босне.31

Подизање нових села у шумама, где никада није било насељa („alias pagus in his sylvis 
nunquam erat”), представљало је замашан и мукотрпан подухват, јер се до земљишта за 
земљорадњу могло доћи само крчењем. Ова чињеница посебно је наглашавана у првим по-
писима становника и земљишта у новоподигнутим насељима – „habet terras arabiles, quas 
sibimet ex sylvis eradicarunt” (Уљаник); “habet terras arabiles, quas ex sylvis excoluerunt” (Гај). У 
то су могле да се упусте само боље организоване групе досељеника, које су, поред већег броја 
за рад способних мушкараца, морале да располажу и с довољно волова за вучу, неопходних 
за вађење пањева и разоравање земље. Судећи на примеру крчења шуме у пет новооснованих 
села у Малој Влашкој – четири српска (Ловска,  Брестовац, Уљаник и Тројеглава) и једног 
хрватског (Гај), одрасли мушкарац, уколико је имао теглећу стоку, могао је за годину дана 
највише да искрчи једно јутро шуме и претвори га у ораницу. Подизање кућа и крчење шуме 
започињани су у рано пролеће „ante festum sancti Georgii“ (6. мај), да би већ у јесен могли на 
крчевинама да засеју озиме житарице. Међутим, у првим годинама живота на новим ста-
ништима, стока и свиње, које су гајили у шумама, били су им једини извор новчаних прихода, 
али и хране. Број грла крупне и ситне стоке у наведеним насељима, што помало изненађује, 
био је за тадашње прилике завидно велик, неупоредиво већи од сточног фонда досељеника 
који су се насељавали у већ постојећим селима.32 

Нова села у шумама нису подизали само досељеници са стране, већ су у томе учествовали 
и дотадашњи становници Мале Влашке, посебно они из Забрдског војводства. Ово војвод-
ство је за време турске власти обухватало четрнаест планинских села, која су се већином 
налазила у котлини између планина Псуња и Папука, кроз коју је ишао пут од Пакраца до 
Пожеге. Њихови житељи су обезбеђивали ову комуникацију и, поред тога, држали страже 
у шумама око река Бијеле и Илове. Пошто су добро познавали терен, неки од њих тамо су 
се преселили после мира у Сремским Карловцима, првенствено због плоднијег земљишта 

30  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28; I. Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, 455, 
461, 467-468, 471-472, 476, 478-479, 496-497.

31  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28. Музеј Српске православне цркве у Београду, Оставина радослава 
Грујића – архивалије, док. бр. 287. 

32  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28. 
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и повољнијих услова за земљорадњу. Неколико породица из јаковаца и рогуља основало је 
тројеглаву (1700), која је, заједно са селом Уљаник, укључена у састав њиховог војводства, 
премда су их од забрдских села одвајала насеља војводства Сирач. После 1702. године уте-
мељили су у равницама још три села, па се Забрдско војводство после 1700. састојало од две 
целине – брдских села у Забрђу и равничарских поред Бијеле и Илове. 

Приликом пописа 1702. године, као што је већ речено, пописано је становништво само 
у Подборском, Сирачком и Субоцком војводству, као и два села Забрдског (Тројеглава и 
Уљаник) и једно село (Гај) у Пакрачком војводству. Премда фрагментарни, прикупљени 
подаци показују да се у Малу Влашку, између 1698. и 1702. године, доселило најмање 206 
сељачких домаћинстава – 59 у Подборско, 61 у Сирачко, 62 у Субоцко и 24 у новостворена 
села Забрдског (11 у Уљаник) и Пакрачког војводства (13 у Гај). У овај број није укључено пет 
домаћинстава у Тројеглави и једно у Гају, јер су она само променила место становања. Укупан 
број досељеника био је, сасвим сигурно, неупоредиво већи, јер пописом нису обухваћена 
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Табела 4:  Број грла крупне и ситне стоке у новооснованим селима 1702. године

Табела 3: Резултати крчења шуме ради стварања ораница у пет новоподигнутих села  и процена 
годишњег учинка по одраслом мушкарцу 

Насеље

Ловска
Гај
Уљаник
Брестовац
Тројеглава
Укупно

1699.
1699.
1700.
1700.
1700.

13
14
11
23

5
66

23
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21
39
13

114

22
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19
46
16

122

76
51
42

86,5
28

283,5

25,33
17
21

43,25
14

120,58

1,10
0,94

1
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1,07
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0,87
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сва насеља Пакрачког и Забрдског војводства, где је, такође, било усељавања становништва 
између 1698. и 1702. године.33   

Исељавање и унутрашње сеобе (1702–1750)

Претварање војводстава Мале Влашке у феудалне поседе, што је суштински променило 
дотадашњи друштвени и правни положај тамошњег становништва, изазвало је побуњеничка 
врења и неколико мањих буна. Поред тога, оно је довело до исељавања становништва, али и 
утицало на смањивање прилива нових досељеника, којима статус зависних сељака, оптереће-
них великим фискалним обавезама, није био привлачан. То је у првим деценијама XVIII века 
довело до погоршања стања насељености, па не изненађује околност што је новопостављени 
православни владика у Пакрацу Нићифор Стефановић у свом извештају карловачком мит-
рополиту Вићентију Поповићу написао 13. септембра 1721. године: „на вилаету тешкоћа 
голема, људи сваки дан расипају се и беже куд који може“.34  Касније је, додуше, дошло до 
пораста становништва, али је он био успорен, због чега је Мала Влашка, исто као и други 
провинцијални крајеви Славоније, била у XVIII веку слабо насељена.

Исељавање становништва запазили су коморски службеници већ приликом пописа 1702. 
године, али њихова сазнања нису укључена у завршни извештај комисије ј. Ф. Карафе, пошто 
би довела у питање успешност њене делатности у Славонији. Подаци о исељавању остали 
су само у радним забелешкама пописивача, јер нису могли да буду разврстани у предвиђене 
рубрике формулара за попис. Они указују на више узрока сеоба, а међу њима најважнији 
су биле велике пореске обавезе, чија је висина превазилазила платежне могућности ста-
новништва – до 1716. године плаћана је, на име обавеза према земљишном господару и 
државне контрибуције укупно 1 форинта по јутру оранице (без обзира на то да ли је била 

33  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28; I. Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, 
434–546. 

34  Архив САНУ у Београду, Фонд р. Грујић, док. бр. KИ 1627.

Графикон 1: Број домаћинстава у војводствима Мале Влашке 1698. и број новодосељених домаћинстава 
у Подборском, Сирачком и Субоцком војводству 1698–1702. године
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засејана или остављена на угару) и десетина од урода житарица. Неразвијено тржиште, на 
коме практично није било потражње за пољопривредним производима, чије су цене због 
тога биле ниске, чинило је пореске обавезе још неподношљивијим и обесмишљавало сваки 
напор да се повећаном аграрнoм производњом прибаве средства за њихово измиривање. У 
таквој ситуацији, а без наде да се буном може ишта променити, део становништва се опреде-
лио за сеобу у крајеве у којима се надао да ће имати мање обавезе и подношљивије услове за 
живот. Позната су имена 58 старешина породица, које су се 1702. иселиле из три војводства 
Мале Влашке, али је број исељених вероватно већи, јер недостају подаци за два војводства 
(Забрдско и Пакрачко). Највећи део њих (44 породице) отишао је у Војну крајину, где су војне 
власти настојале да привуку што више досељеника и при томе, према мишљењу коморског 
службеника Г. Хапса, протежирале су „расцијански народ“. Наиме, у Вараждинском генера-
лату, где се преселило 20 породица, било је тада у току насељавање  „ничије земље“ – дваде-
сетак километара широког појаса ненасељених земљишта с десне стране реке Илове, која је 
до 1683. била стварна, премда  формално неозваничена хабзбуршко-отоманска граница. У 
Посавску крајину прешле су  24 породице и населиле се у селима око Окучана и Градишке. У 
Срем је отишло 10 породица, 1 у Осијек и 3 у Босну.35 Исељавање је настављено и у наредним 
деценијама, али су подаци о томе фрагментарни. Према истраживању И. Мажурана, само 
из војводства Субоцка иселило се између 1721. и 1736. године 79 породица са 136 одраслих, 
ожењених мушкараца. Већина је отишла у Војну крајину. Сеоба на крајишку територију 
било је и касније, али је њихов обим био мањи, јер је стално повећавање становника довело 
у Војној крајини до превеликог несклада између броја становника и ресурса аграрних по-
вршина. Због тога је у Вараждинском генералату, у измењене крајишке статуте, унета 1737. 
године одредба „да се забрањује насељавање и стицање земљишта страним особама“.36

Већи део становника Мале Влашке, којима сеоба није била прихватљив избор, определио 
се за другачији начин ублажавања пореског притиска – смањивали су пореску основицу 
(величинa сељачких поседа) и сводили пољопривредну производњу на ниво који је обез-
беђивао само задовољење потреба њихових домаћинстава за житарицама. Ова тенденција, 
која је приказана на приложеном графикону на примеру Подборског војводства, није била 
карактеристична само за Малу Влашку.37 Постојала је у свим деловима цивилне Славоније, 
где је 1736. године 14.400 домаћинстава обрађивало само 44.943 јутра ораница – 3,12 јутара 
по домаћинству. регулисање аграрних односа на властелинствима у Славонији и Срему ур-
баром цара Карла VI (1711–1740) из 1737. године, као и пораст потражње за житарицама за 
време рата за аустријско наслеђе (1741–1748), довели су до благог побољшања аграрних и де-
мографских прилика у Малој Влашкој. Најкрупнију промену донео је урбар Марије Терезије 
(1740–1780) за Славонију и Срем од 15. марта 1756, јер је њиме усвојена нова дефиниција 
сељачке сесије – њена величина више није одређена само површином, већ и плодношћу 
земљишта, које је по том основу разврставано у три групе.38 

35  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, бр. 28; Hofkammerarchiv Wien, Handschriften, ungarn und neben-
länder, Zahl 452.

36  I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, 770-771; В. С. Дабић, Кнезови у Војној 
крајини у Хрватској и Славонији до половине XVIII века, 25.

37  АХЗ, Urb. et con.,  фасц. 74. и 75;  фасц. 137, бр. 26. и 28; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u 
Slavoniji 1736. godine, 712-726. 

38  I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, 71-76; р. Грујић, Грађа за културну 
историју Славоније, 261-267, 296-304.  J. bösendorfer, Agrarni odnosi u Slavoniji, Zagreb, 1950, 193-205.
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разрезивање пореских обавеза према површини ораница у поседу сељачких домаћин-
става, при чему није вођено рачуна о њиховом квалитету и плодности, имало је и друге 
последице – подстакло је становнике из брдских крајева Мале Влашке да се селе у плодне 
равнице ближе Илови, без обзира што су тамо морали да крче шуме да би дошли до обра-
дивог земљишта. При томе се нису селиле целе породице, већ само по неколико њихових 
чланова, најчешће један или двојица ожењених синова. Становници забрдских села осно-
вали су у крајевима уз Илову после 1702. Говеђе поље и крештеловац, а 1730. године, када 
су Забрдско и Пакрачко војводство већ постали властелинство ј. Т. Имбсена, предвођени 
кнезом Ђуром Алавањом из Бранежаца, утемељили су имсово Село/имсовац или Ново 
Село. Неколико породица (Милаковић, Бркановић, Жарковић) из Драговића у Пакрачком 
војводству преселило се после 1702. у торањ, где су почели да крче шуме пре 1698. године. У 
исто време, становници других брдских села око Пакраца, подигли су обреж, која је убрзо 
постала етнички мешовито село – у њега су, већ у првим годинама по оснивању, почели да се 
насељавају и Хрвати из Банске Хрватске и стварају своју „малу“. Захваљујући унутрашњим 
миграцијама, основани су у Подборском војводству кончано поље (данас Кончаница), 
Ђурђичка39 (пре 1721) и ремовац (око 1730), а у Субоцком војводству ливађани (пре 1721). 
Ове унутрашње миграције, као што се види на приложеном графикону на примеру Забрдског 
војводства, довеле су у старим селима до смањивања броја одраслих и за рад способних 
мушкараца, али и до привременог смањивања броја домаћинстава. Највећи пад броја кућа 

39  Село Ђурђичка добило  је име по Ђурђичкој реци, притоци Илове, а  налазило се између Кончаног 
Поља (Кончанице) и Илове. расељено је у време регулације – ушоравања села после доношења урбара 
Марије Терезије за Славонију и Срем. Недуго потом, приликом јозефинског премера и картографисања  
Славоније, уцртано је место где се оно налазило као потес ораница „Gyurgycza“, недалеко Кончанице. 
Село је било насељено српским становништвом. Ово нестало насеље И. Мажуран је приликом приређи-
вања пописа Славоније из 1736. погрешно идентификовао Ђуловцем (Gyulaves), створеним у XIX веку. 
Види:  Kriegsarchiv Wien, Kartensammlung, b IX a 879, sect. 7; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva 
u Slavoniji 1736. godine, 722.). 

Графикон 2: Број кућа и површине ораница (у јутрима) у поседу становника Под-
борског  војводства од 1702. до 1750. године
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и за рад способних мушкараца у Забрђу догодио се у време стварања и насељавања нових 
села на Бијелој и Илови (1700–1721): број домаћинстава у забрдским селима смањио се са 108 
на 79, а број одраслих мушкараца с 238 на 166. У наредним деценијама број домаћинстава 
се стално повећавао – базни индекс раста у поређењу с 1721. износио је 1736. године 132,96, 
а 1750. 149,37. Међутим, индекс раста броја одраслих мушкараца био је битно другачији – 
127,10 (1736) и 96,38 (1750). То значи да је 1750. њих било мање него 1721. године, што указује 
и на сразмерно смањење укупног становништва. Краткотрајно повећање броја домаћинства 
пред попис 1736, које је било последица повећаног досељавања становништва из Босне пред 
аустро – турски рат 1737-1739, поништено је каснијим исељавањима.40

Пример старих села у Забрдском војводству, где је између 1721. и 1750. године дошло до 
повећања броја домаћинстава и, у исто време, до смањења броја за рад способних мушкараца, 
отвара питање у којој су мери пораст или смањивање броја кућа у некој области поуздан 
показатељ пораста или смањивања укупног броја становника. резултати истраживања овог 
проблема на примеру Пакрачког војводства, који су приказани на приложеном графикону, 
упућују на закључак да повећање броја домаћинстава не мора бити последица пораста ста-
новништва. Наиме, и на простору овог војводства је између 1721. и 1750. дошло до осетног 
повећања броја домаћинстава, али је смањен број одраслих мушкараца, што је, свакако, знак 
да је између 1721. и 1750. и у овом војводству дошло до опадања броја становника, упркос 
усељавању становништва из Босне у трећој и четвртој деценији XVIII века. То показује да 

40  АХЗ, Urb. et con.,  фасц. 74, док. 50;  фасц. 137, док. 26. и 28; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u 
Slavoniji 1736. godine, 727-768.

Графикон 3:  Број кућа и одраслих за рад способних мушкараца у старим и новим селима Забрдског 
војводства од 1698. (1702) до 1750. године
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пакрачки епископ Нићифор Стефановић можда и није претеривао када је 1721. написао да 
„људи сваки дан расипају се и беже куд који може“.41

Величина и структура породица

Пописом сачињеним 1721. године, када су се смириле буне и јењало исељавање, утврђе-
но је да је у Малој Влашкој, без властелинства Сирач, било 79 насеља с 1.099 сељачких 
домаћинстава у којима је, поред домаћина, живело 980 одраслих синова или браће. У по-
писним рубрикама нису раздвојени ожењени од нежењених мушкараца, што је била пракса 
у каснијим пописима. Удовице с поседом или без њега, укупно њих 24, пописивачи нису 
уписивали у рубрику предвиђену за домаћине (hospes), већ засебно, па њихова домаћин-
ства, најчешће самачка, нису ни урачунали у укупни број домаћинстава. Пописана су и 
43 инквилина (inquilinus), који нису имали своја домаћинства, већ су били слуге у другим 
домаћинстивима. Они, ипак, нису пописивани међу мушке чланове домаћинства у коме 
су служили, већ у одвојеној рубрици, пошто је њихов статус, исто као и удовички, обично 
био само привремен.

У просечном, потпуном домаћинству у Малој Влашкој било је тада 1,89 одраслих 
мушкараца. Највећи просек био је у Забрдском (2,22), а за њим су следили Субоцко (1,92), 
Подборско (1,87) и Пакрачко војводство (1,76). Велики  број одраслих мушкараца у про-
сечном домаћинству упућује на закључак да су у Малој Влашкој, поред инокосних породи-
ца, постојале и проширене породице сложеније генерацијске и сродничке структуре. Њих 
можемо с великом сигурношћу препознати у оним домаћинствима у којима је било 3 и 
више одраслих мушкараца. Њихов удео у укупном броју породица 1721. године, што се 
види на приложеној табели, био је највећи (34,13%) у Забрдском војводству, где су, исто 
као и у Подборском војводству, у свим насељима живели једино Срби. Најмање породи-
ца с три или четири одрасла мушарца у домаћинству (7,53%) било је у етнички чистим, 

41  АХЗ, Urb. et con.,  фасц. 74, док. 40;   фасц. 137, док. 26; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 
1736. godine, 727-768; Архив САНУ у Београду, Фонд р. Грујић, док. бр. KИ 1627. 

Графикон 4: Број кућа и одраслих мушкараца у насељима Пакрачког војводства (1721–1750)
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новооснованим хрватским селима (Пољана, Гај, Међурић, Брекинска, Банова јаруга) у 
Пакрачком и Субоцком војводству42. 

На основу наведених података могло би се помишљати на могућност да су форме поро-
дичног живота у великој мери зависиле од културних образаца и етничке припадности ста-
новништва. Премда је до сличног закључка дошао и К. Казер анализом пописа Лике и Крбаве 
из 1712. године,43 није сигурно да су наведени чиниоци пресудно утицали на структуру и 
величину породица у Западној Славонији. Наиме, пописи из 1736. и 1750. (без Субоцког вој-
водства, које је укључено у Војну крајину), како се види на приложеном графикону, показују 
тендецију сталног опадања броја одраслих мушкараца у просечном домаћинству, што указује 
и на опадање величине породице. При томе се између ових пописа није изменила етничка 
структура становништва Мале Влашке, нити су се за тако кратко време могли променити 
културни обрасци.44 

 

42  АХЗ, Urb. et con., фасц. 137, док. 26.

43  K. Kaser, Slobodan seljak i vojnik, II, Zagreb 1997, 164. 

44  АХЗ, Urb. et con., фасц. 74. и 75; фасц. 137, бр. 26. и 28; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 
1736. godine, 695-795.

Графикон 5: Просечан број одраслих мушкараца у сељачким домаћинствима у четири војводства Мале 
Влашке по пописима 1721, 1736. и 1750. године

Табела 5:  Поређење величине домаћинстава (према броју одраслих мушкараца у кући) у Забрдском 
војводству (српска села) и у етнички чистим, новооснованим хрватским селима (Пољана, Гај, Међурић, 
Брекинска, Банова Јаруга) у Пакрачком и Субоцком војводству 1721. године. 

Број одраслих мушкараца
у домаћинству

1 мушкарац
2 мушкарца
3 мушкарца
4 мушкарца
Укупно

26
57
32
11

126

20,63
45,24
25,40

8,73
100,00

55
31

6
1

93

59,14
33,33

6,45
1,08

100,00

Забрдско војводство
Број домаћинстава %

Нова хрватска села
Број домаћинстава %
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Подаци из приложеног графикона указују да се између 1721. и 1750. најмање смањио број 
мушкараца у просечном домаћинству у Подборском војводству, што упућује на закључак 
да је у њему, у односу на 1721. годину, најмање измењена величина и структура породица. 
Подаци из пописа 1750. године омогућавају да се поуздано утврди структура сваког пописа-
ног домаћинства, јер су, поред домаћина, пописани у посебним рубрикама и његови одрасли 
ожењени и неожењени синови и браћа. У овом војводству било је тада 17 насеља с укупно 
350 сељачких породица – 207 (59,14%) инокосних и 143 (40,86%) проширених. У инокосне 
породице сврстане су оне у којима је домаћин био једини одрасли мушкарац у кући, као и 
оне у којима је поред домаћина живео један или двојица одраслих, али неожењених синова 
или браће. У проширене породице сврстане су све оне у којима је уз домаћина живео један 
или више ожењених синова или браће. Врло мали број проширених  породица – само њих 
23 – могао би да буде сврстан у кућну задругу. Највећа међу њима била је задруга подборског 
оберкнеза Теодора Капетановића (радуловића), потомка капетана Вучића радуловића, који је 
био старешина овог војводства у време успоставе хабзбуршке власти у Малој Влашкој. Њу су, 
поред домаћина, чинила још три ожењена сина и брата, чији мотив да живе у задрузи не би 
требало тражити у очуваном патријархалном културном обрасцу, већ у фискалној политици 
коморских власти – домаћинства оберкнезова и кнезова била су ослобођена свих пореских 
обавеза. Тиме се једино може објаснити и чињеница да међу неколико највећих домаћинс-
тава у Пакрачком војводству било и домаћинство оберкнеза јурине Опића, Хрвата из Гаја.45

45  АХЗ, Urb. et con.,  фасц. 75, док. 3;  фасц. 137, док. 26; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 
1736. godine, 727-768. 

Табела 6:  Структура породица у Подборском војводству 1750. године

Структура породице
само домаћин
домаћин и 1 неожењени син или брат
домаћин и 2 неожењена сина или брата
домаћин и 1 ожењени син или брат
домаћин и 1 ожењени и 1 неожењени син или брат
домаћин и 1 ожењени и 2 неожењена сина или брата
домаћин и 2 ожењена сина или брата
домаћин и 2 ожењена и 1 неожењени син или брат
домаћин и 2 ожењена и 2 неожењена сина
домаћин  и  3 ожењена сина или брата

Број породица
137

64
6

98
21

1
16

5
1
1

350

%
39,14
18,29

1,71
28

6
0,29
4,57
1,42
0,29
0,29

100,00
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Број становника и густина насељености на простору војводстава Мале Влашке
у првој половини XVIII века

Повремени пописи поседа, који су служили као основа за утврђивање пореских обавеза 
поданика према земљишном господару и држави, не садрже податке о целокупном станов-
ништву, већ само имена и презимена домаћина и податке о броју одраслих мушкараца спо-
собних за рад (ожењених и неожењених  синова и браће старије од 15 година) који су живели 
с њима у истом домаћинству. Премда су непотпуни са становишта модерне статистике, они 
ипак омогућавају да се направе доста поуздане процене укупног броја становника, величина 
и структура сељачких породица, као и број становника по километру квадратном. 

Полазна тачка у прорачуну је познати број одраслих мушкараца, као и претпоставка 
да број дечака млађих од 15 година није могао да буде мањи од 38%, јер је ова пропорција 
утврђена јозефинским пописом становништва Угарске крајем XVIII века.46 Међутим, није 
искључена могућност да је њихов удео био и нешто већи, јер су на простору Мале Влашке 
1900. године, упркос сталном тренду смањења њиховог удела у укупној популацији, деца до 
навршених 14 година старости чинила између 37,06% (котар Дарувар/Подборје) и 38,44% 
(котар Пакрац) укупног становништва.47 У даљим прорачунима рачунаће се, ипак, да је њи-
хов удео износио само 38%. Друга полазна претпоставка је да је на 1000 мушкараца долазило 
је 948 жена, што је као пропорција такође утврђено приликом пописа Угарске 1787. године.48  
разумљиво да добијени резултати, који су приказани на приложеној табели,49 имају само 
оријентациону вредност, због тога што се не може сасвим искључити могућност да су у 
Малој Влашкој претпостављене величине (удео дечака до навршених 15 година живота у 
укупној мушкој популацији и броја жена у односу на број мушкараца) одступале од просека 
за целу Угарску. Упркос томе, резултати прорачуна пружају поузданија обавештења о стању 
насељености, него што се могу добити само на основу података о броју кућа.         

Подаци о броју становника и густини насељености у појединим војводствима Мале 
Влашке боље од других извора показују сву дубину друштвене кризе у овој области, изазва-
не наметањем феудалних односа, онаквих какве су обликовале обичајне и правне норме у 
Угарској. У том погледу је карактеристичан пример војводства Субоцке, где је, због утицаја 
социјалних мрежа, прилив досељеника из Босне и Банске Хрватске био доста велик, али га 
је до 1743. године  у великој мери поништавало исељавање становништва. Међутим, после 
укључивања у Војну крајину, простор овог војводства, упркос врло неповољним условима за 
земљорадњу и сточарство, био је половином XVIII века најгушће насељени део Мале Влашке 

46  Детаљније о томе: a. Koroknai, Problemi zadruge u Podunavskoj i Potiskoj granici (1686–1723), 
Istraživanja, 3, novi Sad, 1974, 62. 

47  Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, I, Zagreb, 1913, 17.

48  И. Караман, Преглед становништва Хрватске, Славоније, Сријема и Бачке у време Јосипа II (1787), 
Зборник за друштвене науке, 29, 1961, 88. Ни у овом случају није искључена могућност да је број жена у 
Малој Влашкој у првој половини XVIII века био нешто мањи од просека за целу Угарску. На то указује 
околност што је 1880. године, када је на територији Славоније на 1000 мушкараца већ било у просеку 
996 жена, на простору Мале Влашке је тај однос био нешто неповољнији – на 1000 мушкараца долази-
ло је 968 жена у котару Пакрац, а 949 у котару Дарувар (Подборје). Види: Statistički godišnjak kraljevina 
Hrvatske i Slavonije, I, 26.  

49  АХЗ, Urb. et con., фасц. 74. и 75; фасц. 137, бр. 26. и 28; I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 
1736. godine, 695–795. Исти, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, 434–526, 534–536, 545–546. 
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Година 
пописа

Утврђено пописом
Кућа

Утврђено прорачуном Становника
на km2Одраслих

мушкараца
Дечака млађих

од 15 година
Жена 

укупно
Укупно

становника
322
225
287
350

1702.
1721.
1736.
1750.

832
659
708
954

544
431
463
624

1710
1354
1455
1960

334
264
284
382

5,48
4,34
4,66
6,28

подборско војводство

Година 
пописа

Утврђено пописом
Кућа

Утврђено прорачуном Становника
на km2Одраслих

мушкараца
Дечака млађих

од 15 година
Жена 

укупно
Укупно

становника
163
385
584
500

1698.
1721.
1736.
1750.

538
1065
1412
1033

352
696
923
668

1106
2188
2901
2123

216
427
566
422

4,32
8,54

11,33
8,29

пакрачко војводство

Година 
пописа

Утврђено пописом
Кућа

Утврђено прорачуном Становника
на km2Одраслих

мушкараца
Дечака млађих

од 15 година
Жена 

укупно
Укупно

становника
119
126
932
296

1698‒1702.
1721.
1736.
1750.

396
429
671
551

259
280
439
432

814
881

1379
1358

159
172
269
265

2,64
2,85
4,46
4,40

Забрдско војводство

Година 
пописа

Утврђено пописом
Кућа

Утврђено прорачуном Становника
на km2Одраслих

мушкараца
Дечака млађих

од 15 година
Жена 

укупно
Укупно

становника
287
363
418
617

1702.
1721.
1736.

око 1750.

644
1088

888
-

421
712
581

-

1323
2236
1825
2817

258
436
356

-

4,83
8,18
6,67

10,30

Субоцко војводство (од 1743. у саставу Војне крајине)

Година 
пописа

Утврђено пописом
Кућа

Утврђено прорачуном Становника
на km2Одраслих

мушкараца
Дечака млађих

од 15 година
Жена 

укупно
Укупно

становника
207
203

1702.
1736.

521
425

341
278

1071
873

209
170

8,24
6,72

Војводство/властелинство Сирач

Табела 7: Прорачун броја становника и густине насељености на простору Мале Влашке
у првој половини XVIII века.
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(10,30 становника на km²). Индекс пораста становништва у њему између пописа 1736. и 1750. 
износио је чак 154,36. једино објашњење за то је да је статус слободних сељака – војника, 
упркос томе што су они били оптерећени војном службом, многима био привлачнији од 
статуса зависних сељака. Индекс раста становништва на простору Подборског војводства, 
где је између 1736. и 1750. једино забележено повећање броја становника, износио је 134. На 
простору Забрдског и Пакрачког војводства, која су 1746. поново дошла под коморску управу, 
број становника је опадао – у првом је базни индекс раста био 73, а у другом 98.

Стање насељености простора Мале Влашке 1750. године, без обзира на бројне вести о 
исељавању у претходним деценијама, побољшано је у односу на 1702. годину, првенствено 
захваљујући усељавању становништва из Босне и Банске Хрватске. Пораст становништва 
поготово је био знатан у поређењу са стањем у последњим годинама турске власти. Међутим, 
на основу анализираних података о развоју становништва у Малој Влашкој за шест деценија 
хабзбуршке управе не могу се донети никакви закључци опште важности, јер се врло мало 
зна о демографским приликама у другим деловима Славоније, а посебно оним у такозваним 
провинцијалним крајевима. Тек ће нове демографске студије, као и проучавање аграрних 
односа, омогућити да се нађе одговор на питање због чега је Славонија ушла у другу по-
ловину XVIII века као једна од најслабије насељених области Хабзбуршке монархије, због 
чега се препоручивала за насељавање вишка аграрног становништва из других области под 
хабзбуршком влашћу.   
 

MALA VLAŠKA IN SLAVONIA. 
SETTLEMENTS AND POPULATION 

SINCE THE END OF THE XVII TO THE MID-XVIII CENTURY 

Summary:

The focus of our research in this paper made mainly on the basis of tax censuses of Slavonia population 
between 1698 and 1750 were demographic changes within a micro-region – Mala Vlaška, which was under 
the Ottoman rule until 1691, and since then under the Habsburg Monarchy.

The notion of Mala Vlaška: The name Mala Vlaška (Little Walachia, Latin: Parva Wallachia, German: 
Kleine Wallachеy) was used in the XVI and XVII centuries in historical sources of austrian origin to denote the 
north-western and western part of the present-day Slavonia, which was conquered and included in the Ottoman 
empire between 1536 and 1552. Since these areas have been completely devastated during the conquest, the 
Turkish authorities colonised them with Serbs from central Serbian areas – mainly from the districts (sanjaks) 
of Smederevo, Kruševac and Zvornik. upon settlement, they received the so-called wallachian benefits and 
due to this have been referred to as wallachians. However, that term did not denote their ethnic affiliation, but 
social status. Serbs with wallachian status represented a privileged group of peasant, Christian population – 
they paid only moderate tax per house/household and enjoyed self-governance in their settlements with village 
elder called knez. In addition, they had an obligation to serve guard duty along the border with the Habsburg 
Monarchy. That is why they had their own military organisation led by vojvodas. Their fiscal and military 
obligations remained essentially unchanged until the War of the Holy League (1683-1699), when Slavonia was 
included in the Habsburg Monarchy.

Mala Vlaška as a part of Ottoman Empire’s defence system in Slavonia: During the period of Ottoman 
rule, the territory of Mala Vlaška was encompassed by two administrative districts (the Požega and the Pakrac 
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or Cernik sanjaks), but irrespective of that it was a unique defence system – frontier (krajište or serhat), with 
the main task to prevent austrian frontiersman (krajišnici) from the Military Frontier in upper Slavonia (the 
Varaždin Generalate) to endanger settlements farther away from the border. They kept guard on the Ilova 
river, which was an unofficial but actual border between the Ottoman empire and the Habsburg Monarchy in 
Slavonia until 1683. Military commanders of the austrian Military Frontier have soon noticed the importance 
of Mala Vlaška in the defence system of this strategically significant segment of the Ottoman empire’s border 
toward the Habsburg Monarchy. Due to this, they first attempted to destroy settlements in this area and force 
the population farther away from the border. When they failed, they started to enlist them to move to the 
Habsburg territory, where they would settle around border fortresses as free peasants – soldiers. as austrian 
frontiersman, they would enjoy farm estates without payment of any dues, but with an obligation to perform 
unpaid military service at the border. These efforts were effective – during the war between the Habsburg 
Monarchy and Ottoman empire 1593-1606 many Serbs from Mala Vlaška moved to the austrian Military 
Frontier. a census of migrants, taken after the end of war, showed that 1,218 Serbian households have moved, 
revitalised and founded 58 villages in deserted areas around Križevci, Ivanić and Koprivnica. Their colonisation 
and exemption from the jurisdiction of state authorities of the Hungarian Kingdom marked the beginning of 
transformation of the Military Frontier into a separate territorial, administrative and defence whole within the 
Habsburg Monarchy. The consequences of migrations for demographic circumstances in Mala Vlaška were 
very grave and many villages that became depopulated at the turn of the XVI to XVII century have not been 
renewed until the end of Ottoman rule.

The conquest of Slavonia by the Habsburgs: During the War of the Holy League (1683–1699), when the 
Habsburg Monarchy significantly expanded its borders at the expense of Ottoman empire, hitherto Turkish 
Slavonia or Lower Slavonia came under the Habsburg rule. Its conquest, which ended in 1691, was accompanied 
by vast destruction, devastation of hundreds of villages, drastic deterioration of population density and major 
changes in hitherto ethnic and religious structure of the population (emigration of Muslims, re-Catholicising 
of most of the Calvinists). War produced the greatest desolation in central and eastern parts of Slavonia – a 
summary census taken in 1688 established that at the time of Habsburg conquest there were only 70 inhabited 
and 453 uninhabited villages in broader vicinity of Osijek, Virovitica and Požega. Western parts of Slavonia, i.e. 
Mala Vlaška, sustained incomparably lesser devastation, as its population mainly joined the Imperial army and 
participated in battles against the Turks and, to a lesser extent, abandoned temporarily their villages and found 
refuge in the territory of the Habsburg Military Frontier (the Varaždin Generalate). When Habsburg troops 
occupied Slavonia, it was, as newly-conquered territory, placed under the administration of central offices in 
Vienna – the War Council (Hofkriegsrat) and the Court Chamber (Hofkammer). Since the final outcome of 
war was not quite certain at the time, economic and human resources of Slavonia have been used for military 
purposes. Some of the population was included in military service, while taxes in money and in kind in favour 
of the army have been levied on the others. The status of free peasants – soldiers has been recognised to the 
population of Mala Vlaška and they assumed the obligation to guard at that time still unofficial Habsburg-
Ottoman border on the Sava river.

Partition of Slavonia into the Military Frontier and feudal estates (1698–1702): When the Treaty of 
Karlowitz made that border official in 1699, it was necessary to arrange for its defence. Since using regular, 
standing army for this purpose was hardly feasible and too expensive, it was decided in Vienna to include 
settlements along the Sava river into the Military Frontier and to acknowledge its population the status of free 
peasants – soldiers, who will be exempt from tax obligations, but would in return have to guard the border. 
The creation of the Posavina Military Frontier (Posavska krajina) started in 1698 and was completed in 1702. 
That assignment was carried out by a special commission composed of representatives of the War Council 
and of the Court Chamber. The War Council in Vienna was entrusted with the administration of the Posavina 
Military Frontier. The parts of Slavonia that have not been included in the Posavina Military Frontier have been 
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divided into feudal estates and subjected to the Court Chamber in Vienna. The local population became serfs, 
whose landlord was the Court Chamber until the ruler decided to give or sold these fiefs to private individuals 
or church intuitions. Peasants on these estates had tax and working obligations toward the state (contribution, 
construction work on fortresses, provision of fuel wood and lumber, as well as accommodation for regular 
military troops), to the landlord (payment of land fee and redemption from labour) and to church institutions 
(tithe from grain and grape yield). However, in most Slavonian villages the Court Chamber continued to col-
lect tithe, claiming that it was necessary for military supplies. The state compensated church institutions for 
lost revenues either by awarding them feudal estates or by paying the agreed annual monetary equivalent for 
tithe. The amount of obligations to the landlord, as well as the amount of obligations to the state depended 
on the size of farmers’ holdings, which have been calculated in terms of whole sessions or parts thereof, with 
⅛ as the smallest unit. a full session included 24 acres of arable land, 2 mowers of meadow and 8 draft oxen 
out of which a peasant paid to the landlord 8 forints for redemption from labour and 3 forints for land fee. 
arrangements have been made for acre to be of identical size as in austrian lands.

Turning a part of Mala Vlaška into feudal estates under the administration of the Court Chamber: 
When administration and competencies in Slavonia have been divided between the War Council and the 
Court Chamber, only a smaller part of Mala Vlaška (settlements along the Sava) was included into the Posavina 
Military Frontier, while its larger part was converted into feudal estates. They were established by uniting all 
settlements of a voivodeship into a single estate. In this way, five estates – Podborje, Pakrac, Subocka, Zabrđe 
and Sirač voivodeships – have been created from the part of Mala Vlaška administered by the Court Chamber. 
already at the end of 1702 the Court Chamber tried to cede the Sirač voivodeship to a private landowner, but 
the local population organised rebellion that lasted several years. It calmed down only when the army inter-
vened, and the Court Chamber resumed administration over this fief. Due to this, sale of other estates was 
postponed for a while and they continued to constitute the so-called Chamber’s Mala Vlaška. nevertheless, on 
11 October 1728 the ruler decided to grant two out of five voivodeships iure perennali to his Secretary, Johan 
Theodor Imbsen. The Podborje voivodeship ceased to be the Chamber’s estate in 1751 and Sirač in 1763. 
The Subocka voivodeship did not share the fate of other voivodeships and became a private fief – during the 
peasants’ uprising in 1743 it was included into the Posavina Military Frontier. However, this fact has been 
deliberately ignored in this paper, primarily with the aim to compare demographic changes in areas under 
civilian and under military administration.

Colonisation of Mala Vlaška, clearing of forests and establishment of new villages in the plains along the 
Ilova River (1691–1702): In the scope of first austrian censuses taken in Slavonia, the census takers, among 
other things, collected data on the history of villages and the number of houses in them in the last years of 
Ottoman rule, as well as on ethnic and religious affiliation of the population. according to these data, it was 
established that on the eve of the War of the Holy League there were a total of 69 settlements in the territory 
of five voivodeships in Mala Vlaška – 60 were inhabited solely by the Serbian, Orthodox population, while 
they lived together with the Muslim in two and with the roman Catholic population in one village. There was 
one village with solely roman Catholic population, and four villages – fortresses with Muslim population. 
The Subocka voivodeship had the lowest population density, with less than 2 inhabitants per square kilometre 
according to rough estimates, while it was the highest in Podborje voivodeship, with somewhat more than 3 
inhabitants per square kilometre. a stretch of land under forest, fifteen to twenty kilometres wide, along the 
upper and middle course of the Ilova river was entirely unpopulated. a number of settlements have been 
founded there at the end of the XVII and the first decades of the XVIII century.

State authorities in Vienna ware aware that Slavonia was poorly populated and therefore attempted to 
encourage settlers to move there. Prince eugene of Savoy’s campaign in bosnia in 1697 was very important 
in this regard. The primary goal of this campaign, which ended with destruction and burning down of 
Sarajevo and many other towns and villages, was to destroy fortresses and military potential of this area, 
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and the secondary one – to spur the migration of the local Orthodox and roman Catholic population. Two 
migration streams – one from bosnia, the other from banal Croatia – were of the greatest importance for 
colonisation of Mala Vlaška since the end of the XVII until the mid-XVIII century. Migrations from bosnia 
brought mainly the Serbian population, while the Croatian population came from banal Croatia. The former 
were most populous from 1692 until the Habsburg-Ottoman delimitation in 1701 and from 1717 until 1737, 
when the Habsburg Monarchy, according to the provisions of the Treaty of Passarowitz, held a narrow strip of 
land on the bosnian side of the Sava, which made it easier for the population to cross the Habsburg-Ottoman 
border. Migrations from banal Croatia, where surplus of agrarian population was already evident toward the 
end of the 17th century, have never been massive, and their significance for demographic and ethnic circum-
stances in Mala Vlaška was in continuous influx of migrants.

Most of migrants from bosnia settled in existing villages or those that became deserted during the war, 
where there was cultivated land and land that could be used for agriculture. as the stock of available land 
decreased, many newcomers faced difficulties in acquiring land holdings. better organised groups of settlers 
from bosnia and banal Croatia, which had sufficient labour and draft animals, had solved the problem of 
land holdings by building new villages in forests along the Ilova river. Judging by the clearing of forest in five 
newly-founded villages in Mala Vlaška – four Serbian (Lovska, brestovac, uljanik and Trojeglava) and one 
Croatian (Gaj), an adult man, provided he had draft animals, could within a year clear one acre of forest at the 
most and turn it into arable land (see Table 3). new villages in woody plains along the Ilova river have not 
been established only by newcomers – existing inhabitants of Mala Vlaška, particularly those from mountain-
ous areas, also took part in this effort.

Contribution of migrations to population increase in Mala Vlaška (see Figure 1) can be reliably determined 
only for three voivodeships, and only for the period between censuses in 1698 and 1702 – 18.32% of households 
of the Podborje voivodeship, 21.60% of the Subocka voivodeship and 29.46% of the Sirač voivodeship arrived 
to the area within that period.

Population emigration and internal migrations (1702–1750): Transformation of voivodeships in Mala 
Vlaška into fiefs in 1702, which substantially changed the social and legal position of the local population, 
caused rebellious turmoil and several minor insurrections. In addition, it resulted in emigration of the popu-
lation, but also affected the influx of new migrants, who did not find the status of heavily tax-burdened serfs 
attractive. as a result, 58 families moved out in 1702 just from three voivodeships in Mala Vlaška (Podborje, 
Sirač and Subocka), for which data are available in sources. Most of them (44 families) moved to the territory 
of the Military Frontier, where they could retain the status of free peasants. according to the available data, it 
seems that the voivodeship of Podborje was most heavily affected by this population outflow, as it took four 
decades to reach the population level recorded in 1702. a greater share of Mala Vlaška population, who did 
not find migration an acceptable option, opted for a different way to mitigate fiscal pressure – they reduced the 
tax base (size of farm holdings) and restricted agricultural production to the level only sufficient to satisfy their 
families’ needs in cereals. This tendency (for Podborje voivodeship, see Figure 2) was not a specific feature of 
Mala Vlaška only. It existed in all parts of civil Slavonia, where 14,400 households in 1736 farmed only 44,943 
acres of plowland – 3.12 acres per household.

assessment of tax obligations according to the size of farmland held by peasant households, without taking 
any consideration of their quality and fertility, produced other consequences as well – it resulted in population 
redistribution. More precisely, inhabitants of hilly parts of Mala Vlaška, where farmland was of poor quality 
or barren, moved to fertile plains closer to the Ilova river, regardless of the fact that they had to clear forests 
there in order to obtain arable land. as a result of these migrations, 9 new villages have been founded in fertile 
plains by 1736. Population redistribution, according to the example of the voivodeship of Zabrđe (see Figure 
3), led to reduction in the number of adult, able-bodied men in old villages, as well as to temporary reduction 
in the number of households in them. The greatest decline in the number of houses and able-bodied men in 
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hilly villages of Zabrđe occurred at the time of establishment and settlement of new villages in the plains along 
the bijela and Ilova rivers (1700–1721): the number of households in Zabrđe villages declined from 108 to 79, 
and the number of adult men from 238 to 166.

Family size and structure: by the census taken in 1721, when upheaval calmed down and emigration 
subsided, it was determined that there were 79 villages in Mala Vlaška, excluding the Sirač fief, with 1,099 farm 
households in which, in addition to the householder, lived 980 adult sons or brothers. at that time, census 
headings did not provide for separate recording of married and single men, which became the practice in later 
censuses. The average household in Mala Vlaška at the time had 1.89 adult men. The highest average was in 
Zabrđe (2.22), followed by Subocka (1.92), Podborje (1.87) and Pakrac (1.76) voivodeships. High number of 
adult men in an average household points to the conclusion that in Mala Vlaška, besides nuclear families, also 
existed extended families with more complex generation structure and family relationships. They can almost 
certainly be recognised in the households where there were 3 or more adult men. Their share in the total 
number of families in 1721, as shown in Table 5, was the highest (34.13%) in Zabrđe voivodeship where, like 
in Podborje voivodeship, lived solely Serbs. The lowest number of families with three or four adult man in a 
household (7.53%) could be found in monoethnic, newly-founded Croatian villages (Poljana, Gaj, Međurić, 
brekinska, banova Jaruga) in the Pakrac and Subocka voivodeships. The mentioned data might seem to suggest 
that forms of family life have been largely influenced by cultural patterns and ethnic affiliation of the popula-
tion. although K. Kazer, analysing the 1712 census data for Lika and Krbava, arrived to the same conclusion, 
it is not certain that these factors have decisively affected the structure and size of families in Western Slavonia. 
More precisely, the 1736 and 1750 censuses (excluding the voivodeship of Subocka, which was included in 
the Military Frontier), as illustrated in Figure 5, show a trend of continuous decline in the number of adult 
men in an average household, which indicates a decline in the size of an average family. It is worth noting 
that ethnic composition of the population in Mala Vlaška did not change between these censuses, nor could 
cultural patterns alter in such a short time.

Data of the 1750 census make it possible to reliably determine the structure of every registered household, 
because in addition to the householder records of his adult married and single sons and brothers have been 
made under separate headings. In the voivodeship of Podborje, which was chosen for analysis because the fam-
ily size in it changed the least, in 1750 there were 17 villages with a total of 350 peasant families – 207 (59.14%) 
nuclear and 143 (40.86%) extended families (see Table 6). Families where the head of the household was the 
only adult man in the house or those where, in addition to the householder, lived one or two adult, single sons 
and/or brothers were considered to be nuclear families. extended families included all those where in addition 
to the head of the household lived one or more married sons and/or brothers. Very few extended families – only 
23 – could be classified as zadrugas – a complex family arrangement in the territory of South Slavs.

Population number and density in voivodeships of Mala Vlaška in the first half of the XVIII century: 
Occasional censuses of holdings, which served as the basis for assessment of taxes payable by subjects to the 
landlord and the state, do not contain data on entire population, but only names and surnames of householders 
and data on the number of adult able-bodied men (married and singe sons and brothers above the age of 15) 
who lived with them in the same household. although incomplete from the point of modern statistics, they 
nevertheless enable rather reliable assessments of the number of the entire population, size and structure of 
peasant families, as well as the number of inhabitants per square kilometre.

The starting point in our assessment was known number of adult men and an assumption that the num-
ber of boys under 15 years of age could not be significantly below or above 38%, because this proportion was 
established by Josefinian population census of Hungary in the late XVIII century. However, the possibility 
that their share was somewhat higher cannot be ruled out, because in the territory of Mala Vlaška in 1900, 
despite the steady downward trend of their share in the total population, children below the age of 14 ac-
counted for between 37.06% (Daruvar/Podborje district) and 38.44 (Pakrac district) of the total population. 
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It was presumed in our calculations that their share was nevertheless only 38%. The other initial assumption 
was that there were 948 women to each 1000 men, which was also the proportion established by the census 
of Hungary in 1787. Of course, the results obtained, as presented in Table 7, are only tentative, because of the 
possibility that the assumed initial values (the share of boys under the age of 15 in the total male population 
and the ratio of women to men) in Mala Vlaška departed from the average for Hungary as a whole. Despite 
that, these data provide more reliable information about the population situation than can be derived solely on 
the basis of the number of houses. according to these data, population density by voivodeships was estimated 
as well. The data thus obtained, as presented in summary form in the enclosed chart, reveal an interesting 
phenomenon – between 1736 and 1750 censuses, population growth indices in the voivodeship of Subocka, 
which was included in the Military Frontier in 1743, was 154, although the conditions for agriculture and 
livestock breeding in its territory were least favourable of all Mala Vlaška. The only reasonable explanation 
for this is that the Military Frontier territory, owing to the population’s legal status and possibility of social 
advancement, were more attractive for the new settlers, than feudal estates. That would explain the fact that 
the territory of the Military Frontier in Slavonia until the end of the XVIII century was more densely populated 
than the areas under civil administration.

* рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( ев. бр. 177014).

Table 8: Population density in Mala Vlaška between 1698 and 1750

Voivodeship/ fief

Podborje
Pakrac
Zabrđe
Subocka
Sirač

1698 1702 1721 1736 1750
Population per square kilometre

5.48 4.34 4.66 6.28
4.32 8.54 11.33 8.29
2.64 2.85 4.46 4.40

4.83 8.18 6.67 10.30
8.24 6.72
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Београд

ПРОЦЕНА БРОЈА СРБА (1880–1910)

Апстракт: У раду је приказана процена броја Срба у Србији, Угарској, Хрватској и Славонији, 
Далмацији, Старој Србији, Црној Гори, САД и Канади у периоду од 1880. до 1910. године. 
Изнет је процентуални удео Срба у највећим административним областима наведених држа-
ва, односно покрајина, и то у односу на укупну популацију и у односу на српску популацију. 
За сваку државу и покрајину је израчунат годишњи геометријски прираштај српског, осталог 
и укупног становништва. На крају је представљена процена укупног броја српског народа 
1880–1910 и његовог годишњег геометријског прираштаја. Рад је написан највећим делом 
на основу званичних државних статистика.

Кључне речи: Срби, становништво, попис, Србија, Аустро-Угарска, Османско царство, Црна 
Гора, САД, Канада, 1880–1910.

* * *

Иако су различити аспекти демографске историје српског народа били предмет обраде 
домаће и иностране историографије, ни у једном раду, па ни у синтетичким делима о српској 
историји, се не може наћи одговор на питање колико је укупно било Срба у 19. и почетком 
20. века, тј. до Првог светског рата. Разлог томе вероватно лежи у чињеници да је српски 
народ до 1918. живео у четири државе, Србији, Аустро-Угарској, Турској и Црној Гори, 
те су се истраживачи српске историје фокусирали на њихове појединачне територијалне 
оквире. Када је реч о Аустрији, односно Аустро-Угарској, ситуација је још сложенија, јер се 
наука најчешће бавила њенима покрајинама насељеним српским народом (Војном грани-
цом, јужном Угарском, Хрватском и Славонијом, Далмацијом и Босном и Херцеговином 
од 1878), а ретко читавом Хабзбуршком монархијом. Стога је циљ овог рада да процени 
укупан број и кретање укупног броја Срба у периоду од 1880. до 1910, да на једном месту 
прикаже број Срба у наведеним државама и покрајинама и да пружи заинтересованим 
читаоцима преглед постојећих извора и најважније литературе о овој теми. Сматрамо да 
ћемо тиме олакшати, а можда и подстаћи, евентуална будућа истраживања демографске 
историје српског народа у целини. 

Иако нам је првобитна намера била да покушамо да проценимо број Срба у читавом 
19. веку, хронолошки опсег рада је морао да буде сведен на тридесет година, и то због 
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недостатка поузданих и конзистентних статистичких података о броју Срба у Турској пре 
1880. године. Под појмом Срби подразумевамо људе који су несумњиво сами себе сматрали 
припадницима српског народа.

Резултати истраживања су изложени најпре по државама, односно покрајинама унутар 
Аустро-Угарске, а потом у целини. Рад је написан на основу званичних државних статистич-
ких публикација, изузев, донекле, у случају Турске и Црне Горе, где су морали бити коришће-
ни извори друге врсте. Изнети бројеви односе се на фактичко (присутно) становништво. Као 
референтне године узете су 1880, 1890, 1900. и 1910. јер је већина одговарајућих пописа тада 
обављена; у случајевима када су пописи вршени у другим годинама, морали смо прибећи 
прављењу процена за једну или више претходно наведених година ради крајње упоредљиво-
сти података.1 Због та два разлога, може се говорити само о процени укупног броја српског 
становништва у наведеном периоду, а не и о утврђивању тачног броја.

Србија

Први потпуни попис становништва у Србији обављен је 1834. године, а потом 1841, 
1843, 1846, 1850, 1854, 1859, 1863, 1866, 1874, 1879 (само нови крајеви), 1884, 1890, 1895, 1900, 
1905. и 1910. Њихови резултати су објављивани у службеним државним статистикама, а 
најпрегледнију историјску статистику Србије је на основу њих урадио Холм Зундхаузен.2 
За овај рад су релевантни пописи из 1884, 1890, 1900. и 1910.3 Становништво је 1884. било 
пописано „по народности“, а 1890, 1900. и 1910. по „матерњем језику“. Број Срба, осталог 
становништва и укупног становништва Србије 1880–1910 приказан је у доњој табели. Пошто 
у Србији није био обављен попис 1880, за ту годину смо направили процену примењујући 

1  Процене смо правили на основу годишњег геометријског прираштаја српског становништва из-

међу два пописа, служећи се формулом r=( n
P
P

1

2 -1) * 100, где r означава годишњи прираштај, P1 број 

становника у нижој години пописа (нпр. 1880), P2 број становника у вишој години пописа (нпр. 1890), 

а  n број година између два пописа. Из ове основне формуле, изведене су формуле P1=
n)

100
100R(

P2

+
 и 

P2=
nR )

100
100( +

 * P1.

2  Р. Љушић, Досељавања, исељавања и губици становништва у нововековној Србији (1804–1918), 
Сеобе српског народа од XIV до XX века. Зборник радова посвећен тристагодишњици велике се-
обе Срба, Београд, 1990, 78; H. Sundchausen, Historische Statistik Serbiens 1834-1914. Mit europäischen 
Vergleichsdaten, München, 1989; М. јагодић, Насељавање Кнежевине Србије 1861-1880, Београд, 2002, 
44-50; М. Радовановић, Демографски раст и етнодемографске промене у Републици Србији, етнички 
састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР југославији, Београд, 1993, 41-45; Станов-
ништво НР Србије од 1834-1953, Београд, 1953.

3  Државопис Србије XVI. Попис људства у Краљевини Србији 1884. године, Београд, 1889, XXVIII, 
264-265; Статистика Краљевине Србије I. Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 
1890. године, пети део, Београд, 1893, LXVII, 114-117; Статистика Краљевине Србије XXIII. По-
пис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1900. године, први део, Београд, 1903, 746-749; 
Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. децембра 1910, 
Београд, 1911, 4-5.



41Милош јагодић, Процена броја Срба (1880–1910)

геометријски годишњи прираштај из периода 1884–1890 за сваку од наведених категорија 
становништва.4

Изузетно висок прираштај Срба објашњава се високим природним прираштајем, а за 
период 1884–1890 и усељавањем Срба из суседних земаља, док се негативан прираштај 
осталих не може објаснити другачије него асимилацијом.5

Наредне табеле приказују број српског и укупног становништва Србије по окрузима. Због 
административних промена, подаци су упоредиви само за године 1900. и 1910.

4  Прираштај (r) за период 1884-1890 смо израчунали тако да P1 означава број становника 1884, а 
P2 број становника 1890. Потом смо на основу тог прираштаја проценили број становника 1880 (P1), 
узимајући број становника 1884. као P2.

5  М. Ж. Чалић, Социјална историја Србије 1815-1941, Београд, 2004, 48-51; М. јагодић, Српско-
албански односи у Косовском вилајету (1878-1912), Београд, 2009, 241-298, са релевантном литерату-
ром; Ђ. Ђ. Пејовић, Исељавање Црногораца у XIX вијеку, Титоград, 1962, 403-443. Досељавање Срба из 
Турске,  Аустро-Угарске и Црне Горе у Србију се одвијало и после 1890, али је механички прираштај у 
Србији од 1890. до 1905. (не може се рачунати после 1905. јер су подаци о броју живорођених и умрлих 
у Србији обрађени и објављени закључно са 1908) био негативан, М. јагодић, Српско-албански односи 
у Косовском вилајету (1878-1912), 297; Д. Петровић, Миграције и инкорпорирање Влаха у српску нацију, 
Десети конгрес историчара југославије (15-17. јануар 1998), Зборник радова, Београд, 1998, 145-160.

Табела 1: Број и процена броја Срба, осталог становништва и укупног станов-
ништва у Србији 1880–1910.

Становништво Србије по националности
Година Срби %

88
89

90.4
92.2
95.4

%
12
11

9.6
7.8
4.6

1538159
1693337
1955944
2298551
2778706

остали
210002
208399
206017
194331
132995

укупно
1748161
1901736
2161961
2492882
2492882

1880
1884
1890
1900
1910

Табела 2: Годишњи геометријски прираштај Срба, осталог становништва и 
укупног становништва у Србији 1884–1910 у процентима.

Годишњи прираштај у %

период Срба

2.43

1.63

1.91

1.92

осталих

-0.19

-0.58

-3.72

-1.71

укупан

2.16

1.43

1.56

1.65

1884‒1890

1890‒1900

1900‒1910

1884‒1910
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Број становника у Србији
1884Округ

Срба
број

66809Алексиначки
Београдски
Ваљевски
Врањски
јагодински
Књажевачки
Крагујевачки
Крајински
Крушевачки
Нишки
Пиротски
Подрински
Пожаревачки
Руднички
Смедеревски
Топлички
Ћупријски
Ужички
Црноречки
Чачански
Шабачки
Варош Београд
Укупно

85697
97435
65870
68717
61861

118823
30149
81637

130954
76545
61150

120802
58881
88264
69901
57810

128190
28032
78758
89197
27891

1693373

%
97.4
95.6
96.7
97.1
98.8
98.3
97.7
36.1
99.0
96.6
98.2
97.2
65.6
99.5
97.3
95.6
83.2
99.7
43.7
99.3
94.5
78.6
89.0

68606
89627

100757
67826
69579
62939

121573
83549
82472

135600
77922
62912

184122
59149
90744
73133
69486

128526
64080
79289
94362
35483

1901736

укупан
Табела 3а: Број српског и укупног 
становништва Србије по 
окрузима 1884.

Табела 3б: Број српског и укупног 
становништва Србије по 
окрузима 1890.

Број становника у Србији
1890Округ

Срба
број
110072Ваљевски

Врањски
Крагујевачки
Крајински
Крушевачки
Моравски

144115
139061

35923
146664
148890

%
96.1
96.5
98.9
39.2
98.1
92.9

114517
149282
140661

91572
149554
160191

укупан
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Пиротски
Подрински
Подунавски
Пожаревачки
Руднички
Тимочки
Топлички
Ужички
Црноречки
Варош Београд
Варош Ниш

Укупно

118823
170440
199202
146566
150599

90532
119153
137179

38566
43236
16923

1955944

98.5
96.5
96.2
71.5
99.3
97.6
98.2
99.7
55.4
79.7
85.1

90.5

120585
176533
206966
205029
151695

92762
121382
137542

69564
54249
19877

2161961

Број становника у Србији
1900 1910Округ

Срба Срба
број број
121087
128300
205420
157012

50568
135802
159041
168595

94694
196505
182923

194233

119539
108480

88742
131316

56294
2298551

151501
156189
246162
187562

72828
165365
200211
194330
110820
234302
233775

85196
138659
142476
124770
108643
146593

79324
2778706

Београдски
Ваљевски
Врањски
Крагујевачки
Крајински
Крушевачки
Моравски
Нишки
Пиротски
Подрински
Пожаревачки
Руднички
Чачански*
Смедеревски
Тимочки
Топлички
Ужички
Варош Београд
Укупно

% %
96.0
96.1
96.6
97.7
51.3
98.1
93.0
96.5
98.0
96.1
79.3

99.4

97.2
80.3
98.0
99.8
80.7
92.2

97.2
99.1
97.3
99.2
64.9
98.8
98.3
97.8
98.7
98.3
89.9
99.8
99.8
99.5
83.4
98.6
99.9
88.3
95.4

126117
133499
212723
160704

98569
138488
171089
174628

96608
204499
230562

195491

122944
135066

90516
131610

69769
2492882

155815
157648
252937
189025
112142
167371
203638
198768
112314
238275
259906

85340
138911
143216
149538
110218
146763

89876
2911701

укупан укупан

Табела 3в: Број српског и укупног становништва Србије по окрузима 1900 и 1910.

*Године 1900. територија Чачанског округа је улазила у састав Рудничког округа, а 1910. је била издвојена у посебан округ.
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Угарска

Под појмом „Угарска“ подразумевамо територију Краљевине Угарске (у оквиру Аустро-
Угарске) без територије Краљевина Хрватске и Славоније. Након терезијанског пописа 1754. 
и јозефинског пописа 1785, пописи становништва Хабзбуршке монархије били су спровођени 
1805 (није пописано племство и свештенство), 1851, 1857, 1869, 1880, 1890, 1900. и 1910. Од 
1874. године је за пописивање становништва на територији Угарске био надлежан посебан 
угарски статистички завод.6 За историју српског народа су значајни и црквени пописи пра-
вославног становништва у оквиру Карловачке митрополије.7

Становништво у Угарској је 1880, 1890, 1900. и 1910. пописивано по матерњем језику и по 
вероисповести. Методологија пописивања становништва по матерњем језику била је дослед-
на само за 1900. и 1910, те су подаци за читав наведени период неупоредиви. Наиме, године 
1880. постојала је пописна категорија „српско-хрватски језик“, тако да су у њу убројани и 
Срби и Хрвати; 1890, 1900. и 1910. године постојале су две попсине категорије, „српски језик“ 
и „хрватски језик“, с тим што су 1890. у становништво српског језика убројани Буњевци и 
Шокци, а 1900. и 1910. нису, већ су издвојени у посебну категорију заједно са „Далматинцима, 
Босанцима и Илирима“ и у пописима су приказани у рубрици „остали“. Становништво по 
вери је пописивано у осам категорија: римокатолици, гркокатолици, реформисти, еванге-
листи, православни, унитарци, јевреји и „други и непознати“. Из наведених разлога се у 
континуитету од 1880. до 1910. може пратити само кретање броја становништва српско-
хрватског (1880), односно српског матерњег језика (1890, 1900, 1910) православне вере. У 
табелама које следе изнети су подаци о броју српског становништва по матерњем језику и 
по вери у Угарској 1880–1910.8

6  Ф. Врбанић, Једно стољеће у развоју броја житељства Хрватске и Славоније, Рад јАЗУ књ. 140, 
разреди филологијско-хисторијски и философијско-јуридички књ. 52 (1899), 21-26; Статистички 
љетопис за годину 1874, издао га Статистички уред Кр. Далм. Хрв. Слав. земаљске владе, VII-X; А. 
Хегедиш, К. Чобановић, Демографска и аграрна статистика Војводине 1767–1867, Нови Сад, 1991, 
17-147; Д. Поповић, Војводина. Прилози проучавању наше земље и нашега народа. Општи део I. Бачка. 
Прилози проучавању етничких односа од средине XVI века до 1921. г., Београд, 1925, 43-70; Л. Кеваго, 
Статистичка испитивања друштвено-економског положаја јужних Словена у Мађарској почетком 
XX века, Зборник Матице српске за друштвене науке 54 (1969), 33-63; С. Кицошев, Промене броја и 
етничке структуре становништва Барање током 20. века, Срби у Хрватској, насељавање, број и те-
риторијални размештај, Београд, 1993, 225-240; З. Ђере, Градови и вароши Бачке почетком XIX века, 
Нови Сад, 2007, 7-15; ј. Живојиновић, Угарска статистика и Срби у Угарској, Летопис Матице српске 
(=ЛМС) 222 (1903), 75-99; Становништво Србске Војводине по вери и народности, ЛМС 108 (1864); 
Историја српског народа V-2, Београд, 1981, 110; Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie. Neue 
Folge, 1Band, Wien, 1856; Statistische Übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Osterreich. Nach 
der Zölung vom 31. Oktober 1857, Wien, 1859.

7  В. јакшић, Нестајање србскога народа у Унгарској, Гласник СУД 33 (1872), 38-134; Историја срп–
ског народа V-2, 14-15; В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848–1914, Београд, 1995, 
39, напомена 6.

8  Подаци за 1880: Dénombrement de la population des pays de la sainte couronne Hongroise en 1900, 
dixième partie. Résumé des resultats, budapest, 1909, 132-133; подаци за 1890, 1900. и 1910: Recensment 
general de la population des pays de la sainte couronne Hongroise en 1910, sixième partie. Résumé des resultats, 
budapest, 1924, 136-137.
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Табела 4: Број становника српско-хрватског, односно српског матерњег језика, осталих језика и 
укупан број становника Угарске 1880–1910.

Табела 5: Становништво српско-хрватског, односно српског матерњег језика по вери у Угарској 
1880–1910.

Табела 6: Број и удео православних Срба у Угарској 1880–1910.

Број становника Угарске по матерњем језику
Година срп.-хрв. %

%
4.7

3.3
2.6
2.5

%

%
95.3

96.7
97.4
97.5

639986
српски
495133
437737
461516

остали
13109617

остали
14667855
16400518
17803017

укупно
13749603

укупно
15162988
16838255
18264533

1880
година

1890
1900
1910

Становништво по матерњем језику и вери
српско-хрватски 

језик српски језиквера

1880 1890 1900 1910
број број број број

255657 80873 5349 3892римокатолици
гркокатолици
реформисти
евангелисти
православни
унитарци
јевреји
други и 
непознати

укупно

2321 2152 1638 1908
51 30 45 49

276 103 102 128
380707 410322 428725 454431

3 0 1 21
407 90 56 91

564 1563 1821 996

639986 495133 437737 461516

% % % %
39.9 16.3 1.2 0.8

0.4 0.4 0.4 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

59.5 82.9 97.9 98.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0

0.1 0.3 0.4 0.2

100.0 100.0 100.0 100.0

Број православних Срба и осталих становника
Година Србa %

2.8
2.7
2.5
2.5

%
97.2
97.3
97.5
97.5

380707
410322
428725
454431

осталих
13368896
14752666
16409530
17810102

укупно
13749603
15162988
16838255
18264533

1880
1890
1900
1910
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Изузетно низак прираштај српског православног становништва у Угарској је више него 
упечатљив. Да ли је узрок томе лежао у ниском природном прираштају, исељавању, асими-
лацији или комбинацији набројаних чинилаца, на овом месту не можемо рећи.9

Број и распоред становништва српско-хрватског (1880), однсно српског (1890, 1900, 1910) 
и других матерњих језика у појединим жупанијама Угарске приказан је у следећим табела-
ма.10 Због већ поменуте различите методологије пописивања 1880, 1890. и 1900–1910, само 
у случају угарских жупанија доносимо преглед броја и удела свих група становништва по 
матерњем језику, односно не делимо житељство, као у свим осталим државама и покраји-
нама, на само две групе, српско и остало.  

Табела 8: Становништво Бачко-бодрошке жупаније по матерњем језику 1880–1910.11

9  Ову појаву је уочио и Владимир јакшић за период од 1797. до 1867, наведено дело, 98-131, а о њој 
је 1863. врло упечатљиво писао, и то на основу личног опажања а не статистика, Ђорђе Натошевић у 
књизи За што наш народ у Аустрији пропада, Београд, 20074. 

10  Подаци за 1880, 1890. и 1900: Dénombrement de la population des pays de la sainte couronne Hongroise 
en 1900, dixième partie. Résumé des resultats, 102-106; подаци за 1910: Recensment general de la population 
des pays de la sainte couronne Hongroise en 1910, sixième partie. Résumé des resultats, 114-118.

11  Укључује становништво жупаније и градова Баје, Новог Сада, Суботице и Сомбора.

Годишњи прираштај у 
Угарској у %

период Срба

0.75

0.44

0.58

0.59

осталих

0.99

1.07

0.82

0.96

укупан

0.98

1.05

0.82

0.95

1880‒1890

1890‒1900

1900‒1910

1880‒1910

Становништво Бачко-бодрошке жупанијематерњи
језик 1880 1890 1900 1910

број број број број
245762 288521 325931 363518мађарски

немачки
словачки
румунски
рутенски
хрватски
српски
остали
сви

170823 189051 191589 190697
25966 29025 29973 30137

493 372 309 386
7649 9063 10036 10760

185700
1253 904 1279

1670
638063

197104
2099

716488

139027
66548

764317

145063
70545

812385

% % % %
38.5 40.3 42.6 44.7
26.8 26.4 25.1 23.5

4.1 4.1 3.9 3.7
0.1 0.1 0.0 0.0
0.1 1.3 1.3 1.3

29.1
0.2 0.1 0.2

0.3
100

27.5
0.3

100

18.2
8.7

100

17.9
8.7

100

Табела 7: Годишњи геометријски прираштај 
православних Срба и осталог становништва 
у Угарској 1880–1910 у процентима.
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Табела 9: Становништво Барањске жупаније по матерњем језику 1880–1910.12

Табела 10: Становништво Торонталске жупаније по матерњем језику 1880–1910.13

12  Укључује становништво жупаније и града Печуја.

13  Укључује становништво жупаније и града Панчева.

Становништво Барањске жупанијематерњи
језик 1880 1890 1900 1910

број број број број
153067 168376 181843 199659мађарски

немачки
словачки
румунски
рутенски
хрватски
српски
остали
сви

101172 112896 110500 112297
1037 617 476 392

496 0 44 54
3 4 9 5

33553
20129 15293 10159

4806
294134

16246
4017

322285

12803
11803

332771

13048
16864

352478

% % % %
52.0 52.2 54.6 56.6
34.4 35.0 33.2 31.9

0.4 0.2 0.1 0.1
0.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

11.4
6.2 4.6 2.9

1.6
100

5.0
1.2

100

3.8
3.5

100

3.7
4.8

100

Становништво Торонталске жупанијематерњи
језик 1880 1890 1900 1910

број број број број
81915 98129 113856 128405мађарски

немачки
словачки
румунски
рутенски
хрватски
српски
остали
сви

165419 184827 183618 165779
12781 14031 14939 16143
81729 87445 87897 86937

30 32 30 11

176857
4690 4085 4203

12257
530988

186231
13365

588750

191541
11572

607538

199750
13923

615151

% % % %
15.4 16.7 18.7 20.9
31.2 31.4 30.2 26.9

2.4 2.4 2.5 2.6
15.4 14.9 14.5 14.1

0.0 0.0 0.0 0.0

33.3
0.8 0.7 0.7

2.3
100

31.6
2.3

100

31.5
1.9

100

32.5
2.3

100
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Табела 11: Становништво Тамишке жупаније по матерњем језику 1880–1910.14

Табела 12: Становништво Крашо-Серењи жупаније по матерњем језику 1880–1910.

14  Укључује становништво жупаније и градова Темишвар и Вршац.

Становништво Тамишке жупанијематерњи
језик 1880 1890 1900 1910

број број број број
26849 37976 56552 79960мађарски

немачки
словачки
румунски
рутенски
хрватски
српски
остали
сви

141269 160456 169208 165883
3440 2598 2716 3080

154676 161449 166642 169030
145 71 73 30

59480
205 354 350

11177
397036

62813
11471

437039

64242
11011

470798

69905
12597

500835

% % % %
6.8 8.7 12.0 16.0

35.6 36.7 35.9 33.1
0.9 0.6 0.6 0.6

39.0 36.9 35.4 33.7
0.0 0.0 0.0 0.0

15.0
0.0 0.1 0.1

2.8
100

14.4
2.6

100

13.6
2.3

100

14.0
2.5

100

Становништво Крашо-Серењи жупанијематерњи
језик 1880 1890 1900 1910

број број број број
7509 10879 21079 33787мађарски

немачки
словачки
румунски
рутенски
хрватски
српски
остали
сви

40154 48058 54833 55883
6453 5723 3812 2908

298639 311335 327603 336082
329 161 802 2351

17399
5018 273 319

9830
380313

11862
14599

407635

13001
19863

441266

14674
20143

466147

% % % %
2.0 2.7 4.8 7.2

10.6 11.8 12.4 12.0
1.7 1.4 0.9 0.6

78.5 76.4 74.2 72.1
0.1 0.0 0.2 0.5

4.6
1.2 0.1 0.1

2.6
100

2.9
3.6

100

2.9
4.5

100

3.1
4.3

100



49Милош јагодић, Процена броја Срба (1880–1910)

Табела 13: Становништво српско-хрватског, односно српског матерњег језика у осталим жупанијама 
Угарске 1880–1910.

Табела 14: Бројчани и процентуални распоред укупног становништва српско-хрватског, односно српског 
матерњег језика у Угарској по жупанијама и географским целинама 1880–1910.15

15  Болд фонтом су означене географске целине, које се у случају Бачке и Барање поклапају са жупа-
нијама.

Становништво по матерњем језику

српско-хрватски 
језик

српски језикжупанија

1880 1890 1900 1910

2706 2103 850 814Столнобеоградска
Толнанска
Пест-Пилис-
Солт-Кискунска

Арадска
Чанадска
друге жупаније
свега

1117 1048 939 1102

9068 10703 5306 7934

2216 2200 1677 2138
3353 3853 3978 3967

148537 970 1277 3121
166997 20877 14027 19076

Број становништва по матерњем језику

српско-хрватски српски језикЖупанија

1880 1890 1900 1910
број број број број

185700 197104 139027 145063Бачко-бодрошка ж.
Барањска ж.
Торонталска ж.
Тамишка ж.
Крашо-Серењи ж.
Банат
Остале жупаније

Укупно

33553 16246 12803 13048
176857 186231 191541 199750

59480 62813 64242 69905
17399 11862 13001 14674

253736 260906 268784 284329
166997 20877 14027 19076

% % % %
29.0 39.8 32.0 31.4

5.2 3.3 2.9 2.8
27.6 37.6 44.1 43.3

9.3 12.7 14.8 15.1
2.7 2.4 3.0 3.2

39.6 52.7 61.8 61.6
26.1 4.2 3.2 4.1

639986 495133 434641 461516100.0 100.0 100.0 100.0
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Хрватска и Славонија

О броју укупног и српског становништва Хрватске и Славоније у 19. и почетком 20. века 
постоји обимна литература.16 Становништво у Хрватској и Славонији је пописивано у исто 
време када и у целој Хабзбуршкој монархији. Будући да је ова земља уживала аутономан 
статус у оквиру Краљевине Угарске, у њој је 1875. био устројен посебан статистички завод 
који је периодично објављивао одговарајуће публикације о Хрватској и Славонији.17 

Приликом пописивања становништва по матерњем језику, у Хрватској и Славонији је 
1880, 1890, 1900. и 1910. доследно коришћен термин „хрватски или српски језик“, те се на 
основу језичког критеријума не може утврдити број српског народа. Пошто је становништво, 
наравно, пописивано и по вероисповести, може се сматрати да је број Срба најприближније 
једнак броју становништва православне вероисповести. Дакле, број православних из пописа 
је овде узет као број Срба. У следећим табелама износимо преглед броја и кретања српског, 
осталог и укупног житељства Хрватске и Славоније 1880–1910.18

Табела 15: Број српског, осталог и укупног становништва у Хрватској и Славонији 1880–1910.

16  Ф. Врбанић, наведено дело, 17-58; В. јакшић, наведено дело, 38-134; П. Матковић, Хрватска и 
Славонија у својих физичких и душевних одношајих,Загреб, 1873; М. Грбић, Карловачко владичанство, 
Карловац, 1891, Београд, 20002; П. Марковић, Бројно опадање Срба и Хрвата у Хрватској и Славонији, 
ЛМС 216 (1902), 97-105; ј. Лакатош, Народна статистика, Загреб, 1914, 12-21; јуниус, Бројчани развој 
Хрвата кроз девет десетљећа, Хрватска ревија 11 (1938), 247-253, 367-374, 483-488; В. Сердар, Попис 
становништва у хрватским крајевима године 1857, Статистичка ревија 1-2 (1951), 5; Л. М. Костић, 
Спорне територије Срба и Хрвата, Београд, 1990, 47-70. А. Сзабо, Демографски развој српског станов-
ништва у Цивилној и Војној Хрватској и Славонији 1851–1880, Зборник радова о повијести и култури 
српског народа у Социјалистичкој Републици Хрватској, књига 1, Загреб, 1988, 153-172; Иста, Социјал-
на структура српског становништва у Хрватској и Славонији између 1880. и 1910. године, Зборник ра-
дова о повијести и култури српског народа у Социјалистичкој Републици Хрватској, књига 2, Загреб, 
1989, 107-109; ј. Илић, Број и размештај Срба на територији авнојске Хрватске, Срби у Хрватској. 
Насељавање, број и територијални размештај, 7-206; Историја српског народа V-2, 136-137; В. Крестић, 
наведено дело, 37-38, 362-363.

17  Статистички љетопис за годину 1874, XII.

18  Подаци за 1880, 1890. и 1900: Статистички годишњак Краљевина Хрватске и Славоније I, 1905, 
Загреб, 1913, 24-39. Подаци за 1910: Статистички годишњак Краљевина Хрватске и Славоније II, 
1906-1910, Загреб, 1917, 21-22. 

Број становника у Хрватској и Славонији
Година Срба %

26.3
26

25.5
24.9

%
73.7

74
74.5
75.1

497746
567443
612604
649453

осталих
1394753
1618967
1788162
1953091

укупно
1892499
2186410
2400766
2602544

1880
1890
1900
1910
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Табела 16: Годишњи геометријски прираштај српског, осталог и укупног становништва у Хрватској 
и Славонији 1880–1910 у процентима.

Очигледно је да се процентуални удео Срба у укупном становништву Хрватске и 
Славоније благо смањивао током приказаних тридесет година. Како је текла промена броја 
српске и укупне популације у жупнијама и градовима Хрватске и Славоније, види се из 
наредне табеле.

Годишњи прираштај у Хрватској и 
Славонији у %

период Срба

1.32

0.77

0.59

0.89

осталих

1.5

1

0.89

1.13

укупан

1.45

0.94

0.81

1.07

1880‒1890

1890‒1900

1900‒1910

1880‒1910
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Процентуални удео српског у укупном становништву се у приказаном тридесетого-
дишњем периоду смањио у Бјеловарско-крижевачкој, Вировитичкој, Пожешкој и Сремској 
жупанији, дакле начелно у равничарским областима, и отуда се то умањење пренело на 
просек целе земље. У истим жупанијама се у истом периоду смањио и процентуални удео 
хрватске популације, а разлог и једном и другом лежи у сталном и значајном повећању удела 
Мађара и Немаца (у Сремској жупанији посебно) у укупној популацији тих области. С друге 
стране, удео српског становништва је благо порастао у западним жупанијама. У деценији 
1880–1890 природни прираштај Срба на нивоу целе покрајине је био доста јачи од природног 
прираштаја осталог становништва (мада се то не види у Табели 16 због поменутог досеља-
вања Мађара и Немаца), а од тада слабији. Срби из западних жупанија су се у већој мери 
исељавали у прекоокеанске земље у првој деценији 20. века, пре свега у САД, но исељавали 
су се и Хрвати; у Личко-крбавској, Модрушко-ријечкој и Загребачкој жупанији је природни 
прираштај био већи од укупног прираштаја готово у целом периоду 1880–1910.19 Управо то 
исељавање Срба из западних жупанија види се, између осталог, кроз промену процентуалног 
удела српског становништва појединих жупанија у укупном српском житељству Хрватске и 
Славоније, што је приказано у наредној табели.

Табела 18: Бројчани и процентуални распоред укупног српског становништва у жупанијама, градовима 
и географским целинама Хрватске и Славоније 1880–1910.20

19  јуниус, наведено дело, 248; П. Марковић, наведено дело, 97-101; Статистички годишњак Краље-
вина Хрватске и Славоније I, 1905, 240-262; ј. Лакатош, наведено дело, 3, 24-53, 65-73.

20  Болд фонтом су означене географске целине.

Број и распоред српског православног становништва 
Хрватске и СлавонијеОбласт

1880 1890 1900 1910
број број број број
87677 97649 106676 103759Ж. Лика-Крбава

Ж. Модруш-Ријека
Ж. Загреб
Град Загреб
Ж. Вараждин
Град Вараждин
Ж. Бјеловар-Крижевци
Хрватска
Ж. Пожега
Ж. Вировитица
Град Осјек
Славонија
Ж. Срем
Град Земун
Срем
Укупно

64484 71441 73584 74855
84192 99930 109659 118080

959 1216 2437 3363
1806 2032 2230 2139

82 122 116 108
36875

276075
46204
34838

1655
82697

134588
4386

138974
497746

41798
314188

53508
38801

1602
93911

154722
4622

159344
567443

44691
339393

58832
40745

1698
101275
166879

5057
171936
612604

44522
346826

67095
44970

2258
114323
182459

5845
188304
649453

% % % %
17.6 17.2 17.4 16.0
13.0 12.6 12.0 11.5
16.9 17.6 17.9 18.2

0.2 0.2 0.4 0.5
0.4 0.4 0.4 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0
7.4

55.5
9.3
7.0
0.3

16.6
27.0

0.9
27.9

100.0

7.4
55.4

9.4
6.8
0.3

16.5
27.3

0.8
28.1

100.0

7.3
55.4

9.6
6.7
0.3

16.5
27.2

0.8
28.1

100.0

6.9
53.4
10.3

6.9
0.3

17.6
28.1

0.9
29.0

100.0
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Далмација

У литератури углавном није посвећивања већа пажња демографском развитку српског 
народа у аустријској провинцији Далмацији.21 И у њој је становништво пописивано када и 
у раније обрађеним земљама Аустро-Угарске.

Као ни у случају Хрватске и Славоније, тако се ни у случају Далмације не може утврдити 
број Срба на основу пописивања становништва по матерњем језику, будући да је он и ту 
називан „хрватски или српски“. Стога је нужно користити се пописом становништва по ве-
роисповести, при чему се број Срба опет изједначава са бројем православних. У Далмацији 
су у периоду којим се бавимо несумњиво живели католици који су се по националности 
изјашњавали као Срби, но њихов број је немогуће статистички утврдити због наведене ме-
тодологије пописивања.22 Из тог разлога је њихово изостављање из броја српског житељства 
Далмације у овом раду неизбежно.

У табелама које следе приказан је број српског, осталог и укупног становништва 
Далмације, као и њихов годишњи прираштај у периоду 1880–1910.23

Табела 19: Број српског, осталог и укупног становништва у Далмацији 1880–1910.

21  Б. Прпа-јовановић, Србско-далматински магазин 1836–1848. Препородне идеје Срба у Далмацији, 
Сплит, 1988, 15-21; Србско-далматински алманах 2 (1837), 113-119; Србско-далматински магазин 15 
(1850), 14-42; В. јакшић, наведено дело, 89-134; С. Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији. Српс-
ки лист/глас1880-1904, Београд, 2001, 30-31; Л. М. Костић, наведено дело, 121-126; К. Милутиновић, 
Војводина и Далмација 1760-1914, Нови Сад, 1973, 51; Историја српског народа V-2, 288; В. Калинић, 
Допринос Никодима Милаша културном препороду Срба у Далмацији, Београд-Шибеник, 2009, 25-26; 
ј. Лакатош, наведено дело, 22-23; јуниус, наведено дело, 544-547.

22  О томе видети С. Божић, наведено дело; К. Милутиновић, О покрету Срба католика у Далмацији, 
Дубровнику и Боки Которској 1848-1914, Зборник о Србима у Хрватској 1, Београд, 1989, 33-90; ј. Мит-
ровић, Српство Дубровника, Београд, 1992; Л. М. Костић, Католички Срби, Нови Сад, 2000. Н. Милаш, 
Аутобиографија. Студије. Чланци, Дела Никодима Милаша VII, Београд-Шибеник, 2005.

23  L. Maschek, Repertorio geografico-statistico dei luoghi abitati nel Regno di Dalmazia sulla base di dati 
ufficiali, Zara 1888, XXV, XXX, XXXI; М. Макале, Задњи попис пучанства у Далмацији, Беч, 1912, 7-8, 
36-37. 

Број становника у Далмацији
Година Срби %

16.7
16.5
16.2
16.3

%
83.3
83.5
83.8
83.7

79584
87009
96279

105335

остали
396517
440417
497505
540331

укупно
476101
527426
593784
645666

1880
1890
1900
1910
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Табела 20: Годишњи геометријски прираштај српског, осталог и укупног становништва
у Далмацији 1880–1910 у процентима.

Прираштај Срба је, изузев 1900–1910, био нешто нижи од прираштаја осталог станов-
ништва. Како се мењао број и удео српских житеља у котарима Далмације, приказано је у 
наредној табели.

 

Годишњи прираштај у 
Далмацији у %

период Срба

0.9

1.02

0.9

0.94

осталих

1.05

1.23

0.83

1.04

укупан

1.03

1.19

1.01

1.02

1880‒1890

1890‒1900

1900‒1910

1880‒1910
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Удео Срба у укупној популацији свих котара северне Далмације (Книн, Бенковац, Сињ, 
Задар и Шибеник) се незнатно повећао од 1880. до 1910, уз благе осцилације током међупери-
ода, изузев у Бенковцу где је, опет незнатно, опао. С друге стране, у Которском котару (Бока 
Которска, Кривошије, Луштица, Грбаљ, Паштровићи) проценат Срба се прилично смањио. 
Било би неопходно додатно истраживање да би се утврдило да ли је разлог тој појави било 
исељавање или нешто друго. Ово смањење се, наравно, одразило и на процентуални удео 
Срба из Которског котара у укупном српском становништву у Далмацији.

Табела 22: Бројчани и процентуални распоред укупног српског становништва у котарима и географским 
целинама Далмације 1880–1910.24

24  Болд фонтом су означене географске целине.

Српско православно становништво Далмације

Котар 1880 1890 1900 1910
број број број број

18240
21511

19544
24982

22514
27121

25433
29572

Бенковац
Книн

Сињ
Шибеник
Задар
Северна 
Далмација

Имотски
Дубровник
Макарска
Метковић
Хвар
Корчула
Сплит
Супетар (Брач)
Средња 
Далмација

Котор
Укупно

6049 7295 8098 9123
5228 5962 6786 7837
2976 3323 3609 4209

54004 61106 68128 76174

957
682

4
315

7
9

871

2845

22735
79584

1143
588

12
363

8
13

982

3109

22794
87009

1319
1166

10
401

11
29

1085
0

4021

24130
96279

1450
1043

16
487

39
52

1275
8

4370

24791
105335

% % % %

22.9
27.0

22.5
28.7

23.4
28.2

24.1
28.1

7.6 8.4 8.4 8.7
6.6 6.9 7.0 7.4
3.7 3.8 3.7 4.0

67.9 70.2 70.8 72.3

1.2
0.9
0.0
0.4
0.0
0.0

1

3.6

28.6
100.0

1.3
0.7
0.0
0.4
0.0
0.0

1.1

3.6

26.2
100.0

1.4
1.2
0.0
0.4
0.0
0.0
1.1
0.0

4.2

25.1
100.0

1.4
1.0
0.0
0.5
0.0
0.0
1.2
0.0

4.1

23.5
100.0
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Остале аустријске покрајине

 На основу аустријских статистичких извора се не може утврдити колико је Срба жи-
вело у аустријским покрајинама осим Далмације (нпр. у Трсту или Истри). Разлог томе лежи у 
чињеници да је становништво било пописивано по вери (православни) и по говорном језику 
(српско-хрватски), али не по вери и језику. Ни из пописа ни из статистичких годишњака се не 
може сазнати колико је у аустријским покрајима, нити у целој Аустрији, живело становника 
српско-хрватског језика православне вере, а тај податак би једино био релевантан за ово ис-
траживање. У доњој табели, илустарције ради, износимо број православног житељства и број 
становника српско-хрватског говорног језика у аустријским покрајинама осим Далмације. 

Табела 23: Број становника српско-хрватског говорног језика и број становника православне вере у 
аустријским покрајинама осим Далмације 1880–1910.25

25  Die Ergebnisse der Volszählung und der mit Derselben Verbundenen Zählung der Häuslichen Nutzthiere 
vom 31. December 1880, Heft 2, Wien, 1882, 118-121; Die Ergebnisse der Volszählung vom 31. December 1890, 
1. Heft, Wien, 1892, XVIII-XIX, XXVIII-XXIX; Die Ergebnisse der Volszählung vom 31. December 1900, 1. Heft, 
Wien 1902, XXVII-XXVIII, 130-131; Die Ergebnisse der Volszählung vom 31. December 1910, 1. Heft, Wien, 
1912, 54*-55*, 59*.

Број становника срп-хрв. језика и број становника православне вере
Покрајина 1880 1890 1900 1910

срп.-хрв. срп.-хрв. срп.-хрв. срп.-хрв.

1065 307 339 429Доња Аустрија
Горња Аустрија
Салцбург
Штајерска
Каринтија
Крајина
Трст
Горица и 
Градишка
Истра
Тирол
Форарлберг
Чешка
Марка
Шлеска
Галиција
Галиција
Свега

4 5 34 3
2 2 18 11

55 69 129 151
1 3 16 28

266
126

12

121732
9
0

37
7
6

14
0

123336

659 175 205
404

60

140713
17

0
11

1365
1
2
1

143619

451

94

143057
30
37

120
1566

4
28

6
146104

2403

186

168184
54

6
190
767

3
44

1
172665

правосл. правосл. правосл. правосл.

1883 1654 4285 5162
52 45 47 79

6 5 14 11
204 184 850 925

35 50 31 39
319

1861

178

1224
37

1
143
771

10
2200

404450
413374

350 289 308
1369

136

443
35

1
159

90
7

1429
450773
456730

1378

59

389
54

3
369
184

38
2233

500262
510485

1956

71

1040
89

7
824
209

30
2770

547603
561123
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Босна и Херцеговина

Најпотпунију студију о становништву Босне и Херцеговине у 19. и у првој половини 20. 
века написао је Ђорђе Пејановић, но подаци о томе се могу наћи и у више других моногра-
фија.26 За време аустро-угарске окупације, становништво Босне и Херцеговине није пописи-
вано када и у остатку државе: пописи су обављени 1879, 1885. и 1895. Након анексије, попис је 
спроведен 1910. Стога смо ради упоредљивости података морали прибећи прављењу процена 
о броју Срба, осталог и укупног становништва у 1880, 1890. и 1900. години, и то: за 1880. на 
основу годишњег геометријског прираштаја од 1879. до 1885; за 1890. на основу годишњег 
геометријског прираштаја од 1885. до 1895; за 1900. на основу годишњег геометријског при-
раштаја од 1895. до 1910. године. Током аустро-угарске управе, при земаљској влади Босне 
и Херцеговине је постојао Статистички одсјек, који је, између осталог, објављивао резултате 
пописа и друге званичне статистичке публикације. Као и у раније поменутим случајевима, и 
овде смо број православног становништва узели као број Срба. Вреди напоменути, међутим, 
да се у попису из 1910. они и званично воде као „српско-православни“, док су у претходним 
пописима употребљавани термини „грчко-источни“ (1879) и „источно-православни“ (1885, 
1895).27

У наредним табелама приказани су број српског, осталог и укупног становништва у Босни 
и Херцеговини 1879-1910. и њихов годишњи геометријски прираштај.28

Табела 24: Број и процена броја Срба, осталог и укупног становништва 
у Босни и Херцеговини 1879–1910.29

26  Ђ. Пејановић, Становништво Босне и Херцеговине, Београд, 1955; М. Спасовски, Д. Живковић, 
М. Степић, Етнички састав становништва Босне и Херцеговине, Београд, 1992; В. Стојанчевић, Јуж-
нословенски народи у Османском царству од Једренског мира до Париског конгреса 1856. године, Београд, 
1971, 316-326; Л. Костић, Етнички односи Босне и Херцеговине; Верски односи Босне и Херцеговине, 
Сабрана дела, девети том, Српска Босна, Београд, 2000, 209-448; ј. Лакатош, наведено дело, 21-22.

27  Штатистика миеста и пучанства Босне и Херцеговине, Сарајево, 1880; Штатистика мјеста и 
житељства Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885, Сарајево, 1886; Резултати пописа 
житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895, Сарајево, 1896; Резултати пописа житељства 
у Босни и Херцеговини од 10. октобра 1910, Сарајево, 1912.

28  Ђ. Пејановић, наведено дело, Прилози, Табела 2, без нумерације стране.

29  За 1880, 1890. и 1900. реч је о проценама, а не о резултатима пописа.

Број становника у Босни и Херцеговини
Година Срби %

42.9
42.9
42.8
42.8
42.9
43.1
43.5

%
57.1
57.1
57.2
57.2
57.1
56.9
56.5

496761
508464
571250
620155
673246
720566
825418

остали
661679
677852
764841
827294
894846
950565

1072626

укупно
1158440
1186316
1336091
1447449
1568092
1671131
1898044

1879
1880
1885
1890
1895
1900
1910
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Табела 25: Годишњи геометријски прираштај српског, осталог и укупног
станоништва у Босни и Херцеговини 1879–1910 у процентима.

Удео српског житељства у укупној популацији је током целог периода био готово кон-
стантан, око 43 %. За разлику од раније приказаних области Хабзбуршке монархије, при-
раштај Срба у Босни и Херцеговини је био нешто већи од прираштаја остале популације, 
изузев у првим годинама окупације. Неприродно велики годишњи прираштај становништва 
1879–1885. је последица миграција, односно повратка српског становништва исељеног за 
време кризе 1875–1878. и насељавања нових досељеника, чиновника и других, међу којима 
су преовлађивали католици и протестанти. Тај прираштај би био још и већи да истовремено 
није дошло до исељавања муслиманског житељства после окупације, односно муслиманског 
и српског након устанка у Херцеговини 1882.30

Промена броја и удела српског становништва у популацији округа Босне и Херцеговине 
приказана је у следећој табели.31

30  Ђ. Пејановић, наведено дело, 47.

31  Штатистика миеста и пучанства Босне и Херцеговине (1879), 4; Штатистика мјеста и жи-
тељства Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885; Резултати пописа житељства у Босни 
и Херцеговини од 22. априла 1895, LIV-LIX; Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 10. 
октобра 1910, 4-5; Ђ. Пејановић, наведено дело, Прилози, Табела 5, без нумерације стране.

Годишњи прираштај у 
Босни и Херцеговини у %

период Срба

2.36

1.66

1.37

1.65

осталих

2.44

1.58

1.21

1.57

укупан

2.41

1.61

1.28

1.61

1879‒1885

1885‒1895

1895‒1910

1879‒1910
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Удео Срба у појединачним окрузима у укупном српском становништву те провинције у 
периоду од 1879. до 1910. изнет је у наредној табели.

Табела 27: Бројчани и процентуални распоред укупног српског становништва
у окрузима Босне и Херцеговине 1879–1910.

Приметан је нешто већи раст удела српског становништва Бањалучког округа у укуп-
ној српској полулацији, док је, с друге стране, оно у истом округу процентуално опадало у 
односу на остале житеље. У Бихаћком округу процес је био обрнут. У Травничком округу 
је српско становништво незнатно опадало и у односу на остале и у односу на целу српс-
ку популацију. Да би се утврдили разлози ових појава требало би појединачно проучити 
природни прираштај српског становништва ових округа и, посебно, миграциони салдо у 
њима. Позитиван механички прираштај укупног становништва је у периоду 1895–1910. био 
забележен у Сарајевском, Бањалучком и Тузланском округу, а у осталима негативан.32 Без 
обзира на то, може се закључити да је српско становништво у Босни и Херцеговини за ове 
три деценије нормално напредовало,33 односно далеко боље него у поређењу са осталим 
провинцијама Аустро-Угарске.

Стара Србија

Под Старом Србијом подразумевамо делове Османског царства који су чинили саставни 
део српских земаља у средњем веку, а у којима је, током периода који обрађујемо, живео, 
поред осталих, и српски народ.34 У њу убрајамо следеће турске администартивне области: 
Косовски вилајет (Пљеваљски, Новопазарски/Сјенички, Приштински, Пећки, Призренски 

32  ј. Лакатош, наведено дело, 8.

33  Ђ. Пејановић, наведено дело, 50.

34  О појму Стара Србија видети чланке Славенка Терзића Стара Србија – настанак имена и знања 
о њој до 1912, Историјски часопис 42-43 (1995-1996), 91-110 и Историјско-географске представе о Ста-
рој Србији у Европи и међу Србима, Наша прошлост 9 (2008), 9-27, који садрже преглед релевантних 
извора и литературе. Прикази Старе Србије на географским и другим картама у прошлости објављени 
су у посебном историјском атласу, M. Vemić, M. Strugar, An Atlas of Old Serbia. European maps of Kosovo 
and Metohija, Cetinje, belgrade, 2007. 

Српско становништво у окрузима Босне и ХерцеговинеОкруг
1879 1885 1895 1910

број број број број
47288 61970 72904 94098Сарајево

Бањалука
Бихаћ
Травник
Доња Тузла
Мостар
Укупно

114534 158800 195039 236260
89256 80434 101152 125465
66049 73850 78448 95602

115257 132730 150814 183213
64377

496761
63466 74889 90780

571250 673246 825418

% % % %
9.5 10.8 10.8 11.4

23.1 27.8 29.0 28.6
18.0 14.1 15.0 15.2
13.3 12.9 11.7 11.6
23.2 23.2 22.4 22.2
13.0

100.0
11.1 11.1 11.0

100.0 100.0 100.0
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и Скопски санџак); Велешку казу Солунског санџака и вилајета, припојену 1903. Скопском 
санџаку; Прилепску и Кичевску казу Битољског санџака и Дебарску казу Дебарског санџака 
Битољског вилајета.35

У Османском царству становништво се званично делило само по верској припадности, 
тј. по милетима. Православни хришћани у европским вилајетима су крајем 19. и почетком 
20. века били сврставани у Бугар милет (верници бугарске егзархије) и Урум милет (верници 
Цариградске патријаршије). Српски милет није постојао, јер Срби у том периоду нису имали 
своју националну цркву. Отуда српски народ у турским пописима није био евидентиран као 
посебан ентитет.36 Стога број Срба у Старој Србији изједначавамо са бројем патријаршиста. 
Предели северно од Шар планине у том смислу не захтевају никакво додатно објашњење, 
јер егзархија, у периоду којим се бавимо, тамо није имала епископије. У областима јужно 
од Шар планине (Тетовска каза Призренског санџака, Скопски санџак, Велешка, Прилепска, 
Кичевска и Дебарска каза) ситуација је била доста сложенија. То подручије је представљало 
област надметања српске и бугарске националне идеје, тако да су промене у броју патријар-
шиста, односно егзархиста биле превасходно резултат те утакмице а не уобичајених демо-
графских кретања. При томе ваља имати на уму да се српска национална политика у наве-
деним крајевима почела озбиљније да реактивира тек од друге половине девете деценије 19. 
века. Коначно, егзархија је од стране словенске популације испрва била доживљавана као 
општесловенска, а не као бугарска црква, тако да су јој приступали и Срби. Нажалост, ова 
категорија Срба егзархиста, бројчано вероватно нимало безначајна, посебно током 80-их 
година 19. века, остаје статистички неухватљива и стога занемарена у овом раду. 

Литература о становништву Старе Србије је оскудна,37 а извори којима располаже-
мо нису ни изблиза добри као за Србију и Аустро-Угарску. Први попис становништва 
Османског царства након Берлинског конгреса је започео 1881, спровођен је током ду-
жег периода у различитим деловима земље, а његови резултати су објављени тек 1893. 
Укључивао је одвојено евидентирање мушкараца и жена по милетима. Турска власт је 
попис сматрала поузданим. У Старој Србији је спроведен након гушења Призренске лиге 
1881. године, но не у свим крајевима са једнаким успехом: жене нису биле пописане у 
Призренском и Пећком санџаку, као ни у појединим казама Приштинског и Новопазарског 
санџака, док у Дебарском санџаку, дакле и у истоименој кази, попис није ни био спроведен. 
Како би проценили број укупног становништва у наведеним административним области-
ма, број мушкараца смо множили са коефицијентом 1.9, пошто је однос мушкараца и жена 
у осталим деловима Косовског вилајета, Солунском, јањинском и Битољском вилајету 

35  К. H. Karpat, Ottoman population 1830-1914. Demographic and Social characteristics, The university 
of Wisconsin Press, 1985, 122-168; С. Ризај, Управно-политичке реформе у Македонији (Косовском, Би-
тољском, Солунском вилајету) (1875-1881), Македонија во источната криза 1875-1881, Скопје, 1978, 
167-187; М. јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912), 4-10. 

36  М. јагодић, Нуфуско питање: проблем званичног признавања српске нације у Турској 1894-1910, 
Историјски часопис 57 (2008), 343.

37  K. H. Karpat, наведено дело, 30-34, 122-151; H. Kaleshi, H. J. Kornrumpf, Das Wilajet Prizren. Beitrag 
zur Geschichte der türkischen Staatsreform auf dem Balkan im 19. Jahrhundret, Südost-Forschungen 25 (1967), 
176-238; В. Николић-Стојанчевић, Лесковац и ослобођени предели Србије 1877–1878, Лесковац, 1975, 
10; С. Ризај, Структура становништва Косовског вилајета у другој половини XIX столећа, Врањски 
гласник 8 (1972), 91-113; В. Стојанчевић, наведено дело, 327-338; Исти, Срби и Арбанаси 1804–1912, 
Нови Сад, 1994, 75-92, 132-147; М. јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912), 
241-304.
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(без Дебарског санџака) износио 1:0.9.38 Остали турски пописи којима располажемо нису 
употребљиви за овај рад.39 Из тог разлога смо принуђени да користимо изворе црквене 
провенијенције. Реч је о епархијалницима Рашко-призренске и Скопске митрополије из 
1899. и 1910. године и о подацима о броју српског становништва у Велешко-дебарској 
епархији 1907/1908. године.40 Рашко-призренски и скопски епархијалници садрже само 
податке о броју варошких и сеоских кућа, па смо њихов број морали да множимо са про-
сечним бројем житеља у једној кући;41 статистика српских становника Велешко-дебарске 
епархије садржи податке и о броју кућа и о броју људи, и то посебно мушкараца и жена. 

Дакле, у могућности смо да изложимо процену броја српског и осталог становништва 
Старе Србије у 1881. години, само српског становништва у Рашко-призренској и Скопској 
митрополији у 1899. и 1910. години и број само српског становништва у Велешко-дебарској 
епархији 1907/1908. години.  Да ствар буде гора, на основу ових процена смо морали да 
правимо процене о броју Срба у тим крајевима 1880, 1890. и 1900. године. Процену броја 
српског становништва северно од Шар планине у 1880. и 1890. години смо направили на 
основу годишњег геометријског прираштаја 1881-1899, а у 1900. години на основу годишњег 
геометријског прираштаја 1899–1910. 

Пошто је промена броја српског становништва у пределима јужно од Шар планине пре 
свега зависила од успеха српске националне политике, а не од демографских кретања, то 
би процена становништва у тим крајевима на основу прираштаја нужно била нетачна. 
Следствено томе, у коначном збиру би број Срба јужно од Шар планине у референтним 
годинама 1880, 1890. и 1900. морао да буде изостављен. Но, тако би укупна нетачност била 
још већа. Из тог разлога смо се определили да ипак направимо процену броја Срба јужно 

38  Опширно о попису из 1881. К. H. Karpat, наведено дело, 30-34, 134, 140-142, 144, 151; М. јагодић, 
Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-1912), 253-255. 

39  Реч је о попису становништва Косовског вилајета из 1903. и целе земље из 1905/6. Први је спро-
веден након пацификације вилајета која је уследила у склопу спровођења реформи. Иако и он има 
извесних мањкавости, главни проблем је у томе што немамо податке за казе изван Косовског вилајета. 
Потешкоћа код другог пописа је двострука: 1) објављени су, а можда и сачувани, само његови резулта-
ти по санџацима а не и по казама; 2) резултати за Косовски вилајет углавном представљају преписане 
цифре из пописа 1881. К. H. Каrpat, наведено дело, 35, 166-169; М. јагодић, Српско-албански односи у 
Косовском вилајету (1878-1912), 256-257.

40  епархијалници Рашко-призренске и Скопске митрополије за 1899. су објављени у С. Новаковић, 
Балканска питања, Београд, 2000, 409-428; епархијалник Рашко-призренске митрополије за 1910. и 
његова анализа, ј. Цвијић, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, Београд, 1996, 
424-446; И. Косанчић [Димитрије-Мита Димитријевић], Новопазарски санџак и његов етнички про-
блем, Београд, 1912, 16-18, 70; М. јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912), 
277-281; епархијалник Скопске митрополије за 1910. Архив Србије (=АС), Министарство иностраних 
дела (=МИД), Конзулат у Скопљу, 1912, Ф 61, Попис кућа у Скопљанској епархији (иако је попис неда-
тиран, по броју кућа и по фасцикли у којој се налази, са великом сигурношћу се може претпоставити 
да је реч о епархијалнику из 1910); Подаци о броју кућа и становништва у Велешко-дебарској епархији 
1907/1908 АС, МИД, Политичко-просветно одељење, 1908, Р 256, Референт Дебарско-велешке епар-
хије, ј. Ћирковић, конзулу у Битољу, Љ. Михаиловићу, 21. 3/3. 4. 1908, Битољ (у извештају изричито 
стоји да су подаци за Кичевску околину из 1907, а за остале се подразумева да су из 1908).

41  Просечан број становника у једној сеоској српској кући у делу Косовског вилајета северно од 
Шар планине је био 9, а јужно 6, изузев у Тетовској кази где смо такође узимали просек 9; просечан 
број становника једне српске варошке куће је био 5. Детаљно о овој проблематици и начину на који су 
утврђени наведени просеци видети  М. јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878-
1912), 269-271.
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од Шар планине у поменутим годинама, и то примењујући стопу геометријског годишњег 
прираштаја српског становништва северно од Шар планине на српско становништво јуж-
но од Шар планине: за 1880. и 1890. годину стопу годишњег геометријског прираштаја из 
периода 1881–1899, а за 1900. годину стопу годишњег геометријског прираштаја 1899–1910. 
Грешка ће, логично, бити највећа за 1890. годину. Такође ради укупног поређења, број Срба 
у Велешко-дебарској епархији из 1907/1908. године смо уписали у рубрику за 1910. годину. 
Укупно узевши, процене броја Срба у Старој Србији које износимо у доњим табелама треба 
узети са резервом, јер су оне у односу на претходне мање поуздане.

Табела 28: Процена броја Срба патријаршиста и осталог становништва Старе Србије 1881. и процена 
броја Срба патријаршиста у административним областима у Старој Србији 1899. и 1910.

Процена броја Срба патријаршиста и укупног становништва Старе Србије

Област
1881 1899 1910

број
Срба Срба Срба

број
укупно

број
71096 87617211686 102443Приштински санџак

Призренска каза
Љумска каза
Пећки санџак

13490 1477782749 16112
0 013321 0

14033 3039964674 34428

%
33.6
16.3

0.0
21.7

Новопазарски/Сјенички санџак*
Пљеваљски санџак
Свега северно од Шар-планине
Тетовска каза
Скопски санџак
Велешка каза
Прилепска каза
Кичевска каза
Дебарска каза
Свега јужно од Шар-планине
Укупно

35671 3455088757 34720
18654

152944
9481
7248

420
1248

116
?

18513
171457

1915940064
186502501251

1268683661
16208272234

?51356
?59327
?34229
??
?500807

215396967829

21167
208870

17183
31417

7927
?

11836
2798

71161
280031

40.2
46.6
30.5
11.3

2.7
0.8
2.1
0.3

? 
3.7

17.7

* Новопазарски санџак је престао да постоји 1901. године, када је Новопазарска каза припојена Приштин-
ском санџаку, а остатак преименован у Сјенички санџак, М. јагодић, Српско-албански односи у Косовском 
вилајету (1878-1912), 7-8. Ради упоредљивости података, број Срба Новопазарске казе смо и у 1910. години 
приказали у оквиру рубрике Новопазарски/Сјенички санџак.
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Табела 29: Процена бројчаног и процентуалног распореда укупног броја Срба патријаршиста
у административним и географским областима у Старој Србији 1881–1910.

Пошто процене у претходној табели варирају због неистоветности територије на коју се 
односе укупни збирови 1881, 1899. и 1910, као и због наведених узрока промене броја Срба 
у пределима јужно од Шар планине, то у следећој табели приказујемо само распоред и про-
центуални удео броја Срба у укупном српском становништву појединих администартивних 
целина северно од Шар планине.

Процена броја Срба патријаршиста у Старој Србији

Област
1881 1899 1910

број број број
71096 87617 102443Приштински санџак

Призренска каза
Љумска каза
Пећки санџак
Новопазарски/Сјенички санџак
Пљеваљски санџак

Свега северно од Шар-планине

Тетовска каза
Скопски санџак
Скопски санџак и Тетовска каза
Косовски вилајет
Велешка каза

13490 14777 16112
0 0 0

14033 30399 34428
35671 34550 34720
18654

152944

9481
7248

16729
169673

420

19159

186502

12686
16208
28894

215396

21167

208870

17183
31417
48600

257470
7927

% % %
41.5 40.7 36.6

7.9 6.9 5.8
0.0 0.0 0.0
8.2 14.1 12.3

20.8 16.0 12.4
10.9

89.2

5.5
4.2
9.8

99.0
0.2

8.9

86.6

5.9
7.5

13.4
100.0

7.6

74.6

6.1
11.2
17.4
91.9

2.8
Прилепска каза
Кичевска каза
Дебарска каза

Свега јужно од Шар-планине

Укупно

1248
116

?

18513

171457

?
11836

2798

71161

280031

0.7
0.1

?

10.8

100.0

?
4.2
1.0

25.4

100.0
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Табела 30: Процена бројчаног и процентуалног распореда укупног броја Срба патријаршиста у адми-
нистративним областима у Старој Србији северно од Шар планине 1881–1910.

Табела 31: Процена броја Срба патријаршиста у Старој Србији 1880–1910.

Табела 32: Процена годишњег геометријског прираштаја Срба патријаршиста у Старој Србији 
1881–1910 северно и јужно од Шар планине у процентима.

Број Срба патријаршиста у Старој Србији северно од Шар-планине

Област
1881 1899 1910

број број број
71096 87617 102443Приштински санџак

Призренска каза
Пећки санџак*
Новопазарски/Сјенички санџак
Пљеваљски санџак
Свега северно од Шар-планине

13490 14777 16112
14033 30399 34428
35671 34550 34720
18654 19159 21167

152944 186502 208870

% % %
46.5 47.0 49.0

8.8 7.9 7.7
9.2 16.3 16.5

23.3 18.5 16.6
12.2 10.3 10.1

100.0 100.0 100.0

* Очигледна је несразмера у броју Срба овог санџака 1881. и касније. Највероватнији узрок томе лежи у не-
тачним подацима из пописа 1881.

Број Срба патријаршиста у Старој Србији
Година северно од

Шар-планине

151265
152944
168919
186502
188423
208870

јужно од 
Шар-планине

18310
18513
20447
28894
29192
71161

укупан

169575
171457
189366
215396
217615
280031

1880
1881
1890
1899
1900
1910

Годишњи прираштај Срба 
патријаршиста у Старој Србији у %

период северно од 
Шар-планине

1.11

1.03

1.08

јужно од 
Шар-планине

4.75

1881‒1899

1899‒1910

1881‒1910
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Црна Гора

У Црној Гори није постојала државна статистичка служба. Према историчару Новици 
Ракочевићу, први стручни попис је извршен 1910. године: Црна Гора је имала укупно 222015 
становника, од којих 10659 муслимана и 4911 католика.42 Подаци о броју становника Црне 
Горе у претходним деценијама који се могу наћи у литератури су махом преувеличани. Као 
реалнији и поузданији се може сматрати навод немачког путописца Бернарда Шварца који 
је обишао Црну Гору после рата 1876–1878. По њему, Црна Гора је имала „једва 160000“ 
становника. Како је прво издање његове књиге објављено 1883, то држимо да нећемо много 
погрешити ако узмемо да је 1880. године у Црној Гори било 160000 житеља.43 Уосталом, 
другог избора немамо. 

На основу два наведена податка о броју житеља Црне Горе проценили смо број Срба у тој 
земљи 1880, 1890. и 1900. Помоћу годишњег геометријског прираштаја укупног становништва 
1880–1910. (1.1%) проценили смо број укупног житељства 1890. и 1900. Претпостављајући да 
је однос Срба с једне, и муслимана и католика с друге стране, био исти 1880, 1890. и 1900. као 
1910. године, од добијених процена укупног становништва одузели смо 7%, колико је износио 
удео католика и муслимана заједно 1910. Иако би низак годишњи геометријски прираштај 
1880–1910. био у складу са сталним исељавањем становништва из Црне Горе,44 резултати 
процене које износимо у доњим табелама морају бити узети са резервом.

Табела 33: Процена броја Срба, осталог и укупног становништва Црне Горе 1880–1910.

Табела 34: Процена годишњег геометријског прираштаја становништва
у Црној Гори 1880–1910 у процентима.

42  Историја српског народа V-1, Београд, 1983, 208; Р. Љушић, Историја српске државности, књига 
II. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад, 2001, 269. Позивајући се на други извор, 
исту бројку спомиње и Ђорђе Пејовић, наведено дело, 249.

43  Л. М. Костић, Становништво Црне Горе, Цетиње и Црна Гора, Београд, 1927, 283-285; Ђ. Пејовић, 
наведено дело, 249; Р. Љушић, Историја српске државности, 268-269. 

44  Ђ. Пејовић, наведено дело, 247-449.

Број становника у Црној Гори
Година Срби %

93
93
93
93

%
7
7
7
7

148800
166002
185194
206445

остали
11200
12495
13939
15570

укупно
160000
178497
199133
222015

1880
1890
1900
1910

Годишњи прираштај
у Црној Гори у %

период Срба

1.1

осталих

1.1

укупан

1.11880‒1910
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САД и Канада

Литература о исељавању Срба у Северну Америку, превасходно у САД, је невелика и 
није сасвим поуздана.45 Извори којима располажемо су америчког и канадског порекла; они 
су дигитализовани и доступни на интернету.

Два америчка извора сведоче о броју Срба у САД у наведеном периоду. То су статистика 
имиграције у САД од 1820. до 1910. и попис становништва САД из 1910. године.46 

Статистика имиграције, између осталог, пружа податке о броју примљених досељеника по 
земљи порекла, земљи последњег сталног боравка и по народности.47 Подаци о народности 
имиграната почели су да се прикупљају тек од 1899, тако да, када је реч о Аустро-Угарској, 
није ни приближно могуће проценити колико се Срба доселило.48 Србија и Црна Гора, као 
земље порекла и/или последњег сталног боравка имиграната, су први пут уврштене у ста-
тистику такође 1899.49 Највећи и нерешиви проблем код овог извора, када су у питању до-
сељеници Срби, је у начину класификације. Наиме, као земље порекла, односно последњег 
сталног боравка, у једну рубрику су, заједно, уврштене Бугарска, Србија и Црна Гора, тако 
да је немогуће разлучити колико је досељеника дошло из сваке од њих понаособ. Када је 
реч о класификацији имиграната по народности, Срби опет нису издвојени у засебну кате-
горију. Вероватно руководећи се тада постојећим политичким оквирима држава, односно 
покрајина, Американци су дефинисали три рубрике народности релевантне за српски на-
род: 1) Бугари, Србијанци50, Црногорци; 2) Хрвати, Словенци; 3) Далматинци, Босанци и 
Херцеговци. Дакле, на основу статистике имиграције је могуће утврдити укупан број досе-
љеника јужних Словена, али није могуће утврдити број досељеника Срба. Сем тога, нису сви 
имигранти дуго, а посебно не трајно остајали у САД, већ су се враћали домовима. Другим 
речима, да би се видео миграциони салдо, било би потребно имати и статистику имиграната 
који су напуштали ту земљу. Подаци о томе постоје само за 1908, 1909. и 1910. годину, и то 
по горе наведеним категоријама. У доњим табелама ипак доносимо податке о имиграцији 
у САД 1899-1910, пре свега ради опште слике и указивања на неке омашке у литератури.

45  e. Green balch, Our Slavic Fellow Citizens, new York, 1969, 273-274, 441-444; 460-463; М. Макале, 
наведено дело, 19-29; ј. Лакатош, наведено дело, 61-64; П. Слепчевић, Срби у Америци, Женева, 1917; 
Б. Храбак, Срби исељеници у САД до Првог светског рата Истраживања 9 (1980), 125-178; ј. Пејин, 
Исељавање из Косовског вилајета и других крајева под Турцима у САД 1906-1907, Историјски гласник 
1-2 (1985), 49-53.

46  Statistical Review of Immigration 1820-1910. Distribution of Immigrants 1850-1900, Washington, Go-
vernment Printing Office 1911, http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/3067941?n=2&imagesize; Thirteenth 
Census of the United States Taken in the Year 1910, Volume I, Population 1910. General Report and Analysis, 
Washington, Government Printing Office 1913, http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/1910.html. 

47  У оригиналу ови појмови гласе: „number of immigrants admitted by race or people and country of last 
permanent residence“, Statistical Review of Immigration, 53-80.

48  Исто, 44.

49  Исто, 40.

50  У оригиналу „Servians“, изведено из „Servia“, тј. Србија.
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Табела 35: Број имиграната примљених у САД 1899–1910. по држави последњег сталног боравка и по 
народности.51

Табела 36: Број имиграната у САД 1899–1910. чије су државе порекла Бугарска, Србија и Црна Гора.52

51  Statistical Review of Immigration, 53-80. М. Макале и ј. Лакатош су погрешно пренели податке о 
народности имиграната. Они су у својим делима као Хрвате означили све из америчке рубрике „Хр-
вати, Словенци“, а као Србе све из америчке рубрике „Далматинци, Босанци и Херцеговци“; и један и 
други су писали о емиграцији из Аустро-Угарске у САД, М. Макале, наведено дело, 20-21; ј. Лакатош, 
наведено дело, 62. Обојица као извор помињу аустријски Statistische Monatschrift, 1911, па је могуће да је 
грешка у тој публикацији. Ми је нисмо прегледали и извршили поређење, јер је то за овај рад неважно. 

52  Statistical Review of Immigration, 40-44.

Број примљених имиграната у САД 1899–1910. по
држави последњег сталног боравка и по народности

Аустро-Угарска

државе

Бугарска, Србија, 
Црна Гора
Турска у европи
Канада
остале државе у 
европи и свету
Укупно

Бугари, 
Србијанци,
Црногорци

Хрвати,
Словенци

народност
Далматинци,

Босанци и
Херцеговци

заједно

29140 331154 31047 391341

37744 157 45 37946

26916
2335

1256

97391

155
1980

2097

335543

44
232

328

31696

27115
4547

3681

464630

Имигранти у САД 1899–1910. из Бугарске,
Србије, Црне ГореГодина

мушкарци
?

102
551
765

1699
1234
1990
4561

11165
10560

966
4545

38138

жене
?
6

106
86
62
91
53

105
194
267

88
192

1250

укупно
52

108
657
851

1761
1325
2043
4666

11359
10827

1054
4737

39440

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Укупно
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Табела 37: Број странаца имиграната који су примљени у САД и број странаца емиграната који су 
напустили САД 1908–1910. по народности.53

53  Исто, 383.

Број странаца имиграната примљених у САД и странаца емиграната
који су напустили САД 1908–1910. по народности

странци имигранти
странци емигранти
више имиграната

Бугари, 
Србијанци,
Црногорци

Хрвати,
Словенци

народност

Далматинци,
Босанци и

Херцеговци
заједно

39590 80215 10546 130351
11107 44736 1993 57836
28483 35479 8553 72515
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Попис становништва САД из 1910. пружа податке о броју становника по земљи порекла 
и по матерњем језику. За нашу тему је занчајно да су као земље порекла у посебне рубрике 
издвојене Аустрија, Угарска, Србија, Црна Гора, Бугарска и Турска у европи. језици су раз-
врстани у следеће категорије: 1) словеначки; 2) српско-хрватски са подгрупама а) хрватски, 
б) далматински, в) србијански и г) црногорски; 3) бугарски; 4) „неодређен словенски“. За 
подгрупе „српско-хрватског“ је у попису дато објашњење да су уврштене како би се означиле 
постојеће верске и политичке разлике унутар популације којој је тај језик матерњи. Да би се 
олакшало поређење пописа са статистиком имиграције уврштене су подгрупе „далматински 
језик“ и „црногорски језик“, с тим што се додаје да се „далматински језик“ највећим делом 
може сматрати „хрватским“, а „црногорски“ „србијанским“. „Босански језик“ и „херцеговачки 
језик“ су у главним табелама пописа подведени под „србијански језик“ зато што је зане-
марљиво мали број људи изјавио да им је један од њих матерњи („босански“ 209 и „херцего-
вачки“ 214 особа). Категорија „неодређен словенски“ обухвата људе који су пописивачима 
изјављивали да говоре „словенски“55 или „славонски“ језик; према објашњењу из пописа, у 
ову категорију је сигурно грешком уписан и одређен број људи чији су матерњи језици били 
словачки или словеначки, но које пописивачи нису добро разумели због сличности назива, 
па су уписивали „словенски“.56 

Уз све горе наведене ограде и погрешне и бесмислене називе језика, попис становништва 
САД из 1910. године је за нашу тему бољи извор од статистике имиграције. Резултате изно-
симо у следећој табели.

55  У оригиналу стоје три назива: „Slav“, „Slavic“ или „Slavish“,  што ми не можемо да преведемо на 
српски другачије него једним називом, „словенски“.

56  Thirteenth Census of the United States Taken in the Year 1910, Volume I, 960-961. Назив за „српско-хр-
ватски језик“ у оригиналу је „Serbo-Croatian“, а за „србијански језик“ је „Servian“; назив за „неодређен 
словенски језик“ у оригиналу је „Slavic, not specified“.
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Табела 39: Становништво САД рођено у иностранству и њихова деца по земљи порекла и по 
матерњем језику 1910.57

Срба је, дакле, било најмање 30275 (особе којима је матерњи језик био „србијански“ и 
„црногорски“), а колико их је још пописано у категоријама „хрватски“, „далматински“ и 
„неодређен словенски“ језик, не може се знати. 

Закон у САД забрањује званично и обавезно изјашњавање становништва по верској 
припадности, тако да ова категорија не постоји у америчким пописима. Ипак, Пописни завод 
САД је у периоду од 1906. до 1936. посебно, мимо пописа, прикупљао податке о религији 

57  Исто, 968-969. У оригиналу је употребљен термин „Foreign white stock“ који смо ми превели као 
„становништво рођено у иностранству и њихова деца“, а који означава имигранте беле расе и њихову 
децу рођену било из брака двоје имиграната било из брака у коме је само један родитељ имигрант. 
Скрећемо пажњу да смо Табелу 35 саставили на основу детаљне табеле из пописа, јер у њему постоји 
и једна сумарна табела становништва само по матерњем језику, чији се подаци разликују, иако готово 
занемарљиво, од ових које наводимо. Откуда та разлика, не можемо рећи, Исто, 963. Перо Слепчевић 
је објавио податке из те сумарне табеле становништва по матерњем језику, с тим што је погрешно 
превео „Servian“ као српски уместо као „србијански“ језик,  наведено дело, 10-11.

Становништво рођено у иностранству и њихова деца у САД 
по земљи порекла и по матерњем језику 1910.

матерњи језик Аустрија Угарска Румунија Бугарска Србија
13304

0
5460

81094
0

174943
21821

296622

5613
0
0

11140
1947
7919
9367

35986

60
0
0
0

53
0
0

113

27
0
0
0

11235
0

24
11286

5122
0
0

51
0
0
0

5173

србијански
црногорски
далматински
хрватски
бугарски
словеначки
неодређен словенски
укупно

матерњи језик Црна Гора Турска 
у европи

Друге европске 
земље

Турска
у Азији

укупно

1359
3795

0
0
0
0

134
5288

856
71

0
60

5852
0

242
7081

0
0
0
0
0

56
0

56

68
0
0
0
0
0
0

68

26409
3866
5460

92345
19087

182918
31588

361673

србијански
црногорски
далматински
хрватски
бугарски
словеначки
неодређен словенски
укупно
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становништва, и то од верских организација.58 Перо Слепчевић такође наводи да су подаци о 
верској припадности становништва скупљани на посебан начин и, позивајући се на резултате 
из 1914.  (објављене 1915) тврди да је у тада у САД било 64000 становника српско-православ-
не вере. При томе се, међутим, не позива на конкретан извор.59 Ми нисмо могли да дођемо 
до статистика становништва по вери које је објавио Пописни завод САД, али смо податке о 
томе нашли у једној књизи аутора Макама Фелана, објављеној 1916. Они потичу из 1915. и 
према њима је у САД те године било 60000 житеља српско-православне вере.60 

Дакле, о броју Срба у САД се поуздано може рећи да их је 1910. године било најмање 
30275, а вероватно и неколико десетина хиљада више, али је њихов тачан број немогуће 
утврдити.

Канадски попис житељства из 1911. не бележи Србију ни Црну Гору као земље порек-
ла становништва, нема рубрику српско-православна вероисповест, нити садржи податке 
о матерњем језику, па број особа пореклом из Аустро-Угарске који јесте наведен у попису 
не користи нашем истраживању.61 Објављени статистички прегледи имиграната у Канаду, 
састављени на основу бродских листа, садрже податке о етничком пореклу досељеника. На 
жалост, овде су Срби утопљени у збирни назив „југословени“, а да ли је тако и у самим изво-
рима, не знамо. Овим појмом нису били обухваћени Бугари. Статистика се односи на период 
од 1896. до 1915. године, с тим да „југословени“ нису забележени пре 1900/1901; преглед је 
израђен по фискалним годинама (од 1. јула до 30. јуна наредне године) до 1908, а од тада по 
календарским годинама. Илустрације ради, преносимо податке о „југословенима“ досељеним 
у Канаду до 1915. године.62 

Као и код статистике досељеника у САД, и овде ваља имати на уму да је реч о једностра-
ном податку, јер се без статистике исељеника не може знати миграциони салдо. 

58  http://www.census.gov/prod/www/religion.htm

59  П. Слепчевић, наведено дело, 15.

60  M. Phelan, Handbook of all Denominations, containing an account of their origin and history; a statement 
of their faith and usages; together with the latest statistics on their activities, location and strength. Nineteen 
Fifteen, nashville, dallas, richmond, 1916, 82, http://www.archive.org/details/handbookofallden00phel 

61  Fifth Census of Canada 1911, Volume II, Religions, Origins, Birthplace, Citizenship, Literacy and In-
firmities by Provincies, Districts and Sub-Districts, Otawa, 1913, 2-3, 442-443, http://www.archive.org/
stream/fifthcensusofcan02cana. Special Report on the Foreign Born Population of Canada. Abstracted from 
the Records of the Fifth Census of Canada June 1911, Otawa, 1915, 10, 26. http://www.archive.org/stream/
specialreportonf00canarich#page/n3/mode/2up. 

62 http://www.theshipslist.com/research/canadarecords.htm; 
         http://www.theshipslist.com/Forms/canadastats.htm.
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Укупна процена

Процена укупног броја Срба представља збир раније добијених резултата по појединим 
државама, односно покрајинама. Због неуједначеног начина пописивања становништва по 
матерњем језику у Угарској, у обзир је узет само број православног српског становништва. 
једино тако се може пратити годишњи геометријски прираштај и поредити са прираштајем 
у другим областима. То значи да је из укупног збира искључен непознат број Срба из Угарске 
неправославних вероисповести у 1880. и 1890. години, 9012 у 1900. и 7085 неправославних 
Срба у  1910. години. Исто тако, из укупног збира су искључени Срби из САД и Канаде, јер 
се њихов број не може поуздано да процени у контексту потреба овог рада.

Имајући у виду све раније наведене ограде, у доњим табелама износимо процену укупног 
броја Срба, њиховног процентуалног распореда по државама и покрајинама и поређење 
њиховог геометријског годишњег прираштаја од 1880. до 1910. године.
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Табела 41: Процена броја Срба 1880–1910. и њиховог процентуалног распореда по државама.

Табела 42: Процена годишњег геометријског прираштаја Срба 1880–1910 у државама и покрајинама 
у процентима.

Ове табеле показују лагани, али континуирани процес концентрације српског станов-
ништва у Србији. Ипак, тек је на почетку 20. века број Срба у Србији постао једва натполо-
вичан у односу на укупну српску популацију. У Србији је проценат годишњег геометријског 
прираштаја Срба био висок, у Босни и Херцеговини нормалан, а у осталим крајевима низак. 
У том смислу је убедљиво најгоре стање било у Угарској, мада је заиста упечатљива чињеница 

Број Србагодина

Србија Аустро-Угарска Турска Црна Гора Укупно
број број број број број

1538159 1466501 169575 148800 33230351880
1890
1900
1910

1955944 1684929 189366 166002 3996241
2298551 1858174 217615 185194 4559534
2778706 2034637 280031 206445 5299819

% % % % %
46.3 44.1 5.1 4.5 100.0
48.9 42.2 4.7 4.2 100.0
50.4 40.8 4.8 4.1 100.0
52.4 38.4 5.3 3.9 100.0

Годишњи геометријски прираштај Срба у процентима у
Србији Угарској Хрватској и Славонији Далмацији

1880–1890 1880–1890 1880–18901884–1890
1890–1900
1900–1910
1884–1910

1890–1900 1890–1900 1890–1900

1900–1910 1900–1910 1900–1910

1880–1910 1880–1910 1880–1910

2.43 0.75 1.32 0.9
1.63 0.44 0.77 1.02
1.91 0.58 0.59 0.9
1.92 0.59 0.89 0.94

Босни и Херцеговини Старој Србији Црној Гори
северно од Шар-планине јужно од Шар-планине1879–1885

1885–1895
1895–1910
1879–1910

1881–1899
1899–1910
1881–1910 1881–1910 1880–1910

2.36
1.66 1.11
1.37 1.03
1.65 1.08 4.75 1.1

Табела 43: Процена годишњег геометријског 
прираштаја Срба 1880–1910. у процентима.

Годишњи прираштај у %период
1.86
1.33
1.52
1.57

1880‒1890
1890‒1900
1900‒1910
1880‒1910
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да је геометријски прираштај Срба у Угарској, Хрватској и Славонији и Далмацији био нижи 
него у делу Старе Србије северно од Шар планине.  

У овом раду су само констатоване неке озбиљне појаве у историји српског народа и по-
негде су сугерисани њихови могући узроци. Да би се они заиста утврдили, потребна су даља 
компаративна истраживања српске демографске и друштвене историје на свим просторима 
где су Срби живели уз употребу статистичких извора. 

NUMBER OF SERBS 1880–1910: AN ESTIMATE

Summary:

this paper deals with the number of Serbs from 1880 to 1910. It is mostly based on official statistical 
data. there were 1,693,337 Serbs in the Kingdom of Serbia in 1884, or 89 % of its total population; that 
number increased to 2,778,706 in 1910, or 95.4 % of country’s population. Yearly geometrical population 
growth rate of Serbs in Serbia 1884-1910 was 1.92 %. In Hungary proper (i.e. excluding Croatia and Slavonia) 
there were 380,707 Orthodox Serbs in 1880 (2.8 % of total population), and 454,431 (2.5 %) in 1910. their 
yearly geometrical population growth rate 1880-1910 was 0.59 %. due to some inconsistencies in registering 
population according to mother tongue in Hungarian censuses of 1880, 1890, 1900 and 1910, described in 
detail in the paper, several thousands of other than orthodox Serbs are excluded from above stated figures. 
there were 497,746 Serbs in Croatia and Slavonia in 1880 (26.3 % of total population) and 649,453 in 1910 (24.9 
% of total population). their yearly geometrical population growth rate 1880-1910 was 0.89 %. In dalmatia, 
there were 79,584 Serbs in 1880 (16.7 % of total population) and 105,335 in 1910 (16.3 % of total population). 
their yearly geometrical population growth rate 1880-1910 was 0.94 %. In 1879 496,761 Serbs lived in bosnia 
and Herzegovina (42.9 % of total population); their number increased to 825,418 in 1910, comprising 43.5 % 
of total population. Yearly geometrical population growth rate of Serbs 1879-1910 in bosnia and Herzegovina 
was 1.65 %. according to the official Ottoman state census of 1881, there were 152,944 Serbs in parts of Old 
Serbia north of Šar Mountain (sanjaks Pljevlja, novi Pazar/Sjenica, Prishtina, Prizren, Peć) or 30.5 % of total 
population; in regions south of Šar Mountain (sanjaks Skopje, kazas Veles, Prilep, Kičevo, debar) there were 
18,513 Serbs or 3.7 % of total population. aggregate number of Serbs in Old Serbia in 1881 was 171,457 or 17.7 
% of total population. Since there are no other reliable state census data for whole Old Serbia after 1881, church 
censuses had to be used in order to estimate the number of Serbs; however, they lack data on other population. 
according to these sources, there were 208,870 Serbs in parts of Old Serbia north of Šar Mountain in 1910  
71,161 Serbs in regions south of Šar Mountain, i.e. 280, 031 Serbs in total. Yearly geometrical population growth 
rate of Serbs north of Šar Mountain 1881-1910 was 1.8 %; the same rate was 4.75 % in regions South of Šar 
Mountain. Such discrepancy can be explained by the fact that in regions south of Šar Mountain changes in 
numbers of one Christian nationality (Serb, bulgarian, Greek etc.) depended mainly on successes of respective 
national propaganda. Since the general counting of population was not conducted in Montenegro before 1910, 
an estimate of its population given by a German traveler, bernhard Schwarz, in approximately 1880 has to 
be used. according to that source, there were around 160000 inhabitants in Montenegro, and 93% of them 
(148, 800) were Serbs, as we have calculated. State census of 1910 showed that there were 206,445 Serbs in 
Montenegro (93 % of total population). Yearly geometrical population growth rate of Serbs in Montenegro 
1880–1910 was 1.1 %. Immigration of Serbs into the uSa and Canada became, so to speak, significant and thus 
officially recorded in the first decade of 20th century. However, the official united States and Canada records do 
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not contain exact figures of Serbian immigrants, for they were registered together with other balkan peoples 
(Croats, Slovenes or bulgarians). number of Serbs in the uSa in 1910 can be estimated between 30,075 and 
60,000; it is impossible to give any estimation for Canada, for the only reliable sources for that country are 
ship lists of immigrants, which show that 17,809 Yugoslavs came to Canada 1900–1915. How many stayed in 
Canada or how many of them were Serbs cannot be said. 

Having estimated the number of Serbs in referent years 1880, 1890, and 1900 in countries or provinces 
where censuses were not taken in these years, we were able to give estimates about total number of Serbs 1880-
1910 and their distribution in all previously mentioned countries or regions, apart from the uSa and Canada. 
total number of Serbs was estimated at 3,323,035 (46.3% in the Kingdom of Serbia) in 1880 and 5,299,819 (52.4 
% in the Kingdom of Serbia) in 1910. Yearly geometrical population growth rate of Serbs 1880–1910 was 1.57%. 

the paper also contains number and distribution of Serbs in major administrative districts in all countries 
or provinces in years 1880, 1890, 1900 and 1910. 

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( ев. бр. 177014).
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Радош Љушић
Филозофски факултет

Београд

ВЛАДЕ У КНЕЖЕВИНИ И КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
(1805–1918)

Апстракт: У раду је приказан развој извршне власти у Кнежевини и Краљевини Србији, у 
периоду од 1805. до 1918. године. Врховни орган извршне власти променио је више назива: 
Правителствујушчи совјет, Размотрилиште попечитељстава, Централно правленије и 
Министарски савет. За време Првог српског устанка развој извршне власти био је ограничен 
скромним устаничким знањима о држави и њеном уређењу. Уставни закони из 1805, 1808. 
и 1811. године регулисали су, између осталог, и делокруг рада извршне власти. Књажеска 
канцеларија, која је постојала за све време прве владавине кнеза Милоша (1815–1839) пред-
стављала је зачетника будуће кнежеве владе. Устав из 1838. године, те  Устројеније Књажеске 
канцеларије и Устројеније Централнога правленија из 1839. године, обезбедили су постоја-
ност и прописали делокруг рада извршној власти. Централно правленије је измењено 1862. 
године када се успоставља Министарски савет, чиме је влада коначно почела да заузима место 
које јој у пирамиди власти припада. Анализом изградње правне државе и установе владе 
приказане су борбе на политичкој сцени Кнежевине и Краљевине Србије и однос извршне 
према законодавној власти. На крају су представљене тешкоће око састављања и рада влада, 
те њихови програми. Рад је написан на основу објављених и необјављених извора српске 
провенијенције.

Кључне речи: Влада, Правитељствујушчи совјет, Размотрилиште попечитељстава, Централно 
правленије, Министарски савет, попечитељ, министарство, закон, устав.

* * *

Установом Владе, односно извршне власти у Србији 19. и 20. века, нико се у целини није 
бавио. Све што је учињено јесу објављивања, уз уставе или самостално, састава српских 
Влада од 1805. до 2001. године. Први покушај учинио је још Вук Караџић у свом чувеном 
раду Правитељствујушчи Совјет сербски за времена Кара-Ђорђијева (1860). Ако се изузму 
дела у којима је приказана историја српског народа у целини, или у одређеним времен-
ским периодима, само четири рада посвећена су појединим владама – Ђорђа С. Симића, 
Јована Ђ. Авакумовића, Николе Пашића и Николе Христића, а један владама у Првом 
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светском рату. Њима се могу придружити више  биографија српских политичара и држав-
ника који су обављали дужност председника Владе: илија Гарашанин, Ђорђе Симић, Владан 
Ђорђевић, Никола Пашић, као и неколико студија о институцији Владе (нпр. Милована 
Ђ. Миловановића). Није се даље отишло ни у погледу објављивања архивске грађе о раду 
српских Влада, али две књиге вредне су помена: Записници седница Министарског савета 
Србије 1862–1898, и Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918. 

Један од разлога томе јесте чињеница да је Србија као самостална држава постојала до 
1918. године, а од тада као саставни део монархистичке и социјалистичке Југославије, по-
том у дуалистичкој заједници са Црном Гором, те поново самостално од 2006. године. Њен 
развој током 19. века текао је успорено и поступно. Србија Београдског пашалука била је 
фактички независна током Првог устанка, да би после Другог устанка (1815) стекла аутоно-
мију. Временом њен аутономни статус оснажен је: Хатишерифима 1830. и 1833. и Париским 
мировним уговором (1856). Берлински конгрес (1878) признао је Србији статус независне 
државе. извршна власт у Србији развијала се у складу са оваквим државноправним током. 
Од Хатишерифа из 1830. године, она носи званично име Кнежевна Србија, а од 1882. године 
Краљевина Србија. 

Појам попечитељ први пут се јавља 1805. године у нацрту закона о Правитељствујушчем 
совјету (“За памјат”) Божидара Грујовића. Нема сумње да код Грујовића овај појам значи 
исто што и министар. Попечитељ се поново помиње крајем 1808. године у Родофиникиновој 
забелешци о уређењу Србије. Руски конзул није био начисто са тиме како би се називали 
министри у Србији, односно извршна власт која је била у саставу Сената, али је двојицу од 
петорице министара назвао попечитељима. Овај израз прихватио је Михаило Грујовић, брат 
Божидарев, и унео га у уставни закон из 1811. године и он је остао дуго у употреби. У Русији 
попечитељ није био исто што и министар, већ се њиме називао окружни школски начелник. 
Док су се Срби борили за државу и потом док су били аутономна провинција турске, Руси 
су сматрали да немају право на министарства, јер њих могу да имају само независне државе. 
Дакле, Руси, а затим и Срби, будући да је идеја о Савету руска, прихватили су ово звање од 
мањег значаја да не би повредили осетљивост Порте и оно је као такво ушло у све наше уставе 
и законе до велике реформе кнеза Михаила  1862. године. 

За све време постојања Кнежевине и Краљевине Србије назив Влада није био у зва-
ничној употреби. Овај уобичајени термин замењиван је појмовима: Правителствујушчи 
совјет, или само Совјет (Савет), Размотрилиште попечитељства, Централно правленије 
и Министарски савет.  Појам Влада је у употреби уочи српско-турских ратова, па се акционо 
министарство назива још и “акциона влада”, “Ристићева влада”, “влада чисте уставности”, 
“влада Краљевског намесништва” и томе слично. Све чешће се од тог доба у говору користи 
и појам Кабинет. “Овако образован кабинет имао је већ ту недаћу што је кнезу био мало 
повољан”, пише Милан Пироћанац у својим Белешкама у време када је постао председник 
Министарског савета (1880). Касније је овај термин све чешће коришћен, чак више него 
појам Влада.

Министарски савет званично је остао до 1945. године у употреби. Од тада настају учестале 
промене овог појма: Извршни одбор АВНОЈА, Национални комитет ослобођења Југославије, 
Народна Влада Србије, Извршно веће Скупштине СРС, Републичко извршно веће и коначно 
Влада Републике Србије. Дакле тек од 1991. године појам Влада је у званичној употреби.
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Правителствујушчи совјет сербски (1805–1813)
 

Савремена српска држава васкрсла је напором побуњеног народа, који је од првог уста-
ничког дана започео да ствара државне установе, међу њима и извршну власт. изабравши 
Карађорђа за предводника, Народна скупштина је преузела на себе улогу највише власти, 
препустивши вожду предводништво у рату и још недовољно одређену улогу извршиоца 
власти. избором Карађорђа за вожда, на Збору у Орашцу, Срби су направили први озбиљан 
корак у организацији државне управе. Ратовање их је онемогућило да се овом послу посвете 
све до пролећа 1805. године. Долазак Божидара Грујовића у устаничку Србију био је пресудан 
у погледу организовања врховне земаљске власти, самим тиме и извршне власти.

Народна скупштина и вожд били су једини врховни органи власти до оснивања 
Правитељствујушчег совјета. тек настала опозиција вожду, приморала га је да на Скупштини 
у Пећанима (април 1805) расправља о организацији државне управе. Ови разговори наста-
вљени су у  војном логору испред Ужица, у јулу, када је донета одлука да се Совјет оснује и 
смести у манастиру Боговађи. Остале појединости нису познате, па ни када ни како је ова 
идеја имала да се спроведе у дело. Вероватно је тада донета само начелна одлука о оснивању, 
коју су измениле нове ратне и политичке прилике.

Руси су подстакли Проту Матеју Ненадовића, током његовог боравка у Петрограду, 
крајем 1804. године, да поради на оснивању Совјета. Ради  остварења ове идеје он је ан-
гажовао Божидара Грујовића, који је саставио више званичних аката, од којих су сачувана 
само два: “За памјат” и “Слово” (средина августа 1805). Ова два правна акта односе се на две 
институције – Правителствујушчи совјет и поглавара земље (вожда). Они су послужили као 
основ свим потоњим уставним законима: 1805, 1808. и 1811. године. 

“За памјат”, или како га је Прота Ненадовић назвао “устројеније Совјета”, предвиђао је 
извршну власт (“Началниј правителствујушчи совјет народни”) као представничко тело 12 
нахија Београдског пашалука. Свака нахија давала би по једног совјетнка, а најспособнији 
био би председатељ. Овим је била предвиђена функција председника Владе – “поглавар или 
председатељ бити ће први у Совјету”. Он председава седницама, издаје заповести, изврша-
ва одлуке Совјета и ужива поверење совјетника “као отац”, а кад се саветници не сложе у 
погледу доношења одлуке, “он једној половини право дати може”. Грујовић је остављао и мо-
гућност да председничка функција буде ротирајућа, сваки совјетник био би једном годишње 
председавајући. Уколико се председник не био мењао, потпредседници би се смењивали. 
Ова дилема, о сталном и ротираућем председнику, нешто модификована, остала је до краја 
Устанка, док су владалачке прерогативе препуштене вожду.

Савет се делио на две целине: прву је чинила Влада, састављена од шест попечитеља: 
војни, финансија (“хазне” или “касе вилајетске”), правде (“велики судија”), просвете и цркве, 
иностраних дела и  унутрашњих дела (“мира, реда и трудољубија”). По потреби, нека од ових 
министарстава могла би се спојити – војска са унутрашњим делима и правда и просвета. 
Дужности министара више су наговештене него што су прописане, али је, што ваља истаћи, 
предвиђена њихова одговорност за рад. Осталих шест саветника помагали би попечитеље у 
свему, бавећи се “вилајетским пословима”. Совјет би имао председатеља, секретара, писаре, 
књигоноше, момке, свој печат и био би смештен у манастиру Боговађи.

Поред Грујовића, и донекле Проте Матеје, никоме у Србији, тада, није било сасвим јасно 
каква ће то бити установа Правителствујушчи совјет и чиме ће се све бавити, осим суђењем.

Уверен да оснивањем Совјета ограничава вождову власт, Прота Матеја   наступао је опрез-
но и вешто, па је о Грујовићевом нацрту затражио мишљење митрополита Стратимировића. 
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Уследио је одговор у којем је истакнуто да је идеја добра, уз предлог да се уместо “провизо-
ријално правленије” назове “междувременоје правленије”. “Будите у слоги и почитујте и слу-
шајте и зашчичавајте ваше власти; у њему [Совјету] ви само да сте члени; а он [вожд] глава”, 
поручивао им је митрополит Стратимировић и поредлагао личност за председника Владе.

Подржани од Стратимировића, Ненадовићи су извршили притисак на Карађорђа да  
званично оснује Совјет. Због тешких ратних операција – Карановац, Ужице, иванковац –  
он није могао да се конституише. Пошто су завршене ратне операције око Ужица и пошто 
су добили подршку Милана Обреновића и Симе Марковића, Ненадовићи су се вратили у 
Бранковину с намером да припреме Скупштину у Боговађи. За то време Вожд, Миленко 
Стојковић и Петар Добрњац тукли су се са Хафис-пашом на иванковцу. Када је добио позив 
од Ненадовића да дође у Боговађу на Скупштину, Вожд је схватио да је враг однео шалу, 
па је одлучио да он преузме иницијативу и сазвао је Скупштину у Борку, и на њу позвао 
Ненадовиће и све окупљене у Боговађи. Они нису имали смелости да се не одазову позиву 
и Скупштина је одржана у Борку на Велику Госпојину, 15/27. августа 1805. године. Чини се 
да на Скупштини више није расправљано о оснивању Совјета, пошто је таква одлука већ 
постојала, те је Карађорђе дозволио Проти Матеји да изабере совјетнике и да се са њима 
смести у Вољавчи, а не у Боговађи, како је раније решено. Овим чином вожд је кажњавао 
непокорне, показујући да Савет у потпуности зависи од њега. Није нимало случајно што им 
је за седиште одредио неприступачну Вољавчу. Овим чином вожд је потиснуо Ненадовиће 
и опозицију у погледу успостављања првенства у врховној власти, али је и сам изгубио, јер 
је из, за сада непознатих разлога, изостао церемонијал његовог миропомазања. 

Различити подаци о оснивању Савета не допуштају да се изричито тврди када је настала 
ова установа врховне власти у Србији. Нема сумње да је  о Савету било речи на Пећанској 
скупштини (април), а да је одлука о његовом оснивању пала у војном логору у Ужичкој нахији 
(јули), пре напада на Карановац и Ужице. У војном логору нашле су се све српске старешине 
са претходне Скуштине, са Карађорђем и Протом Матејом, па су могле донети такву одлуку. 
Ратне операције на Карановцу, Ужицу и иванковцу онемогућиле су њено остварење, које се 
коначно десило на Велику Госпојину у Борку.

Савет није дуго остао у Вољавчи, већ је, после једне посете Карађорђа, крајем септембра 
или почетком октобра 1805. године, пресељен у Боговађу. Он се, после два месеца рада у 
Боговођи, преместио у ослобођено Смедерево, вероватно крајем новембра 1805. године. треће 
седиште Савета био је Београд, од лета 1807. године и остао све до пропасти Првог устанка.

Услови за рад нису били повољни ни у Вољавчи ни у Боговађи. Незадовољни скоро 
потпуном изолацијом, саветници су више волели да се са турцима туку него да синодују 
у  запустелом манастиру. У манастиру Боговађи било им је пријатније, јер им је игуман 
уступио своју собу за одржавање седница. Кад им је пристигао канцеларијски материјал, 
започели су озбиљно радити: “по чистој својој совести судити” и састављати правне прописе 
о организацији државне власти и организацији правосуђа. Прота Матеја био је толико за-
довољан да је записао: “сад нам се чини да није лепше ни у цара”! У Смедереву је Савет био 
смештен у пристојну кућу, док су совјетници имали квартире у посебним кућама. “Дођемо 
у Смедерево, у наши царева и деспота град, и све како ваља понамештамо”, бележи Прота 
Матеја. На видном месту, у просторијама Совјета,  окачена је слика цара Душана. Савет је 
остао у Смедереву до краја пролећа 1807. године, када је премештен у Београд, пре него 
ће приспети руски изасланик Родофиникин. Београд је био његово последње одредиште. 
Помињу се три зграде у којима је заседао Совјет: Делијски конак, двор дахије Аганлије и 
текија. Једно је сигурно да је Совјет био смештен у згради дервишког реда за верске обреде 
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текији и, вероватно у једној од две поменуте зграде; пре ће бити у Делијском конаку, али не 
може се тврдити са сигурношћу. Вук пише да је кућа Совјета била велика, а Бантиш-Каменски 
да је била мала и од камена саграђена. текија је била споља једноспратна због нагиба терена, 
а из дворишта двоспратна, с пет прозора, покривена ћеремидом.  Око ње налазило се турско 
гробље. Цео Совјет био је у њој смештен – совјетници су заседали у највећој соби, писари 
ћитабили у мањим, док је пред вратима зграде увек стајао један чувар (каваз), који никоме 
није допуштао да улази са пусатом (оружјем). текија је срушена 1892. године.   

Осим наведеног правног списа “За памјат”, Божа Грујовић је урадио још један уставни 
закон (1805), а до краја Устанка настала су још два (1808. и 1811. године). Савет је коначно 
конституисан на Народној скупштини одржаној у Смедереву децембра 1805. године. Пре 
Скупштине и на њој водила се огорчена борба ко ће бити председник Савета и коме ће 
припадати врховна власт. У Боговађи, октобра 1805. године, Савет је изабрао Карађорђа за 
“председатеља врховног Совјета народња”. Карађорђе је постао и вожд Срба и председник 
Савета, обавезан да извршава одлуке Савета. Потом је опозиција на Скупштини покушала 
да прогласи Савет врховном влашћу у Србији, чему се вожд успротивио, претњом да ће  је 
растурити са својим наоружаним момцима. Нађено је компромисно решење: Прота Матеја 
је постао председник а вожд врховни председник Савета. “Господин Кара-Ђорђе, он је начал-
ник свога Совјета, а Господин отац Прота место његово занимајет”, писао је Бжа Грујовић. 
Прихваћено је једно чудно привремено решење о два председника једне установе, а да нису 
разграничене њихове дужности и обавезе. Устаници нису успевали да изађу из овог, за њих, 
зачараног круга. 

Уредба о Савету усвојена је на заједничкој седници Скупштине и Савета, 19. новембра/7. 
децембра 1805.  Савет је добио врховну власт: “Ми хоћемо и у име целога народа дајемо вр-
ховњу власт правленија Собору народњему, кој је добио име Совјета народња и кои се састои 
из кметова от свију нахија, с једним секретаром следователо”. Ван сумње је чињеница да је 
Савету припала врховна управа, извршна власт, али није јасно прописано, нити је то било 
јасно законописцу, а поготово учесницима ових бурних догађаја, у чијим рукама је законо-
давна власт.  и ова дилема трајала је током целог Устанка. “и овај Совјет народњи са свим 
властима и делима управља – како ти судом, хазном, урежденијем вутреним, воинством и 
проче”. Битно је нагласити да су сами саветици сматрали да је њима припала највиша власт 
и да су се тако понашали. такво уверење проистицало је из следећег става Уредбе о Савету: 
“Дајемо Совјету народњу врховну власт заповести издавати, сваком  мирском и свјашчени-
ческом, како поглаваром, кнезовом, војводом и свим вообшће Сербљем, тако и архијереом 
и свему свешченству”. Сви су били дужни да се покоравају Савету, будући да му је дата “сва 
вилајетска власт”.

Савету је припало право да у Србији заснује све установе. Он управља народном благај-
ном, сакупља порез, држи скеле и беглук. Дужан је да набавља оружје,  муницију и да их дели 
народу. Свим старешинама које је изабрао народ – војводама, кнезовима, буљубашама издаће 
дипломе и указе. Управља смедеревским градом, а потчињени су му и сви остали градски 
комаданти. Савету припада и највиша судска власт и ради као Суд вилајетски (ранији називи: 
Врховни суд, Велики суд народни). Само он има право да изриче смртну казну. Као што је 
наглашено, Саветов привремени председник је Прота Матеја (изнад кога је вожд), док сви 
остали саветници “једнаку власт имаду судити и советовати се”. 

иако су остале неке недоумице око законодавне власти и председничке фунције, Уредба 
јасно прописује: “и што год Совјет уради – тако да буде”! Не само током устанка, већ скоро 
током целе прве половине 19. века, законописци и устаници нису знали и нису били способни 
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да јасно изврше поделу власти. На истој Скупштини Карађорђу је дата неограничена власт у 
војним пословима, као врховном команданту, а не као врховном председнику Савета.

Крајем 1805. године Србија је добила потпуну политичку, судску, финансијску и војну 
организацију. Према једном попису старешина, чини се да су и функције тако распоређене, 
иако се не помињу министарска места. До оснивања Совјета, врховна власт била је у рука-
ма вожда и Скупштине. тек настала опозиција успела је да ограничи вождову власт овом 
установом и њеним правима. У пракси, иако је био битан чинилац у деоби врховне власти, 
вожд је и даље био неприкосновен господар: “Совјет се није смео Кара-Ђорђију супротити 
ни у чему, а Кара-Ђорђије могао је Совјету заповједати”, с правом је тврдио Вук Караџић, 
који је ову борбу вожда и опозиције (којој је припадао и Савет) окарактерисао као “отимање 
ондашњјех великаша око власти”. 

Више због тога што је идеја  о Савету руског порекла, а не због значаја, истичемо да се  
руски посланик К. К. Родофиникин позабавио овом установом у свом нацрту “Основаније 
правитељства сербскаго”. Родофиникин је врховну власт предвидео за књаза и Сенат. Његов 
Сенат више је личио на Скупштину него на тадашњи Савет, бројао је око 55 саветника, раз-
врстаних у три категорије. На срећу вожда и Срба руски цар није одобрио овај акт, али се 
Родофиникинов утицај на вођење државних послова јако осећало.

током 1808. године, када је донет други уставни закон, односи између вожда и опози-
ције, подржаване од Руса, јако су заоштрени. Савет је био језгро опозиције са Младеном 
Миловановићем као председником. Родофиникин је морао да мири саветнике и Карађорђа 
у Борку, а потом је израдио нацрт закона о Савету, који вожд није прихватио. Нацрт није 
сачуван, али се из других аката зна да је конзул предвиђао његову реформу: део Савета пре-
растао би у Народни суд са два одељења – за кривична и грађанска дела. Други део Савета 
или Сената чинила би Влада са министрима правде, финансија, војске, трговине, иностра-
них дела, међу њима нашао се и чувар државног печата. Страх од уставне реформе коју је 
припремао руски конзул присилио је вожда да се измири са Младеном Миловановићем, 
председником Савета, човеком вештим и са развијеним осећањем државотворности. Младен 
Миловановић са иваном Југовићем и још неколико оданих старешина вожду осмислили су 
уставну рефрму 1808. године на Карађорђевој слави, Светом Клименту. На Народној скупш-
тини, одржаној на Светог Николу у Беграду, 1808. године, донет је уставни закон којим је 
конституисана врховна и локала власт у Србији. 

Узајамном обавезом, потврђеном заклетвом, Вожд и старешине донеле су следеће одлуке: 
1) Савет, команданти, војводе, кнезови и сав народ признају Карађорђа, и његово потомство, 
за врховног предводника Србије. Вожд је обећао да ће очински бринути о народу, а Савет 
признати за врховни суд. 2) Утврђује се строга субординација власти. Све заповести   и 
наредбе доносе вожд и Савет “у договору”, и оне се саопштавају овим редом: вожд Савету, 
Савет нахијским командантима, а они нижим властима. 

Овим уставним законом вожд је добио врховну власт, осигурану још и наследством. 
Мада је био обавезан на сарадњу са Саветом, чије су судске надлежности биле наглашене, 
Карађорђе је знатно учврстио свој положај и био надређен другим земаљским установама. 
Установа вожда коначно је и правно стајала изнад Савета, док се Скупштина, иако је донела 
овај акт, и не помиње. 

Карађорђу није било нимало лако да одржи првенство у вршењу власти, поготово током 
зиме 1809–1810. године, када се Миленко Стојковић од њега одметнуо, а Младен поново 
преузео да води опозицију. Потом су војни успеси подигли вожду углед (Варварин и Лозница 
– 1810), али то није било довољно да се одлаже преуређење врховне управе, посебно Савета. 
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Циљ опозиције био је не да збаци, већ да ограничи власт вожда. У то време Савет је прилично 
изгубио углед. Смрћу Милана Обреновића и придобијањем Јакова Ненадовића и Младена 
Миловановића, вожд је већ савладао отпор опозиције и на слави, Светом Клименту, уз по-
моћ Михаила Грујовића и Младена Миловановића, осмислио је уставну реформу, чији циљ 
је био стварање јаке централне власти, оличене у установи вожда и реформисаног Савета.

Реформа је изведена почетком 1811. године, на несумњиво најрепрезентативнијој 
Народној скупштини. Све одлуке прихваћене су једногласно. Уставна акта из 1811. године 
имају уговорну форму. Чланови Савета “обновително утверждавају” уставни закон из 1808. 
године и на исти полажу заклетву верности (“присјагу”). Потом су они са “војеначалницима” 
(команданти, војводе, кнезови) положили још једну заклетву “врховном Господару Георгију 
и отечеству”. Сви скупа  су се обавезали да никада неће радити на томе да на положај врхо-
вног вожда дође неко други осим Карађорђа и његових потомака. Ниједан државни посао, 
спољни или унутрашњи, ниједно наименовање војних или цивилних старешина, ниједну 
смртну казну или вечно заточење, Савет неће предузимати или решавати без знања вожда, 
а старешине без знања и сагласности вожда и Савета. Заклетву је положио и Карађорђе и 
обавезао се на то да ће: 1) одржати вечни савез са Русима, 2) владати у договору са Саветом и 
посредством њега издавати наредбе нижим властима, 3) неће изрицати најстрожије казне без 
сагласности Савета, 4) да нико неће моћи да обавља државне дужности без да је претходно 
постављен од Савета и потврђен од вожда.

Потом је издата и Уредба о Совјету, којом је ова установа сасвим реформисана, поставши 
у правом смислу  извршна власт. 

Однос Вожда и Савета је исти као и 1805. године, а то је због тога што су уставне законе 
писала два брата – Божидар и Михаило Грујовић. Вожд је са Скупштином делио законодавну 
власт, а са Саветом извршну власт, а у исто време био је и војни предводник народа. Овом 
реформом, посебно после постављања двојице нових министара уместо Миленка Стојковића 
и Петра Добрњца, вожд је коначно скршио опозицију и  приграбио сву власт у својим рукама. 
Савет је био под његовом неограниченом контролом. 

Уставном реформом извршена је потпуна субординација власти, од вожда до кмета, 
према начелу ивана Југовића: “Не да се сваки научити, али може се натерати”. Уставном 
реформом вожд је био на врхунцу своје моћи, неограничени господар, па је од тада важило 
правило – “или слушати Карађорђа или се селити из земље”.

Уопште посматрано, током целог Првог устанка, Савет је био централни орган власти, 
који је, у зависности од времена и прилика, вршио све три власти – законодавну, извршну и 
судску. У почетку његове делатности судска власт имала је предност, да би се на крају истицао 
све више као извршни орган власти.

Устаничка Влада, условно речено, будући да се за овај назив још није знало, није имала 
устаљено име, па су коришћени разни називи: Правителствујушчи совјет сербски, Совјет 
народњи сербски, Обшћенародни собор, Национални собор сербијански, Синод, Савет, Управни 
савет… Вук Караџић, аутор првог значајног рада о овој установи, мислио је да је одгова-
рајући наш термин Веће.

Размотрилиште попечитељстава (1834–1835)

У Горњој Црнући, после окончања Другог устанка, није било ни једног државног здања, 
осим куће кнеза Милоша. У кратком периоду Обреновићевог боравка у овом забитом руд-
ничком месту и није било организоване извршне власти.
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Крагујевац као престоница није се препознавао значајним објектима, јер их је било мало: 
кнежев, кнегињин и Амиџин конак и, поред других  разних здања, зграда Савета.  У њој су 
седнице држали Савет, али и Размотрилиште попечитељстава и Централно правленије. Као 
седишту административне и судске власти  временом је Крагујевцу поклањано све више 
пажње, па је остављао на путнике утисак “умилног позорија”. 

Све до стицања аутономије (1830), уз извесне изузетке, кнез Милош није посебно об-
раћао пажњу оснивању државних установа (“ми смо держава нова, јошт и неуређена, слаба” 
– обавештаво је кнез Давидовића), а када је то и чинио није у томе био упоран и доследан. 
Под притиском опозиције морао је да посвети више пажње врховним државним институ-
цијама и локалним органима власти. иако је још било лутања, нејасноћа и непознаница око 
организације и делокруга врховних органа власти, тридесетих година су разјашњени неки 
појмови и, упркос повременом кнежевом противљењу, коначно су уобличени најважнији 
државни органи.

Књажеска канцеларија је била једна од ретких институција која је постојала све време 
кнежеве прве владавине (1815–1839). Настала у Другом устанку из практичних потреба, као 
лична канцеларија кнеза Милоша, она је убрзо била толико оптерећена обавезама да је кнез 
1820. године пренео један део послова на Народну канцеларију. тридесетих година Књажеска 
канцеларија је три пута мењала свој назив: Књажески кабинет (1835), Придворна канцеларија 
(1837) и Књажеска канцеларија (1839). Посредством Канцеларије, кнез Милош је управљао 
целокупним земаљским пословима. Она је била претпостављена свим другим установама, 
све до пред сам кнежев пад. Била је састављена од неколико писара, од којих је један називан 
кнежевим секретаром, са којим је кнез обављао најважније послове. Ову дужност успешно  
је извршавао до 1835. године Димитрије Давидовић, а од тада до 1839. Јаков Живановић, 
који се подписивао као “директор Канцеларије књажеске”. 

Подела Књажеске канцеларије на два одељења – инострано и внутрење – остварена је 
1833. године, па су послови у њој раздељени у том складу. Овако подељена Канцеларија је 
остављала утисак установе кнежеве извршне власти, зачетником будуће кнежеве владе, са 
два најважнија ресора – спољним и унутрашњим пословима. 

Кнезу Милошу највише брига задавао је Савет, који је од органа извршне власти, време-
ном постајао кнежев саветодавни  и законодавни орган, и изборио се да буде, поред владара, 
најзначајнија државна установа. Негдашњи Правителствујушчи совјет, нарочито онај од 1811. 
године, преобликован је у претходно наведену установу са другачијим задацима, усмереним 
ка законодавној радњи, док је његову пређашну улогу преузео нови орган, са новим и ори-
гиналним именом – Размотрилиште попечитељстава.1

Потреба за оснивањем извршне власти осетила се одмах после Хатишерифа из 1830. 
године, према чијим одредбама су кнез и Савет делили извршну власт, док је кнезу припала 
законодавна власт. А пошто је добијен и Хатишериф из 1833. године, кнез Милош  је допус-
тио да се у првом броју “Новина српских” (5. јануар 1834) објави да ће владар поставити 
разна попечитељства, како наредна година не би затекла Србију “у старом оделу”. трифунска 
скупштина (фебруар 1834) одала је захвалност султану и руском цару на правним актима 
којим је заснована аутономија Кнежевине Србије, а кнез Милош проглашен је за “избавитеља 

1  У документима се користи једнина, али је очигледно да је реч о множини, јер се мислило на 
сва попечитељства. Зато смо само при цитирању задржали једнину, оригиналан назив, а множину у 
осталом тексту и тако одступили од првобитног облика објављеног у књизи Владе Србије 1805-2005, 
Београд, 2005.
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и Отца Србије”. Обреновић је у престоној беседи следећим речима образложио потребу 
оснивања извршне власти: “Да се свака струка народни дјела понаособ и по закону устрои, 
к томе ће нам нужно бити, да се за сваку ту струку особити људи између нас изаберу, па да 
се један за једну, а други за другу струку стара…Ове људе, на које би све струке дјела на-
родни подјелили, назвали би попечитељима. А да би се знало, да и они понаособ и у скупу 
на ползу Отечества раде; то ће нам неодложно бити, поставити им председатељство илити 
размотрилиште попечитељства”. “Председатељство” или “размотрилиште” чинило би скуп 
свих министара, оно што бисмо данас назвали седницом Владе и оно би решавало следеће 
проблеме: 1) прегледало би послове сваког министарства, 2) процењивало би које послове 
може само министарство да реши а за које би морало да потражи кнежево одобрење, 3) “ово 
председатељство било би и судиом између попечитељстава, када не би сва једнаког мњенија у 
овој или оној ствари била”. Овакво Размотрилиште попечтељстава замишљено је као прави 
орган извршне власти, при чему су министри имали слободу сопственог деловања у својој 
надлежности, док би се случајеви када се послови два или више министарстава поклапају, као 
и случајеви од општег значаја, иако то није наглашено, решавали на заједничким седницама. 
то би већ био битан помак ка бољој организацији рада Владе. На крају беседе кнез је обећао 
именовање попечитеља, њихових помоћника, као и свих нижих чиновника и служитеља, 
који би били рангирани по чиновима и сходно њима била би им опредељена плата. Може се 
претпоставити да је ово била замисао Димитрија Давидовића, кнежевог секретара, који се 
у то време занимао органзацијом државне управе и водио Књажеску канцеларију, чиме јој 
је и одузимао права кнежевог извршног органа и пренео на Размотрилиште.

Година 1835. препуна је важних догађаја: укидање феудализма, Милетина буна, доношење 
и укидање Сретењског устава, кнежев пут у Цариград.  Од 1830. године уставобранитељска 
опозиција упорно је притискивала кнеза Милоша да земљи подари устав. У већини нацрта 
кнезу и Влади, у разним варијантама, припадала је извршна власт. Сретењски устав, иако је 
био на снази кратко, свега 55 дана, оставио је видан траг у уставној повести Србије, па и у 
доградњи извршне власти. Уставом је прокламована подела власти на законодавну, извршну 
и судску, али није остварена, пошто писац устава, Димитрије Давидовић, није био правник 
па није знао да спроведе ову идеју. Кнез и Државни савет су најважније државне устано-
ве у земљи. Кнез именује саветнике, из чијих се редова бирају министри. извршну власт 
(“законоизвршитељна”) чини шест министара: иностраних дела, унутрашњих дела, правде, 
финансија, војске, цркве и просвете. Они су одговорни за све “што би сами по себи приво-
дили у дејство”. Министри су били дужни да шаљу годишње извештаје о свом раду кнезу и 
Савету, а министар финансија још и Народној скупштини, будући да је њој припало право 
одређивања буџета, а њему сакупљање данка. Министри имају право законодавне инцијати-
ве. Кнез именује и отпушта министре, али они и даље остају у Савету (законодавна власт). 

Више појединости о министарствима унето је у Закон о Државном савету (14/26. фебруар 
1835). Савет се дели на два одељка: законодателни и законоизвршителни. Законоизвршителни 
део чини шест попечитеља, равноправних у свему. Када неки министар одсуствује замењује 
га један од саветника. Када је присутан, Кнез председава седницама Државног савета, као 
и седницама његовог Законоизвршителног дела (Владе). Министри присуствују седницама 
Савета када предлажу законе и када се о њима води расправа. Када министар образлаже свој 
закон, “сви присуствујући членови Совјета внимателно слушају представљења, и на миру 
седе, нити је слободно коме што онда читати или писати, нити предложење речима својим 
прекидати”. Шест министара састају се редовно, једном недељно, и њима председава кнез 
или наследник престола, ако су присутни, или председник Државног савета, који практично 
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врши функцију председника Владе. Свакодневне послове министар обавља у договору са 
председником и секретаром  Савета. Од овога су изузети дипломатски послови који принад-
леже министру иностраних дела, који је у исто време и члан Књажеског кабинета.  Седница 
Владе може се одржати ако јој присуствује најмање четири министра. Сваком министарству 
прописана су права, дужности и обавезе. изузевши спољну политику од Државног савета, 
кнез је практично Владу претворио у извршни одбор Савета. 

Дужности министара су јасно исказане и набројане као ни у једном од потоњих закона. 
Попечитељ правосудија дужан је: да уради и тумачи грађанске и кривичне законе као и 
законе о судском поступку у кривичним и грађанским парницама; да се стара о изврша-
вању поменутих закона “или се судило за главу или за друге парнице”; да осигура судску 
независност и заштити судије и суђење од других; да уреди судове и изабере судије; да уреди 
тамнице и затворе; да судска власт не прекорачи своја овлашћења; да разрешава спорове 
између судских органа; да предлаже помиловања или ублажење казне; да у том смислу даје 
савете Кнезу; да председава са четворицом саветника суђењима у трећем степену док се не 
оснује Велики суд. О раду овог тела водиће се посебан протокол.   

Попечитељ внутрени дјела дужан је: да “чува и одржава у цјелости земаљски устав”, 
права грађана и општина, као и сва правила на основу којих функционише локална власт; да 
раздели земљу на округе, срезове и општине; да оснује статистичку службу Србије; да штити 
границе Србије; да “устрои внутрену војску, која ће бити полицијом внутрености” у договору 
са министром војске; да одржава мир и поредак у земљи; да не допусти оснивање тајних дру-
шатава; да мотри на просјаке и скитнице и оснива заводе који би им помогли (“сиротињи по-
моћи и посла дати”) ; да издаје пасоше;  да организује пожарну службу; “настојавати да се по 
варошима и селима добре куће граде, и све по једном плану” (ушоравање); да оснива заводе 
који би у нужди помагали народу; да се стара о трговини, занатима, фабрикама, панађурима 
(вашарима); да унапређује земљоделије, скотоводство, свиларство, виноградарство и постара 
се о подизању добрих воћњака; да чува шуме по “науци шумодјелија”; да управља поштама; 
да брине о поправци и изградњи путева, мостова и брана; да насељава људе у Србији; да 
брине о здрављау народа, изградњи болница, сахрањивању мртвих, одређује ко има право 
да лечи, оснива школе за хирурге и бабице, марвене лекаре и апотекаре, одређује таксе; да 
не допусти да се у земљи шире “неблагонаравности”; да се стара о општинским добрима; да 
разматра и подиже разна “општеполезна заведенија” у земљи; да брине о функционисању 
свих власти внутреног правленија.

Попечитељ финанције дужан је: да састави преглед свих државних добара, покретних 
и непокретних; да спречи да појединци државна добра насилно присвајају; да “брани све 
користи државе”; да управља свим државним приходима рачунајући и данак; да продаје 
државна добра ако за тим има потребе и користи; да даје непокретна добра под аренду; да 
се стара о риболову и убирању прихода; да оснује фабрике стакла, хартије, чоје и “остали 
рукодјелија”; да управља ђумруцима и арендама; да израђује “законе финанцијалне” и стара 
се о њима; да пази на сав државни трошак; да даје кредите осталим министарствима; да пре-
гледа рачуне свим властима у земљи; да подноси рачун о свим државним расходима сваке 
године Савету, кнезу и Скупштини.

Попечитељ Књажеског дома и инострани дјела дужан је: да чува и брани достојанство, 
права и користи кнеза; да води преписку и закључује уговоре у име кнеза; да штити инте-
ресе Србије и води спољну политику (чува уговоре са страним државама, води преписку 
са страним правитељствима,  даје упутства српским агентима у страним државама, брине о 
Србима који бораве у страним државама); да се стара о досељавању и исељавању из земље; 
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да издаје пасоше; да брине о ордењима које додељују страни владари нашим лицима и српски 
кнез страним лицима.

Попечитељ војени дјела дужан је: да организује војску; да брине о њеном снабдевању 
оружјем, оделом и свим војним потребама; да подиже и уређује касарне и све војне објекте; 
да прописује војне законе и правила; да надзирава војне судове; да брине о здрављу војске и 
војним расходима; да војску доведе до што већег степена савршенства.

Попечитељ црквени дјела и народнога просвештенија има црквене и образовне обавезе. 1) 
Дужан је да  пази да православна црква одржава добре односе са осталим вероисповестима; 
да мотри на све уредбе које издају духовне власти у земљи укључујући и Синод; да се стара 
да се богослужења уредно одржавају; да укида празноверја по саслушању Синода; да брине 
о изградњи цркава и осталих црквених здања; да оснива школе за свештеничко образовање; 
да брине о трошењу народног новца у црквене сврхе; да се стара о подели Србије на епархије 
и парохије. 2) Он се стара о образовању у свим школама, малим и великим, гимназијама и 
академијама; брине да земља добије добро образоване учитеље; подиже здања за све школске 
потребе; води бригу о трошењу новца у образовању; оснива школске фондове и брине да 
се корисно употребе “к напредовању наука”; помаже даровите ђаке благодејањима; помаже 
министру унутрашњих дела подизањем занатлијских школа; оснива и надгледа рад библио-
теке; управља државном типографијом; стара се да се преведу на српски језик значајна дела 
из европске културе; помаже научна истраживања; оснива учена друштва.

Као и Сретењски устав и овај Закон је, захваљујући марљивости Димитрија Давидовића, 
урађен пажљиво и систематично и могао је да служи као пример будућим законописцима. 
Кад се имају на уму одредбе Сретењског устава и овај Закон стиче се утисак да је Давидовић 
био на добром путу да осмисли  и уреди оранизацију државне власти у Србији. Да је на 
овим темељима заживела државна управа, Влада и поједина министарства развијала би се 
убрзаније, без непотребних лутања и застајкивања.

Кнез и опозиција, пре свих Димитрије Давидовић, веровали су да Србија, иако је била 
вазална држава турског царства, према једној одредби Хатишерифа из 1830. године, не наро-
чито прецизној, има право да доноси највиши законодавни акт. Баш  у томе су се преварили, 
па је кнез Милош морао да суспендује устав под притиском сизереног и покровитељског 
двора (турске и Русије), подржаних и од Аустрије.

Централно правленије  (1839–1862)

Дуго и упорно борила се опозиција, уз подршку Русије, да примора кнеза Милоша да до-
несе устав. У неким нацртима устава било је речи и о извршној власти, али се на њима не за-
државамо, будући да нису битно утицали на одредбе новог устава. Кнежева депутација, руски 
дипломатски представник и турски министар спољних послова, израдили су Хатишериф 
из 1838. године, тзв. турски устав, познат под тим именом зато што је донет у Цариграду. 

Устав из 1838. године није истакао, као Сретењски устав, начело поделе власти (зако-
нодавна, извршна, судска), али се држао тог принципа. Кнезу је припала извршна, Савету 
законодавна, а суду судска власт. Подела између законодавне и извршне власти није доследно 
спроведена. Минимално право учешћа у законодавству дато је кнезу, јер је преко министа-
ра, као чланова Савета, могао да утиче на израду закона. С друге стране, ни извршна власт 
није била потпуно изолована од Савета, пошто су министри стајали под његовим надзором 
(подносили су му “на испит” годишње извештаје о раду и рачуне о приходима и расходима). 
Ово уплитање Савета у извршну и кнеза у законодавну власт није толико изражено да би 
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могло да наруши начело о подели власти. Закон о Државном савету из 1839. године је нешто 
више нарушио поделу између ове две власти. Кнез је лично добио извесно право законодавне 
иницијативе, а извршна власт је више везана за Савет тиме што су се за министре морали 
узимати саветници. извршну власт Кнез је обављао посредством владе састављене од четири 
министра (иностраних послова, унутрашњих послова, финансија, правде са просветом). 

Устав је обезбедио постојаност извршној власти и прописао јој делокруг рада. Устав је 
поделио извршну власт на два дела и није им определио називе, већ је то учињено посебним 
законима. Оба закона донета су истог дана, 29. маја/10. јуна 1839. године и представљају наш 
први прави закон о Влади – Устројеније Књажеске канцеларије и Устројеније Централнога 
правленија Књажества србског. Уставом је прописано да кнез има право да оснује Књажеску 
канцеларију, којом управља његов представник (заменик, мјестобљуститељ), који у исто вре-
ме обавља дужност министра иностраних дела. Посредством Књажеске канцеларије, односно 
министра иностраних дела, кнез води иностране послове. Књажески представник и попечи-
тељ иностраних дела има право да присуствује седницама Државног савета, пошто претходно 
положи залетву. Његове дужности биле су бројне: доставља кнезу све што је неопходно да 
зна и чува га да  својим поступцима не противуречи уставу и законима земље; подноси му 
народне молбе и жалбе; прослеђује му законске предлоге Савета и министарстава; прима 
лица која траже аудијенцију код владара; води преписку са иностранством; издаје пасоше; 
брани права сваког Србина и штити “права и преимушћества Србска вообшће” од неправде 
у страним државама; општи са дипломатским представником у Цариграду (капућехајом) и 
свим будућим српским агенцијама у иностранству; брине о исељавању и усељавању у Србију; 
и, особито: “бди над правама, која Књазу принадлеже и недопушта, да их буди која Власт 
Земаљска присвојава”! Законом су наведена имена свих чиновника Књажеске канцеларије 
и Министарства иностраних дела: један директор, два секретара, два столоначалника, један 
протоколиста, један архивар, један регистратор, један преводилац са знањем више језика, по 
један турски и грчки писар, двојица канцелиста, експедитор и чувени татар-ага (писмоноша 
са турском).  Затим су сваком прописане дужности.

Овим законом Кнежева канцеларија је битно преуређена. Кроз њу више нису пролази-
ли сви земаљски послови. Њом је управљао кнежев представник, који је стварно обављао 
дужност председника Владе и био министар иностраних послова. Спајање ове две дужности 
извршено је због тога што је кнезу припало вођење спољне политике, које је остваривао 
посредством министра спољних послова. Председник Владе је био његов заменик “у случају 
препјатствија Његовога”, располагао је са три печата: кнежевим, “председничества” (пред-
седника Владе) и Министарства спољих послова и премапотписивао је сва кнежева акта. 
Од тада  па дуги низ година у рукама кнеза и председника Владе и министра спољних дела 
налазила се спољна политка Србије.

Уставом и Законом о Централном правленију прописане су дужности преосталим по-
печитељима – унутрашњих дела, финансија и правосудија и просвештенија. и они имају 
право да присуствују седницама Савета, пошто претходно положе заклетву. По уставу кнез 
је имао право да бира и смењује министре по својој вољи. Закон о Савету изменио је ову 
уставну одредбу на уштрб кнежевих права, јер је владар морао узимати министре из редова 
саветника, а после смењивања они су се враћали у Савет. Овим су ојачана права Савета, али 
и министара у односу на кнеза.

Министром је могао бити само Србин или страно лице уколико би примило српско држа-
вљанство. Сви министри дужни су да шаљу годишње извештаје о свом раду Савету у марту и 
априлу сваке године, а на захтев Савета “изванредно за своја дела Совјету одговарати”. тако 
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су министри били двоструко одговорни – кнезу и Савету. Министри су самостални, равноп-
равни и располажу сопственим буџетом, али су дужни да међусобно комуницирају, саветују 
се, помажу и стоје у “непрестаном сојузу”. Само чл. 11 Закона благо наговештава јединство 
кнеза, књажеског представника и министра иностраних дела са осталим министрима (“по 
дужности и званију своме морају се у непрестаном сојузу придржавати”). 

Будући да су извршну власт обављала само четири министарства, то је делокруг њихо-
вих надлежности био огроман. Попечитељство внутерени дела било је дуго најоптерећеније 
обавезама: полиције,  карантина, поште, здравства, саобраћаја, војске и локалне управе. 
Све ове обавезе сврстане су у три његова одељења: полицајно-економическо, карантин-
ско-санитетско, и војено. Министарство финансија дели се, такође, на три одељења: главна 
каса општенародна (казначејство), рачунџиница правитељствена (главна контрола), про-
мишљеност финансијална. Осим прегледања свих рачуна, ово министарство бринуло је о 
трговини, рудном благу, државним добрима и општенародним приходима. Попечитељство 
правосудија и просвештенија у суштини није било једно већ два министарства, поверена 
једној личности. Министарство правосуђа брине о правди у земљи, а то значи о свему што 
се односи на судство: закони, уредбе, старатељство над свим судовима од Апелационог до 
мировних судова, затвори итд. Министарство просвете стара се о васпитању (све школе), 
вери (све цркве и манастири), као и о цензури, списатељима, библиотекама,  типографијама 
и болницама. На крају је сваком министарству прописан припадајући персонал.

Кнежева права прописана Уставом из 1838. године веома су редукована у односу на његов 
дотадашњи апсолутистички начин владавине. Пошто је та права Закон о Савету још више 
ограничио, кнез Милош није могао да прихвати положај уставног владара, па је абдицирао 
(1839).

Одредбе Устава из 1838. године и Закона о Књажеској канцеларији и Централном правле-
нију остали су дуго на снази, све до 1862. године. У међувремену се променио број министар-
става, будући да је кнез Милош започео промене без сагласности Порте, с жељом да оствари 
потпуну административну самосталност Србије. Одмах је реформисао највеће и најзна-
чајније Министарство унутрашњих послова (које је од 1851. године бројало пет одељења: 
полицајно-економическо, санитетско, војено, грађевина и поштанско). Формално су под 
овим министарством остале две управе, које су у стварности представљале два министар-
ства – војске и грађевине. Војска је кнезу Милошу и кнезу Михаилу била од посебног значаја, 
услед намере да наставе са  ослобођењем српског народа и стварањем независне државе. У 
марту основан је Главни војни штаб, а 14/26. маја 1859. године Главна војна управа, на чијем 
челу је био начелник, који је имао право да заступа војску у Скупштини и Влади, будући да је 
имао “сва права и обвезности попечитеља по струци војеној”. Главна војна управа била је по-
дељена на три одељења: техничко, административно и економско. Фактички тада је створено 
пето министарство, које се из опреза према турској и страним силама другачије називало. 
Јован Жујовић пише да га је кнез поставио за војног начелника, “заповедивши да војска не 
буде више под влашћу попечитеља внутрени дела, но да ће јој он, Књаз, преко Начелника 
војске заповедати”. Потом је 22. октобра/3. новембра 1859. године установио Главну управу 
грађевина, чији је управитељ имао ранг и права министра, попут војног начелника. Било би 
то шесто министарство, које се делило на три одељења: инжињеријско, архитектонско и 
рачуноводствено. Неку врсту самосталности уживала је и београдска полиција, а та самос-
талност била је таква да се стицао утисак да је засебно министарство.

Одавно се осећала нелогичност у споју правосуђа и образовања у оквиру једног ми-
нистарства и једног министра, иако су послови били подељени. Предлог Савета да попечитељ 
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правосудија не може поред својих редовних дужности извршавати и обавезе попечи-
теља просвете, а будући да су ове две струке важне и да се морају самостално развијати и 
унапређивати, кнез је прихватио, па је ово Министарство коначно подељено 21. октобра/2. 
новембра 1859. Године. тако је Влада Србије добила седмо попечитељство, које није дуго 
трајало. Кнез Михаило је 4/16. новембра 1860. године преименовао Попечитељство просве-
те у Управу просвете. Нису познати разлози за овакву кнежеву одлуку, осим материјалне 
штедње, пошто је у указу речено “да се Попечитељство просвете, које ће унапредак остати 
за себе, има звати Управа просвете, попечитељ просвете управитељ просвете” са платом од 
1.500 талира годишње. 

Министарски савет (1862–1918)
Колективни орган

Кнез Милошеве промене у Министарству унутрашњих дела из 1859. године наставио је 
кнез Михаило правом реформом државне управе. Двама законима решен је статус извршне 
власти – Законом о Државном савету (1861) и Устројенијем централне државне управе (10/22. 
март 1862). Законом је Савет изгубио пређашњу политичку улогу и постао административно 
тело; његове прерогативе преузео је владар. “Под Карађорђевићем, Савет је био све, а кнез 
ништа; под Михаилом обрнуто, кнез је био све, а Савет ништа”, пише Слободан Јовановић. У 
складу са овом идејом урађено је поменуто Устројеније, које је одвојило министре од Савета 
и ставило их под искључиви надзор кнеза. тиме је створен основни предуслов да Србија 
добије модернију Владу, па је у том духу први пут званично замењен појам попечитељ речју 
министар.

Прописима Устројенија министри руководе државном управом “у име Књаза”, а њих 
је седам: иностраних дела, унутрашњих дела, правде, просвете и цркве, финансија, војске, 
грађевина. Кнез има право да два министарства повери једном министру. “Министри су 
непосредни органи Књаза и равни између себе, но међу њима је један, кога Књаз именује, 
Председатељ Министарског Совета”. У финансијским пословима одговорни су Главној кон-
троли, која је у саставу Државног савета. Министри обављају послове из своје надлежности 
самостално, али законске прописе и остала акта не могу појединачно достављати Савету, 
него морају претходно да се сви састану, и тада чине “јединство правитељства”. Ово “једин-
ство правитељства”, односно “јединство и једнообразност у делима правитељства и управе”, 
поред непосредне потчињености кнезу, најзначајнија је одредба која је извршну власт учи-
нила колективним органом, за чим се толико осећала потреба. “Јединство правитељства” је 
синоним за Министарски савет, којем руководи председатељ, уколико кнез не присуствује 
седници. Председатељ Министарског савета је “глава министарстава”, уз кнеза обједињујући 
фактор извршне власти, који премапотписује сва кнежева акта. Он је преузео улогу кња-
жеског представника али сада као нешто јачи  обједињујући фактор свих министарства. 
Будући да је још увек држао једно министарско место, пре свега спољних послова, сматрао 
се као најважнија личност у извршној власти и једини посредник између кнеза и Владе. 
Председатељ је могао бити и министар без портфеља од 1888. године. Пошто сва значајна 
акта прођу кроз Министарски савет, тек потом може надлежни министар да их проследи 
Државном савету. Министри могу да присуствују седницама Савета када се решава о њихо-
вом законском предлогу, али само са “објасњавајућим гласом”. 

Министри су одговорни Савету и кнезу за неизвршавање закона. изостало је даље регу-
лисање министарске одговорности, па се може рећи да је она начелно прокламована. Само 



95Радош Љушић, Владе у Кнежевини и Краљевини Србији (1805–1918)

владару припада право да поставља и мења министре, и после саслушања Министарског 
савета може да их преда  суду. За разлику од уставобранитељског доба, сада је законом дато 
право владару да министре може да узима изван уског круга саветника, што је трећа бит-
на промена. Овим је извршна власт сасвим  одвојена од Савета, па је Влада имала засебне 
седнице и засебно председништво. Државни савет и Министарски савет постали су два 
самостална и оделита државна органа.

Министарства су била подељена на више одељења. Министарске дужности су следеће: 
старају се о извршењу закона и уредаба, подносе премапотписана акта кнезу која морају 
да имају његово решење, припремају законске пројекте из своје надлежности, предлажу 
кнезу чиновнике из своје службе, врше надзор и контролу над потчињеним надлештвима 
и припремају министарски буџет. Свако министарство има одређени број чиновника, од 
којих су министру најближи помоћници и начелници, чије мишљење није обавезан да ува-
жи приликом доношења одлука. из наведених обавеза проистиче да је сва државна управа 
сконцентрисана у рукама министара.

Министарски савет води свој протокол рада, који потписују сви присутни министри. 
Сачувани су протоколи (Записници седница Министарског савета Србије) за два периода и 
представљају важан историјски извор о раду Владе Кнежевине и Краљевине Србије, од 1862. 
до 1898, и од 1915. до 1918. године.

Потом су Устројенијем прописане дужности сваког министарства понаособ. Вреди нагла-
сити и то да је министар правде још и чувар државног печата. Он ставља државни печат, у 
име кнеза, на сва законска акта. Од 1868. године министар правде је бирао, а кнез потврђивао, 
председника и персонал Главне контроле. У овом Министарству више није било важнијих 
промена до 1919. године. Брига о “моралном и научном развићу” дата је министру просвете 
и црквених дела. Основна су му брига, све врсте школа, цркве и вероисповети и државна 
књигопечатња. Спољна политика поверена је министру иностраних послова. Државним 
приходима и расходима управља министар финанције. Редовном и народном војском и свим 
војним материјалом и објектима управља министар војни, док министар грађевина брине 
о свим грађевинским објектима – јавним здањима, путевима, каналима, уређењу река, али 
и монументима. и овим законом највише обавеза припало је министру унутрашњих дела. 
Посебно се наглашава, осим већ уобичајених обавеза, “надзор над јавним местима, над штам-
пом и журналистиком”. 

Овај закон остао је на снази до краја постојања Кнежевине и Краљевине Србије. У неким 
министарствима вршене су значајније промене, или доношењем нових закона или допунама 
појединих одредаба.

Министарство унутрашњих дела више неће бити организовано посебним законом, већ 
ће се поједине струке из његове надлежности посебно уређивати. Наведимо само неке: зако-
ни о чуварима јавне безбедности, доношени су више пута од 1882. до 1905. године. Законом 
о  жандармерији (1884) прописано је да су жандарми део полицијских власти чији је задатак 
гоњење криваца и чувања границе, па је услед последње обавезе сматрана саставним делом 
војске сталног кадра. Делила се на пешадијску и коњичку и имала је у свом саставу офици-
ре, подофицире и редове. Жандармерија је делом била потчињена министру унутрашњих 
дела а делом војном министру. Године 1899. основано је при Министарству унутрашњих 
дела Одељење за поверљиве полицијске послове (државна безбедност), а његов циљ био је 
одржавање државног поретка и опште земаљске безбедности. Одељење је имало свог наче-
лника, одређени број службеника и архиву у којој је чувало “све акте поверљиве природе”.
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Убрзо је издат и посебан Закон о устројенију војеног министарства (5/17. мај 1862) којим 
је поред стајаће уведена и народна восјка. Нов закон о војсци донет је 1864. године, који је 
претрпео више измена седамдесетих година (1873, 1876, 1878, 1879). Разлог убрзаном раду 
на Министарству војном лежао је у чињеници да се Србија спремала за рат против турске 
и да је, потом, водила два рата, која су јој омогућила да стекне независност на Берлинском 
конгресу.

Осим што је Министарски савет држао под непосредном контролом, кнез Михаило је 
посебну пажњу посветио уређењу двора. Зграда у којој је кнез живео, Конак, постала је у 
правом смислу двор, будући да су била прописана и посебна дворска правила. и сам кнез 
је својим облачењем и понашањем знатно уздигао владареву личност. После доношења 
Устројенија централне и државне управе усвојено је правило да сва законска акта почињу 
формулом “По милости божјој и вољи народа”. Један мемоариста је тим поводом записао: “то 
нам је свима било мило, јер се српски Кнез изједначио са суверенима, а и српски министри  
добили су називе као и у другим независним државама, а не назив попечитеља, који у Русији 
употребљавају за нижа звања у просветној струци” (Димитрије Маринковић).

Све до Устава из 1869. године Владе су биле слабе, извршна власт тек у нешто бољој 
позицији колективног тела и заједничке делатности (од 1862), али веома зависна од владара. 
Код неких српских државника и политичара осећала се потреба за јаким владама. Устав из 
1869. године донет је за време Другог намесништва (1868–1872) малолетном кнезу Милану, 
а на његовој изради нарочито су се истакли Радивоје Милојковић и Јован Ристић. Уставом 
су појачана владарева права, наследност престола проглашена је за уставно начело, а право 
наслеђивања проширено. Народна скупштина (једнодомна, а било је предлога да буде дво-
домна), делила је законодавну власт са кнезом, али је кнез у заклонодавству био моћнији 
чинилац од Скупштине. Законодавна процедура била је у рукама Владе, која је са кнезом 
имала право, када је угрожена земаљска безбедност, споља или изнутра, да издаје законе. 
ти “указни закони” важили су до првог састанка Скупштине. Дакле, у случајевима преке 
опасности, Влада је могла “на неко време” да суспендује чланове Устава о личним слобода-
ма, неповредивости стана, слободе говора и печатње и надлежности суда, дакле, грађанске 
и политичке слободе.

Владин предлог буџета Скупштина није могла да одбаци у целини, нити је могла условити 
његово одобрење претходним падом Владе, јер се буџет могао пренети на следећу годину. 
Устав није завео парламентарни режим, јер министри нису били народни посланици и нису 
били политички одговорни Скупштини већ кнезу, док је њихова одговорност била само 
кривична. “Политичка одговорност министара, која чини суштину парламентарног режи-
ма, није постојала по Уставу од 1869”, закључује Слободан Јовановић. томе у прилог иде и 
чињеница да Скупштина није уживала буџетско право, којим би могла да примора Владу 
да поднесе оставку.

Као што је изнето, Владина овлашћења била су значајна, иако у Уставу није постојао 
посебан одељак  о извршној власти. Зна се да је намесник Јован Ристић аутор четири чла-
на о министарској одговорности у Уставу из 1869. године. Устав је задржао институцију 
Министарског савета, који је непосредно потчињен Кнезу. Министри су одговорни Кнезу 
и Скупштини за своја званична дела. таксативно су набројане четири кривице због којих 
министар може бити оптужен: “кад учини издајство према отачаству и владоцу, кад повреди 
устав, кад прими мито и кад оштети државу из користољубља”. Министра могу оптужи-
ти  најмање 20 посланика, а две трећине гласова је неопходно да би се оптужба усвојила и 
покренула процедура о одговорности. Државни суд је надлежан да суди министру, док кнез 



97Радош Љушић, Владе у Кнежевини и Краљевини Србији (1805–1918)

нема право помиловања министра без пристанка Скупштине. О министарској одговорности 
биће издат посебан закон.

Министарску одговорност не познају Устави из 1835. и 1838. године. тек Закон о изменама 
и допунама Устројенија Совета (3/15. мај 1858) први пут уводи министарску одговорност 
пред Саветом, али не и политичку одговорност пред Парламентом. Овим законом права 
Савета у односу на кнеза  појачана су. Министарска одговорност одвојена је од саветничке. 
Посебним чланом наведене су министарске кривице: рад против права земаљских,  повреда 
устава, злоупотреба власти, неправилан рад и после упозорења Савета, повреда државних 
интереса. Право оптужбе припада Савету. Закон је трајао кратко, до указа кнеза Милоша 
од 24. септембра/6. октобра 1859. године. Према посебном Закону о Главној Контроли, по-
печитељ финансија био је одговоран овој институцији.

На Светоандрејској скупштини (1858–1859) расправљало се у начелу о слободи штампе 
и о министарској одговорности. Био је то само почетак, да би се потом читаву деценију 
расправљало о министарској одговорности, од Светоандрејске скупштине до Устава из 1869. 
године. Озбиљније се радило 1864. године када је Филип Христић покренуо ово питање 
посебним мемоаром на седници Савета, али је под притиском председника Владе илије 
Гарашанина предлог одбијен. Сличан предлог одбила је и Михољска скупштина (1867). тек 
је Устав из 1869. и  Закон о министарској одговорности (21. октобар/2. новембар 1870) решио 
овај важан проблем.

Закон је рађен према начелима немачких теорија о министарској одговорности. идеја 
твораца Устава из 1869. године и намесника није била да се уведе политичка одговорност 
министара пред Парламентом, већ кривична одговорност пред Државним судом (постоји 
мишљење да су министри били политички одговорни пред кнезом, због његовог права име-
новања и разрешења). Надовезујући се на претходно наведене уставне одредбе о министар-
ској одговорнсоти, Закон прописује да министрима може судити Државни суд од дванаест 
судија бираних коцком из редова Касационог суда, Апелационог суда и Скупштине, који 
пре суђења полажу заклетву. Пошто се оптужба подигне у Скупштини, кнез привремено 
лишава министра дужности. Министар има право на браниоца, а претрес је јаван и усмен. 
Државни суд суди “по свом слободном из целога ислеђења и доказа добивеном убеђењу”. 
Државни суд може да изрекне две казне: 1) лишења звања, што значи да више никада не може 
да буде министар; и 2) да буде проглашен   неспособним за државну службу, што је значило 
да привремено или никада не може добити државну службу. Ако би Државни суд пронашао 
да је министар учинио и неки други кривични преступ прописан Кривичним законом, у том 
случају предавао га је редовном суду. Уколико Скупштина до главног претреса не одустане 
од суђења министру, он  на одлуку Државног суда нема право на жалбу. Слабост овог зако-
на испољена је у застарелости оптужбе у кратком року. Министрова одговорност престаје 
ако прва Скупштина, после учињеног дела, не подигне оптужницу и уколико Скупштина 
дотично дело министра одобри. Правни теоретичари мисле да је застаревање министарске 
одговорности у кратком временском периоду њу чинило привидном.

Јован Ристић, несумњиво најјача политичка личност у држави у то време, не само да је на-
метнуо своје идеје о јакој Влади, већ се трудио да министри што мање зависе од Скупштине. 
Будући да су примили неку врсту одговорности,  па је  у складу са тиме на њих требало да 
пређе део власти којом су располагали кнез и Скупштина. Слободан Јовановић, пишући о 
овом проблему, и сам се упитао ко би владао земљом ако се одузме власт кнезу и Скупштини? 
Знајући Ристићева уверења одговорио је – министри. “то су имали да буду нови господари 
државе”! 
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Убрзо се схватило да су одредбе о министарској одговорности недовољне, па је пало 
више предлога да се прошире. Већ на Скупштини из 1873. године јавља се у адреси мањине 
предлог о проширењу министарске одговорнсоти. На тој Скупштини је покренут поступак 
о одговорности министра Јована Белимарковића, јер се држало да се као министар обогатио 
на рачун државе. тада је овај закон први пут примењен, али Белимарковићева одговорнсот 
није доказана. Наредном  заседању Скупштине било је јасно да се прво морају изменити 
одредбе Устава о министарској одговорности, па тек извршити промене у Закону. У свим 
будућим пројектима устава одговорност министра свеобухватније је представљена. током 
1874. и 1875. године веровало се да је промена устава неминовна ствар, а о министарској 
одговорности последње поменуте године озбиљније се расправљало. ишло се на то да се 
кривичној одговорности придода и грађанска,  да се застарелост продужи и поступак учини 
извеснијим. Покренути су поступци против више министара у владама Јована Мариновића, 
Аћима Чумића (чак и лично) и Данила Стефановића. иако је навођена читава лепеза криви-
ца, оптужбс су изостале. Осамдесетих година Скупштина је мање расправљала о министар-
ској одговрности, где можемо извући као карактеристичан случај оптужбу против министра 
Вукашина Петровића због финансијских пропуста. Последњи случај одговорности министра 
поднет је Скупштини 1887. године против Милутина Гарашанина, али ни у овом случају није 
ништа урађено. Да се докаже министарска кривица, велике потешкоће доносио је чл. 19. 
Закона о министарској одговорности. Показало се да Скупштине, иако су одмах покретале 
питање о министарској одговрности, како би избегле застаревање, дуго нису биле спремне 
да изврше промене у Закону о министарској одговорности. 

Један случај о исправно схваћеној одговорности и са конкретном последицом, вредан је 
сваке пажње. Када се Скупштина, за Владе Јована Мариновића (1873-1874),  опредељивала 
о скупштинској адреси, дошло је до подела и гласања. Адреса већине добила је 58 гласова, а 
за адресу мањине, за коју се изјаснила Влада, гласао је 61 посланик. Дакле, Влада је добила 
три гласа више. Будући да је на снази био Устав из 1869. године и Закон о министарској од-
говорности од 1870. године, то Влада није зависила од Народне скупштине, па стога питање 
поверења Владе пред Скупштином и није морало да се поставља. Али, развијено осећање  
политчке одговорности Јована Мариновића, утицало је на њега да поднесе оставку Владе 
кнезу Милану, иако га Устав и Закон на то нису обавезивали. Подношење оставке правдао 
је чињеницом да је већина од три гласа давала варљиву наду у успех његове Владе.

Министарства
 

Нови закон о министарској одговорности донет је тек пошто је Србија добила нови ус-
тав, а до тада извршено је више промена у неким министарствима и основано је још једно 
министарство. 

Војно министарство претрпело је низ промена. Незадовољан народном војском, нарочи-
то њеним неуспесима у српско-турским ратовима (1876-1878), кнез Милан и Скупштина по-
забавили су се реорганизацијом војске и израдом три закона: о војсци, Министарству војном 
и војној администрацији. Министарство је подељено на осам одељења: опште, артиљеријско, 
инжињеријско, економско, благајничко, санитетско, инвалидско и судско. У надлежност 
Министарства спадали су следећи послови: организација, формација и мобилизација војске, 
наоружавање, попуњавање војске, настава, дисциплина, војно судство, санитет. Закон о војс-
ци (1883) укинуо је народну и завео стајаћу војску, која се називала стални кадар, а у ратном 
стању се попуњавала резервом. Прогласивши још и општу војну обавезу, законодавац је 
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имао на уму потребу земље за што више обучених, извежбаних и ислужених војника. Српска 
војска састојала се из три позива. Командни кадар био је састављен од професионалаца, а 
било је и резервних официра. Војском је командовао краљ, али је он командовање могао да 
пренесе и на министра војске.  Уведене су и нове униформе и одликовања. Земља је подељена 
на пет дивизијских области.

После неуспешног српско-бугарског рата (1885) донет је Закон о устројству војске (1886) 
којим је други позив укључен у активну војску, а трећи позив стављен у “службу земљи и 
одбрани отаџбине”. Поред постојећег служења војске уведена су још два скраћена рока – на 
годину и на један месец.  Ближе је одрђена подела по родовима, генералштабна и санитет-
ска струка, а уведене су и подофицирске школе и појачан систем обуке.  До краја владавине 
Обреновића овај Закон претрпео је четири измене и допуне (1890, 1895, 1896, 1897, 1899). 
Овим изменама први позив назван је редовном војском, а други и трећи позив народном 
војском. Потом су појачане снаге сталног кадра и извршене неке формацијске и администра-
тивно-техничке промене. Од 1887. године у војсци је уведено празновање слава, делимично 
измењен изглед униформи и основане су инспекцијске службе.

Последњи Закон о устројству војске донет је 1901. и остао је на снази до 1923. године. и 
он је задржао три позива и придодао им последњу одбрану. Сва војска добила је јединствен 
назив – народна восјка. Значајан моменат у развоју српске војске јесте оснивање Команде 
активне војске (1897), на чије чело је дошао екс-краљ Милан, у чину генерала. Команда 
је основана ради “једнообразног командовања и употребе војске”. Дотадашњи Главни ге-
нералштаб пренет је у Команду активне војске и добио је име Генералштабно одељење, а 
постојали су још и Ађутантско и трупно одељење. Команда Краљеве гарде формирана је 
1901. године.

Законом о уређењу Министарства просвете и црквених послова (1880), министар је за-
држао права и обавезе као и по Закону из 1862. године. Задаци  Министарства били су ови: 
управља јавном наставом у држави, брине о унапређењу опште и стручне и научне образова-
ности, врши надзор над свим школама и заводима. Уз сагласност са Архијерејским сабором 
управља црквеним пословима. Министарство се дели на два одељења: просветно и црквено. 
Одређен им је број чиновника и прописане су њихове дужности. Законом је установљен 
Главни просветни савет, чији је задатак да одређује “користан правац општој народној и 
стручно-научној образованости”, а министру да даје “разложно мишљење у свима питањима 
и предметима”. Министарство је управљало Народном библиотеком, Народним музејем, 
Државним архивом (од 1898). треће одељење – задужбинско, Министарство је добило 1914. 
године.

Осмо министарство Краљевина Србија је добила 1882. године – Министарство народне 
привреде. Оно је настало тако што су одузете неке надлежности из Министарства финансија 
и Министарства унутрашњих дела и њему предате. У његов ресор ушле су: шуме, рудни-
ци, занати, индустрија, трговина, саобраћај, народна радиност, банке, бродарска друштва, 
пошта, телеграф и железница, која је тек била у изградњи. Министарство је било подељено 
на пет одељења: земљоделство и сточарство; шумарство; саобраћај, трговину и радиност; 
рударство; поште и телеграф; статистика. Када је 1890. године основана Класна лутрија ста-
вљена је под његову надлежност. Године 1899. изашле су измене и допуне овог закона, а већ 
наредне године поверена му је брига о домаћој стоци и ветеринарима. Када је проблему вода 
посвећена већа пажња почетком 20. столећа и воде су стављене под његову надлежност, да 
би 1906. године била установљена Управа вода. из надлежности овог министарства изузети 
су пошта и телеграф и придодати Министарству грађевина (1899). Године 1891. посебним 
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законом установљен је Привредни савет, “који ће својим саветима бити на руци министру 
народне привреде у питањима која се тичу народне привреде”. Чине га 15 чланова постављени 
Краљевим указом из редова “теоријских и практичних људи у привредним и трговинским 
питањима”, као и сви начелници овог министарства. Његов основни циљ јесте да на позив 
министра израђује законске пројекте и даје предлоге о унапређењу народне привреде.

Министарство грађевина фактички је постојало од 1859. године као Главна Управа грађе-
вина са три одељења, да би 1862. добило прави назив. Ово министарство је бринуло о из-
градњи путева и подизању мостова, пресецању канала, сушењу бара, уређивању река и обала, 
реглисању улица, подизању јавних здања и споменика и старало се о безбедности. Стицањем 
независности Министарству је придодато четврто – железничко одељење, а од 1889. године 
уводи се Грађевински савет од 15 чланова (од 1896. њих је 11), потом контролори и поткон-
тролори. исте године Министарству грађевина поверена је изградња железница, пошто је 
држава претходно раскинула уговор са Друштвом за грађење и експлоатацију железнице. 
Дирекција српских државних железница основана је 1892. године, и била је потчињена овом 
министарству.

За владе Владана Ђорђевића донет је нови закон (1898) којим је Министарству грађевина 
одрђен делокруг рада: пројектовање, израда и одржавање државних и епархијских здања 
(окружне и среске грађевине, над општинским вршење надзора;  војне су изузете); бригу над 
свим машинско-техничким предузећима; уређење градова, вароши и варошица и подизање 
зграда  у њима. Министарство је задржало четири одељења, али уместо железничког, које је 
издвојено у Железничку дирекцију, заведено је опште одељење (преостала три: инжењериј-
ско, архитектонско, рачунско). Већ је речено да је пето одељење било поштанско-телеграфско,  
овде пребачено из Министарства народне привреде (1899). 

Стицање независности највише је допринело бржем развоју Министарства иностра-
них послова Кнежевине и Краљевине Србије. Одмах су донета решења о дипломатским 
заступницима, којих је било три врсте – изванредни посланик и опуномоћени министар, 
министар-резидент и отправник послова (1878). Будући да је имала дипломатске представ-
нике  у Цариграду (капућехаја 1833, дипломатски агент 1839, заступник 1869, посланик 
1878), Букурешту (агент 1836, заступник 1863, посланик 1879) и Бечу (заступник 1874, по-
сланик 1878), Србија је отворила нова представништва у Паризу  1879 (имала тајног агента 
од 1854), Петрограду (1879), Софији (агент 1879, посланство 1910), Берлину (1880), Лондону 
(1880), Риму (1881), Атини (1882), Цетињу (1897), Бриселу (1889), Вашингтону (1916), 
Мадриду (1916), Стокхолму 1917). Србија је 1879.  донела пропис о конзуларној служби, 
који је допунила 1882, а изменила га 1886. и 1914. године. Конзулати су били потчињени 
посланствима у дотичној земљи. Уведене су три врсте конзула (генерални конзул, конзул 
и вице-конзул), а постојао је и почасни конзул у два града – трсту и Будимпешти. Овим 
прописима назначене су им обавезе и права до појединости. Највише конзула Србија је 
отворила у турској, где су имали и највише посла штитећи интересе Србије и српског на-
рода у тим крајевима – Солун, Скопље, Битољ, Приштина, Серез, Призрен и Скадар, као 
и у неколико градова у европи – Праг, Беч, Берлин и Цариград. Потом је Србија склопила 
више конзуларних конвенција са: италијом (1879), Аустро-Угарском (1881), САД (1881), 
Немачком (1883), Француском (1883), Швајцарском (1888), а са турском тек 1896. године. 
Стране државе су се овим уговорима одрекле капитулација (заштите својих грађана) за-
снованих на  уговорима са турском.

Скупштина је донела само један закон посвећен искључиво овом министарству – Закон 
о устројству Министарства иностраних дела, дипломатских заступништава и конзулата 
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Србије (1886), који је остао на снази до Уједињења. Зато што је посао Министарства 
“двојаке природе”, оно је подељено на два одељења – политичко и административно. 
Одељења су водили начелници, који су уствари били министрови заменици и секретари. 
Политичко одељење бавило се: преписком министра, поверљивим пословима, прегледом 
штампе, чувањем и превођењем шифара, дипломатском преписком, преговорима, кон-
венцијама, декларацијама, политичким питањима Срба изван Србије, аудијенцијом стра-
них посланика, одликовањима страних посланика, поверљивом архивим, церемонијалом 
(протоколом) итд. Административно одељење вршило је послове везане за рад конзулата, 
пружање помоћи нашим и страним лицима, издавањем пасоша, екстрадицијом, изврша-
вањем уговора и конвенција, експедицијом званичне поште, рачуноводством и архивом 
Министарства. Одељења су се делила на одсеке, а њих је било шест. Пресбиро је био у 
Политичком одељењу. Законом су прописане бројне појединости, чак и висина плата свих 
чиновника Министарства.

Вредна је помена још једна организациона промена у овом Министарству. Године 1899. 
укинуто је Одељење за српске школе и цркве ван Србије при Министарству просвете и 
пребачено у Министартво иностраних послова. Одељење је почело са радом наредне године  
и било је од поверљивог и обавештајног значаја, познато као ПП одељење (Поверљива про-
паганда). Било је смештено у забаченом делу зграде овог Министарства и имало је посебан 
Одбор стручњака за старосрбијанско, одн. македонско питање. Његов службени назив је 
био Просветни одбор при Министарству иностраних дела. Чланове одбора именовао је ми-
нистар. У њему су  радиле многе познате личности српске дипломатије и културе – Нићифор 
Дучић, Стојан Новаковић, Слободан Јовановић… 

После династијске промене 1903. године поверено је Драгомиру Стефановићу да уради 
нову организацију Министарства и он је израдио два пројекта новог закона, а 1910. године 
урађен је и трећи нацрт Закона о изменама и допунама постојећег закона из 1886. иако је 
био одобрен од Државног савета, ни он није заживео. Међутим, година 1912. започета је но-
вом организацијом Министарства, које је подељено на пет одељења: политичко, просветно, 
административно, благајничко и пресбиро.  Последња измена извршена је на Крфу, када је 
по угледу на негдашње ПП одељење створена нова радна јединица – Југословенски одсек. 

Србија је дуго и с напором изграђивала своју дипломатску службу, у почетку ратови, 
потом дугогодишњи вазални положај, томе су најважнији узрок. Још у доба вазалности, а 
посебно после стицања независности, један од битнијих момената у развоју Министарства 
иностраних послова био је тај што су се многи познати министри спољних послова и дипло-
мате уздигли до највишег степена у управи једне земље, до обављања дужности председника 
Министарског савета.  
   

Министарска одговорност
 

Сви нацрти устава као и сви потоњи устави после Устава из 1869. године садрже од-
редбе о Министарском савету, министрима и министарској одговорности.  О извршној 
власти вођене су и посебне расправе, писани чланци и студије, држана настава на Великој 
школи и Универзитету. тако је наш познати политичар, дипломата и министар, Милован 
Миловановић, одржао предавање на Великој школи, а потом и објавио рад О парламентар-
ној влади (1888). Чак су на ову тему брањене и докторске дисертације – Јосиф Косановић, 
Министарска одговорност у српском јавном праву, Београд, 1911. О овом питању вођене су 
живе дискусије у штампи  и Скупштини.



102 СРПСКе СтУДиЈе  I / SerbIan StudIeS I  

Устав из 1888. године (по новом календару 3. јануар 1889) био је први устав од како је 
Србија постала независна држава, донет без икаквих спољних ограничења и обавеза. Устав 
је дао народу демократска права, завео парламентарну владавину и био један од напреднијих 
устава у европи. 

Владару припада извршна власт коју врши посредством Владе, док законодавну дели 
са Скупштином. Краљ поставља и разрешава министре,  они стоје непосредно под њим. За 
министре нису биле прописане посебне квалификације, али је наглашено да министрима не 
могу бити чланови Краљевског дома. У Уставу није речено колико министарства има Влада, 
па је стога важила ранија одредба од осам министарстава. Краљ није могао да ствара нова 
или да укида стара министарства. Министри при ступању на дужност полажу заклетву. 
Министарске функције су двојаке. Министар управља самостално својим министарством, 
његови помоћници и саветници имају само саветодавни глас, па стога министар доноси 
самостално одлуке. Ни краљ ни Скупштина не могу да непосредно опште са чиновни-
цима Владе, они то чине посредством надлежних министара. Министри премапотписују 
сваки краљев акт, без тог потписа акт је неважећи,  и тиме министар постаје одговорним 
уместо владара. Хармонију у врху државне управе омогућава Министарски савет, скуп 
свих министара. Министарски савет предводи председник, који може бити без портфеља. 
Председник Владе може бити само то, али може и да преузме било које министарство. Није 
било искључено ни постојање Министарства без портфеља. Кад дође до смене Владе, акт 
о томе премапотписује нови председник Министарског савета. Седницама Министарског 
савета председава краљ, а у његовом одсуству председник.

Министарска одговорност, о којој ће касније бити више речи, може бити грађанска, кри-
вична и политичка. Увођењем политичке одговорности пред Краљем и пред Скупштином, 
створени су услови за настанак парламентарног режима у Србији. Министарска одговорност 
пред Скупштином огледала се у следећем: путем интерпелације Влада је била приморава-
на да подноси објашњења о свом раду; Парламент је резолуцијом могао да осуди владину 
политику. Битније од овога јесте право Скупштине да ускраћивањем изгласавања буџета 
обори Владу. Зна се да држава не може функционисати ни једног дана без буџета, који се, 
додуше, могао продужити за четири месеца. У корист завођења парламентарног режима 
ишла је и та чињеница да су се од тада за министре могли узимати и народни посланици.  
Ако би између краља и Скупштине дошло до неспоразума око обарања Владе, последња реч, 
ипак, припадала је Парламенту. За разлику од Устава из 1869. године, министарска кривица 
није застаревала четири године, па су о њој могли да расправљају посланици два сазива. 
Министри су одговарали за своје кривице пред Државним судом.

Министарски савет имао је још једну посебну врсту обавезе. Ако би престо остао сасвим 
упражњен Министарски савет преузео би краљевску власт. У том случају дужан је да у року 
од месец дана сазове Велику народну скупштину која ће донети одлуку о томе ко ће добити 
престо. Занимљиво је да Устав из 1901. године није имао овакву одредбу, па је, после убиства 
последњег Обреновића (1903), уз њега и краљицу погинуо председник владе и министар 
војске, док је тешко рањен министар унутрашњих послова, на брзину формиран кабинет 
Јована Авакумовића, како би држава могла да функционише.

Закон о министарској одговорности донет је “по милости божјој и вољи народној” 30. 
јануара/11. фебруара 1891. године. Министри су одговорни краљу и Народној скупштини. 
Обе институције имају право да оптуже министре за: 1) издају земље и владара, 2) повре-
ду Устава  и уставних права српских грађана, 3) примање мита), 4) оштећење државе из 
користољубља, 5) повреду слободе бирачког права према одредбама изборног закона, 6) 
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намерног спречавања, злоупотребом власти, извршавања закона, законских решења и суд-
ских пресуда, 7) злонамерно подношење неистинитих извештаја краљу и Народној скупшти-
ни  у време доношења законодавних одлука, које су штетне по државу. Министар може бити 
одговоран и као саучесник уколико је пристао или потписао одлуку Министарског савета у 
претходно наведеним кривицама.

Оптужба против министра мора да буде писмена. Оптужбу подиже краљ или најмање 
20 посланика Народне скупштине. Предмет оптужбе ставља се одмах на дневни ред, а 
о њему се онда мора изјаснити најдуже за пет дана од предаје председнику Скупштине. 
Министар, на позив Скупштине, подноси своју писмену или усмену одбрану, а Скупштина 
не може донети никакву одлуку докле га не саслуша. Скупштина се изјашњава, после пре-
треса, тајним гласањем, и ако буде одбачен не може се понављати на истој скупштинској 
сесији. У противном бира се истражни одбор од 12 чланова, који има председника и из-
вестиоца. “Он саслушава оптуженог министра, прибавља сва потребна обавештења о делу 
и врши у опште сва права и дужности истражног судије”. Ако истражни одбор предложи, 
а две трећине посланика прихвати предлог, министар може бити стављен у притвор, без 
права на жалбу. истражни одбор подноси извештај Скупштини и по обављеном претресу 
гласа се о свакој тачки оптужбе. Ако оптужби има места, Скупштина предаје министра 
Државном суду, а владар га разрешава министарске дужности. Ако две трећине послани-
ка не прихвате оптужбу истражног одбора, она се одбија и не може се поновити на истој 
скупштинској сесији. У слуачју распуштања Скупштине или ако она буде закључена пре 
него истражни одбор заврши посао, следећи скуштински сазив бира нови истражни одбор 
и одмах започиње са радом. Ако Скупштина не стигне да размотри оптужбу извршног 
одбора, у случају да буде распуштена, следећи сазив одмах приступа претресу о поднетом 
извештају.  

Министру суди Државни суд састављен коцком – по осам чланова Државног савета и 
Касационог суда, са шест заменика. Овом шеснаесточланом суду председава председник или 
потпредседник Државног савета, ако су изабрани у ово тело, или најстарији саветник. Суд се 
састаје у року од три дана од подизања оптужице. Судије не могу бити лица која су у сродству 
са оптуженим министром по правој, побочној и тазбинској линији, ако су кажњивим делом 
повређени или оштећени или у доказаном непријатељству. Министар може да се брани сам, 
али му бранилац мора бити одређен. Државни тужилац је неки од чланова Касационог суда, 
ако га оптужи Краљ, ако га оптужи Скупштина, тужилац је известилац истражног одбора. 
иследни судија је један од чланова Касационог суда, који није члан Државног суда. Претрес 
пред Државним судом је јаван и усмен. Суд решава већином гласова. Пресуда Државног суда 
је одмах извршива, будући да противу ње нема места жалби. Осуђеног министра краљ не 
може помиловати нити му смањити казну без пристанка Скупштине. Државни суд престаје 
чим изрекне преуду.

Министри се кажњавају казнама прописаним Казненим законом. Предвиђене су следеће 
казне: за кршење бирачких права грађана – од 2 до 5 година затвора; за обустављање Устава 
у целини или у појединостима, када сакупља порез који Скупштина није одобрила или је 
већи него што га је одобрила или закључи штетан зајам, кад стави војску у службу стране 
државе и када изврши владарев указ а да није премапотписан од надлежног министра – 5 
до 10 година затвора, лишење звања и губитак грађанске части. У свим осталим случајевима 
раније наведене министрске одговорности казна је од 4 до 8 година затвора, а за дела из ко-
ристољубља још и губитак грађанских права. Назначене су и казне за чиновнике потчињене 
министру, уколико су учинили кривицу предвиђене овим законом.   
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Устав из 1869. године прописао је ужу министарску одговорност  (четири кривице), а 
Устав из 1888. прописао је ширу министарску одговорност (седам кривица). У међувремену 
је дошло до промена устава, а закони о министарској одговорности нису у исти мах ме- 
њани нити формално обустављани (1894. године враћен је Устав из 1869). Када је донет 
Устав из 1901. године, остао је на снази Закон о министарској одговорности старији читаву 
деценију.

Устав из 1901. године, који је кратко трајао, не разликује се много од претходног устава 
када је реч о Министарском савету и министрима. из тих разлога наводимо само разлике. 
У овом уставу министри полажу заклетву пред краљем,   док у претходном није речено пред 
ким чине овај свечани чин. Будући да се Народно представништво састојало из два дома 
– Скупштине и Сената – то су министри добили право приступа и једном и другом дому. 
Ако неко буде изабран за министра, он губи мандат  посланика или сенатора. Министри су 
одговорни пред краљем и Народним представништвом. Министарска одгворност је иста 
као и при претходном уставу, али је застаревање кривице продужено на пет година. Предлог 
за оптужбу министра подноси најмање 20 посланика, а оптужба се усваја ако за предлог 
гласа две трећине послника. Ако се оптужба једном одбаци, више се не може покретати. 
Министрима суди Сенат. Краљ нема право амнестије или смањења казне министру без са-
гласности Скупштине. из изложеног се види да су одредбе о министарској одговорности не-
потпуне, и као такве остале су на снази док је Устав важио, јер га није пратио нов и усклађен 
закон о министарској одговорности. Устав је прописао кривичну, грађанску и политичку 
одговорност министара, али је последња била привидна.

Устав и Закон разликовали су се у следећем: Закон не убраја у кривицу оштећење државе 
из користољубља; минстрима суди по Уставу Сенат, а по Закону Државни суд; Краљ не може 
помиловати министра по Закону, а по Уставу ни помиловати ни амнестирати; застарелост 
министарске кривице по Закону траје четири, по Уставу пет година. Само је једном министру 
суђено док је био на важности овај устав – Вукашину Петровићу, министру финансија, за 
исплату страном повериоцу, учињену 1899. године, али је министар био ослобођен одго-
ворности.

Враћањем на снагу Устава из 1888, после државног удара 1903. године, па све до постојања 
Краљевине Србије, успостављено је сагласје између два највиша законодавна акта о минис-
тарској одговорности. У овом периоду покренуто је више случајева министарске одговор-
ности. Први случај односио се на Владу либерала Јована Авакумовића, која је оптужена 1893. 
године због распуштања Скупштине, попуњавања једног посланичког места и продужетка 
трговинског уговра са Аустро-Угарском.  Све радње обављене су по Закону о министарској 
одгворности из 1891. године. Падом радикалског Министарства Саве Грујића, за време кога 
је вођена оптужница, издат је указ (јануар 1894) о амнестији оптужених министара, чиме је 
престао и рад Државног суда. 

Против Настаса Петровића, министра унутрашњих послова, подигнута је оптужница 
после убиства браће Новаковић (1907), присталица династије Обреновић и противника 
црнорукаца. Дебата је вођена у Скупштини три пута и окончана је тајним гласањем (1911) 
тако што је одбачен предлог оптужбе преласком на дневни ред, па тако случај и није дошао 
до Државног суда. – Расправе о министарској одговорности вођене су у Скупштини још 
три пута: на интерпелацију против војних министара – Радомира Путника (1907), Степе 
Степановића (1908) и илије Гојковића (1911). Ова три случаја, услед све јачег утицаја војске 
у политици, почела су да подривају основе начела о министарској одговорности. Случај 
последње двојице војних министра свео се на подношење оставки. 
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Мајским превратом положај династије јако је ослабио, да би од 1906. године поново 
ојачао. тиме је битно одређиван и положај и улога Владе у парламентарном систему. О 
томе су вођене бројне дебате у Парламенту, у коме је Љуба Стојановић тврдио да кру-
на има право да, ако се не слаже с једном Владом, узме другу, распусти Скупштину и 
распише изборе. Отуда се и даље говорило за неке Владе да су Владе “дворског режима” 
или једноставно “дворске Владе”. Услед везивања круне за судбину завереника, Владе су 
на овом питању имале да издрже велику проверу. Коначно раздвајање радикала на две 
радикалне странке – Радикалне и Самосталне –  јачање улоге Парламента и прелазак ус-
тавних прерогатива круне на одговорну Владу битна су карактеристика предратног доба у 
политичком животу Краљевине Србије (од 1906). Два концепта су преовладавала када је у 
питању институција извршне власти – радикални, који се залагао за парламентарну владу 
по образцу енглеског кабинетског система и самостални, са мањинским Владама, чији је 
основни мотив заштита од већинске диктатуре у Скупштини. тога ради измишљен је, од 
стране самосталаца, систем опструкције у Парламенту, пре свега када је било на дневном 
реду питање буџета, у периоду од 1906. до 1908. године. Владе више нису падале искључиво 
у двору, оне почињу да падају и у Парламенту. Будући да су Владе често падале,  то се као 
посебан проблем поставило питање “изборне владе”, односно Владе која ће извести изборе, 
што је у политичком животу Србије био битан фактор, због великог утицаја изборне Владе 
на опредељење бирача. У овом раздобљу  имамо неколико коалционих влада, углавном 
радикално-самосталских, једну концентрациону (Стојана Новаковића) и више хомогених 
влада Радикалне странке. 
 

Рад Влада
Састављање Влада

Правитељствујушчи совјет радио је као колективно тело, будући да саветници, касније 
попечитељи, нису имали засебне просторије и попечитељства организована за самос-
тални рад, као ни посебне чиновнике. Расположиви извори не упућују ни на помисао 
да су совјетници и попечитељи томе тежили, већ да су их и њихова уверења и прилике 
у којима су радили упућивали на заједнички рад у седницама и у једној просторији. Вук 
Караџић бележи: “у највећој соби сакупљали су се совјетници и секретари ради вијећања 
и пресуђивања, а у мањијем собама су писали писари”. Нешто бољи опис, непопуњеног 
Савета, оставио нам је Рус, Бантиш-Каменски: “Било је пет људи у соби. Четворица су 
седели у реду у једној страни, а пети, који је био председник Совјета, заузимао је место 
према њима. Сви су се они а нарочито господин председник,  одликовали суровим изгле-
дом лица, и били су у нечистој ношњи. Насред собе је био мали сто. Немој мислити драги 
друже да су за њим седела господа ‘совјетници’. Не! Два Грка, који врше дужност писара 
(нећу рећи због неписмености ‘господе’ совјетника, бојећи се да се не наљуте на ову ис-
тину) седела су са особитом гордошћу за овим столом и претурала по хартијама” (1810). 
и Лазар Арсенијевић – Баталака потврђује ове наводе –  саветници, касније попечитељи, 
“нису имали сваки по својој струци особене канцеларије и заседанија. Они су сви, свакад, 
једно опште заседаније имали, и у овоме је сваки, по својој струци, кад је што који имао, 
општему заседанију на расуђење, и конечно решеније предлагао”. Мало неупућеност, мало 
прилике и услови у којима су радили, више неразвијеност тек настале државне институ-
ције, понајвише уверење о потреби колективног рада овог државног тела, које је требало 
у исто време да буде противтежа вожду, а за то је било неопходно јединствено деловање, 
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којим би се испољила његова моћ, разлози су за овакав рад ове у много чему особите др-
жавне установе.

Посебно поглавље у повести Србије заузима занимљив однос владара и Владе, који се 
правно заснивао на уставним одредбама и законима, док је у пракси, каткад, био сасвим 
другачији. Један слаб владар какав је био кнез Александар и један јак владар какав је био 
кнез Милош, имали су скоро идентичне погледе у односу на Владу. Види се то на следећим 
примерима. 

Још је Закон о Државном савету предвидео да кнез “президира” седницама Државног 
савета, а то значи и седницама његове Законоизвршителне части. Принцип да владар предсе-
дава седницама Владе, када је присутан, остао је на снази до краја постојања Србије. Како се 
о предлозима неког министра расправљало у Законоизвршителној части Савета није познато, 
али се може претпоставити да су мишљење износили сви редом, од најстаријег до најмлађег 
попечитеља. А када би предлог министров дошао на дневни ред у Савету, министар га је 
читао, потом “почну давати мњенија своја државни совјетници, старији за млађим”, а за 
њима попечитељи. Потом се приступало гласању и, уколико би мишљења била подељена, 
одлучивао је глас председатеља Совјета.

Када је кнез Александар поставио неке чиновнике без знања владе, попечитељи су му, 
незадовољни таквим поступком, дали примедбе на једном “заседанију” (1852). “Ја то све 
признајем што су министри казали, али опет хоћу овако”, изјавио је кнез. Да би избегли 
неспоразуме ове врсте, попечитељи су кнезу предложили “да се определи једна државна 
система по којој би министри били дужни сва дела управљати, и само кад би министри ову 
систему преступили  да буду одговорни Кнезу”. На том им је владар одговорио: “Ви нисте 
попечитељи, ви сте само директори”. “Ма и то били, имамо неке дужности према Књазу, и 
према држави, и према народу”, одговорили су. Покренувши овим више важних питања 
– о начину рада Владе, о односима са владарем,  о одговорности министара – влада илије 
Гарашанина није желела сукоб са њим из обзира очувања кнежевог достојанства и бриге за 
општу српску идеју. Услед учесталости неспоразума владара не само са Саветом већ и са 
Владом, очекивало се разрешење овог питања, али, и поред бројних наговештаја, још се није 
назирало право решење. ево шта је о томе председник владе Гарашанин мислио: “Најлакша је 
и најмања дужност допасти се једном владатељу. Одобравај му све што он рекне и свагда ћеш 
бити од њега приман са највећим благовољенијем. Но ја се с овим сложити не могу”. Али мало 
је било доследних књажевских представника и попечитеља какав је био илија Гарашанин.

Све до 1862. године министри су били самостални и само су на основу усменог договора 
са кнезом одржавали повремено седнице, пошто “министарска заседанија нису била зако-
ном опредељена”. Дуго се осећала потреба за колективним радом и потреба да се  заузда 
кнез Милошева нарав учесталих промена попечитеља током краткотрајне друге владавине. 
Министарске седнице одржаване су искључиво у кнежевој оџаклији у топчидерском кона-
ку, а министре је кнез држао за своје обичне писаре. “Бабо воли старешине крупне, главате 
и плећате”, сећао се Кнез Михаило. Кнез Милошеви министри били су послушни, тихи и 
мирни. За сваки посао који би урадили, они су имали исти одговор: “Господар тако хоће”!

Јеврем Грујић, министар у влади Цветка Рајовића, предлагао је кнезу да се седнице држе 
сваке среде ујутро, не у кнежевој оџаклији већ у конаку. тако је неко време и било, и тим 
седницама није нико присуствовао до кнеза, престолонаследника Михаила, председника 
Савета и попечитеља. Чак је био уведен и протокол у који су записивали “решенија”. Али, ос-
тарели кнез није их ни ту остављао на миру, улазио је на једна врата у собу у којој су заседали 
попечитељи, бацао им прегрш аката и казивао: “ето вам па радите, ја вам се нећу мешати”. 
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После неког времена, нестрпљив и, сигурности ради,  враћао се на друга врата, “питајући 
шта смо већ урадили”! Пошто је кнез Милош више боравио у топчидеру, то је и Влада тамо 
чешће заседала. Обично кабинетско заседаније било је када су радили само попечитељи, а 
када су им присуствовали владар и престолонаследник, онда се оно звало “велико кабинет-
ско заседаније: Књаз Милош седи у зачељу, до њега с лева Књаз Михаило, после Стевча, па 
Рајовић, и други попечитељи и још Гавриловић, помоћник  финанције и ја” – хроничар ових 
догађаја, Јеврем Грујић.

Колико је Србија била далеко од тога да формира хомогену владу или владу “начелних 
другова”, или “министарство од људи једнаки мисли”, како се изразио Јеврем Грујић, показује 
следећи пример. Кнез Милош је почетком 1859. године понудио Грујићу да се прихвати по-
ложаја књажеског представника и попечитеља иностраних дела, пошто није хтео ни да чује 
за Гарашанина. ево како је даље текао дијалог Кнеза Милоша и кандидата за председника 
Владе Јеврема Грујића.

“Најпосле ако Ваша Светлост остаје при том да мене постави за Представника и попе-
читеља инострани дела, а оно вас ја молим да и ове моје другове поставите за попечитеље: 
илића за правосудије и просвештеније; Милована за финанције, а Ранка за унутрашња дела… 

Књаз онда чисто прену и брзо рече: ‘Па кад ти оћеш да постављаш попечитеље јеси ли 
ти Књаз или ја’. А кад му одговори: ‘да ја нисам но он’ старац запита: ‘Па шта сам ја кад ти 
говориш кроз моја уста’, и не чекајући одговора повика: ‘ти ниси за мене’…

Затим кад ме запита ‘оћеш ли ти бити или нећеш? то ти мени кажи’.
Ја одговори да ‘не могу без начелни другова’ (подвлачења Р. Љ).
тад му прекипи. и тад сам  и ја видио онога Милоша за кога ми страовиту љутњу толико 

приповедаху пре. У највећој јарости повика ми: ‘одлази, ти ниси за мене’”. 
Млађи нараштај, школован на западу, више није био спреман да попушта старом коџа 

Милошу и да се мири са његовом чувеном изјавом; “Ја сам над свим струкама”!
У јавности, међутим, скоро да се ништа није знало о томе шта Влада ради, шта раде њени 

министри, а поготово шта се дешава на ретким владиним “заседанијама”.  У кризним време-
нима, када се судбина постојеће и будуће Владе није знала и тешко наслућивала, “гласовима 
о министарству не беше броја. Који замркну, не освану, који освану, не замркну” бележи 
Грујић у својим Записима о раду Влада у којима је био министар.

Саставити Владу није било лако не само због захтевности владара, већ и стога што у 
Србији “не само да је тешко из малог числа политично изображени људи Попечитеље изабра-
ти, но и  дуго трајући унутрашњи раздори поделили су народ на партије, које се између 
себе не политичним  начелима, но јединствено  противположеним страстима разликују”, 
записао је Ђорђе Стојаковић. Кнежеви Александар и Милош нису волели да им књажески 
представник буде јака личност, из страха да им не преотму део власти, пошто су неки од 
њих, као Аврам Петронијевић и илија Гарашанин, били јаке и популарне личности и земљи.

Никола Крстић је забележио у свом дневнику Јавни живот (1887) да су председници 
Министарског савета састављали владе у договору са Кнезом, док је само Јован Ристић имао 
смелости да “подноси краљу листу својих колега; а другима краљ је бирао колеге”. из тог, 
али и из других разлога, и после кнеза Милоша, владари нису волели јаке личности на место 
председника Владе. Ристић, који је обављао све најважније дужности у Србији – намесник, 
председник Владе, министар – није уживао симпатије владара. Када би његово име споменули 
пред младим краљем Александром, с љутњом би истицао: “Мрзим људе од начела”!

Значајну промену у погледу организације и рада извршне власти учинио је кнез Михаило. 
Једна од новина била је увођење протокола у којем су записиване одлуке Владе. Постојала 



108 СРПСКе СтУДиЈе  I / SerbIan StudIeS I  

су два протокола – обичан и тајни. Први је сачуван за период од 1862. до 1897. године, 
док други, у којем су записиване важне одлуке, пре свега спољнополитичке природе, није 
сачуван, изузимајући један период Владе Стевче Михаиловића (1876–1878). Први пут се у 
протоколу Владе наводи да се одлуке заводе у “протокол тајни седница” јануара 1867. године. 
У протокол су уношене углавном одлуке кратке и садржајне, па се из њих не може сазнати на 
који су начин доношене и да ли је било посебних расправа. Најчешћи коменатр био је да је 
на предлог министра одлучено “да се усвои предлог”, “да се одобри”, “да се тако и поступи” 
итд. Записници седница Министарског савета вођени у време Првог светског рата само су 
уреднији и нешто мало опширнији од претходних. Они нису носили ознаку да су били тајни.

Владимир Јовановић пише да су владе, када је он био министар финансија (1876), саслу-
шавале извештаје појединих министара, а затим су прелазиле на већање. Дакле, расправљале 
су о свим важнијим питањима. Поред редовних састанака, имале су и ванредна заседања.

Формирање страначких Влада или, како се онда говорило хомогених влада, стављало је 
често владаре пред нерешиве проблеме. Владару је тада било тешко да смени неког министра, 
будући да га је штитио цео кабинет. Када је дошло до неспоразума између краља Милана 
и председника Владе Милана Пироћанца, а владар помислио да смени само председника, 
Стојан Новаковић, један од министара у Влади, саопштио је Обреновићу да ће одступити цео 
кабинет. “Данас сам ишао Краљу да му говорим о влади, да она реши предстојеће одступање. 
том приликом Краљ ми је говорио у усхићеном тону о нашим унутрашњим приликама. 
Приметио је да Гарашанину поред све своје полтичке важности оскудева вештина админи-
стративна и да би можда Никола Христић могао га заменити у Министарству унутрашњих 
дела, не као политичка већ као административна личност…Овај народ не уме да подноси 
слободу и ја ћу да вам кажем право да радим сада код ваше Скупштине за ограничење мало.
[…] На све ово ја сам приметио краљу да је овако доста тешко управљати земљом, али да ње-
гов пут, чини ми се, не уклања тешкоће него их ојачава.[…] Сумње нема да Краљ жели земљи 
добра више него ико, сумње нема да је отворено од две године наилазио на пут устројења 
слободних установа, али су га дивље  агитације радикалаца и безобзирни напади либералне 
штампе довели у положај да се запита чему све ово може довести и да ли је ова земља у стању 
да издржи слободе које су јој под нашом управом дате.[…] Ако буде нашој Србији суђено да 
удари назад, историја не треба да тужи никога до необуздану нарав српску која је понизна 
кад јој се заповеда а ускомешана и необуздана када јој се слободе даду. – Што се тиче нашег 
кабинета, он је довршио своју улогу” записао је Милан Пироћанац у својим Белешкама, али, 
ипак, те 1882. године није му оставка уважена већ наредне године. “Ми смо се окаменили 
када смо чули данас да је министар Јовановић постао генералом”, а да за овакво унапређење 
није био обавештен председник Владе.

У једном периоду владавине краља Александра Обреновића утицај на формирање, рад 
и пад Владе имали су краљ, краљев отац и краљева мајка. тада није било нимало лако ни 
председнику ни министрима. “Г. Никола Христић је, овог пута, тако рећи за ноћ саставио 
министарство. Очевидно је да је комбинацију склопио неко пре њега, по својој прилици 
Краљ Милан”, иако је те 1894. године владар био његов син Александар.

Стојан Новаковић, поуздани хроничар свог времена, оставио нам је податке како је ра-
дио један од краткотрајних кабинета Ђорђа Симића (1894–1895). “Сам председник Ђ. С. Си-
мић се онда рачунао као либерал, и тек је позније помешан у радикале. Пошто је састављено 
министарство, почну у Двору велики ручкови, аудијенције, мољакања итд. Као обично у 
таквим приликама. Смена чиновника и лични чиновнички рачуни, авансовања итд. био 
је онај велики мамац, којим су се краљ Милан и краљ Александар у оваквим приликама 
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служили да анти-радикалне странке за  ту своју игру заинтересују. Једни су чиновници 
одмах с места губили службу; други су је  добијали. Маса времена се трошила  на дискуто-
вање чиновничких прохтева и на многобројне комбинације како да се они задовоље. Све 
се то радило са неком збиљом, као да ће “ново стање” трајати вековима. Мало је коме на 
ум падало да је све то, при променљивој нарави и главног и споредног редитеља, кратко-
времено  и да ће све пасти, чим редитељи за игру вољу изгубе” (Двадесет година уставне 
политике у Србији 1883–1903). Симић је редак српски политичар који је описао рад своје 
две владе (Моје министровање, 1894, 1896–1897). О режираним представама на двору око 
убеђивања кандидата да саставе Владу и људи да се прихвате министарских одговорности 
оставили су забелешке и други актери. “Оба Краља су плакала, преклињала и молила, грлила 
и љубила Симића, који није могао да се одупре”, па је пристао да састави Владу, али она је 
кратко трајала, као и његова друга Влада. Био је искрен па је признао  у својим сећањима  
да је послужио као “рушилац једног легалног уставног стања и био иницијатор политике 
државних удара и експеримената”.

Владан Ђорђевић је саставио Владу (1897) од непознатих партијских људи, у коју нису 
хтели да уђу неки радикали, а неке нису хтели краљ Александар а посебно краљ  Милан. 
такав скуп појединаца било је тешко одржати: “Један је сувише радикал, други се не допада 
Вашем Величанству, на трећег врчи Краљ Милан, четврти се не допада либералној већини 
скупштинској, петог не можемо узети зато што ће нас онда напустити напредњаци”, јадао 
се састављач овог Кабинета. Оданост династији био је битан предуслов да неко постане 
министар, а тек председник Владе!

Програм Влада

У почетку су поједини председници Влада подносили владару свој програм усмено, да 
би после стицања независности прешли на систем подношења писмених програма будуће 
Владе. О свом програму они су, осим владара, извештавали и министре. Јован Ристић, по-
што је формирао своју другу Владу, 1873. године, отворио је прву седницу образлажући 
министрима свој програм. Две ставке су посебно истакнуте – подршка народној династији 
Обреновић и “уставност, као темељ државнога развијања  путем обазриве поступности, без 
реакције, исто тако као и без пренагливања”. У протоколу седнице Владе записано је начело 
о њеном будућем раду: “Стално правило, да се снага владе постизава солидарношћу поје-
диних чланова њених. та пак солидарност да се налази поглавито у узајамној одговорности 
и дискрецији спрам свега што се заједнички послује у министарским седницама”. Када је 
следећи пут саставио Владу (1878), а првој седници  председавао кнез, изостао је овакав 
наступ, образлагање програма. Сличан поступак у погледу образлагања програма урађен је 
и у случају образовања Владе Владана Ђорђевића.

Никола Христић, који је четири пута састављао Владу: 1867, 1883, 1888, 1894. године, 
не нарочито образован и са застарелим схватањима о власти, није био поборник идеја да 
Влада има свој програм. Веровао је да председник Владе треба да је “први буљубаша, да 
прима Краљеве наредбе и да их преноси министрима у виду заповести”. ипак, образујући 
трећи кабинет, он се морао појавити у јавности са програмом Владе, који није написао он 
већ његов министар спољних послова, Чедомиљ Мијатовић. Био је, иначе, поборник идеје 
да се мнистри окупљају свако вече.

Програм Владе израдио је и Стојан Новаковић 1895. године и сам га је потом публи-
ковао. Владан Ђорђевић је саставио програм Владе на предлог краља Александра, који је 
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министрима служио “за правац њиховог рада” (1897). Потом је на првој седници Владе 
донета одлука да се са програмом морају упознати и сви наши заступници у иностранству, 
како би им “тај програм  Владин служио за правац њиховог службеног рада”. три су битне 
ставке у овом програму: опоравак државних финансија, снажење војне моћи Србије и ре-
организација државне администрације. Слобода министарске иницијативе коју је владар 
обећао, нестала је већ првих дана рада Кабинета, када је свим министрима било јасно да се 
ни краљеви ни они неће строго држати програмских начела. Проблеми са којима се Влада 
суочавала били су разноврсни, а како их је преживљавао први човек извршне власти говоре 
следеће његове речи: “Често има личних питања где би поједини од нас радо узео капу да 
иде, али ја не дам да се на личним питањима кида, ја гутам често да не могу да протурим 
оно што сматрам да је најправедније, па натерам и друге да гутају”.

Председавање и рад Влада

Седницама Владе најчешће је председавао Књажески представник или председник 
(председатељ, президент) Министарског савета, потом владар (кнез, краљ), а у периодима 
када је владар био малолетан или одсутан, намесници. Нема података да су намесници у 
Првом намесништву (1839–1840) председавали седницама Централног правленија, али о 
томе има више података за Друго (1868–1872) и треће намесништво (1889–1893). Будући 
да је у оба намесништва  био најзначајнија личност, Јован Ристић је чврсто штитио влада-
рева права  и ретке су седнице у којима намесника није било, па се може рећи да су Владе 
биле добро контролисане. Када је седницама Владе присуствовао владар, краљ Милан или 
краљ Александар, он је председавао, а ако није био присутан, редовно је извештаван о 
донетим одлукама. Владе су одржавале седнице и два пута дневно, што је била реткост,  и 
тада је владару, ако није присуствовао јутарњој седници, на почетку поподневног заседања 
реферисао председник. 

Владе Србије добиле су посебну привилегију засновану на чл. 9 Устава из 1869. го-
дине да могу преузети вршење владалачке власти у време одсуства владара из земље. По 
Уставу владар је имао право да власт пренесе на свог местозаступника, а то је углавном био 
Министарски савет. Све такве владареве одлуке биле су сличне садржине: “Пошто нам се 
указала потреба да на неколико дана пођемо у стране земље, као што смо нашом прокла-
мацијом од данас народу објавили, то овлашћујемо наш Министарски савет, да Нас може 
за време Нашег одсуства заступати у вршењу књажеске власти у свима преким и одлага-
ња нетрпећим случајевима, а нарочито у приликама где би се потреба показала да се ред 
и мир обезбеде и сигурност земље очува. Нашем Министарском савету препоручујемо да 
се овога указа придржава, а свима и свакоме да му се покорава” (1/13. јун 1877). Будући 
да су боравци српских владара у иностранству били чести, то су многе Владе, за то време, 
биле именоване владаревим заступницима и вршиле су део владалачке власти који им је 
био указима преношен. то су били и најодговорнији тренуци у раду сваке такве Владе.

Широк је спектар питања, проблема и тема о којима се расправљало на седницама Влада, 
од расправа о уласку у рат са турском, прогласу независности, промени на престолу до најо-
бичнијих разрешења државних чиновника. Углавном су одлуке биле једногласне, било да је 
реч о позитивним или негативним. Када се повела расправа на једној седници Владе Владана 
Ђорђевића (1897) да се врати на снагу стари закон о штампи, решено је: “Пошто није у овом 
питању постигнута уобичајена једнодушност, то је ово питање скинуто са дневног реда”. 
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Временом се на седницам Влада све више водила дискусија о свим важним питањима, али о 
томе су у протокол уношени штури подаци. Многи су се проблеми више пута претресали, 
док није пронађено одговарајуће решење, али је увек у таквим приликама владар подробно 
извештаван, ако није присуствовао седницама. Када се одлучивало о склапању зајма за рат 
против турске, “Министарски савет испитавши ствар ову” донео је одговарајућу одлуку. 
Владе су, иначе, због блискости са владарима и повезаности у вршењу извршне власти, јако 
водиле рачуна о династијским интересима, како Обреновића тако и Карађорђевића. Рођење 
престолонаследника, подизање споменика умрлим владарима, прославама 50-годишњице 
Другог и 100-годишњице Првог устанка, хуманитарни рад владаревих супруга и томе слич-
но, били су предмети о којима су Владе озбиљно промишљале и доносиле одлуке, најчешће 
у славу династија. Кад се Краљ Милан одрекао престола у корист сина Александра, Влада 
га је преклињала да одустане од погубне намере по интересе династије, и када у томе није 
успела, поднела је оставку.

Владе су тешко подносиле критике опозиције, а посебно ако су упућиване од стране 
биших министара. Када је генерал Сава Грујић упутио јавне замерке на рад Владе Владана 
Ђорђевића, одмах је стављен у пензију. та врста нетрпељивости најчешће се испољавала у 
време страначких влада. из протокола владиних седница види се да су посебно радикални 
кабинети оджавали блиске везе са клубом Радикалне странке у Скупштини. Влада Стевче 
Михаиловића водила је најуредније протокол рада и он је прилично садржајан, док је ка-
бинет Милана Пироћанца био најуреднији – седницама су присуствовали сви министри. 
Седнице Влада одржаване су у Београду, ређе у Крагујевцу и Нишу. Седнице Владе држане 
су у просторијама Књажеског представника и председника Министарског савета, а у двору 
када им је председавао владар. 

Министарски савет Краљевине Србије делио је судбину народа, пошто ју је претходно 
изазвао, током Првог светског рата. Влада се повукла у Ниш, потом Крушевац, Краљево, 
Рашку, Косовску Митровицу, Призрен, Скадар, Бриндизи и Крф, где је остала до краја 
рата (1916–1918). У Нишу је донета чувена Нишка декларација – програм уједињења Срба, 
Хрвата и Словенаца (1914), а на Крфској конференцији је усвојена Декларација о уједињењу 
(1917). Ратне прилике диктирале су рад Владе, која је имала чешће контакте са регентом 
Александром него са Парламентом. Влада је имала да реши проблем црнорукаца, да бри-
не о опстанку војске, отварању Солунског фронта и води активну спољну политику. На 
заласку каријере, са великим политичким искуством, вешт и стрпљив, али са развијеним 
осећањем ауторитарне владавине, вешто прикриване формалним демократским прин-
ципима, Никола Пашић је био стуб српске државе у избеглиштву. Он је бацио у засенак 
целу Владу, Парламент је био растурен и подељен, краљ болестан и немоћан а регент још 
неискусан. Одлучујућу улогу добила је још и Врховна команда. Овај период српске повести 
завршен је Пашићевом хомогеном Владом, без обзира што је опозиција тада тражила да 
се функција председника Министарског савета одвоји од дужности министра иностраних 
послова.

Уобичајени ток рада Влада у време Првог светског рата био је следећи: прво су читани из-
вештаји које су јој упућивали посланици са стране или телеграми који су понекад пристизали 
током саме седнице, затим се приступало решавању појединих предмета. Расправа, којих је 
несумњиво било, нису бележене у протоколе седница. Ретке су седнице на којима су били 
присутни сви министри (44),   док је било нешто више седница којима је председавао регент 
Александар (55). Седницама Владе, на којима се расправљало о важним војним питањима, 
присуствовали су представници Врховне команде.
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ЗАКЉУЧАК

Владе су биле прилично нестабилне и често су мењане. У овом периоду било је 85 Влада, 
рачунајући 4 Владе у време Првог српског устанка, иако је тешко утврдити њихов број. Влада 
у Србији није било у периоду од 1813. до 1834. године. Када одузмемо те године времену 
од 1805. до 1918. године, добијамо да су Владе просечно трајале 13 месеци. Најдужа је била 
Влада Аврама Петронијевића (1844–1852), а затим Влада илије Гарашанина (1861–1867). 
Оне и по значају улазе у ред првих Влада Кнежевине и Краљевине Србије. Запажено је да су 
поједине личности више пута састављале владу, у чему је, несумњиво, предњачио Никола 
Пашић, до Уједињења 1918. године саставио је 12, а потом у Краљевини СХС још 10 Влада, 
укупно 22, чиме је постигао недостижан рекорд. Све су оне биле краткотрајне, најдужа три 
године, најкраћа два месеца.

Овај рад завршавамо прекорним запажањем једног странца, Карла фон Шлецера, који је 
боравио у Србији 1889–1890. године о министрима Краљевине Србије. “Заправо се овде осим 
сељака могу видети три слоја становништва: смењени министри, активни министри и они 
који желе да постану министри. Кад досегну свој циљ, онда себи купе цилиндар. Други људи 
овде не носе цилиндар. А када се изгуби министарски положај, онда се оминозни шешир 
обично прода – можда чак и непосредном наследнику”.

* Опширнија библиографија – Славица Мереник, “Прилог библиографији о Владама 
Србије и Краљевине СХС/Југославије“, Владе Србије 1805–2005, Београд, 2005, 537-551.

GOVERNMENTS IN THE PRINCIPALITY AND THE KINGDOM OF SERBIA 
(1805–1918)

Summary:

In Serbia in the 19th and 20th centuries, no one seems to have been seriously interested in the establishment 
of a government, or executive power. all that was done was to publish, with the constitutions or independently, 
the compositions of the Serbian governments from 1805 to 2001. the first attempt was made by Vuk Karadžić 
in his important work Serbian government in Karadjordje’s time (1860). With the exception of the works dealing 
with the history of the Serbian people as a whole, or for certain time periods, only four of those were devoted 
to individual governments – by djordje S. Simić, Jovan dj. avakumović, nikola Pašić and nikola Hristić, and 
one to the governments in the First World War. We can add to them several biographies of Serbian politicians 
and statesmen who acted as prime ministers: Ilija Garašanin, djordje Simić, Vladan djordjević, nikola Pašić 
and several studies on the institution of a government (e.g. Milovan dj. Milovanović). not much was done 
in regard to the publication of archive documents about the work of the Serbian governments, but two books 
are worthly of mention: The Minutes of the Sessions of the Ministerial Council of Serbia 1862–1898, and The 
Minutes of the Sessions of the Ministerial Council of Serbia 1915–1918.

the period between the two World Wars was also covered with two books of Protocols of the Ministerial 
Council (1929–1931 and 1941–1945).

One of the reasons for it is the fact that Serbia as an independent state existed until 1918, and from then 
onwards as a constituent part of the monarchic and socialist Yugoslavia, adn today in the dualistic community 
with Montenegro. Its development during the 19th century was slow and gradual. If we take February 14, 1804 
as the day of the resurrection of the Serbian state, and the restoration of its medieval statehood, its effort to 
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achieve internationally recognized independence is seen to have lasted more than seven decades. In the new-
age period Serbia went through several stages:

1.  1804–1833 – struggle to gain a state
2.  1833–1878 – the vassal state
3.  1878–1918 – independent state

In the first stage, Serbia of the belgrade pashalic was in fact independent throughout the First uprising 
gaining its autonomy after the Second uprising (1815). In the course of time its strengthened its autonomous 
status: with the Hattisherifs (turkey’s imperial edict) of 1830 and 1833, turkey and russia, and later other states 
as well, especially austria, recognized its autonomy; under the Paris peace treaty (1856) the autonomy was 
somewhat enlarged, and finally, under the decree of 1867, the turkish troops left Serbia. after two wars against 
turkey, the berlin Congress (1878) recognized for Serbia the status of an independent state. throughout the 
development of Serbian statehood in the new age, 1804 (restoration) and 1878 (independence) were the two 
most significant events. executive power in Serbia developed in accordance with this development of statehood.

On several occasions Serbia changed the official name of the state. no agreed opinion was reached about its 
appellation in the first period of its existence; three appellations were suggested: Serbia of the belgrade Pashalic, 
Karadjordje’s Serbia, Miloš’s Serbia. I believe that its proper name should be The Revolutionary Serbia. Since the 
Hattisherif of 1830, it bears the official name of the Principality of Serbia, and after 1882, The Kingdom of Serbia.

Since the executive authority also belonged to the ruler, it should be pointed out that two dynasties were 
ruling in Serbia – the Karadjordjevićs and the Obrenovićs; the former had three and the latter five rulers in 
this period. the Obrenovićs ruled longer than the Karadjordjevićs although they descended from the stage 
of history in 1903, while the Karadjordjevićs continued to reign in the Kingdom of Yugoslavia until 1945.

the notion of Popechitel (minister) first appeared in 1805 in božidar Grujović’s draft law on the government. 
there is no doubt that with Grujović this notion meant the same as a minister. Popechitel is mentioned again 
at the end of 1808 in rodofinikin’s note about the organization of Serbia. the russian consul was not clear as 
to how ministers in Serbia, namely the executive power which was vested in the Senate, were to be called, but 
two out of the five ministers he called popechitels. this expression was approved by Mihailo Grujović, božidar’s 
brother, and was introduced into the 1811 constitutional law, and it remained long in use. In russia popechitel 
is not the same as minister; it was a description given to the district school inspector. While the Serbs fought 
for their state and afterwards while they were an autonomous province of turkey, russians believed that they 
were not entitled to have ministers, because those could only be had by independent states. the russians, 
and subsequently also the Serbs, since the idea of the Council was russian, accepted the appellation of lesser 
significance in order not to upset turkey’s sensibilities, and as such it entered all our constitutions and laws 
until the great reform by Prince Mihailo in 1862.

throughout the existence of the Principality and the Kingdom of Serbia, the word vlada (government) 
was not in official use. this term was variously called Praviteljstvujušči Soviet (Governing Sovjet) or Sovjet 
(Council), Razmotriliste popeciteljstava, Zakonoizvršitelna čast Državnog Sovjeta (executive Section of 
the State Council), Central Government and Ministarski savet (Ministerial Council). the notion of vlada 
(government) was in currency on the eve of the Serbo-turkish wars, and the action ministry (ad hoc ministry) 
was also called “ad hoc government”, “ristić’s government”, “the government of pure constitutionality”, “the 
government of the royal regency”, and similar. Since that time the notion of cabinet came increasingly into 
use. “this cabinet had the disadvantage for being not much liked by the prince”, wrote Milan Piroćanac in his 
Notes at the time when he became chair-man of the Ministerial Council (1880). Later it was used more, even 
more than the word vlada.

the Ministerial Council officially remained operational until 1945.
thereafter this designation was frequently changed: the executive Committee of aVnOJ, the national 

Committee of Liberation of Yugoslavia, the People’s Government of Serbia, the executive Council of the 
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assembly of SrS, republican executive Council, and finally the Government of the republic of Serbia. 
therefore, the style “Government” has been in official use only since 1991.

Praviteljstvujušči Soviet (1805–1813)

russia sugested to reverend Mateja nenadović during his stay at St. Petersburg, at the end of 1804, to 
help to set up a government. For the realization of this idea he engaged božidar Grujović, who had drafted 
several official acts, of which only two have been preserved: “Za pamjat” (to remember) and “Slovo” (Letter) 
(mid-august 1805). these two legal acts relate to two institutions – the Praviteljstvujušči soviet and the ruler of 
the country (Vožd). they served as a basis for all the subsequent constitutional laws: of 1805, 1808 and 1811.

according to Grujović’s thinking, the Council would be divided into two entites: the first to be made up 
of the vlada, composed of six popechitels: army, finances, justice, education and church matters, foreign affairs 
and internal affairs. according to need, some of these ministries could be joined – army with internal affairs 
and justice with education. the duties of the ministers were suggested rather the prescribed but, it should be 
pointed out, they were held responsible for their work.

because of the momentous war operations – Karanovac, užice, Ivankovac – Karadjordje was unable to 
constitute a Sovjet. after the end of the war operations around užice and having obtained support from Milan 
Obrenović and Sima Marković, the nenadovićs returned to brankovina with the intention of preparing an 
assembly at bogovadja. during that time Vožd, Milenko Stojković and Petar dobrnjac were fighting Hafis-
pasha at Ivankovac. When he received the invitation from the nenadovićs to come to bogovadja monastery 
for the assembly, Vožd realized that trouble was in the offing, so he decided to assume initiative and called 
up the assembly at borak, inviting to it the nenadovićs and all those assembled at bogovadja. these did not 
have the courage to fail to respond to the invitation and the assembly was held at borak on the assumption 
day, in august 1805. It seems that the assembly did not discuss the setting up of a government council, since 
such a decision had already been taken, so Karadjordje permitted reverend Mateja to select councilors and 
to reside with them at Voljavča monastery, rather than at bogovadja as was previously suggested. thus Serbia 
had received its first Govrenment, in a shape which was still rather primitive.

the Council did not stay long at Voljavča but, after one Karadjordje’s visit end September or early in 
October 1805, it was moved to bogovadja. after working for two months at bogovadja, it moved to liberated 
Smederevo, probably end of november 1805. the third seat of the Council was belgrade, from the summer of 
1807, and remained there to the collapse of the First uprising.

a few legal regulations systematized relationships in the government of the new state. The Decree on the 
Council was adopted at the joint session of the assembly and the Council, on 7th december 1805. the Council 
was adjudged the supreme authority: “On behalf of the entire people we want to accord supreme power to the 
People’s assembly which has received the name of the People’s Council and which is made up of the village 
heads of all districts, attended with a secretary.” there was no doubt that the Council was accorded the supreme 
authority, the executive power, but it was not clearly defined, nor was it clear to the legislator, and certainly not 
to the participants in these stormy events, as to who holds legislative power. this dilemma lasted throughout 
the entire insurrection. “th People’s Council shall wield every authority including courts of justice, internal 
affairs, the army and other matters.” It should be pointed out that the councilors themselves believed that they 
had been granted the supreme authority and they behaved that way. Such a belief resulted from the following 
paragraph in the Government act: “We are giving the Council the supreme authority to issue orders to every 
secular and ecclesiastic person, village head, voivoda, and all the Serbs in general, as well as to all the clergy”. 
they all had to obey the Council, since it had been conferred “every land authority”. It alone Was entitled to 
pronounce a death sentence. the Council S provisional chairman was reverend Mateja (above whom was the 
Vožd), while all other councilors “have an equal authority and have the duty to consult one another“.
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not only during the uprising but also during the entire first half of the 19th century, the insurgent rebels 
did not know how nor were they able to mark out a clear division of power. at the same assembly Karadjordje 
was given unlimited power in military affairs, as a supreme commander and not as a supreme president of the 
Council. at the end of 1805, Serbia had obtained full political, judicial, financial and military organization.

at the People’s assembly, held od St. nikola’s day in belgrade in 1808, the Constitution act was promul-
gated which set up the supreme and local authority in Serbia. under mutual pledges, validated by oath, the 
Vožd and the senior heads passed the following decisions: 1) the Council, commanders, voivodas, village heads 
and the entire nation recognized Karadjordje and his descendants as the supreme leader of Serbia. the Vožd 
promised to take a fatherly care of the people, and to recognize the Council as the supreme court of justice. 
2) a strict subordination of authority was established. all the orders should be adopted by the Vožd and the 
Council “upon mutual understanding”, and they are passed on in this manner: the Vožd to the Council, the 
Council to the regional commanders, and those again to the lower authorities.

With this constitutional law the Vožd assumed supreme power additionally assured by heritage. although 
he was duty bound to collaborate with the Council, whose judicial competences were reasserted, Karadjordje 
considerably strengthened his position and was above all other national institutions. the institution of the 
Vožd was legally superior to the Council, whereas the assembly, although it had voted this act, was not even 
mentioned.

reform of the supreme authority was carried out again in 1811, in undoubtedly the most representative 
national assembly. all the decisions were adopted unanimously. the constitutional acts of 1811 had a contrac-
tual form. the Council members “reiteratively confirm” the constitutional law of 1808 and swear to it an oath of 
allegiance. next the military commanders gave another oath to “the supreme overlord George and fatherland”.

next was issued the Decree on the Sovjet, under which this institution was completely reformed, becoming 
executive authority in the true sense of the word. the relationship between the Vožd and the Council was the 
same as in 1805, which was because the constitutional laws were written by two brothers - božidar and Mihailo 
Grujović. the Vožd shared the legislative power with the assembly, and the executive power with the Council, 
and was at the same time the military leader of the people. With this reform, especially after the replacement 
of two new ministers in the place of  Milenko Stojković and Petar dobrnjac, the Vožd had finally broken down 
the opposition and grabbed all the power into his hands. the Council was under his unrestricted control.

under the reform the complete subordination of power was carried out, from the Vožd to the village head, 
according to the principle of Ivan Jugović: “You cannot teach everyone how to do something, but you can force 
them to do it.“ the constitutional reform put the Vožd at the peak of his power, making him an absolute master, 
and since then the rule was - “either you listen to Karadjordje or you move out of the country”.

taken as a whole, throughout the Insurrection, the Council was the central organ of power, which, de-
pending on the time and circumstances, performed all the three types of authority - legislative, executive and 
judicial. at the beginning of its activity, judicial power had the advantage but at the end it was seen as more 
of an executive organ of authority.

Razmotrilište popečitelstava (1834–1835) (Ministerial Deliberation)

The Prince’s chancellery was one of the rare institutions which subsisted throughout the prince’s first rule 
(1815–1839). It was formed during the Second uprising, for practical needs, as the personal chancellery of 
Prince Miloš, but it was soon so overcharged with duties that the Prince in 1820 transferred some of the busi-
ness to the Narodna kancelarija (Popular Chancellery). during the 1830s, the Prince’s chancellery changed its 
names three times: Prince’s Cabinet (1835), Court Chancellery (1837) and Prince’s Chancellery (1839). through 
his chancellery, Prince Miloš administered all other institutions until his downfall. It was staffed by several 
scribes, one of whom was called the prince’s secretary, with whom the prince attended to the most important 
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matters. this duty was successfully carried out until 1835 by dimitrije davidović, and from then to 1839 by 
Jakov Živanović, who signed himself “director of the Prince’s Chancellery”.

division of the Prince’s Chancellery into two sections - foreign and internal - was performed in 1833, and 
business in it was divided up in this sense. the chancellery thus divided left the impression of an institution 
of the prince’s executive power, the beginning of the future Prince’s Government with two major domains – 
external and internal affairs.

the need for the setting up of an executive authority was felt immediately after the 1830 Hattisherif, ac-
cording to the provisions of which Prince and the Council shared the executive power, while the Prince held 
the legislative power. after the 1833 Hattisherif was obtained, Prince Miloš permitted the first issue of the 
“Serbian news” (5th January 1834) to publish that the ruler will set up various ministries so that the following 
year would not find Serbia “in the old clothes”. the triphonian assembly (February 1834) thanked the sultan 
and the russian emperor for the legal acts which had set up the autonomy of the Principality of Serbia, and 
Prince Miloš was proclaimed the “Saviour and Father of Serbia”. It was then decided to set up the Razmotrilište 
popechitelstava, imagined to be the true organ of executive power, in which the ministers had the freedom 
of independent action within their competence, whereas the cases when the competences of two or several 
other ministries overlap, as well as the cases of a general significance, even though it was not emphasized, 
were decided on in joint sessions. that would already be a considerable stride towards a better organization 
of government’s work. this may have been the idea of dimitrije davidović, the prince’s secretary, who at that 
time was interested in the organization of the state administration and directed the prince’s chancellery, and 
was able to deprive it of some rights of the prince’s executive organ and transfer them to Razmotrilište.

the year 1835 was replete with important events: abolition of feudalism, the Mileta rebellion, adoption 
and abolition of the Sretenje Constitution, the Prince’s visit to Istanbul. the Sretenje Constitution, even though 
it was in force for a short time, only 55 days, left a visible trace in Serbia’s constitutional history, and even in 
the development of executive power. the Constitution proclaimed the division of authority into legislative, 
executive and judicial, but this was not realized because the writer of the Constitution, dimitrije davidović 
was not a lawyer and did not know how to carry out this idea. the Prince and the State Council were the most 
important institutions in the country. the Prince appoints the councilors, among whom ministers are selected. 
the executive power was exercised by six ministers – minister of foreign affairs, of internal affairs, of justice, 
of finances, of the army, and church and education. they were responsible for everything they did. Ministers 
had the duty to submit annual reports on their work to the Prince and the Council, while the finance minister 
also reported to the national assembly, since its duty was to make up the budget and himself to gather in the 
taxes. the ministers had the right of legislative initiative. the Prince appoints and dismisses ministers, but 
these still remain in the Council exercising legislative power.

More details about ministries were introduced into the State Council act (26th February 1835). the 
Council had two departments: legislative and executive (government). duties and rights of ministers were 
then spelled out in detail.

the prince and the opposition, above all dimitrije davidović, believed that Serbia, even though a vas-
sal state of the turkish empire, according to a provision of the 1830 Hatttisherif, which was not particularly 
precise, is entitled to adopt the highest legislative act. they were wrong in it, and Prince Miloš had to suspend 
the constitution under the pressure of the suzerain and patronizing courts of turkey and russia, supported 
also by austria.

Centralno pravlenije (1839–1862) (Central Administration)

the 1838 constitution, unlike the Sretenje Constitution, did not stress the principle of the division of 
power (into legislative, executive, judicial), but it did adhere to this principle. the Prince was given executive, 
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the Council legislative, and the court judicial power. division between the legislative and executive power 
was not consistently observed. a minimal entitlement to participation in legislation was given to the Prince, 
because through ministers, as members of the Council, he was able to influence the framing of the laws. On 
the other hand, neither was executive power fully insulated from the Council, since the ministers were under 
its supervision (submitting annual reports on their work and accounts about income and expenditure). the 
Council’s interference into the executive, and that of the Prince into the legislative authority, was not so much 
in evidence as to be able to upset the principle on the division of power.

the prince exercised executive authority through the government composed of four ministers. the 
Constitution had assured stability for the executive authority and prescribed its competences. the Constitution 
divided executive power into two parts without giving them names, which was done under separate laws. 
both laws were adopted on the same day, 10th June 1839, and represent our first real law on government - 
Organization of the Prince’s Chancellery and Organization of the Central Administration of the Principality of 
Serbia. the constitution prescribed that the prince has a right to set up a Prince’s Chancellery, to be managed 
by his deputy who at the same time performs the duty of the minister of foreign affairs. by the intermediary of 
the Prince’s Chancellery, or rather ministry of foreign affairs, the prince manages foreign affairs and controls 
the work of all other ministers, so it can be said that he performed the duty of the prime minister.

the Constitution and the Law on Central Administration prescribed the duties to remaining ministers – of 
internal affairs, finances, justice and education. a minister could only be a Serb or a foreign person if he had 
become naturalised. all the ministers are duty bound to send annual reports on their work to the Council in 
March and april of each year, and on demand of the Council also to respond for their work to the Council. thus 
the ministers were dually responsible - both to the Prince and to the Council. the ministers are independent, 
equal and manage their own budgets, but they also must communicate among them, consult each other, help 
and remain constantly “in a union”. Only article 11 of the Law mildly suggests the unity of the Prince, Prince’s 
deputy and minister of foreign affairs with other ministers (“in terms of their duties and appointment they 
must stay in a constant union”).

Provisions of the 1838 Constitution and the Law on Prince’s Chancellery and the Central Functions re-
mained long in force, until 1862.

Ministerial Council (1862–1918)

Prince Miloš changes in the Ministry of Internal affairs in 1859 were continued by Prince Mihailo with 
a real reform of the state administration. With two laws the status of executive power was resolved - with the 
State Council act (1861) and the Law on the Organization of the Central State Administration (1862). under this 
law the Council lost its former political role and had become an administrative body. Since the Organization 
had detached ministers from the Council and placed them under the exclusive supervision of the Prince, the 
basic precondition was created for Serbia to obtain a more up-to-date government and in this spirit for the 
first time the word popečitel was officially replaced with the word minister.

under the provision of the Organization, state administration was conducted “on behalf of the Prince” by 
ministers of whom there were seven: of foreign affairs, internal affairs, justice, education and church, finances, 
army, construction. the Prince was able to entrust two ministries to one minister. “Ministers are direct organs 
of the Prince and equal among them, however one among them, appointed by the Prince, is the President of 
the Ministerial Council.” In the matters financial they are responsible to the Principal Control which is a part 
of the State Council. Ministers perform duties within their competence independently, but they may not trans-
mit laws and other acts individually to the Council, but must previously all meet, thus forming “the union of 
government”. this “union of government” which means “union and uniformity in matters of government and 
administration”, beside a direct subjection to the Prince, is the most important provision which made executive 
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power a collective organ, for which a great need had been felt. “the unity of government” is synonymous with 
the Ministerial Council, which is managed by its chairman unless the Prince attends the meeting. President 
of the Ministerial Council is the “head of the ministry”, together with the Prince a factor of executive power 
who countersigns all the Prince’s acts. He has taken over the role of the Prince’s deputy but now as a somewhat 
stronger unifying factor of all the ministries. Since he had always held a ministerial post, especially the one of 
foreign affairs, he was regarded as the most important person in executive power and the only intermediary 
between the Prince and the government. From 1888, a minister without portfolio could also be the chairman. 
after all the important acts go through the Ministerial Council, only then can the competent minister follow 
them up to the State Council. the ministers may attend the sittings of the Council when their own draft law 
is being discussed, but only for the “explaining vote”.

Ministers are responsible to the Council and the Prince for the non-execution of the law. there is no further 
regulation of ministerial responsibility and it may be said that the latter is proclaimed as a matter of principle. 
Only the ruler has the right to appoint and dismiss ministers and after a hearing in the Ministerial Council he 
may hand them over to a court. In contrast to the time before the return of the Obrenovićs into power, now 
the law has given the right to the ruler to appoint ministers outside the narrow circle of councilors, which is a 
third essential change, thereby executive power is completely separated from the Council, so the government 
had separate sittings and separate presidency. the State Council and the Ministerial Council had become two 
independent and separate state organs.

Ministries were divided into several departments. the ministerial duties were as follows: to see to the 
execution of the laws and decrees, to submit to the Prince countersigned acts which must have his sanction, 
prepare draft laws from their competences, propose to the Prince the officials from that service, form supervi-
sion and control over the subordinate institutions and prepare the ministerial budget. every ministry has a 
number of officials of whom the closest to the minister are his assistants and heads of sections, whose opinion 
he is not bound to accept during the adoption of decisions. the mentioned duties suggest that the entire state 
administration is concentrated in the hands of the ministers. the Ministerial Council keeps its own protocol 
of work which is signed by all the ministers present.

next the duties of each ministry are prescribed individually. It should also be pointed out that the minister 
of justice is also the keeper of the state seal. He affixes the state seal, on behalf of the Prince, upon all the legal 
acts. this law remained in force until the end of the existence of the Principality and the Kingdom of Serbia. 
In some ministries certain major changes were made, or new laws or supplements to various provisions were 
made, but a law on the government was not adopted again.

up to the 1869 Constitution, governments were weak, executive power in a somewhat better position in 
the collective body and joint activities (from 1862), but very dependent on the ruler. among some Serbian 
statesmen and politicians there was a need for strong governments. the 1869 Constitution was adopted during 
the Second regency (1868–1872) for the minor Prince Milan, and prominent in its framing were radivoje 
Milojković and Jovan ristić. the Constitution strengthened the ruler’s rights, heritage of the throne was 
proclaimed to be a constitutional principle, and the right of inheritance was enlarged. the national assembly 
(unicameral, yet there were proposals for it to be bicameral), shared the legislative power with the prince, but 
in legislature the prince was a more powerful factor than the assembly. the legislative procedure was in the 
hands of the government who with the Prince had the right, in the event of national security being threatened 
either from outside or inside, to issue laws. these “decree laws” were in force until the next meeting of the 
assembly. In other words, in the event of emergency, the government was able to suspend “for the time being” 
the articles of the Constitution about personal freedoms, inviolability of the dwelling, freedom of speech and 
the press and court jurisdiction, in other words, civil and political freedoms.

the government’s draft of the budget could not be rejected by the assembly as a whole, nor could it make 
its approval subject to the fall of the government, because the budget could be carried to the following year. the 
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Constitution did not seek to introduce a parliamentary regime, because the ministers were not deputies nor 
were politically responsible to the assembly but to the Prince, their responsibility being entirely on criminal 
matters. “the political responsibility of the ministers, which is the essence of the parliamentary regime, did not 
exist in the 1869 Constitution”, concludes Slobodan Jovanović. this is supported by the fact that the assembly 
did not enjoy budgetary right with which it could force the government to resign.

the Constitution did retain the institution of the Ministerial Council that would be directly subjected to 
the Prince. Ministers were responsible to the Prince and the assembly for their official work. It enumerates four 
offences for which a minister can be charged: “when he commits treason against the fatherland and the ruler, 
when he violates the Constitution, when he engages in corruption and when he causes prejudice to the state 
for personal gain”. a minister must be accused by no less than 20 deputies, and two-thirds of votes is necessary 
before the charge is approved and the procedure on responsibility is begun. the State Court is competent to 
try the minister, but the Prince has no right to amnesty the minister without the assembly’s approval.

no references to ministerial responsibilities were made in the 1835 and 1838 Constitutions. It was only 
the Law on the alterations and amendments to the Organization Council (1858) that for the first time intro-
duces ministerial responsibility before the Council, but not also political responsibility before Parliament. this 
important problem was only resolved in 1869 Constitution and the Law on Ministerial Responsibleness (1870).

the Law was drafted according to the principles of German theories on ministerial responsibleness. the 
idea of the Constitution makers of 1869 and the regent was not to introduce political answerability of ministers 
to the Parliament, but criminal responsibility before the State Court. (there is an opinion that ministers were 
politically responsible before the Prince, because of his right of appointment and dismissal.) additional to 
the previously mentioned constitutional provisions about ministerial responsibleness, the Law prescribes that 
ministers can be tried by the State Court of twelve judges selected by lot from the ranks of the Court of appeals 
and the assembly, who render an oath before the trial. after the charges have been made in the assembly, 
the Prince temporarily dismisses the minister from his post. the minister is entitled to defense and the trial 
is public and oral. the State Court judges “according to its fair conviction and evidence obtained through 
examination”. the State Court may pronounce two sanctions: 1) dismissal from his post, which means that he 
can never again be a minister; and 2) to be proclaimed incapable for service, which means that he will tempo-
rarily or never again obtain a public post. If the State Court found that the minister also committed another 
offence prescribed under the Criminal Law, it handed him over to a regular court. unless the assembly desists 
its charges against the minister prior to the main hearing, the latter cannot appeal against the decision of the 
State Court. the weakness of this Law is seen in the statute of limitation laid on the charges within a short 
term. the minister’s answerability ceases if the first assembly after the act does not lay the charges and if the 
assembly approves of the said act by the minister. the legal theoreticians believe that the short term prescrip-
tion of ministerial responsibility makes it pointless.

the one case of the correctly understood responsibleness and with a concrete consequence is worthy of 
note. When the assembly, during the government of Jovan Marinović (1873–1874), dealt with an assembly 
petition, the matter came to a vote. the petition of the majority received 58 votes and the minority petition, 
supported by the government, received the votes of 61 deputies. Which means that the Government received 
three votes more. at the time the Constitution of 1869 was in force and the Law on Ministerial responsibleness 
of 1870, so the Government did not depend on the national assembly and therefore the question of confidence 
of the Government before the assembly did not have to be raised. but the high sentiment of political respon-
sibility of Jovan Marinović made him submit resignation of his Government to Prince Milan, although the 
Constitution and the Law did not force him to do it. He justified his resignation with the fact that the majority 
of three votes gave an illusory hope of the success of his Government.

Serbia obtained its eighth ministry in 1882 – the Ministry of National Economy. It came into being after 
some competences were taken from the Ministry of Finances and Ministry of Internal affairs and handed over 
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to it. Its domain included forestry, mining, crafts, industry, trade, communications, folk arts and crafts, banking, 
river navigation, post office, telegraph and the railways which were then only being built. the Ministry was 
divided into four sections: agriculture and animal husbandry; forestry; communications, commerce and crafts; 
mining; post office and telegraph; statistics. In 1891, under a separate law the Economic Council was established, 
“which will help with its advice the Ministry of national economy in questions concerning national economy”.

the acquisition of independence made the greatest contribution to a swifter development of the Ministry 
of Foreign Affairs of the Principality and the Kingdom of Serbia. arrangements were made about diplomatic 
representatives, of whom there were three kinds – envoy extraordinary and minister plenipotentiary, minister-
resident and chargé d’affaires (1878). Since it had diplomatic representatives in Istanbul (kapućehaja 1833, 
diplomatic agent 1839, representative 1869, envoy 1878), in bucharest (agent 1836, representative 1863, envoy 
1879) and in Vienna (representative 1874, envoy 1878), Serbia opened new representative offices in Paris in 
1879 (it had had a secret agent since 1854), St. Petersburg (1879), Sofia (agent 1879, delegation 1910), berlin 
(1880), London (1880), rome (1881), athens (1882), Cetinje (1897), brussels (1889), Washington (1916), 
Madrid (1916), Stockholm (1917). In 1879 Serbia passed a provision about consular services which it enlarged 
in 1882 and amended in 1886 and 1914. the consulates were subordinated to delegations in the given country. 
there were three types of consuls (general consul, consul and vice-consul), and there was also an honorary 
consul in two cities – in trieste and budapest. these provisions marked in detail all their duties and rights. 
the most consuls were maintained in turkey where they had most business, protecting the interests of Serbia 
and the Serbian people in those lands – Salonica, Skopje, bitola, Priština, Serez, Prizren and Skadar, as well as 
in a few cities in europe – Prague, Vienna, berlin and Istanbul. Subsequently Serbia concluded several con-
sular conventions with: Italy (1879), austria-Hungary (1881), uSa (1881), Germany (1883), France (1883), 
Switzerland (1888), and with turkey only in 1896. under these treaties the foreign states had waived capitula-
tion (protection of their citizens) based upon the treaties with turkey.

assembly adopted only one law applying exclusively to this ministry – the Law on the Organization of the 
Ministry of Foreign affairs, diplomatic representations and Consulates of Serbia (1886), which remained in 
force until the unification. because business of the Ministry was of a “dual nature”, it was split into two de-
partments – political and administrative. the departments were managed by heads who were in fact minister’s 
deputies and secretaries. the Political department dealt in: minister’s correspondence, confidential matters, 
scrutiny of the press, safekeeping and translation of the cipher, diplomatic correspondence, negotiations, con-
ventions, declarations, political questions of the Serbs outside Serbia, audiences to foreign envoys, decorations 
for foreign envoys, confidential archives, ceremonial protocol, etc. the administrative department dealt with 
matters concerning the work of the consulates, giving aid to our and foreign persons, issuance of passports, 
extradition, execution of treaties and conventions, expedition of official mail, accountancy and the Ministry’s 
archives. the departments were divided into sections, of which there were six. the Press bureau was within 
the Political department. the Law prescribed numerous details, even the salaries of all the Ministry officials.

Worthy of note is another organizational change within this Ministry. In 1899, the Section for Serbian 
Schools and Churches outside Serbia as a part of the Ministry of education was abolished and transferred to 
the Ministry of Foreign affairs. the department started working in the following year and was of a confidential 
and intelligence significance, known as the PP Section (secret propaganda).

the 1888 Constitution (according to the new calendar 3rd January 1889) was the first constitution since 
Serbia had become an independent state, adopted without any external restrictions and obligations. the 
Constitution gave the people democratic rights, introduced parliamentary rule and was one of the most pro-
gressive constitutions in europe.

the ruler is conferred executive power which he exercises through the intermediary of the Government, 
whereas he shares the legislative power with the assembly. the King appoints and dismisses ministers, they 
operate directly under him. no special qualifications were prescribed for the ministers, but the rule was that 
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ministers may not be members of the royal House. the Constitution does not say how many ministries the 
Government has, therefore the earlier provision about eight ministries remained in force. the King could 
not create new or abolish old ministries. On assuming their posts ministers must swear an oath. Ministerial 
functions are double. the minister manages independently his own ministry, his assistants and advisers have 
only an advisory voice, therefore the minister adopts his decisions independently. neither the King nor the 
assembly may directly communicate with the Government officials, but do that through the intermediary of 
competent ministers. the ministers countersign every royal act, without which the act is invalid, and thereby 
the minister becomes responsible in the place of the ruler. Harmony at the top of the state administration is 
made possible by the Ministerial Council, assembly of all the ministers. the Ministerial Council may be headed 
by a president, who may be without portfolio. Prime Minister may only be that, but he can also assume any 
other ministry. It was also possible to have a ministry without portfolio. the sessions of the Ministerial Council 
are presided by the King, or by the chairman in his absence.

Ministerial responsibility, of which more shall be said presently, may be civil, criminal and political. the 
introduction of political responsibility before the King and before the assembly, created conditions for the 
introduction of the parliamentary regime in Serbia. Ministerial responsibility before the assembly was seen in 
the following: through an interpellation the Government is forced to submit explanations about its work; with 
a resolution the Parliament can condemn the Government policy. More important than this is the assembly’s 
right to bring the Government down by failing to vote. It is obvious that a state cannot function one single 
day without a budget, which actually could be extended by four months. In favour of the introduction of the 
parliamentary regime was the fact that from then onwards deputies could also become ministers. If there is 
a misunderstanding between the King and the assembly about the downfall of a Government, the last word, 
nevertheless, belonged to the Parliament. In contrast to the 1869 Constitution, a ministerial offence did not 
obsolesce for four years and deputies of two convocations could debate about it. Ministers responded for their 
trespasses before the State Court.

the Ministerial Council had another special kind of obligation. If the throne were to become void, the 
Ministerial Council would assume the king’s power. In that event it must call up the Great national assembly 
within a month which would decide who is to assume the throne. It is interesting that the 1901 Constitution 
did not have such a provision.

The Law on Ministerial Responsibility was adopted “by God’s mercy and the people’s will” in 1891. Ministers 
were responsible to the King and the national assembly. both institutions are entitled to bring charges against 
ministers for: 1) treason of the country and the ruler; 2) violation of the Constitution and constitutional rights 
of the Serbian citizens; 3) acceptance of bribes; 4) prejudice caused to the state for personal gain; 5) violation 
of the freedom of vote according to the provisions of the electoral law; 6) deliberate prevention, through a 
misuse of power, of the execution of laws, legal solutions and judicial verdicts; 7) malicious submission of un-
true reports to the King and the national assembly at the time of the adoption of legislative decisions which 
are prejudicial for the state.

Charges against the minister must be done in writing. Indictment must be presented by the King or at least 
20 deputies of the national assembly. the charges are immediately placed on the agenda and the assembly 
must rule upon it within less than five days of its submission to the assembly president. Incriminated minister, 
at the invitation of the assembly, will submit his oral or written defense, and the assembly may not pass any 
decisions before the hearing. after the debate, the assembly puts the matter to secret vote and if rejected, 
it cannot be brought up at the same assembly session. Otherwise a 12-member investigation commission 
shall be elected, with its chairman and a rapporteur. “He will hear the accused minister, obtain all the neces-
sary information about the trespass and perform all the rights and duties of an investigating judge.” at the 
proposal of the investigating commission, subject to two-thirds approving it, the minister may be detained 
without a right to appeal. the investigating commission submits a report to the assembly, and after the debate 
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a vote is taken on every point of the accusation. If there is cause for accusation, the assembly shall hand 
over the minister to the State Court, and the ruler will dismiss him from his ministerial duty. If two-thirds 
of deputies fail to accept the accusation of the investigating commission, it will be rejected and may not be 
repeated at the same assembly session. In the event of the dissolution of the assembly, or if it is disbanded 
before the investigating commission finishes its job, the next assembly shall elect a new investigating com-
mission and immediately resume its work. If the assembly does not succeed to consider the charges made 
by the investigating commission because of its dissolution, the next assembly shall immediately resume the 
debate on the report.

the minister is tried by the State Court selected by lot – eight members of the State Council and the Court 
of appeals, with six deputies. this 16-member court is presided by the president or vice-president of the State 
Council, if they were elected into this body, or the oldest councilor. the court must meet within three days of 
the raising of the charges. Judges may not be persons related to the accused minister or are inimical to him. the 
minister may defend himself but he must have an attorney. the public prosecutor is a member of the Court 
of appeals, if he is indicted by the King, or if he is accused by the assembly, the prosecutor is the rapporteur 
of the investigating commission. the investigating judge is one of the members of the Court of appeals who 
is not member of the State Court. the hearing before the State Court is public and oral. the court decides by 
the majority of votes. the judgment of the State Court is enforceable immediately, since it is not subject to 
appeal. the sentenced minister may not be amnestied nor his sentence may be reduced without the approval 
of the assembly. the State Court is dismissed immediately after passing the verdict.

Ministers shall be punished in accordance with the Criminal Law. the following punishments are pre-
scribed: for the violation of citizens’ electoral rights – from 2 to 5 years of imprisonment; for violation of the 
Constitution as a whole or parts thereof, when he has gathered taxes which had not been approved by the 
assembly or are larger than approved; when he concludes a prejudicial loan; when he places the army in the 
service of a foreign state; when he executes the ruler’s decree which has not been countersigned by the com-
petent minister from 5 to 10 years of imprisonment, loss of employment and loss of civil rights. In all other 
cases punishment shall be from 4 tu 8 years of imprisonment, and for criminal offences also loss of civil rights.

the 1869 Constitution prescribed ministerial responsibility fur four offences, and the 1888 Constitution 
prescribed a broader ministerial responsibility for seven offences. In the meantime the constitution was changed 
and laws on ministerial responsibility were not altered at the same time nor formally terminated (in 1894, 
the 1869 Constitution was returned). When the 1901 Constitution was promulgated the law on ministerial 
responsibility older by an entire decade remained in force.

the 1901 Constitution, which lasted for a short time, was not very different from the previous con-
stitution in so far as the Ministerial Council and ministers were concerned. For this reason we shall only 
point out to the differences prescribed by it. under this Constitution the minister will be sworn before the 
King whereas the previous one did not specify before whom this solemn act would be performed. Since the 
Parliament consisted of two houses – the assembly and the Senate – ministers obtained access to both houses. 
If someone is appointed minister, he shall lose his mandate as deputy or senator. Ministers are responsible 
before the King and the Parliament. Ministerial responsibility is the same as in the previous constitution, but 
the statute of limitation of an offence was extended to five years. Indictment of a minister shall be submitted 
by at least 20 deputies, and the accusation is approved if the proposal is voted by two-thirds of the deputies. 
Once a charge has been rejected, it cannot be raised again. the ministers are tried by the Senate. the King 
has no right of amnesty or reduction of punishment to a minister without the assembly’s approval. this 
shows that the provisions on ministerial responsibility were incomplete and as such remained in force for as 
long as the constitution was valid, because it was not followed by a new and harmonized Law on Ministerial 
responsibility. the Constitution prescribed criminal, civil and political responsibility of ministers, but the 
last-mentioned one was illusory.
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the Constitution and the Statute differed in the following: the Statute does not see as an offence the 
prejudice to the state for personal gain; ministers are tried according to the Constitution by the Senate, and 
the State Court according to Statute; the King may not amnesty a minister according to Statute, nor amnesty 
according to Constitution; the statute of limitations for a ministerial offence lasts four years according to 
Statute, and five years according to Constitution. Only one minister was tried while this Constitution was in 
force – Vukašin Petrović, minister of finances, for making a payment to a foreign creditor, made in 1899, but 
the minister was acquitted.

Following the return into force of the 1888 Constitution, after the coup d’etat in 1903 and until the end 
of the Kingdom of Serbia, harmony was established between the two highest legislative acts on ministerial 
responsibility. In this period there were several cases of ministerial responsibility.

Activities of the Government

The Praviteljstvujušči Soviet worked as a collective body in view of the fact that councilors, later popečitels 
(ministers) did not have separate premises and ministries organized for independent work, nor did they have 
special officials. available sources do not suggest that the councilors and popečitels wanted it, but that their 
convictions and circumstances in which they worked directed them to joint work in sessions and in one single 
chamber. Vuk Karadžić noted: “In the largest room councilors and secretaries gathered to debate and make 
judgments, while the smaller rooms were reserved for the scribes”.

there are many records about the work of the Serbian Governments, most of all in memorial journals. In 
the following text we are referring to a few characteristic examples.

When Prince aleksandar appointed some officials without the Government’s knowledge, ministers, un-
happy about such action, made objections to him at a “sitting” (1852). “I appreciate everything that the ministers 
said, but I still want it my way”, said the Prince. In order to avoid misunderstandings of this kind, ministers 
proposed to the Prince “to establish a state system according to which the ministers would be obliged to per-
form their jobs, but only if the ministers infringed on this system would they be responsible to the Prince”. the 
Prince replied to them as follows: “You are not ministers, you are only directors”. “even if this is what we are, 
we still have some duties towards the Prince, and towards the state, and towards the people”, they replied. as 
several important issues were raised in this manner – on the method of the Government’s work, on relations 
with the ruler, on ministerial responsibility – the Government of Ilija Garašanin did not want conflict with 
him in order to preserve the Prince’s dignity for the sake of the general Serbian idea. Increasingly frequent 
misunderstandings between the Prince and not only the Council but also the Government, needed the solution 
of this question but despite numerous indications, the solution was not in sight. Here is what Prime Minister 
Garašanin thought about it: “the least and the easiest duty is to please a ruler. approve everything he says 
and you will always be received by him with greatest sympathy. but I cannot agree with this.” there were few 
consistent princely representatives and ministers such as was Ilija Garašanin.

Prince Miloš’s ministers were obedient, quiet and peaceable. For each job they completed, they had the 
same answer: “the master wants it this way!”. the Prince, advanced in years, continually interfered with the 
work of the ministers. He used to enter through a door into a room where the ministers were in session, throw 
them a handful of acts and say: “Here, do your work, I am not going to interfere”. after a while, impatient and 
to be on the safe side, he entered another door asking “How much have you done already!”.

How far Serbia was from forming a homogeneous government or government of “comrades on principle”, 
or “ministry of like-thinking men”, as expressed by Jevrem Grujić, is shown by the following example. Prince 
Miloš early in 1859 offered Grujić to accept the post of the Prince’s representative and minister of foreign affairs, 
as he was dead against Garašanin. Here is how the dialogue between Prince Miloš and the candidate for the 
Prime Minister Jevrem Grujić went on.
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“If Your Highness insists on appointing me as representative and Minister of Foreign affairs, I beg you 
to appoint as ministers my friends: Ilić for justice and education; Milovan for finances and ranko for internal 
affairs...”

“the Prince then roused and quickly said: ‘Well, if you insist on appointing ministers, are you the Prince 
or am I?’ When I told him: ‘I am not the Prince but you are’, the old man asked: ‘What am I then if you are 
speaking through my mouth’ and without waiting for an answer: ‘You are not a man for me’...”

“then he asked me ‘do you want to be what I say or do you not? You tell me this’.”
“I said that that ‘I cannot do it without my like-minded colleagues’.” (italics r.Lj.)
“then he blew up. that is when I saw the Miloš whose frightful anger I was told about. In a terrible wrath 

he shouted at me: ‘Get out, you are not a man for me’.” the younger generation, schooled in the west, was 
no longer prepared to give in to the old uncle Miloš and to acquiesce to his famous declaration: “I am above 
everybody!”.

It was not easy to form a Government just because of the Prince’s demands but also because in Serbia “not 
only is it difficult from a small number of politically schooled people to choose ministers, but also because 
the long-enduring internal dissensions had divided the people into parties, which differed among them not 
on political principles but in their antagonistic passions”, wrote djordje Stojaković. the Princes aleksandar 
and Miloš did not like the Prince’s representative to be a strong personality, fearing that he might take away a 
part of their power, since some of them, like avram Petronijević and Ilija Garašanin, were strong and popular 
persons in the country.

an important change in the organization and work of the executive power was made by Prince Mihailo. 
One of the novelties was the introduction of the protocol in which all the Government’s decisions were written 
down. there were two protocols – the ordinary and the secret one. the former has been preserved for the pe-
riods from 1862 to 1897, and from 1915 to 1918, whereas the other, in which all the important decisions were 
recorded, above all those of a political nature, has not been preserved excepting one period of the Government 
of Stevča Mihailović (1876–1878).

Vladimir Jovanović writes that the governments in which he was finance minister (1876) heard the reports 
of various ministers and then went on to the debate. they debated all the important issues. beside the regular 
meetings they also had extraordinary sessions.

the formation of party governments which were then described as homogeneous governments, often 
placed the rulers before insoluble problems. the Prince found it difficult to replace a minister, since he was 
protected by the entire cabinet. When misunderstandings arose between King Milan and Prime Minister 
Milan Piroćanac, and the ruler only meant to replace the Premier, Stojan novaković, one of the Government 
ministers, told Obrenović that the entire cabinet would resign.

during one period of the rule of King aleksandar Obrenović, the formation, work and downfall of a gov-
ernment was influenced by the King, the King’s father and the King’s mother. It caused big headaches to the 
Prime Minister as well as to ministers. “Mr. nikola Hristić, this time, almost overnight, formed a ministry. It 
is obvious that the combination was formulated by someone before him, most likely by King Milan”, although 
in this year 1894 the king was his son aleksandar.

Stojan novaković, the reliable chronicler of his time, left us a description of how one of the short-lived 
cabinets, that of djordje Simić (1894–1895), worked. “everything was being done in utmost seriousness, as 
if the ‘new situation’ was to last for centuries. Few were those who thought that all this, given the changeable 
nature of both the principal and the lesser bosses, would be short-lived and that everything will go down as 
soon as the bosses lose their will to play the game.” Simić was a rare Serbian politician who described the 
work of his two governments (My Ministry, 1894,1896–1897). efforts in the court to persuade candidates 
to form a government and the men to accept ministerial responsibilities have also been left in the records 
of other actors.
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Vladan djordjević formed a government (1897) by anonymous party-men which some radicals did not 
want to enter, and others were not wanted by King aleksandar and particularly King Milan. It was hard to 
maintain such a gathering of individuals. “One is too much of a radical, the other is not sympathetic to Your 
Majesty, the third is scorned by King Milan, the fourth is disliked by the liberal majority in the assembly, the 
fifth cannot be taken because we will then be abandoned by the progressives” lamented the mandatary of this 
Cabinet. devotion to the dynasty was an essential condition for anybody to become a minister, never mind 
prime minister!

In the beginning some prime ministers submitted their programmes orally, and after the acquisition of 
independence they went over to the system of submitting written programmes of the future government. 
about this programme they reported, in addition to the ruler, also to the ministers. Jovan ristić, having formed 
his second government in 1873, opened the first session by explaining his programme to the ministers. the 
protocol of the government session contained the principle of its future work: “Permanent rule is that the 
strength of the government is achieved by the solidarity of its individual members. However, this solidarity 
lies mainly in the mutual responsibility and discretion in regard to everything that is commonly being debated 
in the ministerial sessions”. the next time he formed the government (1878), the first session was presided by 
the Prince, the explanation of programmes did not take place.

the government programme was also made by Stojan novaković in 1895 and published by himself. Vladan 
djordjević formed the Government programme at the proposal of King aleksandar, which served the ministers 
“for the direction of their work” (1897). at the very first Government meeting a decision was taken that the 
programme must be made available to all our representatives abroad, so that “this Government programme 
should help them choose the direction of their official work”.

the government meetings were most frequently presided by the Prince’s representative or the chairman of 
the Ministerial Council then by the ruler (the Prince, the King) and in the periods when the ruler was minor 
or absent the Prince’s or the King’s regents.

the Serbian governments had a special privilege based upon article 9 of the Constitution of 1869, that 
they can assume the performance of governing during the absences of the ruler from the country. according 
to the Constitution the ruler was entitled to transfer power on his deputy, which mainly was the Ministerial 
Council. all such sovereign decisions were of a similar content: “Since there has arisen a need for us to spend 
a few days in foreign countries, as We have informed the people with Our today’s proclamation, We empower 
Our Ministerial Council that during Our absence it may represent us in the performance of power in all emer-
gency cases, especially those where need arises for order and peace and safety of Our country to be secured. 
We recommend Our Ministerial Council to respect this decree and everyone else to obey it” (13th June 1877). 
Since the visits of the Serbian rulers abroad were frequent, many governments during that time were named 
King’s representatives and exercised a portion of his prerogatives which was transferred to them by decrees. 
these were also the most responsible moments in the work of each such Government.

the range of issues, problems and themes debated at the Government’s sessions was very broad, from 
debates about the entry into war with turkey, proclamation of independence, changes on the throne down to 
the most banal dismissals of government officials. their decisions were mostly unanimous, whether they be 
positive or negative. When at a meeting of Vladan djordjević’s Government (1897) the debate was whether to 
return into force the old law on the press, it was decided: “Since no customary unanimity was attained on this 
question, this issue has been taken off the agenda”. In the course of time the government sessions were more 
filled with discussions on important questions, but only scant information about it was entered into protocol. 
because of its closeness to the rulers and collaboration in performing executive power, much account was taken 
of the dynastic interests, both of Obrenovićs and of Karadjordjevićs. the birth of the heir to the throne, the 
erection of monuments to the deceased rulers, celebrations of the 50th anniversary of the Second and 100th 
anniversary of the First uprising, the humanitarian work of the rulers’ wives, etc., were subjects on which the 
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Government had seriously meditated and took decisions on, mostly to the glory of the dynasty. When King 
Milan abdicated the throne in favour of his son aleksandar, the government begged him to change his mind 
about his fatal intention for the dynasty; and when it did not succeed in it, it resigned.

the government sessions were held in belgrade, less often in Kragujevac and niš. Government sessions 
were held in the premises of the Prince’s representative and President of the Ministerial Council, or in the 
Court House when the ruler presided.

the Ministerial Council of the Kingdom of Serbia shared the fate of the people, having previously provoked 
it, during the First World War. the government withdrew to niš, then to Kruševac, Kraljevo, raška, Kosovska 
Mitrovica, Prizren, Skadar, brindizi and Corfu, where it remained until the end of the war (1916–1918). niš 
was the lieu where the famous  niš declaration was adopted - the programme of the unification of the Serbs, 
Croats and Slovenes (1914) and at the Corfu Conference the declaration on unification (1917) was adopted. 
War circumstances dictated the work of the Government which had more frequent contacts with the regent 
aleksandar than with the Parliament. the Government had to resolve the problem of black-Hand rebels, to 
care about the survival of the army, the opening of the Salonica front and conduct an active foreign policy. a 
decisive role was also given to the Supreme Command.

the customary Government work during the First World War was as follows: first, reports were read which 
were sent by envoys abroad or telegrammes which sometimes arrived during the meeting itself, then it went 
down to the solving of various issues. debates, which undoubtedly did take place, were not recorded in the 
protocols of the meetings. Few were the meetings at which all the ministers were present (44), while there were 
more sessions which were presided over by the regent aleksandar (55). the Government sessions debating 
various important military questions were also attended by the representatives of the Supreme Command.

Governments were fairly unstable and were often changed. this period accouted for 85 governments, 
including the four governments during the First Serbian uprising although their number is difficult to deter-
mine. there were no governments in Serbia in the period between 1813 and 1834. lf we subtract these years 
from the period 1805–1918, we will see that the governments lasted on an average 13 months. the longest was 
the Government of avram Petronijević (1844–1852), then the government of llija Garašanin (1861–1867). In 
their significance they also were the topmost governments of the Principality and Kingdom Serbia. a notable 
fact is that certain personalities formed governments several times, in which excelled nikola Pašić. up to the 
unification in 1918, he formed 12, and in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes another 10 governments 
– a total of 22, establishing an unsurpassed record. they were all short-lived, the longest being three years, 
and the shortest two months.

all the same, we will end this section with a critical observance by a foreigner, Karl von Schletzer, who 
spent time in Serbia (1889–1890), about the ministers of the Kingdom of Serbia: “as a matter of fact, apart from 
peasants you can only see here three layers of population: the dismissed ministers, active ministers and those 
who wish to become ministers. Once they reach their goal, they buy a cylinder for themselves. Other people 
here do not wear this kind of headgear. When they lose their ministerial post, then the ominous cylinder is 
usually sold – maybe even to the direct inheritor”.

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( ев. бр. 177014).
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НЕУТРАЛНЕ ВЛАДЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
(1893–1900)

Апстракт: Рад се бави анализом узрока и последица образовања такозваних неутралних 
влада у Краљевини Србији, у последњој деценији 19. века. Њихову појаву проузроковало 
је нагло слабљење краљевске власти у периду Трећег намесништва (1889–1893), за време 
малолетства краља Александра Обреновића. Тада је, за време успостављања парламентар-
ног уставног система, Радикална странка остварила апсолутну превласт у свим државним 
установама, те је монизам у политичком животу онемогућавао владару да оствари своја 
уставна овлашћења. Свака нерадикалска влада, због њихове премоћи у Скупштини, била 
је неуставна. Са тежњом да поврати и оснажи права Круне, краљ Александар је настојао да 
преко неутралних влада окупи око двора и државног програма ретке ванстраначке личности, 
те конзервативно оријентисане чланове из редова страначке интелигенције, а све у циљу да 
неутралише доминацију једне странке у политичком животу земље и да се, у перспективи, 
образује странка која би могла да сузбија децентралистичке тенденције радикала, које су 
права владара сужавале на ниво пасивних уставних одредаба.

Кључне речи: краљ Александар Обреновић, Србија, неутралне владе, радикали, скупштина, 
устав, уставна овлашћења.

* * *

Ступање радикала на политичку сцену после доношења Устава и абдикације краља 
Милана Обреновића 1889. године, праћено је постављањем партијских припадника у све 
сфере државног живота. Равнотежу између Круне с једне, и Скупштине с друге стране, која је 
била прокламована Уставом из 1889. године1, због силине Радикалне странке било је немогуће 
постићи. Скупштина и влада су постали главни носиоци свих послова у земљи. Краљица 
Наталија је, по повратку у Србију септембра 1889. године, стекла утисак да је наступио 
распад државе и да је и у најтежим тренуцима власт краља Милана била јача од оне коју 

1  Сви датуми у основном тексту су по новом календару, ако није другачије наглашено. У раду ћемо 
о уставу који је познат као Устав из 1888. године, у складу са рачунањем времена по Грегоријанском 
календару, наводити као Устав из 1889. године. Устав је усвојен у Скупштини 22. децембра 1888. по 
старом, односно 3. јануара 1889. године по новом. 
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имају намесници.2 Нестабилност система унутрашње политике огледао се и у чињеници да 
је промењено пет влада за нешто више од четири године (1889–1893), што значи да су владе 
у просеку биле на управи мање од годину дана (9,8 месеци).3 

инфилтрација кадрова Радикалне странке у све централне и локалне институције власти, 
довеле су радикале у позицију моћника који је апсорбовао сву власт. Они су имали доминант-
ну већину у Скупштини, Влади, Државном савету свим судским инстанцама, а исто тако у 
свим институцијама локалне самоуправе. Тако се, у пракси, парламентарни систем претва-
рао у једнопартијски режим. Резултат новог законодавства је након две године био видан: 
децентрализација управе и концентрација власти у рукама Радикалне странке. Радикалске 
владе су спровеле и акцију „пречишћавања“ официрског кора, удаљавајући поуздане људе 
краља Милана из војске.4

Све ове појаве  слабиле су краљеву власт и изазивале су јачање антидинастичких струјања 
у земљи, посебно у Радикалној странци.  Говорило се да је с одласком Милана „тек пола посла 
свршено“.5 Француз Мале, који је дошао у земљу као пријатељ радикала, убрзо се уверио да 
међу њима има много „елемената растројства“ и анархије и да, за разлику од њих, једино 
напредњаци појме значај државне идеје. Руски војни аташе Таубе прогнозирао је „нагли пад“ 
династије Обреновић.6

 Слабост краљеве власти је постала очигледна и у тренутку када се краљ Александар 
Обреновић, 13. априла 1893, у договору са радикалима, пре времена прогласио пунолетним.7 
Да би повратили изгубљену позицију, радикали су, у договору са краљевим оцем Миланом 
Обреновићем, подржали Александра да изврши државни удар, обори Намесништво и пре-
узме власт.8 Краљ је прокламацијом објавио народу почетак самосталне владавине.9 Владу 

2  Писма краљице Наталије Обреновић, Београд, 1996, приредила ивана Хаџи-поповић, 58–59.

3  Радикали су, за време трајања Намесништва имали две владе Саве Грујића (1889/90. и 1890/91.) 
и две владе Николе пашића (1891–1892) – укупно три године и седам месеци на власти и, до краја На-
месништва, владу либерала јована Ђ. Авакумовића (1892/93) у трајању од непуних осам месеци, Владе 
Србије 1804–2005, Београд, 2005, Радош Љушић (ур.), 161-171.

4  Архив Српске академије наука и уметности, фонд јована Ристића, (даље: АСАНУ, јР), XXVII-17, 
бр. 534; Писма краљице Наталије, 60; С. јовановић, Влада Александра Обреновића, I, Београд, 1990, 
53; АСАНУ, иЗ, бр. 7.940, исписи из бечких архива,  редни бр. дела 11.445, док. 76 (1889), 11.559, док. 
3 (1893), 11.560, док. 4 (1893), 11.569, док. 12 (1893); Српске новине, бр. 240–244, 250, 262, 264, 266, 269, 
271, 288 1/13. новембар–30. децембар 1892/11. јануар 1893; бр. 4, 6/18. јануар 1893.

5  Милан пироћанац, Белешке, Београд, 2004, приредила Сузана Рајић, 464, 471. 

6  Албер Мале, Дневник са српског двора 1892 – 1894, Београд, 1999, приредила и превела Љиљана 
Мирковић, 35; В. Зајцев, „Русија и Србија у време Намесништва и радикалских влада 1889 – 1892“, у: 
Зборник Матице српске за историју, 33, 1986, 79.

7  пашићева влада је августа 1892. године дала оставку, јер је дошло до неслегања председника 
владе и намесника око избора трећег члана Намесништва, уместо преминулог Косте протића. проли-
берално намесништво је одмах искористило ту ситуацију и владу поверило либералу јовану Аваку-
мовићу, иако су либерали у Скупштини имали свага десетак посланика, опширније види: В. Марјан, 
Влада Јована Ђ.  Авакумовића. Покушај сузбијања радикализма у Србији крајем 19. века, Београд, 1996. 

8  АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V-137, 144; исто, бр. 14.556, заоставштина 
Д. Страњаковића, бр. 1016, 1017, 1018; исто, бр. 7.242, Бележница Јована Мишковића, св. 27, 23. март/
8. април 1893, (даље: Бележница); Рукописно одељење Народне библиотеке Србије (даље: РОНБС), Р 
510 / II, Записи Саве Грујића, св. III, стр. 27–35, куцани текст.

9  Српске новине, бр. 70, 9/21. април 1893; А. Мале, нав. дело, 173.
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је образовао његов бивши лекар и гувернер, умерени радикал, Лазар Докић.10 Радикали нису 
имали озбиљне противнике, те су на изборима у мају 1893. победили лако и убедљиво. У 
Скупштину су ушла 126 радикала, 10 напредњака и ниједан либерал.11

Углавном се сматра да је краљ уочи државног удара 1893. био решен да изабере за са-
раднике искључиво радикале. Међутим, потоња Докићева влада била је плод краљевих ус-
тупака. Краљ је још тада желео комбиновану владу, у којој би поред радикала места нашли 
и напредњаци и либерали. Докић, пак, није пристао на краљев предлог јер је 13. април био 
уперен против либерала. Времена за преговоре није било, те је краљ устукнуо. Одмах по 
преузимању власти, краљ је изразио намеру да ојача ауторитет краљевске власти и значај 
Двора, као установе на чијем се челу он налази. Аустроуграски посланик Темел је већ 2. маја 
1893. године извештавао да краљ спрема мере против радикализма.12 

Сложна сарадња и заједнички интереси од 13. априла који су указивали на дуговечну 
дружбу краља и радикала, послужили су обема странама да остваре свој непосредни циљ: 
да дођу до власти. Због различитих ставова око првенства у вођењу државних послова, 
заједничке будућности није било. Краљу је било јасно да се радикали понашају као да он 
не постоји и да га третирају као да је дете а не владар. Министри су га често подсећали да 
је он  и даље малолетан,  те да треба да спава и учи, а њима да препусти државне послове.13 
Француска и руска дипломатија у Србији су удружиле снаге да заједничком акцијом „уме-
ре“ министре, тј. да им скрену пажњу на дрско и недолично понашање према краљу и на 
озбиљне последице које из тога могу проистећи.14 Краљ је упозорио министре да обуставе 
истискивање његове улоге из државних послова, нарочито из сфера спољне политике и војс-
ке, у којима му је првенство било уставом загарантовано. Међутим, министри су наставили 
да игноришу његове кандидате за места у дипломатији и за функцију министра војног, и 
пребацивали су му да није компетентан да се меша у војску јер није служио војни рок.15  

Докићев заменик Грујић није успео да у вршењу власти успостави равнотежу између 
Скупштине и краља. Владареви прерогативи били су сведени на један глас. Установа 
Скупштине је постала свемоћна, јер је имала монополски положај у власти. пред доми-
нантним Народним представништвом, утицај владе је, такође, све више слабио. Краљ је био 
незадовољан што Грујић стално попушта пред странком и пред посланицима и успротивио 

10  Владе Србије, 174.

11  по Уставу из 1889. године у Србије је од око 550.000 пунолетних мушкараца бирачко право имало 
њих око 460.000.

12  Никола Крстић, Дневник, Јавни живот, IV,  Београд, 2007, приредио Милош јагодић, 190. по 
краљевом предлогу, Докић је требало да буде министар унутрашњих дела и председник министарс-
тва, Велимировић грађевина, Милосављевић привреде, напредњаци Драгутин Франасовић и  Андра 
Ђорђевић да узму ресоре спољних послова и просвете, док би либералима Андоновићу или Бабовићу 
припало министарство правде, а Коки Миловановићу министарство војске. Владу би, по томе, чинила 
тројица умерених радикала, двојица напредњака, један либерал и један војник; АСАНУ, бр. 7.940, ис-
писи из бечких архива, редни бр. дела 11.605, док. 42 (1893), 11.609, док. 45 (1893).

13  А. Мале, нав. дело, 182 – 183, 226, 227; Аустроугарски посланик је констатовао почетком сеп-
тембра 1893. да „радикали освајају позиције,“ и да снага Радикалскок клуба расте, АСАНУ, бр. 7.940, 
исписи из бечких архива, редни бр. дела 11 632, док. 64 (1893), 11 636, док. 68 (1893).

14  А. Мале, нав. дело, 219; Светлана Данченко, Развитие сербской государственности и Россия 1878–
1903, Москва, 1996, 297.

15  А. Мале, нав. дело, 226–228.
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се „страначком деспотизму“ радикала.16 почео је да размишља како ће окупити „елементе 
реда“ као „контрабаланс“ радикалима и са њима израдити конзервативнији устав по којем 
ће моћи да влада уставно, али да много више утичена државне послове.17  Краљ је почео 
говорити о томе да је неопходно да подигне свој ауторитет и да нађе владу која ће радити 
искључиво у интересима земље.18 Међутим, такву владу није успео да састави. Обраћао се и 
напредњацима и либералима, али без успеха.19 

Окупљање конзервативних снага ишло је тешко. Светомир Николајевић, Андра 
Ђорђевић, Никола Стевановић били су, поред челника напредњака Новаковића, пироћанца 
и Гарашанина, најважније краљеве званице.20 Новаковић је сматрао да радикали треба да се 
„потроше“. Није хтео ући ни у комбинацију са либералима, ни у чисто напредњачку владу. 
Гарашанин се није лако могао одлучити, јер је краљ тражио да у претежно напредњачком 
кабинету буде и неколико либерала. Краљ је желео јаку владу, а кандидата за председника 
није било. Стари страначки рачуни довели су до тога да сарадња напредњака и либерала 
постане немогућа. У крајњем случају, краљ би прихватио и Николајевићеву владу са уме-
реним радикалима. Али, радикали нису желели да са другима деле власт. „Они промовишу 
радикализам а краљевске прерогативе сужавају до смешних граница, они шпијунирају с 
ким причам и кога примам и очекују да испуним све њихове каприсе“, закључио је краљ 
крајем децембра 1893. године.21 последњи покушај да састави напредњачко-либералну 
владу учинио је 27. децембра. Сачињена је прелиминарна листа коалиционог либерално-на-
предњачког кабинета са Николајевићем на челу, али од другоразредних политичких лично-
сти.22 Старији Обреновић је, међутим, сматрао да су за коалициони кабинет потребни ути-

16  АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V - 159, 161, 162, 163; АСАНУ, бр. 7.242, 
Бележница, св. 28, 31. октобар/12. новембар 1893; АСАНУ, бр. 14.570, Записници Клуба радикалских 
посланика у Народној скупштини за 1893. годину, седница од 24. новембра/7. децембра; пера Тодоро-
вић, Дневник, Београд, 1990, приредила Латинка перовић, 155.

17  АСАНУ, бр. 14.680, заоствштина Наталије Обреновић, VIII – 39, 60; исто, V-156, 157, 158, VIII-50; 
АСАНУ, бр. 7.242, Бележница, св. 28, 3/15. октобар – 23/4. новембар 1893.

18  А. Мале, нав. дело, 178, 186, 187; АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, VIII – 61; 
исто, бр. 14.556/65, заоставштина Д. Страњаковића.

19  А. Мале, нав. дело, 184, 191, 206, 211, 212; АСАНУ, бр. 7.242, Бележница, св. 28, 23. новембар/5. де-
цембар и 25. новембар/7. децембар 1893; М. пироћанац, Белешке, 494; АСАНУ, бр. 14.680, заоставшти-
на Наталије Обреновић, VIII – 62.

20  Дневник Тасе Миленковића 1850–1918, 1,  Београд, 2000, приредио Живојин Алексић, 293.

21  М. пироћанац, Белешке, 493; С. Новаковић, Двадесет година уставне политике у Србији 1883–
1903, у: Сабрана дела С. Новаковића, књ. 7, Београд, 2007, приредио Михаило Војводић, 250–251; 
Краљева листа министара за Гарашанинову владу била је следећа: Гарашанин, председник и министар 
без портфеља; финансије – Вукашин петровић; просвета – Светомир Николајевић; војска – Милован 
павловић, Кока Миловановић или Михаило Срећковић; спољни послови – Ђорђе Симић или Фра-
насовић; правда –  Војислав Вељковић или Бабовић; грађевина – Нешић или Богићевић, АСАНУ, бр. 
14.680, заоставштина Наталије Обреновић, VIII-64, 65.

22  Архив Србије, Војислав ј. Марамбо, несређена грађа, ф. 76, (даље: АС) В. петровић – краљу 
Александру, 15/27. децембар 1893; За министра финансија био је одређен Ђорђе Вајферт, за министра 
унутрашњих дела Андра Ђорђевић, за министра спољних послова Ђорђе Симић, за министра привре-
де Милорад Шапчанин.
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цајнији политичари.23 Увиђајући своју немоћ, краљ је 11. јануара 1894. писао оцу: „једини 
могући излаз из ситуације је да ти дођеш овде и формираш владу од свих елемената реда“.24 

план француског посланика патримонија и Албера Малеа да краљ подржи окупљање 
умерених радикала око Андре Николића, пропао је. Николић је требало да оснује, српску 
„ројалистичку“ странку, „странку реда“, која би за две или три године окупила све људе 
противне странчарењу и демагошком улагивању народу. Аустроугарски посланик је своје-
времено извештавао да ће се краљ ставити на чело умерених радикала. Међутим, та идеја је 
пред крај 1893. године пропала.25

Краљ Милан је, по позиву сина, допутовао у српску престоницу засебним возом 21. 
јануара 1894. исте вечери уследила је у двору последња рунда преговора са радикалима. 
Министрима у оставци упућено је осамнаест захтева, које би, ако желе да остану на власти, 
морали да прихвате. Окуражен очевим присуством, краљ је захетевао да се влада ослободи 
уплива страначког одбора. Затим је тражио да краљ убудуће бира министра војног, а спољну 
политику да води са министром иностраних дела и да поставља дипломатске представнике, 
да се пониште закони о прогонству његових родитеља, да влада спречи увредљиво писање 
радикалске штампе о члановима владарског дома, да се прекине суђење либералима26, да се 
спрече незаконитости радикалских општинских и других државних власти према осталим 
двема странкама. Напослетку, краљ је тражио да се поједини министри понашају према 
њему са више обзира него што су то чинили. Радикали нису пристали на два услова: да се 
ослободе оптужени либерали и да се повуку закони о прогонству краљевих родитеља, чиме 
су  заправо одбили да прихвате Миланов повратак као свршен чин.27 

Међутим, између краља и радикала издвојио се много сложенији проблем, у чијем су 
се средишту нашле опречне концепције државе – једне, коју је желео краљ и друге, коју су 
желели радикали. Краљ је заговарао централистичку државу, уставну монархију у којој ће 
владар бити најважнија власт у земљи и обједињавати извршну и законодавну власт. Будући 
да су имали већину у народу, радикали су желели државу која ће се остваривати кроз на-
родну партију и народну самоуправу. Ова друга концепција подразумевала је и страначку 
државу, јер је без праве опозиције у представничком телу монизам у политичком животу 
био неминован. Та концепција је поистоветила народну скупштину и конвент, где је због 
јединства власти (законодавне, извршне и судске) краљево учешће у државним пословима 

23  АС, Ђорђе Симић, Акта моје дипломатске службе, књ. II, 7/19. децембар 1893, 20. децембар 
1893/1. јануар 1894, (даље: Акта); АС, Хартије Милована Миловановића, несређена грађа, разговор 
Миловановића и Ђ. Симића, 10/22. јануара 1894;  М. пироћанац, Белешке, 494; Алимпије Васиљевић, 
Моје успомене, Београд, 1990, приредио Радош Љушић, 165.

24  АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, VIII-67.

25  А. Мале, нав. дело, 190-192; 200-202, 204, 207; АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, редни 
бр. дела 11 647, док. 79 (1893); исто, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V-163, 164, 165, 166.

26  Великом већином посланика Скупштина је 12. јула 1893. године одлучила да се против Авакумо-
вићеве владе подигне оптужница због неуставних и незаконитих поступака, Оптужница у једанаест 
тачака је поднета 4. августа. О садржају оптужнице види С. јовановић, Влада Александра  Обреновића, 
I, 228-238; јован Ђ. Авакумовић, Мемоари, Нови Сад – Карловци, 2008, приредио Слободан Турлаков, 
337 – 368.

27  АС, Ђ. Симић, Акта, књ. III, 360–361; АСАНУ, бр. 7.242, Бележница, св. 28, 15/27. јануар 1894; 
по пореском закону, прирези су ушли у категорију непосредног пореза и тако је број бирача знатно 
повећан.
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постало излишно. Демократске, у ондашњем схватању радикалске снаге, сматрале су да 
је било каква улога владара у уставној држави противна духу савремене уставности. по 
тој теорији о уставној улози владара он би био жртва, јер не би имао сопствени суд и став 
у државним пословима већ би његово мишљење морало бити једнако мишљењу већине 
која је заступљена у парламенту. Неспремна на уступке који грозе њен опстанак, Круна је 
закорачила у борбу против радикала  и парламентаризма, који је у пракси показао јасне 
тенденције да њена права пресели у историју. Суровост те борбе је обе стране гурала ка 
крајностима – краља у апсолутизам, а радикале у револуционарство. Сва нестабилност и 
бројне промене режима, од страначких ка нестраначким, те државни удари, били су само 
очајнички покушаји владара и најбољи су показатељ слабости његовог положаја. Зато је 
он и донео одлуку да се приближи другим партијама и да за извесно време потражити 
спаса у „неутралним“ људима.28 Уз то, „партизанство“ страначких првака је било такво, 
приметио је Жујовић, да су странке мислиле да су бесмртне и да се од њих ништа не сме 
„окрунити“. Краљ је био свестан да је покушај помирења либерала и напредњака пропао, 
мада је гајио наде да ће међу тим странкама наћи мање познате људе са којима би се могло 
радити. Са њима, те са ретким нестраначким људима, он је покушавао да заобиђе искљу-
чивост партијских вођа и доминацију радикала.29 Тако је и поникла идеја о образовању  
неутралне владе.

* * *

после Грујићеве оставке, краљ Александар је 23. јануара 1894. позвао у двор на прего-
воре Милутина Гарашанина, Стојана Новаковића, јована Авакумовића и Стојана Рибарца. 
Разговор је одмах усмерен на централну тему – присутнима је предложио да образују коали-
циону владу. политичари су изјавили да морају упитати за мишљење своје странке. Главни 
одбор Либералне странке одбио је сарадњу са напредњацима. Главни одбор напредњака је, 
такође, једногласно одлучио да Напредна странка неће да улази у било какве политичке ком-
бинације. избори за народне посланике наметали су се, такође, као крупан проблем, будући 
да се радикалска већина могла надвладати само уз притисак полиције. пошто је замисао о 
либерално-напредњачкој влади пропала, краљ је понудио Авакумовићу да либерали образују 
владу. после девет сати углавном неуспешних преговора, краљ и његов отац су схватили да 
им у изгледу стоји само хетероген кабинет, који би тешко могао дуже да опстане.30 Тек тада 

28  ј. Жујовић, Дневник, 1, Београд, 1986, приредио Драгоје Тодоровић, 54; АСАНУ, бр. 14.680, зао-
ставштина Наталије Обреновић,V-167; Краљ је упозораван у више наврата да се у Радикалној странци 
„живо ради у правцу антидинастичком“, о чему сведочи писање њиховог листа Одјека, који је био 
близак влади Саве Грујића, АС, Хартије краља Александра, несређена грађа, достава од 1/13. јануара 
1894.

29  јован Жујовић, Дневник, 1, 48 – 50.

30  АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, редни бр. дела 11.667, док. 13 (1894); С. Новаковић, 
Двадесет година уставне политике, 252–255; ј. Авакумовић, Мемоари, 362–367; Авакумовић је овако 
саставио листу: председник владе и министар иностраних дела ј. Авакумовић, министар унутрашњих 
дела С. Рибарац, финансија Ђ. Симић, просвете и црквених послова С. Николајевић, грађевина К. 
поповић, правде Д. Гођевац, а министра војног је требало да изабере краљ од четири кандидата – Ми-
лована павловића, Цинцармарковића, Лазе Лазаревића и Василија Мостића.
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је, као крајња резерва, узета у обзир опција о формирању неутралне владе под руководством 
Ђорђа Симића.31 

Влада Ђорђа Симића образована је 24. јануара 1894. године. У њу су ушле мање познате 
политичке личности из редова Либералне и Напредне странке, они који нису били експо-
нирани у политичком животу, али су потицали из највиших интелектуалних кругова. У 
влади су се нашли професори са Велике школе и академици, чак петорица, што је требало 
да обезбеди кредибилитет прокламованом неутралном кабинету.32 

Симић је гајио наду да ће од интелигенције и виђенијих људи у земљи основати нову 
политичку странку, која ће успети да излечи одавно „поболели“ државни живот у Србији. 
Та његова идеја наишла је код многих савременика на критику. Оцењена је као „непотребна 
утопија“ у уставном и парламентарном државном уређењу.33

У здравици одржаној у двору 4. фебруара, краљ је обележио главне тачке државног про-
грама и правац нове владе која ће радити на његовом остварењу. помирење партија и по-
штовање грађанских права и приватне сопствености, поштовање институција и њихових 
надлежности, економско и финансијско уздизање земље биле су његове основне тачке. Краљ 
је посебно нагласио потребу за очувањем монархистичког начела, због чега права круне мо-
рају остати нетакнута. Као владар свих Срба, а не једне странке, позвао је да му се придруже 
сви који су спремни да служе престолу и отаџбини и обећао је да ће се у Србији убудуће 
поштовати начела реда и законитости. помирење партија прокламовано је за важан задатак 
владе, јер се „у борби партијској заборавља Србија“. Симић је покушавао да преко умереног 
радикала Милована Миловановића сазна расположење његових другова према компромису 
са краљем, јер је намеравао да, временом, напредњачко-либералну замени влада у коју би 
ушла већина умерених радикала.34

Радикалски клуб је одмах изјавио да је долазак краља Милана незаконит и да је нова 
влада неуставна. Радикалска опозиција отпочела је агитације против Симићеве владе свим 
средствима. Симић је констатовао да су радикали „безочно“ писали не само о Милану, већ 
и о краљу Александру.35 Аустроугарски посланик је извештавао да је настао „рат међу пар-

31  Ђорђе Симић (1843–1921) ушао је у шесту деценију живота и до тада се није окушао у минис-
тарским пословима. Највећи део своје каријере провео је у дипломатији, у Бугарској, Русији и Аустро-
Угарској. У млађим годинама је припадао кругу људи либерално орјентисаних, да би крајем одамдесе-
тих година постао близак умерено радикалском крилу.

32  поред Симића који је узео ресор иностраних послова, у владу су ушли професор Велике шко-
ле и бивши радикал Светомир Николајевић, као министар унутрашњих дела; Чедомиљ Мијатовић, 
бивши напредњак, као министар финансија (једини је у влади имао богату политичку прошлост  с 
почетка 80-их година 19. века); професор на Великој школи и напредњак Андра Ђорђевић за министра 
правде; ректор Велике школе и пролиберално оријентисан Димитрије Нешић за министра просвете и 
црквених дела, као и академик Сима Лозанић који је требало да буде на челу Министарства народне 
привреде; напослетку, министар војни био је Стеван Здравковић; АС, Ђ. Симић, Акта, књ. III, 348. 

33  А. Столић, Ђорђе Симић. Последњи српски дипломата XIX века, Београд, 2003, 160, 161, 164; ј. 
Авакумовић, Мемоари, 368; АСАНУ, бр. 14.556, заоставштина Д. Страњаковића, бр. 1.032; С. Новако-
вић, Двадесет година уставне политике, 251. Стојан Новаковић је такође сматрао да је ту било речи 
само о „антирадикалном“ маневру краља Александра и његовог оца и да Симићева влада није имала 
шансу да опстане на дуже стазе, исто, 255.

34  Српске новине, бр. 18, 25. јануар/6. фебруар 1894; АС. Ђ. Симић, Акта, књ. III, 375–376; АС, Хар-
тије Милована Миловановића, разговор Миловановића и Ђ. Симића 10/22. јануара 1894.

35  АС, Ђ. Симић, Акта, књ. III, 380–381; АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, 
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тијама“ и да се очекује да се изврши пренос власти са сина на оца. причало се и да ће доћи 
до укидања устава или да ће се десити нешто друго „крупно“.36 

Влада је првог дана потписала указ о распуштању Скупштине, пошто је Симић извиждан 
од стране радикалских посланика. прва мера владе било је ослобађање оптужених либерала, 
Указом од 28. јануара 1894. Владин потез био је противан законима и уставу, будући да је 
владар могао помиловати осуђене само на предлог Скупштине, која је подигла оптужницу.37 
Симићева влада је приступила променама у чиновничком апарату. У почетку је смена чи-
новника вршена селективно. Међутим, наваљивање краља Милана да се радикали отпусте 
из службе било је толико да је почетни отпор министара врло брзо сломљен. постало је 
очигледно да између програма владе који се позивао на „помирење“ и „законитост“ и мера 
које је влада предузимала не постоји много додирних тачака. Симићево обећање да ће по-
мирити краља и радикале не само да није остварено, него су односи између њих додатно 
погоршани.38 „Нестраначки“ кабинет Ђорђа Симића промашио је свој циљ. Краљ је ушао 
неспреман у борбу и експонирао се до те мере да више није могао да се повуче. Са важећим 
изборним законом неутрална Симићева влада није имала никаквих шанси да добије већину 
у Скупштини. Краљ је све чешће помишљао да је суспензија Устава из 1889. године једино 
решење. Тај део посла, међутим, није припао Симићевој влади, јер је афера око склапања 
зајма у Француској убрзала њен пад. Тако је 2. априла, после непуна два месеца, окончан рад 
прве неутралне владе.39     

Нову владу образовао је дотадашњи министар унутрашњих дела Светомир Николајевић. 
Била је то заправо реконструисана Симићева влада, од које су чак пет чланова ушли у 
Николајевићев кабинет. Њему су придодата и три нова члана  –  један напредњак и два 
либерала. по политичком склопу, то је исто била неутрална влада, састављена као и прет-
ходна од напредњака и либерала, али не оних из партијских врхова, већ од мање познатих. 
Централне личности ове владе били су, поред Светомира Николајевића, Вукашин петровић, 
министар финансија, и Милован павловић, министар војни.40

Обележавању духовног и државног празника Цвети 22. априла, дана када је Милош у 
Такову подигао Други српски устанак, краљ је посветио посебну пажњу. На свечаном прије-
му у двору није било нити једне политичке личности, а било је пуно официра. Била је то 

V-169, 170;  Дневни лист, 17/29. март 1894; п. Тодоровић, Дневник, 263.

36  АС, Ђ. Симић, Акта , књ. II, Симићево писмо Краљу Александру од 20. децембра 1893/1. јануара 
1894; АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива,  редни бр. дела 11.670, док. 16 (1894); АС, пО, к. 82, 
д. 170.

37  Српске новине, бр. 11, 16/28 јануар 1894; Н. Крстић, Јавни живот, IV, 177.

38  За месец дана од 1.156 указа о отпуштању чиновника свих струка, 280 су се односили на радикале, 
што износи једну четвртину укупног броја отпуштених, С. Данченко, нав. дело, 304; Архив внешней 
политики Российской империи, (даље: АВпРи), политархив, ф. 151, оп. 482, 1894, д. 463, л. 16; Српске 
новине, бр. 34, 13/25. фебруар 1894. и даље; А. Столић, Ђорђе Симић, 166; С. јовановић, Влада Алексан-
дра Обреновића, I, 249; Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој половини XIX века, књ. 3, 
Београд, 1924, 262.

39  До афере је дошло тако што је министар финансија без краљевог знања молио Русију да се заузме 
код свог савезника Француске не би ли Србија добила повољније услове кредита. писмо је украдено и 
објављено у радикалском Одјеку. Љутит због тога, краљ је примио моменталну оставку владе. 

40  Влада Светомира Николајевића била је на државној управи од 2. априла до 27. октобра 1894, в. 
Владе Србије, 177–179.
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јасна порука странкама, али и војсци, главном стубу династије. У говору који је тада одржао, 
краљ је хвалио и уздизао Обреновиће и њихову улогу у обнови српске државе. Радикалски 
Одјек је изазивао краља својим писањем да је народ створио Обреновиће, што је била јасна 
инсинуација да им је народ дао власт, па народ може и да им је одузме.41 Николајевић је, уз 
помоћ министра војног Милована павловића, преузео мере да ослаби Радикалну странку. 
Наступило је велико осипање и губитак самопоуздања међу њеним члановима. Никола 
Крстић, иако није симпатисао радикале, није увиђао оправдане разлоге да се тако беспомуч-
но гони најбројнија странка у земљи. Краљ је говорио да неће радикале „ни мртав, ни жив“, 
пре ће да абдицира. „Ми морамо радикалима показати да можемо без њих владати, морамо 
бити немилосрдни према лармаџијама који се иза њих крију, а остале ћемо да скупимо и 
удружимо“, изјавио је у интервјуу страним новинама.42 Борбу против радикала подржавали 
су и подстрекивали краљев отац, председник владе и министар војни Милован павловић, 
који је просто призивао репризу Тимочке буне из1883. године.43 

На Ускрс 29. априла 1894. године краљ је Указом суспендовао законе из 1891. и 1892. го-
дине, којима је његовим родитељима забрањен повратак у земљу до његовог пунолетства.44 
Уставност тих закона јесте била сумњива, али они су прошли скупштинску процедуру и 
за њихово укидање била је неопходна сагласност Скупштине. Тиме је учињен крупан пре-
седан – да указ може бити старији од Скупштине. Непоштовање устава довело је убрзо до 
парализовања државног система. председник владе сукобио се са несмењивом радикалском 
већином у Државном савету, сматрајући да је влада „глава” Савету. На сличан начин дошло 
је до сукоба и са независном установом Главне контроле, када је Николајевић казнио њеног 
председника. Ове аномалије – да се уставом гарантован независан положај установа не по-
штује – извеле су на сцену голу силу.45 Краљев отац био је њен протагониста и настојао је да 

41  АСАНУ, бр. 7.242, Бележница, св. 28, 10/22. април 1894; Српске новине, бр. 81, 12/24. април 1894.

42  Н. Крстић, Јавни живот, IV, 189-200; п. Тодоровић, Дневник, 164, 165; Одјек, 26. мај/7. јун 1894; 
АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, редни бр. дела 11.691, док. 37 (1894), 11.692, док. 38 (1894); 
Прогони политичких противника у режему Александра Обреновића, 1893–1903, Београд, 1973, прире-
дио Андрија Раденић, 600–601.

43  „Главно је да нам краљ даде дозволу да смемо пар дана газити по крви, па ће онда Србија бити за 
50 па и за 100 година умирена“, говорио је министар војни аустроугарском посланику, В. Казимиро-
вић, Никола Пашић и његово доба, 1, Београд, 1990, 536; АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, 
редни бр. дела 11.694, 11.696,  док. 40, 42 (1894); Одјек, 28. април/10. мај 1894; Српске новине, бр. 94, 1/13. 
мај 1894; АС, МУД-п, Распис министра од 30. априла/12. маја, бр. 6.945; Н. Крстић, Јавни живот, IV, 
192; п. Тодоровић, Дневник, 166.

44   Указом од 17/29. априла 1894. краљ је наредио да се по овим законима више не управљају ни 
судови, ни земаљске власти, које по чл. 39 и 45 Устава раде у његово име. „Наш отац, Његово величан-
ство краљ Милан, и наша мати, Њено величанство краљица Наталија, као чланови нашег Краљевског 
дома, враћају се овим у сва права и дужности која су им Уставом и законима земаљским ујемчена“, 
Српске новине, бр. 85, 17/29. април 1894; С. јовановић, Влада Александра Обреновића, I, 153.

45  по чл. 142 Устава из 1889. године, државни саветници су постављани доживотно и нису могли 
бити смењени. Међутим, приликом конституисања Државног савета 1889. године, радикалска влада 
Саве Грујића није испоштовала чл. 141 Устава, тј. да од 16 чланова Савета половина буду кандида-
ти Круне, а половина кандидати Скупштине. На велики притисак радикалског скупштинског клуба, 
влада је приморала намеснике да пристану на 10 радикала и 6 краљевих кандидата, чиме је директно 
била ослабљена позиција владара, будући да су све одлуке у Савету доношене простом већином. Са 
већином у Савету, радикали су обезбедили велику премоћ у врло важном послу ове установе, а то је 
састављање листе кандидата за упражњена места у Главној контроли и Касационом и Апелационом 
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избрише једним потезом огромну предност коју су радикали стекли од његовог одласка из 
земље и да силом анулира либералан устав, који је својом вољом дао, а по коме је његовом 
сину било немогуће да се учврсти на престолу.46  Крајем априла 1894. одлука о укидању ус-
тава, као главној препреци на путу јачања краљевске власти, била је дефинитивна, а афера 
Чебинац ју је само убрзала.47 Када је ислеђивање оптужених отпочело, догодила су се два 
политичка убиства: у Горачићу је убијен напредњачки првак Драгић Драшковић, а у Баточини 
истакнути либерал Цветко Цветановић. повод за суспензију устава је био ту. 

Устав из 1889. је суспендован 21. маја 1894, а на снагу је враћен Устав из 1869. године. 
иако је стрепео да неће наћи политичара у Србији који би био спреман да уништи поли-
тички кредибилитет помажући владару у оваквим околностима, убрзо се показало да таквих 
личности у Србији и те како има. То потврђује чињеницу да мњење није било свикнуто ни 
заиста задахнуто парламентарним духом и уставношћу. Као сведок овог догађаја, Слободан 
јовановић се сећа да је престоница дан по укидању устава била тиха и мирна, без војске и 
полиције. јовановић износи мишљење да, сем радикала, нико у земљи није жалио за уставом, 
а то је објашњавао чињеницама да код просечног становника Србије свести о уставности и 
законитости нема и да су многи били сити радикалске четворогодишње надмоћи, па самим 
тим и вољни да пробају нови „неутрални“ режим.48 изгледало је да краљ постигао главни 
циљ – радикали су ублажили своју оштрицу, окренули су се путу споразумевања са двором, 
и том приликом су се поцепали.49 

Шестомесечна бесомучна борба против радикала онемогућила је владу да се усредсреди 
на сређивање државних финансија, које су биле у изузетно лошем стању. Николајевићева 
влада је у априлу затекла празне касе. Чиновници, официри и пензионери три месеца нису 
примали плату. Држава се нашла пред банкротством.50 Србији је био неопходан нови зајам. 
Влада се љуљала још од августа месеца, због несугласица између либерала и напредњака. 
Неутрализација чиновништва је била тешко изводљива. Због честих тумбања у чиновничком 
апарату, њихов положај је био несигуран. Убрзо се показало да нема јединствене управе у 

суду. За време радикалских влада (1889–1892) радикалска већина у Савету је на ова места постављала 
искључиво радикале. Судије је такође било немогуће сменити редовним путем, јер их је штитио Закон 
о независности судства и непокретности судија.

46  Н. Крстић, Јавни живот, IV, 180.

47  Михаило Чебинац, привредник из Краљева и народни посланик, ухапшен је под оптужбом да 
је карађорђевићевац и да је припремао заверу против краља. У ислеђивању су допали затвора многи 
виђенији радикали, попут Таушановића, Жујовића, Добросава Ружића, Аце Станојевића. Тачно је да 
истражна власт није могла да прикупи ваљане доказе да оптужене пошаље на робију, али су пронађена 
компромитујућа писма која указују на везе оптужених са петром Карађорђевићем, затим са Цетињем, 
те да су оптужени подстицали народ на оружано супротстављање властима, детаљније Стеван В. иг-
нић, Ужице и околина од 1862. до Првог светког рата, докторска дисертација брањена на Филозофском 
факултету Универзитета у Београду, 1965, 131- 138; С. јовановић, Влада Александра Обреновића, I, 267 
– 271; В. Казимировић, Никола Пашић и његово доба, 1, Београд, 1990, 536-537; павле-паја Михаило-
вић, Дневници, Београд, 2010, приредила јасмина Милановић, 318.

48  п. Тодоровић, Дневник, 165–166, 170–171; ј. Авакумовић, Мемоари, 382, 385; Н. Крстић, Јавни 
живот, IV, 211; С. јовановић, Влада Александра Обреновића, I, 255.

49  АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, редни бр. дела 11.702 и 11.709, 11.722, док. 48, 55, 68 (1894); 
А. Столић, Ђорђе Симић, 175; М. пироћанац, Белешке, 526; В. Казимировић, Никола Пашић, 1, 536.

50  АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, редни бр. дела 11.615 и 11.616, док. 50, 51 (1893); 
11.627 и 11.628, док. 59, 60; 11.638 и 11.639, док. 70, 71 (1893); 11.643, док. 75 (1893); 11.693, док. 39 (1894).
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земљи зато што чиновници уносе у посао партијске нетрпељивости. Темелов закључак да су 
политичари партизани и да су им патриотизам и државни интереси страни, пуно говори о 
времену када краљ покушава „неутралним“ владама да елиминише утицај страначких борби 
на државне послове. исто констатује и Никола Крстић, који је приметио да измешано либе-
рално и напредњачко чиновништво није могло да се ослободи својих партијских тенденција, 
те да се често сукобљавало на свим државним нивоима.51 Француз Мале је приметио да се 
Срби декларишу и деле не по регионалној или националној, већ по партијској припадности. 
На питања ко су одговарају: „ја сам либерал, радикал или напредњак“, каже Мале и додаје 
да је Србија земља јако „заражена“ политиком.52

Опстанак Николајевићеве владе је био везан и за све интезивнијег мешања краља Милана 
у државне послове. Законом и уставом недефинисане очеве надлежности стварале су забуну 
у функционисању државног механизма. посебно је био снажан Миланов утицај у чинов-
ничком питању, што је онемогућило да се  неутралне владе стабилизују и окупе умерене и 
конзервативне елементе. исход ове дихотомије биле су отежане околности за утврђивање по-
литичког стања у земљи и нарушавање ауторитета младог краља. Сукоб Милана Обреновића 
и Николајевића резултирао је сменом владе.53

 За време краљевог одсуства због званичних посета у иностранству, отац се на сопствену 
иницијативу обратио либералима и предложио им да саставе владу. Била је то проба која је 
требало да покаже чији је утицај снажнији – оца или сина. Формирање Христићеве владе 27. 
октобра 1894. године и потискивање либерала из њених редова даје основа закључку да је 
млади владар умео пред оцем да одбрани своје гледиште. Краљ Александар није симпатисао 
либерале и више је нагињао ка напредњацима, а то је било очигледно током целокупне његове 
владавине. Христићеву владу чиниле су умерене личности из редова напредњака, којима 
су придодати један умерени радикал – Мика Ђорђевић, двојица умерених либерала – Сима 
Лозанић и Љубомир Клерић, док је министар иностраних дела био Михаило Богићевић, 
краљев рођак који је имао лична познанства са напредњацима.54

Христићева влада се по саставу такође може сврстати у ред тзв. неутралних влада, мада 
је сматрана „прелазном“, с тим што су једни узимали да је прелазна ка чисто радикалском, 
а други ка чисто напредњачком кабинету. Таква квалификација Христићеве владе није од-
говарала краљу, који је у више наврата изјављивао да је Христић дошао како би додатно 
истакао неутрални правац у политици. Стишавање партијских страсти уз помоћ неутралних 
влада представљено је као потреба да се остваре важни државни принципи. У званичним 
новинама изашао је занимљив чланак у којем се развијала теорија о неопходности личне 
краљевске власти у уставним монархијама. Чланак осуђује међупартијске борбе које су зах-
ватиле читаву земљу и утицале на то да партијски интереси надвладају државне. Симићева 
и Николајевићева влада, наглашава се, имале су за циљ да из тог вртлога спасу државни брод 

51  АС, В. ј. Марамбо, ф. 76, В. петровић – краљу Александру, 15/27. јул 1894; АСАНУ, бр. 7.940, ис-
писи из бечких архива, редни бр. дела 11.715, док. 61 (1894); Н. Крстић, Јавни живот, IV, 212–213.

52  А. Мале, нав. дело, 258.

53  АСАНУ, бр. 7.940, исписи из бечких архива, редни бр. дела 11.707, 11.711 и 11.712, 11.715, 11.725, 
док. 53, 57, 58, 61, 72 (1894); С. јовановић, Влада Александрa Обреновићa , I, 257, 268; Н. Крстић, Јавни 
живот, IV, 231.

54  Владе Србије, 180.
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Србије и да га упуте у сигурне воде „државних резона“. Кривица што у томе нису успеле, 
пала је на завађено чиновништво које није разумело државну теорију.55 

Од обарања радикалске владе јануара 1894, краљ је био окружен незнатним политичким 
личностима. још у децембру 1893, када је покушавао самостално да образује напредњачко-
либерални кабинет, нико од знаменитих личности ове две партије није хтео да прихвати 
понуду. искусивши у више наврата на својој кожи радикалске „одисаје“ из 1887, 1889. и 1893. 
године, оне више нити су хтеле нити смеле да доводе себе у сличне неприлике. једноставно 
речено, за неутрални режим није било људи, нити јаких гаранција да ће се са највишег места 
начело неутралности испоштовати. Сумње су биле оправдане. Стојан Новаковић је гарни-
туру људи у неутралним владама 1894. и половином 1895. назвао „ситним“ и „средњим“, а 
краљеве намере је упоредио са „горостасним програмом политичких утопија“.56 

 * * *

први знаци краљеве самосталности и пораст утицаја на државне послове уочљиви су 
управо од краја 1894. и почетка 1895. године.57 Милан Обреновић је напустио Србију 7. 
децембра. Оставши сам, краљ је поводом крсне славе светог Николе окупио на ручку у двору, 
поред митрополита и министара, још и председника Државног савета Стојана Новаковића, 
те многе генерале и истакнуте представнике грађанства. пред свима је рекапитулирао 
дотадашње мере на „умирењу земље“ и изјавио да ће његово даље ангажовање ићи у истом 
правцу. јачање војске, сређивање финансија и унапређење привреде краљ је истакао као 
суштину државног програма. Уставну промену је планирао тек за три године, „док се сталоже 
страсти и поврати ред у земљи“. избори су били заказани за 19. април 1895.58 Краљ се надао 
да ће на предстојећим изборима победу однети првенствено непартијске личности, које ће 
бити „за ред“ и „уз власт“.59 

избори су испали у корист Христићеве владе. У шездесет од осамдесет изборних места 
изабрани су владини кандидати. Од 180 изборних посланика, прошао је само један радикал, 
двадесетак либерала и исто толико неутралних, док су остали припадали напредњацима. 
Напредњаци изабрани у унутрашњости, по страним извештајима, нису имали ичег 
заједничког са вођама из престонице. први су потицали из познатих породица које су 
учествовале у националном ослобођењу, по политичком убеђењу били су конзервативци, у 
правом смислу те речи, и предани ауторитативној власти. Други су се, пак, представљали као 
„европејци“ и либерали. Краљ је желео да прве задржи као потпору неутралној влади. Зато 
је спречавао њихов контакт са вођама, бившим министрима, али то није било лако постићи 
због бројних родбинских и породичних веза. Та специфична друштвенополитичка клима 

55  Српске новине,  бр. 227, 19/31. октобар 1894, бр. 228, 21. октобар/2. новембар 1894; Н. Крстић, 
Јавни живот, IV, 216.

56  С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 264.

57  АСАНУ, бр. 7.242, Бележница, св. 28, 14/26. децембар 1894; АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 
464, 1895, л. 1–12.

58  Српске новине, бр. 51, 4/16. март 1895.

59  АСАНУ, бр. 7.242, Бележница, св. 28, 6/18. децембар 1894.
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указује на чињеницу да краљева власт још увек није била довољно јака, те да се краљ у јачању 
своје власти морао борити са страначким првацима.60 

избори из априла 1895. године су утицали и на цепање Либералне странке. Ристић 
је заговарао предизборни споразум са радикалима, али се многи са тиме нису сложили. 
Либерали у Нишком округу су, пак, били и остали одани Обреновићима и нису подржавали 
централу странке да се избори бојкотују. Александру Обреновићу је годила пометња у 
странкама јер је из свих редова било дисидената спремних да помажу влади на путу ка 
„савршено неутралном односу према партијама“.61 

после избора је постало јасно да су стожер режима који је почивао на неутралним 
владама чинили углавном напредњаци, који су се од 1894. идентификовали са владом. 
Страни посматрачи су са одобравањем гледали на напоре да се под Христићевом владом 
заиста оствари стишавање партијских страсти. Окончање судског процеса против Чебинца 
и затворених радикала у децембру 1894. било је подстицајно за смиривање напетости. 
изречене казне нису биле строге.62 

Свеопшти утисак је био да је краљ на добром путу да оствари свој циљ. Конзервативна 
већина у Скупштини није била посебно предана партијама. Скупштина, отворена у Нишу 25. 
априла 1895, изгласала је поверење Христићевој влади. Напредњачки скупштински клуб је, 
међутим, одлучио да неће рушити владу, али да ће деловати у складу са програмом Напредне 
странке из 1881. године. Другим речима, напредњачка скупштинска већина није хтела по 
сваку цену да помаже неутралном Христићевом кабинету. Штавише, чекала је погодну 
прилику да од њега преузме власт. Краљ је увидео да је неутрални режим „изигран“ и да 
Христић не може још дуго да се одржи. Скупштина је имала задатак да реши важно питање 
финансијске природе – да одобри конверзију државних дугова, уговорену са поверилачким 
банкама. питање зајма је изазвало велику полемику у Скупштини и у јавности и, на крају, 
довело до пада Христићеве владе.63 

Такође, почетак јуна 1895. обележили су крупни спољни догађаји, покољ над јерменима 
и отварање македонског питања у Турској. Краљ је био веома узнемирен јер је земља била 

60  С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 268–269; Н. Крстић, Јавни живот, IV, 232. Oд 
укупног броја посланика 240 (180 изборних и 60 вирилних) било је 180 напредњака, око 50 либерала, један радикал, 
а остали су били  неутрални.; АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 464, 1895, л. 67–74.

61  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1895, д. 464, л. 75–77; ј. Авакумовић, Мемоари, 387; по-
четком јуна 1895. либерални скупштински клуб објавио је проглас којим се одваја и дистанцира од 
Главног одбора странке, јер их је искључио из партије. То је значило отворени расцеп у Либералној 
странци. Фракцију у Скупштини, њих 29, предводили су Андоновић и Гвоздић. Другу фракцију, која 
је била у већини и на чијем челу се налазио Главни одбор, предводили су Рибарац и Величковић, у 
одсуству јована Ристића, који није желео да се прихвати дужности шефа партије. 

62  Н. Крстић, Јавни живот, IV, 204; С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 269; С. јова-
новић, Влада Александра Обреновића, I, 269–273; М. пироћанац, Белешке, 528.

63  АС, С Н, бр. 2.045, Главни одбор Напредне странке одржан у марту 1895, на коме је присуствовао 
и вођа странке Стојан Новаковић, одлучио је да ће сви напредњаци изаћи на изборе и у Скупштини 
радити у складу са својим програмом из 1881. год, те да ће према Христићевој влади заузети самоста-
лан положај. Неће је обарати, али ће све њене предлоге свестрано испитати. „За љубав владе нећемо 
странку сарањивати“, изјавио је посланик Живојин Симић и додао да је он прво напредњак, па онда 
све остало; АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V-184, 186; РОНБС, Р 510/II, Запи-
си Саве Грујића, 25. мај/6. јун 1895; Н. Крстић, Јавни живот, IV, 233–234, 238, 241; АВпРи, политархив, 
ф. 151, оп. 482, д. 464, 1895, л. 78–80.
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финансијски неспремна да одговори националним задацима.64 Била му је неопходна јача вла-
да, те је почео све више да сумња у могућност опстанка неутралног режима, јер се показало 
да су такве владе слабе и да се и оне ослањају на партије. Трогодишњи рокови, предвиђени 
за стабилизовање система, напуштени су после седамнаест месеци. Краљ је 25. априла 1895, 
у престоној беседи, величао неутралну владу као преку државну потребу, а само два месеца 
касније спремао се да је расформира. Краљева мајка, која се од лета 1895. придружила сину, 
обећавала је радикалима потпуни успех своје мисије – њихов долазак на власт. пашићу је 
послата порука из двора да се тражи пристанак Радикалне странке за реализацију замисли 
о коалиционој, али претежно радикалској влади, и он је пристао. Радикали, међутим, нису 
нудили безрезервну помоћ краљу – условили су је ослобађањем општина полицијског над-
зора, што је заправо значило повратак радикала на локалном општинском нивоу.65

Нову владу је, на изненађење мајке и нестрпљивих радикала, образовао Стојан 
Новаковић. Тиме је краљ показао да није спреман на безрезервне уступке  радикалима. избор 
Новаковића за новог мандатара потврдио је краљево дотадашње опредељење у унутрашњој 
политици: ред, рад и законитост. Неутрални режим устукнуо је, међутим, пред новим пар-
тијским министарством само формално. једина промена је била у томе што је незванични 
шеф напредњака постао председник владе, а што се тиче политичке оријентације чланова 
нове владе, она није ни у чему одударала од претходница. Сви министри, сем председника 
владе, били су мање познате личности. Никола Крстић је исправно приметио: „Напредна 
странка свечано дође на владу, или боље напредњаци узеше да јавно управљају пословима на које 
су до сад тек из потаје утицали”.66 

после искуства са неутралним владама, краљ је схватио да мора да поради на промени ус-
тавног уређења у циљу обезбеђивања сигурнијих позиција владара кроз дводомни скупштин-
ски систем.67 Желео је да у законодавству буде равноправан чинилац са Скупштином. 
Заговарао је идеју да се краљу и државним властима оставе у уставу извесне резерве за 
деловање, у приликама када је потребно да се са највишег места поједине струје усмеравају.68 
За крајњи циљ изравнања, оличеног у новом компромисном уставном решењу, краљ је по-
ставио зближавање супротстављених политичких елемената, који би се временом слили 
у једну политичку опцију и који би заједно са краљем радили на извршењу најважнијих 
државних задатака.69

На седници Главног одбора радикали су, међутим, одлучили да не прихвате дводомни 
систем и да убудуће инсистирају на повратку Устава из 1889, на којем би се могле учинити 
извесне измене.70 Краљ је у неколико наврата позивао страначке представнике на разговоре 

64  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 464, 1895, л. 113, 125–135; п. Тодоровић, Дневник, 217.

65  С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 279; РОНБС, Р 510/II, Записи Саве Грујића, 
7/19. мај и 21. мај/2. јун 1895, 10/22. јун 1895; Н. Крстић, Јавни живот, IV, 243, 245, 248, 253; Српске 
новине, бр. 81, 13/25. април 1895.

66  РОНБС, Р 510/II, Записи Саве Грујића, 1/13. мај и 21–30. јун/2–12. јул 1895; Н. Крстић, Јавни жи-
вот, IV, 255. 

67  Српске новине, бр. 256, 15/27. новембар 1895.

68  С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 290–291, 296–301.

69  АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V-210.

70  РОНБС, Р 510/II, Записи Саве Грујића, 18/1. март 1896, 19. фебруар/2. март 1896; 10/22. марта 
1896.
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око новог устава.71 испоставило се да нити радикали желе да раде са напредњачком владом, 
нити да напредњачка влада жели да ради са радикалима. Ни Ристић, ни пашић нису пока-
зали потребно стрпљење у преговорима: хтели су одмах нову владу и скупштину и тиме су 
краља натерали на повлачење. 72

под Новаковићевом владом, која је била на управи до краја децембра 1896. године, краљ 
је у октобру наставио преговоре с пашићем. предлагао му је „полурадикалски“ кабинет, 
под којим би се извела уставна реформа. Обећао је да ће почетком 1897. године, када ис-
текне мандат Скупштини, саставити неутралну пословну владу која ће спровести уставну 
реформу. То би, по краљевој замисли, требало да буде неутрално, пословно министарство са 
генералом јованом Мишковићем на челу, а у које би ушли умерени радикали попут Вујића, 
Милована Миловановића и Миливоја јосимовића.73 пашић је обећао да ће помагати коа-
лициону владу ако у њу уђу четворица радикала. Он је, међутим, имао великих проблема са 
сопственом странком, али је био упоран да умири опозицију и да поново доведе радикале 
на власт. Сматрао је да то захтевају интереси „земље и партије“ и да би, у противном, стран-
ка била сасвим потиснута. Краљ је, међутим, планирао стабилан министарски састав који 
би био на управи неколико година и у којем би биле заступљене све странке, сходно својој 
јачини: радикали би имали четири, либерали три и напредњаци једног члана. Захтевао је да 
се предстојећи избори за Скупштину изврше на основу реципроцитета, по партијама. Тако 
би се обезбедио правилан политички живот, а не једнопартијски систем. последњи круг 
преговора завршен је успешно 26. децембра 1896. са Ристићем и либералима, али је пропао 
са пашићем и Вујићем. Радикали нису хтели да прихвате Ристићев захтев да у новој влади 
буду „пола-пола“ либерали и радикали. Мишковић је истог дана обавестио краља да одустаје 
од поверене мисије, а овај је следећег дана поставио за новог мандатара Ђорђа Симића.74 На 
тај начин је пропао и други покушај да се уједине странке око двора и обезбеди стабилна 
влада. Краљ се могао уверити да су странке далеко од концензуса у уставном и другим по-
литичким питањима.75 

Нову владу образовао је 29. децембра Ђорђе Симић. У њој су сви министри припадали 
умереним радикалима, осим генерала јована Мишковића, који је заузео ресор Министарства 
војног, и министра привреде Клерића, који је важио за неутралну личност, али је имао блис-

71  АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V-203, 204, 206, 207; АС, С Н, 512.

72  исто, V-205, 208, 209; РОНБС, Р 510/II, Записи Саве Грујића, 22. април/4. мај - 24. мај/7. јун 1896; 
Одјек, 11/23. мај 1894; С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 301, 306; Писма краљице 
Наталије, 98–99.

73  ј. Жујовић, Дневник, 1, 63, 64.

74  АС, В. ј. Марамбо, ф. 76, краљ Александар – Милану Обреновићу, 3/15. новембра 1896; АСАНУ, 
бр. 7.242, Бележница, св. 31, 8/20. октобар, 5/17. и  8/20. новембар, 13/25. децембар, 14/26. децембар 
1896; АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V 221–224; АС, Ђ. Симић, Моје друго ми-
нистровање, 5; паја Михаиловић, Дневници, 74, 82, 84, 86, 87; С. Новаковић, Двадесет година уставне 
политике, 306–307.;

75  Видело, бр. 150, 20. децембар 1896/ 1. јануар 1897; ј. Авакумовић, Мемоари, 388; Краљ је Симићу 
рекао 28. децембра 1896. да одавно намерава да промени Новаковићеву владу, јер се показало да се 
под њом не може извести уставна реформа, АС, Ђорђе Симић, Моје друго министровање, 7; РОНБС, Р 
510/II, Записи Саве Грујића, 10/22. децембар 1895; С. Новаковић, Двадесет година уставне политике у 
Србији, 289.
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ких веза са либералима.76 То није била влада какву је краљ желео, јер у њој није било поделе 
портфеља међу странкама саобразно њиховој снази.77 Оно што је врло значајно јесте то да 
ни радикали нису били задовољни заступљеношћу у влади са шест од осам места. Они су 
очекивали што скорије чисту радикалску владу.78 Радикали су на изборима добили 98% 
мандата.79 пашић је сматрао да странка више не може попуштати и да радикали не могу 
учествовати у влади „три партије“, као што краљ жели. „Ми смо све учинили да краљу пока-
жемо да смо људи са којима се може радити и на које се може ослонити, па ако и то пропадне, 
онда настаје борба у којој мора неко подлећи“, рекао је радикалски вођа.80 Ту је почивала 
клица будућег сукоба, јер је краљ измирење са радикалима видео у њиховом учешћу у власти 
пропорцијално њиховој снази, али је стално тежио комбинованој влади, у којој би поред 
радикалске већине биле заступљене и остале две странке. Радикали су, пак, под измирењем 
подразумевали формирање искључиво радикалског кабинета.

Краљ се по формирању радикалске Симићеве владе, нашао опет усамљен наспрам ради-
кала. Либерали су га напустили због Симићеве владе, а и напредњаци после оставке Стојана 
Новаковића. иако је Симић прокламовао политику толеранције према свим политичким 
неистомишњеницима, уследила су отпуштања из државне службе и поновно довођење пар-
тијски подобних људи, што је Симић називао „поправком администрације“. Цео државни 
апарат је ускоро постао радикалски.81 Многи радикали су се за време Симићеве владе обезбе-
дили бројним државним концесијама, многим службеним положајима и принадлежностима, 
те прекоредним повишицама. Насупрот томе, пореско, чиновничко и финансијско питање 
није ни дотакнуто, а чиновничке плате су касниле по неколико месеци.82 

76  поред председника владе Симића, који је био министар иностраних дела, у овај састав ушли су: 
пера Велимировић као министар грађевина, Михаило Вујић као министар финансија, Андра Николић 
као министар просвете и црквених дела, Михаило Кр. Ђорђевић као министар унутрашњих дела, Ми-
лован Миловановић као министар правде, Љубомир Клерић као министар народне привреде и јован 
Мишковић као министар војни, в. Владе Србије, 184.

77  први Симићеви разговори са јованом Ристићем крајем децембра 1896. показали су да либерали 
желе паритет у влади са радикалима, тј. да би подржали уставну реформу ако у владу уђе подједнак 
број либерала и радикала. Ристић је тражио три министарства за либерале. преговори са пашићем 
показали су да радикали траже четири места у влади. Краљ је дао зелено светло Симићу да му је стало 
да се задовоље радикали, а да се либералима понуде два места, па да бирају по принципу узми или ос-
тави. Ристић је пристао на понуду, али је тражио ресор полиције, што му Симић није могао потврдити 
јер је пашић инсистирао да полиција припадне радикалима. Тако су либерали испали из комбинације, 
АС, Ђ. Симић, Моје друго министровање, 7–9; Ж. Живановић, нав. дело, књ. 3, 366.

78  паја Михаиловић, Дневници, 160, 166, 170-176, 182-184, 190.

79  Одјек, бр. 24, 25. мај/5. јун 1897; В. Казимировић, Никола Пашић, 1, 548–549; АС, МиД, пО, 1897, 
ф. X, д. IV, Циркулар од 31. децембра 1896/12. јануара 1897; АС, Ђорђе Симић, Моје друго министро-
вање, 27–30.

80  паја Михаиловић, Дневници, 193-196.

81  Симић је „поправио“ половину кадрова, почињући од највиших положаја у држави. У Главној 
контроли и Касацији, Државном савету и дипломатији положаје су поново заузели радикали. На 
локалном нивоу, од 1.300 председника општина смењено је 1.200, на нивоу среза од двадесет једног 
начелника смењено је тринаест, а од петнаест окружних начелника отпуштено је девет. Детаљније о 
променама у државној служби в. Ж. Живановић, нав. дело, књ. 3, 372; п. Тодоровић, Дневник, 257–258; 
С. јовановић, Влада Александра Обреновића, I, 347; А. Столић, Ђорђе Симић, 208–209.

82  О главним „болестима“ друштва и слабој активности Симићеве владе да их искорени са великом 
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извори говоре да је краљ опет покушавао да изнемогле либерале и напредњаке окупи и 
уједини како би радикали имали достојну опозицију. Међутим, подељени на бројне фрак-
ције и крила, остаци Либералне и Напредне странке били су толико хетерогени да је свако 
јединство између њих постало немогуће.83 

* * *

Упркос краљевим настојањима током 1896. и 1897. године да у извршну власт укључи све 
три парије, у пракси то се није могло постићи. Огромна предност радикала на политичкој 
сцени мотивисала га је да се врати неутралном режиму. Ту је лежао кључни узрок обарању 
Симића и поверавању мандата за састав нове неутралне владе доктору Владану Ђорђевићу, 
тадашњем посланику у Цариграду.

Одабир појединих личности из све три странке, чију би партијску припадност наткрилио 
краљ, био је производ угледања на ондашње тенденције у европи, где су се на власт враћали 
владавина деснице и државни централизам. Краљ је нови кабинет склапао не по политичкој 
припадности њених чланова, већ на основу поверења према одређеним личностима. Као 
крајњи исход појавио се Министарски савет састављен од мање познатих  напредњака, ли-
берала и оних који нису били чланови странака, тзв. неутралци.84 У владу су ушла само 
два либерала,  али су добили врло важан ресор – полицију, затим четворица напредњака: 
поповић, Ђорђевић, Христић и Атанацковић, те двојица неутралаца: председник владе и 
министар војни. 

Нови кабинет дочекан је у Србији лоше зато што је неутрална влада наговештавала обра-
чун са странкама. Краљ је опет истакао да се енергија више не може трошити на бесплодне 
партијске борбе и да у земљи мора већ једном да се уведу ред и законитост за све, јер су то 
предуслови државног напретка.85 програм Ђорђевићеве владе је објављен 23. октобра 1897. 

критичношћу пише члан Главног одбора Радикалне странке паја Михаиловић, Дневници, 219 – 240.

83  Либерали су се поцепали још у време Новаковићеве владе, када су у Скупштину ушли тзв. неза-
висни либерали који су се одвојили од Главног одбора, под руководством јеврема Андоновића. јован 
Авакумовић се дистанцирао од странке јер се није слагао са Ристићем и његовом помирљивом полит-
иком према двору. Авакумовић је желео да се стари и болесни Ристић смени са предводничке пози-
ције, сматрајући га главним кривцем за њену пропаст. Авакумовић је, пак, био у завади и са Стојаном 
Рибарцем, који је предводио тзв. адвокатско крило у странци. Ђорђе Генчић, одраније искључен из 
странке, приближио јој се поново, и као лични пријатељ краља Милана протежирао је Ристићеву на-
меру да се либерали врате на власт уз помоћ бившег краља. Ни међу напредњацима стање није било 
много боље. Дугогодишње ривалство између Гарашанина и Новаковића око првенства у странци у 
време Новаковићеве владе пренело се и на њене малобројне чланове, а кулминирало је уочи Новако-
вићеве оставке у новембру 1896. године. Због тога је убрзо дошло до распуштања странке. У њеним 
редовима је било оних који се нису слагали са одлуком врха о апстиненцији у политичким збивањима. 
Отуда су се многи њени бивши чланови убрзо нашли у новом октобарском режиму, под руководством 
председника владе Владана Ђорђевића. 

84  Састав владе: Владан Ђорђевић, председник и министар иностраних дела; Стеван Д. поповић, 
министар финансија; Сима Лозанић, министар народне привреде; Андра Ђорђевић, министар про-
свете и црквених дела; јеврем Андоновић, министар иностраних дела; Коста Н. Христић министар 
правде; јован Атанацковић, министар грађевина и Драгомир Вучковић, министар војни; Владе Србије, 
185–188.

85  В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1, Београд, 1905, 69–70. 
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у ванредном броју званичних новина. Чиниле су га три главне тачке: 1. опоравак државних 
финансија и покретање привредног развоја путем страног капитала, што би требало да за-
устави партијску борбу за чиновничке положаје и да упосли све стручњаке и интелигенцију; 
2. снажење војне моћи Србије; 3. реорганизација државне администрације, којом ће се ели-
минисати корумпираност.86 

Радикали су се одмах дистанцирали и изјавили су да ће њихова странка заузети положај 
одлучне, али законите опозиције.87 позивали су остале странке да се уједине против владе, 
али се либерали и напредњаци нису одазвали, и то због ангажованости краља и његовог оца 
на придобијању обе партије да се држе коректно и помажу нови кабинет. Стојан Новаковић 
је, као незванични предводник напредњака, постао коловођа опозиције, али је убрзо уклоњен 
из Србије наименовањем за дипломатског представника у Цариграду.88 Дезорјентисани, на-
предњаци су се одмах приклонили режиму. Либерали, са јованом Ристићем на челу, држали 
су се накратко по страни, али су за неколико месеци пришли влади.89 

Као и претходне, и Ђорђевићева неутрална влада морала се, до «неутралзације» 
довољног броја личности, ослањати на партије. Стога је договорено да се у подели положаја 
примени начело реципроцитета, по коме је на свака два либерала требало да се постави 
један напредњак. Либерали су тако добили дупло више чиновника у државној служби од 
напредњака, али ипак нису били задовољни. Трка за новим радним местима и страначка 
суревњивост међу члановима владе давали су лошу слику у јавности. Најпре је извршено 
пречишћавање чиновништва у најактуелнијој и најважнијој грани управе – полицији.90

председник владе је настојао да умерене радикале задржи у служби, макар у свом 
ресору. Међу њима су били Коста Таушановић, јован Ђаја, Стојан протић и Милован Ђ. 
Миловановић. Краљ је, међутим, хтео да одстрани из државне службе све радикале, у чему су 
му помагали како отац, тако и министри либерали и напредњаци.91 искуство са неутралним 
владама доживљавало је репризу у Србији. На краљево инсистирање, убрзо су смењени 
паја Михаиловић, председник веома важне установе Главне контроле, и председник пореске 
управе Стојан протић.92

86  Српске новине,  бр. 225, 11/23. октобар 1897, ванредни број, бр. 232, 21. октобар/2. новембар 1897; 
В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1, 21, 22, 31, 32.

87  Одјек, 4/16. новембар 1897; проглас Главног одбора Радикалне странке од 30. децембра 1897/11. 
јануара 1898, АС, ивањдански атентат, акта 148.

88  Новаковићеви чланци у Погледу нападали су владу не мањом жестином од радикалског Одјека.
Поглед је писао да се неће изјашњавати о ставу према новој влади пре него што види њена дела, али је 
само три недеље од састава владе њен програм називао „програмом четврте партије”, која је „тобоже” 
истакла као програм стишавање страсти у земљи, оштро критикујући тачку програма која се односила 
на државне финансије. Поглед је још писао да Ђорђевићева влада, за разлику од претходне Симићеве, 
нема ни снаге, ни умешности, да је то влада  „на штакама” и да је краљ Милан њоме натоварио Србији 
велику несрећу. Ђорђевићева личност и личност краља Милана посебно су спомињане у негативној 
конотацији, када су коментарисане унутрашња и спољна владина политика, 1897. година, бр. 101, 5/12. 
новембар,  бр. 105, 14/24. новембар, бр. 113, 30. новембар/12. децембар, бр. 115, 10/22. децембар.

89   Српска застава, бр. 120, 14/26. октобар 1897.

90  В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1, 161, 162, 421.

91  паја Михаиловић, Дневници, 243.

92  паја Михаиловић, Дневници, 182, 233, 245–246; В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1, 70–74, 79–81, 
228, 258; АС, Лични фонд Владана Ђорђевић (даље: В. Ђ), бр. 73, 360; Ђорђевић је одмах покушао да 
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предстојећи избори били су велика енигма за све стране посматраче. Веровало се да 
ће либерали однети победу и да ће краљ морати да жртвује Ђорђевића Скупштини и да 
образује либералну владу, као што се то десило 1895. са Николом Христићем.93 Свестан 
те околности, краљ активира идеју о оснивању нове политичке странке, састављене од 
напредњака и либерала дистанцираних од главних страначких одбора. Краљ је о томе причао 
са јованом Ристићем, кога је посетио 12. децембра 1897. Владан Ђорђевић је био упознат са 
овим краљевим планом и подржавао га је, а појединци из владе су тврдили да је то њихова 
заједничка замисао. Ако се мислило на вишегодишњу управу под постојећом владом, њој је 
требало прибавити реалну подршку оличену у једној странци. Краљ се очигледно надао да 
ће чланство за странку регрутовати из скупштинске већине после избора и то би постала 
владина странка са програмом од 23. октобра. Ђорђе Симић и Вукашин петровић, веровали 
су да краљ озбиљно размишља о новој странци и да ће Владан успети да око себе окупи 
све конзервативне елементе у земљи.94 Међутим, као и многи пре њега, и овај покушај је 
пропао. Мада ослабљени и растурени, напредњаци и либерали нису хтели у исту странку. 
Лакше је било обарати владе и диктирати програме него натерати разнородне елементе да 
се заједнички упрегну у кола новог режима.95 

На изборима 4. јуна 1898. највећи број посланичких места освојили су симпатизери 
либерала, али без чвршћих веза са странком. „Већина изабраних неће да чује за Ристића – 
они знају само за владу и краља”, забележио је један упућени савременик. Део истакнутијих 
радикала није изашао на биралиште, а део је, под изговором приватних послова, уочи избора 
напустио земљу.96 У Скупштини се због подељености либерала није могао образовати 
њихов посланички клуб, а због малобројности ни клуб напредњака. То је била Скупштина 
без организоване опозиције, баш онаква каквој се краљ Александар надао. избори су 
представљали прави пораз за радикале, који су и раније излазили на изборе под Уством из 
1869, али никада нису имали само једног посланика.97

Охрабрен изборним резултатима, краљ је изнео свој план рада, започет још 1894. године 
„како би стао на пут бесном и разузданом парзизанству” и створио услове за користан рад 

то заташка тиме што ће Ђају, истакнутог радикалног првака умерених погледа, поставити за шефа 
пресбироа у Министарству иностраних дела. постављањем Михаила Кр. Ђорђевића за посланика у 
Букурешту и иве павловића у Софији Ђорђевић је хтео да покаже да ће се, макар у његовом  ресору, 
поштовати обећање дато по доласку на власт. Бившем министру Миловану Ђ. Миловановићу, нудио је 
положај краљевског генералног конзула у Битољу, али је овај одбуи понуду, да би недељу дана касније 
био отпуштен из службе, АС, Хартије Милована Ђ. Миловановића, ф. 1, В. Ђорђевић – М. Ђ. Милова-
новићу, 21. јануар/2. фебруар 1898. и 23. јануар/4. фебруар 1898.

93  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1898,  д. 482, л.137–140. 

94  Вукашин петровић, Мемоари, 154–155. петровић је из разговора са Ристићем сазнао да он не по-
лаже много на краљеве планове  и да не притиска либерале  у том правцу; РОНБС, Р 426/I/27, Ђорђе-
вић само помиње сину да ће „можда створити праву конзервативну странку”, без речи објашњења.

95  АС, С Н, 1.579; паја Михаиловић, Дневници, Записница, IX, 18/30. октобар 1897; С. јовановић, 
„Оснивање Српског књижевног гласника”, Књижевни лист, бр. 11/12, 2003, стр. 1 и 10; Знамо да се још 
1894. године Светомир Николајевић носио истом мишљу, а потом и нерадикална омладина, која је 
покренула часопис Ред.  Разлози за неуспех у остварењу ове идеје су скоро увек приписаван Обрено-
вићима, али би се могли тражити и у личним нетрпељивостима међу странкама и жељом за влашћу, 
коју су страначке вође желеле само за себе. 

96  паја Михаиловић, Дневници, 295.

97  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1898, д. 482, л. 306–307.
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на државном и друштвеном напретку. истакао је да ће убудуће на државне послове утицати 
једнино „људи од реда”, који желе да му помогну да оствари државни програм.98 „У радикал-
ној странци има и добрих људи, али њене вође које су њени представници у народу, то су 
људи занешени некаквим идејама социјалистичким и нихилистичким са Запада, а други су 
који мисле да путем силе и путем терора оздо владају”, тврдио је краљ, чврсто заступајући 
идеју државног централизма.99 Ауторитет краља је испливао у први план, а тиме је и његова 
улога у државним пословима значајно порасла. Улога партија је потпуно анулирана, а влада 
је требало да буде само подручни краљев орган у извршној власти. Краљ је саопштио руском 
дипломати да ће „у корист народа“ присвојити за себе пуну слободу деловања и уклонити 
све препреке које му се нађу на путу.100

политички и јавни живот нововековне српске државе до тог момента није забележио 
тако отворене нападе у опозиционим гласилима, у којима су на сва уста вређани и напада-
ни владар и представници власти.101 Цензори су имали пуне руке посла; поједини листови 
су, из броја у број, заплењивани.102 пошто цензурисање опзиционих листова није помогло 
да се тон и напади на владу умере, Скупштини је поднет предлог о изменама и допунама 
Закона о штампи.103 први сазив Скупштине трајао је око месец дана и до 15. јула, када су 
седнице закључене, Скупштина је усвојила још једанаест изузетно важних закона из обла-
сти финансија и привреде, који су остали непримећени у атмосфери политичког трвења 
и незадовољства изазваних порастом краљеве личне власти. Одлучан и самоуверен, краљ 
је миноризовао значај опозиције и тврдио је да је остала без икаквог утицаја, да у земљи 
влада мир и да таква клима погодује планираним реформама, које се много брже изводе 
када су диктиране из једног центра. Током октобра 1898. краљ се спремао да реконструише 
Ђорђевићу владу, планирајући да у њу уведе и истакнуте напредњаке и либерале.104

Скупштина је у августу 1898. наставила са радом и до 24. децембра донела је још дваде-
сетак важних привредних, финансијских и просветних закона, али и неколико политичких. 

98  В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1, 485–487; Краљев говор у Нишу објављен је, на инсистирање 
председника владе, без иједне увредњиве речи о радикалима, Српске новине, бр. 140, 1/13. јул, 1898.

99  Ж. Живановић, нав. дело, књ. 4, 62.

100  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1898, д. 482, л. 317–320.

101  Мали журнал, бр. 320, 20. новембар/2. децембар 1897; Исто, бр. 338, 8/20. децембар 1897; Одјек, 
бр. 24, 25. фебруар/9. март 1898;  Исто, бр. 93, 10/22. јул 1898; Исто, бр. 9, 21. јануар/2. фебруар 1898. 
Ђорђевић је описиван као личност без икаквих државничких способности и квалитета, а долазак ње-
гове владе назван је најжалоснијом перспективом за будућност српског народа. О краљу Милану пи-
сало се као о „ономе демону који с највећим цинизмом ломи и крха политичке људе Србије”, са јасним 
алузијама на његову неморалност и расипништво. Краљ Александар је оптуживан да је Симићеву 
владу сменио зато што се противио убрзаном наоружању српске војске.

102  О судским решењима и заплењеним листовима види објављену грађу: Прогони политичких про-
тивника, 139–210; паја Михаиловић, Дневници, 240, 243. 

103  изменама је било прописано обавезно факултетско образовање уредника, а одговорност су дели-
ли и писци текстова и уредници. прорачуни да ће опозиција са муком наћи квалификоване уреднике 
били су тачни. Уз ову меру, уведена је и висока кауција за политичке листове у износу од 5.000 динара, 
Зборник закона и уредаба Краљевине Србије,  књ. 53, 1898,  154–163; В. Ђорђевић, Крај једне династије, 
1, 572–574; исто, књ. 2, 70; Ж. Живановић, нав. дело, књ. 4,  63.

104  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1898, д. 482, л. 397, 400–401; АСАНУ, бр. 14.680, заоставшти-
на Наталије Обреновић, VIII-77, 78: Српске новине, бр. 169, 5/17. август 1898, бр. 189, 1/13. септембар 
1898, бр. 193, 5/17. септембар 1898.
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после штампе, на удару су се нашле партије.  Закон о изменама и допунама Закона о зборо-
вима и удружењима од 29. новембра 1898. прописао је да државни чиновници, учитељи и 
свештеници, те лица која примају помоћ из државне касе, не могу бити чланови политичких 
удружења и не могу присуствовати њиховим скуповима.105 Законом о изменама и допунама 
Закона о општинама од 2. августа пооштрен је надзор државних органа над општинским 
телима. Законом о окружним и среским скупштинама од 21. децембра ове важне установе 
локалне самоуправе нису имале политичка, већ искључиво буџетска овлашћења.106 по по-
литичком законодавству, Србија се враћала на седамдесете године 19. века. Краљевска власт 
се високо уздигла над Скупштином, која је постала нека врста краљевог помоћног органа.107

Од немале важности је и чињеница да је после политичких закона влада добила опозицију 
и у редовима Либералне странке. Либерали су до октобра 1898. помагали краљу јер су се 
надали да ће временом основати своју владу, или да ће бар имати преовладавајући статус у 
оквиру постојеће.108 Краљ је овом и проблему доскочио тако што се послужио нејединством у 
странци. придобио је истакнуте либерале који нису били чланови Главног одбора странке.109 
Уз помоћ полиције и новог Закона о удружењима, краљ је крајем 1898. либерале из опозиције 
приморао да обуставе све страначке активности.110 Успостављање краљевог личног режима, 
увођење цензуре и забрана партијског рада допринели су да целокупна власт буде прозвана 
и запамћена као „најцрња реакција” и „црна владановштина”. Краљ Александар је говорио 
уочи избора 1898. да ће, чим се Скупштина конституише, „све бити по закону и као што 
треба”, али ствари су кренуле другим током. Гушење политичке воље на крају 19. века било 
је опасно и, уместо да после ригорозних мера настане мук, догодило се супротно. Опозиција 
је посредством страних листова, са којима је одраније сарађивала, почела да пише о стању 
у Србији као о страшном и неиздрживом терору који се спроводи над политичким неисто-
мишљеницима. иако сузбијане, пасквиле су ипак налазиле пут до својих циљних група.111 

Да је влада током 1898. успела да на унутрашњем и спољном плану постигне макар један 
поен из свог замашног плана, можда би се отисла даље, али њен главни посао је била борба 

105  Зборник закона и уредаба Краљевине Србије, књ. 53, 1898, 494–497; АСАНУ, бр. 14.680, заоставш-
тина Наталије Обреновић, VII-77.

106  Зборник закона и уредаба Краљевине Србије, књ. 53, 1898, 257–264; 664–667; Стенографске белеш-
ке Народне скупштине за 1898/99, књ. 1,  208.

107  Врло је карактеристична опаска Слободана јовановића да је радикалско начело о сагласности 
круне и народа, подразумевало да круна слуша народ, а да је у личном режиму то начело захтевало да 
народ слуша круну, Влада Александра Обреновића, II, 28.

108  Ж. Живановић, нав. дело, књ. 4, 79; АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1898, д. 482, л. 416–418;  
АС, В. Ђ, бр. 254; РОНБС, Р 426/I/54; АСАНУ, Нићифор Дучић, бр. 15.004/58.

109  Ж. Живановић, нав. дело, књ. 4, 81.

110  исто, 87–91. 

111  РОНБС, Р 558/IX/281, 282; Милован Ђ. Миловановић је био посебно активан у француској штам-
пи и, како каже Д. Ђорђевић, више је нашкодио влади и режиму у Србији него било који други против-
ник. после ивањданског атентата, писао је париском Тану „да маса Срба напушта своје домове и бежи 
у гору, где се већ формирају чете”. јавност у европи, узбуђена Драјфусовом афером, у београдском 
процесу је гледала поновљено издање те афере, Димитрије Ђорђевић, Милован Миловановић, у: Порт–
рети из новије српске историје, Београд, 1997,  88–90; АС, Varia, 1840, 1841, Mилутин Гарашанин – В. 
Ђорђевићу, 17/29. децембар 1897; В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1, 52, 66; Прогони политичких 
противника, 544–545. 
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против опозиције. Држава се спасавала од банкротства позајмицама код Народне банке, а 
стална беспарица је додатно отежавала напету политичку ситуацију.112 Опозиција је била 
окуражена владином неефикасношћу. Кредит у иностранству никако није могао бити закљу-
чен, а реформе су стално одлагане.113 

Уочи Ускрса 1899, радикалски првак Михаило Вујић именован је државним саветником, 
што је изазвало разна нагађања о будућим корацима у унутрашњој политици. Краљ је, међу-
тим, тим чином хтео да покаже да ће утврђивање неутралног режима бити праћено посте-
пеним увођењем у власт и истакнутих опозиционих личности и да ће у власти бити места 
за свакога ко жели да своје знање стави у службу државе. Краљ је, дакле, мало одступио од 
крутог личног режима, али је и даље помно све контролисао и надгледао. Руском дипломати 
је објашњавао шта га је навело на оштре мере у унутрашњој политици, а као главни разлог је 
навео неадекватност парламентарног система за земље попут Србије. Рекао му је да његову 
земљу чекају неодложни национални задаци који изискују укључивање свих природних и 
материјалних потенцијала. Због тога, нагласио је краљ, извор власти не може бити доле, 
у народу, већ мора бити у рукама владара.114 Стране дипломате, које су биле упознате са 
краљевим јавним наступима, морали су признати да су били врло уверљиви и да су звучали 
искрено.115 На опште чуђење радикалских прогнозера, Ђорђевић је био на власти скоро две 
године и није било наговештаја да ће ускоро пасти. 

Растурене и гоњене, странке су због осећања угрожености почеле да се приближавају 
једна другој. У средишту свих партија стајала је у јединственом фронту српска интелигенција. 
Двор је успео да из интелигенције привуче појединце, али је њихов највећи и најумнији део 
остао по страни. Краља је напустио највећи део либерала, што је било врло симптоматич-
но будући да је Либерална странка традиционално помагала и била уз Обреновиће. „Како 
изгледа”, пише руски отправник послова Мансуров, „они неће више да служе двору као 
оруђе.” Најјача опозициона сила, радикали, почетком 1899. ушла је у отворену борбу против 
краљевог личног режима. Мансуров из више извора сазнаје да су антидинастичка стремљења 
у странци све јача и бројнија, док су доскора били само неугледна мањина.116

Око Србије су почеле да колају брошуре и пасквиле, које су краља Милана представља-
ле као највећег монструма и уништитеља српског народа. Борба са опозицијом је крену-
ла странпутицом по владу, док није кулминирала у хапшењу радикала после атентата на 
краља Милана, на ивањдан 6. јула 1899. године. Том приликом краљ Милан је лако рањен.117 

112  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, 1898, д. 482,  л. 473–476.

113  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 485, 1899, л.169; Више о финансијским проблемима Ђорђе-
вићеве владе, С. Рајић, Владан Ђорђеви. Биографија поузданог обреновићевца, Београд, 2007, 197–201.

114  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 485, 1899, л. 279, 304–308.

115  В. Ђорђевић, Крај једне династије, 2, 232–250; АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 485, 1899, 
л. 337–341.

116  АВпРи, политархив, ф. 151, оп. 482, д. 485, 1899. год., л.142–145.

117   О расветљавању чињеница које се односе на атентат на краља Милана на ивањдан 1899. напи-
сано је више историографских и мемоарских радова: С. јовановић, „ивањдански атентат”, у: Влада 
Александра Обреновића, II, 94–125; Вук Винавер, Ивањдански атентат и Црногорци, у: Историјски 
гласник, 1–2, 1958; Ђорђе Симић, „ивањдански атентат”, у: Архивист, 1–2, 1963, 62–83; Коста Д. јездић, 
Ивањдански атентат и Никола П. Пашић, Београд, 1926; Ж. Митровић, 40 година од Ивањданског 
атентата, у: Политика, 7. јул 1939; Ђ. Раденковић, Никола Пашић и Ивањдански атентат, у: Ле-
топис Матице српске, август – септембар 1962; В. Казимировић, Никола Пашић, књ. 1, 561; Ђорђе Ра-



149Сузана Рајић, Неутралне владе у Краљевини Србији (1893–1900)

Коначна казна за починиоце ивањданског атентата није била ни упола строга колико се 
причало и писало у земљи и иностранству. пашић је добио пет година затвора, а Таушановић 
девет. пашић је, међутим, одмах помилован 118 Остали радикали су помиловани за време 
краљеве женидбе у лето 1900. и на рођендан краљице Драге септембра исте године. Краљева 
епопеја са радикалима, у датом тренутку, завршила се успешно по њега. Споља гледано, 
изгледало је да су радикали сломљени и натерани на повлачење.

Режим је, међутим, имао много непријатеља у емиграцији. Никако не треба занемари-
ти чињеницу да су српска омладина и интелигенција радо прилазиле  антидинастичком и 
карађорђевићевском крилу управо због тога што је оно прокламовало борбу, не против 
династије, већ борбу за људска права, за слободу збора и договора, за слободу писане речи. 
Краљ је пренебрегао овај значајан факат, због којег је његов положај споља давао лажну слику 
снаге, а заправо је био озбиљно уздрман. Србији је ивањдански атентат донео велику штету, 
и на спољном и на унутрашњем плану. Незадовољство у земљи било је опште, а много су 
му допринели лоша финансијска ситуација и неколико узастопних поплава, суша, града и 
неродних година. 

Краљево окретање личном режиму 1897. имало је узора у повратку деснице у европи у 
раздобљу од 1896. до 1903. године. Снажна централистичка политика, у којој је доминантна 
улога владара и његових акција „одозго” усмерених ка свеукупном државном напретку, у 
октобарском режиму (1897–1900) није дала очекиване резултате. Краљ није успео да око 
себе окупи способне и вредне људе, што је у више наврата истицао као примарни задатак 
неутралних влада. Темељ поретка у којем владар са јаком владом, ефикасном, непартијском 
и стручном бирократијом води земљу ка „националној продуктивности” и „политичком 
окупљању” није доследно имплементиран. „Непартијске“ владе биле су такве само по имену, 
а изопштавање најјаче странке из политичког живота дало је контрарезултате.

Од 1872, када је кнез Милан Обреновић почео самостално да влада, па до 1918. године, 
само је једна влада остала дуже на државној управи од Ђорђевићеве, а то је била влада 
Милана пироћанца. Док је Ђорђевићева трајала  две године и осам месеци (1897-1900), 
влада Милана пироћанца је потрајала две године и једанаест месеци (1880-1883). Краљ је 
1897. обећавао десетогодишњи рок за остваривање замашног прогама. иако није имала ни 
трећину тог времена и упркос натегнутом унутрашњем стању у земљи, влада је захваљујући 
краљевој подршци и Скупштини без опозиције, имала знатног учинка на пољу привредног 
и финансијског законодавства, које је сменило и допунило бројне законе и уредбе из доба 

денковић, „Никола пашић у ивањданском атентату”, у: Летопис МС, август–септембар 1962, 171–200. 
Ниједно од ових дела није открило налогодавца, нити у потпуности објаснило организацију и циљ 
завере. Сви радови нису лишени претпоставки и нагађања, која у неким деловима прелазе и у из-
мишљања.

118  У првом скупштинском сазиву 1898. потврђено је шест законских предлога којима је преустроје-
но, на савременим основама, целокупна финансијска управа. Ради се о законима о царинском пос-
тупку, о државном књиговодству, о државном управљању касама, о устројству финансијских управа, 
о буџету о порезу и о порезу на ракију; У области пољопривреде и привреде уопште, те на пољу саоб-
раћаја, донети су закони о унапређењу воћарства, о државним економима, о уређењу Управе фондова, 
о лову, о риболову, о уништавању штетних животиња и биљака и о заштити корисних животиња, о 
унапређењу сточарства, измене и допуне у закону о шумама, о земљорадничким и занатским задру-
гама, о грађењу и експлоатацији железница, о Трговачкој академији и о оснивању извозне банке. У 
области занатства и индустрије, посебно се издвајају Закон о потпомагању домаће радиности (индус-
трије) и измене и допуне у рударском закону.
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кнежева Милоша и Михаила, а неки закони су први пут уведени. Ни у најтежим политичким 
кризама није губљен из види привредни програм. Током 1898, 1899. и 1900. године усвојено 
је двадесетак изузетно важних закона из области привреде и финансија, што је чинило две 
трећине трогодишњег рада владе у области законодавства. Ново законодавство је давало 
веће гаранције страним улагачима. Уређење финансијке управе у земљи омогућило је Србији 
да у првој деценији 20. века добије веће зајмове по повољнијим условима. Кредибилитет 
земље на међународном тржишту капитала је спасен захваљујући великим напорима да се 
обавезе према кредиторима уредно испуњавају. извоз је у 1898. и 1899. години забележио 
значајан пораст у односу на увоз и створио је позитиван трговински биланс од око 20 ми-
лиона динара.119

Законодавство у сфери привреде и финансија, остварено од јуна 1898. до јуна 1900, било 
је од великог значаја за земљу. Упркос многим ограничењима, дало је потку да Србија крајем 
19. века оствари акумулацију капитала из домаћих извора, којом је могла започети индус-
тријализацију земље. иако је Србија на крају века била још увек претежно аграрна земља са 
занемарљиво малим бројем индустријских предузећа, делатност владе у овој сфери је значај-
на за подстрек и афирмацију индустрије, као привредне гране способне да оствари профит. 
У земљи без индустријске традиције, то је била важна оријентација за домаће капиталисте.120 

Врло је значајно и законодавство владе у области просвете. Законом из 1898. године 
основане су народне школе, а обавезна настава, која је до тада важила само за мушку, обух-
ватила је и децу женског пола. Четворогодишњи програм за основне школе је поједноста-
вљен и обогаћен практичним садржајима. Уместо преполовљеног броја гимназија, уведене 
су тзв. грађанске школе, које су нудиле практична знања. Том мером се ишло на редуковање 
чиновника, односно спречавање њихове хиперпродукције, што је била одлика дотадашњег 
образовног система. просветно законодавство је примљено са великим негодовањем, због 
онемогућавања младих људи да се после гимназије даље школују и због усмеравања на произ-
водне активности одмах по завршетку средњег образовања. Због те чињенице законодавство 
у овој области је окарактерисано као конзервативно, премда нова истраживања демантују 
овакву квалификацију и дају му значење „модерног система средњих школа“, што је уређено 
по узору на Немачку.121

Као што су се десничарске и странке центра, у европи, окупљале у отпору према левици, 
која је осамдесетих година знатно ојачала, тако су у Србији Обреновићи радили на јачању 
улоге државе у планирању њеног развоја, решени да сузбију радикале, носиоце левичарског 
покрета који су од абдикације краља Милана и под либералним Намесништвом фактички 
преузели управљање државом. Зато су неутралне владе, састављене од „елемената реда,“ 
представљале последњи покушај Обреновића да се Круни да приоритет и водеће место у 
државном систему власти и да се сузбију снаге које су одбијале договор са двором и настојале 
да униште његову улогу у политичком животу. 

Неутралне владе, међутим, нису заживеле из више разлога: због недоследност у примени 
начела „стишавање партијских страсти“ и искључивања радикала из власти иако су били 

119  Опширније у С. Рајић, Владан Ђорђевић, 202–208.

120  С. јовановић, Влада Александра Обреновића, II, 33; Арсен Ђуровић, Модернизација образовања у 
Краљевини Србији 1905–1914, Београд, 2004, 111–112, 475. 

121  С. јовановић, Влада Александра Обреновића, II, 33; Арсен Ђуровић, Модернизација образовања у 
Краљевини Србији 1905–1914, Београд, 2004, 111–112, 475.
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представници најбројније странке; због недовољног ауторитета Круне да окупи конзерва-
тивне снаге у земљи и тако обезбеди противтежу радикалима у политичком животу; због 
изражених страначких и међустраначких подела које су онемогућавале сарадњу сродних 
фактора и прегруписавања на политичкој сцени Србије.

NEUTRAL GOVERNMENTS IN THE KINGDOM OF SERBIA 
(1893–1900)

Summary:

King Milan, and later his son alexander I Obrenović were in a constant struggle against aspirations of 
the radical assembly to diminish the rights of the Crown and to reduce the power of the ruler to the passive 
constitutional provision. It was these two rulers who had to have the constitution applied in practice. While 
they were struggling for their rights which were increasingly under attack, their reigns were full of instability, 
with numerous coup d’etats, dissolving of assembly, frequent elections and changes of governments. this is 
especially true for the rule of King alexander (1893–1903).

the Kingdom of Serbia became a constitutional parliamentary monarchy in 1889, but the parliamentary 
system was unfamiliar to the Serbian political and social scene. Implementation of parliamentarism was put in 
the hands of the liberal regency, who represented an underage king, and the radicals, who at the parliamentary 
elections in 1889 won 100 out of 117 seats in Parliament

the radicals triumphantly entered the political scene and placed party members in all spheres of state 
life. the Government and the national assembly became two main bearers of all jobs in the country. balance 
between the Crown on one side and Parliament on the other, proclaimed by the constitution, was impossible 
to achieve due to forcefulness of the radical party.

the radical Party had dominant majority in the assembly and controlled everything, all the institutions of 
local administration, parliament, the government, the State Council and the courts. In practice, the parliamen-
tary system was turned into a totalitarian one-party regime. two years later, the result of the new legislation 
was visible: decentralization of state administration and concentration of power in the hands of the radical 
Party. radical authorities carried out an action of “cleansing” officers’ core by moving reliable people of King 
Milan away from the army. all these circumstances weakened the king’s power and caused strengthening of 
anti-dynasty currents, especially in the radical party.

Having taken the power over on april 13th 1893, the King warned radical ministers from dokić’s 
Government to stop pushing his role out of state affairs, especially out of the sphere of foreign policy and 
military, in which the leading role was guaranteed to him by the Constitution. dokić’s deputy and successor, 
a general and a radical, Sava Grujić, did not manage to establish balance in exercising power between the 
assembly and the King. the institution of the assembly became omnipotent because it had monopolistic 
position in the power. ruler’s prerogative was reduced to one vote. 

the King was dissatisfied because Prime Minister Grujić constantly gave way to the radical party and to 
members of Parliament. He objected to “party despotism” of the radicals. He started to think how to gather 
together “elements of order” as “counterbalance” for the radicals and how he could make a more conservative 
constitution, by which he would be able to rule in accordance with the Constitution, but also to have much 
more influence on state affairs. the King said that it was necessary to raise his own authority and to find a 
government that would work exclusively in the interests of the country. However, despite attempts in november 
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and december 1893, he did not succeed in organizing such a government. He appealed to the progressives 
and to the liberals, but unsuccessfully. 

It was clear to the King that an attempt of reconciliation between the Liberals and radicals had failed; still 
he cherished hopes that he would find less-known people in the parties with whom he could achieve some-
thing. With them and with rare non-party individuals, he tried to circumvent exclusiveness of party leaders 
and radical dominance. the idea of forming a neutral government grew out of this. to reinforce his position, 
he dismissed the radical government in January 1894. 

the first neutral government was formed by djordje Simić (January-april 1894), the second was formed 
by Svetomir nikolajević (april–October 1894), the third was by nikola Hristić (October 1894 – June 1895) 
and the fourth neutral government was the government of Vladan djordjević (October 1897 – July 1900).

these governments were usually composed of less known figures among the progressives and liberals. 
Occasionally, among the ministers there was somebody of the moderate radicals. However, government mem-
bers very often belonged to the highest intellectual circles. as professors and academics, their role was to ensure 
credibility of the proclaimed neutral regime.

In 1894, the King marked main points of state programme and direction of work of the first neutral 
government. reconciliation of parties, respect of civil rights and private property, respect of institutions and 
their jurisdiction, economic and financial improvement of the country, were his main points. reconciliation of 
parties was proclaimed the important task of government, because “in the fight between the parties, Serbia has 
been forgotten”. the King specially emphasized a need to preserve monarchical principle. Owing to this, rights 
of the Crown must remain intact. Principles of order and legality were underlined as priorities in respecting 
the state and monarchical principles. 

Simić’s Government immediately got down to making changes in the bureaucratic apparatus. It became 
obvious that the government programme which called for “reconciliation” and “legality” and measures un-
dertaken by the government did not have much in common. under the current election law, Simić’s neutral 
government had no chance of winning a majority in Parliament. the King more often thought that suspension 
of the Constitution of 1889 could be the only solution. this job, however, did not belong to Simić’s Government 
because the scandal about getting a loan in France accelerated its fall. thus, the work of the first neutral gov-
ernment was ended after less than two months.

Prime Minister Simić’s successor, Svetomir nikolajević, with the help of Military Minister, Milovan 
Pavlović, undertook measures to weaken the radical Party. the king’s father tried to erase with an only stroke 
a huge advantage that the radicals had gained from his departure from the country and he wanted to nullify 
liberal constitution, which was willingly approved of, and because of which his son was unable to establish 
himself on the throne. So, on May 21st 1894, the King suspended the Constitution of 1889 and proclaimed the 
old Constitution of 1869. then, a furious six-month struggle against the radicals followed, which all the more 
deepened a gap between the strongest party and the ruler.

due to frequent disagreements between liberals and progressives, nikolajević’s government was very 
unstable. the Serbs did not declare themselves by regions or nationality, but by party affiliation, because the 
country was “infected” with politics. neutralization of administration was therefore hardly feasible. a mixture 
of Progressives and Liberals that made up bureaucracy could not get rid of their respective party tendencies. 
they often came into conflict with each other at all state levels. 

When Hristić’s Government was formed on October 27th 1894, moderate figures from the ranks of pro-
gressives, one moderate radical, two moderate liberals and one neutral entered the Government. the King 
kept saying that Hristić had come in order to strengthen additionally the neutral direction in politics. Calming 
partisan passions by  neutral government was presented as a need to achieve important state principle. the 
official newspaper published an article in which a theory about the necessity of personal royal power in 
constitutional monarchies was developed. In the article, inter-party fightings were condemned, because they 
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engulfed the entire country; Simić’s and nikolajević’s governments, it was emphasized, aimed at rescuing the 
Serbian state out of a whirlpool and directing it into secure waters of „state reasoning“.  these governments 
blamed their failure on bureaucracy members who were at loggerheads and who did not understand the state 
theory. Military strengthening, settling finances and improving economy, the King emphasized as key points 
of the state programme, which a neutral government should realize.

the King hoped that at the upcoming elections majority would be in favour of non-partisan figures, who 
would support “order” and “the power “. at the election on april 19th 1895 out of 180 electoral candidates, only 
one radical, twenty liberals and as many neutrals passed, while the others were the progressives. In addition 
to scattered radicals, after the election, there was a division within the Liberal Party. aleksandar Obrenović 
was pleased with disorder within the parties, because the dissidents from all ranks were prepared to assist the 
government on its way to “perfectly neutral attitude towards the parties.”

after the election it was clear that the pillar of the regime based on the neutral governments, were mainly 
representatives of the smallest party, the Progressive Party. they identified themselves with the government 
since 1894. the overall impression was that the King was on good way to achieve his goal. Conservative ma-
jority in the assembly were not particularly committed to the parties. the assembly, opened in niš, april 25th 
1895, voted confidence to the Hristić’s government. the Progressives’ club in the assembly decided that they 
would not topple the government, but that they would act in accordance with the programme of the Progressive 
Party made in 1881. In other words, the progressive majority did not want to help the neutral cabinet of nikola 
Hristić at all costs. Moreover, they were waiting for a suitable opportunity to take power over from him. the 
King realized that the neutral mode was “double-crossed” and that Hristić could not be sustained for long, since 
practice proved that all neutral governments relied on the parties. a three-year term, envisaged for stabilizing 
the system was abandoned after seventeen months. On april 25th 1895 the King glorified the neutral regime 
as the pressing necessity of the state, and only two months later he planed to disband it.

In 1896, the King entered into negotiations with the radicals, because he wanted the way out of the political 
stalemate in which the country found itself after a series of neutral governments and after the constitution had 
been revoked. the King set drawing closer of opposing political elements, who would work together with him 
on realizing the most important state tasks, as the ultimate goal of “settling”, epitomized in a new compromis-
ing constitutional solution. the King wished that in legislation he could be an equal with the assembly. He 
championed the idea that in the constitution the King and the state authorities were given certain room for 
maneuver, for cases when it was necessary to direct particular currents from the highest position.  the radicals 
reluctantly entered into negotiations, because the king wanted a bicameral parliamentary system and the 
ministerial structure in which all parties should be represented, according to its power: the radicals with four 
members, liberals with three, and progressives with one member. the King also demanded that the upcoming 
elections for the assembly should be carried out on the basis of reciprocity, in parties. thus proper political life 
could be ensured, but not a one-party system. the radicals withdrew from the negotiations at the last minute.

However, a new government was formed by radical-minded djordje Simić on december 29th 1896. all the 
ministers, except for military and economy ministers, were from the ranks of moderate radicals. after coming 
to power, a leading radical,  nikola Pašić, believed that radicals could not participate in the government of “three 
parties”,  as the King wanted. after  this government had been formed, the King found himself alone against 
the radicals again.  Once again the entire state apparatus soon became radical. In the year of 1897 Obrenović 
again tried to gather and unite powerless liberals and progressives, in order to  ensure a decent opposition to 
the radicals. However, divided into numerous factions and wings, the remains of the Liberal and the Progressive 
Party were so heterogeneous that any unity between them became impossible.

despite the King’s efforts in 1896 and 1897 to involve all three parties in the executive power, in prac-
tice it could not be achieved. the overwhelming advantage of radicals in the political scene inspired him to 
return to a neutral regime. Here lay the key cause for toppling of Simić and entrusting the mandate to form 
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a new government to doctor Vladan djordjević, the then envoy in Carigrad, who was an ex-member of the 
Progressive party.

the new cabinet was formed not by political affiliation of the candidates, but on the basis of confidence 
in certain individuals. the result was the Ministerial Council, formed of less-known progressives, liberals and 
neutral individuals. djordjević’s government programme consisted of three main points: 1. recovery of state 
finances and inspiring economic development through foreign capital, which should stop party fightings for 
official positions and employ all the experts and the intelligentsia; 2. strengthening the military power of Serbia; 
3. reorganization of state administration, which sholud eliminate corruption. as in previous years, dordjević’s 
neutral Government had to rely upon parties till „neutralization“ of a sufficient number of people. therefore it 
was agreed that in appointing individuals to positions the principle of reciprocity should be applied, according 
to which for every two liberals, there was a progressive. Liberals got twice as many seats in the civil service, 
still they were not satisfied. a race for new jobs and rivalry among the members of the government made a 
poor impression in public. In the beginning, administration in the most important branch of government was 
purified - in the police. experiences with neutral governments in Serbia were like “déjà vu “. It was believed 
that the Liberals would win elections and that the King would have to sacrifice djordjević to the assembly 
and to form a liberal government, as it happened with nikola Hristić in1895. aware of the circumstances, 
the King started the idea of founding a new conservative political party, made up of progressives and liberals 
distanced from main party boards. 

the elections, held in June 1898, were a true defeat for the radicals and they got only one seat. encouraged 
by this result, the King suggested his plan, made as early as 1894, “to stop wild and unbridled partisanship” 
and create conditions for useful work with the aim to make a state and social progress. State affairs would be 
influenced only by “people of order|”, who would help him to realize a state programme.

In 1897, the King promised a ten-year period for achieving a comprehensive programme. although 
djordjević’s government did not have even a third of that time and despite of a strained internal situation in 
the country, the government, due to the king’s support and thanks to the assembly without opposition, had a 
considerable impact in the field of economic and financial legislation by which many laws and decrees from the 
first half of the 19th century were replaced and amended.  In 1898, 1899 and 1900 twenty important laws in the 
field of economy and finance were adopted. However, the government failed to obtain a favorable foreign loan 
and therefore it did not start with reforms although they had created a suitable legal basis. the opposition was 
encouraged with the government’s inefficiency and it became more violent. the government answered back 
with measures of suppressing political freedom and persecuting the opponents. Personal authority of the ruler 
emerged to the foreground, and his role in state affairs became dominant. the role of parties was completely 
annulled, and the government became auxiliary body in the executive branch. Scattered and persecuted, the 
parties started approaching each other. In the very hub of all parties there was united Serbian intelligentsia. the 
Court was able to attract individuals from intelligentsia circles, but the best part of it remained on the sidelines. 
the strongest opposition force, the radicals, at the beginning of 1899 entered into an open struggle against the 
king’s personal regime. a russian diplomat reported about strengthening of anti-dynasty aspirations within the 
radical party; until recently they had been just unrespectable minorities. the King was abandoned by most of 
liberals, which was very symptomatic, because the Liberal Party was traditionally allied with the Obrenovićs.

Since the radical government was overthrown in January 1894, the King was surrounded by minor po-
litical figures. after several unsuccessful attempts to negotiate with party leaders, he distanced himself from 
popular political figures, knowing that their authority presented competition in power. nekljudov, a russian 
diplomat, concluded that it was not easy for a ruler in Serbia, because party leaders in the Serbian milieu had 
the significance as if they were rulers, which was a reason why any dissatisfaction with the regime was con-
sidered an “anti-dynasty conspiracy”. the same source said that people did not feel the need for commitment 
to a single ruler.
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at that time in europe, the right wing and parties of the centre gathered together in opposition to the 
leftwing parties. In Serbia, the Obrenovićs worked on strengthening their role in planning the state develop-
ment. they were resolute to curb radicals as the bearers of a leftist movement who, under Liberal regency, had 
taken over all positions in the state, after King Milan’s abdication. therefore, the neutral governments were 
composed of conservative political currents, and with a reform of the army led by King Milan, the institution 
was returned the authority. It was the last attempt of the Obrenovićs to ensure the Crown’s leading position 
in the state power system.

neutral governments did not take roots for many reasons: because of inconsistencies in the application of 
a principle of “appeasing partisan passions” and  exclusion of the radicals from the government even though 
they were representatives of the largest party; because the Crown lacked authority to bring together conser-
vative forces in the country and so to provide a counterbalance to the radicals, because of explicit party and 
inter-party divisions which made impossible the cooperation of related factors and realignment in the Serbian 
political scene.

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( ев. бр. 177014).
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Апстракт: Рад има за циљ да прикаже организацију судства у Србији у периоду 1838–1846. 
године, чију основу представљају Устав од 1838, устројства примирителних, окружних и 
Апелационог суда донета 1839–1840, као и успостављање Врховног суда 1846. године. 
Ови прописи представљају фундамент на који се ослањала читава каснија организација 
правосуђа, која се непрекидно надограђивала. Дат је кратак осврт и на функционисање 
ванредних судова.
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суд, ванредни суд.

* * *

Судство у Србији 1804–1838.

Правосуђе је унутрашње огледало државе, као што је дипломатија спољашње, зато се 
установи суда поклањала посебна пажња. У свакој новоствореној држави судска функција 
је најпреча. Добар део државотворне енергије Првог српског устанка био је усмерен на 
стварање правосудног система, а постављање првих судија односно успостављање судства 
у првој устаничкој години представљало је темељ државној организацији у ослобођеној 
Србији. Још 1804. године започет је озбиљан рад на утемељавању законодавне, извршне и 
судске власти као основних функција једне државе.1

Прва вест о успостављању српских судова пада у време рада Остружничке скупштине 
(мај 1804). Карађорђе је тражио од нахијских старешина да „поведу 2 до 3 главна човека за 
избор судија“. Остружничка скупштина донела је одлуку о успостављању суда у свим на-
хијама. Састала се Скупштина Ваљевске нахије, на којој су Прота Матеја и Јаков Ненадовић 

1  Р. Љушић, Историја српске државности II, Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови 
Сад, 2001, 171; Д. Јанковић, Историја државе и права Србије у 19. веку, Београд, 1955, 24;  Ј. Живковић, 
Судство као сегмент српске државности 1804–1914, Пожаревачки суд од Магистрата до Првостепеног 
суда округа пожаревачког, Пожаревац, 2006, 9.
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изабрали двојицу судија и једног секретара, и на основу Крмчије саставили Законик, према 
кoме се судило.2

Смедеревска скупштина 1805. године донела је неколико закона од уставног значаја – о 
вожду, Савету и суду. Актом Учрежденија судејства основани су и прописана су правила 
мирским (световним) судовима: 1) сеоски, 2) кнежински, 3) нахијски (магистрат, како се 
често назива) и 4) Велики суд народни. Прва три суда постојала су у свакој административној 
јединици – селу, кнежини и нахији, док је четврти суд био Савет. Основани су свештенички 
судови: 1) суд намеснички, у свакој кнежини, 2) суд протојерејски, у сваком протопопијату, 
3) суд архијерејски, у свакој епархији и 4) Велики народни суд, који је Врховни мирски и 
свештенички суд. Актом је у оба случаја прописан састав судова и судски поступак. тиме је 
довршена доградња судске власти и судске мреже у устаничкој Србији.3

Сачувана су два акта о суду и односе се на његову организацију и рад ове установе. 
Наслов оба је Урежденије, које је Савет издао, а прописују правила двема нахијама и њихо-
вим градским средиштима: Ваљевској нахији и Ваљеву 1809, Шабачкој нахији и Шапцу 1811. 
године. Суд и судска власт били су у надлежности Совјета, који је основан 1805. године. У 
уставној реформи из 1811. године у виду Министарства правде основан је Велики вилајетски 
суд, а судска организација је нешто упрошћена  изостављањем кнежинских судова. 

У Првом српском устанку судило се на основу два правна прописа: Законa Проте Матеје 
(1804) и Карађорђевoг законика (1807. или 1810, датум доношења наука није тачно утврдила). 
Први је заснован на средњовековном праву – Крмчији, а други је производ револуционарног 
стања у земљи. Карађорђев законик садржи одредбе о делима против државе и њеног 
поретка, дисциплинске мере против војних прекршилаца, као и један низ кривичних и 
грађанских одредаба.4

Србија Београдског пашалука делила се на 12 нахија. Нахије су се делиле на кнежине, 
које се од 1830. године називају капетанијама, а од 1834. срезовима, када и нахије добијају 
нов назив – окружије (округ). Кнежине (капетаније, срезови) делили су се на села односно 
општине од 1839. године. Кнез Милош увео је веће управне јединице од нахија (области), 
попут устаничких војних одбрамбених целина после 1811. године. Од 1834. године то су пет 
Сердарстава, а следеће године кнез Милош основао је још веће области, и назвао их Војним 
командама, којих је било четири. Године 1839. Србија се делила на 17 округа, 52 среза и 1.251 
општину. Округ се састојао од два до пет срезова.5

Врховна судска установа до Сретењског устава био је Суд општенародни србски са 
седиштем у Крагујевцу, који су кнез и друге власти често називале Народни суд. За чланове 
Суда општенародног србског кнез је постављао најистакнутије старешине. Он је укинут 1835. 

2  Р. Љушић, Историја српске државности II, 65. О српском судству за време Првог српског устанка 
погледати М. Вукићевић, Судови и њихово уређење за време устанка од 1804–1813, Полицијски гласник 
(1905); Зборник радова о судству и законитости у Првом српском устанку, Београд, 1979; С. Јовано-
вић, Судови и власти Карађорђевог доба, Архив за правне и друштвене науке (1908); Р. Љушић, Вожд 
Карађорђе, Београд, 2004; З. Мирковић, Карађорђев законик (кривично, породично и државно право 
устаничке државе), Београд, 2008; Д. Папазоглу, Кривично право и правосуђе у Србији (1804–1813), 
Београд, 1954.

3  Р. Љушић, Историја српске државности II, 65–66.

4  Исто, 66. Погледати З. Мирковић, Карађорђев законик (кривично, породично и државно право 
устаничке државе), Београд, 2008. 

5  Р. Љушић, Историја српске државности II, 32–33.
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године и његове дужности прешле су на Савет, који се делио на уредбено и судско одељење.6 
Од 10. октобра 1837. године постоји Велики суд, који је на судској лествици заузимао место 
између магистрата и Савета. Стварно је у Кнежевини постојао петостепени суд – мировни 
суд, магистрат, Велики суд, Савет, кнез.7 

О мировном суду пре Устава из 1838. године зна се веома мало. Средином тридесетих 
година 19. века јавила се идеја да је један мировни суд довољан за један срез, али је она брзо 
напуштена. Парничари нису могли да иду у магистрат (исправничество) док претходно не 
изађу пред мировни суд, који су чинили срески старешина, кмет и један истакнути човек у 
селу. Кнежевина је била једноставно преплављена бројем мировних судова (примирителних), 
којих је било 1.251, колико и општина. Настојало се да се за сваки суд обезбеде суднице, 
затвор, крст, Јеванђеље, прописи о овом суду. Све послове суд је обављао усмено, јер су 
његови чланови били неписмени.

Нахијски (окружни) судови називани су до маја 1835. године магистратима, а од тада 
до септембра 1837. године исправничествима, када им је враћен претходни назив. Чланове 
магистрата (исправничества) кнез је постављао указима, а сасвим ретко дозвољавао је 
срезовима да путем избора одреде свог представника у овом суду. Суд су чинили председник, 
три члана, секретар, два-три писара, два практиканта и неколико пандура. Ових судова било 
је колико и округа, мада је понекад један суд покривао два округа. Од краја 1836, усталио се 
број ових судова (17).  

Кнез Милош је 18. јуна 1825. године основао магистрате и издао им Наставленија. 
Магистрат је био дужан да обавља послове у сагласности са другим нахијским старешинама. 
Парнични поступак је прецизно утврђен и није се дуго мењао. Странке су биле дужне да се 
суде најпре код кмета, потом код кнеза кнежине (капетаније, среза), магистрата и Суда народа 
србског, а кнез је задржавао за себе право пресуђивања за важније случајеве. Прописом је 
утаначена наплата судских такса, а следеће године Наставленије је допуњено одредбама о 
затвореницима, о утврђивању и провери продајних цена животним намирницама, о мотрењу 
на сумњива лица. Оба ова прописа обједињена су 1828. године у Пословник у којем су нешто 
подробније описане надлежности суда. Године 1829. кнез и Суд народа српског издали су 
допуну и придодали му 13 чланова, па их је Пословник имао 40. Ближе је објашњен поступак 
при тежим случајевима и одређене дужности писара суда. У придодатим члановима утаначен 

6  Према Сретењском уставу од 15. 2. 1835. године, судска власт је одвојена од управне и независна; 
уведено је тростепено судство: окружни суд, Велики (Апелациони) и одељење Савета. требало је да 
се суди према Законику србском, грађанском и кривичном закону, који ће одмах издати. Устав је остао 
на снази две седмице, до почетка марта, када је привремено, а 11. априла 1835. коначно суспендован, 
Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835–1903, Београд, 1988, Сретењски устав, чл. 77–81, 53–54; Р. 
Љушић, Историја српске државности II, 154.

7  Р. Љушић, Кнежевина Србија (1830–1839), Београд, 1986, 239. О судству за време прве владавине 
кнеза Милоша погледати В. Петрић, Развитак правосуђа у Србији у периоду 1815–1839. године, Архив 
за правне и друштвене науке 1 (1966), 81–94; Исти, Кривична дела против власти и кривична дела зло-
употребе дужности у Србији 1815–1839. године, историјски гласник 4 (1966), 77–91; Исти, Кривична 
дела против живота и тела у судској пракси Србије кнеза Милоша, Анали Правног факултета I (1959), 
76–94; Исти, Кривична дела против породице, брака и полног морала у Србији за време кнеза Милоша, 
Анали Правног факултета 3-4 (1959), 316–334; Исти, Кривична дела против похаре и утаје за време 
прве владе кнеза Милоша, Анали Правног факултета  3-4 (1965), 298–312.
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је међусобни однос чланова суда и суда према парничарима и сведоцима. Суду је одређено 
радно време, забрањена му је глоба, а жене је могао да хапси само при већим преступима.8

Године 1823. кнез Милош је установио нахијске судове у Чачку, Јагодини, Смедереву, 
Ваљеву и Шапцу. Ваљевски суд је установљен маја, шабачки августа, а остали новембра исте 
године. Године 1824. установљени су судови за нахију рудничку, у Брусници, ћупријску, у 
Свилајнцу и ужичко-соколску, у Ужицу. У лето 1826. установљен је Суд за нахију крагујевачку 
у Крагујевцу, а октобра 1827. године и Суд за нахију београдску са седиштем у селу Рогачи. 
Сваки нахијски суд имао је два члана, једног писара и два пандура.9 Године 1833. установље-
ни су нахијски судови у Крушевцу, Алексинцу, Бањи, Књажевцу, Зајечару и Неготину. Суд 
из Свилајнца је пребачен у Параћин. Од нахијског ужичког суда одвојен је соколски суд и у 
Рогачици смештен за нахију соколску, подринску.10

Године 1836. донете су Дужности војени команданата, исправничестава, срезки ста-
решина. исправничество није искључиво судска установа у округу, јер оно осим војних и 
полицијских отправља „сва дела внутрењег правленија“, али „само и непосредствено оном 
варошју у којој оно обитава“. Потчињено је Савету, коме упућује све веће преступнике за које 
је предвиђена казна више од 25 штапова. Дозвољено му је да пресуђује извесне духовне спо-
рове. Кнез је, објављујући ове Дужности, обновио важност важећим судским прописима.11

Судске инстанце по Уставу од 1838. и положај судија 

Устав од 1838. године предвидео је Апелациони суд, као суд трећег степена и одредио 
му место пребивања – престоницу. Апелациони суд се искључиво занимао прегледањем и 
суђењем предмета и парница који су прошли кроз ниже судове. Указом од 1. марта 1839. 
године кнез је поставио чланове Апелационог суда.12 У локалној управи у Кнежевини, до 
Устава из 1838. године, судска власт није била независна и преплитала се са полицијском. 
то се посебно испољавало у општини и капетанији (срезу), а нешто мање у нахији (округу) 
и областима. Уставом су основане три врсте судова: у свакој општини „примирителни“, у 
сваком округу по један првостепени и у престоници један апелациони суд. Двадесет један 
члан Устава (чл. 27–48) посвећен је судству, скоро једна трећина. Разлог су велики недостатак 
основног закона и значај који је у Кнежевини придаван установи судства тридесетих година 
19. века.13 Постојала је још једна судска власт непредвиђена Уставом – касациона власт, коју 
је мимо Устава вршио кнез.14

Судијска независност према Уставу од 1838. није непосредно прописана, мада је Устав 
садржавао неке одредбе које су имале за циљ да обезбеде судијску независност одвајањем 

8  Р. Љушић, Кнежевина Србија (1830–1839), 233.

9  М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842 I, Београд, 1901, 605.

10  Исто, 614.

11  Р. Љушић, Кнежевина Србија (1830–1839), 235.

12  Исто, 239, Архив Србије (=АС), Министарство иностраних дела, Внутрено одељење (=МиД-В), 
1839, VI, 15.

13  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), историјски гласник 1-2 (1981), 118–
119.

14  С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд, 1933, 18. Касација је највиши суд који 
доноси коначне одлуке о пресудама првостепених и апелационих судова.
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судске функције од управне и јачањем стручне способности судије.15 Постојање судијске не-
зависности није порицано, али је независност била релативна и сасвим неодређена. Положај 
судија се дуго није разликовао од положаја осталих чиновника, они су од Устава од 1838. 
до измена Закона о чиновницима грађанског реда из 1865. уживали сталност, нису могли 
да буду отпуштени ни пензионисани без свог пристанка, осим по пресуди суда. Нису били 
непокретни, те је судија могао, кнежевим указом на предлог министра, да буде премештен 
из једног у други суд. Постојала је могућност отпуштања односно пензионисања у интересу 
службе, по дискреционој оцени министра, а за кривична дела у службеној дужности судије 
су одговарале кривично.16 Председник и чланови окружних судова, постављени законитим 
путем, као и остали званичници нису могли да буду лишени звања без редовног ислеђења и 
судске пресуде. истрага је могла да се предузима само по налогу и упутству Министарства 
правде, које је примало и слало на решавање жалбе против судија.17

Устав је прописао и неке услове за звање судије, али није поставио никакав услов опште 
школске или стручне правне спреме. Судија је морао да буде рођени или прирођени Србин. 
Судија окружног суда морао је да има најмање 30 година, а Апелационог суда најмање 35 
година. Према чл. 41, кад судија умре на његово место бирао се „најстарији возрастом и 
службом између људи закона, који буду испуњавали већ дужност у судовима“.18 Устројеније 
судова окружни и Устројеније Великог или Апелационог суда, оба од 7. фебруара 1840, имали 
су додатак да „при представљању, избирању и именовању судија, првенство ће ономе дати 
који буде већ у суду служио и годинама и службом старешинство имао, и поред способности 
како тачностију одправљања дужности, тако и заслугама одликовао се“.19

Према другим прописима приликом првог примања, давало се првенство школованом 
кадру.20 Док су суђења текла по правичности и здравом разуму, могле су да се толеришу 
нешколоване судије и судије које нису били правници.21

Кнез Милош је абдицирао 13. јуна 1839. године, под притиском уставобранитељс-
ке опозиције. тешко болесном престолонаследнику Милану Обреновићу изабрано је на-
месништво, које су сачињавали Јеврем Обреновић, Аврам Петронијевић и тома Вучић 
Перишић. Намесништво је наставило са радом до доласка другог Милошевог сина Михаила 
у Кнежевину почетком 1840. године. Наставило се организовање државне власти, радило се 

15  По чл. 55 Устава, „Људи од закона имајући звање судско неће моћи нигде примати службу, ни 
получити место друкчије, кремје у судовима, биће дужни занимати се искључително у свом усавр-
шавању у части судској“, а по чл. 56, „Никакав чиновник, ни грађански, ни војни, не може, ни само 
привремено, намештен бити у судовима“, Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835–1903, 77.

16  т. Васиљевић, Ђорђе Д. Ценић. Развој кривичноправне мисли у Србији 19. века, Београд, 1987, 28.

17  Устројеније судова окружни, чл. 6, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, Београд, 1840, 
183.

18  Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835–1903, 75.

19  Чл. 4 Устројенија судова окружни, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 182; чл. 2 Уст-
ројенија Великог или Апелационог суда, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 196.  

20  По Уредби о чиновницима од 17. марта 1842, „на првом степену службе за практиканте се пос-
тављају, особито при вишим надлештвима и окружним судовима правилом лица која су правословне 
или јуридичне науке изучили и само у недостатку такови узеће се за практиканте поменути’ и нима 
равни’ надлежателстава и оне особе које су са добрим успехом филозофическе науке, а за она нижа и 
из гимназија тако изишла“, Зборник закона и уредаба II, Београд, 1845, 165.

21  т. Васиљевић, Ђорђе Д. Ценић. Развој кривичноправне мисли у Србији 19. века, 30.



162 СРПСКе СтУДиЈе  I / SerbIan StudIeS I  

на законитости и сталности, пре свега, чиновничкој. За годину дана донето је скоро 30 закона 
и уредаба. Разгранао се чиновнички апарат у вези са стварањем односно учвршћивањем 
нових установа. Само у кратком периоду од Устава 1838. до 1842. године број чиновника се 
удвостручио, тј. од 563 порастао на 1.151 (286 полицијских).22 Уставобранитељи су сматрали 
да су чиновници позвани да буду тутори народу, који је неспособан да сам собом управља. О 
томе говори Упутство које су тома Вучић Перишић и Аврам Петронијевић, као намесници 
после абдикације кнеза Милоша, дали „уставо-толкователној“ комисији: „При извиденију 
поступака Власти како Судејски, тако и Полицајни, ваља Комисија на то да мотри, како се 
при истому неће уваженије Судија и други Чиновника умалити, нити народу у главу улити, 
да он о Судијама и Чиновницима своима може и мњеније давати, а камоли да помисли, да 
од његове речи и пресуде зависи судба ако ће бити и најмањег Чиновника“.23

Школовани правници долазили су из редова Срба из Аустрије. Мали број постојећих 
школованих судија смањио се превратом 1842, када су уставобранитељи за кнеза довели 
Александра Карађорђевића и под његовим именом владали Србијом до 1858. године. Због 
верности династији Обреновића, смењени су председник Апелационог суда и три његова 
члана, четири председника и 17 чланова првостепених судова. Само неколицина је касније 
враћена у службу.24

Устав од 1838. и уставобранитељи помагали су бржи и слободнији развој трговине. Крајем 
1838. године у Београду је основан трговачки суд, који је радио непуна два месеца. У народ-
ним захтевањима на Мартовској скупштини 1840,25 Београдска општина је тражила да јој се 
да „компанија и суд трговачки“. Кнез је одговорио да удружење и трговачки суд могу да имају 
„ако су у снази“. иако је било више покушаја, обновљен је тек 1859. године.26

У Београду је постојао, поред окружног суда, Првостепени суд за варош Београд од 
1841. године, истог степена као и судови у окрузима, надлежан за парнице између становника 
из унутрашњости, с једне стране, и Београђана и странаца који живе у Београду, с друге. 
Разлог се огледа у томе што је Суд округа београдског био претрпан трговачким парницама 
између београдских житеља и страних поданика.27

Општа организација судова и Министарства правде

Да се судови не би упуштали у расправљање и суђење дела која нису припадала њихо-
вом кругу надлежности, било је нужно да им се поставе границе надлежности и пропишу 
одговарајуће дужности за примирителне, окружне и Апелациони суд појединачно. Судови 

22  М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842 I, 543.

23  Новине Србске, бр. 33, 10. 08. 1840, 268.

24  С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, 21.

25  Захтеви су директно упућени кнезу Михаилу, а састављали су их појединачно окружни депутати. 
Сакупљени су у један акт од 53 захтева. Поред 17 округа, посебно је захтеве поднела и Београдска опш-
тина, Р. Љушић, Народне скупштине у Србији за време Првог намесништва 1839–1840. године, Зборник 
за историју 22 (1980), 42.

26  Р. Љушић, Народне скупштине у Србији за време Првог намесништва 1839–1840. године, 44–45; Р. 
Љушић, Историја српске државности II, 173.

27  Д. Јанковић, Историја државе и права Србије у 19. веку, 82; Указ од 10/22. октобра 1841, Зборник 
закона и уредаба II, 139.
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су имали опште дужности, које су припадале свим судовима и оне које су биле посебне за 
сваки суд, те је министар правде и просвете Стефан Стефановић тенка поставио и једне и 
друге у Дужностима и отношенијима судова у Србији наодећи се, од 6. марта 1839. године.28

Према општим дужностима, сваки суд је морао при суђењу парнице, преступа, кривице 
или злочина29 добро да пази да се све околности иследе. Био је дужан да буде ослобођен од 
пристрасности и користољубља и да суди по чистој савести и унутрашњом уверењу, док се 
не издају одговарајући закони. Ниједан судија није смео кривца при испитивању претњом 
нити мучењем принудити на признање. Да би судија савесно вршио своју дужност, морао је 
да се држи заклетве коју је положио при ступању у звање.

Сваки суд решавао је спорове између приватних лица и између чиновника, а и саме 
државе с приватним лицима, о правима на имање, наслеђе, о деобама, исплаћивању дугова 
итд. Није се смео мешати у полицијске послове, које су биле у надлежности окружног на-
челника. Судије су подлегале одговорности уколико би пренебрегле дужности или судиле 
противно закону. Судови нису вршили ислеђење и судили празничним данима и нису смели 
да примају парнице, нити да држе рочишта изван зграде суда. Заседања су се одржавала 
преподне са следећом сатницом: у марту, априлу и мају од 12 до 5 сати, јуну, јулу и августу 
од 11 до 4, у септембру, октобру и новембру од 12 до 5, у децембру, јануару и фебруару од 3 
до 7. Канцеларијски радници били су дужни долазити и послеподне да би се спровеле у дело 
одлуке преподневног заседања.30

Примирителни суд, до даље наредбе,  требало је да у сваком селу чине кмет са два одабра-
на и часна сељака. Судили су предмете до 100 гроша, спорове за које су предвиђене казне до 
три дана затвора и десет штапова, а сви већи предмети били су у надлежности окружног суда.

Окружни суд састојао се од председника (президента) и три члана. Судио је све парнице, 
кривице, преступе и злочине који се код примирителног суда због величине суме и иступа 
нису могли судити, или који би се њему подносили на захтевање парничара или кривца. Био 
је дужан да парничаре или окривљене тачно саслуша, а сваки судија требало је да слободно 
искаже своје мишљење, на којем ће се заснивати пресуда. Свака ствар која се разматра на 
суду решавала се већином гласова. Пошто су у окружном суду постојале само четири судије, 

28  АС, Начелство округа шабачког (=НОШ), 1839, 27.

29  термини злочин, преступ, иступ потичу из француског Кривичног законика из 1810. (crime, délit, 
contravention), а до Србије су стигли преко Аустрије. Код нас почињу да се употребљавају већ крајем 
тридесетих година 19. века, а, колико је познато, први пут су дефинисани у Казненом законику 1860. 
године: злочин је дело за које закон предвиђа смрт, робију или заточење; преступ је дело за које следи 
затвор дужи од месец дана, лишење звања или новчана казна од 30 талира; иступ је дело за које је 
прописана казна затвора до месец дана или новчана казна до 300 динара, Казнени законик и Кривични 
судски поступак Краљевине Србије протумачени одлукама Опште седнице и одељења Касационога 
суда, приредио Г. Никетић, Београд, 1911, чл. 1,  9.

Према Ђ. Ценићу, ова деоба је прешла из француског у друга права и са гледишта кривичног права 
нема одређени значај, већ више служи бољем одређивању првостепене судске надлежности (у Фран-
цуској свакој категорији одговарала је посебна врста судова). Закључио је да је могућа била и подела 
само на иступе и преступе, где би се под преступом подразумевао и злочин, пошто су у Србији поли-
цијске власти решавале само иступе, а сва остала кривична дела долазила пред првостепене грађанске 
судове, т. Васиљевић, Ђорђе Д. Ценић. Развој кривичноправне мисли у Србији 19. века, 124; Ђ. Д. Ценић, 
Објаснење Казнителног законика, Београд, 1866, 25.

30  О прописаном радном времену за судове председник Суда округа шабачког Стефан Магазиновић 
обавештава 2/15. 3. 1839.  године начелника округа шабачког Милоша Богићевића да би се оно ставило 
до знања среским старешинама, који треба да информишу народ, АС, НОШ, 1839, 6.
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у случају једнако подељених мишљења, предност је имало оно на чијој страни је председник. 
Пресуде су извршавала начелства односно окружни начелник. Ако нека страна не би била 
задовољна пресудом окружног суда и ако је хтела да је поднесе на разматрање Апелационом 
суду, окружни суд је био дужан да јој изда кратки извод. Уколико у року од осам дана не-
задовољна страна није пренела парницу Апелационом суду, пресуда је постајала извршна. 
Пресуде изречене у кривичним предметима подносиле су се на разматрање Апелационом 
суду ако је некоме одређена казна већа од 50 штапова или робије од три месеца, иначе су се 
могле и без разматрања апелације извршити. Окружни суд био је дужан да своје пресуде, 
као и оне враћене од апелације преда на извршење окружном начелнику. Сваки окружни 
суд морао је да има и уредне тамнице. Није морао да шаље ухапшене апелацији, већ је било 
довољно да пошаље своју пресуду изречену над њима, засновану на доказима. У осталим 
случајевима, који нису наведени, окружни суд држао се досад издатих Наставленија, и то 
оних која су се слагала с уставом. Ниједан окружни суд није се мешао у полицијске послове, 
који су у надлежности окружног начелника, као што се овај није мешао у судске послове, 
већ само извршавао казне које су изрекли окружни судови.

Апелациони суд састојао се од четири члана и једног председника. Будући да је апелација 
била најважнији и последњи суд, од кога се даље није могло апелирати, била је дужна да 
сваку пресуду која се подноси тачно прегледа и размотри и коначну пресуду не донесе док 
све околности парнице или кривице не иследи. Уколико је Апелациони суд приметио да је 
нека околност неислеђена, пресуда се враћала окружном суду, с налогом да се ствар испита.

Пошто судови још нису имали одговарајућа упутства, у случају недоумице или потребне 
помоћи, обраћали су се за упутство Министарству правде.

Министарство правде, просвете и црквених дела је, по сили устава, сачинило делокруг 
својих надлежности и дужности, посебно за правосуђе, а посебно за просвету и црквена 
дела. Разграничењу и прецизном одређивању надлежности приступило се због нејасних 
одредби у Уставу (чл. 19, 22 и 57). Наиме, према члану 19 Устава, управљање установама 
од опште користи било  је у надлежности министра унутрашњих дела, а према члану  22, 
надзирање болница и других установа од опште користи сврставало се у дужности министра 
просвете и црквених дела. истим чланом наложено је министру просвете и црквених дела да 
у сарадњи са црквеним властима одлучује о свему што се тиче закона, богослужења и Цркве. 
Насупрот томе, према члану 57 Устава билo је предвиђено да духовна власт неограничено 
управља Црквом и њеним законима, уколико то не би задирало у послове Министарства, у 
циљу очувања достојанства митрополита и епископа.31

Основе за дужности Министарства правде проистицале су из устава. Према члану 21, 
Министарство је надгледало суђења на смртну казну и друге парнице, водило рачуна да ли се 
пресуде извршавају уредно, савесно и на време. Бранило је независност судства, судска звања 
и правила, примало и решавало тужбе против судија, који нису исправно вршили дужност и 
одбијали да примају парнице које су им се подносиле. Установљавало је судове и предлагало 
лица која су способна за судије, пошто се уверило о њиховим способностима. Захтевало 
је од свих судова списак свих пресуда које су изречене при њима у последња три месеца и 
подносило спискове Савету на разматрање. такође, према члану 3 Устава, предлагало је да 
се кривци помилују од казни које су им судови досудили. Према члану 27, настојало је да сви 

31  Министар правосуђа и просвете, генерал мајор Стефан Стефановић и начелник одељења Ми-
нистарства просвете Димитрије исаиловић кнезу Милошу, 24. 3/6. 04. 1839, АС, Државни савет (=ДС), 
1839, 130. 



165Мирослав Поповић, Организација судства у Кнежевини Србији 1838–1846.

житељи Србије буду заштићени као личности, са својим добрима, чашћу и достојанством, те 
да ниједно лице не може без суђења да буде лишено грађанских права или изложено казни.32

Према Кругу дејателности Попечитељства правосудија, Министарство је морало да 
се постара да се у најскорије време сачине и издају грађански и кривични закони, као и 
закони судског поступка. Било је дужно да тумачи законе да се не би дао повод судијама и 
парничарима да их користе за једну или другу страну. тумачење закона које је формулисало 
Министарство, морао је да потврди Савет. Судским властима Министарство је прописивало 
границе њихове надлежности, пошто је ове прописе претходно одобрио Савет, и водило 
рачуна  да исте ове границе не прекораче. Оно је решавало, по постојећим законима, парнице 
између судских и других власти. Његова је дужност била да предлаже Савету, по потреби, 
побољшања грађанских и кривичних законика и законика о грађанском и судском поступку. 
Министарству правде били су потчињени сви земаљски судови, па тиме и запослени 
у судству. Није се смело мешати у законом предвиђена права и слободе чиновника који 
припадају правосуђу. такође, имало је право да поднесе Савету на одобрење персонал своје 
канцеларије, који се састојaо од начелника бироа, секретара, столоначелника, протоколисте, 
регистратора и архивара, једног преписчика и канцеларијског служитеља. У извршењу 
наредби које је одобрио Савет Министарство правде било је сасвим независно од других 
министарстава.33

Организација локалне управе и мировних судова 1839.

Организовањем локалне управе одвојена је у округу и срезу полицијска од судске власти, 
а окружни и срески начелници третирали су се као полицијски органи, са основним задатком 
да извршују налоге и заповести централне власти и судске пресуде. Према Отношењима 
и дужностима окружни началника, које је саставио Ђорђе Протић, министар унутрашњих 
дела, а Савет и кнез потврдили 10. марта 1839,34 окружни начелник био је директно потчињен 
министру унутрашњих дела, а у неким случајевима и Министарству финансија и иностраних 
дела. У  свом округу био је највиша полицијска власт. Ново Устројеније окружни начални-
честава и главне дужности срезски началника ступило је на снагу 24. јула 1839.35 Према 
члану 7, у односу на Министарство правде и просвете окружно начелство било је дужно да 
Апелационом, окружном и примирителном суду притиче у помоћ. Чланови 13 и 14 наводе 
дужности среских начелника, које су чисто полицијске природе – одржавање мира и поретка, 
старање о безбедности живота и имања, надзирање рада мировних судова. Кривце су смели 
да држе у затвору највише 24 сата и слали их окружном начелнику. Следујућа наставленија, 
као додатак к досад изданим полицијским уредбама, потврђена од Савета и Намесништва 
26. јула 1839.36 још више су истицала полицијску дужност среских начелника, који су били 
дужни да све који се кмету или мировном суду противе, као и скитнице и подозриве људе 

32  Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835–1903, 70, 72–73

33  Круг дејателности Попечитељства правосудија са изложенијем дужности истога, ДС, 1839, 130.

34  Новине србске бр. 9, 16. 3. 1839.

35  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 109; АС, Државни савет, 1839, 403, 
Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, Београд, 1840, 83.

36  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 110; Зборник закона и уредаба Кне-
жевине Србије I, 84–87; АС, МиД-В, 1839, V, 40.
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везане шаљу окружном начелнику. Прописане су посебне мере које треба да предузимају у 
случају појаве хајдучије.

Овим изменама начелницима је одузета судска, финансијска и донекле војна управа, те 
су постали синоним за полицију. На Мартовској скупштини 1840. године народни депутати 
су тражили да се среским начелницима врати судска власт, коју би обављали са кметовима 
мировних судова. Кнез Михаило, сматрајући захтев оправданим, обећао је нову уредбу.37

По налогу Министарства унутрашњих дела, окружни начелници били су дужни да по-
зову у свакоме срезу на скупштину из сваког села највиђеније људе, да им протумаче Устав, 
а затим да свако веће село изабере из своје средине сеоског кмета (председатеља) и двојицу 
помоћника (членова). Више мањих села сједињавало се у једну општину; изабрани чланови 
мировног суда били су орган не само оног села из којег потичу, већ и свих села која чине 
општину. избор кметова и помоћника, тј. чланова мировних судова и сједињавање више 
мањих села у једну општину остављао се народу на вољу. Кмет је биран на три године, а 
помоћници на једну, али је општина могла поново да их изабере. Кад је избор извршен и оп-
штине уређене, биле су дужне да окружном начелнику поднесу на преглед списак изабраних 
лица за чланове мировног суда и списак сједињених села у општину са назнаком које је од 
њих одређено за седиште, а начелник Министарству унутрашњих дела.38

Устројеније обштина, први општински закон, објављен је 25. јула 1839. године. Овим 
Законом општине у Србији подељене су у три класе. У прву се сврставао само Београд, у 
другу окружне и остале вароши, а у треће све сеоске општине.39 Устројеније је прецизирало 
и начин избора чланова мировних судова. Донета су посебна правила о избору општинара 
и чланова мировних судова.40

Општинаре и чланове примирителних судова бирале су старешине свих домаћинстава 
једне општине на општинској скупштини коју је сазивао окружни односно срески начелник.

На овој општинској скупштини формирала се комисија која ће одредити број општинара. 
Када би се одредио њихов број, окупљени житељи општине бирали су између себе канди-
дате за општинаре, којих је требало да буде три пута више од већ одређеног броја. Пошто 
би кандидати били изабрани, комисија би им наложила да између себе изаберу одређен 
број општинара. Затим су, по налогу комисије, општинари бирали једног президента и два 
члана примирителног суда било између себе, било између кандидата из којих су општинари 
изабрани. Уколико би за чланове и председника примирителног суда били изабрани општи-
нари, избором од осталих кандидата допуњавао се преостали број општинара. Кандидати, 
општинари, председник и чланови примирителног суда бирани су већином гласова. Писара 
је бирао примирителни суд у споразуму са општинарима, а пандуре је сам примирителни 
суд бирао и отпуштао. Комисија је свој рад завршавала тиме што је увела у дужност чланове 
примирителног суда и њима, као и општинарима прочитала и протумачила њихове дужнос-
ти. О свему је слала детаљан извештај окружном начелству.

37  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 111; АС, МиД-В, 1840, I, 1.

38  АС, НОШ, 1839, 35, Ђ. Протић – начелнику округа шабачког 24. 3/6. 4. 1839.

39  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 94–100.

40  „Начин бирања обштинара и членова примирителни судова у општинама друге класе у коју све 
вароши и паланке изузимајући Београд спадају“, АС, НОШ, 1839, 35.
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Начелство је Министарство правде извештавало ко је у општини изабран за президента, 
ко су чланови примирителног суда и писари. О томе је морало обавестити и окружни суд и 
Министарство унутрашњих дела.

Општине друге класе имале су, према Устројенију обштина од 25. јула 1839. године, 
примирителни суд састављен од председника и два помоћника, једног писара и два пандура. 
Главни кмет с персоналом, као судски орган, био је потчињен окружном суду, а као поли-
цијски орган окружном односно среском начелнику. У зависности од величине вароши број 
изабраних општинара износио је од 8 до 16.

Општине треће класе имале су мировни суд, који чине главни кмет, два помоћника и 
један послужитељ. Примирителни суд је у судским питањима био потчињен окружном суду, а 
у полицијским среском начелнику. иако је личност кмета сједињавала и судске и полицијске 
функције примирителних судова, подела судске и полицијске надлежности у општинама била 
је јасно изражена, јер је кмет у полицијским пословима био подређен окружном начелнику, 
а у судским окружном суду. Када се одлучивало о предметима који се тичу целе општине 
главни кмет је сазивао најистакнутије људе из општине и с њима доносио одлуку.41 

Министар правде и просвете Стефан Стефановић је, на основу 30, 31 и 33 члана Устава, 
написао Наставленија42 о дужностима примирителних судова, али оно није добило законску 
снагу, већ је 29. јуна 1839. године законску снагу добило Привремено устројеније и круг деја-
телности примирителни судова.43 израдио га је, такође, С. С. тенка. Он је Савету упутио 12. 
новембра 1839. године  на разматрање још два акта, Дужности примирителни судова друге 
и треће класе у смотренију цркве, народног просвештенија и школски дела и Устројенија 
примирителни судова I  и II степена. Савет их је 13. новембра 1839. године упутио комисији 
да се израде и претресу, али њихова даља судбина није позната.44

Према Устројенију примирителних судова, чланови суда требало је да буду „частни, 
савестни, безпристрастни и неподмитљиви, и од саме природе бистри“,  при одлучивању 
да се руководе здравим разумом и народним обичајима. Положена заклетва после избора 
обавезивала их је да праведно суде. Овај акт предвиђао је исти начин избора и збацивања 
кметова као и Закон о општинама. У грађанским парницама судили су само спорове чија 
вредност није прелазила 100 гроша, а у кривичном оне чија казна није захтевала затвор дужи 
од три дана и већи број удараца од 10 штапова. Ако су предмети прелазили наведену гра-
ницу и парничари и кривци упућивали су се окружном суду. Примирителни суд решавао је 
расправе између суседа због њива, ливада, крчевина и забрана.  У случају расправа суседних 
села око међе, чинио је поравнања и помирења у сагласности са суседним примирителним 
судовима. Стране незадовољне поравнањима упућивале су се окружном суду. За сукобе око 
нових синора45 парничари су се упућивали среском, а преко овога окружном начелнику. Суд 
је решавао и расправе због неправедног присвајања или отимања туђег имања, старао се да 
се неправде и злоупотребе искорене. Среском начелнику слао је преступнике оптужене за 

41  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 114–115; Зборник закона и уредаба 
Кнежевине Србије I , 97–100.

42  С. С. тенка  Савету 10. 4. 1839, АС, МиД-В, 1839, V, 1.

43  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 236–240.

44  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 119; АС, ДС, 1839, 624; МПс, 1839, 
594.

45  Расправе између суседних села о међама.
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паљење, убијање, хуљење на бога и друге преступе који се сврставају у круг полицијске влас-
ти. Од свега што се пресудом наплаћивало, примирителни суд узимао је од гроша две паре 
ресума, а остатак слао Државној благајни. У случају да су се парничари у спору који вреди 
више од 100 гроша добровољно помирили и поравнали, поравнање се сматрало извршним. 
Суд није смео принудити стране да се задовоље пресудом, и морао им је указати на то да 
могу поново да поднесу тужбу окружном суду. О томе да ли су задовољни пресудом морали 
су се изјаснити за три дана. Сва дела суд је обављао усмено због недостатка писмених људи 
који би водили протокол. У примирителним судовима није било судија у техничком смислу. 
Судили су грађани-сељаци. Могло се догодити да у читавом суду нема ниједног писменог 
лица. Свештеник или писмено лице сваке недеље требало је да им чита њихове дужности, 
како би суђење било на вишем нивоу. Општина је била дужна да за примирителни суд обез-
беди две кућице, једну за одржавање заседања суда и једну као затвор, те прибор за батињање. 
Над примирителним судовима, као што је речено, надзор су имали срески начелници. Ретко 
која општина је могла да изгради или унајми за суд две зграде.46

Београдска општина је, по Устројенију обштина из 1839. године имала примирителни 
суд, с правом да увећа свој персонал и изврши разграничење судско-административних 
од полицијских надлежности. Одређен је персонал београдског мировног суда, који су 
сачињавали председник, три члана, остали нужни персонал и неколико пандура, те његове 
надлежности. Председник суда обављао је судску и полицијску дужност, био је и управник 
вароши, коме је био на располагању персонал од два полицајца, једног пандура и неколико 
кварталника. Обједињено судско и полицијско тело носило је званичан назив Управа вароши 
Београда. Њен управник је као полицијски орган био у рангу среског начелника и радио 
у сарадњи с окружним начелником. Управник вароши је истовремено био и председник 
мировног суда, а у одсуству заступао га је у суду најстарији члан суда.47

О раду примирителних судова 1839–1842.

Сачуван је списак општинара и чланова примирителних судова шабачког округа. Шабац, 
окружна варош, поред чланова суда имао је 16 општинара, док су Лешница и Митровица 
изабрале 10 односно осам општинара.48

По окрузима се често догађало да су поводом извиђања спорова око синора и воденица 
морале да се шаљу комисије, те се Суду округа шабачког препоручује да у случајевима где 
примирителни суд не би могао да учини поравнање увек ступи у споразум с окружним 
начелником, који ће или сам излазити на место расправе, или ће то по његовом налогу 
учинити срески старешина. Он ће извидети у чему се расправа састоји и о томе обавестити 
окружни суд, који је дужан да по овом питању доноси пресуде.49

Према налогу Министарства правде Суду округа шабачког, примирителни и окружни 
судови требало је да суде Циганима у свим парницама и споровима, као и другим грађанима 

46  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 236–240; Р. Љушић, Законодавни рад Првог намес-
ништва (1839–1840), 119. 

47  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840),114; Зборник закона и уредаба Кне-
жевине Србије I, 95–97.

48  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 116; АС, НОШ, 1839, 35.

49  Министар правде и просвете С. С. тенка Суду округа шабачког 8/21. 03. 1839, АС, НОШ, 1839, 34.
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Србије било да су се парничили међусобно, било са припадницима осталих народа. Сматрало 
се да та права окружног суда над Циганима проистичу из 44 члана Устава.50 

У рапорту начелника среза мачванског округа шабачког Живана Гератовића од 11. маја 
1839. године  види се да је та Уредба о Циганима, по наредби начелника округа шабачког 
Милоша Богићевића, прочитана пред скупом свих подручних сеоских кметова и да им је 
препоручено да ову заповест поштују у пресудама у примирителни судови. исту препоруку 
Шабачког окружног суда извршили су и начелници среза поцерског и посавско тамнавског, 
округа шабачког.51

Поводом питања како треба да поступају примирителни судови кад пресуде да се 
једна или друга страна у спору мора заклети или кад сами парничари захтевају заклетву, 
Министарство просвете, у споразуму са митрополитом, поднело је своје мишљење 
Министарству правде 11. априла 1840. године. Према том мишљењу, полагање заклетве 
при примирителним судовима, где се суди за мање важне предмете,  не би требало вршити 
пред свештеним лицем, већ су се такве заклетве полагале у важним случајевима само код 
окружног суда. Но, пошто је народ имао обичај да своју невиност доказује призивањем 
божјег имена, заклетве се у нужди дозвољавају и при примирителним судовима у форми: 
тако ми бога; заклињем се живим Богом да то и то нисам учинио, или да сам то и то видео 
и слично. Форма у којој ће се полагати заклетва при окружним судовима требало је да се 
одреди у споразуму с митрополитом кад буду објављени одговарајући закони. Суду округа 
шабачког препоручено је да допис о полагању заклетве достави окружном начелнику, а он 
их саопшти примирителним судовима посредством среских начелника.52

Због појаве погрешки и неисправности у раду среских старешина, општина и кметова 
примирителних судова у више села шабачког округа, Начелство округа шабачког је 18. 
марта 1841, сходно Устројенију примирителних судова из 1839, послало помоћника Миљка 
Марковића и казначеја Јована Мостића у неколико окружних села да без учешћа среских 
начелника врше надзор над примирителним судовима, прегледају њихово деловодство и 
касе, утврде да ли се, што се тиче прихода и расхода, придржавају надлежности и издатих 
уредаба, са каквом предострожношћу чувају новац и за шта га употребљавају. такође се 
захтевало да се признанице о прикупљеном порезу које су издале старешине кметовима 
коригују с пописом пореских глава.53

Министарство правде повремено је контролисало састав персонала окружних судова, а 
преко њих и састав примирителних судова, као што потврђују наредбе Министарства правде 
Суду округа шабачког 2. јула 1842. године и наредба тог суда окружном начелству од 17. јула 
исте године да нареди надлежним среским старешинама да саставе списак примирителних 
судова њихових срезова.54  

На Мартовској скупштини 1840. године било је захтева који су се односили на правосуђе. 
Затражено је да се среским начелницима дозволи да суде у сагласности са „примирителним“ 

50  Према члану 44 Устава од 1838, никакав грађански или војни чиновник Кнежевине не сме се 
мешати у дела примирителних, окружних и Апелационог суда, већ само могу да буду позвани за извр-
шење њихових пресуда, Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835–1903, 76.

51  АС, НОШ, 1839, 99.

52  С. С. тенка Суду округа шабачког 22. 4/5. 5. 1840, АС, НОШ, 1840, 513.

53  АС, НОШ, 1841, 313.

54  АС, НОШ, 1842, 839.
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судовима (одговорено је да се по том питању ради на доношењу уредбе); да држава 
плаћа чланове примирителних судова (њихово издржавање препуштено је општинама, у 
противном, морао би се повећати данак); да судије морају да буду само урођеници (није 
уважено). Узрок захтевања било је незадовољство и хтење сеоских општина да и чланови 
примирителних судова стекну статус сличан државним чиновницима. Народ је желео 
дозволу да  кнезу може да се обрати у свако доба ако је незадовољан одлуком суда и да суд 
ради и после подне. Кнез је одговорио да је његов дом за све отворен, али је суђење по подне 
забрањено уредбом.55

Организација рада окружних судова 1839–1840.

На организацију рада окружних судова мало се дуже чекало. Кратки нацрти дужности 
окружних судова и дужности Апелационог суда, које је почетком марта 1839. године 
одредио С. С. тенка дуго су лежали код Савета, којем их је кнез одмах послао на разматрање. 
Прихватило их је Намесништво у септембру 1839, али су били подвргнути изменама и 
прихваћени и обнародовани 7. фебруара 1840. године.56

Према Устројенију судова окружни, у сваком округу предвиђен је по један првостепени 
суд, који се састојао од председника, три члана и нужног персонала (чине га секретар, писар, 
практикант, протоколиста, архивар, а може по потреби да се  увећа или смањи). Чланови 
окружног суда нису могли да буду млађи од 30 година нити чиновници. Морали су да буду 
рођени или прирођени Срби и при ступању на дужност полагали су заклетву. У надлежност 
окружног суда убраја се испитивање у првом степену свих кривичних и пупиларних дела, 
грађанских и трговачких парница за које није био надлежан мировни суд. 

У Устројенију постоје бројни прописи из кривичног и грађанског поступка. Особа 
која је кривца предала суду сматрала се као његов тужилац и била је дужна да пред судом 
изложи учињен злочин и предочи све доказе. Стога су кметови, среске старешине и окружни 
начелник морали да прикупе све знаке и доказе злочина или преступа, испитају их, открију и 
предају заједно с кривцем ради олакшања истраге. Суд је морао да се увери да од затварања до 
предаје кривца није прошло више од 24 сата и да кривац пре испита и пресуде није претрпео 
више зла но што је било нужно. Суд је позивао кривца на одговор, уважавао све што је 
наводио у своју одбрану и одлучивао да ли ће се на даље испитивање позивати из затвора 
или се бранити са слободе. тек након испита суд је могао да приступи изрицању пресуде, у 
пуном заседању, по већини гласова, а ако су мишљења била подједнако подељена, предност 
је имала страна на којој је председник.

Окривљени се при испитивању није смео насиљем принудити на признање. За доказану 
и очигледну лаж изречену пред судом, подвргавао се сразмерној казни. Кривац је припадао 
надлежности суда оног округа у којем живи, изузев ако је злочин починио у другом округу. 
Није му се могло поново судити за кривицу од које је судом ослобођен, осим ако је до тога 
дошло због недостатка доказа, па су се исти касније открили. Пресудом је могао да буде 
кажњен само преступник; деца и сродници криваца нису одговарали за кривицу својих 
родитеља и сродника, а казна је морала да буде сразмерна кривици.

55  Р. Љушић, Народне скупштине у Србији за време Првог намесништва 1839–1840. године, 45.

56  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 120; Устројеније судова окружни, 
Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 182–196.
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Предвиђало се неколико казни: смртна, лишење слободе (вечита робија, разне врсте 
заточења, затвор јавни или домаћи), телесна (која се састојала у ударању до сто штапова или 
камџије по дебелом месу), новчана (када су у питању били мањи преступи до 25 талира), и 
лишавање чина и звања.

Новчана казна припадала је каси судских прихода, правила се разлика између накнаде 
за штету и новчане казне, при чему се накнада додавала уз казну и могла пресудити без 
ограничења, по мери учињене штете. изричито се забрањивала казна која би предвиђала 
конфискацију добара окривљеног. Свештеници, чиновници и званичници, као и друга лица 
са почастима нису потпадала под телесну казну. Устројеније, по питању спорова, предвиђало 
је у судском поступку усмену и писмену тужбу, расправу, на којој је окривљени давао одговор 
на оптужбу тужитеља, а све то се уз доказни материјал стављало у протокол. Пресуда је 
морала да буде јасна, писмено састављена и оверена од суда, а постајала је извршна ако 
се ниједна страна не би жалила у року од осам дана. Ако би нека страна апелирала, суд је 
парницу и пресуду слао на разматрање Великом или Апелационом суду и, пошто је примио 
од њега пресуду, потврђену или измењену, саопштавао је странама у изводу.

Окружни суд је био дужан да води рачуна да сироти и пупиле не остану без тутора, да 
њихово имање не остане без пописа, шта од добара да се сачува, шта да се прода, и да се с 
приходом располаже у корист пупиле. Он је надзирао туторе и прегледао њихове рачуне, 
које је сваке године посредством Великог суда подносио Министарству правде. Контролисао 
је располагање пупиларним капиталом и ту дужност поверавао једном свом члану, који је 
уз помоћ писара водио тачан рачун о имовини стараника.

Окружни суд био је под непосредном управом Министарства правде. Предвиђено је 
да суд свака три месеца подноси Министарству правде списак свих вођених кривичних и 
грађанских парница.57 то је касније преиначено на једном годишње, а уз њега су се подносили 
годишњи рачуни.58 Разлог за покретање ове делатности је вероватно потреба Министарства 
правде за статистичким подацима, који су улазили у састав њихових годишњих извештаја, 
а подносили се Државном савету. ти извештаји представљају основни и кључни извор за 
историју правосуђа на нивоу читаве Кнежевине.59

О раду окружних судова 1841–1842.

Министарство правде послало је Распис свим окружним судовима 30. новембра 1841. 
године, у којем тумачи како треба да поступају у случајевима парница око вакуфских земаља, 
објашњавајући судовима да, ако су вакуфске земље тамо где турци имају право да живе према 
Хатишерифу из 1833, тј. где имају своју џамију, која ради, приход од тих земаља припада тим 
џамијама. Ако се вакуфска земља налази тамо где турци немају право да обитавају, приход 
од ње припада нашим црквама.60

Расписом министра правде и просвете Стефана Радичевића Апелационом суду, Суду 
вароши Београда и свим окружним судовима, од 27. марта 1842. године, препоручено је да 

57  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, 182–196.

58  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 121; АС, МиД-В, 1840, V, 36. 

59  Први сачувани такав извештај је извод рада Попечитељства правосуђа за 1844. и 1845. годину, 
АС, ДС, 1846, 458.

60  АС, Министарство правде (=МП), 6-1841.
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судови код којих се налазе чиновници било које струке и чекају на ислеђење и изрицање 
пресуде, а и кад им се и у будућности буду предавали чиновници на суд, њихове случајеве 
без одлагања решавају.61

Министарство правде је расписом од 2. јуна 1842. године препоручило Суду вароши 
Београда и свим окружним судовима да према послатим обрасцима бележе ислеђења, воде 
протоколе парница, њихове изводе и пресуде да би се тако обезбедио једнообразни начин 
вођења судске документације и протокола.62

Образац А представљао је образац протокола ислеђења грађанских парница. Суд  је за 
сваку парницу формирао посебан протокол који је зависио од величине ислеђења. У њега 
се уносио датум судског протокола, дан предате тужбе, име, место становања парничних 
страна и садржај усмено поднесене тужбе, кратко, јасно и тачно, са свим доказима на које 
се тужилац позивао. У случају да је тужба писмено поднета, извод тужбе се уписивао преко 
читавог листа, а оригинална тужба прилагала протоколу. Затим се решењем, уписаним на 
половини листа испод тужбе, одређивало и објављивало рочиште. На рочишту је суд пос-
тупао по обрасцу А, стављајући на положене стране превијеног протокола имена присутних 
парничара, њихове одговоре на тужбу, дајући оптуженом последњу реч. Кад је суд саслу-
шао стране и сведоке, затварао је парнични протокол, ког су све стране и председник суда 
са секретаром потписивале и потврђивале печатом и јемствеником. На основу протокола 
изрицала се пресуда.

Ако нека страна не би дошла на заказано рочиште, суд је са страном која се појавила узи-
мао у разматрање спорну ствар, протоколисао њено захтевање и доказе, с њом закључивао 
протокол и по њеном излагању изрицао пресуду засновану на изостанку противне стране, 
према обрасцу Б.

Ако би обе стране дошле на рочиште, а тужилац посведочио своје потраживање писме-
ном исправом, за коју је противна страна признала да је издала и коју није могла да оспори, 
или ако би оптужени признао потраживање као стварно пред судом, онда је суд по пуном 
доказу тужиоца или признању оптуженог доносио пресуду по обрасцу В.

У случају да је при рочишту оптужени против тужиочевог потраживања износио доказе, 
тако да је ствар довела до заклетве сведока или страна, или стране и сведока, суд је доносио 
пресуду по начину обрасца Г.

Ако је против пресуде по начину обрасца Г једна од парничних страна изнела своје неза-
довољство у року од осам дана, онда је суд своју пресуду заједно с парничним протоколом 
и свим актима слао на разматрање Великом суду. Министарство је, такође, препоручило 
судовима да расписе без и најмањег кашњења „првом поштом“ шаљу најближем суду, јер 
ће у противном случају председник суда добити строги укор, па и једномесечну суспензију 
плате.63 

61  АС, МП, 2-1842.

62  АС, МП, 3-1842. Наведени обрасци у предмету нису сачувани.

63  из текста документа није јасно да ли су судови с расписима Министарства упознавани на тај 
начин што би Београду територијално најближи суд „првом поштом“ слао распис најближем суду, или 
су окружни судови „првом поштом“ морали да шаљу расписе примирителним судовима.
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Организација Апелационог суда

Установљење Апелационог суда збило се неколико дана након именовања чланова 
Савета и министара. Пресељен је из Крагујевца у Београд у време Јованове буне 1839. 
године и суд је према одредбама Устава остао у престоници. Занимљив је предлог Голуба 
Петровића – који је поднео министру правде 16. октобра 1839. године, пре усвајања 
Закона о Апелационом суду – о оснивању два апелациона суда, који би били независни 
и равноправни и којима би био потчињен одређени број окружних судова. Разлог је био 
нагомилавање парница при Апелационом суду, јер су судије окружних судова слале низ 
предмета које је требало да реши првостепени суд, а и кнежево препуштање Апелацији 
на решавање многих парница које је до тада решавао. тиме се Апелациони суд удаљавао 
од дужности да разматра и пресуђује парнице, а неопходан је био и виши суд који би 
доносио коначну одлуку. Министар правде С. С. тенка није сматрао потребним постојање 
два Апелациона суда, али је оправдавао потребу за врховним судом. Србија никад није 
имала два Апелациона суда, мада је решењем од 21. октобра 1849. године Апелациони суд 
био подељен на два одељења. Врховни суд је основан 21. септембра 1846, али је касациона 
власт и даље остала у рукама кнеза.64

Велики или Апелациони суд састојао се од председника, четири члана старија од 35 
година, рођених или прирођених Срба и нужног персонала (секретара, столоначелника, 
протоколисте, архивара и регистратора, експедитора и канцелисте). Суд је прегледао 
да ли је предмет у окружном суду исцрпљен до краја, да ли су докази тачно испитани и 
уважени, и да ли је поштован прописани ред. У случају недостатака предмет се враћао 
на поновно разматрање. Пресуда Апелационог суда била је коначна, у кривичним делима 
слала се окружном суду на извршење, осим ако се није подносила кнезу ради помиловања. 
Странкама се давала могућност да се жале Министарству правде. Оно није могло да 
поништи одлуку, већ да нареди понављање парнице. Одлука суда доносила се већином 
гласова и он је подносио извештаје Министарству правде, под чијим је надзором био и 
од којег је примао налоге и упутства. Велики суд је тромесечне извештаје примљене од 
окружних судова, уз додатак својих, подносио на преглед Министарству правде. такође 
је бринуо о тачном вођењу пупиларних дела и сваке године примао од окружних судова 

64  Р. Љушић, Законодавни рад Првог намесништва (1839–1840), 121; АС, МиД-В, 1839, III, 42. 
Врховни суд основан је 1846. године и првобитно није био касациони суд (тј. суд који није укидао 
пресуде нижих судова, већ суд трећег степена, који је разматрао пресуде нижих судова, па их или 
враћао нижим судовима или сам преиначавао или одобравао). Касациону власт вршио је кнез. Годи-
не 1855. кнез и Савет пренели су касациону власт на Врховни суд, те је он променио назив у Врховни 
и Касациони суд. тек при крају уставобранитељске владе, 1858. године, донето је ново устројство 
судова, по коме је Врховни и касациони суд претворен у чисто Касациони суд, са надлежношћу да, у 
законом прописаним случајевима, поништава (касира) коначне пресуде и решења како у спорним и 
неспорним делима, тако и по кривичним предметима, Д. Јанковић, Историја државе и права Србије 
у 19. веку, 82–83.

Законом од 25. фебруара 1860. укида се касација и апелација остаје једини виши суд. Апелација, 
која је дотле била само „судећи суд“, постаје сада и „разматрајући суд“. У парницама до 1.000 гроша 
она је „разматрајући суд“, а у парницама више од 1.000 гроша, она у сваком посебном случају решава 
да ли ће бити разматрајући или судећи суд. Када огласи себе за судећи суд, она изриче нову пресуду, 
која је одмах извршна. Под кнезом Михаилом 1866. године повраћено је тростепено судство, прво-
степени суд, апелација као виши судећи суд, касација као разматрајући суд., С. Јовановић, Друга 
влада Милоша и Михаила, Београд, 1933, 108–110.
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извештаје о туторским и пупиларним рачунима, које је прегледао и с примедбама подносио 
Министарству правде.65

Оснивање Врховног суда

По претходном одобрењу Порте, 21. септембра 1846. године установљен је Врховни суд 
„као суд конечни, трећега и последњег степена“. Врховни суд састојао се од председника, 
четири члана и потребног персонала канцеларије. За судије Врховног суда требало је да се 
бирају способни људи који су се доказали службом у другим судовима. Увођење тростепеног 
судског система представљало је прво приближавање Србије тадашњем европском судском 
систему.

Врховни суд био је надлежан да решава о предметима у којима су првостепени и 
другостепени суд већ изрекли пресуду. У случају недостатака у поступку пред нижим 
судовима, Врховни суд је изречену пресуду поништавао и наређивао нови поступак уз 
упутство које је било у складу са законом. Пресуде Апелационог суда које су подношене 
Врховном суду, а предвиђале смртну казну или казну робије од три године, заточење или 
лишавање чина и звања, Врховни суд је имао да потврди, преиначи или врати на ново 
ислеђивање и суђење. Врховни суд је морао сваку своју пресуду, која је предвиђала смртну 
казну, робију и заточење дуже од шест година, лишавање чина или звања да подносе кнезу 
на решавање о евентуалном помиловању.

Кнезу је у грађанским стварима изричито додељена власт касирања. Незадовољна 
пресудом Врховног суда у грађанској парници, странка је имала право да се жали кнезу 15 
дана од примања пресуде. тако се тростепено судство претварало у четворостепено. 

Врховни суд био је дужан да подноси Министарству правде годишње спискове решених 
предмета, као и оних који су још у току.66

Ванредни судови

Поред редовних судова, у случају ванредне ситуације у земљи, најчешће услед буна про-
тив уставобранитељског режима, оснивани су и преки судови. Чим је угушена Јованова 
буна 1839. године, на предлог томе Вучића Перишића, основан је Чрезвичајни суд над 
бунтовницима, који је судио учесницима буне. Четворочлана комисија на челу са Лазаром 
Арсенијевићем (остали су били чланови окружних судова одакле је било највише бунтовника 
– Рудничког, Чачанског, Крагујевачког и Јагодинског округа) испитала је, према састављеним 
упутствима, 28 војних и 56 цивилних лица. Суд је осудио 17 лица на релативно краткотрајне 
казне лишавања слободе, Апелациони суд је казне удвостручио, а Намесништво је толико 
ублажило казне да су биле много блаже и од пресуда Чрезвичајног суда. Казне су одштампане 
у Новинама србским.67

65  Устројеније Великог или Апелационог суда, 7. фебруара 1840, Зборник закона и уредаба Кнежеви-
не Србије I, 196–200.

66  М. Павловић, Српска правна историја, Крагујевац, 2005, 414–415; Устројеније Врховног суда, 
Зборник закона и уредаба III, Београд, 1847, 132–135.

67  Р. Љушић, Прво намесништво (1839–1840), Београд, 1995, 126.
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После Шабачке буне у октобру 1840. године, 23. октобра из масе је издвојено 195 сељака 
из побуњених села и предато Преком суду. Касније је пред Преки суд било изведено још 295 
сељака, тако да се број ухапшених и изведених пред суд попео на 490. Преки суд је отпочео 
с радом 29. октобра, а 1. новембра изрекао је казне побуњеницима. Ђурађ ердевик, главни 
организатор, осуђен је на смрт стрељањем; иван Мијатовић и кмет Ђурица Остојић осуђе-
ни су на по три године робије; на две и по године робије били су осуђени Лука Врачевић, 
кмет из Бадовинаца, и Пантелија Берић, из Богатића. Берић је сваких шест месеци док је 
издржавао казну имао да прими по 25 батина. На шест месеци осуђен је Стева Вуковић из 
Клења. Осталих 485 учесника у овим немирима осуђено је на различите телесне казне. Сви 
су осуђени да солидарно плате сву немирима проузроковану штету.68

У току Катанске буне Указом кнеза Александра од 5. октобра 1844. године образован је 
Преки суд, а Вучићу, коме је поверено гушење буне, наложено је да после истраге Суду пре-
даје све оне за које је сматрао да су уплетени у буну. Пресуде су изрицане у року од 24 сата. 
Од Ваљева до Шапца, Преки суд је изрицао казне у свим местима у којима се задржавао: 
Лозници, Рибарима и Петловачи. тек у Шапцу је Преки суд отпочео с масовним суђењима. из 
докумената Преког суда сазнајемо да је од 11. октобра до 21. децембра 1844. године пред Суд 
изведено 369 окривљених лица. Шабачки обор, као импровизовани затвор, постао је синоним 
за страдања присталица династије Обреновић. У Београду је Преки суд наставио с радом до 
21. децембра 1844. године, када је укинут, а Вучић разрешен дужности војног заповедника.69

ЗАКЉУЧАК

Основна идеја уставобранитељског режима огледала се у обезбеђивању свачије 
приватне својине. За то су били потребни писани закони и организовано судство. Утицај 
уставобранитеља на државне послове почео је да се осећа одмах после доношења Устава 
1838, а постао неоспоран тек пошто су довели на престо Александра Карађорђевића 1842. и 
под његовим именом водили Србију до 1858. године. Организација судова није ишла лако 
и мењала се све време уставобранитељског режима. Почетне године организације српског 
правосуђа после Устава од 1838. биле су основа, полазиште, са првим законима, којима су 
установљене судске инстанце и надлежност Министарства правде, и расписима, којима 
је Министарство правде разрађивало и тумачило примену поменутих закона у судовима. 
Многе законске регулативе су недостајале – Грађански законик донет је 1844, а први законик 
о грађанском судском поступку тек 1853. године. Допунителна правила у смотрењу суђења 
по части грађанској и криминалној и њихово објашњење из 1845. били су недовољни да 
попуне празнине у судском поступку. Законодавна делатност описана у овом раду била је 
једини ослонац правосудне струке и полазиште за даљи рад на судском законодавству и у 
томе је њен значај. Сваки почетак је тежак, на организацији судова се, као што смо видели, 
увелико радило и његова завршна форма, – која ће опстати до краја постојања Краљевине 
Србије – биће много уочљивија при крају владавине Александра Карађорђевића.

68  П. Милосављевић, Шабац и околина од 1839. до 1875. године, Шабац у прошлости II, Шабац, 1980, 
188. 

69  Р. Ј. Поповић, Тома Вучић Перишић, Београд, 2003, 171–179.



176 СРПСКе СтУДиЈе  I / SerbIan StudIeS I  

OrganizatiOn Of  Judiciary in the PrinciPality Of Serbia  1838–1846.

Summary:
Judiciary is one of the most important functions in a newly-created state. Larger part of state-creative 

energy of I Serbian uprising  (1804-1813) was directed to creation of the new Serbian state’s judiciary system. 
Serious work on the foundation of legal, executive and judiciary authority had already begun in 1804, when first 
courts were founded. First legal acts regarding Serbian courts were brought in 1805 and later in 1809 and 1811. 
the court and judicial authority were under jurisdiction of the Sovjet, founded in 1805. a new constitutional 
reform of 1811 created the Great Vilayet Court (Veliki vilajetski sud), as some kind of the Ministry of Justice. 
two important laws, on the basis of which judicial proceedings took place during I Serbian uprising, were the 
Law of Prota Mateja and the Code of Karađorđe.

Supreme judiciary institution before the Constitution of Sretenje in 1835 had been the national Serbian 
Court in Kragujevac, often called the national Court. It was abolished in 1835 and its duties passed to the Sovjet, 
divided into regulative and judicial department. the Great Court had existed since 1837, and so Serbia of that 
time had five-level judiciary – communal courts, magistrate courts (district courts), the Great Court, the Sovjet, 
the prince. First district courts were established in 1823, 1824, 1826, 1827 and 1833.

the Constitution of 1838 anticipated the Court of appeal, as a court of the third degree, which was situated 
in the capital. It strictly inspected and judged lawsuits that passed through lower courts. In that way, three kinds 
of courts were established: communal, district first-degree courts and the Court of appeal in the state capital. 
until the Constitution of 1838, judicial authority had not been independent and it overlapped with the police. 
authority of cassation was in the hands of the prince.

Judicial independence was not directly prescribed by the Constitution of 1838, but it contained some regula-
tions which were to ensure judicial independence, by dividing judicial function from administrative and giving 
strength to professional expertise of judges. but, judicial independence was relative and quite undetermined.

by the end of 1838, the Merchant Court was founded in belgrade, which was in operation for less than 
two months. belgrade was the residence of the First-degree Court for belgrade town (Prvostepeni sud za varoš 
beograd) since 1841. It had jurisdiction over lawsuits among citizens from inner parts of the country and for-
eigners who lived in belgrade.

Communal courts consisted of the president and two members and had jurisdiction for handling civil law-
suits higher than 100 coins (groša) and criminal matters for which the punishment was higher than 10 strikes 
by a stick or if the punishment of 3 days of prison was not administered.

district or the first-degree courts consisted of the president, three members and suitable personnel, with 
jurisdiction to question and judge in the first degree civil lawsuits, criminal acts and merchant lawsuits that 
were not under jurisdiction of communal courts.

the Court of appeal considered the second degree acts judged by district courts in the first degree.
the party which defended the Constitution of 1838 started to have influence on the state affairs just after the 

Constitution had been accepted, and it became unquestionable after the party brought aleksandar Karađorđević 
(ruled 1842-1858) to the Serbian throne. the basic idea was to ensure everybody’s private property; written laws 
and organized judiciary were needed. the first years of the Serbian judiciary organization after the Constitution 
were the basics, with first laws which founded judicial instances and jurisdiction of the Ministry of Justice, and 
circulars, by which the Ministry interpreted application of such laws in courts. Many of legal regulations were 
missing – the Civil Code appeared in 1844, and the first code of judicial proceedings in 1853. there was still 
a lot of work to be done on the judiciary organization, and it shaped its final form by the end of the rule of 
aleksandar Karađorđević.

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( ев. бр. 177014).
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ПОДАЦИ О БЕРАТИМА АРХИЈЕРЕЈА ПЕЋКЕ И 
ОХРИДСКЕ АРХИЕПИСКОПИЈЕ 

У ДЕФТЕРУ ПРИХОДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЦРКВЕНИХ МУКАТА 
(BOA, KK 2542-33)

Апстракт: На основу одломка из садржаја једне пореске књиге, која је настала у првим де-
ценијама XVIII века, начињен је покушај да се Пећка и Охридска архиепископија прикажу 
из угла централне отоманске администрације, као и да се укаже на специфична идеолошка 
и правна схватања владајућих елита, које су православне цркве у својој држави посматрале 
као фискалне установе. 

Кључне речи: патријаршија, архиепископија, берати, дефтери, црквена муката.

* * *

У Архиву Председништва владе у Истанбулу1 чува се један број свезака или, како би се 
на турском језику рекло – дефтера (тур. defter), које су службеници централне отоманске 
администрације у Цариграду, током друге половине XVII и у XVIII веку, користили за вођење 
фискалних послова с црквеном јерархијом на територији целе државе. Ове свеске могу се 
сврстати у две групе. Једну групу сачињавају збирке преписа наређењâ, која су у одређеном 
временском периоду из канцеларија дефтердара или великог везира упућивана органима 
локалне управе (кадијама, беглербеговима, санџакбеговима) или начелницима надлежних 
установа у Цариграду. Израда оваквих дефтера није била реткост у канцеларијама турске 
централне власти, па се у науци за њих усталио и посебан термин – дефтери наређења (тур. 
a.kām defterleri).2

1  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (у даљем тексту: BOA).

2  Колико је нама познато до сада је делимично објављен само један овакав дефтер. Реч је о дефтеру 
BOA, Kamil Kepeci (у даљем тексту: КК) 2540, који садржи наређења издата између 25. мухарема 1167. 
(22. новембра 1753) и 14. џумадалевела 1169. (15. фебруара 1756). Из овог дефтера Љиљана Чолић 
издвојила је и критички објавила текстове наређења, која се односе на Пећку патријаршију. Љиља-
на Чолић, Пећка патријаршија под управом патријарха Гаврила другог (трећег) (1753-1755), Београд, 
1998, 8-9. и даље.
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Друга група свезака условно би се могла назвати – дефтерима прихода, будући да су оне 
превасходно биле намењене за књижење доспелих новчаних уплата, које су православни, 
али и понеки римокатолички јерарси, из свих крајева државе – из европе, Азије и Африке, 
доносили у Цариград и на тај начин стицали право да обављају верску службу. 

Да би се садржај ових свезака могао правилно тумачити, треба имати на уму да су ар-
хијереји за султанове хришћанске поданике били искључиво духовни пастири, док су пред 
институцијама отоманске власти на првом месту били порески обвезници. Oва чињеница 
кључ je за разумевање у науци још увек недовољно јасно уочене појаве, да су турски чинов-
ници и припадници клера поједине изразе, који су припадали језику цркве, користили у 
различитим значењима, при чему те разлике нису биле формалне, већ суштинске природе. 
Овом приликом кратко ћемо се задржати на појашњењу разлика у значењу неких термина, 
који се појављују у дефтерима тзв. Канцеларије црквених муката (тур. Qalem-i Muqā,a8-i 
Pisqopōs), а пре свега, на термину патријарх, који је турска администрација највише удаљила 
од његовог изворног значења.

Патријарх - патријаршија (тур. patrīq – patrīqliq)

У време док је Српска патријаршија постојала као аутокефална црква, дакле у раздобљу 
између средине XVI века и 1766. године, турске фискалне власти правиле су разлику између 
двеју група архијереја. Једну групу називали су патријарсима (тур. pa,rīq), а у другу групу 
сврставали су митрополите, епископе, владике или, када је реч о јерменској цркви, мерхасе. 

Патријарси (ову реч писаћемо курзивом сваки пут када означава установу у турском 
фискалном систему) су били закупци државних прихода. Посматрано са становишта др-
жаве, они су у закупу (тур. iltizām) држали приходе које су остваривали обављањем верске 
службе. Ове приходе власти су приказивале као групу пореза или такси, па су их, већ сре-
дином XVII века, у правним актима често набрајали као: новац од милостиње (тур. tasaddüq 
aqçeleri), zitiye, %arār-i qassabiyye, затим таксе од венчања, ајазми, панађурâ, као и годишњa 
митрополитска и патријарашка такса (тур. resm), од којих је свака износила по 12 аспри 
од хришћанског домаћинства и по 1 златник од парохијског свештеника. Приходи сваког 
патријарха били су грубо процењени и утврђени као фискална јединица – муката (тур. 
muqā,a8). Свака муката односила се на одређену територију, односно патријаршију, при 
чему су на истој територији могле да постоје и две патријаршије, као што је био случај с 
патријаршијама Грка (tur. rūm, rūmiyān) и Јермена. Да би имали право да убирају поменуте 
порезе, или, посматрано са становишта јерархије – да би им било дозвољено да обављају 
своју верску службу, патријарси су морали да плаћају годишњу закупнину за своју мукату, 
тзв. одсек (тур. kesīm, maq,ū 8). Плаћањем ове дажбине уједно су стицали и право да користе 
црквене објекте и земљишта. Пошто су правно третирани као закупци државних прихода, 
њихова друга обавеза била је да поседују неку врсту уговора о закупу, односно акт о имено-
вању или берат (тур. berāt), који им је на основу поднесене представке издавала централна 
администрација. За издавање берата плаћали су таксу – пешкеш (тур. peşkeş) и, чини се, још 
једну, знатно мању, која је припадала писару и покривала трошкове његовог рада. Скупа с 
годишњим одсеком, пешкеш је представљао значајан новчани издатак, тим пре што су, не-
посредно после промене владара, патријарси имали обавезу да купе нови берат.

Статус патријараха у турском фискалном систему имала је већина старешина самостал-
них православних црквених организација и овај наслов они су користили у комуникацији са 
државним властима независно од титуле, која им је припадала у црквеној хијерархији. тако су 
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овим именом називана четворица источних патријараха (епископи Цариграда, Александрије, 
Антиохије и Јерусалима), али и старешине аутокефалних архиепископија Нове Јустинијане 
(Кипра) и Прве Јустинијане (Охрида), па чак и двојица јерменских епископа, које, узгред 
речено, православна јерархија није сматрала делом своје заједнице. Установа јерменских 
патријараха у Цариграду и Јерусалиму, јасније од било ког другог примера, показује шта 
је за турске власти била патријаршија и колико велика је могла да буде разлика између 
реалне структуре једне црквене организације и представе, која би се о њој могла стећи 
из турских фискалних књига. ту разлику запазио је и забележио и енглески дипломата и 
писац Пол Рико (1628-1700), који је знатан део седме и осме деценије XVII века провео у 
Цариграду и Смирни.3 Према његовом исказу, који потврђују и други извори, јерменском 
црквом управљала су четворица католикоса, са седиштима у ечмиазину, Сису, Ганзасару и 
Ахтамару. Међутим, да би се систем опорезивања јерменске цркве поједноставио и учинио 
ефикаснијим, турске власти именовале су по једног јерменског патријарха у Цариграду и 
Јерусалиму и задужили их фискалним обавезама. Будући да су плаћали дажбине јерменске 
цркве, за отоманске власти они су били и њени поглавари, премда су, са становишта като-
ликоса, били епархијске старешине. Католикоси, пак, који су у очима јерменске заједнице 
били највиши верски поглавари, за отоманске власти, како показују фискалне књиге из друге 
половине XVII и с почетка XVIII века, били су само мерхаси. Очито је, дакле, да су приликом 
организовања фискалних јединица – патријаршија, турске власти, из практичних разлога, 
тежиле да их дефинишу у складу с постојећом структуром самосталних цркава, али, када су 
практични разлози налагали другачије, без много оклевања су их и прилагођавали својим 
фискалним интересима. Невоља за цркву састојала се у томе, што држава јерарсима није 
гарантовала правну заштиту као духовним лицима, већ као закупцима државних прихода, 
тако да је, захваљујући положају који је архијереј имао у турском фискалном систему, ако 
је то желео, уз подршку световне власти, могао насилно да промени и положај у црквеној 
хијерархији. 

то је, свакако, био један од разлога због којих су васељенски патријарси с негодовањем 
примали чињеницу да наслов патријарха носе и православни јерарси, којима, по њиховом 
мишљењу, то достојанство није припадало. Али, укорењена схватања отоманска админи-
страција није лако напуштала. тако је, на пример, у турским изворима из прве половине 
XVII века, кипарски архиепископ доследно називан патријархом. Од почетка XVIII столећа, 
вероватно под утицајем васељенског патријарха, у службену употребу почиње да продире 
нови израз – баш-пископос, што је био турски превод термина – архиепископ. Ипак, пре него 
што је, пред крај XVIII столећа, нова реч овладала фискалним актима, пореска јединица, 

3  It is true, that at Constantinople, and at Jerusalem, there are those who are called Armenian Patriarchs, 
but they are titular only, made to please and content the Turks: who have judged it necessary and agreeable to 
the Armenian Faith, or rather to their own, that Patriarchs should remain in those places; and therefore have 
enjoined them to constitute such under that notion; by which means, the Armenian Church maintaining their 
Representatives at that place, they may always know from whom they may exact the money and Presents at a new 
Invistiture, and may charge on him all those Avanias, or false pretences, which they find most agreeable to their 
own advantage: Otherwise, I say, these Patriarchs are but titular, and are in reality, no other than Deputies and 
Suffragans of the Patriarch, as are those at Smyrna or Angora, where Trade hath convocated great number of the 
Armenian Nation; or rather, they may be more properly called Bishops under those Patriarches, having the name 
of Martabet, which in their Language signifies a Superintendent, or Overseer of the Church. Paul ricaout, The 
Present State of the Greek and Armenian Churches,London, 1679, 390-392.
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коју је у закупу држао архиепископ Нове Јустинијане, често је навођена као патријаршија 
баш-пископоса.

Поглавар српске цркве – пећки архиепископ, од средине XIV века носио је и црквену 
титулу – патријарх свих Срба (с одређеним прекидима у време турске власти, ова титула у 
употреби се одржала до данашњих дана), уз коју су повремено додавани и други елементи 
(Бугара, Западног поморја, Северних страна и др). Она је настала 1346. године, када је на 
државном сабору у Скопљу, којем су присуствовали и тадашњи бугарски патријарх Симеон, 
охридски архиепископ Никола, представници Васељенске патријаршије и светогорских мана-
стира, цар Стефан Душан (1345-1355) пећког архиепископа Јоаникија (1338-1354) прогласио 
за највишег по достојанству јерарха у својој држави, у чијем се саставу, поред Пећке, тада 
налазила и Охридска, и неке епархије Цариградске архиепископије.4 Држећи се традиција 
средњевековне државности, поглавари српске цркве употребљавали су ову титулу и у време 
турске власти (1557-1766). Ове традиције средином XV века биле су живе и у грчком свету, 
с обзиром да је васељенски патријарх Генадије Схоларије (прва управа: 1454-1456) српском 
деспоту Ђурђу (1427-1456) давао чак и канонске савете у вези с избором новог српског 
патријарха.5 Средином XVII столећа, међу источним патријарсима владало је мишљење да 
пећки архиепископи право на патријарашку титулу темеље на своме положају у турском 
фискалном систему. За турске власти, старешине српске цркве такође су били само закупци 
мукате, и називани су пећким патријарсима. тај наслов, међутим, поглавари српске цркве 
никада нису користили у званичним актима.

Једно речито сведочанство о начину на који су српску патријарашку титулу схватали срп-
ски, а како грчки јерарси, као и о несугласицама, које је међу православним јерарсима умела 
да подстакне турска пореска терминологија, сачувано је захваљујући недоумици непознатог 
руског чиновника. Овај чиновник добио је у лето 1644. године налог од цара Алексеја I (1645-
1676), да састави писмо за српског патријарха Максима (1655-1680). Пошто никада раније 
није писао српском патријарху, а није добио упутство како треба да га титулира, обратио се 
за савет двојици архијереја, који су недавно дошли са запада. Бивши митрополит Газе, Пајсије 
Лигарид, одговорио му је недвосмислено, да пећког, као ни охридског архиепископа, не треба 
титулисати као патријархе, јер су им овај наслов дали турци. С друге стране, бивши вршачки 
владика теодосије, родом Србин, који се настанио у Русији и, свакако, познавао прилике у 
српској цркви боље од било кога другог у Русији, сугерисао је да треба да се употреби титула 
– милошћу Божјом архиепископ пећки и патријарх свих Срба и Бугара, Западног поморја и 
Северних страна. Свога дојакошњег духовног старешину ни владика теодосије није сматрао 
пећким патријархом, већ патријархом Срба и Бугара.6

4  Ђ. Слијепчевић, историја Српске православне цркве. Прва књига. Од покрштавања Срба до краја 
XVIII века, Београд, 2002, 160 и даље. 

5  e. v. dobschütz, Ein Schreiben des Patriarchen Gennadios Scholarios an den Fürsten Georg von Serbien, 
Archiv für slavische Philologie, Band 27, Heft 2 (1905), 246-257; Д. Анастасијевић, Питање најпобожнијег 
Деспота српског, Господина Ђурђа, Његовој Светости Васиљенском патријарху Господину Генадију 
Схоларију – одговори Патријархови, Гласник Српске православне цркве, год. 27, бр. 10,11 и 12 (1946), 
219-223.

6  [7]172-го (1664) июля в 15 день указал великий государь царь и вел. кн. Алексея Михайлович всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец послать свою великого государя грамоту к Максиму, па-
триарху Сербскому, а как к нему писать, и того в Посольском приказе не сыскано. А митрополит 
того сербского патриарха Феодосей прислал письмо, как к нему, патриарху, писать. А в письме ево 
написано: Максим, Божиею милостию архиепископ Пекский и патриарх всем сербяаном и болгаром, 
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Митрополит, епископ, владика (тур. metrepōlīd, pisqopōs, ivlādiqa)

Митрополити, епископи и владике у турском пореском систему схватани су као лица 
која помажу патријарху у сакупљању пореских давања од хришћанског становништва, па су 
и они били обавезни да поседују берат, с тим што су таксе за њихово издавање биле знатно 
ниже од патријарашких. Док је пешкеш за издавање берата за пећког и охридског патријарха 
износио по 100.000 аспри, њихови јерарси плаћали су између 700 и неколико хиљада аспри, 
у зависности од величине и насељености епархије, којом су управљали. 

За разлику од термина патријарх, у коришћењу ова три термина турска администрација 
била је знатно ближа јерарсима и чини се да их је у пореским књигама углавном бележила 
онако како су им се они представљали. Из сачуване пореске документације тешко је приме-
тити да је постојала било каква разлика у правном значењу ових појмова. Сва је прилика да 
су за турске чиновнике то била три синонима, који су, појединачно посматрано, за њих имали 
исту правну вредност. У црквеној терминологији, нарочито када је у питању Васељенска 
патријаршија са својим бројним епархијама и сложеном организацијом, те разлике нису 
биле формалне. Појединим митрополитима на њеном подручју могли су да буду подређени 
други епископи, што није био случај у Српској патријаршији, где су митрополитска звања 
била само почасна звања неких епархијских старешина. 
  

Канцеларија црквених муката и дефтери прихода

С обзиром да су турске власти јерархију третирале као фискалне обвезнике и сакупљаче 
државних прихода, разумљиво је и да су јерарси потпадали под надлежност централне фи-
нансијске управе. Све представке, молбе и жалбе које су подносили Канеларији црквених 
муката, решавао је некада дефтердар другог, а некада њему претпостављени дефтердар првог 
одељења – високи државни службеници, који су се налазили на челу турског фискалног 
система и били одговорни за управљање државним финансијама.7 Дефтердари су издавали 
наређења у вези с њиховим именовањима, њиховим међусобним споровима и парницама с 
трећим лицима. Они су решавали практично сва питања, која данас чине историју Пећке и 

Западного Помория и Северным странам. А газской Паисей митрополит сказал, как изволит великий 
государь к сербскому архиепископу отписать, и то де буди на ево, великаго государя воле. А ему де 
митрополиту мнитца, что к нему писать так: Максиму, Божиею милостию архиепископу Пекскому 
и Сербскому. А что де митрополит Феодосей ево пишет патриархом Западного Помория и Северным 
странам, и то де пишет он ево почитая, что он области ево. А он де несть патриарх, и от вселен-
ских патриарх не посвящен, а имяннуюца де он да другой ахридонской патриархи собою и по мзде од 
турского. Ст. М. Димитријевић, Прилози расправи „Одношаји пећских патријараха с Русијом у XVII. 
веку“ у Гласу LVIII и LX, Споменик СКА 38 (1900), 67; Москва – Србија, Београд – Русија, документа и 
материјали, Том 1, Друштвене и политичке везе XVI – XVIII век, приредили С. Долгова и др, Београд 
– Москва, 2009, 308.

7  О Канцеларији црквених муката вид. Р. тричковић, Српска црква средином XVII века, Глас 
САНУ 320, Одељење историјских наука 2, Београд, 1980, 61 и даље. О функцији дефтердара: B. Lewis, 
Daftardār, /y:/ The encyclopaedia of Islam, new edition, ed. B. Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht, volume II 
C–G, Leiden 1991, 83; Historija osmanske države i civilizacije, I, pripredio e. İhsanoğlu, Sarajevo, 2004, 
204–207.
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Охридске патријаршије, а само у изузетним случајевима поједине представке на решавање 
су прослеђивали великом везиру.8

Садржај решених представки администрација је у скраћеном облику бележила у дефтере 
наређења, а текуће послове водила је на основу дефтера прихода. Садржај и структура дефте-
ра прихода сложени су и специфични управо онолико колико су сложени и специфични били 
послови, који су спадали у делокруг рада Канцеларије црквених муката. Основна намена била 
им је да чиновницима омогуће тачан преглед фискалних обавеза за сваког јерарха у држави, 
увид у динамику њихових уплата и дуговања, као и да, приликом пријема молбе или жалбе 
неког јерарха, омогуће брзу идентификацију подносиоца представке и правни статус лицâ 
која се у представци помињу, на основу чега су, потом, виши органи власти доносили одго-
варајуће одлуке. Иако су они, као што је већ речено, у основи били рачуноводствене књиге, 
у којима су евидентиране уплате пореских обавеза црквене јерархије, у њима се могу наћи 
и подаци о појединачним задужењима фискалним обавезама архијереја; важније одлуке и 
наређења, којима је држава потврђивала или уносила измене у њихов појединачни фискални 
и правни статус; печати паријараха, који су коришћени за идентификацију подносилаца 
представки и др.

Једна од најважнијих целина, која се може наћи у сваком од десетак до сада пронађених 
дефтера прихода, јесу спискови берата издатих припадницима црквене јерархије. Логично 
би било очекивати да ови спискови, с подацима, који су систематизовани по патријаршија-
ма, приказују структуру целокупне црквене организације на простору отоманске државе. 
Међутим, после пажљиве анализе, уочава се да структуре, које откривају турске пореске 
књиге, нису увек и у свему подударне с постојећим историјским знањима, изведеним из 
домаћих извора. то не значи нужно да садржаји дефтера нису тачни, а нарочито, да нису 
употребљиви за изучавање историје цркве, јер они и нису настали с намером да прикажу 
структуру цркве, већ структуру једног сегмента турског пореског система. У даљем тексту 
приказаћемо како је ова структура изгледала према једном турском фискалном регистру, 
који је састављен у хиџретском месецу зилкади 1103. године [15. јул – 13. август 1692].
 

8  Један од таквих примера забележен је почетком септембра 1645, када је у исто време више лица 
молило да им се изда берат за митрополију Темишвара, Бечкерека и Чанада. Уместо да изда наређење 
о издавању берата митрополиту Јосифу, тадашњи дефтердар његову представку проследио је великом 
везиру. том приликом сачувана је врло значајна напомена о начину настанка црквене мукате Пећке 
патријаршија: Споменута патријаршија постала је од стране његове екселенције великог везира. Уко-
лико споменути монах Јоасаф жели некакав берат и емр, никаква исправа да му се не даје док се велики 
везир о томе не обавести, Р. тричковић, нав. дело, 156.
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[ОДЛОМАК ИЗ ДЕФТЕРА ПРИХОДА – ВОА, КК 2542-33]

[стр. 24a]

ПАТРИЈАРШИЈА НЕВЕРНИКА ОБЛАСТИ ПЕЋ 

и њено подручје;

у обавези монаха Калиника, који је патријарх поменуте области од првог дана реџеба 1102. го-
дине [31. март 1691]; на основу личне представке.

Пешкеш стари: 100.000 [аспри]

Државној благајни сваке године одсеком даје:

                                                 [стари износ] 100.000 [аспри]

смањење на основу узвишеног наређења: 30.000 [аспри]

                                                   [нови износ]: 70.000 [аспри]9

Митрополија неверника области Врање и њено подручје; у обавези монаха Јосифа; од 11. џе-
мазилевела 1054. године [16. јул 1644]; пешкеш стари: 4.400 [аспри].10

Митрополија неверника области Дупница, Разлог, Самоков, Ихтиман и њено подручје; у 
обавези монаха Неофита; на основу представке пећког патријарха; пешкеш стари: 5.700 
[аспри].11

[стр. 24б]

Митрополија неверника области Ужице и њено подручје; у обавези монаха Григорија, који 
је владика поменуте области од 16. шевала 1085. године [13. јануар 1675]; пешкеш стари: 
3.600 [аспри].12

9  Pa>rīqliq kefere-i vilāyet-i İpek ve tevābi =-i-hā der-=ühde-i Qālinīqōs nām rāhib kī pa"rīq mezbur el-vāq=i fī 
ġurre-i Receb sene 1102. be-cihet-i =arż-i #āl-i #ōd; peşkeş-i qadīm: 100.000 [aqçe];  ber-vech-i maq"ū= be-teslīm-i 
$azīne-i =āmire fī sene: 100.000 [aqçe]; tenzīl şüde ba-fermān-i =alī: 30.000 [aqçe]; 70.000 [aqçe].

10  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i İvrānīye ve tevābi8-i-hā der-8ühde-i Yāsif  nām rāhib el-vāq8i fī 11. Ca sene 
1054. Peşkeş-i qadīm 4740 [aqçe].  Иста белешка налази се и у дефтеру прихода Канцеларије црквених 
муката из средине XVII века (ВОА, КК 2539). Уп. Р.тричковић, нав. дело, 144-145.

11  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Dūpnıçe ve Rāzloq ve Camāqōv ve İhtimān ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i 
Nāvafītōs  nām rāhib be-cihet-i =arż-i pa"rīq-i İpek. Peşkeş-i qadīm 5.700 [aqçe]. 
12  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Ujōjīçе (!) ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Līqōrīye nām rāhib ivlādīqa mezbūr 
el-vāq=i fī 16. L sene 1085. Peşkeş-i qadīm 3.600 [aqçe].
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Митрополија неверника области Херцеговина и њено подручје; у обавези монаха Авакума; 
од 4. мухарема 1086. године [31. март 1675]; пешкеш стари: 6.000 [аспри].13

Митрополија области Јадар, Сокол и њено подручје; у обавези монаха Ананија, који је вла-
дика поменуте области од 7. џемазилевела 1082. године [11. септембар 1671]; пешкеш стари: 
3.600 [аспри].14

[стр. 25а]

Митрополија кадилука Куршумлија и Прокупље; у обавези монаха Јефтимија; од 26. џема-
зилевела 1085. године [28. август 1674]; пешкеш стари: 2.500 [аспри].15

Митрополија области Скопље и њено подручје; у обавези монаха Јефтимија; од 3. мухарема 
1097. године [30. новембар 1685]; на основу представке пећког патријарха; пешкеш стари: 
5.600 [аспри].16

Митрополија неверника области Ниш и њено подручје; у обавези монаха Јефтимија, који 
је владика поменуте области од 19. мухарема 1096. године [26. децембар 1684]; на основу 
представке пећког патријарха; пешкеш стари: 4.000 [аспри].17

[стр. 25б]

Митрополија неверника области Ресава и Голубац и њено подручје; у обавези монаха 
Јоаникија; од последњег дана зулхиџе 1087. године [5. март 1677]; на основу представке 
пећког патријарха; пешкеш стари: 5.000 [аспри].18

Митрополија неверника области Радомир и њено подручје; у обавези монаха Ананија; од 22. 
ребиулевела 1073. године [2. јануар 1663]; пешкеш стари: 8.000 [аспри].19

13  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Hersek ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Avāqum nām rāhib el-vāq=i fī 4. M sene 
1086. Peşkeş-i qadīm 6.000 [aqçe].

14  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Yādra ve ?ōnqōl (!) ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Anānīye nām rāhib kī ivlādīqa 
mezbūr el-vāq=i fī 7. Ca sene 1082. Peşkeş-i qadīm 3.600 [aqçe].

15  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i qa%ā-i Qūrşūnlu ve Ürgüb der-=ühde-i Yeftīmīye nām rāhib el-vāq=i fī 26. Ca 
sene 1085. Peşkeş-i qadīm 2.500 [aqçe].

16  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Üsküb ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Yeftimīye nām rāhib el-vāq=i fī 3. M sene 
[10]97. be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i İpek. Peşkeş-i qadīm 5.600 [aqçe].

17  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Nīş ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Yeftimīye nām rāhib ivlādīqa-i m[ezbūr] el-
vāq‘i fī 19. M sene 1096. be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i İpek. Peşkeş-i qadīm 4.000 [aqçe].

18  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Resava ve Gūgercinlik ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Yenāki nām rāhib el-vāq=i 
fī sel#-i Z sene 1087. be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i İpek. Peşkeş-i qadīm 5.000 [aqçe].

19  Metrepōlīdliq kefere-i nā#īye-i Rādōmīr ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Anānīye nām rāhib el-vāq=i fī 22. Ra 
sene 1072. Peşkeş-i qadīm 8.000 [aqçe].
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Митрополија неверника области Пожега и Зачесна и њено подручје; у обавези мона-
ха Василија; од 25. реџеба 1080. године [19. децембар 1669]; на основу представке пећког 
патријарха; пешкеш стари: 1.440 [аспри].20

[стр. 26а]

Митрополија неверника области Сегедин и њено подручје; у обавези монаха Јефтимија; од 
20. зулкаде 1090. године [23. децембар 1679]; пешкеш стари: 800 [аспри].21

Митрополија неверника области Параћин и Рудник и њено подручје; у обавези монаха 
Мардарија; од 8. мухарема 1068. године [16. октобар 1657]; пешкеш стари: 1.500 [аспри].22

Митрополија неверника области Темишвар, Бечкерек, Чанад и њено подручје; у обавези мо-
наха Михајла; од 20. џемазилевела 1090. године [29. јун 1679]; пешкеш стари: 5.000 [аспри].23

[стр. 26б]

Митрополија неверника области Нови Пазар, Нова Варош и њено подручје; у обавези монаха 
[нечитко]; од 19. џемазилевела 1097. године [13. април 1686]; пешкеш стари: 6.000 [аспри].24

Митрополија неверника области Беласица и Вучитрн и њено подручје; у обавези монаха 
Виктора; пешкеш стари: 3.200 [аспри].25

Митрополија неверника области Смедерево, Чачак, Пожега, Паланка, Гроцка и њено подручје; 
у обавези монаха Михајла; од 27. ребиулахира 1087. године [9. јул 1676]; пешкеш стари: 1.500 
[аспри].26

20  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Pōjeġa ve Zāçesna ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Vā&īlīye nām rāhib el-vāq=i fī 
25. Receb sene 1080. be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i mezbūr. Peşkeş-i qadīm 1.340 [aqçe].

21  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Segedīn ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Yeftimīye nām rāhib el-vāq=i fī 20. Za 
sene 1090. Peşkeş-i qadīm 800 [aqçe].

22  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Parakīn ve Rūdnik ve tevābi=-i-hā. der-=ühde-i Mārdōniye nām rāhib el-vāq=i 
fī 8. M sene 1068. Peşkeş-i qadīm 00 [aqçe].

23  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i !amışvār ve Beçkerek ve Çanād ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Mī$āl nām rāhib 
el-vāq=i fī 20. Ca sene 1090. Peşkeş-i qadīm 5.000 [aqçe].

24  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Yeñī Pāzār ve Yeñī Vārōş ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i diġer [нечитко] nām 
rāhib el-vāq=i fī 19. Ca sene 1097. Peşkeş-i qadīm 6.000 [aqçe].

25  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Belasiçe ve Vılçitrīn ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Viqtōr nām rāhib. Peşkeş-i 
qadīm 3.200 [aqçe]. Иста забелешка у: Р. тричковић, нав. дело, 158.

26  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Semendere ve Çāçqa ve Pōjeġa ve Pālanqa ve Hi&ārciq ve tevābi=-i-hā der-
=ühde-i Mī#āyīl nām rāhib el-vāq=i fī 27. R sene 1087. Peşkeş-i qadīm 1.500 [aqçe].



186 СРПСКе СтУДИЈе  I / SerBIAn StudIeS I  

[стр. 27а]

Митрополија неверника области Црна Гора и њено подручје; у обавези монаха Мардарија; 
од 24. ребиулахира 1061. године [16. април 1651]; пешкеш стари: 800 [аспри].27

Митрополија неверника области Пријепоље и Пљевља и њено подручје; у обавези монаха 
Авакума; од 5. ребиулевела 1072. године [29. октобар 1661]; пешкеш стари: 2.500 [аспри].28

Митрополија неверника области Модава и Оршава и њено подручје; у обавези монаха 
Антима (?); 18. рамазан 1067. године [30. јун 1657]; пешкеш стари: 3.000 [аспри].29

[стр. 27б]

Митрополија неверника области Липова с кадилуком Ђула; у обавези монаха Исаије; од 8. 
зулкаде 1093. године [8. новембар 1682]; пешкеш стари: 1.800 [аспри].30

Митрополија неверника владичанства Варад и њено подручје; у обавези монаха Симеона; 
од последњег дана мухарема 1084. године [17. мај 1673]; пешкеш стари: 3.000 [аспри].31

Владичанство неверника области Ваљево и њено подручје; у обавези монаха Василија; од 
27. мухарема 1089. године [21. март 1678]; пешкеш стари: [----].32

[стр. 28а]

Митрополија неверника области градa Будимa и њено подручје; у обавези монаха [празно]; 
пешкеш стари: 2.000 [аспри].33

Митрополија неверника области Сигетвар и њено подручје; у обавези монаха [празно]; пеш-
кеш стари: 4.500 [аспри].34

27  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Qaraca !āġ ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Mārdōniye (!) nām rāhib el-vāq=i fī 
24. R sene 1061. Peşkeş-i qadīm 700 [aqçe]. Иста забелешка у: Р. тричковић, нав. дело, 158.

28  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Perepōl ve Tāslica ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Avaqūm nām rāhib el-vāq=i fī 
5. Ra sene 1072. Peşkeş-i qadīm 3.500 [aqçe].

29  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Modāva ve Orşava ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i An>ōs (?) nām rāhib el-vāq=i 
fī 18. N sene 1067. Peşkeş-i qadīm 3.000 [aqçe].

30  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Lipova ma= qa%ā-i Gūla ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i İsāiliye (!) nām rāhib 
el-vāq=i fī 8. Za sene 1093. Peşkeş-i qadīm 1.800 [aqçe].

31  İvlādiqa-i kefere-i vilāyet-i Vārād ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Sīmōn nām rāhib el-vāq=i fī sel#-i M sene 
1084. Peşkeş-i qadīm 3.000 [aqçe].

32  İvlādiqa-i kefere-i vilāyet-i Vālīyeva ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Vā&ilīye nām rāhib el-vāq=i fī 27. M sene 
1089. Peşkeş-i qadīm [...].

33  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i nefs-i Būdīn ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i [...] nām rāhib. Peşkeş-i qadīm 2.000 
[aqçe].

34  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Sigetvār ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i [...] nām rāhib. Peşkeş-i qadīm 2.000 
[aqçe].
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епископија неверника цркве латинских свештеника у санџацима Босна, Клис и Херцеговина 
и њено подручје; у обавези монаха Атанасија; пешкеш стари: 3.600 [аспри].35

[стр. 28б]

Митрополија неверника области Београд и Срем и њено подручје; у обавези монаха Пајсија, 
који је владика поменуте области од 10. рамазана 1090. године [15. октобар 1679]; пешкеш 
стари: 1.080 [аспри].36

[стр. 29а]

ПАТРИЈАРШИЈА НЕВЕРНИКА ОБЛАСТИ ОХРИД

и њено подручје; у Румелији;

у обавези монаха Григорија; уместо монаха Германа, који је смењен; на основу личне пред-
ставке и наређења од 22. џемазилевела 1102. године [21. фебруар 1691];

Пешкеш стари: 100.000 [аспри]

Сваке године државној благајни даје одсек од: 60.000 [аспри].37

Митрополија неверника области Горица, Бихлиште, Опар, Тепеделен, Премеди и њено под-
ручје; у обавези монаха Макарија; на основу представке охридског патријарха; пешкеш ста-
ри: 1.600 [аспри].38

35  Pisqopōsluq kefere-i kenise-i ruhbānān-i Lā>īn der livā-i Bōsna ve Klis ve Hersek ve tevābi=-i-hā [нечитко] 
der-=ühde-i A>anāsīye nām rāhib. Peşkeş-i qadīm 3.500 [aqçe]. У другим дефтерима уписан је датум 8. зул-
хиџа 1093. године [8. децембар 1682].

36  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Belġrād ve Sirem ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Paysiye nām rāhib ivlādīqa-i 
vilāyet-i mezbūr el-vāq=i fī 10. N sene 1090. Peşkeş-i qadīm 1.080 [aqçe].

37  Pa>rīqliq kefere-i vilāyet-i O$rī ve tevābi=-i-hā der-i Rūm ėlī der-=ühde-i Ġriġōriyōs nām rāhib becāyeş 
Ġermānōs nām rāhib kī ref = şüde be-cihet-i =arż-i #āl-i #ōd ve bā-fermān-i şerīf el-vāq‘i fī 22. Ca sene 1102; peş-
keş-i qadīm 100.000 [akçe]; kesīm-i #ōdşān-i ber-vech-i maq>ū= be-her sene teslīm-i $azīne dāde fī sene 60.000 
[akçe].

38  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Gōrīçe ve Bihlişte ve Opār ve Depe-delen ve Premedī ve tevābi=-i-hā der-
=ühde-i Maqārōs nām rāhib be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i O$rī. Peşkeş-i qadīm 1.600 [akçe]. Горица – данас Корча 
(алб. Korçë), град и средиште округа у југоисточној Албанији; Бихлиште – данас Билишти (алб. Bi-
lishti), насеље у југоисточној Албанији, у округу Девол, недалеко од албанско-грчке границе; Опар – 
насеље у близини Корче; тепеделен – данас тепелен (алб. tepelenë), насеље и средиште округа у јужној 
Албанији; Премеди – данас Пермет (алб. Përmet), град и средиште округа у јужној Албанији.
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[стр. 29б]

Митрополија неверника области Арнаутски Београд  и њено подручје; у обавези монаха 
Нектарија; пешкеш стари: 7.000 [аспри].39

Митрополија области Авлона и њено подручје; у обавези монаха [празно]; од [празно]; пеш-
кеш стари: 2.400 [аспри].40

Митрополија неверника тврђаве Арнаутски Београд и њено подручје; у обавези мона-
ха Игњатија; од 15. реџеба 1101. године [24. април 1690]; на основу представке охридског 
патријарха; пешкеш стари: 6.540 [аспри].41

[стр. 30а]

Митрополија неверника области Гребен и њено подручје; у обавези монаха Кирила;  од 8. 
ребиулевела 1089. године [30. април 1678]; стари пешкеш 2.500 [аспри].42

Пископија неверника области Населица и Шишан и њено подручје; у обавези монаха [праз-
но]; пешкеш стари: 2.500 [аспри].43

Митрополија неверника области Манастир без Прилепа и њено подручје; у обавези мо-
наха Григорија; од 22. мухарема 1103. [15. октобар 1691]; на основу представке охридског 
патријарха; пешкеш стари: 4.000 [аспри].44

[стр. 30б]

39  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Ārnavūd Belġrādī ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Neqdārīyōs nām rāhib. Peş-
keş-i qadīm 6.560 [akçe]. Арнаутски Београд – данас Берат (алб. Berat), град у јужном делу централне 
Албаније.

40  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Avlōnīya ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i [...] nām rāhib el-vāq=i [...]. Peşkeş-i 
qadīm 2.400 [akçe]. Авлона – данас Валона (алб. Vlorë), приморски град на југу Албаније.

41  Metrepōlīdliq kefere-i qal=a-i Belġrād Ārnavūd ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i İġnādīyōs nām rāhib el-vāq=i fī 
15. Receb sene 1101. be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i O$rī. Peşkeş-i qadīm 6.560 [akçe].

42  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Grebene ve tevābi=-i-hā tāb=i pa>rīq-i O$rī der-=ühde-i Kīrīlōs nām rāhib el-
vāq=i fī 8. Ra sene 1089. Peşkeş-i qadīm 2.500 [akçe]. Гребен – данас Гревена (грч. Γρεβενά), насеље у северној 
Грчкој.

43  Pisqopōsluq kefere-i vilāyet-i nā#īye-i Nāseliçe ve Şīşān ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i [...] nām rāhib. Peşkeş-i 
qadīm 2.500 [akçe]. Населица – данас Неаполи (грч. Νεάπολη), насеље у северној Грчкој. У прошлости 
је било познато и под називима Лапчиште, Населица и Анаселица. У пописима Црквене канцеларије 
ова епархија обично је бележена као област Selice ve Sisan (Şişan), што указује и на могућу грешку код 
преписивања. Селица је некада била паланка у Анаселичком кадилуку, а данас је то село ератира (грч. 
Εράτυρα). Шишан – данас село Сисани (грч. Σισάνι) у северној Грчкој.

44  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Manāstir ġayr-ėz Prilepe ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Ġriġōriōs nām rāhib el-
vāq‘i fī 22. M sene 1103. be-cihet-i =arż-i pa>rīq-i O$rī. Peşkeş-i qadīm 4.000 [akçe]. Манастир – данас Битољ, 
град у БЈР Македонији.
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Пископија неверника области Населица и Хрупиште и њено подручје; у обавези монаха 
Зосима; од 18. шевала 1096. године [17. септембар 1685]; узео је нов берат због владаревог 
устоличења; од 26. рамазана 1102. године; пешкеш стари: 2.040 [аспри].45 

Владичанство неверника области Џума и Острово и њено подручје; у обавези монаха 
Никодима; од 20. ребиулевела 1084. године [5. јул 1673]; пешкеш стари: 2.400 [аспри].46

Пископија неверника области Караџа Оваси у кадилуку Јениџе Вардар; у обавези монаха 
Нектарија; од [празно]; пешкеш стари: 2.800 [аспри].47

[стр. 31а]

Пископија неверника области Струмица и Негуш и њено подручје; у обавези монаха [нечи-
тко]; од 28. зулкаде 1084. године [6. март 1674]; пешкеш стари: 4.800 [аспри].48

Митрополија неверника области Јениџе Вардар с црквом Ваведења и нахијом Сланица и њено 
подручје; у обавези монаха Германа; пешкеш стари: 25 златника; после тога је повећан 994. 
године [23. децембар 1585 – 11. децембар 1586]; обичајни пешкеш за поменуту митрополију 
је 100 златника; потом је подељена; за област неверника цркве Ваведења и подручна места 
с нахијом Сланица обичајни пешкеш је: 50 златника; за област неверника Јениџе Вардар и 
подручна места обичајни пешкеш је: 50 златника.49

Митрополија неверника области Кесрија с Хрупиштем и њено подручје; у обавези монаха 
Григорија; од 22. мухарема 1103. године [15. октобар 1691]; пешкеш стари: 2.000 [аспри].50

45  Pisqopōsluq kefere-i vilāyet-i Nāseliçe ve Dūrpişte ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Zōsī[mā] nām rāhib el-vāq=i 
fī 18. L sene 1096. Ez-an [sebeb ki] cedīd-i [berāt] sitāde berāyī cülūs-i [hümāyūn] el-vāq=i fī 26. N. sene 1102. 
Peşkeş-i qadīm 2.060 [akçe]. Хрупиште – данас Аргос Орестико (грч.  Άργος Ορεστικό), насеље у северној 
Грчкој.

46  Ivlādiqalıq kefere-i qa%ā-i Cuma=  ve Ostōrova ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Nīqōdīmōs nām rāhib el-vāq=i fī 
20. Ra sene 1084. Peşkeş-i qadīm 2.400 [akçe]. Џума Базари – данас Неа Харавги (грч. Νέα Χαραυγή), село 
у сев. Грчкој. Острово – данас Арниса (грч. Άρνισσα), насеље у сев. Грчкој.

47  Pisqopōsluq kefere-i vilāyet-i Qaraca Ovasī der-i qa%ā-i Yeñīce-i Vārdār der-=ühde-i Neqdāriyōs nām rāhib 
el-vāq=i [...]. Peşkeş-i qadīm 2.800 [akçe]. Караџа Оваси – Моглен (грч. Μογλενά), област у сев. Грчкој. 
Јениџе Вардар – данас Јаница (грч. Γιαννιτσά), град у сев. Грчкој.

48  Pisqopōsluq kefere-i nā#īye-i Ustrumçe ve Negūş ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Gеrqōr (?) nām rāhib el-vāq=i 
fī 28. Za sene 1084. Peşkeş-i qadīm 4.800 [akçe]. Негуш – данас Науса (грч. Νάουσα), насеље у сев. Грчкој.

49  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Yeñīce-i Vārdār ma=a kenīse-i Vavedānye ve nā#īye-i İslāniç ve tevābi=-i-hā 
der-=ühde-i Ġermā[n]ōs nām rāhib; peşkeş-i qadīm sikke-i hasene: 25; badehu ziyāde şüde fī sene 994; =adet-i 
peşkeş-hā-i mezburda ma=a ziyāde hasene-i sikke: 100; minhā ifrāz şüde; kefere-i vilāyet-i kenīse-i [Va]vedānye 
ve tevābi=-i-hā ma=a nā#īye-i İslāniç =adet-i peşkeş hasene-i sikke: 50; kefere-i vilāyet-i Yeñīce-i Vārdār ve tevābi=-
i-hā =adet-i peşkeş hasene-i sikke: 50. Сланица – област у сев. Грчкој (грч. Σλάνιτσα).

50  Metrepōlīdliq kefere-i vilāyet-i Kesrīye ma= Dūrpişte ve tevābi=-i-hā der-=ühde-i Ġriġōriyōs nām rāhib el-
vāq=i fī 22. M. sene 1103. Peşkeş-i qadīm 2.000 [akçe]. Кесрија – Костур, данас Касторија (грч. Καστοριά), 
град у северној Грчкој. 

‘3D'
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DATA ON BERĀTS ISSUED TO ARCHPRIESTS OF THE PEĆ AND OHRID 
ARCHBISHOPRICS IN THE REVENUE DEFTER OF THE BUREAU 

OF CHURCH MUKATAAS (BOA, KK 2542-33)

Summary:

the Archives of the Government Presidency in Istanbul keep a number of record books (turkish: deft-
erler), used by the officials of the central Ottoman administration in Constantinople in the latter half of the 
XVII and in the XVIII century to keep records of fiscal affairs with church authorities throughout the state. 
these record books can be classified into two groups. One group consists of the collections of transcripts 
of orders, sent within a certain period from the of defterdar’s or grand vizier’s offices to local authorities 
(kadis, sancakbeys, beylerbeys) or heads of competent institutions in Constantinople. drawing up of such 
defters was not uncommon in the offices of turkish central authorities and they consequently came to be 
known in science by a special term – defters of orders (a.kām defterleri). the second group of registers 
could conditionally be termed – revenue defters, since they were primarily intended for keeping records 
of due monetary payments which Orthodox hierarchs, but some roman Catholic ones as well, brought to 
Constantinople from all parts of the state – from europe, Asia and Africa and thus acquired the right to 
practice religious service.

In order to be able to interpret the contents of these records correctly, one should keep in mind that 
archpriests were for the sultan’s Christian subjects solely spiritual shepherds, while before the institutions of 
Ottoman administration they were primarily taxpayers, or more precisely – mültezims, contractors of the state 
revenues. this fact is a key for understanding the phenomenon, not yet quite sufficiently noticed in science, 
that turkish officials and clergy used certain terms belonging to ecclesiastical jargon in different meaning, 
with these differences being of substantial rather than of formal nature. At this point we will briefly clarify the 
differences in the meaning of certain terms appearing in defters of the so-called Bureau of Church Mukataas 
(Qalem-i Muqā,a7-i Pisqopōs), notably of the terms patriarch (pa,rīq) and patriarchates (pa,rīqliq), which the 
turkish administration most alienated from its original meaning.

PATRIARCH – PATRIARCHATE (Ottoman: pa,rīq – pa,rīqliq)

At the time when the Serbian Patriarchate existed as an autocephalous church, hence between mid-XVI 
century and 1766, turkish fiscal authorities distinguished between two types of hierarchs. Members of the fırst 
group they denoted by term pa>rīq, and members of the other group by terms – metrepolid, pisqopos, ivladiqa 
or, in case of the Armenian Church – merhasa.

Patriarchs (this word will be italicized whenever it denotes an institution in the turkish fiscal system) 
were tax farmers of public revenues. From the state’s point of view, they were tenants who were assigned the 
right to keep revenues they collected through discharge of their religious service. the authorities presented 
these revenues as a group of taxes or charges and already in mid-XVII century specified them in legal acts 
as: money from charities (ta+addüq aqçeleri), zitiye, %arār-i qassabiyye, than marriage fees, sacred spring fees, 
fair tax, as well as annual metropolitan and patriarchate tax, each of which amounted to 12 aqçe per Christian 
household and 1 gold coin per parish priest. each patriarch’s revenues have been roughly assessed and defined 
as a fiscal unit – mukataa (muqā,a7) and each mukataa referred to a specific territory, i.e. patriarchate, with the 
possibility of two patriarchates existing in the same territory, as was the case with the Greek (rūm, rūmiyān) 
and Armenian patriarchates. to have the right to collect the mentioned taxes or, from the point of church hi-
erarchy, to be allowed to practice their religious service, patriarchs had to pay rent for their mukataa, annually 
fixed sum, so-called kesīm or maq>ū=. By paying this duty they also acquired the right to use church property 
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and land. Since they were treated in the legal sense as lessees of public revenues, their second obligation was 
to have a kind of lease, a document of appointment or berāt, issued by the central administration on the basis 
of their petition. they were due to pay a tribute – peşkeş for the issuance of berāt and, it seems, another, much 
smaller one, which went to the scribe and covered his expenses and work. together with the annual segment, 
peşkeş represented a significant outlay, moreover so since patriarchs had to purchase a new berāt whenever a 
change of ruler occurred.

Most heads of autonomous Orthodox church organisations had the status of patriarchs in the turkish fis-
cal system and they used this title in communication with state authorities irrespective of the title they held in 
ecclesiastical hierarchy. thus, this title was used to refer to four eastern patriarchs (bishops of Constantinople, 
Alexandria, Antioch and Jerusalem), as well as heads of autocephalous archbishoprics of nea Iustiniana 
(Cyprus) and Iustiniana Prima (Ohrid), and even two Armenian bishops whom, by the way, the Orthodox 
bishopric did not consider a part of its community. the institution of Armenian patriarchs in Constantinople 
and Jerusalem shows more clearly than any other example what patriarchate was for turkish authorities and 
how big could the difference be between the actual structure of a church organization and a perception thereof 
that could be derived from turkish fiscal books. that difference was observed and noted by english diplomat 
and author Paul ricaut (1628-1700), who spent most of the 1660s and 1670s in Constantinople and Smyrna. 
According to his statement, corroborated by other sources, the Armenian Church was run by four catholi-
coi, with sees in ecmiazin, Sis, Ganzasar and Ahtamar. However, to simplify the system of taxation of the 
Armenian Church and make it more efficient, the turkish authorities appointed one Armenian patriarch each 
in Constantinople and Jerusalem and charged them with fiscal obligations. Since they paid duties on behalf 
of the Armenian Church, for Ottoman authorities they were its heads, although, from the point of catholicoi, 
they were heads of eparchies. On the other hand, catholicoi, who were considered by the Armenian commu-
nity as supreme religious leaders, were just merhas for Ottoman authorities, as shown by fiscal books from the 
latter half of the 17th and the beginning of the XVIII century. Hence, it is obvious that when organizing fiscal 
units – patriarchates, the turkish authorities, for practical reasons, tended to define them in accordance with 
the existing structure of autonomous churches, but when practical reasons urged otherwise, adjusted them 
without much hesitation to their fiscal interests. the trouble for the church was that the state did not guarantee 
legal protection to hierarchs as spiritual persons, but as tax farmers of public revenues. therefore, owing to the 
position that a hierarch had in the turkish fiscal system, if he wanted, he could, with the support of secular 
authorities, change perforce his position in ecclesiastical hierarchy.

that was certainly among the reasons why ecumenical patriarchs disapproved of the fact that the title of 
patriarch was also borne by Orthodox hierarchs who did not, in their opinion, deserve such dignity. But, the 
Ottoman administration did not easily change its deep-rooted attitudes. thus, for instance, in turkish sources 
from the first half of the XVII century, the Archbishop of Cyprus is consistently referred to as patriarch. Since 
the beginning of the XVIII century, probably under the influence of ecumenical Patriarchs, a new term – baş-
piskopos, which was a turkish translation of the word archbishop – emerged in official use. nevertheless, before 
the new word, towards the end of the XVIII century, prevailed in fiscal documents, the tax unit farmed out to 
archbishop of nea Iustiniana, was often referred to as patriarchate of baş-piskopos.

the head of the Serbian Church – the Archbishop of Peć, since mid-XIV century also bore a regnal title – 
Patriarch of all Serbs (with certain interruptions at the time of turkish rule, this title has been preserved until 
the present day), sometimes with the addition of other elements (of Bulgarians, Western Littoral, northern 
Lands, etc.). It emerged in 1346, when emperor Stefan dušan (1345-1355) at the state council in Skoplje, 
which was attended by then Bulgarian Patriarch Simeon, the Archbishop of Ohrid nikola, representatives of 
ecumenical Patriarchate and Mt. Athos monasteries, proclaimed the Archbishop of Peć Joannicius (1338-1354) 
the highest-ranking hierarch in his state, which at the time encompassed eparchies of Peć, Ohrid and certain 
eparchies of the Archbishopric of Constantinople. Abiding by the tradition of medieval statehood, heads of 
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the Serbian Church used this title even at the time of the turkish rule until 1766. these traditions were also 
preserved in mid-XV century in the Greek community, having in view that ecumenical Patriarch Gennadios 
the Scholar (first tenure: 1454-1456) even gave canonical advice to Serbian despot djuradj (1427-1456) relat-
ing to the election of the new Serbian Patriarch. In mid-XVII century among eastern patriarchs prevailed an 
opinion that archbishops of Peć derive their right to patriarch’s title from their position in the turkish fiscal 
system. For turkish authorities, heads of the Serbian Church were only tax farmers of mukataa and were re-
ferred to as patriarchs of Peć. However, heads of the Serbian Church have never used that title in official acts.

An illustrative evidence of how Serbian patriarch’s title was understood by the Serbian and how by the 
Greek hierarchs and of disagreements that turkish tax terminology could incite among Orthodox hierarchs 
is preserved owing to a dilemma faced by an unknown russian clerk. In the summer of 1644 tzar Alexey I 
(1645-1676) ordered this official to draw up a letter for the Serbian Patriarch Maxim (1655-1680). Since he has 
never before written to a Serbian Patriarch, and received no instructions as to how he should address him, he 
turned for advice to two archpriests who recently came from the West. Former Metropolitan of Gaza, Paisius 
Ligarid, answered him unequivocally that neither the Archbishop of Peć nor the Archbishop of Ohrid should 
be addressed as patriarchs, because these were titles conferred to them by the turks. On the other hand, former 
Bishop theodosius of Vršac, a Serb by birth who settled in russia and certainly was more familiar with the 
circumstances in the Serbian Church than anyone else in russia, suggested that the following title should be 
used – by the grace of God Archbishop of Peć and Patriarch of all Serbs and Bulgarians, Western Littoral and 
Northern Lands. Bishop theodosius, therefore, did not consider his former spiritual leader the Patriarch of 
Peć, but the Patriarch of Serbs and Bulgarians.

METROPOLITAN, BISHOP, VLADIKA (Ottoman: metrepōlīd, pisqopōs, ivlādiqa)

Metropolitans, bishops or vladikas were regarded in the turkish tax system as persons assisting the patri-
arch in collecting tax from Christian population, hence they were also obliged to possess a berāt. However, 
charges for its issuance were significantly lower than for the issuance of the respective document for a patri-
arch. While peşkeş for issuing a berāt for the patriarchs of Peć and Ohrid amounted to 100,000 aqçe each, their 
hierarchs paid between 700 and several thousand aqçe, depending on the size and population of the eparchy 
they governed.

unlike the term patriarch, the turkish administration was much closer to the clergy regarding the use of 
these three terms. It seems that the scribes usually noted in tax books the titles used by the hierarchs to intro-
duce themselves. From the preserved tax documentation one can hardly observe any difference in the legal 
meaning of these terms. In all likelihood turkish officials considered these to be three synonyms that, regarded 
individually, had equal legal value for them. In ecclesiastical terminology, particularly when the ecumenical 
Patriarchate is concerned, with its numerous eparchies and complex organisation, these differences have not 
been formal. Certain metropolitans in its territory could have other bishops under their authority, unlike the 
Serbian Patriarchate, where metropolitan titles were only honorary titles of certain diocese heads.

BUREAU OF CHURCH MUKATAAS AND REVENUE DEFTERS

Since turkish authorities treated hierarchs as taxpayers and collectors of public revenues, it is quite un-
derstandable that hierarchs were subject to the authority of central financial administration. All petitions, 
applications and complaints they submitted to the Bureau of Church Mukataa have been handled sometimes 
by the defterdar of the second bureau, and sometimes his superior – defterdar of the first bureau, high state 
officials, who were at the helm of the turkish fiscal system and were in charge of managing public finances. 
defterdars issued orders relating to their appointments, their mutual disputes and litigations with third parties. 
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they solved practically all issues which now constitute the history of the Patriarchate of Peć and the Patriarchate 
of Ohrid, and only in exceptional circumstances forwarded certain petitions to the Grand Visier for decision.

the administration recorded the contents of solved petitions in abbreviated form in defters of orders, and 
made notes of its day-to-day operations in revenue defters. the contents and structure of revenue defters de-
pended on the complexity and specific nature of affairs in the competence of the Bureau of Church Mukataas. 
the main purpose of these records was to provide the clerks with accurate status of fiscal liabilities for each 
hierarch in the state, insight into the time schedule of their payments and outstanding debts and, in the event 
of a request or complaint submitted by a hierarch, to be able to quickly identify the applicant and establish the 
legal status of persons mentioned in the petition, on the basis of which higher authorities then made relevant 
decisions. Although they were, as already mentioned, primarily accounting books, serving to record payment 
of due taxes by church hierarchy, they also contain data on individual debits of archpriests for fiscal liabilities; 
major decisions and orders, by which the state confirmed or changed their individual fiscal and legal status; 
seals of patriarchs that were used for identification of applicants, etc.

One of the main segments that every hitherto found revenue defter contains is a list of berats issued to 
members of church hierarchy. One could reasonably expect that these lists, with data systematized by patriarch-
ates, show the structure of the entire ecclesiastical organization in the territory of the Ottoman state. However, 
after careful analysis, one can notice that structures revealed by turkish tax books are not always and in every 
respect identical to existing historical knowledge, derived from domestic sources. this does not necessarily 
mean that the contents of defters are not accurate, and particularly that they are not practicable for the study 
of church history, because they have been created not with an intention to present the church structure, but the 
structure of a segment of turkish fiscal system. On the following pages one can see how that structure looks 
in the fiscal register created on Eī l-qa7de 1103. [15. July – 13. August 1692].

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( ев. бр. 177014).
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Славиша Недељковић
Филозофски факултет

Ниш

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (1895–1905).
У ВРТЛОГУ АНАРХИЈЕ И БЕЗВЛАШЋА

Апстракт: Рад се бави проблемима на Косову и Метохији, изазваним слабљењем централне 
власти у Турском царству, у последњој деценији 19. и почетком 20. века. Дестабилизација 
Турске директно је утицала на погоршавање положаја српског народа на поменутој терито-
рији. Лична и имовинска сигурност Срба биле су озбиљно угрожене,  а бројним притисци-
ма Срби су приморавани да напусте свој дом. У атмосфери општег безвлашћа, деловања и 
утицаји великих сила су знатно појачани. Упркос промовисању заједничког наступа у циљу 
спровођења реформи у Турској, иза активности великих сила крила се дубока подељеност 
интереса у погледу решавања Источног питања.

Кључне речи: Косово, Метохија, Србија, српски народ, Турска, Арбанаси, Аустроугарска, 
Порта, зулуми, политика, реформе, велике силе.

* * *

Средином деведесетих година 19. века у Турској је избила велика криза која је потрајала 
неколико година а која је била изазвана ослободилачким покретима грчког и јерменског на-
рода. Тако је први пут после 1878. године, упркос намери већине европских сила да се таква 
криза не понови, било поново отворено Источно питање. Јуна 1894. године на Криту је дошло 
до национално-ослободилачког покрета Грка, који су од турских власти тражили реформу 
пореза и постављање свог хришћанског гувернера. Постављање Александра Каратеодори-
паше за критског валију 1895. године изазвало је велико незадовољство критских Турака, што 
је резултирало прогоном грчког острвског становништва. Критски Грци су на то одговорили 
организовањем устаничких комитета широм острва, стварањем своје епитропије, тражећи 
при том помоћ од Краљевине Грчке.1 Упоредо са захтевима Крићана те 1894. године дошло 
је и до покрета јерменског становништва у Турској. На ослободилачке тежње Јермена турске 
власти су у августу 1894. године одговориле крвавим покољем јерменског становништва у 
Малој Азији.2 Јерменско питање у Турској изазвало је активније ангажовање Енглеске. Када 

1  Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804–1914, Београд, 1995, 109.

2  М. Војводић, Путеви српске дипломатије, Београд, 1999, 93.
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је у јесен 1895. године дошло до нових погрома јерменског становништва у којима је понегде 
учествовала и редовна турска војска, енглеско држање према Турском царству постало је 
скоро претеће. На дневни ред великих европских сила поново је дошло питање увођења 
реформи у Турској. Тако је поново оживела идеја која је била актуелна у Великој источној 
кризи од 1875. до 1878. године.3

Заоштравање Источног питања поново је довело Балканско полуострво у епицентар 
међународних политичких односа. Како је Балкан био најпогодније подручје за вођење бло-
ковске политике, он је све више постајао поприште сукоба великих европских сила у који су 
се укључиле и балканске државе.4 У немачким плановима Балканско полуострво имало је 
велики значај, јер је ова територија представљала мост који је водио до азијских провинција 
Турског царства и Персијског залива, који су били од посебног интереса за Немачко царство. 
Енглеска је, такође, политички деловала на поједине делове Балканског полуострва при чему 
се њен утицај најјаче осећао у Грчкој.5 Од свих великих европских сила које су с пажњом 
пратиле ситуацију на Балканском полуострву, нарочито су се истицале Аустроугарска и 
Русија. Те две силе водиле су дугогодишњу борбу око тога чији ће утицај бити престижан 
на Балкану, што је имало велики политички утицај на балканске државе, а пре свега, на 
Србију и Бугарску.

Циљ аустроугарске политике на Балкану био је да учврсти своју власт у окупираним 
покрајинама (Босна и Хецеговина), да помери свој утицај према Албанији и Солуну и да 
трајно прекине сваку везу Србије са Старом Србијом и Црном Гором. Самим тим Србија 
би била дефинитивно удаљена од мора, док би око ње Аустроугарска стегла гвоздени об-
руч и у потпуности је потчинила својим интересима.6 Како је време пролазило, Србија је 
за Аустроугарску постајала све незгоднији сусед, и то не само због њихових нерешених 
међудржавних односа колико због сукоба њихових политичких интереса у Старој Србији. 
Србија је према схватањима аустроугарских политичара могла да опстане само као мала 
вазална државица лишена свих политичких амбиција и у свему зависна од Аустроугарске.7 
Предвиђајући слом Турске и деобу њених европских територија, аустроугарски министар 
иностраних дела, гроф Голуховски, сматрао је да би стварање албанске државе обезбеди-
ло интересе и утицај Двојне Монархије на пространој територији од Јадранског мора до 
Приштинског санџака. Голуховски је сматрао да у случају сукоба са Турском, та област ни 
по коју цену не сме да припадне некој балканској држави, јер би то имало далекосежне пос-
ледице по аустроугарске интересе на Балкану.8 Због тога је средином деведесетих година 19. 
века, аустроугарска пропаганда појачала свој рад међу Арбанасима у Северној Албанији и у 
Косовском вилајету. Аустроугарско деловање било је нарочито интензивно у Приштинском 
и Скопском санџаку, где су њени агенти отворено агитовали међу Арбанасима подстичући 
их против тамошњег српског становништва. Аустроугаски конзули су скупоценим покло-
нима и новцем куповали пријатељство арбанашких крена, ага и бегова, охрабрујући их да 

3  В. Ћоровић, Историја Срба, Београд, 1996, 676–677.

4  В. Поповић, Источно питање, Београд, 1996, 200–203.

5  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Београд, 1988, 5.

6  В. Поповић, Европа и српско питање у периоду ослобођења 1804–1918, Београд, 1940, 143–144.

7  В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, Нови Сад, 1994, 265–266.

8  В. Ћоровић, Борба за независност Балкана, Београд, 1937, 111.
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свакодневно нападају Србе, нудећи им при том заштиту код турских власти.9 Таква политика 
имала је за циљ да се број српског становништва у Старој Србији сведе на најмању могућу 
меру, што би Србију трајно удаљило од те, за  њу значајне области.

Средином деведесетих година 19. века дошло је до промене у руској спољној политици 
која се с европског пребацила на азијски политички колосек. Сва пажња царске Русије била 
је усмерена ка Далеком истоку. Став руске дипломатије о Балкану у том тренутку поклапао 
се са ставом Аустроугарске и Немачке, а подразумевао је да се не сме десити ништа што би 
пореметило однос постојећих снага на Балкану и отворило Источно питање у целини. Због 
тога су ове силе желеле да политичким и административним реформама спрече распадање 
Турске и умире ослободилачке тежње хришћана у Турској, као и активности балакнских 
држава усмерених на ослобађање својих саплеменика од отоманског јарма.10

Отварање критске и јерменске кризе, као и појачано деловање Аустроугарске још више 
је погоршало политичку ситуацију на Косову и Метохији. Незадовољни због уплитања ве-
ликих сила и у вечитом страху да би ове области могле да припадну Србији или Црној Гори, 
косовско-метохијски Арбанаси су своје незадовољство испољавали на незаштићено српс-
ко становништво. Већ у пролеће 1895. године косовско-метохијске Србе задесила је права 
лавина насиља. Арбанашки напади су нарочито били бројни у сеоским срединама, што је 
појачало исељавање српског становништва, тако да се појавила опасност да читаве нахије у 
Косовском вилајету буду потпуно очишћене од Срба.11 И поред тога што су Турци у свакој 
већој вароши на Косову и Метохији формирали војне гарнизоне и имали знатне полицијс-
ке снаге, напади на српске трговце, учитеље и свештенике постали су свакодневна појава. 
Године 1895. на мети арбанашких чета нашле су се и српске цркве на Косову. Тако су само у 
Гњиланској кази Арбанаси за пар месеци разбили и опљачкали српске цркве у: Каменици, 
Шипашници, Божевцу, Ранилугу, Петровцу и Ропову. Српски конзулат у Приштини је на све 
могуће начине покушавао да приволи турске власти да нападаче похвата и изведе пред лице 
правде, али је све то дало веома слабе резултате.12 

У јуну 1895. године у близини Скопља дошло је до оштрог сукоба између хришћанских 
сељака и турске војске у којима је било више десетина мртвих. Тај догађај алармирао је 
Арбанасе широм Косова и Метохије, који су одмах почели војно да се организују како би 
спремно дочекали „комитске чете из Србије“. Арбанашке поглавице из Лаба и Дренице су 
поводом тога с представницима турске власти одржали два састанка на којима је донета 
одлука да се ни по коју цену неће дозволити да Бугарска узме Македонију, а Србија тери-
торију Косовског вилајета.13 Ионако тешку политичку ситуацију на Косову и Метохији још 
више је оптеретио тријумфални повратак Хаџи Мула Зеке из Цариграда. И поред тога што 
је српско и црногорско посланство тражило од Порте да се Хаџи Мула Зека још неко време 

9  Д. Т. Батаковић, Дечанско питање, Београд, 1994, 35–39.

10  Историја српског народа, књ. VI-1, Београд, 1994, 95–97.

11  М. Војводић, Србија и албанско питање крајем XIX века; у: Зборник радова, Србија и Албанци у 
XIX и почетком XX века, САНУ, научни скупови, књига LIII, одељење историјских наука, књига 15, 
Београд, 1990, 75–76.

12  Б. Перунучић, Писма српских конзула из Приштине (1890–1900), 182–191.

13  Архив Србије (даље: АС), Министарство иностраних дела (даље: МИД), Политичко одељење 
(даље: ПО), 1895, М-19, Пов. no. 785-95, П бр. 61, Бранислав Нушић – М. Богићевићу, Приштина 23. 
јуни 1895.
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задржи у престоници, Порта га је као бранитеља ислама и спаситеља турске империје обасула 
поклонима и одликовањима и послала натраг у Метохију.14 Хаџи Мула Зека био је родом из 
Малесије и имао је јак утицај на метохијске Арбанасе. Под његовом командом налазило се 
пет арбанашких барјака чија је оружана снага износила од 7.000 до 10.000 пушака.15

Повратак Мула Зеке у Пећ пао је у време оштрих борби између појединих арбанаш-
ких породица и племенских организација. У тим сукобима који су вођени ради задобијања 
престижа над арбанашким племенима у Метохији, поред Хаџи Мула Зеке, учествовали су: 
Риза-бег Ђаковац из фиса Гаши, Бајрам Цури – поглавар великог фиса Краснићи, Муртезај-
паша из фиса Бериша и Мехмед и Адем Заим из фиса Шаља.16 Аустроугарска је с великом 
пажњом пратила сукобе Арбанаса у Метохији. Она је успела да на своју страну привуче Хаџи 
Мула Зеку и Риза-бег Ђаковца, сматрајући да ће уз њихову помоћ обезбедити јак политички 
утицај међу Арбанасима у Пећкој и Ђаковачкој нахији. Истовремено, њени агенти су чинили 
све како би пред турским властима дискредитовали Мехмеда и Адема Заима, које су јавно 
оптуживали да су плаћеници српске владе.17

Почетком октобра 1895. године у Ђаковици је избио жесток оружани сукоб између фи-
сова Гаши и Краснићи. Знајући да судар ова два велика арбанашка племена може да гурне у 
ватру целу Метохију, турске вилајетске власти су покушале да учине све, не би ли измирили 
завађене поглаваре Риза-бега и Шаћир Цурија. Када су ти покушаји пропали Порта је у 
Ђаковицу послала три батаљона пешадије и артиљерију под командом пуковника Осман-
беја.18 Долазак турских одреда у Ђаковицу смањио је напетост али су сукоби престали тек 
када је указом Порте Риза-бег био постављен за мајора вилајетске жандармерије у Скопљу, 
а Шаћир Цури за команданта жандармерије у Приштинском санџаку.19

Учестали притисци представника великих сила у Цариграду да се учини било шта како 
би се поправио тежак положај хришћана у европском делу Турске приморао је Порту да по-
четком децембра 1896. године формира једну комисију чији је задатак био да обиђе европске 
вилајете и у директним контакту са хришћанима донесе адекватне мере које би поправиле 
њихов положај у Турској.20 Вест о формирању ове комисије изазвала је оштро реаговање 
косовских Арбанаса, међу којима су најгласнији били приштински муфтија и Сулејман-ага. 
У жељи да смири ситуацију пред најављени долазак царске комисије, косовски валија је у 
Гњилану окупио најистакнутије арбанашке главаре, где им је објаснио какав став треба да 
заузму према комисији, уверавајући их да њен рад неће угрозити њихов положај у Косовском 
вилајету.21 Српска влада је с великом пажњом пратила све информације о раду царске коми-

14  АС, МИД, Просветно-политичко одељење (даље: ПП), 1895, ред 425, ПП no 1895, Владан Ђорђе-
вић –Стојану Новаковићу, Цариград  24. новембар 1895. 

15  В. Стојанчевић, нав. дело, 288–289.

16  Исто, 212–214.

17  Исто, 262–264.

18  АС, МИД, ПП, 1895, ред 139, ПП no 91, Бранислав Нушић-Стојану Новаковићу, Приштина 2. 
октобар 1895.

19  Исто, Приштина 15. октобар 1895.

20  Архив Српске академије наука и уметности (даље: АСАНУ), Фонда Михаила Ристића, (даље: 
МР), ПП no 26, Михаило Ристић-Стојану Новаковићу, Скопље, 23. јануар 1896.

21  АС, МИД, ПП, 1895, ред 139, ПП no 550, Бранислав Нушћић-Стојану Новаковићу, Приштина 30. 
децембар 1895.
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сије. По речима посланика Михаила Ристића, комисији је требало скренути пажњу на арба-
нашке зулуме и на питање признавања српске народности у Косовском вилајету.22 Питање 
нуфуза било је од изузетног значаја за српски народ у Старој Србији, кога су Турци у ста-
тистикама и годишњим салманама означавали као Бугаре. Тако је у салманама за Косовски 
вилајет за 1893. и 1894. годину Призренска богословија била означена као бугарска школа, 
а слично је било и осталим српским школама широм Косова и Метохије.23 Чим је приспе-
ла на подручје Косовског вилајета царска комисија је врло брзо ставила до знања да нема 
намеру да ишта мења како би поправила положај српског становништва у овим крајевима. 
Уместо да у Приштини, Митровици и Призрену проведе онолико времена колико је било 
потребно да би се посао обавио како треба, комисија је само протрчала кроз ове вароши, а 
затим се вратила у Скопље.24 У намери да спрече сваки контакт Срба са комисијом турски 
жандарми и Арбанаси блокирали су путеве и истовремено преко сеоских кметова пронели 
глас да ће свако ко се буде жалио комисији бити ликвидиран.25 Плашећи се погрома, Срби 
из Пећи нису ни покушали да дођу у Призрен,26 док се Срби из Призрена нису ни усудили 
да посете комисију која је боравила у хућумату и изложе јој своје жалбе и предлоге.27 Због 
тога су призренски Срби сачекали да се комисија врати у Скопље, па су преко руског конзула 
Лисевича комисији доставили опширан извештај о арбанашким зулумима извршеним над 
српским становништвом.

И ако су косовски валија и султанова комисија свечано изјавили да ће разбојничке чете 
у Косовском вилајету бити похватане и да ће овај вилајет постати један од „најуређенијих 
и најмирнијих области у европском делу Турске“ ситуација је била потпуно другачија. Чим 
је царска комисија напустила Скопље, вилајетске власти и Арбанаси су се окомили не само 
на косовско-метохијске Србе већ су почели да праве проблеме и српским конзулатима у 
Скопљу и Приштини.28 Насиља и зулуми су постали толико несносни да су приштински 
Срби од српске владе тражили оружје не би ли се устанком ослободили од својих арбанашко-
турских господара.29 О тешком положају српског народа на Косову и Метохији писали су 
и западноевропски путописци који су повремено обилазили ове делове турске империје. 
Тако је Виктор Берар обилазећи деведесетих година 19. века Стару Србију предвиђао веома 
лошу перспективу за косовско-метохијске Србе. Берар је писао да „ако садашња анархија 
потраје још десет година Србија ће моћи да оснује какве год хоће школе у Старој Србији, 

22  АСАНУ, МР, 14243/277, ПП no 26, Михаило Ристић-Стојану Новаковићу, Скопље, 23. јануар 
1896.

23  АС, МИД, ПП, 1894, ред 217, ПП no 33, Бранислав Нушић-Ђорђу Симићу, Приштина, 20. март 
1894.

24  АСАНУ, МР, 14243/277, ПП no 49, Михаило Ристић-Стојану-Новаковићу, Скопље, 13. фебруар 
1896.

25  АС, МИД, ПП, 1896, ред 241, ПП no 32, Јосиф Студић-Стојану Новаковићу.

26  АСАНУ, МР; 14243/277, ПП no 86, Михаило Ристић-Стојану Новаковићу, Скопље, 4. март 1896.

27  АС, МИД, ПП, 1896, ред 241, ПП no 27, Бранислав Нушић-Стојану Новаковићу, Приштина, 31. 
јануара 1896; АСАНУ, МР, 14243/227, ПП no 39, Михаило Ристић-Стојану Новаковићу, Скопље, 2. феб-
руар 1896.

28  АС, МИД, ПО, 1896, И/16, Пов no 53, Бранислав Нушић-Стојану Новаковићу, Приштина, 7. ок-
тобар 1896

29  М. Војводић, Србија и албанско питање крајем XIX века, 76.
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да пошаље владике и свештенике у све градове и засеоке, свештеници неће наћи више ни 
једног хришћанина кога би подучавали веронауци, школе неће наћи ни једног Србина кога 
би образовале“.30

Критска криза и најава грчко-турског рата погоршали су друштвено-економско и по-
литичко стање на Косову и Метохији. Код арбанашког становништва јавио сe страх да би 
Србија, Црна Гора и Бугарска могле да следе пример Грчке, па су широм Старе Србије почели 
војно да се организују. У целом овом послу нарочито се истакао миљеник султана и турског 
двора, Хаџи Мула Зека. Узнемиране и раздражљиве Арбанасе нису могле да умире помирљи-
ве изјаве које су долазиле од српских и црногорских политичких кругова. Ратна опасност 
подстакла је муслимански фундаментализам међу Арбанасима и поново идентификовала 
њихове интересе с интересима Отоманске империје. Религиозни фанатизам захватио је све 
слојеве арбанашког становништва под претњом да прерасте у отворен покрет против ср-
пског становништва у Турској.31 Како је ратна опасност била све већа, тако се повећавао и 
број злочина извршених над српским становништвом на Косову и Метохији. На  скуповима 
држаним по џамијама и кућама угледнијих муслимана, Арбанаси су јавно везивали бесу 
да ће учинити све како би Косовски вилајет одбранили од претеће српске опасности.32 У 
многим градовима и варошицама широм Косова и Метохије Арбанаси су започели бојкот 
робе из српских чаршија, који је с прекидом трајао све до 1912. године.33 Султанова објава 
џихада наишла је на велики одзив међу косовско-метохијским Арбанасима. После изврше-
не мобилизације сталног кадра такозване редифије, косовски валија и приштински првак 
Сулејман-ага обишли су Косовски вилајет и отворили низ пунктова на којима је почело 
уписивање Арбанаса у добровољачке јединице. Најбоље резултате у сакупљању башибоз-
лука имао је Хаџи Мула Зека, који је само у Пећкој нахији сакупио око 15.000 добровољаца.34 
У прикупљању добровољаца учествовали су и косовски Арбанаси. Тако су Приштинска 
нахија и Дреница дале по 2.000 бораца, док је у Гњилану било сакупљено 650 добровољаца.35 
На султанов позив за рат против Грка одазвало се и ратоборно муслиманско становништво 
у Новопазарском санџаку. У сакупљању добровољаца нарочити су се истакли Махмуд-ага 
Бајровић из Пљеваља, Кучевић-ага из Бијелог Поља, Гуш Мерана из Пријепоља, Ибрахим-
ага Долмагић и Мурат-ефендија из Нове Вароши, Мујага Ћатовић из Сјенице и Долмагић 
Аћи-бег из Новог Пазара. Ови муслимански прваци прикупили су већи број добровољаца 
с којима су се одмах прикључили редовним турским трупама које су биле послате на грчку 
границу.36 И док је ратоборни муслимански башибозлук из Санџака брзо похитао да се што 
пре дочепа грчке границе и укључи у борбена дејства, код косовско-метохијских Арбанаса 
ствари су стајале мало друкчије. Наиме, и поред тога што је свако арбанашко село у добро-

30  Г. Гравије, Стара Србија и Албанци, Приштина, 1995, 35.

31  В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд, 1992, 19–20.

32  Косово и Метохија у српској историји, група аутора, Београд, 1989, 249–251.

33  Ђ. Микић, Друштвене и економске прилике косовских Срба у XIX и почетком XX века, 297–298.

34  АС, МИД, ПО, 1987, Г/10, Пов no 1029, П бр.182, Ђорђе Радуловић-Министарству иностраних 
дела, Јаворска царинарница, 2. април 1897.

35  Исто, И/4, Пов no 1258, П бр. 318, српски краљевски конзулат у Скопљу-Министарству иностра-
них дела, Скопље, 21. април 1897.

36  Исто, Г/10, Пов no 1029, П бр. 182, Ђорђе Радуловић-Министарству иностраних дела, Јаворска 
царинарница, 2. април 1897.
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вољачке спискове уписало скоро све пунолетне мушкарце који су били способни да носе 
пушку, пут грчке границе отишло је само око 10.000 Арбанаса.  Разлог за ову несразмеру 
лежао је у томе што су многи Арбанаси који су се пријавили у башибозлук повукли своје 
потписе из добровољачких спискова када су видели да ће морати да поштују војну дисцип-
лину, да носе униформе и да ће њима командовати активни официри турске војске, а не 
њихови племенски поглавари. Осим тога, многи Арбанаси су се пријављивали само да би од 
турских власти добили нове пушке, а затим су се са новим брзометкама и ратним прибором 
враћали назад у своја места.37

Положај српског народа на Косову и Метохији нарочито се погоршао после завршетка 
грчко-турског рата. Овај рат је ојачао ионако присутан верски фанатизам код муслимана тако 
да је број убистава и злочина извршених над Србима стално растао. Како је грчко-турски 
рат био краткотрајан арбанашки добровољци су већ у јуну почели да се враћају на Косово и 
Метохију. Осиони због ратне победе они су свој бес и своје нове пушке усмерили према срп-
ском становништву на Косову и Метохији. Користећи благонаклон став турских власти које 
су због њиховог учешћа у рату биле толерантне према њима, косовско-метохијски Арбанси 
су наставили са разбојништвима и терором над српским хришћанским становништвом. 
Анархија је кулминирала у јесен 1897. године, када су Арбанси протерали приштинског, 
призренског и сјеничког мутесарифа. Немирно је било и у Ђаковици где су поново избили 
сукоби између фисова којима су управљали Риза Бег и Бајрам Цури. Не желећи да се ар-
банашки покрети отму контроли и угрозе виталне интересе турске политике на Балкану, 
Порта је брзо реаговала. Користећи се опробаном отоманском тактиком која је подразуме-
вала давање привилегија и административних положаја арбанашким поглаварима, Порта је 
за кратко време смирила ситуацију и завела мир између завађених арбанашких племена.38

Новонастало политичко стање довело је до првог већег окупљања Арбанаса у такозвану 
Пећку лигу, покрет који је Аустроугарска помагала, а усмерен против косовско-метохијских 
Срба.39 Арбанашки збор у Пећи трајао је од 26. до 29. јануара 1899. године. Заседања су од-
ржавана у Хамам џамији, а скупштином је председавао Хаџи Мула Зека. Порта је с великом 
пажњом пратила рад Пећке лиге, о чему најбоље сведочи податак да је из Цариграда у Пећ 
био послат посебан султанов изасланик, капетан Куртеш ефендија. За време трајања Пећке 
лиге ред у Пећи и околини одржавала је редовна турска војска.  На скупштини арбанашких 
главара у Пећи донето  је неколико одлука. У жељи да што боље покажу своју оданост султану 
Арбанаси су изјавили да своју будућност виде једино у оквиру Турског царства и да ће заувек 
остати верни интересима царевине и ислама. У том контексту била је донета одлука да ће 
у случају упада наоружаних комитских чета Арбанаси мобилисати војну силу од 15.000 до 
20.000 људи, а да ће у случају ратне опасности послати 20.000 људи који би се под командом 
племенских главара борили за  очување интегритета Отоманске царевине. На скупштини 
у Пећи била је везана беса да се Арбанаси неће међусобно светити и да ће сами хватати и 
кажњавати преступнике. Од султана и Порте затражили су да им се остави оружје и да им 
се не шаљу реформне комисије.40 Последице арбанашке скупштине у Пећи почеле су врло 
брзо да се осећају широм Косова и Метохије. Тако су арбанашке поглавице из Приштинског 

37  Исто, И/13, Пов no 959, П бр. 41, Тодор Станковић-Ђорђу Симићу, Приштина, 26. март 1897.

38  М. Јагодић, Српско-арбанашки односи у Косовском вилајету (1878–1912), Београд, 2009, 49–50.

39  Историја српског народа VI-1, 321.

40  М. Јагодић, нав. дело, 54–55.
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санџака одржале скуп код Муратовог Тулбета на коме је склопљена беса о измирењу крви 
и хватању преступника. Почетком марта 1899. године то исто су урадили и Арбанаси из 
Призренског санџака. И ако су ови скупови требало да покажу како су Арбанаси одлучни 
у томе да сами заводе ред међу собом, односи између појединих фисова давали су потпуно 
другачију слику. Тако је већ у априлу 1899. године избио оштар сукоб у Пећкој нахији да би 
се почетком 1900. године све то поновило и у Приштинском санџаку.41

Догађај који је додатно оптеретио тешку политичку ситуацију на Косову и Метохији била 
је Могилска афера која се догодила средином јуна 1900. године. Наиме, тада су у српско село 
Могила у Гњиланској кази тајно дошла три четника из Србије. Они су преноћили у селу, а 
затим су са домаћином кренули пут дебарског краја, који је био њихово коначно одредиште. 
Међутим, и поред опреза и предострожности које су предузели, Арбанаси су их уочили. У 
потери која је уследила убијена су два четника и вођа пута. Чим је потера била завршена 
Арбанаси су преплавили село Могила и под изговором да траже српске четнике извршили 
одмазду над тамошњим српским становништвом.42  

Безвлашће и неред на Косову и Метохији утицали су на српску владу да покрене иниција-
тиву о отварању српског конзулата у Призрену. Призрен је у то време имао 38.000 станов-
ника, био седиште Рашко-призренске митрополије и имао богословско-учитељску школу. 
Призрен је, такође, имао најјачу српску општину у Старој Србији и био јак занатски и трго-
вачки центар Срба у Косовском вилајету.43 Позивајући се на конзулску конвенцију, Србија је 
од Порте затражила званичну потврду за отварање конзулата у Призрену. Српска иницијати-
ва није наишла на позитиван пријем код Порте, која је по старом добром обичају почела да 
одуговлачи са издавањем фермана. Вест о отварању српског конзулата у Призрену изазвала 
је велико негодовање Аустроугарске. Тако је аустроугарски конзул у Скопљу, Богумил Пара, 
писао да у Призрену нема ниједног Србина и да према томе Србија нема никакаво право да 
тамо отвара свој конзулат.44 Слично су реаговали и метохијски Арбанаси. На скупу одржа-
ном 17. новембра 1899. године у призренској џамији арбанашки поглавари су донели одлуку 
да ни по коју цену не дозволе отварање српског конзулата. Дуго очекивани турски одговор 
стигао је децембра 1899. године. У  њему је стајало да Призрен није велики трговачки град 
те да због тога не постоје економски разлози за отварање српског конзулата. У султановој 
поруци истакнуто је и то да би долазак српског конзула изазвао велико узнемирење међу та-
мошњим Арбанасима, што би лоше утицало на традиционално добре српско-турске односе. 
Када је средином 1900. године у Призрен стигао несуђени српски конзул Јован Михајловић 
како би однео своје раније допремљене ствари његов долазак је изазвао буру незадовољства 
међу Арбанасима. У свом бесу Арбанаси су запретили да ће напасти кућу у којој је одсео 
Михајловић и да ће уништити српску чаршију. Призренски мутесариф и командант жан-
дармерије Бајрам Цури саветовали су Михајловића да што пре напусти Призрен, што је он 
у великој журби и учинио.45

41  Исто, 56–59.

42  Исто, 62.

43  Д. Т. Батаковић, Покушај отварања српског конзулата у Призрену 1898–1900, Историјски часо-
пис XXXI, Београд, 1984, 252–253.

44  Исто, 254.

45  Исто, 255–257.
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Истрага оружја у Ибарском Колашину

Почетак 20. века донео је српском народу на Косову и Метохији велике проблеме. 
Захваљујући раду аустроугарских агената који су отворено деловали, стање у Косовском 
вилајту је у току 1900. и 1901. године било веома хаотично. И ако се у то време престало са на-
силним јавним преобраћањем у ислам, отмице српских жена и девојака биле су свакодневна 
појава.46 Притиснути разним невољама многи Срби су били принућени да се наоружају. На 
удару турских власти нарочито се нашло српско становништво у селима Ибарског Колашина 
у Митровачкој кази. Компактност српског становништва, као и близина границе навеле су 
турске власти да изврше претрес и разоружавање српских села за које се сумњало да имају 
оружје прокријумчарено из Србије. Марта 1901. године турска војска под командом Шемси-
паше извршила је претрес српских села у области Берана, Рожаја и Старог Колашина. У тој 
потрази у Старом Колашину није било пронађено оружје, тако да је Шемси-паша веровао 
да у тим селима нема сакривених пушака.47 Међутим, средином јула 1901. године заптијска 
патрола је на планини Рогозни пресрела један товар пушака које су биле намењене Србима у 
Ибарском Колашину. У сукобу са турском патролом један Србин је био убијен, а један рањен. 
Овај оружани инцидент послужио је као сигнал за општи напад Арбанаса на Колашин. Међу 
Арбансима се брзо пронела прича да су српска села пуна оружја и да су тамо формиране 
посебне групе чији је задатак да нападају и убијају виђеније муслимане. Косовске вилајетске 
власти послале су заптије којима су се придружили бројни арбанашки добровољци. Они 
су из три правца кренули ка српским селима и отпочели да претресају куће и одузимају 
оружје.48 Међу Арбанасима који су учествовали у тим дешавањима нарочито се истицао 
Иса Бољетинац, поглавар фиса Шаља. Он је увидео да је то веома добра прилика, која му 
под изговором одбране од српске опасности омогућава да се пробије у ред најзначајнијих 
старешина у Косовском вилајету. О томе какву је улогу Бољетинац имао у овим збивањима 
најбоље сведочи податак да је он званично само помагао заптијама, а у стварности је уп-
рављао  акцијама турске жандармерије на терену.49 Српским конзулима је одмах пало у очи 
да су турске власти извршавање једног тако деликатног задатка повериле човеку који је пре 
само пар година био у сукобу с турским властима. Наиме, неколико година раније Иса је са 
својим качацима напао турску патролу која је упала у његово село, и том приликом су на-
страдали један јузбаша и један жандарм.50 Иса је свој „посао“ прво обавио у српским селима 
Митровачке нахије, а онда је са својом пратњом кренуо на Колашин. Он је том приликом 
по примеру некадашњих турских завојевача повео и 15 Срба из села Митровачке нахије 
код којих је нашао оружје.51 Увидевши да ће арбанашки зулуми уништити српски елеменат 

46  Косово и Метохија у српској историји, 260. 

47  В. Стојанчевић, Прилике у западној половини Косовског вилајета према извештајима аустроугар-
ског конзула у Скопљу 1900. и 1901. године, у: Историјски часопис XII-XIII (1961–1962), Београд, 1963, 
301–302.

48  Исто, 304.

49  М. Јагодић, нав. дело, 65.

50  АС, МИД, ПП, 1901, ф 1, Пов бр. 195, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних 
дела, Приштина 18. јули 1901.

51  Исто, Пов бр. 205, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 16. 
јули 1901.
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у долини Ибра, Србија је интервенисала прво код косовског валије, а потом и у Цариграду. 
Српску дипломатску иницијативу подржао је руски конзул у Скопљу, Машков, који је од 
валије захтевао да опозове башибозлучке одреде и заведе ред у Ибарском Колашину. По 
изричитој наредби руског амбасадора у Цариграду, Зиновјева, конзул Машков је отишао 
у Митровицу где му се придружио српски конзул Аврамовић.52 Долазак руског конзула у 
Колашин натерао је косовског валију да измени свој став према нередима у Колашину и да 
у Митровицу хитно упути команданта вилајетске жандармерије Нури-пашу, приштинског 
мутесарифа и више утицајних чланова приштинског меџлиса.53 Деловање конзула Машкова и 
Аврамовића смирило је ситуацију у колашинском крају. Крајем августа Зиновјев је од Порте 
добио ноту у којој је стајало да су због догађаја у Старом Колашину смењени приштински 
мутесариф и  комесари полиције у Митровици, Новом Пазару и Приштини. Косовском 
валији било је наређено да ухапси и у Цариград спроведе све оне који су починили зулуме 
над српским живљем приликом истраге оружја у Старом Колашину.54 Колашински догађаји 
привукли су пажњу руске дипломатије на тежак положај Срба у Косовском вилјету, тако да 
је већ наредне године Русија донела одлуку о отварању конзулата у Митровици.55

Догађај који је почетком 1902. године узбунио Косовски вилајет и подигао на ноге ар-
банашка племена у Метохији односи се на убиство Хаџи Мула Зеке. Њега је услед старих 
нерашчишћених рачуна убио Адем Зајим. Он је био капетан жандармерије у Пећи и имао 
је јак утицај на метохијске Арбанасе. Његов табор је бројао седам барјака чија се снага про-
цењивала између 11.000 и 14.000 пушака.56 Иако су власти брзо реаговале и ухапсиле Зајима 
дошло је до оштрог сукоба између фисова Краснића и Шаља у којима је настрадало око 150 
људи.57 Стање у Метохији је било крајње озбиљно, што су аустроугарски агенти покушали 
да искористе, ширећи гласине да је убиство Мула Зеке било наручено из Србије.58 Све је то 
само још више компликовало ионако тежак положај српског народа на Косову и Метохији. 

Антиреформна побуна Арбанаса

Српска влада је с великом пажњом пратила положај својих сународника у Турској. Да би 
поправила положај српског народа у Старој Србији, она је преко свог посланства у Цариграду 
октобра 1902. године поднела меморандум у коме је тражила   разоружавање Арбанаса, смену 
корумпираних вилајетских чиновника и спровођење административних судских и аграр-
них реформи.59 Најбољи и најсигурнији начин који је могао да побољша положај хришћана 
у Турској биле су реформе. Реформе, које су турски султани за време Танзимата спрово-

52  Исто, Пов бр. 195, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 18. 
јули 1901.

53  В. Стојанчевић, Прилике у западној половини Косовског вилајета према извештајима аустроугар-
ског конзула у Скопљу 1900. и 1901. године, 302.

54  АС, МИД, ПП, ф2, Пов бр. 240, српско посланство у Цариграду-Министарству иностраних дела, 
телеграм, Цариград, 28. август 1901.

55  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 434.

56  В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, 269.

57  М. Јагодић, нав. дело, 69.

58  В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, 288.

59  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 434.
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дили у царевини, нису много побољшале положај хришћанског становништва у Турској. 
Хатишерифом од Гихане, донетим 3. новембра 1839. године, свим султановим поданицима 
гарантована је сигурност живота, части и имовине. Овај хатишериф који је саставио један од 
највећих поборника Танзимата, Мустафа Решид, а потписао султан Махмуд II предвиђао је и 
утврђивање новог начина одређивања и убирање пореза.60 Једнакост и реформе у Отоманској 
империји гарантовао је и царски декрет од 4. фебруара 1856. године који је уочи Париске 
мировне конференције донео султан Абдул Меџид I.61 Реформе које је Турска спроводила 
кроз читав 19. век, а које су се односиле на увођење стајаће војске, јачање чиновничког апа-
рата, оснивање грађанских судова и преуређење пореског система, нису нимало поправиле 
положај и олакшале живот хришћанском становништву у европском делу Турске. Главни 
циљ ових реформи био је јачање централних власти, а не давање политичких и економских 
повластица хришћанским народима који су живели у Отоманској империји. Најзад, рефор-
ме које су се спроводиле у Турској нису мењале традиционалне економске односе, нити су 
решавале аграрно питање. Напротив, у току спровођења турских реформи у првој половини 
19. века највећи део српских сељака у Старој Србији био је претворен у чифчије. Турска ца-
ревина је реформе најављивала или уочи великих криза или их је спроводила као последицу 
кризе која би је погодила. Начела које је Турска у својим царским декретима прокламовала 
остајала су неостварена и неизвршена, а тамо где би се нешто и почело, обично би се стало, 
јер је читав овај покрет реформи задржавао у себи феудалне односе.

Због сталних сукоба и немира који су кроз читав 19. век потресали европски део Турске, 
велике силе су с пажњом пратиле сва збивања која су се дешавала у Отоманској царевини. У 
зависности од прилика и сложености ситуације велике силе су појединачно или удружено 
деловале на Турску. Спољашњи и унутрашњи притисак на Отоманску царевину био је двојак. 
С једне стране, он се огледао у појачаној политичко-дипломатској активности великих сила 
на Порту. Велике европске силе нису желеле да ремете постојеће стање у Отоманској цареви-
ни. То је значило да су оне биле за међународно одржавање политичког status quo у Турској, 
али и за реформе које би поправиле положај потлаченог хришћанског становништва, које 
је на почетку 20. века, као и неколико векова раније имало ограничена грађанска права и 
било жртва верске нетолеранције. С друге стране, унутрашњи притисак на Турску односио 
се на друштвено-политичко и национално-културно деловање балканских народа (Срба, 
Арбанаса, Бугара, Грка и Цинцара). То је значило да се код припадника ових балканских 
народа осећала тежња да се уз ослободилачке покрете и своје националне програме што 
више ослободе стеге турског државног система.62

Немирно стање у европском делу Турске привукло је 1902. године пажњу великих сила. 
Акције бугарских наоружаних чета, деловање комитета у Македонији, политичко стање у 
Србији и Грчкој, покрети међу Арбанасима у Старој Србији, као и опасност од избијања 
великог ратног сукоба у Македонији и могућих казнених мера турске војске створили су 
погодно тло за избијање велике политичке кризе на Балканском полуострву.63 Занимање 
европских сила за спровођење реформи у Турској изазивало је забринутост у Цариграду. 

60  J. von Hammer, Historija turskog (osmanskog) carstva, III, Zagreb, 1979, 335–336.

61  Исто, 419.

62  В. Стојанчевић, Дипломатска трвења конзула великих сила у Скопљу за утицај на тамошње 
Арбанасе католике почетком XX века, у: Историјски часопис, XVIII, Београд, 1971, 329.

63  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 417.
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На Порти се осећао страх од неких дубљих промена до којих је могло да дође, уколико би се 
спровеле реформе, па је турска страна више пута истицала да неће дозволити мешање евро-
пских држава у своје унутрашње ствари.64 Да би предухитрио реформни план великих сила, 
нарочито Аустроугарске и Русије, које су по члану 23 Берлинског уговора имале право зашти-
те хришћанског становништва у Турској, султан Абдул Хамид II је у новембру 1902. године 
објавио реформни програм. Турски реформни план је предвиђао: оснивање жандармерије 
састављене од муслимана и хришћана;  доношење мера за унапређење пољопривреде, тргови-
не и саобраћајне мреже; реорганизацију администрације у вилајетским центрима; оснивање 
грађанских судова састављених од муслимана и хришћана; установљење звања главног инс-
пектора за сваку провинцију европске Турске и формирање комисије састављене од четири 
члана која је имала задатак да у духу реформи контролише рад валије и главног инспектора.65 
На челу реформне акције Турске постављен је дотадашњи јеменски валија Хусеин Хилми-
паша. Он је имао велика овлашћења и за свој рад је директно одговарао султану.66 Турске 
реформе требало је да испуне два задатка: побољшање положаја хришћана у Царевини и 
ограничење самовоље појединих чиновника у турском државном апарату (администрацији, 
финансијским установама, судству). Турске реформе омогућавале су хришћанима ступање у 
жандармеријску и полицијску службу. То је изазвало велико противљење Арбанаса муслима-
на, који су у увођењу хришћана (Срба) у жандармерију и полицију видели опасност за свој 
повлашћени положај у Косовском вилајету. Муслимани, а пре свега, Арбанаси нису могли да 
се помире са чињеницом да би прогањање појединих арбанашких качака, који су спроводили 
свакодневне зулуме над српским  становништвом, сада могле да спроводе српске заптије.67

Комисија за реформе, одређена из Цариграда, стигла је у Скопље 12. децембра 1902. го-
дине и одмах отпочела са радом на спровођењу реформи. Хилми-паша је образовао две 
комисије. Једна комисија требало је да се бави судским реформама, а друга реформисањем 
полицијске и жандармеријске службе.68 На ужем подручју Старе Србије, у Приштини, обра-
зована је комисија на чијем се челу налазио Теки-паша. Ова комисија је требало да изврши 
најтежи задатак, а то је да убеди Арбанасе, тврдокорне противнике реформи кроз читав 19. 
век, да прихвате султанову ираду о реформама. У том смислу, службени вилајетски лист 
Косово, штампао је на турском, бугарском и српском језику текст реформи и позвао станов-
ништво да се покорава царским заповестима.69 По центрима појединих санџака Косовског 
вилајета осниване су комисије за одређивање пореза на приход, као и комисије које су имале 
задатак да изврше преглед нуфуза.70 Ове комисије, које су турске власти оснивале уз вели-
ки публицитет, дале су незнатне позитивне резултате. Саме турске власти, и поред свега 
прокламованог, нису биле нимало заинтересоване за спровођење ових реформи. Турским 
реформама смењивање старих (корумпираних) и постављање нових судских чиновника 

64  Исто, 426.

65  Е. Плана, Народи Косова према реформама у Турској од 1902–1904, у: Историјски часопис, књ. 1, 
Београд, 1976, 289.

66  Исто, 291.

67  В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, 241.

68  Косово и Метохија у српској историји, 264.

69  В. Стојанчевић, Срби и Арбанси 1804–1912, 242.

70  АС, МИД, ПП, 1903, ред р/1, ф VIII, Пов no 47, српски конзулат у Приштини-Министарству ино-
страних дела, Приштина, 17. фебруар 1903.
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извршено је само делимично. Систем кулука и опорезивања остао је исти, док о променама у 
аграрним односима и начину прикупљања десетка није било ни речи. Због тога се реформе из 
1902. године нису разликовале од реформи датих Гилханским хатишерифом из 1839. године.71 
Реформе су биле више административне него политичке и економске природе и оне нису 
испуниле свој циљ који се односио на побољшање положаја српског становништва у Старој 
Србији. Илузорно је било очекивати да ће примање Срба у жандармерију поправити положај 
српског народа на Косову и Метохији. Напротив, многе српске заптије су, зато што су Срби, 
често долазиле под нишан Арбанаса, нарочито у Пећком и Призренском санџаку. Многи 
српски жандарми били су побијени, а да њихове убице никада нису пронађене ни кажњене.72 

Велике европске силе нису биле задовољне радом Хусеин Хилми-паше и турских рефор-
мних органа. Турским властима се нарочито замерало то што овим реформама није учињено 
никакво побољшање у јавној безбедности. Због тога су велике силе направиле сопствени 
програм реформи с намером да их спроведу у европском делу Турске. Овај програм је пред-
виђао: убирање пореза преко Османске банке и наплаћивање десетка по европском систему; 
формирање мешовите жандармерије с официрима страних сила; именовање генералног ин-
спектора за Стару Србију и Македонију на пет година, који би био независтан и који не би 
могао да буде смењен без пристанка великих сила и организовање неке врсте међународне 
контроле коју би сачињавали конзули великих сила у Македонији.73 Бригу за спровођење 
реформи у три румелијска вилајета требало је да преузме генерални инспектор. Његов рад 
контролисан је постављењем два цивилна агента од којих је један био из Аустроугарске а 
други из Русије.74 

Пре објаве реформног плана великих сила Порта је била видно узнемирена. Плашећи се 
радикалних потеза великих сила, турски званичници су у то време јавно истицали да неће 
дозволити мешање у унутрашње ствари Турске. Објављивање реформног плана отклонило 
је нелагодност која је била присутна у Цариграду. Султан Абдул Хамид II увидео је да овај 
план реформи не задире у његова права, као и да не предвиђа никакву аутономију за три 
румелијска вилајета, нити постављење хришћанина за њиховог заједничког гувернера. Овај 
план није предвиђао конкретне мере за промену стања у Турској и мало се разликовао од 
турског децембарског пројекта реформи. Осим именовања Хусеин Хилми-паше за генерал-
ног инспектора за Косовски, Солунски и Битољски вилајет, није се ишло даље. Због тога је 
реформни план великих сила коментарисан на Порти само као потврда турског реформног 
плана из децембра 1902. године. Из тог угла посматрана је и одлука да се Хусеин Хилми-паша 
постави за генералног инспектора за три румелијска вилајета.75 Турске реформе изазвале 
су велики отпор код Арбанаса на Косову и Метохији. Давањем права хришћанима да сту-
пе у државну службу, као и намера турских власти да заведу мало више реда у немирном 
Косовском вилајету створила је од Арбанаса најокорелије противнике реформи.76 Пада у очи 

71  Е. Плана, нав. дело, 289.

72  АС; МИД, ПП, 1907, ред 588, no бр. 1672, Цетиње, 17. март 1907.

73  Е. Плана, нав. дело, 295–296.

74  Ј. М. Јовановић, Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, Београд, 1941, 14–15.

75  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 425–428.

76  Ђ. Микић, Социјално-економске прилике на Косову и Метохији од 1878. до 1912. године, у: Зборник 
радова, Србија и Албанци у XIX и почетком XX века, САНУ; Научни скупови, одељење историјских 
наука, књига 15, Београд, 1990, 204.
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да су најизразитији противници реформи биле арбанашке старешине средњег и нижег ранга. 
Они су били за очување арбанашких обичајних норми, поштовање неписаног закона Леке 
Дукађинија, као и за то да се делатност турских судова у потпуности замени комисијама за 
мирење крви, такозваним исљахатима. Старешине главних фисова биле су мање радикалне, 
али су у већини ипак били сагласни са ставом нижих арбанашких старешина.77 

Почетак 1903. године протекао је у знаку снажног антиреформног покрета косовско-
метохијских Арбанаса. Средином јануара 1903. године у Ђаковици је одржана скупштина 
арбанашких главара из Метохије на којој је доминирао став да Арбанаси не желе реформе  а 
поготово примање хришћана у жандармерију и полицију.78 Фебруара исте године дренички 
Арбанаси одржали су антиреформни скуп у близини манастира Девич. Овај скуп био је увод 
за велико окупљање Арбанаса до кога је дошло почетком марта код Лучког Моста у близи-
ни Пећи. На овом великом антиреформном скупу донета је резолуција у којој је стајало да 
хришћани не могу да буду једнаки са муслиманима и да ће се у Косовском вилајету судити 
само по шеријату. За увођење реформи Арбанаси су искључиво оптуживали Србе говорећи 
„да је султан дао реформе на наваљивање јевропских сила због жалби отоманских хришћана 
на зулуме“. Због тога су пећки Арбанаси решили да позову српске прваке из Пећи и прочи-
тају им донету декларацију у којој се негирају арбанашки зулуми над Србима у Метохији. 
У случају да је они не прихвате, Арбанаси су били спремни да их одмах побију.79 Разбуктале 
арбанашке страсти вешто су користили аустријски агенти који су широм вилајета прено-
сили гласине да ће Арбанси – уколико приме реформе – бити разоружани како би Србија 
и Црна Гора без велике муке заузеле области у којима они живе.80 Да би смирила Арбанасе 
и како-тако их приклонила реформама, Порта је на Косово и Метохију упутила неколико 
комисија. Ове султанове комисије нису успеле да ураде оно за шта су биле задужене па 
су се незавршеног посла вратиле назад у Цариград.81 Арбанашки антиреформни покрет 
достигао је своју кулминацију 15. марта 1903. године. Тада је скоро 10.000 Арбанаса под 
вођством Рама Љутана упало у Вучитрн где су разоружали хришћанске заптије и извршили 
претрес српских домова.82 Два дана после упада у Вучитрн, близу 2.000 Арбанаса напало је 
Митровицу.  Њихов напад имао је за циљ протеривање руског конзула и разоружавање та-
мошњих хришћанских заптија.83 Митровица у то време није била без одбране. Она је имала 
снажан гарнизон који је бројао 1.200 турских војника. Захваљујући великом залагању руског 
конзула Шчербине, који је током целе битке био на првој борбеној линији, арбанашки напад 
је био заустављен. Арбанаси су растерани пушчаном и артиљеријском паљбом, а напад на 
Митровицу их је стајао више од 200 мртвих и рањених бораца.84 Све своје рањене и мртве 

77  В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, 243.

78  АС, МИД, ПП, 1903, ред Р/1, Ф VIII, Пов. no 47, српски конзулат у Приштини-Министарству 
иностраних дела, Приштина, 17. фебруар 1903.

79  Исто, ред Р/12, Ф VI, Призрен, 6. март 1903.

80  Исто, ред Ф/8, Пов no 106, српски конзулат у Приштини-Министартсву иностраних дела, 
Приштина, 10. април 1903.

81  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 428.

82  В. Стојанчевић, Срби и Арбанси 1804–1912, 233.

83  Косово и Метохија у српској историји, 265.

84  Е. Плана, нав. дело, 430.
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саплеменике Арбанаси су однели са бојног поља тако да турским властима у руке није пао 
ниједан мртав или рањени нападач.85 Следећег дана док је обилазио предграђе Митровице на 
руског конзула је био извршен атентат. На Шчербину је из револвера пуцао каплар Ибрахим, 
пореклом Арбанас и том приликом га тешко ранио. Десет дана после рањавања руски конзул 
је од задобијених рана преминуо. Убиство руског конзула Шчербине запретило је да потпуно 
поремети руско-турске односе. Руски министар Ламсдорф затражио је од турског амбаса-
дора кажњавање криваца. Сличне инструкције добио је и руски амбасадор у Цариграду. И 
поред великог незадовољства због убиства њеног дипломате, Русија није желела да промени 
дотадашњу политику према Турској и напусти принцип „немешања“. Због тога је средином 
априла 1903. године обавестила Аустроугарску да ће курс руске политике према Порти ос-
тати исти. Први заједнички корак Русије и Аустроугарске био је да се од султана затражи 
наставак спровођења реформи. Овај захтев подржале су и остале велике силе.86

После митровачких догађаја Порта је слањем једне своје комисије покушала да мирним 
путем смири Арбанасе и натера их да прихвате реформе.87 Како се, међутим, и овај потез 
показао као безуспешан, Порта је решила да на Косово и Метохију пошаље војску. Турска 
војна сила састојала се од 34 батаљона, четири ескадрона коњице и шест батерија топова, а 
њоме је командовао маршал Ружди-паша, звани Бели Омер. Непосредно пре извођења вој-
них операција приступило се поправци путева ради лакшег превоза артиљерије и коморе. 
У том послу турској војсци је значајну помоћ пружило локално арбанашко становништво. 
Арбанашки сељаци су се чак утркивали ко ће се у свом послу показати вреднији и пожртво-
ванији. Ову појаву је приштински мутесариф Асиф-паша објашњавао конзулу Аврамовићу 
као последицу арбанашког страха од велике турске војне силе.88 Прокламовани циљеви 
турске војне операције били су: хватање качака, наплаћивање заосталих пореза, узимање 
регрута, разоружавање Арбанаса и депортовање најокорелијих противника реформи. 89 Та 
кампања требало је да покаже европским силама, а нарочито Русији да је Турска одлучна 
у спровођењу реформи и смиривању непокорних Арбанаса. Турске власти, међутим, нису 
имале стварну намеру да потпуно сломе Арбанасе и да на Косову и Метохији заведу ред и 
мир. О томе најбоље сведочи султанова наредба да се војска држи умерено и дефанзивно 
према Арбанасима и да прва не напада. 

Турска војска је на побуњене Арбанасе кренула из Митровице и Призрена. Турске снаге 
стациониране у Митровици имале су задатак да заузму Пећ. Оне у свом наступању нису на-
илазиле на отпор и без икаквих проблема су ушле у Ђаковицу.90 Једини отпор наступајућим 
турским одредима Арбанаси су покушали да пруже у селу Јуник. Битка која је ту започета 
брзо се пренела на села Скивијане, Херч и Бабалит. Арбанаси су у том сукобу били разбијени 
и на бојним пољу су оставили више десетина мртвих и рањених бораца.91 Резултати турс-

85  Задужбине Косова, спаменици и знамења српског народа, Призрен-Београд, 1987, 668.

86  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 428–430.

87  В. Стојанчевић, Срби и Арбанси 1804–1912, 235–236.

88  АС, МИД, ПП, 1903, ред Ф/8, Пов no 106, српски конзулат у Приштини-Министарству иностра-
них дела, Приштина, 10. април 1903.

89  В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, 237.

90  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 430.

91  Задужбине Косова, 670; В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804–1912, 239.
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ких војних мера предузетих против Арбанаса показали су се успешним, па су до краја маја 
Ђаковачка и Пећка каза биле умирене, а отпор Арбанаса сломљен. 

После сламања арбанашког антиреформног покрета Порта је у својим мерама предузетим 
против Арбанаса стала. Тако је почетком јуна 1903. године у Ђаковицу и Призрен био послат 
Хилми-паша, који је од Порте добио задатак да провери колико су оправдане жалбе Арбанаса 
о поступцима турске војске у току сламања антиреформне побуне.92 У то време ступила је 
на снагу султанова ирада о оснивању комисије за мирење крви коју су Арбанаси примили 
као знак благонаклоности и попуштања турских власти у односу према њима.93 Ова ирада је 
гарантовала многим одбеглим качацима да их турске власти неће хватати и процесуирати. 
Занимљиво је да су многи од њих били активни или почасни жандармеријски официри, а 
да су поједини имали и чин мајора (бимбаша).94 Врло брзо по сламању арбанашке анти-
реформне побуне Порта је показала велику спремност да што пре заборави своје сукобе с 
Арбанасима, тако да је оштрица турске силе поново била окренута ка српском становништву 
на Косову и Метохији. У прилог томе говори извештај приштинског конзула Аврамовића у 
коме се наводи да су хватани и у Цариград и Анадолију прогањани само они Арбанаси који су 
се отворено одупирали реформама, блокирали путеве, кидали телеграфске жице и оружјем 
се одупирали турској војсци. Војска, писао је Аврамовић „хвата и тражи само одметнике од 
султана, а рајетинске зулумћаре оставља на слободи, јер сматра ваљда да то нису грехови због 
којих би их требало узнемиравати“.95 Проглашени за бунтовнике, Срби у Турској су и даље 
сматрани за непоуздану и  превратнички настројену рају која је кроз читав 19. век правила 
велике проблеме Отоманској империји. Уједињени у свом заједничком деловању против Срба 
на Косову и Метохији, турске власти и Арбанаси су се вратили свом примарном задатку: 
елиминацији српског становништва са граничног подручја Турске царевине. 

Арбанашки покрети 1904. и 1905. године

Почетак 1904. године довео је до новог покрета Арбанаса у Метохији. Прво су се побуни-
ли Љумљани. Они су протерали свог кајмакама и судске чиновнике, постављајући на њихова 
места своје људе.96 После Љуме, арбанашки покрет пренео се и на Ђаковицу. У то време у овој 
вароши се налазила једна турска комисија која је требало да попише арбанашку стоку ради 
наплате агнама. Турска комисија је свој посао без проблема обавила у две махале. Када су, 
међутим, турски порезници ушли у трећу махалу Арбанаси су их напали из ватреног оружја. 
У окршају који се брзо пренео на читав град Арбанаси су запалили хућумат и том прили-
ком убили бимбашу, пет јузбаша и два полицијска чиновника. Појачање које су вилајетске 
власти слале у Ђаковицу Арбанси су уз пут сачекивали, постављали им заседе и при том 

92  АС, МИД, ПП, 1903, ред Ф/8, Пов, no 174, српски конзулат у Приштини-Министарству иностра-
них дела, Приштина,  15. јуни 1903. 

93  Исто, Пов no 170, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 10. 
јули 1903.

94  Исто, Пов no 174, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 15. 
јуни 1903.

95  Исто, Пов no 190, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 10. 
јули 1903.

96  АС, МИД, ПО, 1904, ред 15, ПП. no 878, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних 
дела, Приштина, 28. октобар 1904.
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им наносили велике губитке.97 После Ђаковице арбанашки покрет се брзо пренео на Пећку 
нахију. Тако је почетком августа у Пећи био одржан збор, на ком су окупљени Арбанаси 
одлучили да неће примати никакаве реформе, да ће уместо осмине давати десетак, да ће 
истерати српске заптије из службе и да ће од власти тражити да се сви прогнани Арбанаси 
врате у своја родна места. После протеривања турских чиновника Љумљани су решили да 
крену на Призрен и заузму тај град. Како се, међутим, њихов покушај из марта 1904. године 
завршио неславно, Љумљани су крајем августа поновили свој поход на Призрен. Овога пута 
имали су више среће. Они су се у Призрену задржали десетак дана и у разговорима с косовс-
ким валијом, поред старих захтева, затаражили су и нове: ослобађање од државних намета и 
регрутације, укидање грађанског суда и скидање звона са цркава у Призрену. Како никакавих 
сукоба и инцидената није било, валија је као знак добре воље пустио два арбанашка главара и 
окупљеним Љумљанима обећао да ће се сви прогнани Арбанаси ускоро вратити.98 Да би пред-
ставницима великих сила показала да је спремна да се ухвати у коштац с покретом Арбанаса, 
Порта је на подручју Пећке и Ђаковачке нахије концентрисала 40 батаљона под командом пу-
ковника Џемал-беја. Војска којом је командовао овај турски официр имала је задатак да шаље 
потере и хвата качаке. Међутим, и поред импозантне војне силе, турска војска није успела да 
постигне значајније резултате. Џемал-беј, пореклом Арбанас из Ђаковице, гледао је да својим 
поступцима учини што мање штете својим сународницима. Тако су турске патроле „гониле“ 
качаке на тај начин што су им поручивале којим ће се путем кретати, па су качаци унапред 
знали распоред кретања турских потерних одељења.99 Немири и покрети који су избили 
међу Арбанасима додатно су оптеретили положај Срба на Косову и Метохији. У посебно 
тешком положају налазио се српски живаљ у Пећкој и Гњиланској кази. Да би се што боље 
извршио притисак на Србе у овим крајевима, била је формирана арбанашка лига – Сулх. 
Главни задатак ове организације било је исељавање и истребљивање Срба. У ту сврху била је 
одређена једна група младих Арбанаса који би требало да извршавају наредбе Сулха. С друге 
стране, Сулх је на себе преузео обавезу да поменуте Арбанасе штити и брани од евентуалне 
реакције турских власти.100 Арбанашки покрети из 1904. године наставили су се наредне 1905. 
године. Почетком марта близу 1.000 Арбанаса из Лаба окупило се на збору у Приштини где 
су тамошњем мутасерифу изјавили да неће допустити увођење реформи и да неће плаћати 
дажбине.101 Отприлике у исто време дошло је и до окупљања Арбанаса из Малесије и Пећке 
и Ђаковачке нахије у околини Пећи. У разговору са тамошњим представницима власти ар-
банашке старешине су поред старих захтева (да  не желе: реформе, давање регрута, грађан-
ски суд и српске заптије) изјавиле и да више неће трпети војне патроле по својим селима, 
а затражили су и протеривање руских калуђера из манастира Дечани. Арбанаси су пећком 
мутасерифу изјавили да они долазак руских калуђера у Дечане сматрају за бидату (реформу) 

97  Исто, ред 104, Ф II,  царинарница у Јавору-Министарству иностраних дела, Јавор, 19. фебруар 
1904.

98  М. Јагодић, нав. дело, 81–83.

99  АС, МИД, ПО, 1904, ред 15, ПП. no 1051, српски конзулат у Приштини-Министарству иностра-
них дела, Приштина, 15. децембар 1904. 

100  Исто.

101  Исто, 1905, ред 455, ф-VII, ПП. no 223, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних 
дела, Приштина, 7. фебруар 1905.
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и да ће уколико им се не удовољи запалити манастир, а све калуђере побити.102 Комешања у 
Пећкој и Ђаковачкој нахији брзо су се пренела на Љуму. Кад је косовски валија 1904. године 
посетио Призрен обећао је Љумљанима да ће се сви прогнани Арбанаси вратити својој кући. 
Пошто до тога није дошло, Љумљани су решили да нападом на Призрен приморају косовског 
валију да одржи своје обећање. Бројчана снага нападача износила је 7.000-8.000 људи. Град 
је бранило око 3.000 турских војника који су били распоређени у ланцу по брдима, јужно 
од Призрена. Поред пешадије, град су браниле и две батерије брдских топова које су биле 
размештене по градским бедемима. Главну команду над одбраном града имао је Решид-паша 
Черкез. У кратком али оштром сукобу Љумљани су били разбијени оставивши на бојном 
пољу више десетина мртвих и рањених.103 Да би умирио побуњене Арбанасе, султан је решио 
да у Метохију пошаље Шаћир-пашу, који се у то време налазио на црногорско-турској грани-
ци. Чим је стигао у Ђаковицу Шаћир-паша је окупио арбанашке главаре и са њима одржао 
састанак. Том приликом су Арбанаси изјавили да ће заузврат за одбрану царства – уколико 
се из сургуна (прогонства) пусте њихови прваци похватани 1903. године – оформити војну 
силу од 30.000 бораца. Када је Шаћир-паша окупљеним Арбанасима покушао да објасни да 
је за испуњење њиховог захтева потребно султаново одобрење они су бурно реаговали тако 
да је Шаћир-паша у журби морао да напусти Ђаковицу.104 Уместо да у Косовском вилајету 
коначно заведе ред, Порта се определила за попустљивост. Тако је на место косовског валије 
постављен Махмуд-Шефкет-паша, а затим је почетком августа помилован већи део призрен-
ских и пећких главара, интернираних 1903. године.105 

Без обзира на повремене сукобе који су избијали између њих, став турских власти и 
Арбанаса према српском народу био је скоро идентичан. То је нарочито дошло до изражаја 
за време великохочанске афере до које је дошло почетком јуна 1905. године. После уништења 
седмочлане четничке групе коју је предводио Лазар Кујунџић  турске власти и Арбанаси су 
широм вилајета завели прави терор над српским становништвом.106  Све то је наговештавало 
почетак једног тешког периода, који је српском народу на Косову и Метохији донео велике 
невоље и скоро довео у питање његов опстанак у овим старим српским областима.

Србија је с великим интересовањем пратила развој политичких прилика у Турској, 
имајући у првом плану, реализацију својих националних циљева и интереса. Свесна тежи-
не положаја српског народа у Турској, српска влада је била мишљења да би требало дипло-
матским путем издејствовати да Порта, не чекајући интервенцију великих сила, уведе ред и 

102  Исто, ПП. no 305, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина 23. 
март 1905.

103 Исто, ред 217, ПП. no 381, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приш-
тина, 11. новембар 1905.

104  Исто, ПП. no 797, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 1. 
август 1905.

105  Исто, ПП. no 876, српски конзулат у Приштини-Министарству инсостраних дела, Приштина, 7. 
август 1905; М. Јагодић, нав. дело, 84–85.

106  Исто, 1905, ред 73, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, Приштина, 30. 
мај 1905; Исто, ред 217, ПП. no 626, српски конзулат у Приштини-Министарству иностраних дела, 
Приштина, 10. јуни 1905; Исто, 1906, ред 361, ПП. no 392, српски конзулат у Битољу-Министарству 
иностраних дела, Битољ, 16 јун 1905; Ј. М. Јовановић, Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, 
Београд, 1941, 170; М. Ракић, Конзулска писма 1905–1911, приредио Андреј Митровић, Београд, 1987, 
42–45.
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законитост у овим провинцијама и то питање трајно реши путем реформи. Такав став Србије 
према Турској био је, с једне стране, одређен борбом и ривалским интересима Србије, Грчке 
и Бугарске, а с друге, опасношћу од аустроугарског продирања у Стару Србију ка њеном 
планираном путу према Солуну.107 Увођење реформи у европском делу Турске, а посебно у 
Косовском вилајету, било је од великог значаја за интерес Србије. Због тога је Србија у пери-
оду од 1895. до 1905. године, упорно покушавала да ове крајеве укључи у реформну акцију 
великих сила. Упоредо с тим активностима Србија је преко своје дипломатске мреже више 
пута покретала питање заштите српског народа у Турској. Српски посланици у Цариграду  
су небројано пута протестовали на Порти, тражећи да се на Косову и Метохији заведе ред, а 
српско становништво заштити од арбанашких зулума. Бројне српске ноте у којима се аргу-
ментовано указивало на положај српског народа у Старој Србији Порта је примала хладно 
и незаинтересовано.108 Све то није спречило Србију да помаже Србе на Косову и Метохији. 
Континуираним културно-просветним и националним радом Србија је успела да сачува и 
ојача српски народ у Турској и припреми га за коначно ослобођење од Турака.

ЗАКЉУЧАК

Средином деведесетих година 19. века у Турској је избила велика криза која је потрајала 
неколико година, а која је била изазвана национално-ослободилачким покретима грчког и 
јерменског становништва. Тако је први пут после 1878. године поново било отворено Источно 
питање. Отварање критске и јерменске кризе, као и појачано деловање Аустроугарске још 
више је погоршало политичку ситуацију на Косову и Метохији. Незадовољни због уплитања 
великих сила и у вечитом страху да би ове области могле да припадну Србији или Црној 
Гори, косовско-метохијски Арбанаси испољавали су своје незадовољство на незаштићено 
српско становништво. Арбанашки напади су нарочито били бројни у сеоским срединама, 
што је појачало исељавање српског становништва, тако да се појавила опасност да читаве 
нахије у Косовском вилајету буду потпуно очишћене од Срба. Да би поправила положај 
хришћана због притиска страних сила, Порта је 1896. године издала ираду о завођењу ре-
форми у румелијским вилајетима. Портине реформе затекле су Арбанасе знатно ојачане и 
политички боље организоване. Арбанашки антиреформни покрет био је истовремено покрет 
за очување феудално-шеријатског темеља Отоманске империје с одређеним утицајем идеја 
о арбанашкој аутономији. Снажан отпор Арбанаса одредио је судбину реформи. Порта и 
њени органи морали су свуда да уступе пред чврстим арбанашким ставом. Грчко-турски 
рат погоршао је политичко стање на Косову и Метохији. Арбанашко становништво је стра-
ховало да би Србија, Црна Гора и Бугарска могле да следе пример Грчке, па су широм Старе 
Србије почели војно да се организују. Фанатизована улема и феудални кругови преносили 
су своје ставове на муслиманске масе па се убрзо јавио снажан религијски фанатизам. Што је 
ратна опасност била већа, број злочина извршених над хришћанима се увећавао. Безбројни 
насилнички напади чији су виновници били Арбанаси тешко су погађали тамошње српско 
становништво. То се нарочито осећало у годинама које су наступиле после Грчко-турског 
рата. Почетком 1899. године Арбанаси су одржали неколико зборова од којих је најзначајнији 

107  М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, 432–435.

108  Д. Богдановић, Књига о Косову, Београд, 1986, 152. 
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био онај у Пећи, назван Пећка лига. Овај скуп окупио је Арбанасе из неколико европских 
вилајета и протекао у изразито антисрпском духу. Ситуација се још више погоршала на 
почетку 20. века, када је због прикупљања оружја у Ибарском Колашину дошло до таласа 
насиља над тамошњим Србима. После колашинских догађаја за прилике у Старој Србији јаче 
и непосредније се интересују европске велике силе. Да би избегла интервенцију европских 
држава, Порта је на брзу руку припремила и новембра 1902. године објавила реформе за 
румелијске вилајете. Турске реформе изазвале су буру незадовољства код Арбанаса. Крупни 
арбанашки феудалци били су огорчени противници мењања постојећег стања, нарочито 
давања било каквих привилегија српској хришћанској раји. Арбанаси су одржавали зборове 
широм Косова и Метохије на којима су везивали бесу да ће се по сваку цену борити против 
увођења реформи. У вртлогу анархије која је захватила Стару Србију живот је изгубио и 
руски конзул Григорије Шчербина. Увидевши да Арбанаси не желе да прихвате реформе, 
Порта је на Косово и Метохију упутила војску. У краткој и ефикасној војној акцији турске 
власти су сломиле арбанашку антиреформну побуну. Уместо да искористи резултате војне 
кампање и у Косовском вилајету напокон заведе мир, Порта је у својим мерама предузетим 
против Арбанаса стала. Турске власти су врло брзо изгладиле своје односе с Арбанасима и 
оштрицу своје моћи поново окренуле ка српском народу у Старој Србији.

POLITICAL CIRCUMSTANCES IN KOSOVO AND METOHIJA (1895–1905)
In a Whirlpool of Anarchy and Misrule 

Summary:

In the mid nineties of XIX century, a huge crisis broke out in turkey and it lasted for several years. the 
crisis was incited by national-liberation movements of Greek and armenian population. thus, it was the 
first time after 1878 that the eastern question was opened. Starting the Crete and armenian crisis as well 
as the intensified involvement of austro-Hungary additionally worsened the political situation in Kosovo 
and Metohija. being unsatisfied by interfering of great powers and in eternal fear that these regions might 
belong to Serbia or to Montenegro the arbanasi from Kosovo and Metohija expressed their unsatisfaction on 
unprotected Serbian population. attacks by the arbanasi were especially numerous in Serbian areas, which 
intensified moving of Serbian population out, so that there was a danger that whole nahias in Kosovo vilayet 
could be completely cleansed of  Serbs. In order to improve the position of Christians because of pressure by 
great powers, in 1896 Porta issued an edict on implementing reforms in rumelia vilayets. Porta’s reforms found 
the arbanasi much strengthened and politically better organized. the anti-reform movement by arbanasi was 
simultaneously a movement for preserving feudal-sharia foundations of the Ottoman empire with specific 
influence of ideas about autonomy of arbanasi. Forceful resistance by the arbanasi determined the destiny 
of reforms. Porta and its organs had to retreat faced with a firm arbanasi attitude. the Greek-turkish war 
aggravated the political situation in Kosovo and Metohija. In arbanasi population there was a fear that Serbia, 
Montenegro and bulgaria might follow the Greek example, so that throughout Old Serbia they started military 
organizing. Fanatized ulema and feudal circles passed their attitudes on Muslim masses so that soon a strong 
religious fanatism appeared. the greater the war danger was, the more numerous murders on Christians were. 
Innumerable cases of violence perpetrated by the arbanasi struck hard the Serbian population in the territory. 
this was especially felt in the years that followed the Greek-turkish war. at the beginning of 1899, the arbanasi 
held several gatherings the most significant of which was the one in Peć, named ”League of Peć”. this gathering 
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was attended by the arbanasi from several european vilayets and it took place in a striking anti-Serbian spirit. 
the situation was even more aggravated at the beginning of XX century, when, by obtaining weapons in Ibarski 
Kolašin a wave of crime on Serbs who lived there was provoked. after events in Kolašin, european great powers 
more directly and strongly were interested in circumstances in Old Serbia. In order to avoid intervention of 
european countries, Porta hastily prepared and in november 1902 proclaimed reforms for rumelia vilayets. 
turkish reforms caused a torrent of dissatisfaction among the arbanasi. Wealthy arbanasi feudalists were bitter 
opponents to changing the already existing situation, especially to giving any privileges to Serbian Christian 
common people. the arbanasi held gatherings throughout Kosovo and Metohija and they gave firm promise 
that they would fight against introducing reforms at any cost. In a whirlpool of anarchy which spread through 
Old Serbia russian Consul Grigori Scerbina lost his life. Having realized that the arbanasi did not want to 
accept reforms, Porta sent military to Kosovo and Metohija. In a quick and efficient military action, turkish 
authorities suppressed arbanasi anti-reform rebellion. Instead of using results of the military campaign and 
finally maintain peace in Kosovo vilayet, Porta stopped its measures undertaken against the arbanasi. Very 
soon turkish authorities settled their conflicts with the arbanasi and turned again the blade of their power 
towards Serbian people in Old Serbia.

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( Ев. бр. 177014).
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КОНЗЕРВАТИВНЕ И ЛИБЕРАЛНЕ ИДЕЈЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ 
(1858–1869) – НАЧЕЛА И ПРАКСА

Апстракт: Циљ рада је анализа услова под којима су се развијале конзервативне и либералне 
идеје у Кнежевини Србији, имплементација тих идеја и налажење основних тачака њиховог 
сукобљавања. Преко анализе поделе власти, најважнијих институција и начела народне су-
верености приказан је и развој конзервативних и либералних идеја. Рад је написан на основу 
објављених и необјављених извора српске провенијенције.

Кључне речи: конзервативци, либерали, скупштина, закон, устав, кнез Михаило Обреновић, 
Илија Гарашанин, Јеврем Грујић, Владимир Јовановић.

* * *

Идеологије конзервативизма и либерализма, као две супротстављене идеологије, имале 
су велики утицај у развоју политичке и друштвене мисли у 19. веку. Термин “либерализам”, 
у значењу политичке припадности, користи се од почетка 19. века, а први пут је употребљен 
у Шпанији 1812. године. До 40-их година 19. века термин је широко прихваћен у Европи, a 
у вези са специфичним скупом политичких идеја.1 Јасно је да је историјски развој у 19. веку 
извршио утицај на природу и супстанцију либералне идеологије. Са успехом “средње класе 
у успону” да успостави своју економску и политичку доминацију, променио се и карактер 
либерализма. Са сваким успехом либерала, бледела је револуционарна оштрица либерализма, 

1  Као систематско политичко веровање, либерализам можда није постојао пре 19. века, али је за-
снован на идејама и теоријама које су се развиле током претходних три стотине година. Појам либера-
лизам користи се вишезначно: да означи један вид политичке филозофије, али и као име за економску 
доктрину. Колико контроверзи појам либерализам носи, најбоље се види по томе што се либералима 
сматрају два, у етичком погледу најпознатија филозофска противника – Кант са етиком дужности 
и Мил са утилитаризмом. Глобално речено, под либерализам се може подвести свака теорија која 
нагласак ставља на појединца и његову слободу; в. G. de Bertier de Sauvigny, Liberalism, Nationalism and 
Socialism: The Birth of Three Words, The Review of Politics, Vol. 32, No. 2 (Apr. 1970), Cambridge University 
Press, 153-154; J. Dewald, The Early Modern Period,  Encyclopedia of European Social History from 1350 to 
2000, vol. I, ed. Peter N. Stearns, New York, 2001, 165-178; B. Dolan, The Enlightenment, Encyclopedia of 
European Social History, 179-192.
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који је тако постајао све више конзервативан, залажући се мање за промену и реформу, а 
више за одржање постојећих, у великој мери либералних, институција.2 Термин конзервати-
визам се до 30-их година 19. века користио да означи супротстављеност принципима и духу 
револуције из 1789. године.3 Конзервативне идеје су настале као реакција на све брже поли-
тичке и економске промене, чији је симбол, у многим погледима, била Француска револуција. 

Либерализам је могуће дефинисати на различите начине, али је најважнија основа либе-
рализма идеја индивидуалне слободе. Појединац са својим изворним природним правима 
средишња је фигура либералног схватања, те либерализам као идеологија полази од спо-
собности самоодређења појединца помоћу разума и заговара слободу појединца насупрот 
државне власти.4 Насупрот либерализму, конзервативизам наглашава значење легитимизма. 
Док је грађанство било друштвени носилац либерализма, конзервативизам је по правилу 
био идеологија племства, свештенства и сељаштва. Ови друштвени слојеви су се противили 
променама које је заговарало грађанство. Идеја слободног појединца била им је неприхва-
тљива, а  у њој су видели опасност за слогу унутар заједнице која је према њиховом суду 
произилазила из хијерархије природних ауторитета.5 

Држава за либерале није божанска установа, него установа коју обликују људи6. Њен се 
легитимитет изводи из воље њених грађана, начела народног суверенитета. Насупрот овом 
ставу, конзервативци су склони томе да државне моћи принуде користе за спречавање про-
мене или ограничавање њене брзине на ону која одговара њиховом духу. Они сматрају да без 
права нема државе, а како управо држава јамчи мир и устаљени ред ствари, наглашавају да 
се њени правни темељи требају безусловно поштовати.7 Либерална теза да се закони требају 
темељити на пристанку грађана, јер се на њих и односе, конзервативцима је потпуно непри-
хватљива. Они наглашавају да се поштовање закона не може условљавати сагласношћу, него 
се закони требају поштовати без обзира на начин на који су донети и ко их доноси.8 Брига 
конзервативних мислилаца је првенствено усмерена на то да власт не ослаби, а не толико 
да ли њена моћ остаје у разумним границама. Ово начело је тешко помирити са очувањем 
начела слободе, односно принципа егоистичног индивидуализма, који прихвата класични 

2  J. Parry, The Politics of Patriotism. English Liberalism, national identity and Europe 1830-1886, Cambridge 
University Press, 2006, 172-220; A. S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of 
Limited Suffrage, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York, 2003, 66-149.

3  R. Nizbet, Konzervativizam. San i stvarnost, Podgorica, 1999, 9.

4  C. Larmore, Political Liberalism, Political Theory, Vol. 18, No.3 (Aug. 1990), Sage Publications, 342-343; 
О критикама овог става видети: C. Randall, Liberals and Conservatives, Religious and Political: A Conjuncture 
of Modern History, Sociology of Religion, Vol. 54, No. 2 (Summer 1993), Theory and History in the Study of 
Religion, 127-146.

5  R. Nizbet, Konzervativizam, 56-62; Хегел је сматрао да појединачна воља нема значаја, а појединац 
нема права, осим у оквиру државе. Он је веровао да појединац може достићи већи степен слободе 
ако дозволи да се његова воља испољи кроз вољу нације; в. S. Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State, 
Cambridge University Press, 1972, 1-33; S. B. Smith, Hegel’s Critique of Liberlism, The American Political 
Science Review, Vol. 80, No. 1 (Mar. 1986), American Political Science Association, 121-139.

6  Држава се схвата, по речима Томаса Пејна, као “нужно зло”, односно Локова метафора да држава 
треба да буде као “ноћни чувар”; в. N. Capaldi, John Stuart Mill. A Biography, Cambridge University Press, 
2004, 217.

7  R. Nizbet, Konzervativizam, 43-55.

8  R. Scruton, The Meaning of Conservativism, Macmillan-Penguin, 1980, 25-62.
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либерализам, као схватања да су људска бића рационална створења која теже ка сопственим 
интересима, док се друштво схвата као атомистичко, састављено од скупа, у великој мери 
самодовољних појединаца.9 Конзервативци су критиковали овакво друштво, као превише 
анархично, сматрајући да мора постојати “јаз” између масе и ауторитета, како се маса не би 
осећала једнака ауторитету. 

Конзервативна позиција у крајњој линији почива на убеђењу да у сваком друштву постоје 
препознатљиве истакнуте личности, чија наслеђена мерила, вредности и положај треба заш-
титити и које треба да имају већи утицај на јавне послове од осталих. Либерали су сматрали 
да никакво поштовање за установљене вредности не може оправдати повластице или било 
какву другу принуду државе, која би такве личности заштитила. Мада су били сасвим свесни 
важности улоге коју су културне и интелектуалне елите играле у еволуцији друштва, они су 
веровали да ове елите треба да се докажу сопственом способношћу да задрже свој положај, 
под истим правилима која важе и за све остале.10

Европски оквири у проучавању политичких идеја не могу се у потпуности применити 
на Србију. Стицајем вековних историјских, геополитичких и других околности, Србија је 
релативно остајала по страни од главних токова успостављања европске политичке мисли. 
У односу на традиције ране и класичне европске политичке културе, Србија је остала при-
лично изолована. Будући да границе либералног погледа на свет нису једнозначно одређене, 
као и да појединци заступају гледишта која је понекад тешко прецизно класификовати, то 
се и у нововековној Србији поставља питање ко је заступао либералну доктрину и шта од 
интелектуалног наслеђа припада либералном правцу. Јасније профилисање конзервативне 
и либералне идеологије у Србији почело је тек средином 19. века. 

Светоандрејци – сукоб два става

Либерали су се већ 1847. године у јавном животу препознавали као групација која поли-
тички мисли, у деловању Дружине младежи српске, односно у Револуцији 1848/49. године. 
Овај либерални нараштај није могао да ухвати значајнији корен и оформи већу политичку 
групу.11 У политичком животу Србије либерали су се појавили у времену када он није обило-

9  Да појединац не би изгубио своју слободу, Мил је заступао тезу да „када би цело човечанство, 
осим једног човека, било истог мишљења, а само та једна особа имала супротно мишљење, човечанс-
тво не би имало ништа више оправдања да ућутка ту једну особу, него што би та особа, када би имала 
моћ, имала оправдања да ућутка човечанство“. У Миловим идејама је први пут поштовање слободе 
стајало у истој равни са поштовањем једнакости. Он је био један од ретких који су успели надвладати 
страх од просечности масе која би могла закочити јединственост појединца и тако спречити напредак 
друштва. Други су, попут Токвила упозоравали да је моћ већине једнако опасна за слободу појединца 
као и свака друга моћ и да владавина већине лако прераста у тиранију; N. Capaldi, John Stuart Mill, 
265-292; A. de Dijn, French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville. Liberty in a Levelled Society, 
Cambridge University Press, 2008, 154-172.

10  L. von Mises, Liberalism In The Classical Tradition, San Francisco: Cobden Press, 1985, 155-158.

11  Доказ за ову тврдњу налазимо ако погледамо на ком се ступњу политичког и културног развоја 
налазила Кнежевина Србија средином 19. века. Јован Ристић пише да се „1848-ме године чула у нас 
реч о реформама и слободама у смислу западном (...) али омиљена реч реформа, које одјекиваше кроз 
улице париске (...) у Србији беше она само реч, којој значење није нико дубље осећао, а мало ју је ко и 
разумевао.“ У београдској „Читаоници“, тадашњем средишту престоничке интелигенције, тумач идеја 
реформаторског покрета био је секретар полиције, Вукаиловић. Он је уверио све присутне „да Србија 
одавно ужива све оне слободе, за које је сад устала западна Европа“, па су се присутни разишли „убеђе-
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вао богатством идеја. Припадали су младој, половином века настајућој српској елити. Сама 
чињеница да су се школовали изван граница своје земље за српску интелигенцију није била 
опредељујућа у формирању њихових политичких уверења у оној мери у којој је то зависило 
од универзитетских центара и земаља у којима су студирали. Изван Србије школовао се и 
велики број оних који нису постали либерали. Већ подела на паризлије12 како су називани 
интелектуалци либералних уверења, и на немачкаре13 школоване у Хабзбуршкој Монархији 
означавала је и политичке разлике међу њима. Оне су у третирању основних политичких и 
привредних питања, а посебно у погледима на облик владавине и начин организације државе 
биле велике и толико суштинске да су постали међусобни идеолошки супарници.

Светоандрејска скупштина 1858. године представља велику прекретницу у историји 
политичких идеја у Србији. На њој су се коначно искристалисале две политичке групе, кон-
зервативци и либерали. Конзервативци, странка Савета, представљали су остатак старог 
бирократског режима, који нису били за политичке промене. Насупрот њима, либерали су 
желели снажно представничко тело које ће имати пуну законодавну власт и право контроле 
над другим државним институцијама14 

Да би се превазишао сукоб кнеза и Савета и решила политичка и уставна криза из које је 
било готово немогуће наћи излаз, требало је сазвати Скупштину.15 Како није постојао закон 

ни и задовољни хвалећи и преузносећи напредак срећне Србије пред заосталим Западом.“, Ј. Ристић, 
Спољашњи одношаји Србије новијега времена, књ. 1 (1848-1860), Београд, 1887, 9-10; Србске новине, бр. 
49, 18. мај/30. мај 1848, 290.

12  Паризлије су били поборници установе Скупштине и дефинисања њених права, те укидања по-
лицијске и остварења правне државе, представничке владе и слободе штампе. Најистакнутији међу 
њима били су: Коста Цукић, Димитрије Матић, Ђорђе Ценић, Рајко Лешјанин, Филип Христић, Мило-
ван Јанковић, Јеврем Грујић, Владимир Јовановић и други.

13  Немачкари су били присталице ауторитарне бирократске власти, заговорници „чврсте руке“ и 
владавине путем декрета и наредаба, што је подразумевало спровођење власти „одозго“. Најистак-
нутији међу њима били су: Алекса Јанковић, Тимотије Кнежевић, Атанасије Николић, Јован Стејић, 
Јован Стерија Поповић и други.

14  Програм светоандрејских либерала први је у виду програма сабрао В. Јовановић, и то у спису 
The Serbian Nation and the Eastern Question, Лондон, 1863. У области унутрашње политике либерали 
су тражили редован сазив Народне скупштине, слободу штампе и друга грађанска права, а у области 
спољне политике прихватали су гарантију великих сила утврђену Париским миром, али не и мешање 
страних сила у унутрашње послове Србије. Захтевали су враћање аутономних права које је Србија 
стекла хатишерифима и бератима у време прве владавине кнеза Милоша Обреновића, а потом изгуби-
ла хатишерифом из 1838. године и за време владавине уставобранитеља; В. Јовановић, Србски народ и 
источно питање, Нови Сад, 1863, 19–22; Програми и статути српских политичких странака до 1918. 
године, приредили Василије Крестић, Радош Љушић, Београд, 1991, 17–20.

15  Корене кризе у врху власти која се манифестовала у сукобу кнеза и Савета налазимо у Четвртом 
хатишерифу, тзв. Турском уставу, из 1838. године и Закону о устројству Савета Кнежевине Србије из 
1839. године. Министре је по хатишерифу бирао и постављао кнез, али је по Устројству Савета то кне-
жево право било сужено, јер је за министре морао да узима чланове Савета који су се у случају смењи-
вања ту и враћали. Борбе у врху власти кулминирале су Тенкином завером 1857. године. Како завера 
није успела, завереници су осуђени на доживотни затвор у Гургусовачкој кули, а моћ Савета је уни-
штена, све до мешања Порте и доласка њеног изасланика Етем-паше, који су утицали на помиловање 
завереника. Тада је спор око сагласности саветског устројства са хатишерифом из 1838. године решен 
у корист Савета, који је у законодавству добио такву позицију да је двотрећинском већином могао да 
донесе било који закон. Кнезу је додељено суспензивно вето, али је он чин доношења закона могао да 
одложи само за три месеца; Српски устави од 1835. до 1990, са уставима Краљевине СХС и Краљевине 
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о саставу Скупштине или њеној надлежности, конзервативци су се надали да ће демагошком 
вештином придобити Скупштину за свргавање кнеза Александра Карађорђевића. Либерали 
су сматрали да ће преко Скупштине моћи да остваре своје политичке циљеве па су прихва-
тили свргавање кнеза Александра као посредан циљ. У време Светоандрејске скупштине они 
себе и даље нису називали либералима, већ, како њихов предводник Јеврем Грујић пише, 
„странком Светоандрејске скупштине“.16

Под притиском већине струја, те и Савета, кнез Александар Карађорђевић морао је да 
пристане на сазивање Скупштине. Агитација либерала, Јована Илића, Милована Јанковића 
и Ранка Алимпића, те Гарашанинов предлог Савету да се сазове Скупштина или да се „из-
ванредне мере строгости за одржање поретка употребе“, одиграли су своју улогу.17 Да се 
предстојећа Скупштина не би претворила у метежну и бунтовну гомилу, приступило се 
изради закона. Први Закон о скупштини донет је 10. новембра 1858. године и важио је само 
за предстојеће заседање.18 Скупштина није добила законодавна овлашћења и њени предлози 
нису имали снагу закона док их кнез заједно са Саветом сходно уставу не би озаконио. Већа 
полемика водила се о саставу Скупштине. Конзервативци су се залагали да у Скупштину 
као вирилни посланици уђу окружни начелници и председници окружних судова.19 У пр-
вом Закону о скупштини постојала су два типа посланика, изабрани и вирилни. Народ је на 
сваких 500 пореских глава бирао по једног посланика. У круг вирилних посланика ушли су 
председник Касационог суда, два председника Апелационих судова, 17 председника окруж-
них судова и председник Суда вароши Београда, 17 окружних начелника, управитељ вароши 
Београда и четири духовна лица, из сваке епархије по један. Првих је било 376, а других 63, 
дакле 439 посланика.20 Народни посланици бирани су јавним гласањем, непосредно у ок-

Југославије, приредио Миодраг Радојевић, Београд, 2004, 58; Устројеније Совјета Књажества Србског, 
27. април/9. мај 1839, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 1 (1840), 16–28; Измене и допуне 
у Устројенију Совјета Књажества Србског, 3/15. маја 1858, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, 
књ. 11 (1858), 77.

16  Слободан Јовановић их назива скупштинском странком, а конзервативце саветском. Различити 
називи за поједине групе или партаје, неустаљеност назива и за саме светоандрејске либерале, као и 
динстијска подвојеност указују на то да у Србији још нису сазрели услови за настанак политичких 
странака у правом смислу те речи.

17  Записи Јеврема Грујића. Књига прва. (Пред Светоандрејску скупштину), Зборник за ИЈК, Прво 
одељење, књ. 7, Београд, 1922, 157, 162; М. Алимпић, Живот и рад генерала Ранка Алимпића у свези 
са догађајима из новије српске историје, Београд, 1982, 143; М. Јовичић, Илија Гарашанин и Светоан-
дрејска скупштина, у: Зборник радова са научног скупа 1987: Илија Гарашанин (1812–1874), Београд, 
1991, 89–100.

18  Закон о скупштини, 28. октобра/10. новембар 1858, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије,  
књ. 11 (1858), 148–159.

19  „И Гарашанин и Ацика (Ненадовић – прим. Д. Л.) мисли свако за себе, да могу рачунати на ок-
ружне начелнике и председатеље, и то Гарашанин надајући се да ће уз њега пристати, а Ацика држећи 
да неће смети противу Књаза радити.“ Димитрије Матић се супротстављао овом ставу тврдећи да „не 
познаје ниједну народну скупштину, у којој има гомила чиновника не од народа изабрани но прави-
тељством доведени. Он пита кога ће и пред ким да представља тај начелник и тај председатељ“, Записи 
Јеврема Грујића, I, 167.

20  Број посланика је био изузетно велики у односу на број становника Србије. Један посланик је до-
лазио на око 2.460 становника, док је примера ради у Француској по Уставу из 1852. године, за законо-
давно тело (Corps législatif) бирано 260 посланика, или један посланик на више од 140.000 становника.
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ружним местима и преко повереника у срезовима. И активно и пасивно бирачко право имао 
је сваки српски грађанин без обзира на имовно стање или порекло, изузев лица у државној 
служби (чиновника и свештеника) који су били лишени права да буду бирани за посланике. 

Прву важну групу у Скупштини чинили су утицајни политичари, конзервативци 
Илија Гарашанин, Тома Вучић Перишић, те један од најбогатијих људи у Србији, Миша 
Анастасијевић. Они су, наводно, хтели да створе неку врсту намесништва, кајмакамије која 
ће земљом владати до избора новог кнеза, па им је отуда и остао назив кајмакамци.21 Другу 
групу су чиниле присталице династије Обреновић, а трећу либерална интелигенција.22 
Либерална група се спојила са обреновићевцима, и у њихов програм поред династијске 
промене унела и политичке реформе. Либерали нису били обреновићевци, и њима није 
било стало до династијских промена, већ до политичких реформи, које нису могли сами да 
остваре. Спајањем ове две групе отворен је проблем питања будућег владара, јер се бивши 
кнез Милош Обреновић23 никако није доводио у исти ред са политичким слободама. Тежње 
либерала да на престо доведу Милошевог сина, Михаила Обреновића скрхале су изјаве већи-
не обреновићеваца, који су „у глас тражили старца“.24 То је био доказ да су либералне идеје 
захватиле само узак круг интелигенције. Неписменом народу биле су стране идеје о контро-
ли власти. Они су тражили чврсту руку „старог деспота“ који неће дозволити „господи да 
угњетава народ“. Језгро ове сједињене групе чинили су: Јеврем Грујић, Милован Јанковић, 
Андрија Стаменковић, Стевча Михаиловић, Јован Илић, као и Ранко Алимпић.25 Грујић и 
Јанковић били су једине вође либералне групе који су имали јасније изграђена схватања у 
духу европског либерализма, док су Михаиловић, Илић и Алимпић били присталице ди-
настије Обреновић.

21  Причу о намесништву први је започео руски историчар Нил Попов, а најгласнији заговорници 
тезе о завери великаша били су у време Другог намесништва (1868–1872), Алимпије Васиљевић, Пан-
та Срећковић и Стојан Бошковић. По речима њиховог савременика Д. Маринковића „они су по но-
винама понајвише и понајчешће потрзали ту кајмакамију, као кебу иза појаса“, Успомене и доживљаји 
Димитрија Маринковића 1846–1869, прир. Драгослав Страњаковић, Београд, 1939, 62; Гарашанин је 
сматрао ову тезу накнадним довијањем са циљем да се његова улога у тим догађајима умањи; Свето-
андрејска скупштина, прир. Андрија Раденић, Споменик САНУ, Одељење друштвених наука CXIII, 
Нова серија 15, Београд, 1964, 189–191.

22  Алимпије Васиљевић наводи још једну групу, људе кнеза Александра и назива их коначком пар-
тијом, Моје успомене, приредио Радош Љушић, Београд, 1990, 80.

23  Прва владавина кнеза Милоша Обреновића (1815–1839) остала је позната по политици „чврсте 
руке“ коју је спроводио кнез, а политичке слободе су представљале речи због којих је лако живот могао 
да се изгуби.

24  „Тад не беше у Србији места гди се, и човека који о Скупштини не говораше, али уједанпут поче 
некако име Књаз Милошево и разговор о њему постајати свеједно...“, Записи Јеврема Грујића, Књига 
друга. (Светоандрејска скупштина), Зборник за ИЖ, Прво одељење, књ. 8, Београд, 1923, 3; Јован Илић 
је на седницама либерала где се расправљало о подобности кнеза Милоша љутито говорио: „Ви хоћете 
све да покварите, ја сам обишао већи део Србије и видио сам да народ наш зна само за Милоша и жели 
да тај ослободилац дође... А пошто је он стар, то ће наравно ускоро доћи и његов син као законити 
наследник“, А. Васиљевић, Моје успомене, 76.

25  Владимир Јовановић уместо Стевче Михаиловића наводи Јована Белимарковића, Успомене, прир. 
Василије Крестић, Београд, 1988, 78; У шири круг улазили су Јован Бели Марковић, Јован Димитрије-
вић, Алимпије Васиљевић, Стојан Бошковић, Стеван Ћирић, Васа Маџаревић, Арсеније Туцаковић, 
Ђорђе Николић, Петар Голубовић, Милан Јанковић, Владимир Јовановић и Димитрије Маринковић, 
Записи Јеврема Грујића, II, 37–37, 49.
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Уочи заседања Скупштине, у Србији, а нарочито у Београду владало је велико неспо-
којство. Још увек свежа сећања на 1842. и 1844. годину говорила су да никаква крупна про-
мена у држави не може мирним путем да се изведе. Власт се рушила бунама, а не уставним 
средствима. Страховањима су доприносили и депутати, који су на скупштинска заседања 
долазили наоружани. Опис депутата, записан руком Јеврема Грујића, оставља упечатљиву 
слику о људима и времену када је једну династију заменила друга и када су либералне идеје 
видније избиле на површину политичких збивања. „Особито је одушевљење расло када се 
Шабчани извезу с дамшифа на Сави, јер то беју људи сви у лепо руо обучени и с прекрас-
ним оружјем накићени“. Слично је било и са другим посланицима: „Али кад се Ужичани 
угледаше испунише се књажевци страо’м а њиови противници радошћу. На бесном ату јаше 
напред Миливој Јовановић, началник ужички, сребрне јабуке од пиштоља за појасом и у 
кубурлуцима беле се као млеко, коњу по сапима бије сабља сребром окована. За њим јури 
прота Гаврило прекрасног стаса човек, и окружни председатељ Каљевић, крупна и страшна 
људина, па онда све два и два, посланици људи горостасни, на љутим коњима и лепо као да 
у сватове иду обучени, а сви као да су на војску пошли оружани.“26 

Председник Светоандрејске скупштине био је присталица конзервативаца, Миша 
Анастасијевић, а потпредседник либерал, Стевча Михаиловић. И део младих либерала учест-
вовао је у раду скупштине, Милован Јанковић као посланик, а Јеврем Грујић и Јован Илић 
су постављени за секретаре пошто као чиновници нису могли да се кандидују за послани-
ке.27 Из састава скупштинског председништва видимо да су либерали однели прву победу. 
Либерали су сада сматрали да збацивање кнеза препусте обреновићевцима и Гарашаниновој 
конзервативној групи, док би они чували снаге да династијски преврат искористе за јачање 
уставног положаја народног представништва. Ова тактизирања либерала нису одговарала 
обреновићевцима, па је коначни план деловања представљао комбинацију настојања и јед-
них и других. 

Прво је требало да се расправи и усвоји нови, либералнији, Закон о скупштини, а онда 
би се приступило промени на престолу. На трећој скупштинској седници, 17. децембра 
1858. године, посланик либерала Андрија Стаменковић, говорио је о потреби установљења 
Скупштине као важног органа власти, који би представљао спону између народа и владе. 
Спремљени пројекат Закона о скупштини прочитао је сам аутор, Јеврем Грујић. Израз начела 
народне суверености да „власт кнежеву не може нико други ни давати ни одузимати, осим 
народа србског, представљеног слободном скупштином“, подгрејан светоандрејском атмосфе-
ром, имао је посебну тежину. Ова поставка је позицију монарха повезала са променљивошћу 
народне воље, па су либерали оптужени за републиканизам, тачније да су хтели кнежевину 
да прогласе републиком пошто Скупштина обори кнеза Александра Карађорђевића. Сенка 
сумње која је на њима остала тада пратиће их током целе друге владавине кнеза Милоша 
(1859–1860) и кнеза Михаила (1860–1868). Начело народне суверености либерали су засни-
вали на већ постојећој традицији да се „старешине“ са народом састају „те разговарају и 
договарају како ће своју децу обдржавати“. Они нису прихватили Скупштину као европски 
парламент, већ као институцију старог самоуправног система. О установи Скупштине го-
ворило се као о „једној од најсветијих установа у држави србској“ и „законитој вољи свега 

26  Чак су и неки либерални прваци, као Јован Илић, долазили наоружани на седнице Скупштине; 
Записи Јеврема Грујића, II, 23.

27  Архив Србије (даље: АС), Фонд Народне скупштине (даље: НС), ф. I, р. 5-10/1858; Србске новине, 
бр. 135, 6/18. децембар 1858, 515.
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народа србског“.28 Према пројекту либерала, Скупштина би постала законодавни чинилац 
власти, уз кнеза и Савет, добила би и буџетско право, а министри би осим кнезу били одго-
ворни и Скупштини. Потом је образована комисија од 40 посланика, која је добила задатак 
да прегледа пројекат и изврши неопходне измене. Грујић и либерали одмах су увидели да 
усвајање пројекта неће проћи, па су ускоро морали да одустану од већег његовог дела.29  

Након компромисног усвајања закона, све групе су приступиле ономе што се дуго че-
кало, свргавању кнеза Александра. Како већина посланика није имала никаквог искуства 
у раду Скупштине, њима је неколицина вештијих политичара могла лако манипулисати. 
Процедуре нису поштоване, па је и одлука да се од кнеза затражи абдикација донета акла-
мацијом. Колико год да је Скупштина била узрујана и сметена, кнез Александар је био још 
узрујанији. Одласком у београдску тврђаву, кнез је изгубио могућност да лично командује 
војском, а и одлазак код омражених Турака скоро до краја му је урушио углед. За то време 
„револуционарни конвент“ одиграо је своју улогу. Критике Рајка Лешјанина, професора пра-
ва на Лицеју и француског ђака, да Скупштина ради незаконито и присваја права која јој 
не припадају, либерали су и те како схватали. Одговор Јована Илића показивао је да је цела 
ситуација измакла контроли, али да треба ићи даље. „Ти мора да си манит кад тако мислиш 
и говориш! Зар ти не видиш болан да се ово отимље, па ко буде јачи?,“ говорио је Илић.30 

Пошто се кнез склонио под турску заштиту, збачен је 23. децембра 1858. године као издај-
ник.31 Одлука је требалo да постане пуноважна кадa је потврди Савет, али су обреновићевци 
и либерали вешто наметнули идеју да одмах мора да се изабере нови кнез, дајући Скупштини 
образложење да народ не може ни накратко бити без главе.32 Либерали су потом поднели 
Скупштини акт о збацивању кнеза Александра и повратку кнеза Милоша Обреновића, али 
и акт о преузимању кнежевске власти Скупштине и указ о постављењу Стевче Михаиловића 
за команданта војске и полиције.33 Гарашанин је одбијао да преда Михаиловићу команду над 

28  АС, Илија Гарашанин (даље ИГ), 1055; АС, Поклони и откупи (даље: ПО), к. 24, док. 150; Беседа 
Андрије Стаменковића у Народној скупштини 1858. године, Архив српске академије наука и уметно-
сти (даље: АСАНУ), Историјска збирка, 7930.

29  Примедбе скупштине на неке чланове закона, АС, ИГ, 1071; Србске новине, бр. 136, 9/21. децембар 
1858, 519; Чачански окружни начелник говорио је да је „ова млада господа читала како је у Француској 
некад било, па им се угрејале главе, те оће сад и код нас по неким теоријама да раде и са нама бруку 
чине ... оће којекакве утопије републиканске да уводе”, Записи Јеврема Грујића, II, 91.

30  Записи Јеврема Грујића, II, 105.

31  АС, НС, ф. I, р. 7–11/1858; Илија Гарашанин је сматрао да је збацивање кнеза Александра и пов-
ратак Обреновића на престо његово дело, и да је тиме изигран од стране либерала; Разне записке по 
причањима мога оца које је сачинио Милутин Гарашанин, АСАНУ, Заоставштина Драгослава Страња-
ковића, 14556/78.

32  „Шта треба да радимо са таквом издајицом, браћо? Ја велим да га збацимо”, говорио је Миша 
Анастасијевић, упитавши трипут скупштинаре да ли су за то “да се збаци кнез Александар”. Одгово-
ри “Да се збаци, да се збаци” проламали су се скупштинском салом. Међутим, чим се вика стишала, 
на запрепашћење Анастасијевићево, либералско-обреновићевци су преузели контролу. Сима Протић 
“гласом који потресаше сву Скупштину” изнесе да народ не треба “без главе оставити”, него да одмах 
треба “прогласити за Књаза онога, за којим сав народ чезне”. Уследило је питање: “Кога оћете за књаза”, 
на шта је сва скупштина скочила на ноге и загрмела “оћемо Милоша Обреновића, његово је и било”, 
Записи Јеврема Грујића, II, 137–138.

33  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 11 (1858), 165–170; АС, НС, ф. I, р. 14–15/1858; 
Србске новине, бр. 137, 13/25. децембар 1858, 523.
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војском и полицијом, јер је то био прави државни удар, те је као министар имао сва уставна 
и законита права да се не повинује одлукама тела које није имало овлашћења да врши таква 
захтевања. Схватао је да су он и конзервативци изгубили битку. Одбијајући предлог прено-
шења кнежевске власти на Скупштину, и залагањем за образовање „привременог правленија” 
желео je да промене врати у један законити ток. План је пропао, па је Гарашанин морао да се 
задовољи местом у Привременом намесништву, са Стевчом Михаиловићем и Јефтимијем 
Угричићем. Чинило се да су конзервативне снаге поражене, па су сви са нестрпљењем иш-
чекивали повратак кнеза Милоша Обреновића.

Либерали су веровали да су године проведене у изгнанству омекшале старог кнеза, док 
је Милош сматрао да ће либерали бити његове верне присталице, а временом добар кадар 
државне управе. Показало се да су обе стране биле у заблуди. Односи између кнеза Милоша 
и либерала у почетку његове владавине били су добри, али су се постепено кварили. Већ је 
Закон о Скупштини од 17. јануара 1859. године, који је био неприхватљив за либерале, озна-
чио правац лоших односа на релацији кнез Милош – либерали. Изменама је предвиђено да се 
Скупштина сазива сваке треће године, као и да се у случају ванредне потребе, скупштинска 
заседања могу само „са одобрењем Кнеза и Совјета на даље продужити”.34 Светоандрејска 
скупштина одбила је овај закон и вратила га Савету, понашајући се као доњи дом парламента. 
Спор је окончан 26. јануара 1859. године, када је закон који је био готово истоветан с оним 
претходним усвојен. Посланици су бирани на 500 пореских глава, Скупштина није добила 
законодавну власт, и могла је да даје само мишљење за промену основих закона, које кнез 
и Савет нису морали да уваже. Није добила ни право да тужи министре, а са чиновницима 
је то могла да чини само преко Савета. Скупштини је учињен уступак уношењем начелног 
параграфа о слободи штампе.35

Кнез Милош је сматрао да ће потпору своје политике наћи у Скупштини, у којој су већи-
ну чинили посланици из народа, сељаци, којима би лакше манипулисао.36 Зато је распустио 
Светоандрејску скупштину после чега је образован један законодавни одбор који је тре-
бало да припреми предлоге за нову, Малогоспојинску скупштину, сазвану за август 1859. 
године. Председник одбора био је Андрија Стаменковић, а секретар Владимир Јовановић, 
обојица либерали. Либерали су добили и водећа места у државној администрацији, Стевча 
Михаиловић је постао председник Савета, Михаило митрополит, Милован Јанковић, кнежев 
секретар. Пријатељство између кнеза Милоша и либерала било је привремено, што се видело 
већ у лето 1859. године, приликом избора за Малогоспојинску скупштину. У току избора 
власт је ометала либералне кандидате, али су упркос томе у Београду изабрани Јеврем Грујић, 
Андрија Стаменковић и Милован Јанковић, у Јагодини Стевча Михаиловић, у Зајечару Јован 
Илић, а у Поцерини Ранко Алимпић. Тада су почеле несугласице, јер је кнез преко министра 
унутрашњих послова једноставно поништио ове мандате.37 Јеврему Грујићу је поништен из-

34  Закон о народној скупштини, 5/17. јануара 1859, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 
12 (1859), 1–8.

35  Закон о народној скупштини, 14/26. јануара 1859, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 
12 (1859), 11–18.

36  Енглески конзул Лонгворт окарактерисао је кнеза Милоша као “необразованог и бескрупулозног, 
али човека прилично снажног интелекта, који је увек добро знао шта хоће и шта може да добије”, A. 
Philis, Необјављени документи енглеског министарства о Србији 1937–1911, Историјски часопис, XII–
XIII (1961–1962), 1963, 423.

37  Записи Јеврема Грујића, Књига трећа. (Друга влада Обреновића и турски ратови), Зборник за 
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бор, и то као бившем чиновнику, али је по кнежевом наређењу позван у Крагујевац. Тада је 
изабран за секретара Скупштине, што је одбио, прозревши Милошеву политику и увиђајући 
да нема „ни друштва у скупштини за потпомагање”.38 Закон о народној скупштини, који је 
донет после Малогоспојинске скупштине, још више је ограничавао њена права, а чиновни-
цима је искључена могућност да буду бирани за посланике.39

После ових кнежевих потеза, само девет дана касније, уследили су напади на либерале 
у Србским новинама, од стране конзервативаца, са ознаком за дукат.40 Дукатовачки члан-
ци означили су јасније профилисање конзервативних ставова, а сами конзервативци су 
се окупљали око сина и наследника кнеза Милоша, Михаила Обреновића. Њих су чинили 
како старији – Илија Гарашанин и Јован Мариновић, тако и млађи – Филип Христић, Коста 
Цукић, Милоје Лешјанин, као и Матија Бан.41 Дукатовци су сматрали да је рад Светоандрејске 
скупштине помрачен наступом оних људи који су хтели да је искористе за сопствене циљеве 
и унесреће Србију идејама Француске револуције. „Откуд то да народ наш почиње копира-
ти и на своју чисту неоскрнављену земљу преносити ужасна и бесчовечна дела Француске 
револуције, иако никад није читао како су Робеспјер, Дантон, Мара и други изроди своју 
браћу лишавали отачаства и живота”, питали су дукатовци.42 Да се равнотежа између две 
струје, конзервативне и либералне не би пореметила, кнез је предаo уредништво Српских 
новина либералима. Министар просвете, Димитрије Матић, либерал, сменио је крајем ок-
тобра 1859. године Милоша Поповића и уредништво предао Владимиру Јовановићу, а потом 
Стојану Бошковићу. Тада су либерали почели своје одговоре на дукатовачке чланке, речима 
да „са људима, васпитаним у Вербецијевом деспотизму и филозофији од XIII века, ништа 
се учинити не може“. Нису успели да им се супротставе ничим бољим од усхићених фраза о 

ИЈК, Прво одељење, књ. 9, Београд, 1923, 43; Кнез Милош је објашњавао министру унутрашњих дела 
да је његова жеља “да би с једне стране саслушао из уста самог народа изјаве њиових жеља и потреба, 
а не из уста чиновника, с друге стране да би, за време скупштине, државни послови ишли редовно 
својим током, што није могуће, ако толики чиновници напусте своју дужност и оду на скупштину”. 

38  Записи Јеврема Грујића, III, 47–48.

39  Овим законом су извршене измене претходног од 14/26. јануара 1859. године. Члан 13 претходног 
закона, по коме се скупштина састајала у месту “централног правленија” допуњен је речима “или гди 
Књаз за добро нађе”. Члан 18 претходног закона где се говори о бирачком праву: “Ко може бирати 
посланике, може свуда и изабран бити за посланика, ако има 30 година...” допуњен је речима “изу-
зимајући чиновнике кои никако за посланике не могу бити изабрани”. У члану 21 претходног закона 
сваки срез је на 500 пореских глава бирао једног посланика, док је у новом закону сваки срез на 1.000 
пореских глава бирао једног посланика; Закон о Народној скупштини, 30. јуна/12. јула 1860. године, 
Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 13 (1860),  91–98.

40  Од свих дукатовачких чланака, најзначајнији су: Поглед на радњу одбора Светоандрејске 
скупштине и Једна реч скупштинарима; Србске новине, бр. 96–104, 18/30. август до 5/17. септембар 
1859, 390–422; Србске новине, бр. 105, 8/20. септембар 1859, 425; О спорном ауторству у дукатовачким 
чланцима видети: Ј. Милићевић, О политичким схватањима конзервативаца и либерала 1859. године, 
у: Друштвене појаве у Србији 19. века, уредио Радош Љушић, Београд, 2002, 242–244.

41  Још је Нил Попов писао да су се на почетку друге Милошеве владе “око младог кнеза прибирали 
људи који су мрзели светоандрејце”, што је тврдио и Слободан Јовановић; Н. Попов, Друга влада Мило-
ша Обреновића (1859–1860), Београд, 1882, 13; С. Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд, 
1990, 303.

42  Србске новине, бр. 94, 13/25. август 1859, 381.
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слободи или да осуђују дукатовце као злураде назадњаке.43 Да је кнез Милош био неповерљив 
према свим „партајама“, сведочило је постављење Николе Христића, ванстраначке личности 
одане двору, на место управника Београда. Тада су сви либерали стављени под присмотру. 
По Христићевим извештајима, они су се састајали ноћу, у стану митрополита Михаила, где 
су правили комбинације о довођењу неког страног принца на српски престо.44 

Односи између кнеза Милоша и либерала почели су да се погоршавају у пролеће 1860. 
године. Брат Милована Јанковића, Милан, ухапшен је јер је говорио против кнеза Милоша 
и наследника Михаила. Андрија Стаменковић, иако саветник, послат је да надзире радове 
на крагујевачком путу, где се разболео и умро. Стојан Бошковић је смењен с места уред-
ника Српских новина. Јован Илић, Ранко Алимпић и Владимир Јовановић отпуштени су 
из државне службе. Председник Савета Стевча Михаиловић и митрополит Михаило нису 
смењени, већ упозорени.45 Задржавањем дела либерала у служби, кнез Милош је показивао 
да није хтео потпуно да раскрсти са њима, већ да им покаже ко је стварно власт у земљи. 
Стари кнез Милош Обреновић умро је 26. септембра 1860. године. Наследио га је његов син, 
Михаило Обреновић.

Владар европског стила – „Није слобода у параграфима“

Ступањем на престо, кнез Михаило је обележио закон као највишу вољу и обећао да ће се 
исправити неправде које су почињене за обе владе његовог оца.46 Програм кнеза предвиђао 
је у унутрашњој политици јаку власт, промену Устава и умиривање партијских размири-
ца. Михаило је покушао да помири конзервативце и либерале у саставу своје прве владе. 
Ситуација се показала као нерешива, јер је сарадња Илије Гарашанина и Јована Мариновића, 
са Стевчом Михаиловићем и Јевремом Грујићем била немогућа.47 Након низа комбинација 
8. новембра 1860. године састављена је „пословна” влада Филипа Христића, са задатком да 
реши проблем предстојеће Скупштине. У влади је, као министар правде, једини либерал био 
Јеврем Грујић, који је, за разлику од својих другова, сматрао да не треба терати опозицију 
режиму, јер за тако нешто либерали немају довољно снаге. Да кнез није хтео да испусти кон-

43  Ј. Илић, Поглед на садање стање наше, Србске новине, нова серија, бр. 1–5, 24.октобар/6. новембар 
до 3/15. новембра 1859, 1–19.

44  Н. Христић, Мемоари 1840–1862, Београд, 2006, 328–336; Мемоари Стефана-Стевче Михаи-
ловића. У два дела. Од 1813 до 1842 и од 1858 до 1867, прир. Ж. Живановић, Зборник за ИЈК, Прво 
одељење, књ. 18, Београд, 1928, 237–238.

45  В. Јовановић, Успомене, 104–106; Ј. Милићевић, Јеврем Грујић: историјат светоандрејског ли-
берализма, Београд, 1964, 135–136; Кнез Милош је убеђивао Стевчу да се одвоји од либерала речима 
“одвоји се Стевча од те дружине, па ћемо тада бити и ја и ти спокојни. Ти имаш друштво са којим се 
можеш дружити, боље је и корисније сједињавати људе, но их делити. Ето шта ја желим и шта оћу...”, 
Н. Попов, Друга влада Милоша Обреновића (1859–1860), 108. 

46  Прокламација кнеза Михаила, 14/26. септембра 1860, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, 
књ. 13 (1860), 145–147.

47  Стевча Михаиловић је покушај ове сарадње описао причом “како је ђаво хтео неку пробу да учи-
ни, те начини нека кола и упрегне у та кола: једну тицу и једну кртицу, једну рибу и једног рака, па онда 
ошине камџијом. Тица оће у ваздух, кртица оће у земљу, риба оће у воду, а рак затегне, па неће никуд”, 
Мемоари Стефана-Стевче Михаиловића, 232.
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тролу из својих руку, показало је постављење Николе Христића, чиновника „старог кова”, 
за министра унутрашњих дела.48 

Однос кнеза према либералима на почетку његове владавине био је прилично добар, 
о чему сведочи аудијенција Владимира Јовановића, по повратку из Енглеске. Јовановић је 
напомињао кнезу да ниједан народ није одмах зрео за политичке слободе, него се временом 
научио да их користи. Зато је предлагао увођење слободне штампе, преко које би се народ 
научио политички да мисли. Кнез је имао у виду сасвим другачији распоред увођења по-
литичких слобода, где је слобода штампе била последња. Када се кнезу Михаилу говорило 
о политичким слободама, он се смешио и одговарао: „Није слобода у параграфима, праве 
слободе може да буде у благостању, напретку и образованости народа. Нека моји Срби 
постану богати и образовани, они ће тим самим постати и политички слободни.”49 Кнез је 
сматрао да може на прсте избројати све образоване људе у земљи, истакавши да се устано-
ве једне земље не праве за 12 образованих људи, већ се морају подешавати према општем 
нивоу народа.50 

Ове речи снажно су одјекнуле међу либералима, као и догађај на двору, у вези са прије-
мом Милована Јанковића. Кнез је, приликом Јанковићеве аудијенције, у рукама имао његово 
писмо Вуку Караџићу, писано са пуно неповерења у напредак под Обреновићима, па се чак 
претило и „ужасима Француске револуције“. Пошто је признао ауторство, Јанковић је оти-
шао праћен речима „да ће према њему закон бити изузетно суспендован”.51 За либерале је 
овај кнежев поступак много говорио о његовој будућој политици. После пријема Јанковић 
је позвао другове да развију барјак опозиције оснивањем листа Народна скупштина.52 Уз 
њега су пристали Владимир Јовановић и Стојан Бошковић. Већ је сам назив будућег листа 
довољно јасно наговештавао његову опозициону опредељеност. Покретање листа је прво 
одобрено, али је убрзо суспендовано, а покретачи су завршили у затвору, јер су у протесту 
искористили израз „ако је закон највиша воља у Србији”, што је био кажњив израз подсме-
вања кнежевој политици.

Неспоразумима са либералима који нису били на власти следио је неспоразум с онима 
на власти, Јевремом Грујићем, као министром, и Димитријем Црнобарцем, као саветником. 
Велика препрека показала се приликом доношења Закона о чиновницима, тј. параграфа о 
административном отпуштању чиновника. Грујић се слагао са саветницима да се чиновници 
„без суда не могу збацити”, а спорно питање претворило се у прави сукоб кнежевог пред-
ставника Христића са Грујићем и Црнобарцем.53 Ови сукоби нису оставили нарочити утисак 

48  Владе Србије (1805–2005), Београд, 2005, 100–103.

49  М. Пироћанац, Кнез Михаило и заједничка радња балканских народа, Београд, 1895, 11; Са овим 
речима кнеза Михаила савременици су памтили нарочито црвени плајваз којим је кнез Михаило 
подвлачио писмене саставе својих противника; В. Јовановић, Моје успомене, 108–111; Записи Јеврема 
Грујића, III, 82.

50  “Дати парламентаризам само тога ради да би Милован Јанковић и још неколико њих као он мог-
ли држати парламентарне беседе, било би неозбиљно”, говорио је кнез; В. Јовановић, Успомене, 180.

51  Записи Јеврема Грујића, III, 81–82; В. Јовановић, Успомене, 109–110.

52  Када су одлучивали о називу новина, један од иницијатора је у шали говорио, “ако ји забране, 
нек се барем у народу рекне, да су забранили Народну скупштину”, Записи Јеврема Грујића, III, 83; В. 
Јовановић, Успомене, 110–111.

53  “Представнику се у разговору измакоше речи: Зар кад се газда са слугом не слаже, зар онда да 
траже трећега да им решава мора ли газда слугу још држати? На што му Црнобарац завика: Није чи-
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на кнеза, који је био заокупљен сазивањем Скупштине, на којој је очекивао решење већине 
унутрашњих проблема. Јеврем Грујић је једноставно смењен са места министра и премештен 
у Велики суд како би се држао подаље од политике. У припремне послове за Преображенску 
скупштину ушло се с изменама Казнителног законика, чиме је режим кнеза Михаила указао 
либералима на карактер предстојеће Скупштине.54

Састав Преображенске скупштине показивао је њен несветоандрејски карактер. 
На Преображенској је било свега четрдесетак посланика који су учествовали у раду 
Светоандрејске скупштине, од укупно 221 посланика. Пред почетак рада Скупштине кнез 
је посредно ставио посланицима до знања шта му је по вољи, а шта није. На пријему их је 
упозорио на то да је Србија „као чаша бистре воде и само су три капи доста па да је замуте”.55 
Скупштинска адреса била је прожета изјавама поверења кнезу. Опозиција је у адреси налази-
ла потврду за апсолутизам кнеза Михаила, па је Милован Јанковић позивао истомишљенике 
„да треба да се захтева, да се опозове адреса, којом је Скупштина преображенска предала 
Књазу у руке неограничену власт”.56 

Закони усвојени на Преображенској скупштини: Закон о Народној скупштини, Закон 
о Државном савету, Закон о народној војсци, те Закон о централној управи, донет 1862. 
године чине основу законодавног система кнеза Михаила. Промену скупштинског уређења 
кнез Михаило је правдао тиме што је претходни закон „колико непотпун, нејасан и сам себи 
противречан, толико и теретан самом народу због прекомерно великог броја скупштинара 
према нашој малој отаџбини”.57 Кнезу је дато право распуштања Скупштине, уз обавезу да 
другу сазове најдаље за три месеца, а Скупштина се имала држати у месту које одреди кнез. 
Новина која се јавља била је Велика народна скупштина.58 Утврђена је на двојна надлеж-
ност Скупштине, необавезно и обавезно саветодавна.59 Бирачко право је одузето редовним 

новник слуга твој нити си ти газда његов”, Записи Јеврема Грујића, III, 98.

54  17/29. јуна 1861. године измењен је чл. 103 Казнителног законика, којим је до тада било забрањено 
јавно разговарање које изазива мржњу према власти. Новом нормом је предвиђено кажњавање сваког 
кудитеља власти и онога “кои овога говор другима прича”, Ђ. Ценић, Објаснење Казнителног законика 
за Књажество Србију, Београд, 1866, 416, 864.

55  Ово је изгледа била алузија на држање “тројице истакнутих посланика, Тодора из Крагујевца, 
Мате из Смедерева и још једног”, АС, НС, ф. 1, р. 1–15/1861.

56  АС, ПО, к. 84, бр. 35.

57  АС, НС, ф. I, 1–48/1861; Већ у чл. 3 Закона о народној скупштини види се кнежева апсолутна 
превласт и саветодавно право скупштине: “На обичним народним скупштинама, које се сваке треће 
године редовно држати имају, а ванредно, које се и пре тог времена, кад Књаз за нуждно нађе, сазвати 
могу, има се народ саслушати ...”, Закон о Народној скупштини, 17/29. август 1861. године, Зборник 
закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 14 (1861), 137.

58  Она се састојала од четири пута више посланика него обична, решавала је питања избора новог 
кнеза, одобрење усвојење престолонаследника када је владајући кнез без мушког потомства и избор 
намесника у време малолетства кнежевог. Установа Велике народне скупштине која је сада озакоњена 
помало је подсећала на Светоандрејску. Број посланика је био сличан, сама је бирала председника, 
потпредседника и секретаре, али је била лишена посланика по положају и разоружана; Чл. 6, 8 и 9 
Закона о Народној скупштини, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 14, 138–139.

59  Необавезно саветодавство било је саслушање скупштине о свим тегобама и потребама народа и 
о предметима о којима би кнез и влада желели чути мишљење народа. Видимо да се Скупштина имала 
саслушати, али се није морала послушати. Обавезно саветодавство се односило на питање промене 
границе, питање повећања данка или промене пореског система и питање промене устава; Чл. 3 Зако-
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војницима, лицима под старатељством, осуђеним и оптуженим лицима, лицима која су се 
компромитовала на изборима, слугама, калфама и шегртима који плаћају бећарски данак. 
Чиновници су имали бирачко право, али нису могли бити изабрани за посланике. Један 
посланик бирао се на 2.000 пореских глава, а избори су били непосредни у окружним варо-
шима и посредни у срезовима, где су се обављали преко повереника. Смањењем броја по-
сланика на 100, Скупштина је изгледала попут оне утврђене Сретењским уставом из 1835.60 
Интересантна је и посланичка одговорност, јер су посланици могли кривично одговарати 
ако би се у говору упуштали у дела која су у Казнителном законику означена као кривична.61 
Законом о Државном савету кнежева права су оснажена тиме што је потврђивање закона 
било у искључиво његовој надлежности.62 Саветници су изгубили политичку моћ и прак-
тично су сведени у ред осталих чиновника, изгубивши непокретност и све ванчиновничке 
привилегије. Чланове Савета бирао је и постављао кнез, који је саветника могао сменити 
или пензионисати по свом нахођењу.63 Уколико би саветници начинили неку кривицу, њима 
је судио редовни суд, чиме је анулиран чл. 17 Устава из 1838. године, као и право Порте да 
арбитрира у неспоразумима између кнеза и Савета. Законима о чиновницима из 1861. и 
1864. године кнез Михаило им је знатно ускратио права и од њих направио праве државне 
чиновнике.64

Преображенским законима победила је концепција јаког кнеза. У складу с тим, кнез је 
покренуо персоналне промене, окрећући се Илији Гарашанину, као вођи конзервативаца. 
Гарашанин је 21. октобра 1861. године именован за кнежевог представника и министра ино-
страних дела, Коста Цукић је добио ресор финансија, Рајко Лешјанин министарство правде, 
док је Никола Христић остао на месту министра унутрашњих послова.65 Кнез Михаило је 
доводећи Гарашанина за председника владе дао предност конзервативцима, а сви значајнији 
либерали су постепено удаљени из државне службе. Стевча Михаиловић је убрзо разре-
шен дужности председника Државног савета како би на његово место био постављен Јован 

на о Народној скупштини, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 14, 137.

60  Смањење броја посланика није представљао никакво сужавање права скупштине, већ једну 
практичну меру. Сада је један посланик долазио на приближно 11.200 становника.

61  Једини случај када може да се види посланиково заустављање на ивици кривичне одговорности 
догодио се на Михољској скупштини, када је прота Јован Јовановић предложио “да полицијске власти, 
кад имају кога батинама да казне, не скидају осуђеницима гаћа”. Када је министар Христић замолио 
проту да наведе име чиновника, он се мудро зауставио. Да је уз опис чиновничке злоупотребе навео 
и име чиновника, ризиковао би да буде оптужен као опадач у јавној скупштини; Ђ. Ценић, Објаснење 
Казнителног законика за Књажество Србију, чл. 210.

62  О томе директно сведочи чл. 4 Устројенија Државног савета од 17/29. августа 1861. године: “У 
свима случајевима решења Совета имаће силу само онда, ако и Књазем потврђена буду”; Зборник за-
кона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 14, 157.

63  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 14, 159.

64  Закон о чиновницима грађанског реда, 24. март/5. април 1861, Зборник закона и уредаба Кне-
жевине Србије, књ. 14, 38–55; Закон о изменама Закона о чиновницима грађанског реда, 27. август/
8. септембар 1862, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 15 (1862), 312–314; Закон о чи-
новницима грађанског реда, 15/27. фебруар 1864, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 17 
(1864), 6–43.

65  Владе Србије (1805–2005), 103–106; АС, ИГ, 1170; АС, ИГ, 1171.
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Мариновић. Либерали су са сменом Стевче Михаиловића изгубили и последњег човека у 
највишим државним круговима. 

Наредно раздбоље до 1864. године показало је смиривање партијских размирица. Како је 
у изгледу било избијање ослободилачког рата, либерали су показивали извесно разумевање 
за политику чврсте руке. Значајну прекретницу представљало је постављање Владимира 
Јовановића, по повратку из Енглеске, за професора Политичке економије на Великој шко-
ли.66 Јовановић је одмах са Стојаном Вељковићем искористио предавања о кривичном пра-
ву и националној економији како би критиковао режим кнеза Михаила као деспотски.67 
Пред годишњу седницу Друштва србске словесности, крајем јануара 1864. године, Владимир 
Јовановић је истакао предлог да се за почасне чланове Друштва изаберу познати револуци-
онари Гарибалди, Мацини и Херцен млађи, а сам је планирао да на седници одржи предавање 
о штедњи и социјалним проблемима Србије.68 Министар просвете, Коста Цукић, председник 
Друштва по функцији, није дозволио Јовановићу да одржи говор. Настало је доказивање 
умесности предлога, те је председник закључио седницу, док су студенти стали на страну 
својих професора, које су тријумфално, на раменима, изнели из сале.69 Након овог догађаја 
рад Друштва српске словесности је обустављен, Јовановић је отпуштен из службе, Вељковић 
је добио место у ваљевском суду, а неколико ђака је кажњено.70 Друштво је поново успоста-
вљено после шест месеци, под именом Српско учено друштво. Борба против либералних 
идеја наступила је и у Великој школи, где је постављен „надзиратељ” са задатком да води 
рачуна о противрежимском расположењу студената. Допуном Закона о Великој школи, ми-
нистар просвете је по свом избору могао поред редовних да доводи и хонорарне професоре.71

66  Ж. Митровић у делу Српске политичке странке, Београд, 1939, стр. 55 није у праву када тврди 
да гоњење либерала траје током целе владавине кнеза Михаила. То је био процес који је зависио од ак-
тивности самих либерала и имао је мирних периода, као што је био читав период од краја 1861. године 
па до почетка 1864. године. Доласком Јовановића у Велику школу, либерални елементи у њој само су 
ојачали. Ту су већ били Стојан Вељковић, који је од 1857. године предавао Римско право, Криминални 
закон и Криминални поступак и Панта Срећковић који је од 1859. године предавао Општу и Српску 
историју. Од децембра 1863. године и Алимпије Васиљевић је факултативно предавао Руски језик. Ли-
берали су имали многе људе и у Друштву српске словесности. Редовни чланови од 1862. године били 
су Јовановић, Васиљевић и Срећковић, док су Јанковић, Грујић и Вељковић примљени раније. Следеће, 
1863. године, у Друштво су примљени и свештеници либерали, митрополит Михаило и прота Јован 
Јовановић; Б. Бешлин, Европски утицаји на српски либерализам, Сремски Карловци – Нови Сад, 2005, 
515–516.

67  “Са те катедре ја сам проповедао слободу и правду, као услове привредног и културног развитка 
и напретка народног”, В. Јовановић, Успомене, 182; М. П. Блазнавац – И. Гарашанину, 12/24. април 1864, 
АСАНУ, Историјска збирка, 10514.

68  В. Јовановић, Успомене, 183; М. Радевић, Великошколци и суспендовање Друштва србске словес-
ности (1864), Историјски часопис, XVI–XVII (1966–1967), 135.

69  А. Ивић, Архивска грађа о југословенским и културним радницима, књ. III, 1780–1894, Београд, 
1932, 206.

70  Уједињена омладина српска и њено доба, 1860–1875, грађа из совјетских архива, прир. В. Н. 
Кондратјева, Нови Сад, 1977, 40; Записници са седница министарског савета Кнежевине и Краљевине 
Србије 1862–1898, прир. Н. Шкеровић, Београд, 1952, 18; Србске новине, бр. 12, 28. јануар/9. фебруар 
1864, 39; Србски дневник, 6/18. фебруар 1864, 15; М. Радевић, нав. дело, 137–141.

71  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 17, 64; Србске новине, бр. 36, 24. март/5. април 
1864, 134.
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Уз опозиционе демонстрације у Друштву српске словесности уследила је и „опозици-
она” пресуда Великог суда. Крајем 1863. године откривена је једна завера против кнеза 
Михаила, у коју су били умешани и либерали, Милован Јанковић и Стевча Михаиловић.72 
Као вођа завере означен је пензионисани саветник Антоније Мајсторовић. Пред окружним 
судом у Смедереву, 26 затвореника је осуђено, четворица су, како се у оно време говори-
ло, „пуштени испод суђења”, а четворица ослобођена због недостатка доказа. Међу овим 
последњим био је и либерал Милован Јанковић. Ниједном осуђенику није била изречена 
казна већа од две године затвора. Велики суд је због низа неправилности пресуду смеде-
ревског суда два пута враћао, али она ни у последњој редакцији Окружног суда није била 
задовољавајућа. Када је и по трећи пут из Смедерева добио овакву пресуду, Велики суд ју 
је једноставно поништио, а све осуђене ослободио казне, сматрајући да у раду оптужених 
нема ничег кажњивог.73 

Кнез и влада су сматрали да се Велики суд приликом доношења пресуде руководио по-
литичким побудама. Били су уверени да Грујић, најистакнутија личност у Великом суду, 
покушава да побуни и највиши суд у земљи. Уследио је и кнежев одговор, Закон о давању 
судија под суд, донет на брзу руку.74 Петорица великих судија осуђени су на по три године 
затвора и лишење грађанске части, а секретар суда на две године затвора и лишење грађан-
ске части.75 Деловање опозиције било је сасвим онемогућено, о чему је сведочио и одлазак 
Владимира Јовановића и Милована Јанковића из Србије.

Аустријски пораз у рату са Пруском 1866. године утицао је на политичка дешавања и 
убрзао оснивање Уједињене омладине српске.76 Омладина је представљала центар окупљања 
либерала „пречана” и либерала из Србије, усвојивши бројне критике на рачун владавине 
кнеза Михаила, чиме је изазивала подозрење српске владе. Друга омладинска скупштина 
одржана је на Преображење 1867. године у Београду. Влада је дозволила да се омладина окупи 

72  АС, ПО, к. 84, бр. 35.

73  Ј. Грујић, Правни претрес пропасти Великог суда у Србији 1864 (део 1–2), Нови Сад, 1867, II, 
101–104.

74  11/23. јун 1864, Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 17, 265–269; Н. Шкеровић, Запис-
ници седница, 21.

75  На пријемном акту пресуде Јеврем Грујић је написао: “Протестирам што влада у својој омни-
потенцији руши основе на којима почива правни поредак државе и апелирам на размишљање кнеза 
Михаилла и министара Гарашанина о суду историје.” Петорица судија Великог суда: Јован Филипо-
вић, Јован Мићић, Маринко Радовановић, Јован Николић и Јеврем Грујић нису издржали пуну казну. 
Ослобођени су почетком септембра 1865. године; Ј. Милићевић, Јеврем Грујић, 175; Н. Крстић, Јавни 
живот I, 9. април 1864–18. децембар 1867,  приредио М. Јагодић, Београд, 2005, 13/25. јул 1864, 49.

76  Оснивачка скупштина студентских, ђачких и певачких друштава са подручја Аустрије и Србије 
из којих је израсла Уједињена омладина одржана је у Новом Саду у августу 1866. године. Уједињена 
омладина је окупљала Србе старије од 18 година без обзира на државне границе и социјалну припад-
ност. Циљ Омладине је био да унапреди образовање, културу и науку, а пре свега, јачање националне 
свести код Срба у Хабзбуршкој монархији, Кнежевини Србији и Османском царству. Ј. Скерлић je 
описао Омладину као један општи покрет свих енергијом испуњених елемената народа са циљем да се 
освести народ, да га уздигне и оспособи за нове услове живота и животну борбу, отприлике по угледу 
на немачки Тugendbund, Омладина и њена књижевност (1848–1871), Београд, 1966, 91; Н. Петровић, 
Историјско место, улога и значај Уједињене омладине српске, у: Зборник радова: Уједињена омладина 
српска, Нови Сад, 1968, 9–33.
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у дворишту Велике школе.77 Здравице у част одсутних либерала, Владимира Јовановића и 
Светозара Милетића, биле су први знак о преласку омладине из научног у политички круг. 
Избор Јеврема Грујића, либерала лишеног грађанских права, за председника омладинске 
скупштине, представљао је нову осуду владавине кнеза Михаила. Министар унутрашњих 
дела је због тога обуставио даљи рад скупштине, а ђацима и чиновницима забрањено је 
присуство. После три седнице у Великој пивари скупштина је морала да се разиђе.78 

Последице су осетили Ранко Алимпић, пензионисани професор Велике школе, и Милан 
Кујунџић који је за своје понашање на омладинској скупштини прво кажњен новчано, а 
потом лишен службе.79 Кнез Михаило је увидео да опозиција режиму јача и да више не 
може изаћи на крај са либералима, хапшењима и отпуштањима из службе. На Михољској 
скупштини, одржаној месец дана после омладинске, поново су се јавили стидљиви либерал-
ни предлози. Тражио се удео Скупштине у законодавству, одговорност министара кнезу и 
Скупштини, да Скупштина сама бира своје часништво, а не да их поставља кнез и да се изда 
закон о слободној штампи.80 Ови либерални предлози одбијени су у Скупштини од већине 
посланика оданих кнезу. Михољска скупштина била је последња „саветодавна” скупштина. 
Кнез је схватао да се у уставном уређењу земље мора учинити помак према либералним 
схватањима.

Сменом Илије Гарашанина и краткотрајним постављањем Ристића на место минист-
ра иностраних дела, средином новембра 1867. године, кнез Михаило је показао жељу за 
сарадњом са либералним круговима.81 Како је Ристић хтео да учини више измена у влади, 
довођењем Стевче Михаиловића и одстрањивањем Николе Христића, кнез га је дочекао са 
разрешењем. Место председника владе припало је Николи Христићу,82 али рад на уставној 
промени земље није престајао. Ангажовањем Ристићевог пашенога, Радивоја Милојковића, 

77  Списак приложника за дочек омладине и преписку о дочеку омладинаца видети: АСАНУ, Ис-
торијска збирка, 9701-9711; Илија Гарашанин је критиковао допуштање одржавања омладинске 
скупштине правдајући то речима “како им научне ствари, које су на Првој омладинској скупштини у 
Новом Саду 1866. прогласили у своме програму нису испале за руком, то би се они сад радије занима-
ли политиком, пошто је то свима Србима, а нарочито омладини српској, од природе дато”, И. Гараша-
нин – кнезу Михаилу, 1867, АС, ИГ, 1644.

78  АСАНУ, Заоставштина Драгослава Страњаковића, 14556/202; Д. Васић, Кнез Михајлова омлади-
на, Политика 6. јануар 1936, 5.

79  Изгледа да је одстрањивању Алимпића из службе допринела изјава његове жене у корист ом-
ладинаца, поткрепљена народном пословицом, “притиснуто јаче, све на више скаче”, Н. Шкеровић, 
Записници седница, 47–48.

80  АС, НС, ф. I, р. 5–16/1867; Б. Радовановић, Михољска скупштина у Крагујевцу 1867. године, Шу-
мадијски анали 4 (2008), 47–48; Ј. Ј. Змај је о Михољској скупштини певао “Ко се не би српској слави 
данас дивио! Једногласно викнули смо: Ура! Живио! Једнодушно чусмо што нам озго рекоше, а сло-
бодне речи беху, не утекоше ...  Док нас когод опет можда чиме понуди, донде народ славно, мирно нек 
једноуди...”, Са скупштине, Ј. Ј. Змај, Песме, Нови Сад, 1970, 228–239.

81  Из службених белешки стиче се утисак да је Гарашанин смењен јер је његовом погрешком Аус-
трија сазнала за преговоре српске владе са Пруском. Међутим, овде се поставља још једно питање, а 
то је питање кнежеве женидбе. Гарашанин се противио кнежевој женидби са Катарином Константи-
новић. Питање кнежевог наследника које је Гарашанин поставио непосредно пред свој пад видно је 
утицало и на самог кнеза. Ново време захтевало је нове људе; В. Ћоровић, Око пада Илије Гарашанин 
у јесен 1867. године, Политика 23–26. април 1938, 5; Србске новине, бр. 143, 4/16. новембар 1867, 627.

82  Владе Србије (1805–2005), 109–111; Србске новине, бр. 151, 23. новембар/5. децембар 1867, 661.
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за израду устава, кнез је делимично угодио Ристићу, а у исти мах показао да Христић није 
задрти конзервативац, противник устава, каквим га је интелигенција сматрала. Милојковић 
је, својим уставним пројектом, требало да измири ставове и конзервативаца и либерала. 
Највећи уступак либералима био би у признању слободе штампе и уставном обезбеђењу 
независности судова.83 Одредбе о министрима биле би уступак конзервативцима, јер би 
министри и даље били одговорни кнезу. Народно представништво је по Милојковићевом 
пројекту била дводомно тело, које су чинили Народна скупштина, као изборни орган, и стал-
ни дом. Чиновници су по пројекту могли да буду бирани за посланике, чиме се остваривала 
Ристићева замисао о придобијању незадовољне интелигенције. Стални дом је требало да 
настане проширивањем Савета, укључивањем одређеног броја лица из свештених, војних и 
чиновничких редова. Скупштина би, са сталним домом, добила законодавну власт, али без 
законодавне иницијативе и буџетског права. 

Ристић је и даље одбијао сарадњу са Христићем, па је у владу као представник либерала 
ушао Димитрије Црнобарац. Кнез Михаило је овим потезима показао да је сарадња са ли-
бералима могућа, а радом на уставној реформи обезбедио је њихову наклоност. За спорост 
уставних промена либерали нису кривили кнеза већ Николу Христића.84 Кнезу није било 
суђено да донесе уставне промене Србији. Своју прву владавину завршио је бекством из 
земље, другу смрћу у атентату. Страдао је 11. јуна 1868. године у Кошутњаку. По речима 
Димитрија Маринковића, „смрт кнеза Михаила показала је најбоље колико је либерална 
опозиција против Кнеза имала слабог успеха у народу.”85

„Ја нећу популаритет већ аукторитет”

Привремено намесништво, које су по положају чинили председник Савета Јован 
Мариновић, министар правде Рајко Лешјанин и председник Касационог суда, Ђорђе 
Петровић, издало је прокламацију у којој је оглашен сазив Велике народне скупштине, која 
је требало да изабере новог кнеза. Министар војни, Миливоје Петровић Блазнавац, преду-
хитрио је Скупштину и у војсци издао прокламацију у којој је прогласио малолетног Милана 
Обреновића за владара Србије, иако он није био у земљи. У борби за власт између Блазнавца 
и Гарашанина, Блазнавцу је била потребна подршка либерала. Зато је обустављен прогон 

83  “Сваки има право да без претходног одобрења власти каже слободно своју мисао речима, пис-
мено, средством печатње или у виду ликова, саображавајући се у томе прописима закона. Издаће се 
нарочито закон о печатњи ... При изрицању правде судови су независни и не стоје ни под каквом вла-
сти осим закона”, АС, ПО, к. 25, бр. 103; М. Кулаузов, Маша, Уставни нацрт Радивоја Милојковића од 
1868. године, Истраживања бр. 17 (2006), 63–77.

84  “Од устава и други слободни установа ништа бити неће, докле год Књаз овог Мефистофла (Ни-
кола Христић – прим. Д. Л.), као свог повереника при себи држао буде”, писао је Црнобарац; Мемоари 
из 1868. године, АСАНУ, Историјска збирка, 7889.

85  Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића 1846–1869, 199; Г. Јакшић, Трагични свршетак 
кнеза Михаила, Политика 6. јануар 1937, 6; О атентату видети: Исписе и оригинална документа у вези 
убиства кнеза Михаила, АСАНУ, Заоставштина Драгослава Страњаковића, 14556/48, 14556/49; Да 
Владимир Јовановић није учествовао у завери, доказивао је Г. Јакшић, Завера против кнеза Михаила. 
Питање Владимира Јовановића, Зборник Матице српске, Серија друштвених наука 9, Нови Сад, 1954, 
106–112; Никола Христић је сматрао да су постојале две дружине, једна која је имала задатак да убије 
кнеза, а друга да преузме власт. По њему, на челу дружине за буну стајали су Стевча Михаиловић и 
митрополит Михаило; Н. Христић, Мемоари 1840–1862, 521.
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либерала и заташкани су трагови који су их доводили у везу са кнежевим убиством. Пошто 
је кнез већ проглашен Велика народна скупштина је мимо сизеренског двора потврдила на-
следно право Обреновића на престо и изабрала намеснике малолетном владару, Миливоја 
Петровића Блазнавца, Јована Ристића и Јована Гавриловића.86 Да је све било унапред удеше-
но, сведочио је разговор Блазнавца и аустроугарског конзула у Србији, Бењамина Калаја, који 
је писао да га је Блазнавац уверио да ће се све догодити по претходно осмишљеном плану.87 

По ступању на власт, Намесништво је издало проглас у коме је јасно ставило до знања 
да намерава да изврши реформе, „свестрано, но смотрено”.88 Захваљујући Ристићу, већина 
либерала је начинила компромис са Намесништвом и тиме себи везала руке за даљу опози-
циону борбу. Они су прихватили намеснички режим, због силаска конзервативаца са власти 
и обећаних реформи. Правац политике Намесништва можемо окарактерисати као умерено 
либералан, тј. без затезања као што је то чинила стара бирократија, али и без испуњавања 
свих либералних захтева. „Био сам свагда за правац измереног корачања, па сам и остао 
искрено одан том правцу”, записао је намесник Ристић у својој аутобиографији.89

Постојање преког суда након убиства кнеза Михаила омогућило је консолидацију на-
месничког режима.90 Током четворогодишње управе Другог намесништва либерализам није 
излазио из граница Ристићевог начела „ја нећу популаритет, већ аукторитет”. Влада је држала 
под контролом Народну скупштину. Министри, одани Намесништву, пуштали су посланике 
да се „сити изговоре” и стрпљиво су слушали све њихове жеље и потребе, али када су посла-
ници тражили одређене мере, министри их нису одбијали отворено, већ су гледали да затворе 
Скупштину одлагањима и полуобећањима.91 Влади је наруку ишло и постојање скупштин-
ског пословника, који посланици из народа најчешће нису разумевали. Слобода штампе је 
била проглашена Законом о штампи 1870. године,92 али су полицији дата овлашћења која 
су омогућавала потпуну контролу власти над штампом. Намесништво је издвајало огромне 
суме новца за одржавање својих полузваничних листова, од којих је најзначајнији био лист 
Јединство. Ауторитету режима одговарала је и добра организација полиције, коју је водио 
министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић. За њега је слобода на изборима била 

86  Намесништво је установа која привремено врши владалачку власт када је владар малолетан или 
је спречен да је обавља. У Кнежевини и Краљевини Србији Намесништво је образовано три пута: 
1839–1840, 1868–1872, 1889–1893. Треба разликовати Намесништво од Заступништва и привременог 
вршења владалачке власти, које функционише за време одсуствовања владара из земље. 

87  “Предложиће реформе, али само веома умерено... Намесништво ће поднети неколико законс-
ких предлога, које Скупштина неће прихватити. То је већ унапред тако удешено и чини се зато да 
би Намесништво отклонило од себе одговорност. Уопште, по њему, Скупштину неће требати хушка-
ти против Омладине, већ умиривати.”, Дневник Бењамина Калаја, аустроугарског конзула у Београду 
(1868–1875), прир. Андрија Раденић, Београд, 2002, 3. јун 1869, 186.

88  Прокламација коју су издали намесници кнежеви: М. П. Блазнавац, Јован Ристић и Јован Га-
вриловић приликом доласка на владу Милана Обреновића, АСАНУ, Историјска збирка, 7915; Србске 
новине, бр. 84, 21. јун/3. јул 1868, 331.

89  Р. Поповић-Петковић, Аутобиографија Јована Ристића, Архивски преглед, 1–2 (1967), 203.

90  “Ми смо дакле под војничком диктатуром!... Сва је власт концентрисана у рукама ратног мини-
стра Миливоја”, Н. Крстић, Јавни живот II, 1. јануар 1868 – 31. децембар 1876, приредио М. Јагодић, 
Београд, 2006, 13/25. јуна 1868, 39.

91  Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића 1846–1869, 210.

92  Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 23 (1870), 132–148.
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празна реч, а „све, од практиканта до начелника, на његову реч је дрхтало”. Иако је био страх 
и трепет за околину, Милојковић је био први министар унутрашњих дела који је прекинуо са 
строгом званичношћу у односу са људима, унео пријатност у разговоре и обојио их бројним 
пошалицама.93 О опрезности Другог намесништва сведочило је постојање читавих спискова 
антидинастичара, уписаних у нарочиту „црну књигу” министра полиције, Милојковића. За 
то време намесник Блазнавац водио је своју „црвену књигу” у којој је бележио јавне иступе 
политичких неистомишљеника.94 Режим Другог намесништва највише је критикован због 
додељивања положаја својим присталицама, и непотизма, јер је, по речима савременика, са 
Намесништвом, настала владавина двеју породица, Хаџитомића и Бабадудића.95 Критике на 
рачун намесничког режима биле су  веома јаке, али не довољно да уздрмају успостављено 
стање. Поред једне мање групе либерала, коју су водили Јеврем Грујић и Милован Јанковић, 
у опозицији према намесничком режиму стајали су и конзервативци, предвођени Илијом 
Гарашанином и Јованом Мариновићем. 

Након стабилизовања намесничког режима одлучено је да се у Београду, на Никољдан 
сазове Одбор (Никољски), који је је требало да размотри основна начела будуће уставне 
реформе.96 У састав одбора ушли су и либерали: Стојан Бошковић, Љубомир Каљевић, 
Алимпије Васиљевић, Јован Илић, прота Јован Јовановић и други. Највеће расправе у Одбору 
углавном су се тицале карактера будуће Скупштине и евентуалног увођења дводомног систе-
ма. Чланови Никољског одбора су готово једногласно усвојили начело дводомности, што је 
био показатељ да су либерални чланови одбора заступали извесна конзервативна схватања. 
Ристић је као намесник сасвим сигурно вршио измене и допуне нацрта. Министри и намес-
ници су пред почетак рада Велике народне скупштине имали два уставна нацрта, први, који је 
предвиђао дводомни систем и други, којим је планиран једнодомни систем. Превага у корист 
једног дома наступила је услед расположења народних посланика, који су били наклоњенији 
једнодомној варијанти представничког система, али и услед тактизирања намесника Ристића. 
После кнежевог убиства, Савет је и даље остао важна установа у креирању нових закона, а 

93  Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001, Београд, 2002, 248.

94  АСАНУ, 9327/1, Дневник Милана Ђ. Милићевића, 117–118; Дојаве, потказивања и широка мрежа 
доушника била је политика и Радивоја Милојковића, а не само његовог претходника Николе Хрис-
тића; Опширније: Ч. Антић, Намесништво од 1868. у извештајима доушника, дипломски рад у руко-
пису, Београд, 1999; Најбољи сведок овом стању била је сатирична песма Ј. Ј. Змаја из 1871. године, у 
којој пева о слободама под Намесништвом. “Учићу се ћутању, да ми буде дика, слободу ћу избрисат из 
мога речника, владаћу се ко да сам у ком прошлом веку ... Ако ј’ дужност грађанска, хранићу се травом, 
научићу климати препокорном главом ... Клонићу се брижљиво, те француске моде, нећу пити шам-
пањца, па ни саме соде ... Кад министри намигну, лећи ћу да спавам, а у сну ћу шаптати, ја се покоравам 
...”, Песма једног најлојалнијег грађанина, Ј. Ј. Змај, Песме, 248–250; 

95  Јован Ристић, намесник, Радивоје Милојковић, министар унутрашњих дела, Филип Христић, 
капућехаја у Цариграду и Антоније Богићевић, кнежев ађутант били су зетови чувеног трговца Хаџи 
Томе који је добио надимак “правитељствени таст”. Јован Белимарковић, министар војни Панта Јова-
новић, министар финансија, Алимпије Васиљевић, професор Велике школе, Јован Авакумовић, секре-
тар министарства унутрашњих дела, били су Бабадудићи. О незадовољству које је владало сведочили 
су и плакати који су лепљени по Београду – Доле са династијом Хаџи Томе и са онима који су имали 
удела у смрти кнеза Михаила а сада седе у влади; Дневник Бењамина Калаја, 30. март 1870, 286; Успо-
мене и доживљаји Димитрија Маринковића 1846–1869, 211–212.

96  О питању Одбора и уставних нацрта опширније: Р. Љушић, Јован Ристић и уставно питање 
1869. године, у: Србија 19. века, изабрани радови, књ. 1, Београд, 1994, 250–253; Дневник Бењамина Ка-
лаја, 20. децембар 1868, 131.
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одузети му ту функцију значило је створити опозицију од доста утицајних личности, које су 
улазиле у његов састав.97 У завршној етапи рада Никољског одбора, Ристић се определио за 
једнодомни представнички систем и тако се истакао као већи поборник либералних идеја 
од самих либерала.

По Уставу из 1869. године, законодавна власт била је подељена између кнеза и Скупштине. 
Никакав закон није могао бити издат, укинут или измењен без пристанка Народне скупшти-
не, али је ово тело остало без права законодавне иницијативе, чиме је кнезу у законодавству 
припала претежнија улога. Скупштина је добила и ограничено буџетско право и није могла 
да условљава одобрење буџета предметима који нису били у вези с њим. Тиме она није имала 
адут да држи владу под контролом.  Кнез је одређивао време и место састанка Скупштине, а 
могао ју је и одложити највише на шест месеци. Он је, такође, могао да распусти Скупштину 
и да нареди други избор народних посланика у року од четири месеца.98 Постојала су два 
типа посланика, изабрани и посланици које је бирао кнез, при чему су задржани посредни и 
непосредни избори.99 Због ниског цензуса право гласа је било скоро опште. Тиме је најављен 
продор „маса” у политику, до чега је дошло у наредном периоду. Део законодавне власти 
који је припао Скупштини није у потпуности задовољио захтеве либерала, али је установа 
Скупштине добила овлашћења која су представљала видан напредак у односу на претходни 
период.

Ристић је желео јаку владу, која ће имати самосталнији положај у односу на владара. 
Министре, који нису могли бити чланови Скупштине, постављао је кнез. Међутим, они су 
били одговорни и кнезу, и Скупштини.100 

Од посебног значаја било је поглавље о грађанским слободама. Уставом су проглашени 
једнакост грађана пред законом, лична и имовинска сигурност. Сенка сумње била је на члану 
устава по коме је влада имала право да у случају „преке опасности за јавну сигурност” обус-
тави одређене одредбе о грађанским и политичким слободама.101 Шта више, влада и кнез су 
у тим околностима могли да доносе законе без Скупштине.

Законима који су донети 1870. године детаљно је разрађен систем избора посланика и 
успостављен је пословни ред у Скупштини.102 Дискусија је могла да се одвија строго по посло-
внику, а посланици су били „дужни пазити да се при говору не удаљавају од предмета који 
се претреса”. Од некадашње сељачке, Скупштина је прешла на виши парламентарни ниво, 
мада је влада њен рад строго надзирала. Устав је био уступак либерализму и демократији, 
али у умереним оквирима тадашњих европских струјања.

97  Опширније: Р. Љушић, Јован Ристић и уставно питање 1869. године, 254–261.

98  Српски устави, 83–84.

99  Сваки срез и свака окружна варош бирали су посланике на 3.000 пореских глава по једног, док је 
кнез на свака три изабрана посланика бирао једног, “који се одликују науком или искуством у народ-
ним пословима”, Српски устави, 78.

100  Министарска одговорност била је половична и важила је само за кривична дела, односно није 
било политичке одговорности чланова владе.

101  Српски устави, 77.

102  Закон о пословном реду у Народној скупштини, 1/13. октобар 1870; Изборни закон скупштински, 
10/22. октобар 1870; Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 23, 1–31, 47–65.
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ЗАКЉУЧАК

Прва група државних питомаца у нововековној Србији, која се у европским центрима 
сусрела са идејама политичких слобода, по повратку у земљу оформила је либерални кру-
жоок. Он није био многобројан, али је снагом његовог деловања кроз две деценије Србија 
из једне патријархалне и апсолутистичке државе ступила на пут промена које су је водиле 
ка модерним европским земљама. 

У време Револуције 1848/49. године представници либерала нису имали довољно снаге да 
се супротставе олигархијском систему власти. На Светоандрејској скупштини, десет година 
касније, они су се много одлучније супротставили конзервативцима, сконцентрисаним у 
Савету. Конзервативци, странка Савета, представљали су остатак старог бирократског ре-
жима, који нису били за политичке промене. Насупрот њима, либерали су желели снажно 
представничко тело које ће имати пуну законодавну власт и право контроле над другим 
државним институцијама. Убрзо су били приморани на компромис са конзервативцима, 
те су њихови захтеви највећим делом остали неиспуњени. Погледи старог кнеза Милоша 
Обреновића, на основна начела државне управе били су супротни схватањима либерала, те 
се и њихова сарадња показала немогућом.

Кнез Михаило Обреновић је, наследивши оца 1860. године, покушао да пронађе начин да 
помири схватања конзервативне и либералне струје. Ниједна група није се у целости слагала 
с његовом политиком, јер су либерали желели моћну установу Скупштине, а конзервативци 
моћну установу Савета. То је био један од разлога да кнез одустане од идеје помирења ове две 
групе и да се определи за конзервативце. Уз њихову помоћ, на Преображенској скупштини 
1861. године, кнез је своја начелима дао законску основу.

Либерали су се оглашавали у јавности путем штампе, где су критиковали владу и поку-
шавали да изнуде политичке промене. Привременим обустављањем рада Друштва србске 
словесности, афером Великог суда и одласком водећег либералног идеолога, Владимира 
Јовановића, из Србије, режим кнеза Михаила је показао да опозиционом деловању нема 
места. Пред крај владавине, 1867. године, кнез Михаило је почео рад на уставној промени, 
али је убрзо страдао у атентату.

Управа Намесништва за време малолетства кнеза Милана Обреновића (1868–1872), веш-
тим маневром је успела да придобије већину либерала и да их укључи у послове око доноше-
ња новог Устава. У опозицији Другом намесништву остали су конзервативци и једна мања 
група либералних првака. Корените политичке реформе отпочете су са усвајањем Устава из 
1869. године и законима који су пратили уставну промену. Устав је био уступак либерализму 
и демократији, али у умереним оквирима тадашњих европских струјања.

Најважније тачке из програма либерала биле су испуњене. Проглашени су слобода штам-
пе, те личне и грађанске слободе. Промене у држави које су ступиле на снагу с новим уставом 
представљале су круну политичке борбе либерала која је трајала више од две деценије. 
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CONSERAVATIVE AND LIBERAL IDEAS IN THE PRINCIPALITY OF SERBIA
(1858–1869) – PRINCIPLES AND PRACTICE

Summary:

the first group of state cadets in modern Serbia, after having discovered the ideas of political liberty in 
european capitals, returned to their homeland and formed a liberal circle. they were not numerous, but their 
influence was strong enough to introduce changes that led Serbia from a patriarchal and absolute to a modern 
european state. 

During the Revolution of 1848/49. representatives of the liberals did not have enough strength to oppose 
the oligarchic system of government. On St. Andrew’s Day Assembly, ten years later, they confronted con-
servatives decisively. Conservatives, a pro-Council party, represented a relic of old bureaucratic regime, and 
they were opposed to political changes. Contrary to conservatives, the liberals wanted a strong representative 
body that would have full legislative authority and the right of control over the other state institutions. Soon, 
they were forced to compromise with the conservatives, and consequently, most of their demands were left 
unaccomplished.  the attitude of aged Miloš Obrenović towards the main principles of state government was 
contrary to liberal ideas, so their cooperation proved impossible. 

After succeeding his father in 1860, Mihailo Obrenović tried to find a way to reconcile the ideas of the 
conservatives and the liberals. None of the groups fully agreed with his policy, because the liberals wanted a 
powerful Parliament, whilst the conservatives wanted a powerful Council. that was one of the main reasons 
why the ruler gave up the idea of conciliation between these two groups, and subsequently decided to sup-
port conservatives. With their help, on Preobraženje Day Assembly, the ruler provided his principles with 
legislative basis. 

In their papers, liberals were criticizing the government trying to force political changes. With temporary 
suspension of the activities of the “Society of Serbian Letters”, with the Supreme Court affair, and with the 
departure of the leading liberal ideologist, Vladimir Jovanović from Serbia, the regime of prince Mihailo had 
shown that the oppostion is not to be tolerated any longer. By the end of his rule, in 1867, prince Mihailo started 
to prepare the constitutional changes, but soon afterwards he was suddenly assassinated.

By maneuvering skillfully, the Regency during prince Milan’s minority reign (1868-1872),  succeeded in 
gaining support of the liberal majority as well as in including them in preparations for enactment of a new 
Constitution. the opposition to the Second Regency consisted of conservatives and a smaller group of liberal 
leaders. Radical political reforms started with the adoption of the Constitution of 1869, and with the laws that 
initially followed this constitutional change. the Parliament had become an unavoidable factor in legislation. 
the suffrage was almost universal, due to low census. the government position was strengthened in relation 
to the prince, and ministers were answerable to the prince and to the Parliament. 

According to the laws of 1870, the system of electing representatives was in detail developed, and also, 
Parliamentary procedure was established.  even though the Parliament developed to the stage of a modern 
european one, it was still under strict control of the Government. the Constitution was a concession to liber-
alism and democracy, but still within the moderate boundaries of contemporary european stream. the main 
facets of liberal program were accomplished. Civil and individual liberties as well as freedom of the press were 
declared. Political changes that were introduced by the new Constitution represented the climax of political 
struggles led by liberals for over two decades.

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за науку и технолошки развој 
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси ( Ев. бр. 177014).
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СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
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Апстракт: У раду су анализиране одлике политичког процеса у независној Србији истражи-
вањем главних структура и стереотипа о традиционалном друштву, преко којих је утврђен 
и утемељен вештачки карактер модернизације Србије. Рад је написан на основу објављених 
и необјављених извора руске и српске провенијенције.

Кључне речи: политички процес, политичке борбе, етноцентризам, традиционално друштво, 
руско виђење.

* * *

“Сербия – классическая страна министерских кризисов…”
(Из донесения полковника И.Н.Сысоева

в Главное управление Генерального Штаба. Белград, 17 апреля 1906 г.1)

В последнем (пятом по счету) сборнике «Человек на Балканах» была затронута про-
блема: “Политическая культура в независимой Сербии”.2 Обращение к данной категории 
представилось нам крайне необходимым, поскольку (и это особенно важно именно в случае 
с государствами «догоняющего развития») ее исследование позволяет «преодолеть ограни-
ченность институционального анализа, … не способного объяснить,  почему, например, 
одинаковые по форме институты государственной власти в разных странах действуют порой 

1  Российский Государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА), Ф. 2000. Оп. 1. Д. 
822. Л. 42.

2  А. Л. Шемякин, Политическая культура в независимой Сербии // Человек на Балканах. Власть и 
общество: опыт взаимодействия, Москва (далее – М.), 2009, 64-85.
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совершенно по-разному».3 Кроме того, опираясь на изучение типа разделяемых людьми 
ценностей, локальных представлений, содержания символов и стереотипов, прочих анало-
гичных явлений из сферы человеческой ментальности, оно дает возможность проникнуть 
в мотивацию политического поведения граждан, партий и институтов; выявить истоки 
множества конфликтов, которые невозможно объяснить  традиционными для политики 
причинами: борьбой за власть, распределением ресурсов и т.д.4

таким образом, познание “политической культуры” в сербском контексте может помочь 
нам разобраться в вопросе «европейскости» страны, совсем недавно (по меркам историчес-
кого времени) начавшей выходить из сферы оттоманской цивилизации… При этом должно 
повторить, что в национальной историографии предпочтение по большей части отдается 
именно институциональному подходу – потому-то Сербия и предстает в ней столь часто 
“современным европейским государством”.5

*   *   *

В настоящей работе нам бы хотелось углубить представления об особенностях полити-
ческого процесса в независимой Сербии – с привлечением рукописного наследия русских 
путешественников. Выбор таких источников совершенно не случаен – зоркий русский глаз 
и ранее помогал нам, заглянув за фасад европейских новаций (в виде конституций, парла-
ментаризма, многопартийности, “современных” систем образования и воинской службы), 
обнаруживать устойчивые структуры и стереотипы традиционного общества, определявшие 
поведение не только простого селяка, но и значительной части сербской элиты, что показы-
вает деформированный и неорганичный характер модернизции “по-сербски”. 

Это – эксклюзивные и не публиковавшиеся ранее материалы: как бы “для личного поль-
зования” (дневники) или “между нами” (письма). А потому и приводимые в них данные, и 
высказанные суждения более объективны и откровенны, чем выраженные печатно; они ли-
шены внутреннего отбора и рамок самоцензуры. такие источники лучше всего способствуют 
адекватному пониманию феноменов из области “духа”. Особенно это касается приватных 
записок (писем) людей, наблюдавших Сербию и сербов не проездом, а в течение длительного 
времени, т.е. непосредственно на месте. Значение их материалов для нашей темы трудно 
переоценить. Разницу в достоверности оценок двух категорий наблюдателей прекрасно 
показал французский историк Альбер Мале, – на протяжении полутора лет (1892–1894) 
исполнявший обязанности наставника  короля Александра Обреновича. 

Итак: “Внешний лак цивилизации – это то, что свидетельствует в пользу сербов и вво-
дит в заблуждение проезжего иностранца. Лак цивилизации, треснувший в тысяче мест, 
– это то, что открывается человеку, имеющему возможность рассматривать все не спеша и 
в деталях, и что делает из него противника первоначального ложного образа”.6 За полтора 

3  В. Пугачев, А. Соловьев, Введение в политологию, М., 2004, 325.

4  там же.

5  См., например: Д. Батаковић, Успомене Панте Драшкића у српској мемоарској прози // П. Драш-
кић, Моји мемоари, приредио Д. Батаковић, Београд, 1990, 19; Р. Љушић, Милан Обреновић // Р. Љу-
шић, Србија 19. века. Изабрани радови, Београд, 1994, 142; Нова историја српског народа, Београд–Ло-
зана, 2000, 187-188, и др.

6  А. Мале, Дневник са српског двора (1892-1894), превела и приредила Љ. Мирковић, Београд, 1999, 
204 (запись от 6 декабря 1893 г.). 
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года пребывания в Белграде А. Мале мог себе позволить “рассматривать все не спеша”. Вот 
почему при анализе мы не раз обратимся “за помощью” и к нему…

К счастью, среди русских также имеются такие “долгожители”, поэтому наши размышле-
ния во многом будут опираться на рукописное наследие П. А. Кулаковского – видного рус-
ского слависта, в течение четырех лет занимавшего кафедру русского языка и литературы в 
белградской Великой школе (1878–1882), причем в одну из самых переломных эпох в истории 
Сербии – сразу же по получении страной независимости.7 Опять-таки, к немалой радости 
исследователей, личный фонд ученого не утрачен, и, кроме того, в многочисленных архивах 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Киева) сохранилась масса его корреспонденции из Белграда: 
Кулаковский любил писать, имея множество адресатов и не чуждаясь журналистского ре-
месла, что видно хотя бы из числа его статей о Сербии, напечатанных в российских СМИ

естественно, что Кулаковский придерживался вполне определенного взгляда на славянс-
тво, характерного для определенной части русского общества, “выражавшегося прессой и 
публицистикой умеренного и консервативного направлений”.8 И это следует учитывать. 
Однако, более важно другое – он не был идеалистом в отношении сербов: “С первого же 
знакомства с сербами я почувствовал тот грех, который сотворили наши славянолюбы, 
заботившиеся всегда тщательно окрасить некрасивое в славянах перед русскими”.9 С другой 
стороны, профессиональный славист и славянофил по своим убеждениям, Кулаковский 
стремился к достоверности, не скрывая при этом симпатий к сербскому народу и живо пе-
реживая политические ошибки, допускавшиеся элитой: “Мне иногда бывает в душе тяжело 
за самих сербов”10, ибо “грустную картину являет собой Сербия. Нет сомнения, что здравый 
смысл и инстинкт умного сербского народа спасет страну, но дело едва ли обойдется без ре-
волюции и крови (и как в воду глядел – А.Ш.) – уже слишком много зла посеяно в этой земле 
европействующей интеллигенцией. Мне искренно и глубоко жаль Сербии и этого народа”.11 
такое неравнодушие дополнялось у него справедливой критикой политики собственной 
страны – “Плана у нас нет, цели у нас не осознаны, не определены: в этом беда. Австрия 
берет нахальством и дерзостью, России помогает лишь народная вера в нее – вера, скажу 
прямо, которой мы, пожалуй, недостойны…”12 В общем, резюмировал ученый, “пробыл здесь 

7  Подробнее о П. А. Кулаковском, его жизни, взглядах и творчестве см.: К. Я. Грот, Платон  Андре-
евич Кулаковский, Санкт-Петерсбург (далее: СПб.), 1914; С. И. Данченко, Деятельность П. А. Кулаков-
ского в Сербии (Из истории русско-сербских научных связей последней четверти XIX в.) // Культура 
народов Балкан в Новое время, М., 1980, 217-230; Она же, Русско-сербские общественные связи (70-80-е 
годы XIX в.), М., 1989, 74-92; А. Л. Шемякин, Письмо Николы Пашича П. А. Кулаковскому // Историjски 
часопис, књ. XL-XLI, (1995), 219-232; Л. П. Лаптева, Славянский вопрос в мировоззрении П. А. Кулаков-
ского (по архивным материалам) // Славянская идея: история и современность, М., 1998, 111-126; Она 
же, История славяноведения в России в XIX веке, М., 2005, 725-745.  

8  Л. П. Лаптева, Славянский вопрос в мировоззрении П. А. Кулаковского, 111.

9  Рукописное отделение Института русской литературы РАН (далее – РО ИРЛИ). Ф.572.  Д.1. Л.1 
об. (дневник П.А.Кулаковского; запись от 12 декабря 1878 г.).

10  Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (далее – ОР РНБ). Ф.452. Оп.1. Д.277. 
Л.4 (П. А. Кулаковский – Ап. А. Майкову. Белград, 14 сентября 1880 г.).

11  Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки (далее – ОР РГБ). Ф.156. Картон 5. 
Д.71. Л. 29-29 об. (П. А. Кулаковский – В. В. Макушеву. Станция Пушкино, 6 июля 1882 г.). 

12  ОР РНБ. Ф.14. Д.191. Л.9 (П. А. Кулаковский – И. С. Аксакову. Белград, 27 мая 1882 г.).
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я четыре года, много видел и много испытал на себе, и перечувствовал”13, поскольку Сербия 
для него стала страной, “на которую досадуешь и которую в то же время жалеешь”.14 И никак 
не разорваться!

Как видим, взгляд Кулаковского на Сербию и сербов принципиально отличался от «взо-
ра» европейцев, в основе которого (за редким исключением) лежала имманентно присущая 
Западу “презумпция цивилизационного превосходства”15, примерами чего пестрят страницы 
их многочисленных путевых заметок *…

Понятно, что в данной статье мы использовали и другие русские материалы: как опуб-
ликованные, так и ранее неизвестные. Кроме того, в ней фигурируют и мемуары сербских 
очевидцев, – но не всяких. Ведь из целого моря их записок следовало выбрать лишь те, что 
вышли из-под пера экспертов, не столько фиксировавших факты, сколько объяснявших их 
и их природу. так, несколько лет назад в свет вышло многотомное издание дневника Николы 
Крстича – две книги размышлений этого блестящего аналитика стали важной частью доку-
ментальной базы работы.16     

Ну, а теперь, после столь затянувшегося введения, обратимся непосредственно к специ-
фике политического процесса у сербов. 

*   *   *

В октябре 1912 г., по пути из Вены на Балканскую войну, Л. Д. троцкий заметил, что “хотя 
от Будапешта до Белграда железнодорожная лента тянется преимущественно в южном на-
правлении, но культурно вы передвигаетесь на восток”.17 И за двадцать лет до этого (в 1893 
г.) один из редких сербских интеллектуалов – окружной доктор Лазар Димитриевич фикси-
ровал в дневнике практически то же: “Ориент начинается к югу от Будапешта. Здесь впервые 
(если следовать от Гамбурга) хозяева поколотили тех, кого власть послала дезинфицировать 
их жилище после смерти холерного больного…”.18 А в конце тех же 90-х гг. болгарский обще-
ственный деятель Стефан Бобчев, возвращаясь из европы на родину – в Пловдив, записал: 
“Первое, что бросается в глаза болгарину, приехавшему в Белград с запада, т.е. из европы, 
это то, что здесь пахнет Востоком. Белград ему вовсе не чужд, ибо чувствуется, что это уже 
не чужбина”.19 На заре же сербского суверенитета (в 1882 г.) русский славист К.Я.Грот, вынес 
о нем еще более определенное впечатление – “Совершенный характер уездного городишки; и 
хотя мне о том уже рассказывали, но действительность превзошла все ожидания. Отсутствие 
тротуаров и порядочных мостовых, грязь и бедность построек, патриархальность во всем 

13  там же. Ф.377. Д.833. Л.2 (П. А. Кулаковский – И. П. Корнилову. Белград, 8 мая 1882 г.).

14  там же. Ф.452. Оп.1. Д.277. Л.6 (П. А. Кулаковский – Ап. А. Майкову. Белград, 18 октября 1880 г.).

15  А. В. Гордон, Новое время как тип цивилизации, М., 1996, 45; См. также: М. тодорова, Имагинар-
ни Балкан, Београд, 1999 (на языке оригинала – M. todorova, Imagining the Balkans, new York, 1997), 196.

* Приведем один из самых показательных: ученый путешественник из США Уильям Слоан на-
звал Балканы “этнографическим музеем”, где имеется лишь “прошлое в настоящем” (W. M. Sloan, The 
Balkans: A Laboratory of History, new York, 1914, P. VII, 3, 56). 

16  Н. Крстић, Дневник. Јавни живот, III, IV, приредио М. јагодић, Београд, 2007.

17  Российский Государственный архив социально-политической истории. Ф.325. Оп.1. Д. 165. Л.10.

18  Л. Димитријевић, Како наш народ живи. Белешке једнога окружног лекара, Београд, 1893, 45.

19  С. С. Бобчевъ, Изъ славянските земи. I. Въ Белградъ. 1897 г., София, 1903, 2.
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(выделено нами. – А. Ш.) – все это приближает Белград к городам Востока, отчасти нашего 
славяно-русского, отчасти турецко-азиатского…”.20 *

таков был общекультурный фон, на котором шло развитие независимой Сербии, и де-
лались первые шаги по ее модернизации (европеизации). 

В политической сфере (а нас в первую очередь интересует именно она) шаги эти ассоци-
ировались с образованием в 1881 г. политических партий – причем в Сербии они вступили 
в борьбу спустя всего четыре года после их появления в европе.21 И уже сам факт подобных 
новаций дает некоторым сербским историкам право полагать, будто на рубеже столетий 
страна “вплотную приблизилась к европейским образцам”.22 то есть, если введена много-
партийность, а межпартийная борьба бьет ключом, то это – “почти” европа. Именно такие 
выводы диктует институциональный подход. 

Но почему-то П. А. Кулаковский – очевидец событий – так совсем не считал. И в письме 
к И. С. Аксакову заметил скептически: “Надобно признаться, что эта внутренняя борьба, 
по моему мнению, служит помехой для развития Сербии, не так, как это бывает в Западной 
европе; но сами сербы этого не признают и, напротив, в этом стремлении разбиться на 
партии видят признаки своего роста сравнительно с другими странами”.23 Действительно, 
по словам британской путешественницы, Сербия “всячески стремится предстать в глазах 
европы в лучшем виде”24 – страной с тем же “набором” институтов, ценностей, идей. 

Однако, институционально имитировать европу автоматически не значит – быть 
ею, о чем уже не раз упоминалось. И именно в сфере политической культуры нагляднее 
всего проявляется это принципиальное несоответствие формы и сути, которое на заре 
сербской независимости обнаружил проницательный Кулаковский. С ним соглашались и 
редкие сербы, сохранившие холодность разума в период разгула партийных страстей, – 
“Партии у нас не имеют того значения, какое они имеют в других странах”.25 И далее: “Ни 
одна партия не придерживалась своей программы, но каждая стремится сохранить формы и 
законы современного государства…”.26 А другой иностранец (цитированный выше С. Бобчев) 
вообще возвел наблюдение Кулаковского в универсальный балканский принцип – “Партии 

20  Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (далее – СПб. Ф АРАН) Ф.281. 
Оп.1. Д.176. Л.28 об. (дневники путешествия в славянские земли в 1882-1883 гг.).

* Сами сербы, естественно, так не считали. П. А. Кулаковский, прибыв в Белград в конце 1878 г., 
не без иронии отметил в дневнике: “Как у каждого маленького народца, только что добывшего себе 
право на самостоятельную жизнь, у сербов полный восторг своим. Даже мостовые в Белграде – от-
вратительные и грязные, – по мнению сербов, лучше петербургских. Но такое любовное отношение 
ко всему своему – вполне естественно”; Рукописное отделение Института русской литературы РАН 
(Пушкинского дома), далее – РО ИРЛИ. Ф.572. Д.1. Л.1об.-2 (запись от 22 декабря)).

21  Подробнее о становлении политических партий в Сербии и их специфике см.: А. Л. Шемякин, 
Политические партии в независимой Сербии // Человек на Балканах. Государство и его институты: 
гримасы политической модернизации (последняя четверть XIX – начало XX вв.), СПб., 2006, 199-214.

22  М. Протић, Српске политичке странке после уједињења (1918-1919) // Србија на крају Првог свет–
ског рата (Зборник радова), Београд, 1990, 137; См. также: Нова историја Српског народа, 188.

23  ОР РНБ. Ф.14. Д.189. Л. 3 об. (Белград, 12 февраля 1879 г.). 

24  М. Дарам, Кроз српске земље, превео и приредио В. Милановић, Београд, 1997, 128.

25  Н. Крстић, Дневник. Jавни живот, III, 245 (запись от 14 января 1886 г.).

26  там же, 297 (запись от 25 ноября 1886 г.).
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возникают вскоре после освобождения балканских народов, хотя не было еще никаких 
предпосылок для их существования”.27 В европейском, естественно, смысле.

*   *   *

В прошлой статье мы констатировали, что крайне немногочисленная сербская 
элита, разделившись на партии, воспринимала свою политическую роль как миссию, и 
это окрашивало политический процесс в весьма специфические тона. Каждая партия (а 
особенно этим “грешили” радикалы, всерьез отождествлявшие себя со всем сербским 
народом) воспринимала себя как спасительницу Сербии, относясь к “другому” не как к 
политическому оппоненту, но как к непримиримому врагу. Соответственно, и политику 
она понимала не как способ амортизации общественных противоречий (с лежащим в его 
основе компромиссом), но как постоянную и беспощадную борьбу с теми, кто не разделяет ее 
позицию. Именно поэтому в эпоху последних Обреновичей партийная борьба приобретала 
столь жестокий характер, а коалиционных кабинетов практически не существовало.28 тот 
же Кулаковский в послании И. С. Аксакову недоумевал: “Меня больно поражало всегда в 
Сербии … то, что здесь партии ненавидят друг друга больше, чем общего врага”.29 

По точной оценке Бобчева, считавшего такой характер борьбы явлением типичным в 
период становления новых балканских государств, Сербия (отягощенная соперничеством 
двух своих “народных” династий) “представляет собой его самый рельефный пример”.30 

Но как объяснить наличие столь жесткого антагонизма, доходившего, порой, до непри-
крытых и массовых зверств? 

Уже не раз отмечалось, что в основе внутреннего столкновения в Сербии лежал идео-
логический конфликт, крайне обострившийся после обретения ею независимости. Он вы-
ражался в дихотомии: “либеральная идея и традиция”31, органично перекликаясь со знаме-
нитым русским спором “западников” и “славянофилов”.32

Осенью 1880 г. безусловный прежде русофил, князь Милан Обренович открыто перешел 
на австрофильские “рельсы”, связав судьбу страны и династии с Веной. тем самым он четко 
обозначил свое намерение втянуть Сербию в европу. Призванный им к власти кабинет 
“прогрессистов” (напредняков) во главе с Миланом Пирочанцем и попытался осуществить 
этот “прыжок из балканского мрака на европейский свет”. По выражению американского 
историка Майкла Петровича, напредняки (“сербские виги”, как он их называет) “смотрели 
на все западными глазами”.33 *  

27  С. С. Бобчевъ, Изъ славянските земи, 26.

28  А. Л. Шемякин, Политическая культура в независимой Сербии, 67-73.

29  РО ИРЛИ. Ф.572. Д. 44. Л.27 об. (П. А. Кулаковский – И. С. Аксакову. Белград, 3 марта 1882 г.).

30  С. С. Бобчевъ, Изъ славянските земи, 27.

31  См.: А. Л. Шемякин, Либерална идеја и традиција: унутрашња борба у Србији у првој деценији 
независности // Српска политичка мисао, бр. 1-2, Београд, 1997, 119-136.

32  L. Perović, Između anarhije i autokratije. Srpsko društvo na prelomu vekova (XIX-XXI), beograd, 2006, 393.

33  M. b. Petrovich, A History of Modern Serbia, 1804-1918, Vol. 2, n.Y.& Lnd., 1976, 416.
* Кулаковский оставил в своем дневнике беглую зарисовку М. Пирочанца: “Он всюду старается 

заговорить по-французски, как бы хвастая тем, что он может говорить на этом языке, что он светский 
и т.д. “, РО ИРЛИ. Ф.572. Д.1. Л.13 (запись от 28 октября 1880 г.).
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Понятно, что брошенный столь явно вызов не мог остаться без ответа. Желание прави-
тельства европеизировать страну скорым кавалерийским наскоком (т.е. “насадить в ней ев-
ропейскую культуру”34, или “сейчас же втиснуть естественный строй сербского государства 
в нормы чисто европейские”35, как то трактовали русские “гости”) вызвало  протест оппо-
зиции, принадлежавшей к Радикальной партии. Отрицая “универсальный” характер пути 
европы и ее образцов, радикалы провозгласили первоочередной задачей защиту сербской 
самобытности, отождествив ее с только что обретенной свободой. Их лидер Никола Пашич 
писал в конце 1880-х гг.: “Мы совсем не бережем того, что серба делает сербом, но, следуя 
моде, все рвемся к тому, чем так кичатся иностранцы…”.36 *

В конце концов, в своем стремлении “преодолеть пространство истории в самые сжа-
тые сроки”37, реформаторы оказались в меньшинстве, ибо “негативную позицию в отно-
шении модернизации государства на европейский манер занял сам его основатель и глав-
ный столп – шумадийский крестьянин”.38 Радикалы же, с ходу отвергавшие все проекты 
реформ, напротив, заручились поддержкой масс. Строя свою охранительную доктрину 
на базе прочно укорененной в народном сознании патриархальности, они и выразили 
эту “негативную позицию” селяка – неприятие им структурных изменений общества и 
государства, которые могли бы нарушить самодостаточное равновесие его традиционно-
го бытия в системе аграрного статичного мира. В свое время Йован Цвиич удивительно 
тонко заметил: “Сербский радикализм – это явление настолько же этно-психологическое, 
насколько и политическое”.39     

Вторая причина того, что политическая культура в Сербии оставалась на уровне предмо-
дерности, также была связана с патриархальностью – этим основным качеством сербского 
социума рубежа двух столетий. В условиях, когда “местечковая” лояльность превалировала 
над общегражданской (П. А. Кулаковский по обыкновению точен и емок: “Сербы Княжества 
даже не выросли далее шумадинства и не дорасли до сербства”40 *), а “патриархальные лич-
ные связи и равенство между людьми еще не успели замениться безличными отношениями, 
какие порождает индустриализация” (по верной дефиниции британского наблюдателя из 
1918 г.)41, политическая партия воспринималась как одна семья, parteigenossen – как братья, 
а партийный лидер – как отец. 

34  Н. Р. Овсяный, Сербия и сербы, СПб., 1898, 90.

35  П. А. Кулаковский, Сербия в последние годы // Русские о Сербии и сербах, СПб., 2006, 275.

36  Архив Српске Академије наука и уметности (далее – АСАНУ), Пашићеве хартије, бр. 14615–I–27.
* Даже на парламентскую трибуну Н. Пашич выходил в полудеревенской суконной блузе и грубых 

сапогах. При этом он носил длинную, до середины груди, бороду (см.: В. Казимировић, Никола Пашић 
и његово доба, 1845-1926, књ.1, Београд, 1990, 13).

37  Ю. М. Лотман, Культура и взрыв // Он же, Семиосфера, СПб., 2000, 270.

38  В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, Београд, 1939, 862.

39  ј. Цвијић, Јединство и психички типови динарских јужних словена, Београд, 1999, 64.

40  РО ИРЛИ. Ф.572.  Д.1. Л.11 (дневник П.А.Кулаковского; запись от 4 октября 1880 г.).
* Во время тимокского восстания (октябрь 1883 г.) часть повстанцев во главе с Ацей Станоеви-

чем – уроженцем Восточной Сербии, предполагала провозгласить особую тимокскую республику (Р. 
Љушић, Пера Тодоровић – противник и пријатељ Обреновића // Пера Тодоровић, Зборник радова, 
Београд, 1999, 30).

41  Р. Лафан, Срби – чувари капије, Београд, 1994, 271.
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По словам Светомира Николаевича (одного из вождей радикалов, позднее от них ото-
шедшего), “беря пример с русских революционеров, они мнили себя одной большой семьей. 
Партийное кумовство и побратимство – единственно, что не вошло в программу  партии…”.42 
И потому важнейшим символом для них всегда и везде оставался дом – в идеологии, орга-
низации, внутрипартийном этосе.43 *

Либеральная же верхушка (массовой базы либералы не имели) была переплетена реально 
родственными узами. Йован Ристич, Радивое Милойкович, Филипп Христич “породни-
лись” через своих жен – родных сестер и дочерей знаменитого “миллионщика” Хаджи-томы. 
Йован Белимаркович приходился дядюшкой по матери Йовану Авакумовичу, причем оба 
принадлежали к не менее знаменитому клану Бабадудичей. На сестре последнего был же-
нат Алимпие Васильевич. А восходящая «звезда» партии Джордже Генчич звал Ристича 
“отчимом” – его отец и вождь либералов были побратимы со времен юности. Эти примеры 
либеральной “семейственности” можно множить и далее.

Любопытно в данной связи напомнить еще о двух деталях – местами сбора (или клуба-
ми) отдельных партий были особые “партийные” кафаны, порог которых не смел пересту-
пать никто иной. Бывало, что чужих изгоняли пинками. Радикалы обыкновенно заседали 
в “Бульваре” и в “Москве”, напредняки – в престижном “Гранде”; штабом либералов был 
“Золотой крест”, а отколовшихся от Николы Пашича младорадикалов – “Касина”.44 

Столь “родственные” отношения внутри партий и непроницаемые перегородки, воздви-
гавшиеся между ними, накладывали отпечаток на приватность политиков – и по жизни 
однопартийцы “варились” в собственном соку. Кулаковский отмечал, что “люди здесь живут 
все какими-то мелкими партиями и считаются друг с другом лишь только на основании при-
надлежности к той или другой партии“.45 Представить же себе что-то похожее на житейскую 
приязнь к политическому противнику в Сербии было нелегко –  слишком еще далеко отсто-
яла она от европейской практики, когда, по словам Уинстона Черчилля (применительно к 
Англии), “самые острые политические разногласия подчас не мешают поддержанию личных 

42  Б. Николајевић, Радикална странка и Светомир Николајевић, Београд, 1938, 14.

43  А. Л. Шемякин, Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868-1891), М., 1998, 205-
207 и далее; Д. Стојановић, Србија и демократија, 1903-1914, Београд, 2003, 259-262. 

* Показательно определение государства, которое в 1881 г. дал Никола Пашич: “Конституцион-
ное государство – это народный дом, который строится и развивается на основе братского догово-
ра” (Н. Пашић, Писма, чланци и говори (1872-1891), приредили Л. Перовић и А. Шемјакин, Београд, 
1995, 95).

44  Д. Стојановић, Калдрма и асфалт. Урбанизација и европеизација Београда, 1890-1914, Београд, 
2008, 275-277.

45  СПб.Ф АРАН. Ф. 281. Оп.2. Д.249. Л.4 (П. А. Кулаковский – К. Я. Гроту, Белград, 26 марта 1881 г.).
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дружеских отношений“.46 * Нет, “у нас обо всем судят с партийной точки зрения, и партийные 
противоречия переходят в личную вражду“.47

Все это придавало межпартийной борьбе характер семейных склок, наполняло ее из-
лишними эмоциями и страстями. тем самым опрощалось, становясь предельно “фамиль-
ярным“, и отношение к государству – само его понятие переходило из сферы сакральной в 
область почти обыденной жизни. И в результате, находившиеся у власти партии, теряя дис-
танцию по отношению к нему, смешивали нередко общий и частный интерес. Государство, 
таким образом, становилось средством реализации партийных, а кое-где личных амбиций: 
“Индивидуальная польза отдельных людей нередко ставится выше государственных и общих 
интересов“.48 * В подобных условиях компромисс был невозможен. Поэтому и сама политика, 
повторимся, воспринималась многими не как способ “рационализации конфликта“**, но как 
война всех против всех. И, как следствие, постоянные столкновения мнений (разница между 
ними была зачастую не принципиальной!), а также хаос и нестабильность, становились 
свойством политического процесса в Сербии. В рамках его авторитарная политическая 
культура с характерным для нее насилием, не имела возможности эволюционировать и до-
расти до высот толерантности; соотвественно, – идея о бесконфликтном решении проблем 
была обречена на вечную невостребованность49.

46  У. Черчилль, Вторая мировая война, кн.1, М., 1991, 79.
* Какое там! Приведем пример вполне возможных в Сербии взаимоотношений министров (чле-

нов одного и того же кабинета!), а также политических оппонентов. И все – в одном лице. Посланник 
России в Софии Ю.П.Бахметьев доносил 7 апреля 1902 г. в Петербург о смене сербского коллеги Йо-
вана Джайи: “Заместителем его назначен г. Павел Маринкович, всего более известный двумя круп-
ными скандалами, случившимися с ним в недавнее время. Первый раз, будучи министром народного 
просвещения, у него вышла какая-то не совсем ясная частная история с военным министром Васи-
чем, вследствие которой они оба были вынуждены подать в отставку, а потом у него было какое-то 
уличное столкновение с сыном Владана Георгиевича, в котором были пущены в ход и палки, и ре-
вольверы“ (Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф.Политархив. Д.497 
Л.269-269 об.). Насчет “какой-то не совсем ясной частной истории” с полковником Милошем Васичем, 
справку дает еще один русский очевидец, военный атташе в Белграде полковник е. А. Леонтович: 
“Застав неожиданно у себя Маринковича в положении, не оставляющем сомнений в близких отно-
шениях с m-me Васич, военный министр тут же, при пособии своего адъютанта, избил министра 
народного просвещения и выбросил его буквально из окна“ (Российский Государственный военно-
исторический архив. Ф. 2000. Оп.1. Д.822. Л.1)… Что же касается перестрелки Маринковича с сыном 
В. Джорджевича, то, по словам Милана Йовановича-Стоимировича – этого сербского Гиляровского, 
участники ее “ранили ученика сапожника на улице Космайской и подстрелили собаку Ристы Одавича 
(профессора, известного писателя и переводчика. – А. Ш.)” (М. јовановић-Стојимировић, Силуете 
старог Београда, Београд, 2008, 345-346).

47  Н. Крстич, Дневник, Јавни живот, IV, 118-119 (запись от 1 июня 1890 г.).

48  там же, III, 176 (запись от 27 мая 1885 г.).
* Кулаковский отмечал: “Министерство Пирочанца привело Сербию к дезорганизации, когда все 

интересы государства отождествлены с интересами властвующей партии, ослепленной своей времен-
ной силой и спешащей насладиться случайно попавшей в ее руки властью” (см.: П. А. Кулаковский, 
Сербия в последние годы // Русские о Сербии и сербах, СПб., 2006, 272)… Данный принцип “отождест-
вления”  был типичен для всех субъектов политического процесса в Сербии.

** “Образ врага”, пишет В. Г. Федотова, “есть продукт отрицания легитимности других интересов 
и результат представлений о необходимости навязать общий интерес”; в отличие от него, “рациона-
лизация конфликта” – это “согласование интересов” (В. Г. Федотова, Модернизация «другой» Европы, 
М., 1997, 161).

49  Д. Стојановић, Уље на води: политика и друштво у модерној историји Србије // Љ. Димић, Д.  
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В одной неподписанной сербской рукописи начала XX в. автор охарактеризовал эти 
“особенности” политического процесса в виде чеканной формулы: “Партизанский дух** 
есть отличие нашей расы. Я сомневаюсь, что когда-нибудь политические страсти обретут 
у нас более мягкие формы (воистину пророк! – А.Ш.). Партизанство – это наша культура, 
оно питает наш дух. А сектантство и интриганство – составные части нашей политической 
морали. Ни одна партия в своей борьбе не руководствуется принципами, заложенными в ее 
программе; личные интересы доминируют в политической жизни”.50 При этом, как водится, 
все сопровождается призывами к народу – “вот только простой селяк из Черной травы очень 
бы удивился, узнав, что острая борьба ведется ради него. Он так и помрет, не оценив столь 
глубоко осознанных народных интересов”.51

И русские очевидцы констатировали этот партикуляризм мотиваций, лежавший в ос-
нове сербской политической жизни. В. И. Ламанский, находясь в 1863 г. в Белграде, наблю-
дал, как чиновники в противостояние с начальством “обыкновенно вносят свои личные и 
семейные, чиновничьи же, а не чисто-земские интересы”.52 В начале 80-х гг.  Кулаковский 
также подчеркивал, что “конституционная борьба партий переходит то и дело в личные 
инсинуации”53, проистекая “не из разницы воззрений и идей, а из чисто личных эгоисти-
ческих счетов отдельных деятелей”.54 Как и на рубеже веков (в 1899 г.) К. Ф. Радченко с 
сожалением указывал на “отсутствие всякого единодушия в вопросах, касающихся самых 
важных сторон народной и государственной жизни…”.55

Резюмируем: когда общественная дисциплина, да и весь политический процесс, базиру-
ются на личностных, а не на формальных принципах, то чувство долга к своему ближнему 
кругу (родственников, земляков, друзей), как того требовал старый обычай, проявляется 
у его участников заметно сильнее, чем общегражданская ответственность, закрепленная 
законом. Это мы и наблюдаем у сербов на рубеже веков. Соответственно, “другой” в их 
глазах представал не как представитель своего сообщества, думающий по-иному, но как 
“чужак”, отношение к которому было соответствующим. Что ж! Как заметил в 1912 г. Йован 
Жуйович – академик и министр, – “даже у интеллигенции не всегда присутствуют основные 
понятия о государственной организации”.56 А четверть века ранее (в 1887 г.) Никола Крстич 
констатировал сей факт еще более определенно: “В Сербии нет интеллигенции, независимой 
и созревшей для парламентской жизни, – той, которая существует в европе”.57 

Наглядным подтверждением такого диагноза являлась практика «приватизации» го-
сударственного и местных аппаратов победившей партией, невзирая на неготовность ее 
кандидатов. Чиновничьи должности с гарантированным жалованием понимались ею как 

Стојановић, М. јовановић, Србија 1804-2004. Три виђења или позив на дијалог, Београд, 2005, 130.
* От партизан (сербск. разговорн.) – страстный приверженец какой-либо партии.

50  АСАНУ, Заоставштина Милана Живановића, бр. 14434/719 (“Конфликт 1914. године”), 2-3.

51  там же, 12.

52  В. И. Ламанский, Сербия и южно-славянские провинции Австрии // Русские о Сербии и сербах, 28.

53  ОР РНБ, Ф.452. Оп.1. Д. 277. Л.4 (П. А. Кулаковский – Ап. А. Майкову. Белград, 14 сентября 1880 г.). 

54  там же, Ф.621. Д.460. Л. 5 об. (П. А. Кулаковский – А. Н. Пыпину. Белград, 17 марта 1880 г.). 

55  там же, Ф.818. Д.275. Л.10 об. (К. Ф. Радченко – т. Д. Флоринскому. Солунь, 9/21 июля 1899 г.). 

56  ј. Жујовић, Дневник, приредио Д. тодоровић, т.1, Београд, 1986, 226.

57  Н. Крстић, Дневник, Jавни живот, III, 316 (запись от 3 июня 1887 г.).



251Андреј Л. Шемякин, Специфика политического процесса в независимой Сербии глазами русских очевидцев (1878 –1914)

трофеи, захваченные в политическом сражении и подлежащие разделу среди своих,  служа 
своего рода сатисфакцией за принесенные в оппозиции “жертвы”. Кулаковский констати-
ровал: “Всюду по местам государственным рассажены приверженцы кабинета без справок 
об их пригодности… теперь правительство ловкими мерами мало по малу захватывает и 
все общинные выборные должности для своих сторонников”.58 Прав был сербский автор, 
подчеркнувший в письме к Н. А. Попову: “Борьба политических партий у нас ужасная. Цель 
каждой партии – подлый, низкий и личный материальный интерес; а национальный серб-
ский интерес брошен на последний план”.59

Показательный образчик такого мышления «на высшем уровне» привел в своем дневнике 
Никола Крстич. Весной 1889 г. первый Регент Йован Ристич (и он же – лидер либералов) 
жаловался ему: “Я страшно мучаюсь со своими партийцами. Они упрекают меня в том, что 
я не пригласил их составить правительство (и это при подавляющем-то большинстве ра-
дикалов в скупщине. – А. Ш.), но они не берут во внимание ситуацию в стране, в то время, 
как я должен о ней думать”.60 Достойные слова, однако человек, их произнесший, три года 
спустя сам нарушил конституцию, отправив в отставку кабинет Н. Пашича и заменив его 
своими «партийцами», устроившими “террор меньшинства”.61 Что ж, заключал Крстич, “у 
нас понятия о конституции еще не сформированы; законы не исполняются так, как они про-
писаны, а потому у нас и возможно то, чего в других странах произойти просто не может…”.62 

Следствием было крайне низкое “качество” чиновничества*, а зачастую и министров. 
Панта Сречкович – крупный деятель Либеральной партии – в письме Н.Г. Гартвигу прямо 
указывал, что чиновники набирались почти что с улицы** (были бы свои): “На упреки новому 
министру внутренних дел г-ну Рибарцу, зачем он увольняет подобных чиновников, он 
отвечал: ‘Я никого не гоню, а только каждого возвращаю к его ремеслу. Кто был мясником, 

58  РО ИРЛИ. Ф.572. Д. 44. Л.27 об. (П. А. Кулаковский – И. С. Аксакову. Белград, 3 марта 1882 г.).

59  ОР РГБ. Ф.239. Папка 5. Д.30. Л.25 об. (е. Бойович – Н. А. Попову, Белград, 24 декабря 1881 г.).

60  Н. Крстић, Дневник, Jавни живот, IV, 69 (запись от 6 марта 1889 г.).

61  См.:  В. Маријан, Влада Јована Авакумовића. Покушај сузбијања радикализма у Србији крајем XIX 
века, Београд, 1996.

62  Н. Крстић, Дневник, Jавни живот, III, 237 (запись от 28 декабря 1885 г.).
* По данному поводу Никола Крстич с горечью писал: “Удивительно, насколько же дерзки наши 

люди! Никто нимало не стесняется принять какую-угодно должность; ему и в голову не приходит, что 
он не обладает ни знаниями, ни способностями, необходимыми для ее исполнения. Причина этому 
явлению лежит в том, что и ранее все места занимали люди, абсолютно к тому не готовые. Но каждый 
рассуждал: ‘если кто-то может, то почему и я бы не смог’ ” (Н. Крстић, Дневник, Jавни живот, IV, 105). 
И даже если вдруг люди “способные”, то, все равно, при такой системе – всегда что-нибудь не в поряд-
ке. В эпоху “первого радикального царства” министр внутренних дел Коста таушанович жаловался 
на заседании парламентской фракции “на новых полицейских чиновников за то, что они не хотят 
работать, хотя вроде бы способные и радикалы”. И продолжал: “Мы должны лечить всех чиновников 
не от неспособности, но от лени”. Затем он снова жаловался, теперь – “на чиновничью неспособность 
и бездеятельность”. На что получил логичный вопрос Ранко тайсича – “если министр жалуется на 
леность чиновников, то скольких из них он за нее наказал?” Ответ: “Министр признает, что не нака-
зывал чиновников; ему препятствовали окружные начальники, приводившие доводы, что, в случае 
принятия таких мер, будет еще хуже…” (Архив Српске Академије наука и уметности. Бр.9991/1 (За-
писник седнице Радикалног клуба у Скупштини, бр. XII од 30. октобра 1889. г.)).

**”С улицы” – совсем не метафора автора. тот же Н. Крстич описал, как именно “с улицы”, по 
его выражению, набирались не только чиновники, но даже министры (см.: Н. Крстић, Дневник, Jавни 
живот, III, 299).
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пускай снова им будет. Кто был сапожником, пускай снова тем же занимается’…”.63 Конечно, 
Стоян Рибарац – член либерального кабинета в 1892–1893 гг. – пышет здесь злобой на 
предшественников-радикалов, отчего его слова  и столь «метафоричны», но базовый 
принцип кадровой политики всех сербских партий при формировании правительств передан 
в них предельно точно. Главное – не степень профессиональной готовности и наличие опыта, 
главное – чтобы “свой”… Все в русле той же, хорошо нам знакомой, традиции “личной (или 
локальной) лояльности”.

Из нее же – и различие в восприятии права и справедливости, присущее сербам, которые, 
“часто считают неправедным даже точное исполнение закона, поскольку оно не учитывает 
конкретные обстоятельства во всяком отдельном случае”.64 Формальная процедура в их 
разумении убивала человечность. 

Но это, с одной стороны. С другой – в самом таком подходе сквозило отрицание 
права, как такового. Король Александр в разговоре со своим учителем - французом дал 
ему “справедливый” совет (а тот желал вести себя в Сербии в духе местных обычаев и 
традиций): “если Вы хотите уважать здешние привычки и обычаи, то в первую очередь 
надобно нарушать закон!..”.65 В легенду вошла реплика либерального министра Якова 
туцаковича в скупщине в ответ на хвалу оппозиционеров Англии, английских законов,  
Гладстона: “Какие вы сами англичане, такой я вам и Гладстон, и такие же должны быть у 
нас законы”.66 А П. А. Кулаковский писал о напредняках – “Правительство нарушает законы 
явно и смело, употребляет беззаконные средства, лишь бы достигнуть цели”.67 Правовое 
сознание, лежащее в основе европейской политической культуры, как видим, в Сербии 
еще не сложилось – ни у народа (что естественно в традиционном обществе*), ни у элиты 
(также весьма подверженной стереотипам традиционного мышления), ни у суверена68, 
хотя в стране уже функционировало номинально европейское политическое пространство 
– с партиями, конституцией, парламентом. Что говорить, если Народная скупщина – этот 

63  Архив внешней политики Российской империи. Ф.340 (Н. Г. Гартвиг). Оп.584. Д.32. Л.3 об.

64  С. јовановић, Осећање правде у динараца // С. јовановић, Један прилог за проучавање српског на-
ционалног карактера, Виндзор, 1964, 43.

65  А. Мале, Дневник са српског двора, 197 (запись от 29 ноября 1893 г.).

66  Цит. по: М. Перишић, Либерали и либерализам у Србији 19. века, Београд, 2004, 266.

67  ОР РНБ. Ф.14. Д.191. Л.7 (П. А. Кулаковский – И. С. Аксакову. Белград, 21-27 мая 1882 г.).
* Отсутствие правововй культуры – явление типическое для всякого традиционного общества. И 

в России существеннейшей чертой крестьянского менталитета было “превознесение обычая над за-
коном”:  “В народной традиции сквозь века прошло пренебрежение к закону…” (Б. Ф. егоров, Очерки 
по истории русской культуры XIX в. // Из истории русской культуры. т.V. (XIX век). М., 1996, 73-74). 
В народном представлении закон “был явлением, подобным грозной природной стихии, он также 
непонятен и в то же время постоянно угрожает какими-то бедствиями. И при всем этом закон есть 
то, чем вполне овладело начальство, что оно поставило себе на службу и использует для притесне-
ния бедного крестьянина. Именно поэтому русское народное правосознание связывало с законом не 
правопорядок и правосудие, а скорее злоупотребление властью и неправый суд. И соответственно 
не уважало закон” (В. А. томсинов, Правовая культура // Очерки русской культуры XIX века. т.2. М., 
2000, 153-154).

68  Подробнее о политической (правовой) “культуре” двух последних Обреновичей см.: А. Л. Шемя-
кин, Милан Обренович – архитектор сербской “перестройки”? Полемические размышления // Истори-
ки-слависты МГУ. Кн.7 (Х.Х.Хайретдинов). М., 2008, 184-208. 
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“фактор законодательной власти” – “не стесняется противопоставить праву, т.е. решениям 
суда, физическую силу”.69 

Никола Крстич “синтезировал” в дневнике современный ему уровень правового созна-
ния сербов, увязав его с понятием свободы, которой те всегда страшно гордились.  Итак: “Где 
законы так сильно искажаются и не уважаются, там нет и смысла заводить новые институ-
ции, ибо они также не будут уважаться. Самая главная наша потребность – это добиться 
того, чтобы и правительство, и граждане уважали законы; и чтобы оные исполнялись так, 
как прописаны, – без искажения их значения. Но много еще времени пройдет, пока у нас ста-
нут понимать, что первейшее условие обеспечения свободы есть самое строгое исполнение 
законов. Где законы не пользуются уважением, там свобода не имеет никаких гарантий”.70

Потому-то и конфликты, увы, слишком частые в истории независимой Сербии, реша-
лись не в рамках юридических процедур, а в лобовых столкновениях, – отчего и были столь  
“популярны” политические убийства. Вспомним хотя бы расстрел еврема Марковича, весь-
ма “странную” смерть в тюрьме его супруги Илки и елены Кничанин, ликвидацию лидера 
контрзаговорщического движения в армии капитана Новаковича и Салоникский процесс, 
когда на основании явно сфабрикованных улик был расстрелян экс-глава заговорщиков, 
полковник Драгутин Димитриевич. Какая “судьба”!.. Человек, преступивший закон и унич-
тоживший последних Обреновичей, сам пал затем от руки неправедной власти. 

Мало того, печальная традиция политических убийств в Сербии со временем не угасла 
и дожила до наших дней – ровно через сто лет после гибели короля Александра и королевы 
Драги в Белграде был застрелен премьер-министр Зоран Джинджич.

Как видим, насилие в различных проявлениях (причем – и “сверху”, и “снизу”) являлось 
важнейшим фактором политического развития Сербии*. В чем, сосбственно, в свете ска-
занного выше, нет ничего удивительного… 

*   *   *

И еще одно объяснение столь своеобразной культуры участников политического про-
цесса в Сербии. Оно тесно связано с особенностями менталитета сербов.

Как известно, многовековые конфликты с турцией привели к формированию у них кон-
фронтационного сознания, и это во многом определяло специфику внутренней жизни. В 
условиях незавершенности процесса “освобождения и объединения сербов” (что всегда оста-
валось для Радикальной партии задачей первейшей; в том числе и после появления в 1878 г. 
на сербской границе Австро-Венгрии – нового врага, “сменившего” турок и водворившегося 
в Боснии и Герцеговине), оно органично экстраполировалось и на отношение к “другому” 
внутри страны. Потому и рассматривали соратники Пашича напредняков – сторонников 
модернизации и проводников проавстрийского курса, – как своего рода новых Бранковичей, 
или же «внутренних турок». Им радикалы отказывали даже в праве на патриотизм. “Люди, 
которые довели Сербию до Сливницы**, – твердил в 1891 г. их предводитель, – не смеют 

69  Н. Крстић, Дневник. Jавни живот, III, 94 (запись от 16 июля 1878 г.).

70  там же, 273 (запись от 16 мая 1886 г.).
* В книге Латинки Перович целый раздел назван: “Насилие как константа” (см.: L. Perovic, Izmedju 

anarhije i autokratije. Srpsko drustvo na prelazima vekova (XIX-XXI), beograd, 2006, 384-420).
** В ноябре 1885 г. вторгшаяся в пределы Болгарии сербская армия потерпела у села Сливница 

сокрушитильное поражение.
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упоминать о национальной политике, о сербском освобождении и достоинстве Сербского 
королевства”.71

Но год спустя газета «Отпор» («Сопротивление») назвала уже его самого, к тому времени 
ставшего премьером, «лжецом, клеветником и изменником родины», закончив столь при-
вычным для сербской политической практики призывом: «Вздернуть Николу Пашича!»72. А 
накануне выборов 1905 г. Коста Кумануди сообщал Милану Ракичу, как орган независимых 
радикалов (или самостальцев) «Одьек» («Эхо») и старорадикальная «Самоуправа», «с крова-
вой пеной у рта бросают друг другу одни и те же оскорбления и самые жуткие обвинения, из 
которых наиболее мягкое – это „предательство“ и „служба интересам Австрии“»73. Примеров 
таких «дискуссий» можно привести множество.

Жесткость характеристик (как выражение степени политического антагонизма) в дан-
ных высказываниях не вызывает удивления, лишь подтверждая сказанное выше. ее можно 
понять – всего за сорок с небольшим лет (1875-1918 гг.) Сербия пережила шесть войн и два 
восстания. И, соответственно, мир для ее граждан (не важно, внешний или внутренний) 
был по-прежнему окрашен в черно-белые тона. Оттого-то в «диалоге» политических сил и 
присутствуют постоянные взаимные обвинения в «измене родине» (читай – национальным 
идеалам)… Владан Джорджевич заметил в этой связи: «тяжела была судьба ответственных 
политиков в семидесятые – девяностые годы XIX в. Страна тогда раздиралась борьбой во-
шедших в кровавый клинч нескольких партий; при этом каждая из них полагала, что имен-
но она есть хранительница сербского патриотизма»74. После Майского переворота 1903 г. 
число «хранителей» увеличилось – с претензией на патриотическую монополию выступили 
офицеры-заговорщики75. 

таким образом, национальные, или внешние, акценты (за редким исключением) прева-
лировали в сознании сербской элиты над мыслями о необходимости внутреннего развития 
государства. Поиски путей решения задачи «освобождения и объединения» отвлекали у нее 
слишком много средств и внимания, отодвигая проблему гармонизации отношений между 
государством и обществом, как и внутри самого общества, на второй план и придавая про-
цессу модернизации страны однобокий и неорганичный характер.

В 1892 г. с немалой дозой самоуверенности первый Регент Сербии Йован Ристич внушал 
Альберу Мале мысль о диалектике внешнего и внутреннего факторов, считая что ее перма-
нентные внутренние проблемы – это мелочь, в сравнении с тем, что сербы испытали и через 
что прошли в своей истории: «Мы имели страшные кризисы, и нынче у нас предвыборный 
кризис, но мы выкрутимся, и пусть это вас не волнует. Что это по сравнению с прошлым?» 
– спросил он и гордо добавил: «Мы – те, кто дали знак для борьбы на независимость на всех 
Балканах. Греция последовала нашему примеру через двадцать лет; болгар же вообще только 
русские освободили. Пятнадцать лет тому назад целая империя стояла против нас… Именно 

71  Н. Пашић, Писма, чланци и говори (1872-1891), приредили Л. Перовић и А. Шемjакин, Београд, 
1995, 333.

72  Живети у Београду. Документа Управе града Београда, књ. 6, 1890-1940, Београд, 2008, 168-170.

73  Цит. по: М. Радојевић, Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића 
(1874-1946), Београд, 2007, 115-116.

74  Д. Батаковић, Изазови парламентарне демократије – Никола Пашић, радикали и «Црна Рука» // 
Никола Пашић, Живот и дело (Зборник радова), Београд, 1997, 311.

75  А. Мале, Дневник са српског двора, 74-75 (запись от 6 октября 1892 г.).
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мы приняли на себя весь удар, сказав себе, что, если турки победят нас, то и с черногорцами 
будет быстро покончено. Эта империя черпала свои резервы из трех континентов – европы, 
Азии и Африки. Это были такие люди – гвардия, я их видел… Но мы все равно все пережили! 
Что сегодняшний кризис? Делайте спокойно свою работу»76.

Несмотря на хвастливый тон Ристича (насколько прав Кулаковский: «Пройдут года, и на-
чнется сербская похвальба»77, – о русских добровольцах и их жертвах Регент и не вспомнил), 
его «лекция» гостю весьма показательна. С одной стороны, в ней четко выражена мысль, что 
только внешнее заслуживает внимания, ну, а внутреннее – как-нибудь само рассосется78. А 
с другой, это самомнение и постоянное выпячивание своего первенства в истории («само-
хвальство и исключительность сербская»79 – как их назвал  Кулаковский) сформировали у 
сербов систему мышления, в основе которой Ю.М. Лотман видел стремление «осуществить 
на практике неосуществимый идеал» (в отличие от той, что «стремится приспособить идеал 
к реальности»)*… Перед такими внешними «миражами» меркли рутинные задачи внутрен-
ней перестройки**.  

Зоркий русский глаз давно заметил эту диалектику. П.А.Ровинский еще в 1868 г. на-
звал «самодовольство»*** одним из отличий сербского характера80. А Кулаковский в письме 
Майкову подчеркивал: «„Царство Душана не дает сербам спать“ – недавно где-то я читал, 
и это правда: не было бы вредно это, если бы этим историческим славным воспоминанием 
сербы поддерживали свой дух, но беда-то в том, что это историческое воспоминание застав-
ляет их разыгрывать роль, им неподходящую… заставляет больше мечтать и меньше делать. 
Это печально в государстве, которое находится в таком трудном положении, как Сербия, 
которое должно прежде всего воспитывать характеры деловые и людей, работающих здраво 
и аккуратно»81. И как резюме (но уже из другого письма): «Сербы слишком невоздержанны в 
своих желаниях и слишком ленивы, чтобы сами могли сделать что-нибудь прочное…»82. тот 
же мотив – в послании К.Ф.Радченко т.Д.Флоринскому: «Сербы Королевства вместо того, 

76  ОР РНБ. Ф.14. Д.189. Л.20 об. (П.А.Кулаковский – И.С.Аксакову, Белград, 19 июня 1880 г.).

77 Не рассосалось! По иронии истории, кризис 1892 г., спровоцированный антиконституционными 
действиями самого Ристича, ровно через год завершился госпереворотом – 17-летний король Алек-
сандр (не без содействия отца, конечно), как мальчишку, переиграл многоопытного Регента, лишив 
его власти.

78  там же. Ф.451. Оп.1. Д.277. Л.8 (П.А.Кулаковский – Ап.А.Майкову. Белград, 18 октября 1880 г.).

79  Ю. М.Лотман, Культура и взрыв, 142.
* Впрочем, национальная мегаломания была свойственна не только одним сербам, но и болгарам 

(с их национальным идеалом – Сан-Стефанской Болгарией), полякам (с фантазиями о Речи Посполи-
той, «от можа - до можа»), черногорцам. О последних русский военный агент в Цетинье Н.М.Потапов 
записал в дневнике: «Черногорец грызет всю зиму сухое козье мясо, но мечтает о царстве Душана…». 
Как и его государь, «князь-поэт» Никола Петрович-Негош, которому “не дают покоя сны о „Балканс-
ком царстве“ (Потапов Н.М. Руски војни агент у Црној Гори. т.II. Дневник. Подгорица – М., 2003, 40).

**П. А. Ровинский, Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника. 
I // Русские о Сербии и сербах, 56.

***ОР РНБ. Ф.451. Оп.1. Д.277. Л.8-8 об. (Белград, 18 октября 1880 г.).

80  СПб.Ф АРАН. Ф.281. Оп.2. Д.249. Л.13 (П.А.Кулаковский – Н.Я.Гроту. Белград, 27 ноября 1882 г.).

81  П. А. Ровинский, Сербская Морава. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1868 г. // Русские 
о Сербии и сербах, 109.

82  Он же, Белград, его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника, II, 74-75.
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чтобы обратить внимание на свои внутренние дела, пытаются вести внешнюю политику», 
которая является «повторением рокового стремления Душана на восток. Между тем, положе-
ние дел в самой Сербии, да Вы знаете и сами…»83. К этому лишь добавим, что легитимность 
данных наблюдений вполне подтверждают выводы историографии: «Обновление царства 
Душана являлось идеалом для многих сербских националистов XIX в.»84.

Ровинский писал, что страна «производит впечатление какого-то полувоенного лагеря», 
что все в ней «временное, неустановившееся, все в каком-то ожидании чего-то, что вся 
она живет накануне, вся в каком-то воинственном настроении»85. В результате – «во имя 
постоянно грозящей войны Сербия жертвует своими истинно человеческими интереса-
ми», ибо «на такой почве трудно ожидать, чтоб могли пустить глубокие корни гуманизм и 
гражданственность».86 Сорок пять лет спустя В.Н.Штрандтман вспоминал: «Сербы говорили 
мне, что они живут от сегодня до завтра, под давлением возможного нападения соседки. И 
когда я спрашивал их, почему Белград столь непрезентабелен – в сравнении с болгарской 
столицей, они отвечали, что нет смысла строить большие дома, ибо неприятель рано или 
поздно все равно их разрушит».87 А в начале рокового 1914 г. оказавшийся в сербской сто-
лице русский турист зафиксировал: «Белград делает сейчас заем в 40 миллионов франков, 
из которых 20 миллионов предназначено на постройку общественных зданий»; но «многие 
находят, что для Белграда это расход чрезмерный», утверждая, «что украшать город хорошо, 
но, что пушки, пожалуй, надежнее. Не лучше ли иметь лишних 20 скорострельных пушек, 
чем построить один дом…».*

Именно в этом взгляде «на сторону», повторим – одна из основных причин консерва-
ции традиционного состояния сербского общества и «один из главных тормозов движения 
Сербии по пути европеизации и модернизации внутригосударственной жизни»88, что, в свою 
очередь, обеспечивало устойчивость в ней архаичной политической культуры. 

Причем, как до Ристича о том говорилось открыто, так и после него. К примеру, 
митрополит Михаил в мае 1875 г. писал И.С.Аксакову: «Правда, что наш народ молод  и, 
собственно говоря, еще не начал жить новой государственной жизнью, ибо до тех пор, 
покамест он совершенно не освободится от чуждого ига и не соединится в одно, не может 
быть и серьезного слова о какой-нибудь более… прогрессивной и плодоносной жизни его, 
или же об осуществлении каких-нибудь высших государственных или народных идей»89. 

83  В. Штрандман, Балканске успомене, Београд, 2009, 124; См. также: Ч. Мијатовић, Успомене бал-
канског диолимате, превео и приредио С. Марковић, Београд, 2009, 207.  

84  Г. В. Комаров, В Белград на Пасху, 1914 г. // Русские о Сербии и сербах, 575.

85  Митрополит Михаил – И. С. Аксакову. Белград, 19 мая 1875 г. // Освобождение Болгарии от ту-
рецкого ига. Документы в трех томах, т.1. М., 1961, 226.

86  Цит. по: О. Popović-Obradović, Koreni antimoderne političke kulture u Srbiji // Ista. Kakva ili kolika 
država. Ogledi o političkoj i društvenoj istoriji Srbije XIX-XX veka, priredila L. Perović. beograd, 2008, 335.  

87  Ibidem, 336.
* Побывав в 1912 г. на Балканах, Л. Д. троцкий, прекрасно знакомый с европейской политической 

практикой, подчеркнул: «Парламентаризм и демократия имеют в Сербии крайне примитивный ха-
рактер, хотя и не столь примитивный, как в Болгарии…» (Л. Д. троцкий, Балканы и Балканская война 
// Русские о Сербии и сербах, 526).

88  М. Лазић, Друштвени односи у Србији у време закаснелог капиталистичког развоја // Годишњак 
за друштвену историју, св. 3, Београд, 2009, 24.

89  А. В. Амфитеатров, Славянское горе // Русские о Сербии и сербах, 466.
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еще более откровенен вождь сербских радикалов Никола Пашич четверть века спустя:  
«Национальная свобода всего сербского народа всегда была для меня более высоким иде-
алом, чем гражданская свобода сербов Королевства»90. А в 1905 г., выступая в Скупщине, 
он с ясностью чеканной формулы повторил свое кредо: «Все внутренние вопросы, и даже 
конституционный», «я всегда подчинял идее скорого освобождения»; это она обратила «меня 
к политике и радикализму…».*  

Иные, гражданские, мотивы, как уже отмечалось, звучали у сербских политиков 
крайне редко. если мы хотим иметь школы, как в Норвегии, а институции, как в Дании, 
тогда нам надо избегать военных расходов, – говорил напредняк Воислав Маринкович. «если 
же хотим вести какую-то национальную политику и создавать Великую Сербию, тогда мы 
должны превратить нашу страну в военный лагерь…».91 Но эти, практически единичные, 
голоса не имели никакого влияния на политику Сербии в период 1903–1914 гг. – в этот, 
якобы, «золотой век» сербской демократии и парламентаризма, – как до сих пор считает 
немало национальных историков, что является явной нятяжкой*, – своего рода «современной 
мистификацией того времени».**

*  *  *

И «военный лагерь» был создан! После аннексии Веной Боснии и Герцеговины в 1908-
1909 гг., когда вновь предельно актуализировался национальный (т.е. «внешний») фактор. 

В Сербии аннексия вызвала мощную волну протестов. Общество всколыхнулось – в 
стране создавались пункты записи добровольцев, готовых сей же час отправиться в Боснию 
на защиту сербского дела. По словам Николы Пашича, «война будет популярна и бестрепетна 

90  В «пороховом погребе Европы», 1878-1914, М., 2003, 381-382.
* Русские дипломаты давно уже заметили, что единственным средством для прекращения хаоса в 

Сербии была бы «встряска, которая заставила бы здешних политических деятелей надолго отказаться 
от преследования своих личных и партийных, корыстолюбивых и властолюбивых целей и обратиться 
к единодушной деятельности в пользу своего отечества» (АВПРИ. Ф. Политаирхив. Д.2896. Л.166 об. 
(Б. Н. евреинов – В. Н. Ламздорфу, Белград, 11 июля 1906 г.).

91  Б. Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, том I, У ратовима за национално ослобођење, 
Београд, 2002, 75.

* Русский наблюдатель донес до нас свои впечатления от мобилизации в Сербии: «В течение трех 
дней явилось 95 % призывных, через неделю их было 98 %, лишь 2 % оказались больными, но и из этих 
многие явились, прося их взять, в надежде поправиться в дороге. Вы думаете, что слышен был плач 
матерей, жен, сестер, отправляющих своих близких на возможную смерть… Нет, если какая-нибудь 
баба и проливала тихо невольные слезы, ее сейчас останавливали, пристыжая: „Как не стыдно плакать 
– такое святое дело“. Устыженная отвечала: „Я не плачу, что жалею, а плачу от умиления, что с такой 
радостью идут все освобождать наших братьев; плачу от того, что дождалась это увидеть“ (Отдел ру-
кописей Российской Национальной библиотеки. Ф.1000. Оп.2. Д.1348 – табурно И. П. Доклад о ходе I 
Балканской войны и ее результатах, 9-10).

** В 1908 г. Милован Милованович обратился к Степе Степановичу с просьбой дать информацию 
о военных возможностях страны. Ответ генерала был обескураживающ: «Сербия может вооружить 
только сорок тысяч человек, которые будут в состоянии сражаться всего пятнадцать дней» (Цит. по: 
Мекензи Д. Милован Миловановић. Београд, 2007. С.100). Мобилизация 1912 г. застала Сербию в ка-
чественно иной ситуации – «она уже могла сформировать 11,5 дивизий, обеспеченных артиллерией и 
ружьями» (А. А. Рябинин, Балканская война // Малые войны первой половины XX века, М.-СПб., 2003, 
143).
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к жертвам…»92. Одновременно правительство Королевства обратилось к России, встав-
шей было на сторону сербов. Однако, в марте 1909 г., учитывая неготовность ее к войне, 
Германия ультимативно потребовала санкционировать акцию Австро-Венгрии, дав понять, 
что отрицательный ответ повлечет за собой вооруженное вторжение Вены в Сербию, при 
содействии Берлина. Угроза подействовала – и Петербург был вынужден отказаться от под-
держки Белграда и посоветовать ему признать новый status-quo.93  

Сербия отступила, но это отступление было временным. В отблеске последнего «триум-
фа» Габсбургов уже являлась тень царя Пирра… Аннексия заставила сербскую элиту прийти 
в себя, и в стране началась активная внутренняя работа.* ее результатом стало то, что к 
началу Балканских войн (1912-1913 гг.) Королевство имело сильную и хорошо вооруженную 
армию, а моральный дух народа был как никогда высок. «Война, которую желали все»94*, 
– назвал вторжение в турцию современный автор. его плоды оказались впечатляющими: 
сербские войска выиграли несколько решающих сражений I-ой Балканской войны – при 
Куманово, Битоле, Прилепе и т.д. 

Очевидец событий из России (инженер и строитель порта Прахово на сербском берегу 
Дуная) И.П.табурно четко показал механизм этой неожиданной трансформации  пребы-
вавшей в состоянии вечной анархии страны в единый военный лагерь. Причины подобного 
«волшебного» превращения понятны – в свете сказанного выше… Приведем пространную 
цитату из части его доклада, где о том говорится: «Как оказалось, Сербия была прекрасно 
подготовлена к войне. Могу утверждать, что лучше всех союзников. Оружие, обмундиро-
вание, снаряжение, обоз – все было в достаточном количестве и в лучшем виде. Денежные 
средства также оказались налицо – более ста миллионов. Она даже была в состоянии кое-что 
уделить и союзникам.

Подумать, что всего четыре года назад, во время провозглашения Австрией аннексии 
Боснии и Герцеговины, Сербия ничего еще не имела, ибо если бы она была хоть мало-маль-
ски готова к войне, неминуемо затеяла бы драку с Австрией – таково было настроение. Она 
принуждена была проглотить предложенную графом Эренталем „пилюлю“ только потому, 
что для войны у нее ничего не было готово. И вдруг, через четыре года, она оказалась во 

92  А. В. Амфитеатров, Славянское горе // Русские о Сербии и сербах, 466.

93  В «пороховом погребе Европы», 1878-1914, М., 2003, 381-382.
* Русские дипломаты давно уже заметили, что единственным средством для прекращения хаоса в 

Сербии была бы «встряска, которая заставила бы здешних политических деятелей надолго отказаться 
от преследования своих личных и партийных, корыстолюбивых и властолюбивых целей и обратиться 
к единодушной деятельности в пользу своего отечества» (АВПРИ. Ф. Политаирхив. Д.2896. Л.166 об. 
(Б. Н. евреинов – В. Н. Ламздорфу, Белград, 11 июля 1906 г.).

94  Б. Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, том I, У ратовима за национално ослобођење, 
Београд, 2002, 75.

* Русский наблюдатель донес до нас свои впечатления от мобилизации в Сербии: «В течение трех 
дней явилось 95 % призывных, через неделю их было 98 %, лишь 2 % оказались больными, но и из этих 
многие явились, прося их взять, в надежде поправиться в дороге. Вы думаете, что слышен был плач 
матерей, жен, сестер, отправляющих своих близких на возможную смерть… Нет, если какая-нибудь 
баба и проливала тихо невольные слезы, ее сейчас останавливали, пристыжая: „Как не стыдно плакать 
– такое святое дело“. Устыженная отвечала: „Я не плачу, что жалею, а плачу от умиления, что с такой 
радостью идут все освобождать наших братьев; плачу от того, что дождалась это увидеть“ (Отдел ру-
кописей Российской Национальной библиотеки. Ф.1000. Оп.2. Д.1348 – табурно И. П. Доклад о ходе I 
Балканской войны и ее результатах, 9-10).
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всеоружии своей силы, хотя сравнительно и скромной по размеру, но весьма внушительной 
по качеству95…

Казалось, что сербы за тридцатилетний период владычества Австрии смирились с мыс-
лью и свыклись с владычеством ее этими двумя чисто сербскими провинциями. Казалось, 
что провозглашение аннексии будет принято просто, как формальность. На деле оказалось 
иначе. Поэтическая натура большое значение всегда придает форме. Облик играет большую 
роль: поэт округляет его, создает из него то, что его душа хочет – жаждет. Обнажите этот 
облик, представьте его в естественном, неприкрытом виде, и поэт приходит в ужас. 

так произошло и с сербским народом: когда сняли форму временной оккупации Боснии 
и Герцеговины, он, увидев реальность, возмутился присвоением Австрией того, что привык 
духовно считать своим. Иллюзия исчезла, осталась голая правда. Босния и Герцеговина – 
австрийская. Возмущению сербов не было предела. Однако, увы, наружу выступила собс-
твенная нагота, слабость и бессилие. Но сербский народ не упал духом. Подхвачен был всей 
страной клич: „За дело!“».  

И, как резюме, – «Сербы за свое возрождение (иначе это назвать нельзя) должны быть 
благодарны Австрии, графу Эренталю…».96 

Все так! тем не менее, опять же, увы.
Ибо, победы – победами, но стоило наступить миру, и былые политические язвы вновь 

обнажились. По-солдатски прямолинейный генерал Панта Драшкич без обиняков назвал 
вещи своими именами: «Как только для нас, сербов, проходит опасность, мы тут  же пе-
регрызаемся между собой».97 Поводом к очередному конфликту стал знаменитый «Спор 
о приоритете» в новых (т.е. вошедших в состав Королевства в 1913 г.) областях. Указ «О 
старшинстве гражданских властей в Новой Сербии над военными», изданный по инициа-
тиве Стояна Протича – министра внутренних дел и старого друга Н.Пашича, предполагал 
введение «первенства» цивильных чинов во всех торжественных случаях; и, бывало, что, 
при явном нежелании элитного чиновничества ехать на службу в Богом забытую «новую» 
глушь, какой-нибудь уездный начальник лет 25-28 оказывался там на разных церемони-
ях выше полкового командира в обер-офицерском звании. И все это в условиях действия 
осадного положения. такая ситуация (в конкретных проявлениях), действительно, была 
нетерпимой. Однако, «заговорщики», создавшие в 1911 г. тайное общество «Черная рука», 
решили использовать ее для лобовой атаки на правительство. 

тем более, что во время и после Балканских войн офицерство стало вести себя в Старой 
Сербии и Македонии крайне независимо. По словам русского военного агента, полков-
ника В.А.Артамонова, «военные, реабилитированные войной, высоко подняли голову»98. 

95 В 1908 г. Милован Милованович обратился к Степе Степановичу с просьбой дать информацию 
о военных возможностях страны. Ответ генерала был обескураживающ: «Сербия может вооружить 
только сорок тысяч человек, которые будут в состоянии сражаться всего пятнадцать дней» (Цит. по: 
Мекензи Д. Милован Миловановић. Београд, 2007. С.100). Мобилизация 1912 г. застала Сербию в ка-
чественно иной ситуации – «она уже могла сформировать 11,5 дивизий, обеспеченных артиллерией и 
ружьями» (А. А. Рябинин, Балканская война // Малые войны первой половины XX века, М.-СПб., 2003, 
143).

96  ОР РНБ. Ф.1000. Оп.2. Д.1348. Л.10-13 (доклад И. П. табурно о ходе I Балканской войны и ее ре-
зультатах, Петербург, 27 ноября 1912 г.).

97  П. Драшкић, Моји мемоари, 117.

98  Д. Батаковић, Изазови парламентарне демократије – Никола Пашић, радикали и “Црна рука”, 318.
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Настолько высоко, что, когда во время кризиса в отношениях с Болгарией по поводу раздела 
территорий, захваченных у турок в ходе I-ой войны, раздался слух, будто Пашич готов отдать 
их часть Софии, они открыто пригрозили кабинету99, член «Черной руки» Люба Йованович-
Чупа, от имени организации, высказал премьеру, что «они изрубят его в куски на теразиях, 
если он хоть что-то уступит болгарам».100  

Воспользовавшись очередной ссорой (командира Вардарской дивизии Дамняна 
Поповича с окружным начальником за право на первое место в церкви, завершившейся 
демонстративной отставкой комдива), после чего, собственно, и был выпущен указ «О стар-
шинстве…», заговорщики потребовали его отмены и сатисфакции «униженным» офице-
рам. Глава правительства, Н.Пашич, отказался идти на уступки. В ответ (после неудачной 
попытки двинуть войска из Скопье на Белград101) те вступили в альянс с парламентской 
оппозицией (независимыми радикалами) с целью любой ценой – вплоть до переворота – 
сместить премьера. В личных амбициях и эгоистичных резонах независимцы пошли на 
тайный сговор с «Черной рукой», компрометируя и ставя под удар всю гражданскую систему 
власти. «Сербский парламентаризм, – точно сформулировал „диагноз“ Воислав Вучкович, – 
оказался перед опасностью разрешения его латентного кризиса насильственным путем».102 

Глубинный смысл этого конфликта, с точки зрения «политической культуры» его учас-
тников, вскрыл автор уже не раз цитированной нами рукописи: «Радикалы хотели власти, 
долгой и неделимой власти. И потому готовили не только общественное мнение к своему 
долгому владычеству, но и рассматривали новые территории, Старую Сербию и Македонию, 
в качестве будущей радикальной колонии. Апис и заговорщики хотели власти в армии, такой 
же долгой и неделимой. Они пытались превратить армию в свою будущую колонию… Оба 
фактора присваивали себе все заслуги за военные успехи и вошли в жесткий клинч, так 
как мешали друг другу. Радикальные лидеры побаивались „преторианцев“, казавшихся им 
препятствием для создания радикального царства… В этом столкновении заговорщиков с 
радикалами оппозиция стояла на стороне армии, но совсем не потому, что желала защищать 
правое дело, а дабы иметь защиту со стороны мощной силы в борьбе с радикалами. Было 
необходимо свалить Пашича любой ценой, и момент ей показался подходящим».103

Перед нами – привычный и давно нам известный набор представлений сербской элиты, 
фундамент которого составляли стремление каждой из ее фракций к монополии на патри-
отизм и мессианская претензия на политическое господство. Все же «другие» объявлялись 
врагами – в борьбе с ними были хороши все средства.   

Кульминацией «Спора о приоритете» явились роспуск скупщины и объявление новых 
выборов. Пашич подал в отставку, но король в мае 1914 г. возвратил ему мандат на власть 
– для их организации. А 11 июня обнародовал указ о перенесении монарших прерогатив на 
престолонаследника Александра, «в связи с болезнью». Что фактически явилось его скрытым 
отречением. Решающую роль в таком разрешении кризиса сыграл российский посланник 

99  ј. Жујовић, Дневник, т.2, Београд, 1986, 32.

100  Д. Батаковић, Изазови парламентарне демократије – Никола Пашић, радикали и “Црна рука”, 
327.

101  В. Вучковић, Унутрашње кризе Србије и Први светски рат // Историјски часопис, књ. XIV-XV. 
Београд, 1965, 188.

102  АСАНУ, Заоставштина Милана Живановића, бр.14434/719 («Конфликт 1914. године»), 2.

103  там же, 157-159; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд, 1985, 312-319.
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Н.Г.Гартвиг. Именно он рекомендовал Петру I оставить Пашича у власти. тот подчинился, 
не желая противостоять России, и дипломатично удалился в политическую тень, не сумев 
выполнить данного военным обещания. Итак, в борьбе с «Черной рукой» (этим мощным 
антиконституционным участником сербской политики)  «парламентский» режим формаль-
но устоял, но… при поддержке другой нелигитимной силы – российской императорской 
дипломатической Миссии. 

*  *  *

А затем все понеслось с калейдоскопической быстротой. Сараевское убийство и ульти-
матум Австро-Венгрии; ее нападение на Сербию и героическая борьба сербов, дважды (в 
ходе Церского и Колубарского сражений) пославших в нокдаун сильнейшего на порядок 
противника; относительное затишье до осени 1915 г. и октябрьское австро-германо-бол-
гарское вторжение; беспримерная «Сербская Голгофа» и эвакуация армии и правительства 
с албанского побережья на остров Корфу зимой 1916 г.

Казалось бы, в военное время особенно требуется единство нации и согласие ее элиты. 
Однако в сербской ситуации этого не произошло. Прибыв на Корфу, П.Драшкич вновь кон-
статировал у своих земляков рецидив хронической болезни: «Как только непосредственная 
опасность спадает, и наступает краткое затишье, у нас, сербов, сразу же начинаются поли-
тические раздоры»104. 

Кульминацией таких «раздоров» стал Салоникский процесс 1917 г. и физическая лик-
видация лидера заговорщиков 1903 г. (а затем – «Черной руки») Д.Димитриевича. К пери-
оду Корфского затишья относится и начало острого соперничества в политических верхах 
Королевства. Возросшие амбиции принца-регента Александра и его «ревность» к Николе 
Пашичу привели к появлению первых глубоких трещин в их отношениях105…

Дальнейшее известно: Сербия вышла из войны «триумфатором» – т.е. лидером и ядром 
объединенного югославянского государства, Королевства СХС. Однако в сфере политичес-
кой культуры ее элиты ничего не переменилось. только к старым партийным сварам «шу-
мадинцев» добавились новые распри между ними и «пречанами» – на фоне явно-скрытой 
конфронтации с хорватами и словенцами, которые (в отличие от сербов) именно в межво-
енной Югославии завершили процесс своей национально-политической консолидации… 
Но это уже другая тема.106

104  Подробнее об этом сюжете см.: А. А. Силкин, Королевство сербов, хорватов и словенцев: на пути 
к диктатуре, СПб., 2008.

105  там же, 157-159; А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд, 1985, 312-319.

106  Подробнее об этом сюжете см.: А. А. Силкин, Королевство сербов, хорватов и словенцев: на пути 
к диктатуре, СПб., 2008.
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ЗАКЉУЧАК

У чланку аутор анализира особености политичког процеса у независној Србији, ко-
ристећи дневнике и писма (претежно нештампане) руских путника, који су обилазили 
Србију у другој половини XIX – почетку XX века. И избор  извора, разуме се, није случајан, 
јер је «руски поглед» на Србију и Србе, који се ослањао на идентичне вредносне и социо-
културне темеље и проистекавао из конфесионалног јединства, проницао много дубље у 
разумевање духовних основа српског традиционалног друштва, него поглед европски, који 
може да се оцени као “презумпција цивилизационе супериорности”, у основи које се налазио 
очигледни етноцентризам са два различита критеријума оцене:  један – према себи, други 
– према житељима Србије. 

Руски пак поглед био је другачији. Није комплиментаран уопште, али, како је записао 
П.А. Ровински, “критеријум, који сам применио у оцени српског народа јесте онај, који сам 
применио према Русији, али и према сваком другом народу, што значи да за Србе немам 
посебна мерила”… такав методолошки приступ делила је већина руских путника, који су 
писали о Србима. Према томе, њихови текстови су у стању да помогну, да се одговори на низ 
питања, која су везана са проблемом менталитета српског традиционалног друштва и њего-
ве еволуције у процесу модернизације. тим пре, да је и сама та категорија “традиционално 
друштво” историјски припада фази дописмене културе, дакле значај запажања странаца (и 
посебно Руса) у процесу њеног проучавања само расте. 

Истражујући политичку културу српске елите, чији ниво је и одређивао специфичност 
политичког живота у Србији на прелому векова аутор показује разлику између прошле ре-
алности и потоњих историографских идеализација, према којима се, током “златног века”, 
земља “знатно приближила европским политичким узорима” (М. Протић). У реалности 
пак патријархални карактер српског друштва је стварао ситуацију, када је лојалност према 
својој локалној заједници преовлађивала у свести становништва општеграђанску – државну 
– лојалност (П. А. Кулаковски је тачан: “Срби Књежевине нису ни отишли од Шумадијства 
и нису дорасли до Српства”). А када се друштвена дисциплина, те читав политички процес,  
базирају на личносним, а не формалним (као што је било у европи) основама, тада се осећај 
дужности према свом најужем кругу (рођацима, земљацима, пријатељима), како је то зах-
тевао стари обичај, пројављује код учесника тог процеса јаче, него општеграђанска одго-
ворност, основана на закону. Према томе, “други” у очима Срба представљао се не као члан 
сопствене заједнице, који је само мислио другачије, него као “туђинац”, према коме је однос 
био негативан… 

Ово је јако утицало на ток политичког процеса у Србији – на природу и карактер поли-
тичких партија; интензивност   међусобне борбе, етику те борбе кад су се сви други сматрали 
непријатељима народа, против којих су била добра сва средства; распрострањеност  насиља 
у политици; тежња сваке партије за монополом на патриотизам и месианизам; одсуство код 
народа, елите (па и монарха) правног сазнања, које је лежало у основи европске политич-
ке културе; принципе формирања влада; понашање опозиција (чим је горе – тим је боље); 
“квалитет” чиновништва и министара, и томе слично. Дакле разлика између менталитета 
европљана и Срба имала је великих последица по европске институције и правила “поли-
тичке игре”, када су оне увођене у обновљеној Српској држави.
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CHARACTERISTICS OF A POLITICAL PROCESS IN INDEPENDENT SERBIA
IN THE EYES OF RUSSIAN CONTEMPORARIES (1878–1914)

Summary:

In this article the author analyses characteristics of a political process in independent Serbia, using diaries 
and letters (mainly not printed) of russian travel writers, who visited Serbia in the second half of XIX century 
and at the beginning of XX century. the choice of sources, naturally, is not accidental, because “russian view” to 
Serbia and the Serbs relied upon identical valuation and socio-cultural foundations of the Serbian and russian 
society. this view grew out of confessional unity as well, so it fathomed much deeper into understanding 
spiritual bases of Serbian traditional society. as opposed to the russian view, “the european view” to Serbia 
and the Serbs can be judged as “presumption of civilisational superiority”, in the basis of which there was 
obvious ethnocentrism with two diverse criteria: one- towards itself and another- towards inhabitants of Serbia. 

Still, the russian view was different. It was not complimentary, but, as P.a.rovinski noted down, “the 
criterion which I have applied in assessment of the Serbian people is the one which I have applied towards 
russia, but towards every other nation as well, which means that there is no special measure for the Serbs.” Most 
russian travel writers who wrote about the Serbs shared such a methodological approach. their texts contribute 
to understanding of a series of questions relating to the problem of mentality of the Serbian traditional 
society and to its evolution in the process of modernization. Since the very category of “a traditional society” 
historically belongs to the phase before written culture,  the significance of observations made by foreigners 
(especially russians) in the process of its studying is very important. 

examination of political culture of the Serbian elite, whose level determined characteristics of political 
life in Serbia at the turn of centuries, shows the difference between the then reality and later historiographic 
idealizations, according to which, during “the golden century”, the world “significantly drew closer to european 
political models” (M.Protić). In reality, patriarchal character of the Serbian society created such a situation in 
which, in the consciousness of the population, loyalty towards a local community overwhelmed general-civil 
and country loyalty. relating to this, P.a. Kulakowski noted: “the Serbs of the Principality have not gone 
further from identity of Šumadija, and they have not grown up to identity of Serbia.”   

Social discipline and the whole political process in Serbia were based upon personal, but not formal 
foundations, as in europe, for example. that is why feeling of duty towards the closest circle (cousins, 
compatriots and friends) required by old customs, emphasized itself more strongly than general-civil 
responsibility based on law. thus, “others” in the eyes of the Serbs were not presented as members of their 
own community, but as “aliens” towards whom the attitude was negative. this strongly influenced the course 
of political process in Serbia, the nature and character of political parties, the intensity of mutual fight and its 
ethics. therefore, all “others” were considered enemies to the people, against whom all means were allowed. 
Hence appeared things, opposite to european political culture, such as widespread aggression in politics, 
intentions of parties for monopoly on patriotism and messianism, absence of legal consciousness in people, 
in elite circles, and in monarch himself.

the difference in mentality between europeans and the Serbs had huge consequences on introducing 
european institutions and rules of “a political game” in the Serbian state in the second half of XIX century.      
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КРИМИНАЛ У БЕОГРАДУ (1889–1892)

„Злочина и злочинаца биће увек. Није могуће искоренити
их сасвим. Бар не дотле, докле сви људи, по јеванђељу,

неби били мудри као змије
а безазлени као голубови.“1

Апстракт: Рад  је посвећен криминалу у Београду од 1889. до 1892. године, посебно анализи 
функционисања администрације, правосудног и  казненог система за време власти радикал-
не партије, која се налазила на челу Краљевине Србије у то време. Рад износи статистичке 
податке о становништву у Београду и пореди их са подацима о кажњеним лицима и на тај 
начин ствара слику града на маргинама друштва. Свакодневни живот Београђана илустрован 
је примерима из судских аката Управе вароши Београда и њених одељења, као и рапортима 
и извештајима упућеним Министарству унутрашњих дела и Министарству правде или њи-
ховим наредбама нижим административним телима. Централно место у раду је посвећено 
односу  радикалне власти према спровођењу закона и њихова ефикасност на том пољу.

Кључне речи: кривично дело, кривични закон, злочин, преступ, иступ, Таса Миленковић, 
Казнени завод у Београду, „Главњача“, полиција, скитничарење, слуга.

* * *

Криминал у Београду је саставни део свакодневног живота. Oдатле можемо црпсти по-
датке за историју приватног живота, као и оне који се доводе у везу са девијантним пона-
шањем на маргинама друштва. Проучавањем начина рада полиције и њене структуре излазе 
на видело корени проблема безбедности с којима се престоница Србије суочавала. Увид у 
кривична дела нам омогућава да уочимо менталитет тих људи који су шетали београдским 
улицама, а које су скривале велики број скитница, кесароша, просјака, лопова и других кри-
вичних преступника.  

1  Тасин дневик 2 (1870–1906), Први српски учени полицајац, Београд, 1996, 144.
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Тема је до сада неистражена. Мало литературе пружа податке о њој. Зато су нам при 
раду највише користили Статистички годишњаци Краљевине Србије, Статистике кривичног 
суђења за период 1888–1895. и Пописи становништва у 1884, 1890. и 1895, као и необјављена 
грађа историјског архива Београда и Архива Србије.

Није се много аутора бавило овом темом, а не постоји ниједан рад који се односи конкрет-
но на  период од 1889. до 1892. године. Овај период је значајан јер Србија прави преокрет у 
спољној и унутрашњој политици. После абдикације краља Милана, власт у земљи поверена 
је намесништву, са јованом Ристићем као првим човеком у њему и влади коју су формирали 
русофилски радикали на челу са генералом Савом Грујићем. Године 1891. на месту пред-
седника владе замениће га Никола Пашић. Радикали, који ће остати на власти до августа 
1892, успеће да створе један други режим који ће се умногоме разликовати од режима краља 
Милана. Србија се од Аустроугарске окреће Русији у спољној политици, а у унутрашњој 
најважнијe је било укидање велике контроле централне власти над локалним самоуправа-
ма. Нажалост, њихови закони на овом пољу донели су само умножавање администрације, 
уместо мање контроле. 2 

Овај рад покушаће да одговори на питање колико је ова власт била ефикасна у спро-
вођењу закона и очувању реда и мира на београдским улицама представљајући успут сва-
кодневни живот Београђана повезан с криминалом. 

Највише о овој теми писао је Владимир јовановић3 у својим чланцима објављеним у 
Годишњаку за друштвену историју и својој докторској дисертацији,4 као и својим чланцима 
у књизи „Приватни живот код Срба у 19. веку“.5 

Поред радова поменутог аутора, коришћена су и дела Слободана јовановића,6 Бранка 
Перуничића,7 историја Београда,8 збирка докумената „Живети у Београду 1890–1940“,9 
Устав из 1888. године,10 Кривични (казнени) законик из 1860. године11 и Дневници Тасе 
Миленковића.12

Да бисмо боље разумели тему којом се овај рад бави, потребно је осврнути се на  хије-
рархију институција и податке о становништву у Београду.

2  С. јовановић, Влада Александра Обреновића 1, Београд, 1990, 19, 30–38; В. Ћоровић, Илустрова-
на историја Срба, књ. 6, Београд, 2006, 29, 37–45.

3  В. јовановић, Проституција у Београду током 19. века, Годишњак за друштвену историју (=ГДи) 
4-1 (1997), 7–24; В. јовановић, Малолетничко преступништво у Србији крајем 19. века, ГДи 8-1,2 
(2001), 19–37.

4  В. јовановић, Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије (1882–1903), необјављена док-
торска дисертација, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, 2005.

5   Приватни живот Срба у 19. веку: од краја 18. века до почетка Првог светског рата, Београд, 
2006.

6  С. јовановић, Влада Александра Обреновића 1,2, Београд, 1990.

7  Бранко Перуничић, Управа вароши Београда (1820–1912), Београд, 1970.

8  Историја Београда 2, Београд, 1974.

9  Живети у Београду 1890–1949, Београд, 2008.

10  Устави Кнежевине и Краљевине Србије, Београд, 1988.

11  Т. Живановић, Кривични (казнени) законик и Законик о судском поступку у кривичним делима 
Краљевине Србије, Београд, 1925.

12  Погледати списак литературе и извора.
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Управа вароши Београда је 1841. године одвојена од Примирителног суда како би дејство-
вала засебно по „струци полицајној“. Управа је била директно потчињена министру унутра-
шњих дела.13 имала је полицијску, управну и судску власт (другостепена). Као судски орган, 
води спорове који нису прелазили казну од 30 дана затвора и 300 динара новчане казне. 
Године 1890. донесен је Закон о истражним судијама14 по коме су истражне судије добиле 
право да поништавају пресуде полиције.15

У склопу Општине града Београда налазио се суд, као извршни орган, који се од 1890. 
године назива Суд вароши београдске (првостепени), затим Одбор који надзире општински 
суд и финансије општине и Збор који бира чланове Одбора. Централна власт потврђивала 
је избор чланова Суда, имала право да присуствује скуповима Збора, седницама Одбора, 
поништава закључке свих општинских органа, кажњава председника и чланове општине, 
да их уклања са положаја и издаје наређења општинским органима16 не само за извршавање 
државних већ и општинских послова.17

Србија је била централизована држава у којој је централна власт контролисала локалне 
власти. Сталне трзавице између чланова градског одбора и централне власти стајале су на 
путу решавању питања која су била од виталног значаја за Београд.18

Табеле које следе приказују фактичко стање броја становнка у Београду заједно са по-
дацима о писмености, вероисповести, старосној доби и полу. Рађене су на основу пописа 
становништва у 1884, 1890. и 1895. години.

Табела 1.1.  Број кућа и породица у Београду 1884, 1890. и 1895.19

13  Б. Перуничић, нав. дело, 9–14.

14  Закон је донесен да би се спречиле злоупотребе полиције која је приликом ислеђивања имала 
право да кажњава лица под истрагом и кривицу доказује путем сведока.

15  Историја Београда, 252.

16  Стање ствари није много променио Закон о општинама из 1889. године, који је дао окружним и 
среским органима самоуправу, али је полицајни надзор над општинама и даље постојао, и то је утро-
стручен јер је вршен од стране окружне самоуправе, Државног савета и полиције.

17  Исто, 253–254.

18  Д. Стојановић, Калдрма и асфалт, Београд, 2009, 29–35.

19  Државопис Србије, свеска XVI, Попис људства у Краљевини Србији 1884. године, Београд, 1889, 2; 
Статистика Краљевине Србије, књига I, Попис становништва у Краљевни Србији 31. децембра 1890. 
године, други део, Београд, 1892, 343, 350; Статистика Краљевине Србије, књига XII, Попис станов-
ништва у Краљевини Србији 31. децембра 1895. године, први део, Београд, 1898, 324. 

Година Број кућа – домова

/

6.093

5.317

Број задруга – породица

10.583

12.554

14.396

1884.

1890.

1895.
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Табела 1.2.  Укупан број становника у Београду 1884, 1890. и 1895.20

Табела 1.3. Становништво према старосној доби у Београду 1890. и 1895.21

Табела 1.4. Становништво према писмености у Београду 1884, 1890. и 1895.22

20  Исто, XX; Исто, 343; Исто, 324.

21  Статистика Краљевине Србије, књига I, Попис становништва у Краљевини Србији 31. децем-
бра 1890. године, други део, 364–367; Статистика Краљевине Србије, књига XII, Попис становништва 
у Краљевини Србији 31. децембра 1895. године, први део, 325. Подаци о становништву по старосним 
групама за 1884. годину не постоје.

22  Државопис Србије, свеска XVI, Попис људства у Краљевини Србији 1884, XXXVI; Статистика 
Краљевине Србије, књига I, Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1890. године, дру-
ги део, 406; Статистика Краљевине Србије, књига XII, Попис становништва у Краљевини Србији 31. 
децембра 1895. године, први део, 327.

Укупан број становника
На 1.000 мушкараца 

долази жена
према полу

Година

35.483

54.249

59.115

мушко женско

19.642 15.841

31.738 22.511

34.455 24.660

% %

55,36 44,64 806

58,5 41,5 709

58,29 41,71 716

1884.

1890.

1895.

Укупан број 
становника

0–15 г.

16–70 г.

више од 70 г.

Становништво по старосним групама
Година

54.249

59.115

54.249
59.115

54.249
59.115

мушкоукупно женско

7.48414.162 6.678

7.60014.550 6.950

23.905
26.485

349
370

39.362
43.802

716
763

15.457
17.317

376
393

%% %

13,7926,11 12,3

12,8624,61 11,76

44,07
44,8

0,65
0,63

72,56
74,1

1,33
1,29

28,49
29,29

0,69
0,66

1890.

1895.

1890.
1895.

1890.
1895.

Укупан број 
становника

писмено
Становништво

Година

35.483

54.249
59.115

мушкоукупно женско

12.97020.458 7.488

19.543
22.825

30.167
35.894

10.624
13.069

%% %

36,5557,66 21,1

36,02
38,61

55,61
60,72

19,58
22,11

1884.

1890.
1895.
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Табела 1.5. Становништво према вероисповести у Београду 1884, 1890. и 1895.23

Табела 1.8.  Становништво према матерњем језику у Београду 1884, 1890. и 1895.24

Табела 1.9. Становништво према занимању у Београду 1890. и 1895.25

23  Исто, XXIII; Исто, 399; Исто, 326.

24  Исто, XXVII; Исто; Исто.

25  Статистика Краљевине Србије, књига I, Попис становништва у Краљевини Србији 31. децем-
бра 1890. године, други део, 420–425; Статистика Краљевине Србије, књига XII, Попис становништва 
у Краљевини Србији 31.  децембра 1895. године, први део, 356–361. Попис становништва по занимању 
за 1884. годину није урађен.

Укупан број 
становника

по вероисповести
Становништво

Година

35.483

54.249
59.115

Православни остали

28.386 7.097

44.216
49.220

10.033
9.895

% %

80,15 19,85

81,51
83,26

18,49
16,74

1884.

1890.
1895.

Укупан број 
становника

према матерњем језику
Становништво

Година

35.483

54.249
59.115

Срба друге народности

27.891 7.592

43.236
47.981

11.013
11.134

% %

78,6 21,4

79,7
81,17

20,3
18,83

1884.

1890.
1895.

Занимања

мушки

1890Земљорадња са 
сточарством
Земљорадници с 
виноградима 1661

229Остали
Шумарство и риболов
Рударство
Камен и земља
Каменари
Остали

117
4

168
108

60

1871

1740

131
85

4
67
25
42

3761

3401

360
202

8
235
133
102

658

432

226
131

/
127

12
115

471

287

126
93

/
83

9
74

1071

719

352
224

/
210

21
189

мушкиженски женскиукупно укупно

1890.
од овог занимања

 издржава се
од овог занимања

 издржава се

1895.Редни 
број 

група

1.

2.
3.
4.



270 СРПСКе СТУДије  I / SerbIan StudIeS I  

Занимања

мушки

105Прерађивање метала 
осим гвожђа

46Златари
Остали
Прерађивање гвожђа и 
челика
Бравари
Лимари
Ковачи
Остали
Машине, оруђа 
инструменти
Хемијска производња
Апотекари
Сапунари
Остали
Грађевинарство
Зидари
Тесачи дрвета
Молери и фарбари
Остали

59

622

208
163
174

77

211

165
59
44
62

1295
637
165
127
366

67

33
34

404

139
108
108

49

146

112
31
37
44

902
388
146

87
281

172

79
93

1026

437
271
282
126

357

277
90
81

106
2197
1025

311
214
647

104

48
56

835

405
167
198

65

216

186
79
32
75

1400
687
131
129
453

58

23
35

486

182
111
134

59

142

157
72
29
56

1000
430
106

93
371

162

71
91

1321

587
278
332
124

358

343
151

61
131

2400
1117

237
222
824

мушкиженски женскиукупно укупно

1890.
од овог занимања

 издржава се
од овог занимања

 издржава се

1895.Редни 
број 

група

5.

6.

7.

8.

9.

Тканине, предива, 
плетива
Ткачи
Остали
Прерађивање хартије, 
коже,чекиња и рогова
Дрвенарија
Столари
Остали
јестива
Хлебари
Месари
Млекари
Остали
Пића

144

27
117

256

573
393
180

1227
486
240
193
308

1080

106

21
85

142

337
219
118
464
100
155

21
188
647

250

48
202

398

910
612
298

1691
586
395
214
496

1727

184

50
134

284

637
439
198

1367
514
325
227
301

1471

115

26
89

180

349
241
108
508
116
199

36
157
752

299

76
223

464

986
680
306

1875
630
524
263
458

2223

10.

11.

12.

13.

14.
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Занимања

мушки

119Гостионичари
Кафеџије
Остали
Одело и обућа
Обућари
Остали
Вештине
Слагачи
Бербери и фризери
Остали
Трговање разном робом
Трговци
Бакали
Пиљари
Спекуланти и 
арендатори
Остали

843
127

2468
869

1599
816
198
223
395

2992
1468

566
312

229

417

60
538

49
2326

589
1737

521
138
102
281

1870
888
284
248

171

279

179
1372

171
4794
1458
3336
1337

336
325
676

4862
2356

850
560

400

696

318
958
195

2620
977

1643
937
117
260
560

3099
1789

435
392

169

314

158
536

58
2559

621
1938

613
81

115
417

2173
1262

230
292

144

245

476
1494

253
5179
1598
3581
1550

198
375
977

5272
3051

665
684

313

559

мушкиженски женскиукупно укупно

1890.
од овог занимања

 издржава се
од овог занимања

 издржава се

1895.Редни 
број 

група

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Новчани заводи
Банкари и мењачи
Остали
Пренос сувим
Кочијаши и фијакеристи
Остали
Пренос водом
Лађари
Остали
Разно
Слуге и слушкиње
Келнери, подрумари, 
собарице, дојиље
Кочијаши
Кувари и куварице
Надничари
Остали
Војска

103
73
30

1448
385

1063
121
100

21
4544

979

337

74
73

2816
265

3425

77
53
24

1134
301
833

58
37
21

4495
1511

238

4
367

2237
138
424

180
126

54
2582

686
1896

179
137

42
9039
2490

575

78
440

5053
403

3849

184
76

108
1394

427
834
193
173

20
4331

247

276

22
95

2776
915

3999

165
85
80

1201
387
814

73
54
19

3729
188

175

13
195

2654
504
628

349
161
188

2595
814

1781
266
227

39
8060

435

451

35
390

5430
1419
462722.
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На основу табела можемо да закључимо да број кућа опада у периоду од 1890. до 1895. 
године. Та појава може да се објасни тиме што су се грађани, бежећи од финансијских изда-
така које је град захтевао од њих, одлучивали на нелегалну градњу ван Београда, на Новом 
Селишту (данас Чубура) или на Савинцу (око храма светог Саве).26  

Београд је имао дефектну полну структуру још од првих пописа становништва у Србији, 
па се то јасно осликава и у анализираном периоду. Већи је број мушкараца у односу на број 
жена. Мада се разлика временом смањивала, такав однос становништва остаће све до Првог 
светског рата.27

Писменост у Београду, од 1884. до 1895, увек прелази 55% , а у том постотку већи је број 
писмених мушкараца него жена. Међу мушкарцима је у све три пописне године било више 
писмених, а међу женама само у 1895. години. Упркос закону који је донесен 1882. године о 

26  Д. Стојановић, нав. дело, 39–41.

27  Историја Београда, 272.

Занимања

мушки
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Пензионери
Просјаци
Остали
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/
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/
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8
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1591
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1642
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1990
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број 
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23.

24 .

25 .

26 .
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обавезном основном школовању мушке и женске деце у трајању од шест година, друштво 
није разумевало потребу да женска деца проводе време у школи. Поред тога, нису постојали 
ни материјални услови да се такав вид школовања у потпуности примени у пракси.28 

Доминантна занимања у Београду била су у области државних и општинских служби. 
Број особа које су живеле од чиновничких плата повећао се за 3.237 у периоду од 1890. до 
1895. године. Док се администрација умножавала, број лица која су се издржавала од земљо-
радње драстично опада. 

Како би се разумео правни систем против којег су деловали починиоци кривичних дела, 
укратко ћемо објаснити Кривични законик из 1860. године, који је у то време био на снази.

Тај закон дели сва кривична дела на злочинства, преступе и иступе. Злочинство је дело 
за које закон прописује смрт, робију или заточење. Преступ је дело за које закон предвиђа 
затвор дужи од месец дана, лишење звања или новчану казну већу од 30 талира. иступ је дело 
за које закон прописује казну до месец дана затвора или новчану казну од пет до 300 динара.29 

Кривац по делима злочина и преступа могао је бити осуђен на: смрт, робију, заточење, за-
твор, лишење звања, новчану казну, губитак грађанске части, конфискацију имовине, забрану 
бављења одређеним послом, прогонство или полицијски надзор.30 Робија и заточење нису 
могли да буду дужи од 20 ни краћи од две године.31 Разлика између робије и заточења садржа-
на је у томе што су се заточеници држали у посебној кући,  нису радили и нису се окивали.32 
Затвор није могао бити дужи од пет година ни краћи од 30 дана.33 Полицајни надзор (не 
дужи од пет ни краћи од једне године),34 губитак грађанске части, конфискација одређених 
предмета, немогућност обављања одређеног посла и прогонство (највише до две године),35 
досуђивали су се само уз друге казне одређене законом и онда када то закон налаже. То су 
биле споредне казне.36

За кривично дело иступа, кривац је могао да буде осуђен затворском или новчаном каз-
ном, одузимањем ствари, протеривањем, забраном бављења извесном делатношћу и  ста-
вљањем под полицијски надзор.37 Затвор није могао да буде краћи од једног дана ни дужи 
од месец дана, а могао је бити са или без рада. Затвореници су употребљавани за општинске 
послове, на пример, за чишћење улица или поправљање путева.38 Прогонство из одређеног 

28  Љ. Трговчевић, Жене као део елите у Србији у 19. веку. Отварање питања, у: Дијалог повјесничара- 
историчара, Херцег Нови, 2-4. ожујка 2001, Загреб, 2002, 251–268.

29  Т. Живановић, нав. дело, §1, 16.

30  Исто, §12, 19–21; У овој групи се налазила и телесна казна, али она је укинута Законом из 1873. 
године и замењена новчаном или казном затвора.

31  Исто, §14, 21–22.

32  Исто, §15, 22–23.

33  Исто, §20, 24–25; Осуђеници су упућивани на издржавање казне у нишки, београдски и пожаре-
вачки казнени завод, у зависности из ког су округа. Жене су отпремане само у пожаревачки, а мало-
летници само у београдски казнени завод.

34  Исто, §37.а, 31.

35  Исто, §37, 30–31.

36  Исто, §38, §38.а, 32.

37  Исто, §310, 186.

38  Исто, §311, §312, 186–187; Жене су радиле само на затвореним местима.
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места могло је најдуже да траје годину дана.39 У пракси је прогонство код иступних дела 
додељивано као споредна казна после издржане затворске казне, али не и уз новчану казну; 
но, могло је да буде додељено и као самостална казна.40 Полицајни надзор није могао да траје 
дуже од једне године нити краће од једног месеца.41

Злочинци и преступници

Злочинце и преступнике представићемо кроз извештај о струци полицајној за 1892. 
годину у коме се сваки случај описује појединачно. Највише је било крађа, што прецизније 
приказује табела на крају овог поглавља.42

Крађе су углавном извршаване ноћу, и то „посебно удешеним кључем“ или разбијањем 
прозорских стакала и упадањем преко таванских просторија. Дешавало се да грађани оставе 
отворене прозоре или дворишне капије, па да крадљивци ушетају или ускоче кроз прозор 
и почине кривично дело. Крало се шта дође под руку. једној праљи је украдено 22 пара 
гаћа и седам белих чаршафа из дворишта док је сушила веш. На једном списку покрадених 
ствари нашле су се сланина и кавурма заједно са новим ципелама, постељином, јастуцима 
и јорганима.43

Крало се „трбухом за крухом“. један лопов је одлучио да вечера у соби своје „жртве“ и 
пошто се „добро навечерао, однео је пар салонских хаљина и остале ствари у вредности од 
150 динара“. један слуга извукао је свом газди динар из џепа и газда га је пријавио. 

Пљачке нису поштеделе ни функционере. Николи Пашићу је украдено 1.000 динара из 
фиоке која је била отворена. Сумња је пала на његовог слугу. Господину Маши Димићу, 
чиновнику у оставци, у току ноћи украден је „астал“ у коме је било 1.600 динара у банкама 
и златан женски сат са ланцем. То је један од ретких случајева где су кривци пронађени, а 
имовина враћена власнику. 

У 61 од 80 случајева крађа, колико их је пописано у извештају, починилац кривичног дела 
је остао непознати. Од преосталих 19  случајева чији су починиоци били познати властима, 
девет су били слуге које су опљачкале своје газде, а остали су били других занимања (калфе, 
надничари, опанчарски момци и један „познати лопов“ Мита Суботић).  

У целом списку наишли смо на једно убиство које се одиграло под следећим околностима. 
јоца Николић, бивши разносач новина, правио је неред у кафани „Код грозда“ на Варош ка-
пији и тукао кафеџију. Жандарм који је био у патроли потерао га је у кварт, али је јоца кренуо 
да бежи. Пандур је пуцао али га није „трефио“. Дежурни кварта са капларом одмах је кренуо 
да гони јоцу. Када су га сустигли, јоца је извадио нож, ударио је каплара у прса и хтео да му 
отме пушку са рамена, али је пушка опалила ранивши јоцу, који је након пола сата преминуо.

39  Исто, §320, 189.

40  Види Табелу 3.5.

41  Т. Живановић, нав. дело , §320. а, §320. б, 189–190.

42  АС, МУД-П, 1892,  ф30 р1, извештај по струци полицајној, пбр. 18095, 8/20. октобар 1892, пбр. 
10681, 10/22. јун 1892, пбр. 1643, 10/22. септембар 1892, пбр. 14347,  8/20. август 1892, пбр. 2477, 10/22. 
фебруар 1892.

43  Бакалину је у току ноћи обијена радња и однето 44 динара у новцу, три флаше пива и девет кома-
да чистог сапуна. из једне Београдске шупе, која је обијена „посебно удешеним кључем“, однет је аван, 
велика секира, 4 капута и три кошуље. 
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Међу пет самоубистава, једно је починила женска особа која се отровала, а остала 
мушкарци, међу којима и један чиновник Министарства финансија. Три од четворице мушка-
раца су одузели себи живот револвером, а за једног не пише начин на који се убио. Само у 
једном случају се наводи разлог самоубиства: један радник одузео је себи живот због љубави. 

Таса Миленковић, познати београдски плоцајац, у својим дневничким записима бавио 
се статистикама које се односе на самоубиства и констатовао да су се у Београду људи најра-
дије убијали из револвера или пушке, што потврђују и анализирани подаци из поменутог 
извештаја, иако се односе на кратак временски период од пет месеци у 1892. години.44

Тешке телесне повреде понекад је било тешко разликовати од покушаја убиства. Тако је 
један келнер ножем избо служавку на више места. Овај случај се води као покушај убиства. 
Као наношење телесне повреде забележен је случај једног слуге који је избо надничара. Ни у 
једном ни у другом примеру није наведено где су на телу били нанети убоди. По ком прин-
ципу се закључивало да ли је нешто покушај убиства или тешка телесна повреда, не може 
се видети из извештаја јер нису били довољно прецизни. Сукоб између двојице школараца 
који је почео свађом, а завршио се са два убода ножем испод „леве сисе“, што би требало да 
значи  врло близу срца, водио се, такође, као тешка телесна повреда. Прецизност је нешто 
што мањка свим извештајима на које смо током истраживања наилазили. 

Табела која следи приказује извештај по струци полицајној у бројевима:

Табела 2.1. Извештај по струци полицајној Управе вароши Београда за 1892.

44  Тасин дневик 2 (1870–1906), Први српски учени полицајац, 135.

Извештај по струци полицајној за 1892. годину

Убиства
Самоубиства
Насиља и нападања
Разбојништва
Покушај убиства
Напрасне смрти
Несрећни случајеви
Паљевина
Тешке повреде
Лаких повреда
Крађа
Простих крађа
Опасних крађа
Са скитницама се поступа по закону

1
5
1
1
1
/
1
3
4
1

27
14
39
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Иступници и „Главњача“

У затворском делу Управе вароши Београда боравила су лица кажњена по иступним 
кривичним делима. Управа се до 1840. године налазила у Кнежевом конаку, па је премеш-
тена у малу зграду на пијаци преко пута Капетан Мишиног здања.45 На горњем спрату била 
је управникова канцеларија, у приземљу су се налазиле канцеларије нижих чиновника, а у 
подруму простор за затварање ухапшеника који је поред њих „угошћавало“ и гомиле ваши, 
крпеља и стеница. Зграда је била потпуно нефункционална, без могућности проширења и 
без одговарајућег распореда просторија. Коришћена је до почетка Другог светског рата.46 
Пера Тодоровић, један од оснивача Народне радикалне странке, новинар и писац, имао је 
прилике да више пута борави у овом здању. Када је једном боравио у ћелији самици Управе 
вароши Београда забележио је да је то једна обична „кочина“, веома скромних димензија. У 
њој су са зидова висили пауци, флеке мртвих стеница, а „понегде висе и оне саме с мислима 
и персоном“. Приликом свог другог боравка, у зиму 1891. године, Тодоровић се задржао на 
опису распореда просторија за издржавање заједничког апса. „Када се из ходника главне 
полиције уђе на врата, која стоје у дугом, ужем ходнику, онда се низ басамаке сиђе у ходник 
просторија, које би према Великом тргу могли назвати подземним, а према Симиној ули-
ци приземним. У правцу који води Великом тргу велика су одељења, све у једном реду. У 
њима хапсе скитнице, кесароше, пијанице, блуднице, картаџије“. једно од највећих унижења 
којима су ухапшеници сакодневно били излагани у „Главњачи“ било је коришћење потпуно 
упропашћеног заједничког нужника. Слична ситуација владала је и у осталим затворским 
просторијама.47

Списак кажњених лица по истуним делима за 1890. годину48 одшкринуо нам је врата кроз 
која можемо да видимо чиме су се бавили, одакле су долазили и које су казне издржавали 
они који су боравили у „апсанском“ делу „Главњаче“. 

Табела 3.1. Списак кажњених лица по иступним делима у канцеларијама Управе вароши 
Београда и Суда општине београдске за 1890. према полу

45  Историја Београда, 253.

46  В. јовановић, Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије (1882–1903), 120–121.

47  В. јовановић, Затвори у Србији, у: Приватни живот Срба у 19. веку, 687–689.

48  АС, МУД-П, 1890, ф16 р36, извештај о кажњеним лица по иступним делима у канцеларијама 
Управе вароши Београда и Суда општине београдске, пбр. 10579, 15/27. јул 1890, пбр. 10609, 30 јул/11. 
август 1890, пбр. 13791, 25. септембар/7. октобар 1890, пбр. 13882, 26. септембар/8. октобар 1890, пбр. 
14578, 8/20. октобар 1890, пбр. 17122, 13/25. новембар 1890, пбр. 19157, 9/21. децембар 1890.

по полу
Списак кажњених лица по иступним делима 1890.

Укупан број
1272

Мушко Женско% %
1134 13889,15 10,85
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Табела 3.2. Списак кажњених лица по иступним делима у канцеларијама Управе вароши 
Београда и Суда општине београдске за 1890. према месту одакле долазе

Табела 3.3. Списак кажњених лица по иступним делима у канцеларијама Управе вароши 
Београда и Суда општине београдске за 1890. према занимањима 

по месту одакле долазе
Списак кажњених лица по иступним делима 1890.

Укупан број
1272

из Београда Не пишеВан Београда% %%
743 552458,42 0,3941,19

према занимањима
Списак кажњених лица по иступним делима 1890.

Казна
Скитнице
Просјаци
Надничари/надничарке
Слуге/слушкиње
Нема занимања
Не пише
Бивши робијаши, робијаши
Проститутке, бивше  
проститутке, блуднице
Остали*
Укупно

Мушко Женско Укупно% % %
216 10 22616,98 0,79 17,77

9 1 100,71 0,08 0,79
136 12 14810,69 0,94 11,64
134 38 17210,53 2,99 13,52

28 3 312,20 0,24 2,44
30 16 462,36 1,26 3,62

8 / 80,63 / 0,63

2 9 11

571 49 620
1134 138 1272

0,16 0,71 0,86

44,89 3,85 48,74
89,15 10,85 100,00

За
ни

м
ањ

а

* Мушка занимања: тесар, пиљар, калфа, калфа обућарски, бивши калфа, гостионичар, трговац, 
фабрикант, кожар, носач или амал, коцкар, кафеџија, момак, бивши писар, писар, берберин, калфа 
берберски, млекаџија, обућар, тежак, туцач кафе, циганин, кројач, келнер, кувар, фијакерист, бивши 
оџачар, оџачар, касапин, лађар, бакалин, пушкар, закупац мајдана, шпекулант, лекар, бунарџија, кал-
фа зидарски, шегрт, добављач, џамбас, ужар, винар, тапетар, ликерџија, рабаџија, баштован, бакалин, 
предузимач, фарбар, дуванџија, стражар, златар, бивши практикант, момак пекарски, земљоделац, 
механџија, дечак, кројач, свирач, ковач, калдрмџија, сапунџија, амџија, абаџија, асурџија, обућар, ђак, 
бивши ђак, молер, таљигаш, слуга фијакерски, момак сликарски, машиновођа, чиновник, бозаџија, 
наредник, ашчија, шнајдер, каравар, раденик, калуђер, бравар, обављач, бивши кафеџија, шпедитер, 
бивши војник, лебар, пекар, шустер, вратар, столар сандучар. Женска занимања: удова, праља, оба-
вљачица, пиљарица, зидарка, циганка, девојка, куварица, плетиља, ашчија, опанчарка, раденица, ка-
феџијка, берберка, коларка, вешерка.
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Табела 3.4. Списак кажњених лица по иступним делима у канцеларијама Управе вароши 
Београда и Суда општине београдске за 1890. према почињеном кривичном делу

Табела 3.5. Списак кажњених лица по иступним делима у канцеларијама Управе вароши 
Београда и Суда општине београдске за 1890. према досуђеним казнама

Списак кажњених лица према почињеном кривичном делу иступа 1890.
Кривично дело
Скитња
Прошња
Неред
Бекство
Крађа
Блудничење
Подводња
Због повратка из прогонства
Не пише
Остало*
Укупно

број почињених крвичних дела %
486

8
183

1
56
20

3
2

16
497

1272

38,21
0,63

14,39
0,08
4,40
1,57
0,24
0,16
1,26

39,06
100,00

Списак лица кажњених лица према досуђеним казнама 1890.

Казна
Затвор
Затвор  са прогонством
Само прогонство
Затвор у сатима
Новчана казна
Стоји знак ?
Не пише
Укупно

број %
677
301

21
6

254
3

10
1272

53,22
23,66

1,65
0,47

19,97
0,24
0,79

100,00

* Кријумчарење, опањкавање власти, повреда, бој, претња, псовање слугу, просипање нечистоће по 
улици, ванбрачни живот, држи кафану отвореном послеподне недељом, нечистоћа, зато што је са ко-
лима ишао по тротоару, зато што је са коњем ишао по тротоару, проста увреда, псовка, беспослена 
радња, крива мера, неправилно стајање, преко времена држи кафану отвореном, због кривог меса, 
продавао лош лебац, радња отворена за време службе, торбарење, непријављивање слуге, просипање 
крви улицом, неуредно понашање, радио бесправну радњу, увреда, држи опасне псе, пуцање у дућану, 
заузео општинску земљу, заузео туђу земљу, откопавање гробова, продавање зеленог воћа, бацање 
ђубрета на недозвољеном месту, неплаћање земље, обмана власти, због воденог млека, повреда туђих 
ствари, напад, због стајања на забрањеном месту са колима, због нечистоће улице, непослушност пре-
ма власти, јурење колима кроз варош, због сломљеног дрвета, кријумчарење пића, отварао дућан у 
празничне дане, отварао дућан у недељу, због утаје, због непријаве странака, путовање са туђим пасо-
шем, напад на жандарма, неучтиво понашање, није примио позив, што је напустио газду, самовлашће, 
неуредност фијакерска, што је багрем изломио у Топчидеру, пијанчење, бекство из службе, кријум-
чарење дувана, исмејавања војске, грдња, непријава кирајџије, без пријаве, непоштовање уговора, 
бесправно механисање.
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Треба напоменути да се затвор у сатима као казна јавља само у извештају за месец јул. 
Два осуђеника су кажњена са по 10 сати, а осталих четири на по три, 15, 20 и 50 сати. То је 
једини месец који има колону за затворске сате поред колона за затворске дане, новчану казну 
(колона динара и колона пара) и колону за прогонство.49 Кривични законик, подсећамо, није 
предвиђао казну затвора у сатима.

Регистар кажњених лица

У историјском архиву Београда налази се списак кажњених лица за период од 1889. до 
1891. године.50 Посветили смо му посебну пажњу јер су у њему забележени починиоци злочи-
на, иступа и преступа заједно. Није постојала ниједна установа која би у то време, на једном 
месту, окупљала све ове кривце.51 На самом списку не пише ко га је написао, тј. ко је водио 
евиденцију о томе.52 У регистру нису увек све колоне за сваког осуђеника испуњене, па тако 
понегде недостају подаци о месту одакле долазе кривци, занимању или казни; поред имена 
извесног броја криваца није попуњена ниједна колона. У списку се појављују лица иза чијег 
имена пише „на преноћишту“ или „спроводе се“. Тешко је у списку пописана кривична дела 
груписати у злочине, преступе и иступе, јер списак није довољно прецизан. Када се каже да 
је неко оптужен за блуд треба знати да ли је оптужен као иступник или преступник, јер блуд 
може да буде сврстан и у једно и у друго.53 исто је и са крађом.54 Само на неким местима у 
списку стоји опасна крађа која се убраја у преступ. Чак и када би стајало проста крађа морало 
би да се нагласи да ли као преступна или иступна, јер је ово кривично дело, у зависности 
од вредности украдених ствари, могло да се третира као иступ и као преступ.55 Ниже следи 
приказ овог регистра кроз табеле.

Табела 4.1. Полна структура кажњеника у Београду у 1889, 1890. и 1891.

49  АС, МУД-П, 1890, ф 16 р136, извештај о кажњеним лицима по иступним делима у канцеларијама 
Управе вароши Београда и Суда општине београдске, пбр. 13791, 25. септембар/7. октобар 1890.

50  историјски Архив Београда (=иАБ), УГБ (=Управа Града Београда), ролна 67, и.б. 121, Списак 
затвореника и бегунаца 1889–1891; иАБ, УГБ, ролна 68, и.б. 121, Списак затвореника и бегунаца 1889–
1891.

51  иступници бораве у затворским просторијама Управе вароши Београда или квартовским „апса-
нама“, док преступници и злочници бораве у робијашници у Топчидеру.

52  Списак није сачуван у целини. За 1889. годину сачувани су подаци за период од априла до децем-
бра, за 1890. од маја до децембра, а за 1891. од јануара до јула.

53  Т. Живановић, нав. дело, §196-§208, 119–125, §365. т. 6. и т. 10, 226–227.

54  Исто, §220–§236, 133–144, §391, 247–249.

55  Исто, §221, 133, §391, 247.

према полу
евиденција кажњеника

Година
1889.
1890.
1891.

мушко укупноженско% %%
1349
1508
1358

1508
1662
1522

159
154
164

89,46
90,73
89,22

100,00
100,00
100,00

10,54
9,27

10,78
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Табела 4.2. Кажњеници у Београду према месту одакле су у 1889, 1890. и 1891.

Табела 4.3. Кажњеници у Београду према занимању у 1889, 1890. и 1891.

1889.
евиденција кажњеника према занимању

Занимања
Скитнице
Просјаци
Надничари/надничарке
Слуге/слушкиње
Без занимања
Не пише
Бивши робијаши, робијаши, 
осуђеници, бивши осуђеници

Остали*
Укупно

Мушко Женско Укупно% % %
236 12 24815,65 0,80 16,45

/ / // / /
48 11 593,18 0,73 3,91

222 78 30014,72 5,17 19,89
20 4 241,33 0,27 1,59

142 8 1509,42 0,53 9,95

17 / 17

664 46 710
1349 159 1508

1,13 / 1,13

44,03 3,05 47,08
89,46 10,54 100,00

*  Женска занимања: вешерка, сељанка, собарица, циганка, куплерка, проститутка, блудница, подво-
дачица, шваља, куварица, келнерица, праља, пиљарица, газдарица. Мушка занимања: дечко, јеврејин, 
циганин, џамбас, келнер, лекар, калуђер, трговац, учитељ, новинар, практикант, бивши практикант, 
кмет, сељак, фарбар, ђак, бивши ђак, калфа, калфа пекарски, фијакерист, кочијаш, кројач, раденик, 
касапин, пекар, млекар, лађар, коцкар, оџачар, шверцер, шустер, каплар, земљоделац, сељак, алас, ама-
лин, носач, кафеџија, механџија, ликерџија, кројач, рибар, бивши жандарм, пиљар, уредник листа, кал-
фа трговачки, бозаџија, абаџија, сајџија, бравар, рабаџија, шлосер, ливац, каплар из војске, кесарош, 
јорганџија, калфа молерски,  касапски момак,  чиновник, један човек, железнички раденик, помоћник 
јорганџије, ислужени војник, помоћник трговачки, зидар, ноћни стражар, баштован, бивши капетан, 
кувар, берберин, самарџија, бивши пандур, берберски калфа, бивши жандарм, разносач новина, сто-
лар, обућар, калфа столарски, калфа сајџијски,  колар, чувар на ђерму, бунарџија, воскар, ајдук, кал-
дрмаш, пушкар. 

Место 1889. 1890. 1891.

евиденција кажњеника према месту одакле су

из Београда и овдашњи
Ван Београда
Не пише
Укупно

број бројброј% %%
607
901

/
1508

416
978
128

1522

472
1161

29
1662

40,25
59,75

/
100,00

27,33
64,26

8,41
100,00

28,40
69,86

1,74
100,00
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1890.
евиденција кажњеника према занимању

Занимања
Скитнице
Просјаци
Надничари/надничарке
Слуге/слушкиње
Без занимања
Не пише
Бивши робијаши, робијаши, 
осуђеници, бивши осуђеници

Остали**
Укупно

Мушко Женско Укупно% % %
123 4 1277,40 0,24 7,64

7 2 90,42 0,12 0,54
258 7 26515,52 0,42 15,94
270 85 35516,25 5,11 21,36

6 / 60,36 / 0,36
65 2 673,91 0,12 4,03

33 / 33

746 54 800
1508 154 1662

1,99 / 1,99

44,88 3,26 48,14
90,7 9,27 100,00

1891.

Занимања
Скитнице
Просјаци
Надничари/надничарке
Слуге/слушкиње
Без занимања
Не пише
Бивши робијаши, робијаши, 
осуђеници, бивши осуђеници

Остали***
Укупно

Мушко Женско Укупно% % %
171 11 18211,24 0,72 11,96

14 2 160,92 0,13 1,05
254 3 25716,69 0,20 16,89
182 58 24011,96 3,81 15,77

41 8 492,69 0,53 3,22
174 26 20011,43 1,71 13,11

8 1 9

514 55 569
1358 164 1522

0,53 0,07 0,60

33,76 3,61 37,37
89,2 10,8 100,00

**  исто као и у претходној осим: Женска занимања:  жена Ристе касапина, собарица, подводачица, 
келнерица, праља, газдарица. Мушка занимања: лекар, калуђер, ликерџија, самарџија, чувар на ђерму, 
један човек. Али има: Женска занимања: шнајдерка, шпекулатица, раденица, бабица, женска, курва. 
Мушка занимања: Мангуп, свирач, тестереџија, опанчар, чувар казненог завода.нак са војне вежбе, 
увреда власти, паљевина, зеленог воћа, свађа, фалсификовање, превара, проневера, изостанак из војске. 
***  исто као и у претходној осим: Женска занимања: шпекулантица, бабица, женска, бабица, кур-
ва. Мушка занимања: колар, берберски калфа, ислужени војник, ноћни стражар. Али има: Женска 
занимања:собарица, баба, жена, праља, пекарка, певачица, зидарка. Мушка занимања: ликерџија, 
сајџија, калуђер, самарџија, телеграфист , лимар, турчин војни бегунац,  гробар, ћевабџија, виршлар, 
слепац, свирач.
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Табела 4.4. Кажњеници у Београду према учињеном кривичном делу у 1889, 1890. и  1891. 

Кривично дело
1889. 1890. 1891.

евиденција затвореника према учињеном кривичном делу

Скитња
Прошња
Неред
Крађа
Блуд
Без исправа
Због бекства
Тумарање
Без занимања
На преноћишту
Спроводе се
Подводња
Разбојништво
Ајдуковање
Лумповање
Силовање
Због повратка из прогонства
Покушај убиства
Убиство
Не пише
Осталo*
Укупно

број бројброј% %%
789

/
272
123

33
13
11

/
10

/
3
3
/
/
/
1
3
1
4

74
168

1508

752
27

134
102

48
5

16
7

43
18
23

1
1
1
/
/
1
3

11
123
206

1522

679
14

197
318

60
7
5
/
/
/
/
4

14
3

21
5
3
/

37
63

232
1662

52,32

18,04
8,16
2,19
0,86
0,73

/
0,66

0,20
0,20

/
/
/

0,07
0,20
0,07
0,27
4,91

11,14
100,00

49,41
1,77
8,80
6,70
3,35
0,39
1,05
0,46
2,83
1,38
1,51
0,07
0,07
0,07

/
/

0,07
0,20
0,72
8,28

13,53
100,00

40,85
0,84

11,85
19,13

3,61
0,42
0,30

/
/
/
/

0,24
0,84
0,18
1,26
0,30
0,18

/
2,23
3,79

13,96
100,00

*  Силовање детета, подводња невиног детета, због душевне болести(луд), удавила новорођено дете, 
скривање робијаша (јатаковање), због дављења детета, напад, коцкање, пијанчење, тешке телесне по-
вреде, торбарење, сумња, увреда, због утаје новца, псовка, бегство од суда, због зеленог воћа, свађа, 
фалсификовање, превара, проневера, изостанак из војске, изостанак са војне вежбе, увреда власти, 
паљевина, бој, злоупотреба, шверц, кривоклетство, због свирања, због ђубрења, напуштања службе, 
мангупс, побуна, тучња, није упалио фењер, опасна крађа, живи невенчано.
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Таса Миленковић о криминалу у Београду

О Београду су написане многе књиге – озбиљне, шаљиве, летописне. Таса Миленковић, 
први учени српски полицајац, писао је о свом граду на један сасвим посебан начин. Његов 
Београд је „позориште иза кулиса“. На основу полицијских извештаја знао је више од својих 
суграђана, а пишући умео је да сачува и своје и њихово достојанство.56 Рођен је у Београду 
1850. године. Завршио је Правни факултет у родном граду, а потом је  ступио у судску струку 
да би крајем 1874. године прешао у полицијску струку и ту остао до краја своје каријере 1901. 
године. Први је изнео идеју о оснивању полицијског гласила, која је реализована 1897, када 
је почео да излази лист Полицијски гласник. Његове приповетке, објављиване у разним онда-
шњим новинама, доцније преточене у дневник, остављале су дубок утисак на Београђане.57

Овако је изгледао Београд из Тасиног угла, на самим маргинама друштва, где је линија 
између господе и кесароша била танка: „Преко двадесет година пратио сам живот нашег 
друштва у свим његовим фазама; познао сам наш лепи и весели Београд са свију страна; 
и проучио сам редом све слојеве престоничког друштва... Улазио сам у богате салоне, где 
сам налазио највећи сјај и раскош, да ту испитујем за неваљале послове господске кћери и 
синове; силазио сам у мрачне и мемљиве станове дорћолске Пиринџане, да гледам бедну и 
сироту мајку, која је, окружена сирочадима својим, уз јаук и писак њихов, издисала; трагао 
сам неверства господских жена, којима није било суда, и у исто време апсио сам несретницу, 
која је, у крајњој нужди, своју љубав продавала, те сиротињу своју хранила; продавао сам 
по судској осуди сиротињске постеље, да намирим дневни трошак једног богаташа; силазио 
сам ноћу међу убице, у очи дана њиховог погубљења“.58 

Поглавље у Тасином дневнику названо „Кобни бројеви“ нуди мноштво података о самој 
класификацији злочина у Београду по разним критеријумима, мада није увек јасно на који 
временски период се мисли. Са сигурношћу можемо да тврдимо да је у питању осма деценија 
деветнаестог века, али не можемо у сваком случају да будемо сигурни за тачне године. На 
пример, када пореди пораст крађа у Београду, пореди период од 1883. до 1886. године; изнети 
пораст кривичних дела израде лажних исправа, превара и повреда односи се на период од 
1882. до 1886; но, када говори о злочинима који су карактеристични за одређени кварт или 
годишње доба у Београду, не наводи године које је анализирао да би дошао до предочених 
података. Подаци који су извесно везани за период којим се бави овај рад, приказани су у 
Тасином „буџету криминала за 1889. годину“. У својим дневничким белешкама Таса при-
мећује да „код нас“ не постоји никаква криминална статистика на основу које може да се 
каже нешто о злочинима са извесношћу јер „са добром криминалном статистиком у руци 
може се у напред израчунати: колико ће сљедеће године и једном народу бити злочина и 
осуђених криваца. Тај рачун иде као по неким законима.“ Ради личне знатижеље, а понекад и 
зато што је то од полиције тражено, Таса је направио извештај о „буџету криминала за 1889. 
годину“.59 Под овим појмом се подразумева број злочинства и преступа који су се догодили 
у тој години; приказујемо их у следећој табели.

56  Тасин дневик 2(1870-1906), Први српски учени полицајац, 5.

57  Тасин дневик 1(1870-1906), Први српски учени полицајац, 6-7.

58  Исто, 5.

59  Тасин дневик 2 (1870-1906), Први српски учени полицајац, 126.
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Табела 5.1. Број злочинства и преступа у Београду у 1889. години 
према Дневнику Тасе Миленсковића.60

У даљем тексту Таса закључује да се највише убистава догађало у јануару, фебруару, мар-
ту, октобру, новембру и децембру; крађе, нарочито опасне, највише су се догађале у јануару, 
фебруару и од октобра до децембра. Од 100 злочина, њих 80 се вршило ноћу. 

Таса Миленковић је описао и начине извршавања смртне казне, али и „малере“ који успут 
могу да се десе. Држао је да би, по европском узору, у Србији извршавање смртне казне треб-
ло преместити са јавних површина у затворене просторе. Са згражавањем приповеда како 
су новине у Београду писале да је стрељању криваца на Карабурми присуствало до 10.000 
душа, док је у тој гомили било највише жена и деце. још потреснији су били обичаји које 
су Београђани упражњавали после извршења смртне казне. Када је над кривцем извршена 
пресуда дешавало се да се за њим у раку стрчи неки кесарош да би са тела скинуо држаче 
букагија јер се веровало да онај ко их са собом носи може сваку браву да обије. Жене су се 
пак на губилишту грабиле за парчиће ужета којим је осуђеник био везан. Веровало се да ће 
за женом – ако узме макар и влакно овог ужета – трчати муж или љубавник: веже га магија 
за њу, исто као што је то уже везивало осуђеника за колац. Понеке београдске госпође су 
добро плаћале за такве ствари.61 

Таса је стално апеловао да треба обратити пажњу на узроке који доводе до пораста кри-
минала. У Србији се, како каже, више трошило на једног робијаша, него на великошколца,62 
а у Београду је било више апсеника него ђака.63 Он није остајао само на констатацији, већ се 
трудио да промени ствари. Учествовао је 1880. године у оснивању школе за жандарме и био је 
њихов учитељ. О свом трошку је посетио бечку и берлинску полицију, како би пренео знања у 

60  Исто, 127.

61  Исто, 110-111.

62  Исто, 121.

63  Исто, 123.

Буџет криминала за 1889. годину

Убиства
Разбојништва
Опасна крађа
Проста крађа
Превара
Утаја
Кривице благонаравнија
Телесних повреда
Прављење лажних исправа
Самоубојства

10
6

60
120

20
20
10
40

5
8
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своју земљу.64 Био је иницијатор идеје о подизању прихватилишта за малолетнике у Београду. 
Његови текстови о тој теми штампани су у Српским новинама и Београдском дневнику.65 

Таса је и непосредно апеловао својим причама: „Деца кесароши“, „Деца робијаши“, 
„Живот за динар“, „Кобни бројеви“, „Самоубица“. Пишући на једноставан начин и са очиглед-
ним закључцима, остављао је савременике без текста, суочавајући их са друштвом у ком су 
живели. Упозоравао је на стални пораст крађа, превара, убистава и самоубистава у Београду, 
констатујући да је мало-помало самоубиство прелазило у обичај.66 и он је, међутим, „напус-
тио“ Београд одузевши себи живот 23. марта 1918. године.67 

Криминал кроз примере

Кроз сачуване судске предмете, жалбе и тужбе осликавају се менталитет и свакодневне 
навике Београђана. Архивски фонд Управе града Београда у историјском архиву Београда 
садржи безброј случајева који подсећају на филмски сценарио. Зато смо у одређеним случаје-
вима у тексту оставили имена учесника догађаја како бисмо лепше дочарали свакодневни 
живот. Када кажемо Живка, јоца, Стеван, Ђока, „на почетку смо првог чина“. још је лепше 
што је реч о људима који су заиста постојали и живели у Београду и што уместо измишљене 
драме у нашој глави почиње да се „одмотава кратки документарни филм“.

Наум против јоце

Случај привлачи пажњу јер се Наум и јоца узајамно туже. и када би се читале оптужбе 
одвојено једна од друге, не знајући да су повезане, стекао би се утисак да је тужилац потпу-
но у праву и да тужи особу која не заслужује да слободно шета улицама Београда. Наум у 
својој тужби наводи да га је јоца из чиста мира напао, хтео да га бије и „каменицом на месту 
убије“.68 За овај „разбојнички акт“ тужи јоцу и тражи да се по закону казни. јоцина верзија 
догађаја иде овако: Наум га је „зликовачки, бесомучно  дивљачки и зверски у сред бела дана 
напао на тротоару у улици Крагујевачкој“. Чуо је да тај исти Наум стоји под кривичним 
ислеђењем због напада на кућу Михајла Албанеза, где је и ватрено оружије употребио, ус-
лед чега је умрла једна невина душа. јован моли истражног судију да га као „домороца ове 
вароши од звери бесомучног зликовца, непоправљивог Наума, Циганина дошљака, што пре 
у заштиту узме“.69 После ових веома озбиљних оптужби, тврдњи да је Наум чак и убиство 
починио, Суд вароши београдске у пресуди констатује да се на основу исказа сведока није 
могло утврдити ко је започео сукоб, као и да су један другом узвраћали увреде, „те се имају 

64  Тасин дневик 1(1870-1906,) Први српски учени полицајац, 8-9.

65  Исто, 12.

66  Тасин дневик 2(1870-1906), Први српски учени полицајац, 134-137.

67  Тасин дневик 1(1870-1906), Први српски учени полицајац, 8.

68  јоца га је шчепао за гушу са намером да га баци у рупу, али је Наум побегао, затим га је јоца по-
ново напао каменицом, коју је Наум избегао.

69  јоца додаје да Наум умало ,прошле године, није убио другог касапина на Теразијама и да тај 
случај још увек стоји нерешен код истражног судије.
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пребити једна за другу и обојица од казне поштедети“. Свако је морао својим сведоцима да 
плати по три динара „дангубе“.70

Суд занемарује све оно што би могло да оптерети и искомпликује његов рад. Овај случај 
је решен простом нагодбом да се не би даље ширила истрага и да се не би отварала нова 
питања. Таса Миленковић са правом описује судове у Србији који се не труде да задиру 
дубље у случајеве и прошлост тужених; судије само читају акта. За Београдски суд каже да 
пресуде „изриче као на пању“ и наводи један случај када је Суд варошки осудио извесног 
Димитрија Стевановића на смрт. По жалби, дело је отишло Касационом суду. Он је вратио 
акта с примедбама. и онда је исти тај суд пустио Димитрија као сасвим невиног. За десет 
дана и смрт и невин.71

један објављени документ у збирци „Живети у Београду“ сведочи о оптерећености су-
дија истражног суда у Београду. Новопостављени истражни судија за варош Београд јавља 
министру правде какав је неред затекао у актима овог суда, па стога није у могућности да 
поднесе целокупан извештај о раду суда у току протекле године (1891), констатује да је 
затрпан и новопридошлим актима, и да поред највећег труда није у стању да изврши текуће 
послове. Он предлаже да би ради веће ефикасности требало увести још један истражни суд 
за град Београд.72 Овај извор осветљава разлог зашто су пресуде изрицане „као на пању“. 
Оптерећеност великим обимом посла није дозвољавала судијама да се дубље уносе у акта, 
већ  је било важније да се посао што пре приведе крају.

Живкин случај

Нису у свим случајевима сачуване пресуде, али и без њих може да се завири у интиму 
београдских кућа. „Живкин случај“, као и случај „Наума против јоце“, илуструје срчаност 
људи који су живели у Београду, уз многе псовке и увреде. У ретко којој оптужници нећемо 
се сусрести са псовком. Живка је била жена Стевана свирача, којој је у кућу, док је била сама, 
ушао извесни Михајло и као из неке „зависти“ расекао столицу ножем. Живка је отишла 
Михајловој мајци јули да се пожали због тог случаја, али је јула почела да „виче на Живку и 
да је злоставља“. У том тренутку пристигао је и Михајло, ударио Живку у груди два пута и 
нанео јој тешку телесну повреду. Живка, када је видела да је „тешко рањена и да крвари“ са-
крила се у комшилук. Потеру за њом наставио је Михајлов отац Ђока, успут вичући и псујући 
матер и оца оном ко ју је сакрио. Стеван, Живкин муж, који је писао ову тужбу, тражи да се 
Ђока, јула и Михајло по закону казне и додаје да Ђоки није први пут да бије по комшилуку, 
наводећи примере Ђокиног насиља. Стеван је тражио да се овом разбојништву стане на пут.73

Озбиљне оптужбе о телесним повредама и овде се износе, али када случај упоредимо са 
претходим, Наума и јоце, назире се да не мора увек све да буде онако како је написано. Као 
опште место појављује се потреба тужиоца да увек тужби додаје као прилог и „злочине“ 

70  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 570, Тужба Нума Најдановића против јоце Обрадовића,истражном 
судији за варош Београд, 21. октобар/02. новембар 1891; Тужба јоце Обрадовића против Нума Нај-
дановића, истражном судији за варош Београд, 22. новембар/04. децембар 1891; Пресуда 18/30. март 
1892.

71  Тасин дневник 1(1870-1906), Први српски учени полицајац, 10.

72  Живети у Београду, Преоптерећеност послом истражног судије за варош Београд, 45.

73  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 280, Тужба Стевана Милосављевића свирача против Ђоке, јуле и 
Михајла, што су му напали жену, Кварту врачарском, 20. јун/02. јул 1890.
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које је оптужено лице починило невезано за његов случај не би ли на тај начин судијама 
оптуженог представио у што горем светлу, уз обилно коришћење придева и глагола који су 
врло „снажни“ и остављају утисак на читаоца – бесомучно, зликовачки, злочиначки, зверски, 
неко неког злоставља, псује итд.

ево још једног примера псовки у извештајима. Жандарм се жали да извесни казанџија 
није хтео да прими позив којим се обавезује да дође и уплати у градску касу 72 динара на 
име пореза. Казанџија му је рекао „марш у пи... материну“, узео позив и рекао да неће доћи. 74  

Кафане

Кафане су у животу грађана главног града имале важну социјалну и економску функцију. 
Тачно се знало ко у коју кафану навраћа и који се послови где уговарају. Биле су подељене и 
по политичким партијама. Радикали су навраћали у кафане код „Булевара“ и „Москве“, док 
су се напредњаци у време 1889. године скупљали у „Касини“, која је због тога и настарадала 
у уличним немирима који су се одиграли 14. и 15. маја 1889. године. Неке кафане су пак биле 
позната стецишта криминалаца и најпоузданија места за скривање плена после пљачке.75 Таса 
Миленковић у својим дневничким записима долази до закључка да број телесних повреда у 
Београду од почетка до краја осамедесетих година деветнаестог века расте, и то упоредо са 
множењем механа и кафана у Београду.76 Наводимо неколико примера који живо осликавају 
сукобе у кафани.

Кафеџија који је држао кафану „Берлин“ упутио је тужбу на рачун другог кафеџије који 
држи кафану преко пуна његове, тврдећи да је овај смишљао заверу против њега са неким 
оџачарима. Хтели су да га „бију, а можда и убију“. Око десет сати 12. септембра 1890. године 
улетела је каменица у његову кафану и разбила му прозор. Као мотив тужилац наводи да 
тужени живи у блуду с његовом женом и каже да тужба по том питању већ постоји. Тражи 
одштету за почињену штету у кафани. Тужилац је још једном послао допис квартовским 
властима да ни после два месеца од његове тужбе ништа није урађено на том случају.77 

Други кафеџија тужио је Циганина који је живео близу кафане у којој овај ради да га је 
напао и поцепао му кошуљу и капут и правио неред у кафани, па су се гости разбежали и 
нису платили рачун.78 

Позорници београдске полиције су у току једне ноћи приметили да испред кафане „Код 
Аћима“ није био упаљен фењер, док је у њој била ларма и галама и неки Цигани су се коцка-
ли. један позорник је куцао и захтевао да се врата отворе, те је дошло до сукоба. Цигани су 
их псовали и назвали „пандурацијом“. Позорници су тражили да се кафеџија казни, јер је 
кафану држао целу ноћ отвореном и дозвољавао коцку.79

74  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 222, Жандарм, кварту Теразијском, 05/17. октобар 1890.

75  Д. Стојановић, наведено дело, 270, 277.

76  Тасин дневник 2(1870-1906), Први српски учени полицајац, 136.

77  иАБ; УГБ, 1890, и.б. 2049, 30, Тужба овдашњег кафеџије, ивана Радовановића, против Гаје Нико-
лића, Теразијском кварту, 01/13 септембар 1890; Жалба ивана Радовановића, Теразијском кварту 7/19. 
новембар 1890.

78  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 146, Тужба Аћима Бошковића, против Пере Васића, Теразијском квар-
ту, 21. септембар/ 03. октобар 1891.

79  иАГ, УГБ, и.б. 2049, 150а), Одељку Врачарском, Општине вароши Београда, извештај позорника 
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Шверцовано месо

У архивском фонду Управе града Београда може се наићи на бројне случајеве који се 
тичу уношења меса сумњивог порекла на територију града Београда. изгледа да се ван града 
налазило неко место које су становници звали „Козара“ где се могло набавити месо по нижој 
цени, а чију исправност власт није контролисала, или су једноставно тај израз користили за 
непроверено месо. Зато се често ово месо у извештајима назива „козарско“.  Тако савесни 
грађанин обавештава Теразијски кварт како је ухватио жену која носи плећку „козарског“ 
меса коју је купила у Новом Селишту (данас Чубура). То месо јој је одузео и дао кварту да с 
њим по закону поступи.80 Други грађанин пријавио је Циганина јер је са још пар саучесника 
откопао мртво прасе. То прасе су затим поделили међу собом, јели га и другим људима про-
давали.81 Перса, жена Ристе Новаковића, служитеља Министарства финансија, оптужена је 
да је унела шверцовано месо у град са још два лица. Министар унутрашњих дела тражио је 
од Управе вароши Београда да ослободи Персу од казне додељене јој пресудом Суда општине 
вароши Београда.82 Сво заплењено месо је послато прво на преглед и ако би се установила 
његова исправност кварт би организовао лицитацију за његову продају, а новац од продатог 
меса је ишао у општинску касу. 

Београд је имао проблема са чистоћом и хигијеном у граду и са свешћу својих становника 
о зарази која може да се прошири коришћењем меса које ветеринар није проверио. Многи 
су плаћали казне за прављење нечистоће по улицама. Касапи су, на пример, проливали на 
калдрму крв од меса из својих радњи.83 Општина града Београда покушала је 1892. године 
да реши проблем нечистоће. Уведена су правила о чишћењу улица. Наређено је да се улице 
чисте три пута недељно, да се ђубре баца на место које је за то предвиђено, да се дворишта 
одржавају чиста, да се нужници и помијари чисте и дезинфикују; одређене су комисије, 
састављене од лекара и грађана, које су добиле задатак да прегледају улице, те подносе сваке 
недеље извештај о чишћењу и кажњавају несавесне грађане.84

Београдска полиција

Кроз опис случајева који следе покушаћемо да прикажемо како су функционисали органи 
јавног реда у Београду с краја осамдесетих и почетка деведесетих година деветнаестог века, 
са ким су сарађивали и како су комуницирали између себе. 

о стању у кварту, 21. септембар/ 03. октобар 1890.

80  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049. 151 а), Пријава Косте Николића против Даринке, жене илије Павловића 
због шверцованог меса, Теразијском кварту, 21. септембар/03. октобар 1890.

81  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 149, Пријава Станоја јоксимовића, против Крсте Марковића због 
шверцованог меса, Теразијском кварту, 07/19. март 1891.

82  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 144, Пресуда Суда вароши Београда, 05/17. октобар 1890; Министар 
унутрашњих дела, ј. Ђаја, Управи вароши Београда, 22. децембар 1890/ 03. јануар 1891. 

83  АС, МУД-П, 1890,  ф16 р36, извештај о кажњеним лица по иступним делима у канцеларијама 
Управе вароши Београда и Суда општине београдске, пбр. 10579, 15/27. јул 1890, пбр. 10609, 30/11.  јул/
август 1890, пбр. 13791, 25. септембар/7. октобар 1890, пбр. 13882, 26. септембар/8. октобар 1890, пбр. 
14578, 8/20. октобар 1890, пбр. 17122, 13/25. новембар 1890, пбр. 19157, 9/21.  децембар 1890.

84  Д. Стојановић, наведено дело, 58.
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Случај опљачкане радње на Топличином венцу

На Топличином венцу је опљачкана радња са сатовима. Кварт Теразијски је извршио 
увиђај. После увиђаја примећено је да овај реон не потпада под Теразијски кварт и случај је 
предат кварту Варошком на даље ислеђивање. Кварт Варошки, не зна се зашто, даље шаље 
случај кварту Савамалском, а овај кварт га враћа кварту Варошком. После жалбе власника 
радње министар унутрашњих дела дознао је за тај случај и у свом допису Управи вароши 
Београда тражио да неко сноси одговорност за то и да се одмах почне радити на случају.85

Лажни новац

Проблем с којим су се од осамдесетих година деветнаестог века сусретале полицијске 
власти сигурно се односи и на израду лажног новца и његово пуштање у „саобраћај“. У 
новембру 1888. године министар привреде шаље допис Министарству унутрашњих дела и 
обавештава га да се у протекле три године појавило на благајницама железничких станица 
преко 20 случајева лажног сребрног новца и моли да се предузме нешто по том питању.86 
истог месеца министар унутрашњих дела шаље допис управама и начелствима у земљи, па 
тако и Управи вароши Београда да се спроведе истрага по питању лажног новца.87 У мају 
1890. године министар унутрашњих дела шаље наредбу Управи вароши Београда да у року 
од десет дана пошаљу извештај шта је до тада урађено по питању проналажења лажног 
новца, да ли се неком ушло у траг и слично, захтевајући да се уједно објасни зашто то већ 
није окончано и да ли је неко крив за то.88 Најзад, Управа вароши Београда одговара у јуну 
1890. године да је редовно слала квартовима подсетник да се позабави тим питањем, али 
ни на шта конкретно нису наилазили до фебруара те године, када је кварт Врачарски на 
енглезовцу пронашао једну дружину која се занимала прављењем лажног новца. Под истрагу 
су стављени иван Узунов и Ђорђе Стефанов, два Бугарина, а справе – које су пронађене за 
прављење лажног новца – су заплењене.89 У регистру за 1890. годину Полицајног одељења 
Министарства унутрашњих дела уписано је име ивана Узунова из Бугарске који је побегао 
из Управе вароши Београда, но, нажалост, сам документ о том случају није сачуван.90

85  АС, МУД-П, 1890, ф1 р22, Министар унутрашњих дела, К. Таушановић, Управи вароши Београ-
да, пбр. 19357, 4/16. децембар 1889.

86  АС, МУД-П, 1890, ф16 р104, Министар привреде, В. Ђорђевић (заступник), Министру 
унутрашњих дела, Н. Христићу, пбр. 3884, 16/28. новембар 1888.  

87  АС, МУД-П, 1890, ф16 р104, Министар унутрашњих дела, Н. Христић, Управи вароши Београ-
да и начелствима беорадском, смедеревском, крагујевачком јагодинском, ћупријском, алексиначком, 
нишком, пиротском и врањском, пбр. 15050, 28. новембар/10. децембар 1888.

88  АС, МУД-П, 1890, ф16 р104, Министар унутрашњих дела, ј. Ђаја, Управи вароши Београда и На-
челству округа крагујевачког, пбр.6391, 29. мај/10. јун 1890.

89  АС, МУД-П, 1890, ф16 р104, Управник вароши Београда, С. Арсеновић, Министру унутрашњих 
дела, ј. Ђаји, пбр. 9689, 11/23.  јун 1890.

90  АС, МУД-П, 1890, ф25 р68
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Нереди

Радикална странка, која је била на власти у Србији и Београду од 1889. до 1892. године, 
није увек успевала да на ефикасан начин контролише и сузбије све негативне појаве у прес-
тоници. Као пример лоше радикалске управе углавном се спомињу нереди од  14. и 15. маја. 
1889. године, када је руља напала скуп напредњака у „Великој пивари“. Због тих нереда, ра-
дикална влада под којом се десило то „беснило голаћа“ навукла је на себе прекоре београдске 
чаршије без разлике која странка је у питању.91 Поред присуства тадашњег управника града 
Београда, министра унутрашњих дела и жандармерије, тај немили догађај није спречен.92 
из преписке министра унутрашњих дела и команданта жандармерије јасно може да се види 
какво је расуло тада владало. Министар је тражио одговоре на питања зашто су неки жан-
дарми поскидали своје значке са прсију, који су то жандарми били и зашто су на молбе да 
стану на пут том насиљу одговарали да немају наредбе. Како је то могуће? Тражио је распо-
ред жандарма за та два дана, покушавајући да утврди одговорност за овај догађај у коме се 
централна власт показала потпуно беспомоћном и осрамоћеном. Командант жандармерије 
одговарао је да ником није било наређено да значке скида, додавши да жандарми ником нису 
одговарали ни на каква питања, што је познато и самом министру који је био присутан. 93 

Потерница

једна полицијска потерница изгледала је овако: Тражи се извесни Живан који се терети 
да је извршио кривично дело крађе. Живан је „црномањаст, косе црне, очију и образа црних, 
округлих, стаса високог, одевен у један црни капут, панталоне беле, носи шешир“.94 

Читањем ових случајева не може а да се не примети да је међу београдским полицајским 
органима владала необавештеност која је понекад прелазила у дрскост, чак и према министру 
унутрашњих дела, што се види у одговору команданта жандармерије министру унутрашњих 
дела после нереда од 14. и 15. маја 1889. године. Спорост је њихова друга одлика. Требало 
је много времена да потчињени органи почну да извршавају издате им наредбе. У случају 
„Лажног новца“ Управи вароши Београда требало је две године да поднесе извештај, из 
кога се види да је ипак нешто било урађено на случају; регистри Министарства унутра-
шњих дела открили су нам име кривца осуђеног у овом случају, који је побегао из притво-
ра Управе вароши. Пошто сам акт о случају бегунца није сачуван, не можемо да знамо да 
ли се бекство догодило пре или после писања извештаја Министарству унутрашњих дела. 
Спорост и потпуну забуну у комуникацији између београдских квартова открива и случај 
опљачкане радње на Топличином венцу, мада не можемо да кажемо да је таква комуникација 
била правило, док опис бегунца у потерници коју је издала Управа вароши није баш сасвим 
јасан. Како ћете у Београду пронаћи особу која носи црни капут, шешир, црномањаста је 

91  С. јовановић, Наведено дело, 127.

92  исто, 124.

93  АС, МУД-П, 1891, ф 28 р 22, Министар унутрашњих дела, К. Таушановић, Команданту жандар-
мерије, пбр. 6674,  18/30. мај 1889; Командант жандармерије, Министру унутрашњих дела, К. Таушано-
вићу, пбр. 1799, 18/30. мај 1889. 

94  иАБ, УГБ, 1889, ф3 р161, Кварту Дорћолском, Управа вароши Београда, 23. септембар/5. октобар 
1889.
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и при том бити потпуно сигурни да је реч о особи коју потерница описује? Колико је људи 
који одговарају том опису могло да буде на улицама Београда у време када су шешир и црни 
капут сасвим уобичајени? Но, у оно време идентификациона документа са фотографијом 
грађана нису постојала.

Министарство унутрашњих дела било је свесно спорости и неефикасности у „полицајној  
струци“. Допис министарства унутрашњих дела Управи вароши из априла 1889. године го-
вори о томе. Министар саопштава да се уверио како се у многим полицијским надлештвима 
налазе стари нерешени случајеви, да су канцеларије претрпане нерешеним пословима, да у 
њима нема реда и да зато послови заостају. Наређује да се овај проблем под хитно реши и да 
се шаљу месечни извештаји министарству.95

Међутим, ништа значајно се није дешавало и поред покушаја централне власти да те 
проблеме реши. Већина наведених случајева у претходним пасусима датирају из времена 
после априла 1889. године. 

Проституција

Проституција је у Србији легализована 1881. године. Та правила остала су на снази на-
редне три деценије, па се зато нигде у списковима криваца не наилази на кривично дело 
проституције, већ само блуда. иако се проституција у то време није сврставала у криминал, 
остала је повезана с тим будући да су се куплери тако односили према проституткама да 
су веома често телесним казнама одржавали „дисциплину“ међу београдским блудницама. 
Проститутске радње и друштво које се око њих скупљало дају једну другу слику Београда, 
веома блиску маргиналном понашању друштвених отпадника. Стога смо посветили посебно 
поглавље најстаријем занату.

Ускоро по легализацији проституције у Београду су биле отворене прве легалне јавне 
куће. Нешто већа пажња била је посвећена здравственој заштити запослених у њима. Два 
пута недељно (петком и уторком) проститутке би у компактној групи кренуле ка главној 
полицији на визитацију. Болесне су упућиване у градску болницу, а основан је и посебан 
фонд за лечење проституисаних,96 па су тако на адресу Управе вароши Београда пристизали 
рачуни за наплату лечења проститутки са решењем да трошкове лечења сноси овај новоос-
новани фонд за лечење проститутки.97

иако су правила о регулацији проституције донела читав низ ограничавајућих мера, до 
тада прикривени куплери могли су да одахну од честих полицијских прогона,98 али не и од 
незадовољних комшија којима је сметала њихова делатност. једна удовица доставила је своју 
молбу Управи вароши Београда да се уклони проститутска радња која се налази близу њене 
куће, јер се није осећала сигурно.99 

95  Живети у Београду, Кашњење са отпремањем административног посла, 53.

96  В. јовановић, Проституција у Београду током 19. века, 13.

97  иАБ, УГБ, 1890, и.б. 2049, 295, Државна болница, Управи вароши Београда, 22. октобар/ 04. но-
вембар 1890; 360, 25. октобар/ 06. новембар 1890.

98   В. јовановић, Проституција у Београду током 19. века, 13.

99  АС, МУД-П, 1889, ф17 р141, Удова Марија Алексић, Управи вароши Београда, да се уклони про-
ститутска радња Начике Силви.
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Највише проститутских радњи отварано је у Видинској улици, данашњој улици Џорџа 
Вашингтона. Услови живота на тим местима били су такви да се мало проститутки ту за-
државало дуже време. Ударни термини за цивилно становништво били су недеља и праз-
ници. Психички поремећаји и поништавање идентитета подстицани су са разних страна. 
Плативши добро за свој ужитке, богате муштерије су себи могле да допуштају свакојаке 
дрскости. Куртоазија у јавним кућама је била излишна, улоге су јасно подељене. Раднице 
су морале да се носе с тим. Газда, иако је давао кров над главом, могао је да буде и судија и 
џелат. За непослушност и непокоравање жељама муштерија, проститутки је газда претио 
хапшењем, док је казна за посебно тврдоглаве била продаја неком другом куплеру или у ино-
странство (Бугарска, Турска). Поред ових мука проститутке су свакодневно биле изложене 
разорном дејству полних болести. иако је лекарска визитација редовно обављана, степен 
њихове личне хигијене и оскудност медицинских знања искључивали су могућност стварне 
здравствене заштите. Већина је заувек остајала без потомства – данак хроничном побоље-
вању од сифилиса и гонореје. Нарочитo су опасност за проститутке представљали побачаји, 
који су неретко водили ка неком од београдских гробаља. После извесног времена проведеног 
на таквом месту жена од тридесетак година могла је да личи на старицу од педесет. То се 
лоше одражавало на приходе газде куплера. Жена је приморана да се сама постара за своју 
егзистенцију па је често настављала да се бави овим послом, али као „приватница“. Много 
мрачнија судбина чекала је путујуће проститутке, које су у пратњи „патрона“ (уговарача 
послова) нудиле своје услуге крстарећи Балканом. један такав случај остао нам је забележен 
у „Малим новинама“: „... купљена у Вуковару а теслимљена у Земуну у познатој крчми...“, 
звала се јулчи. На две недеље пред њен долазак у Београд мушкарци су снабдевани њеним 
фотографијама „у слободним позама“ које су ишле од „руке до руке“. Када је коначно прис-
тигла промет куће „Код три басамака“ нагло је скочио. „Боља“ господа примана су засебно 
од обичних грађана, док су великошколци којима је било изричито забрањено да користе 
услуге јавних жена, били њени најватренији обожаваоци. Након блештаве двонедељне тур-
неје јулчи је поново продата па је кренула даље, за Бугарску и Румунију. Можда сада може 
да нам буде јасније зашто су домаће блуднице предност давале приватној режији овог посла 
или у најгорем случају кафани. једна од таквих кафана била је „Код златног лава“ (ниже 
Војне болнице на Врачару), где су се окупљале слуге, слушкиње и војници и где је отворена 
„најсаблажњивија и врло опасна проститутска радња од најпокваренијих женскиња“. Већ 
крајем осамдесетих година деветнаестог века дивља проституција изнова је зацарила по 
скровитим местима у главном граду.100 

Казнени завод у Београду

Казнени завод у Београду „у своје редове примао је“ мушкарце и малолетна лица.101 Године 
1851. плански је изграђена робијашница на Топчидеру која је названа Апсеничко радиште. 
Због недовољног броја просторија, погодних за смештај све бројније робијашке колоније у 
Топчидеру, од 1869. године Београдска тврђава постаје саставни део Београдског казненог 
завода. Тамо су смештени опаснији, на бекство спремни кажњеници. Пера Тодоровић је ове 
просторије описао током свог боравка у овој установи. „Уђем - и нађем се у пространом 

100  В. јовановић, Исто, 14-15.

101  Т. Живановић, Наведено дело, §20, прим.1, 25.
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казамату. Одозго се белио снизак, скоро окречен свод; свуда унаоколо били су огромни, хват 
и више дебели зидови. Казамат је био патосан цигљом. На сред казамата стајао је на патосу 
светњак, у ком се клатило парче лојанице. У једном углу видела се велика гвоздена пећ, а 
пред њом је чучао некакав робијаш и дувао, да потпали ватру у пећи; но како су дрва била 
сирова, ватра се задуго није могла разгорети. (...) Казамат је био простран, радовао сам се 
да ћу бар по вољи моћи ходати.“102

Најстрашније дисциплинске мере које су могле да буду употребљаване против робијаша, 
поред окова и тешког рада, биле су казне усамљеног затвора103 и затвор у мрачној ћелији.104 
Полицијски и судски чиновници приметили су да се кажњеници највише плаше изолације, 
па су ову казну употребљавали над најупорнијима. Ова последња два правила уведена су у 
казненим заводима 1868. године.

Робијаши у Београдском затвору били су окивани усијаном закивком, која је била згод-
на за брже окивање, али је могла да оштети кажњеникову одећу и опече ногу, а окови су 
„изједали“ кажњеникове чланке јер су били начињени од поцинкованог гвожђа.105 Одело 
робијаша је било сиво-беле боје. У локалном говору називано је белом батеријом. Чинило 
га је платнена кошуља, панталоне и сива капа. На ногама су носили опанке. Зими је одећа 
допуњавана гуњем. 

Тежак физички рад затвореника састојао се из копања или преношења масивних терета, 
туцања камена, крчења путева, као и пољопривредним радовима. Таква пракса доводила је 
до честих бекстава робијаша будући да је будност чувара временом попуштала.106

једини исправан начин да се напусти робијашка колонија био је отпуст, често превреме-
ни. Амнестије поводом краљевог рођендана и значајних политичких датума биле су честе. 
Амнестирање је гарантовано Уставом из 1888.107 Међу необјављеним изворима налазе се 
дописи министра правде управама казнених завода да припреме спискове затвореника које 
предлажу за помиловање и доставе их Министарству на увид. Спискови су се састојали 
од оних којима ће у потпуности бити опроштена казна, оних који заслужују да им се каз-
на смањи, и оних који заслужују да им се скину окови, онако како је и Устав предвиђао. 
Дешавало се да казнени заводи не буду довољно прецизни при подношењу ових спискова, 
па се Министарство правде жалило и слало дописе са детаљним упутствима како да се спис-
кови пишу.108

102  В. јовановић, Затвори у Србији у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, 693.

103 Који је најдуже могао трајати до тридесет дана. 

104  Који је најдуже могао да траје 8 дана.

105  Сваки робијаш морао је између метала и сопствене коже да умеће улошке од свињске коже или 
дебеле вуне, да му оков не би стварао ране. Током хладних зимских ноћи, било је неопходно увући око-
ве међу ноге и загрејати их како не би извлачили телесну топлоту.

106  В. јовановић, Затвори у Србији у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, 692-697.

107  Устави Кнежевине и Краљевине Србије, Члан 51, 132.

108  Министарство правде је опомињало да није довољно написати „више казнимих дела“ или „зло-
употреба у званичној дужности“, већ треба објаснити све околности под којима су се кривична дела 
одигравала, ако се говори о убиству треба назначити да ли је са предумишљајем или без, да ли у само-
одбрани или не. АС, Министарство правде (МП), 1890, 35, Министар правде, М. Кр. Ђорђевић, Упра-
вама казнених завода Београда, Ниша и Пожаревца, 9/21. јул 1890,  25. октобар/06. новембар 1890;  
1891, 57, Министар правде, Г. Гершић, Управама казнених завода Београда, Ниша и Пожаревца, 8/20. 
март 1891, 9/21. јул 1891; 1892, 108, 4/16. фебруар 1892; 1892,43, Министар правде, Ж. Величковић, 
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исхрана робијаша је била оскудна. Добијали су нешто више од килограма хлеба днев-
но, остала јела која су била у понуди многи нису желели ни да једу. Ајпрен чорба коју су 
робијаши добијали за вечеру била је густа црна течност од запрженог брашна на масти. 
Недостатак свеже и хране богате витамином био је очигледан, анемија и скробут били су 
стални пратиоци робијашког живота. 109

Овако је Казнени завод у Београду изгледао приказан у бројевима:

Табела 6.1. Укупан број придошлих затвореника у току једне године (1889, 1890, 1891, 1892. 
година) у Беорадском казненом заводу према месту рођења и казни коју издржавају110

Табела 6.2. Укупан број придошлих затвореника у току једне године (1889, 1890, 1891, 1892. 
година)  у Беорадском казненом заводу према месту рођења у процентима111

Управама казнених завода Београда, Ниша и Пожаревца, пбр. 6978, 3/15. септембар 1892; 1892, 110, 
5/17. новембар 1892.

109  В. јовановић, Затвори у Србији у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку , 700-701.

110  Статистика Краљевине Србије, књига VI, Статистика кривичног суђења у Краљевини Србији за 
1888, 1889 и 1890 годину, Београд 1896, 382, 384; Статистика Краљевине Србије, књига XIV, Статисти-
ка кривичног суђења у Краљевини Србији за период од 1891. до 1895, Београд, 1900, 764.

111  исто

Број затвореника у Београдском казненом заводу по месту рођења
и казни коју издржавају

Година

1889.

1890.

1891.

1892.

Одакле су у општена
заточење

на 
затвор

на 
робију

Укупан број 
затвореника 
придошлих у 

години
малолетних

из Београда
Ван Београда
из Београда
Ван Београда
из Београда
Ван Београда
из Београда
Ван Београда

15
682

30
939

/
846

28
2029

/
7
2
5
/

11
/

14

5 /
476 /

24 /
650 /

/ /
568 /

18 /
1695 /

697

969

846

2057

10
199

4
284

/
267

10
320

Број затвореника у Београдском казненом заводу по месту рођења у процентима

Година

1889.

1890.

Одакле су на заточење % на затвор %на робију % малолетни %

из Београда
Ван Београда
из Београда
Ван Београда

/
1,00
0,21
0,51

0,72 /
68,29 /

2,48 /
67,08 /

1,43
28,56

0,41
29,31
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Табела 6.3. Затвореници у Београдском казненом заводу према занимањима у 1889, 1890, 
1891. и 1892. години112

Табела 6.4. Затвореници у Београдском казненом заводу према занимањима у 1889, 1890, 1891. 
и 1892. години у процентима113

112  исто, 386; исто, 770.

113  исто

Број затвореника у Београдском казненом заводу по месту рођења у процентима

Година

1891.

1892.

Одакле су на заточење % на затвор %на робију % малолетни %

из Београда
Ван Београда
из Београда
Ван Београда

/
1,30

/
0,68

/ /
67,14 /

0,88 /
82,40 /

/
31,56

0,48
15,56

Затвореници у Београдском казненом заводу по занимањима
Занимања
свештеници
чиновници
наставници
трговци
занатлије
земљорадници
уредници новина
непознато занимање
Укупно

1889. 1890. 1891. 1892.
/ / / /

18 6 11 32
/ 1 / /
6 27 7 11

15 11 3 21
658 924 825 1961

/ / / /
/ / / 32

697 969 846 2057

Затвореници у Београдском казненом заводу по занимањима у процентима
Занимања
свештеници
чиновници
наставници
трговци
занатлије
земљорадници
уредници новина
непознато занимање
Укупно

1889. 1890. 1891. 1892.
/ / / /

2,59 0,62 1,30 1,56
/ 0,10 / /

0,86 2,79 0,83 0,53
2,15 1,14 0,35 1,02

94,40 95,35 97,52 95,33
/ / / /
/ / / 1,56

100,00 100,00 100,00 100,00
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Табела  6.5. Затвореници у Београдском казненом заводу према кривиц коју за коју су осуђени 
у 1889, 1890, 1891. и 1892. години114 

114  исто, 389, 390, 391, 392; исто, 772, 773, 774.

осуђених за

/
8

/

2

3

6

22
20

4
60

49

/
/
/
/
/

4
20

1
/

10

12
2
/

/

/
18

2

3

11

2

32
15
19
72

22

/
/
/
8
/

3
59

/
2

12

15
/
2

4

/
1

/

/

4

5

27
31

2
87

65

/
2
1
/
/

9
1
/
1
3

25
1
2

1

10
/

/

/

/

/

50
73
14

164

250

1
10

3
14

1

18
47

/
/
8

25
/
2

2

Увреда власти
Противстајање 
власти
Упропашћавање 
званичних аката
Злоупотребa у 
званичној дужности
Прављење и проту-
рање лажног новца
Прављење и употре-
ба лажне исправе
Повреда смртна
Убиства покушај
Убиство нехатно
Убиство хотимично 
без предумишљаја
Убиство хотимично 
с предумишљајем
Убиство брата
Убиство жене
Убиство матере
Оцеубиство
Убиствo ванбрачног 
детета
Повредa тела лакa
Повредa тела тешкa
Намерно сакаћење
Тровање
Насилно одвођење 
девојке
Силовање
Блуд
Противприродан 
блуд
Скотолоштво

/
1,15

/

0,29

0,43

0,86

3,16
2,87
0.57
8,61

7,03

/
/
/
/
/

0,57
2,87
0,14

/
1,43

1,72
0,29

/

/

/
1,86

0,21

0,31

1,14

0,21

3,30
1,55
1.96
7,43

2,27

/
/
/

0,83
/

0,31
6,09

/
0,21
1,24

1,55
/

0,21

0,41

/
0,12

/

/

0,47

0,59

3,19
3,66
0.24

10,28

7,68

/
0,24
0,12

/
/

1,06
0,12

/
0,12
0,35

2,96
0,12
0,24

0,12

0,49
/

/

/

/

/

2,42
3,55
0.68
7,97

12,15

0,05
0,49
0,15
0,68
0,05

0,88
2,28

/
/

0,39

1,22
/

0,10

0,10

% % % %1889. 1890. 1891. 1892.

Затвореници у Београдском казненом заводу  према  кривициглава 
кривичног 
законика

X

XI

XIII

XIV

XV

XVI

XIX

XX

XXI
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Табела 6.6. Затвореници у Београдском казненом заводу према писмености у 1889, 1890, 1891. 
и 1892. години115

115  исто, 393; исто 779.

осуђених за
226

6

52
46

2

5
12
88

3
1
/
1
3
2

23
3
1

/

697

282
4

14
43

/

7
21

197
19

7
/
2
5
/

62
3
/

2

969

293
6

21
84

/

13
2

116
6
/
/
2
/
3

15
17

/

/

846

605
45

70
114

/

30
14

389
/
/

16
4
/
/

66
12

/

/

2057

Крађa опаснa
Крађе опасне 
покушај
Крађa простa
Крађa стоке
Крађa таксених 
марака
Утајa
јатаковање
Разбојништво
Хајдуковање
Насилнa изнудa
Превара
Банкротство лажно
Фалсификовање
Поништај туђих 
ствари
Паљевинa
Бекство из војске
Неп. и непок. спрам 
старијих с оруж. у 
руци
Повреда стражарске 
дужности

Укупно

32,42
0,86

7,46
6,60
0,29

0,72
1,72

12,63
0,43
0,14

/
0,14
0,43
0,29

3,30
0,44
0,14

/

100,00

29,10
0,41

1,44
4,44

/

0,72
2,17

20,30
1,96
0,72

/
0,21
0,52

/

6,40
0,31

/

0,21

100,00

34,63
0,71

2,48
9,93

/

1,54
0,24

13,71
0,71

/
/

0,24
/

0,35

1,77
2,01

/

/

100,00

29,41
2,19

3,40
5,54

/

1,46
0,68

18,91
/
/

0,78
0,19

/
/

3,21
0,58

/

/

100,00

% % % %1889. 1890. 1891. 1892.
XXIII

XXIV

XXV
XXVI

XXX

XXI
0

Затвореници у Београдском казненом заводу према писмености

година
1889.
1890.
1891.
1892.

писмени
157
384
235
715

%
22,53
39,63
27,78
34,76

неписмени
540
585
611

1342

укупно
697
969
846

2057

%
77,47
60,37
72,22
65,24
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Табела 6.7. Затвореници у Београдском казненом заводу према старосној доби у 1889, 1890, 
1891. и 1892. години116

ЗАКЉУЧАК

Хронична болест која се провлачи кроз све анализиране необјављене изворе које смо 
представили у овом раду је непрецизност. Администрација није била довољно ефикасна и 
брза у обради свих случајева који су јој пристизали. 

Када говоримо о структури кажњених лица у Београдском казненом заводу видимо да 
је њихова писменост износила близу једне трећине у години 1890, док је писменост самог 
становништва Београда у истој години износила више од половине. Требало би озбиљно 
размислити о речима Тасе Миленковића да је образовање најсигурнији пут ка борби про-
тив криминала. Требало је „преокренути“ статистику која је до тада говорила о томе да се у 
Србији више троши на једног робијаша него на ђака. 

На извесним местима видимо да је било одступања у пракси у односу на закон, као што 
је то случај у извештају о кривцима по иступним делима за 1890. годину, где се додељују 
затворске казне у сатима, док закон предвиђа најмању затворску казну до једног дана. 

Крађа и скитња су два најчешћа кривична дела која се појављују у свим анализираним 
извештајима и статистичким подацима изнетим у раду. Скитнице су нешто са чим велики 
градови имају проблем. Људи не могу или неће да нађу посао и одлучују се на крађу као 
„лакши“ пут који ће им обезбедити егзистенцију. Од скитнице до крадљивца, кратак је пут. 

116  Исто.

1890.1889.у доби 1891. 1892.
Затвореници у Београдском казненом заводу према старосној доби

од 18 до 20
од 21 до 25
oд 26 до 30
од 31 до 35
од 36 до 40
од 41 до 45
од 46 до 50
од 51 до 55
од 56 до 60
од 61 до 65
од 66 до 70
више од 70
Укупно

//малолетника 128///
% % % %

6,22/
238209
176203
264104
166

75
12
20

7
4
4
3
/

969

43
61
28
29

9
7
3
1
/

697

358
538
493
209
178

90
33
14
10

6
/
/

2057

267
143
192
173

53
13

2
2
1
/
/
/

846

24,5629,99
18,1629,12
27,2414,92
17,13

7,74
1,24
2,06
0,72
0,42
0,42
0,31

/
100,00

6,17
8,75
4,02
4,16
1,29
1,00
0,44
0,14

/
100,00

17,40
26,16
23,97
10,16

8,65
4,38
1,60
0,68
0,49
0,29

/
/

100,00

31,55
16,90
22,70
20,45

6,26
1,54
0,24
0,24
0,12

/
/
/

100,00
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Када упоредимо списак кажњених лица за 1890. годину и њихова занимања са Пописом 
занимања у Београду из 1890. године долазимо до закључка да је скоро 30 одсто мушкараца 
чије је занимање било слуга чинило кривична дела, а треба имати на уму да списак није 
потпун, јер је сачуван за осам месеци у току године.

На крају овог рада, морамо да се сложимо с устаљеним мишљењем у литератури да ра-
дикалска влада која се налазила на челу Србије од 1889. до 1892. године није била довољно 
ефикасна у спровођењу закона и контроли полицијског и судског система.

иако је покушавала да се бори са лењошћу и аљкавошћу чиновника, суштински ништа 
није променила. Треба ипак рећи да је радикалска влада започела решавање питања од витал-
ног значаја за живот града иако није успела да реши проблеме у вези са порастом криминала 
у Београду. У тим годинама Београд је добио прво улично електрично осветљење, водовод, 
кланицу и први трамвај на коњску вучу.117

CRIMINAL IN BELGRADE (1889–1892)

Summary:

the radical party, which was at the head of the Kingdom of Serbia since 1889 till 1892, did not succeed in 
solving problems of the capital city efficiently. Laws which they adopted were not applied in an adequate man-
ner. the law on investigating magistrates from 1890 contributed to piling more and more unsolved criminal 
acts instead of accelerating the process of a trial. the administration was not efficient enough to manage the 
amount of work. they tried to solve the problem of dirtiness of the capital by rules about sweeping belgrade 
streets in 1892, but it did not have positive results. Consciousness of people about hygiene was not at a high 
level. belgrade citizens consumed meat that had not been controlled by veterinary institutions and in this way 
they contributed to a life in contagious and unhygienic circumstances.

numbers in the tables presented in the work depict a system which should urgently be improved start-
ing with a low literacy level of prisoners in belgrade penal institution, which was 22.53% in 1889, 39.63% in 
1890, 27.76% in 1891 and 34.76 in 1892, while literacy of belgrade citizens always surpassed half of the total 
number of population. among perpetrators of crimes there were fewer people with a higher educational level. 
the country should have made an effort to overturn the statistics according to which the country spent more 
money daily on a prisoner than on a pupil, in order to prevent criminal in that way by investing in education 
of its citizens. 

at certain places some sources say that in practice there were deviations in relation to the law. a report 
about the culprits charged with criminal acts of declaring in public in 1890, shows that they were sentenced 
to prison for a period of time measured in hours, which was not envisaged by criminal law. Six persons were 
sentenced to a prison sentence measured in hours. 

the most common criminal acts in belgrade at the time were theft, disorder and roving. all reports and 
lists of punished persons present such a picture. In a report by police in 1892, there were 80 thefts in belgrade, 
and there were 18 other criminal acts. tasa Milenković, a well-known belgrade policeman, wrote in his diary 
similar data about the number of criminal acts in belgrade in 1889. disorder and roving are not mentioned in 
these reports because they included only trespasses and crimes, while disorder and roving belonged to criminal 

117  Историја Београда, 257, 801-803.
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acts of declaring in public. In 1890, there were 56 perpetrators of thefts, 183 were sentenced for disorder and 486 
for roving, while there were 547 perpetrators of other criminal acts; theft, disorder and roving comprehended 
more than half of perpetrated criminal acts. a register of sentenced persons in belgrade in 1889, 1890 and 
1891 gives the same depiction. In all three years there were 2220 convicts sentenced for roving, 603 for disorder 
and 543 persons were sentenced for thefts, which altogether is more than half of the total number of convicts 
(4692). among convicts in belgrade penal institution in 1889, percent of those serving a sentence because of a 
criminal deed was 32.42% out of the total number of convicts; in 1890 the same percentage was 29.10%; in 1891 
34.63% and in 1892 29.41%. namely, in these three years altogether about a third of convicts were in prison 
for thefts. a comparison of a list of sentenced persons in 1890 and their professions with a census according 
to professions in belgrade in the same year shows that a little bit less than 30% of male servants committed 
criminal acts, whereas a list of sentenced persons was not complete; data for eight months are preserved. the 
number of prisoners in belgrade penal institution during the processed four-year period was on a constant 
rise almost: 1889 it was 697, in 1890 it was 969, 1891 it was 846 and in 1892 it was 2057. 



КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ





Антоније Антић, Белешке, Народни музеј, Зајечар, 2010,
приредили: Бора Димитријевић, Јелица Илић, 380.

Када се прочитају Белешке Антонија Антића намеће се мисао да краљеубица не воли да 
размишља. Свако ко иоле нешто зна о Србији с почетка 20. века, очекивао је од ових мемоара 
низ занимљивости о убиству краља Александра и краљице Драге Обреновић (2003), о српској 
војсци, па и самим завереницима, али тих појединости у њима има понајмање. Антићеве 
Белешке су суве као Маркова дреновина, као што то може бити српски официр којег занима 
само војничка дужност. Ови мемоари су продужетак једног манира писања успомена друге 
половине 19. века у којима се водило рачуна више о томе шта не би требало написати, него 
шта би требало написати.

Нормално је очекивати од организатора Мајског преврата (Антић користи израз “ре-
волуција”), после Драгутина Димитријевића Аписа најзначајније личности, узбудљиво и 
драматично штиво, какви су били и сами догађаји. Међутим, док су ретка Антићева казивања 
о којима нисмо ништа знали пре ових Бележака, дотле је учестала синтагма – “не знам”, за 
све где није био очевидац. Када се зна да мемоаристи не пишу мемоаре само да би изнели 
своје непосредно учешће у догађајима, већ и да би описали друштвено стање у времену у 
којем су живели, то се и он о многим појединостима могао обавестити од својих другова, о 
чему су, у дружењу, несумњиво разговарали, али је Антић овај приступ сасвим игнорисао. 
Мемоариста је своје Белешке свео само на догађаје у којима је непосредно учествовао, све 
остало је прескочио и тако је своје мемоаре оставио огољене. “О томе ћу детаљније писа-
ти док прикупим податке”, опонашао је доброг повесника и бежао од одговорности искре-
ног учесника преломних догађаја. Он се не либи да упути читаоце, чак три пута, на књигу 
Драгише Васића, “Деветсто трећа”, што представља изузетак у којем се учесник догађаја и 
мемоариста  позива на повесника и литературу! Штур је чак и када присуствује неком до-
гађају, уколико није предмет његове пажње. Антић каже да је гледао страхоте које је сејала 
смрт изнемоглих српских војника на Крфу и Виду, али нас је оставио без описа тих догађаја. 
Пуста војничка дреновина!

Колико је овај официр предан истини, свестан тога или не, нека послужи и следећи 
пример. Престолонаследник Александар је добио запаљење гениталија током повлачења 
преко Албаније, те су лекари били приморани да му у Скадру изваде један тестис. Чак и у 
свеопштој гунгули и страдању војске и народа, овај догађај није се могао сакрити, о чему 
је нешто начуо и сам мемоариста, који је био и ађутант на двору и у блиским односима са 
претолонаследником Александром. Он је пропратио овај догађај речима: “Само зли језици 
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говоре да је тада боловао од запаљења мошница”. иако није имао намеру да прећути ову вест, 
он у њу није хтео да поверује, и она га више није занимала. 

Вратимо се краљеубиству 1903. године. Антић пише: “ја нисам био очевидац њихове по-
гибије, ни њиховог бацања кроз прозор”, будући да је рањеног Аписа пребацивао у болницу. 
Намеће се питање, да ли је од другова сазнао све што се дешавало док он није био у Двору? 
Неспорно је да је био обавештен. Зашто краљеубица о краљеубиству није хтео да пише? 
Ово није само психолошки већ и морални проблем, али ове Белешке не нуде одговор на ово 
питање, те се он може само наслућивати. реч је о обрачуну династије Карађорђевић, пре 
свега престолонаследника Александра, и радикала са завереницима на Солунском процесу 
(1917). Завереници су мало знали о Карађорђевићима, пре свих о Петру. Веровали су да 
доводе на престо Србије династију и владаре боље од Обреновића, али су се брзо уверили 
да нису били у праву. Антић пише: “Ми смо хтели да поступци династије буду такви да нам 
се не могу пребацити речи: ‘ето, убише оног да доведу ове још горе’”. Завереници нису били 
задовољни краљем Петром због његове слабости према алкохолу. један од важнијих завере-
ника, Дамјан Поповић, говорио је јавно да је видео краља Петра пре Мајског преврата “никад 
не би дозволио да дође на престо Србије”. Антић никада није опростио Карађорђевићима 
убиство Аписа, па би у томе требало потражити један од разлога избегавању описа краље-
убиства 1903. године. 

Завереници су “унели нову јерес у војсци”, говорили су и зли и добри језици београдске 
чаршије. та нова јерес је мешање завереника у политику, династијске проблеме, дисциплину 
у војсци... Апис је био душа краљеубица и “нове јереси”, човек стамен, ћудљив, непредвидив 
и сав обавијен тајнама у које је ретко ко могао да продре. Његова главна особина била је 
“да никоме тачно не каже шта ради”, приметио је мемоариста. Апис је послао атентаторе у 
Сарајево, уверен да нису у стању да изврше атентат, потом је упутио људе у Атину да убију 
грчког краља Константина, зато што је оклевао да Грчку прикључи Антанти. у овом другом 
случају двојица краљеубица нису се слагали. Антић се супротставио Апису јер је желео да 
избегне општи утисак да су “постали професионалне краљеубице”. Ове “мајсторе од заната”, 
како пише мемоариста, способне да са десет људи упадну у Двор и ураде што желе, предводио 
је Апис, најпопуларнији официр у Србији, који је заузимао место у војсци равно положају 
престолонаследника у династији и држави. Отуда и иронична изрека да се свака важнија 
радња може извршити само “ако то одобри Његово Величанство Апис”!

Апис је душа и мозак завере и завереника, Антић је извршилац послова, беспрекоран, 
дисциплинован и поуздан. Није случајно Слободан јовановић био пријатељ Аписов, јер 
је један врхунски интелектуалац имао о чему беседити са једним даровитим официром. 
Насупрот њима је официр Антоније Антић који се не дружи ни са једним политичарем, ако 
се изузме његов ујак Ђорђе Генчић, организатор политичке завере. Њихови односи били су 
на некој хладној дистанци, без обзира на блиске рођачке односе. и  није случајно јовановић 
написао одличан есеј о Апису, том великом мајстору и сањару краљеубица. Као краљеубице 
Апис и Анта су истих уверења, идеја и практичних способности.

радош Љушић
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Laurence Guymer, Curing the sick man. 
Sir Henry Bulwer and the  Ottoman Empire 1858–1865, Dordrecht, 2011, 269.

Млади британски историчар Лоренс Гајмер докторирао је на универзитету источне 
Англије и запослен је као доцент на Винчестер колеџу на југу Велике Британије. у својој 
докторској дисертацији, одбрањеној 2010. године на универзитету источне Англије, по-
ставио је себи задатак да истражи утицај британског амбасадора у Цариграду сир Хенрија 
Литона Булвера на спољну политику Велике Британије, у периоду после завршетка Кримског 
рата (од 1858. од 1865. године). Овај период у европи представља време уједињења италије 
и почетак немачког уједињења. Аутор је указао на то како је источно питање утицало на 
односе Британије са осталим великим силама у европи и како се постепено изменио правац 
британске спољне политике.

Дефинишући општи правац британске спољне политике у овом периоду, аутор истиче 
да је британска подршка Османској империји била условљена европским схватањем да је 
турско царство болесно, али да може бити „европеизирано“ избором либералних османских 
министара уз асистенцију амбасадора европских сила. Британија је подржавала Османску 
империју зато што је њено постојање омогућавало одржавање status quo–a у односима ве-
ликих сила у Цариграду. Ниједна друга држава није могла да заузме њено место и да на исти 
начин осигура безбедност и користи британским интересима и европском миру.

Писац истиче да су му за озбиљније изучавање поменутог периода од посебног значаја 
биле личне архиве британских дипломата, које су биле недоступне његовим предходници-
ма. Лоренс Гајмер је први користио личну архиву сир Хенрија Булвера, која се сада налази 
у Норфолк архиву, а раније је била у поседу породице Булвер. такође је користио личне 
фондове лорда Дербија, британског премијера од 1858. до 1859. године, ерла Малмесбурија, 
британског министра спољних послова у истом временском раздобљу, личне архиве лор-
да Палмерстона, британског премијера 1855–1858. и 1859–1865. године, које се налазе у 
универзитетској библиотеци Саутхемптона, лорда Џона Вудхауса, британског посланика у 
Петрограду 1856–1858. и британског подсекретара за спољне послове 1859 – 1861, у Бодлијан 
библиотеци у Оксфорду, као и многе друге личне фондове британских политичара и дипло-
мата. Писац у тексту користи много цитата из поменутих извора.

Књига има петнаест поглавља са занимљивим насловима који су објашњени поднаслови-
ма: Окретање леђа јазбини пуној ниских интрига: Конзервативни приступ источном питању; 
Прихватање свега што је мање опасно од револуције: Османска империја и аустро – фран-
цуски рат 1859. године; Напуштање Малмесбуријевог правца „млеко и вода“: Либерални 
приступ источном питању; Завист ка цветној кочији Напуља: Булвер и Цариградска 
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амбасада; Очигледна намера да се проузрокују невоље: руски изазов 1860. године; Деловање 
без размишљања: Британија, Француска и масакри у Сирији 1860. године; успех и поред свих 
компликација? Скандал, подела и разочарење 1860–1861; евакуација уз велику упорност: 
избацивање Француза са османске територије; Заједничка и одлучујућа акција? Британија 
русија и Балкан, 1861. године; Враћање турске на њено право место? Долазак на власт султана 
Абдулазиза; Показивање вештине, брзине, одлучности и помирљивости: Булвер и бомбардо-
вање Београда 1862. године; Нација која је показивала наклоност мухамеданском варвари-
зму? Анти–Османски парламент и кампања у штампи 1863. године; тешке битке: румунско и 
египатско питање, 1863–1864; Поништавање свега што је учинио Де редклиф? Портин напад 
на протестантске мисионаре, 1864. године; Остали део света може и да пропадне: Почетак 
краја „Палмерстоновог оријентализма“. 

Лоренс Гајмер наводи да су у ранијој британској историографији подаци о Булверу били 
изношени на основу званичних извештаја из Форин офиса, који, као државна институција, 
није одобравао Булверове методе и начин живота. Булвер је покушавао да диктира правац 
британске спољне политике на истоку, и као контраверзни дипломата није се у потпуности 
придржавао наређења које је добијао од Форин офиса. Као таква фигура помало је био за-
немарен код ранијих британских историчара.

Аутор није написао политичку биографију сир Хенрија Булвера већ је укратко приказао 
Булверову дипломатску каријеру, стављајући акценат на његово вођење британске амбасаде 
у Цариграду. Аутор је истакао важност Булверове личности и његово место у британском 
друштву у време после Кримског рата. Пре свог намештења за амбасадора Велике Британије 
у Цариграду, сир Хенри Булвер био је акредитовани амбасадор у Мадриду и Вашингтону. 
Био је секретар амбасаде у Цариграду 1838. године, у време склапања турско-енглеског тр-
говачког уговора, и секретар амбасаде у Паризу 1839–1843. Наименован је за представника 
Британије у комисији која је истраживала стање Дунавских кнежевина Влашке и Молдавије, 
где је и стекао своја немала знања о истоку.

истраживање Булверовог рада у Цариграду аутор започиње са 1858. годином тако 
што дефинише званичан став британске политике који су тада предводили представници 
Конзервативне партије, Лорд Дерби и ерл Малмесбури. Они су морали да решавају замрше-
на питања у Дунавским провинцијама, Србији, Црној Гори и Османској Арабији. Аутор је 
истакао да је британска дипломатија у овом периоду највише напора уложила у спречавање 
сукоба између Аустрије и Француске због Србије, Молдавије и Влашке пре избијање аустро–
француског рата у северној италији. Лоренс Гајмер је посебно нагласио Булверове напоре да 
спречи турке да се умешају у овај конфликт. Аутор наставља своју студију Палмерстоновим 
поновним доласком на власт и изучавањем става либерала према источном питању и истиче 
Булверов однос према новој власти. Лоренс Гајмер разјашњава Булверово разочарање у своје 
посланство и његово суочавање са проблемима у амбасади. Први озбиљан проблем који је 
Булвер морао да реши био је захтев русије да се испита положај хришћана у Османској импе-
рији. Ауторова истраживања показују како је Булвер успео да раздвоји русију и Француску и 
да спречи формирање европске комисије која би проучила ово потенцијално опасно питање 
европске политике. Књига се бави масакрима у Сирији и спречавањем француског утицаја 
на овој територији. ускоро после тога почиње опадање Булверовог утицаја у Царигаду, али 
и Палмерстонове контроле британске источне политике. Писац је као важан моменат ис-
такао смену на турском престолу, смрт султана Абдулмеџида и долазак на власт његовог 
брата Абдулазиза, као и Булверов напор да успостави што већи утицај над новим султаном. 
Осврнуо се и на турско бомбардовање Београда 1862. године и познату Булверову посету 
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Србији, као и на напад радикала у Британском парламенту на протурску либералну поли-
тику 1863. године. треба напоменути да се књига бави и Булверовим залагањем за изградњу 
Суецког канала и његовим суочавањем са одлуком Порте да затвори све протестантске књи-
жаре у Цариграду, отворене у време сир Стратфорда де редклифа, што аутор тумачи као 
опадање свеукупног британског утицаја у турској. Последње поглавље показује као је Велика 
Британија постепено одустала од своје протурске политике, како је њена спољна политика 
постајала све више изолационалистичка. Значај Булверовог утицаја, па и саме Булверове 
личности, показује његов смели план за контролом финансија Османског царства. Амбасадор 
је сматрао, а Лоренс Гајмер је ову замисао даље проучио, да Османска империја треба да пре-
пусти контролу својих финасија западним силама, Француској и Великој Британији. Аутор 
закључује да је ова замисао била бар 20 година испред свог времена. Булвер је смењен 1865. 
године и разлози за ову смену изучени су до детаља. Аутор Булверову смену са положаја 
амбасадора у Цариграду види као преурањену и као доказ о промени британске политике у 
источном питању. Овај период уједно означава и крај правца спољне политике који се може 
назвати „Палмерстонски оријентализам“, који представља идеју да Велика Британија треба 
да помогне болесној турској царевини да се реформише. Британији је за њену нову политику 
немешања био потребнији умеренији амбасадор, хладне главе, који се више неће мешати у 
интриге турских министара. 

у британској историографији било је мало интересовања за изучавање британског става 
према источном питању у периоду од 1856. године, краја Кримског рата, па до Палмерстонове 
смрти и Булверовог опозива из Цариграда 1865. године. Књига Лоренса Гајмера има за циљ да 
овај период детаљније расветли. Писац сматра да је разлог за овакав прекид у истраживању 
једноставан – није било велике кризе на истоку у овом периоду. историографијом је у овом 
периоду доминирало питање италијанског и немачког уједињења.

Ако би се овај став посматрао кроз призму српске историографије, могло би се закљу-
чити да је криза на Балкану ипак било. управо у овом периоду одвија се одлучујућа акција 
кнеза Михаила за ослобађање утврђених српских градова од турака, уједињују се Дунавске 
кнежевине – Влашка и Молдавија, и склапају се Балкански савези који су били уперени 
ка још већем слабљењу турске империје и ка њеној подели. Аутор је правилно уочио ову 
чињеницу јер и у изучавању британско-српских односа постоји поменута празнина (1862 
– 1878). Важност ове књиге је и у томе што она управо својим истраживањима покрива део 
овог периода. Књига је битна за наше подручје и зато што образлаже однос великих сила 
према Османском царству у поменутом периоду, наравно само са британске тачке гледишта. 
Аутор је користио обимну британску литературу, али није користио дела других европских 
историографа. Посебан значај књиге је у томе што је базирана на новим изворима који нису 
били доступни ранијим истраживачима.

Делови књиге који се баве српским питањима у овом периоду написани су објективно 
и на основу нових извора. такав приступ указује на важност приватних личних фондова 
угледних личности британске политике у даљем изучавању историје британско-српских 
односа. Аутора су поменути извори и Булверова каријера навели да се бави питањем сме-
не на српском престолу 1860. године, бомбардовањем Београда 1862. године и проблемом 
изласка турака из српских утврђених градова. Лоренс Гајмер је уочио Булверов став да је 
било у британском интересу да подржи српске захтеве за исељавање турака из Београда и 
примену свих привилегија које је Србија добила хатишерифима, чиме би Велика Британија 
могла да оствари пресудан утицај у Србији. Аутор је истакао да се у спољној политици Велике 
Британије у овом периоду јављају два става према буђењу национализама у европи. један је 
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био потпуно прихватљив италијански национализам, који је усвојио тзв. енглеске институ-
ције: либералну уставну монархију, слободну трговину и организоване финансије, а други 
српски или балкански национализам, потпуно неприхватљив за Британце, јер балканске 
државе, са гледишта тадашње британске дипломатије, нису постигле довољно висок степен 
развоја да би могле да остваре своје националне тенденције.

На основу свега наведеног може се закључити да је ово студиозно урађена књига која 
пружа нов увид у односе великих сила у вези са источним питањем и која може да послужи 
за даље проучавање британско- српских односа током 60 – их година 19. века.

јелена Пауновић Штерменски
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Милош Јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912),
Завод за уџбенике, Београд, 2009, 408.

Савремени догађаји и кретања, а посебно политичке промене данашњице, не могу се 
сагледати у правом светлу, нити се могу вршити геополитичке анализе будућих промена, 
уколико се не познаје прошлост, и то у свим њеним облицима, и позитивним и негативним. 
у том светлу, књига о којој је реч, може се препоручити не само историчарима, већ и свима 
који се баве данашњим променама на Балкану. 

Монографија Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912) настала је као 
резултат студиозног истраживачког рада Милоша јагодића током израде докторске дисер-
тације, одбрањене на Београдском универзитету 2008. године.

Хронолошки оквири које је аутор одабрао су Берлински конгрес и почетак Балканских 
ратова, два догађаја која су битно утицала на промене на Балкану, како по последицама које 
су касније постајале нови узроци, тако и по унутрашњим променама у оквиру Османског 
царства. европска сцена је битно утицала својим груписањем снага и на односе турске и 
хришћанских држава на овом подручју. 

Аутор се определио да резултате свог обимног, детаљног и свеобухватног истраживања 
изложи кроз тематску структуру рада. Наслови седам поглавља – „Вилајет“, „Бедем царства“, 
„Неравноправност“, „Злочини“, „Страх“, „исељавање и насељавање“, „Немогућа политика“ – 
сликовито описују централне теме овог рада – последице турске државне и административне 
политике, неравноправност, злочине, миграције и промену верске, етничке и националне 
структуре становништва Косовског вилајета. 

у првом поглављу „Вилајет“ (1-15) аутор уводи читаоце у нову државну структуру и 
административну поделу царства из времена пре Берлинског конгреса. Посебна пажња 
је поклоњена Косовском вилајету као административно-територијалној целини у оквиру 
Османског царства. Динамична промена административних јединица  Царства која је запо-
чета Законом о реформи провинцијске управе 1864. године довела је до стварања Косовског 
вилајета 1877. године. Али то је био само почетак, јер је вилајет неколико пута прекрајан, 
смањиван или повећаван. Ове промене аутор је, осим коришћењем извора, сликовито опи-
сао и у табеларним приказима административне поделе Косовског вилајета 1879, 1888, 1910. 
године и предлогом нове административне поделе из априла 1911. године. Захваљујући томе 
стиче се прави утисак о динамици промена у Царству и скоро очајничким покушајима да се 
држава уреди по модерним принципима административног уређења. ради бољег сналажења, 
аутор је понудио и на крају поглавља списак органа власти Косовског вилајета, како управе, 
тако и органа судске власти. 
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Друго поглавље носи назив „Бедем царства“ (17-127) и обрађује однос турских власти 
према Албанцима на простору Косовског вилајета, однос који је омогућио неравноправност 
између Срба и Албанаца. Поглавље је подељено на неколико хронолошких целина – појаву 
Призренске лиге (1878–1881), период до избијања источне кризе 1894, период источне кризе 
(1895–1897), доба избегавања реформи (1898–1902), период противљења реформама (1903-
1908) и доба „изневерених очекивања“ (1908–1912). Ова периодизација обухвата историју 
Косовског вилајета у времену бурних догађаја, али и целог Царства. Догађаји у Вилајету били 
су само последица свеукупног расула и сталне тежње да се нешто промени, али без много 
снаге и упорности. Последица раскорака и реалног односа жеља и могућности турске била 
је и промена у односу два супротстављена народа Срба и Албанаца који ће, свако на свој 
начин, покушати да ситуацију у Царству искористе за своје циљеве, пре свега национално 
ослобођење и уједињење.

Поглавље „Неравноправност“ (129-181) говори о последицама турске политике која је 
омогућавала и подстицала неравноправност између Срба и Албанаца зарад својих интереса, 
као и грчевитим покушајима да се уступцима једној страни очува власт и територијална 
целина Царства. Неравноправност је представљена у свим аспектима живота у којима се 
појављивала, од верског, до физичког и економског, као и у положају пред званичним влас-
тима али и у свакодневном животу. Посебно је интересантан део у коме се аутор потрудио, у 
складу са методологијом науке којом се бави, да представи и супротне примере, примере који 
су били изузеци, али их је ипак било. Аутор је направио свеобухватну друштвену анализу 
становништва Вилајета, а резултате је представио и путем табела. у овом поглављу их је 
осам, а баве се верском структуром у војсци и полицији Вилајета, аграрним статусом српског 
становништва у појединим деловима Косовског вилајета, бројем и односом ага муслимана и 
хришћана, структуром ага муслимана и ага хришћана, бројем породица које су добиле земљу 
у власништво, ценом закупа десетка.

„Злочини“ је назив поглавља (183-224) које говори о узроцима и појавним облицима 
злочина појединих Албанаца над Србима. Аутор је покушао да објасни њихову повезаност 
са политичким дешавањима у Вилајету. Како су бројеви најчешће сурово објективнији и 
убедљивији од речи, аутор је своје закључке поткрепио табелама и графиконима. табела је 
укупно петнаест и приказују злочине Албанаца и муслимана српског језика у Приштинској, 
Гњиланској, Вучитрнској, Митровачкој, Прешевској, Призренској, тетовској, Новопазарској, 
Сјеничкој, Бијелопољској и Нововарошкој кази, Пећком, Пљеваљском, Скопском санџаку 
и Косовском вилајету. Статистички резултати овог истраживања су затим приказани у гра-
фиконима.

резултат турске политике у Вилајету су били злочини, а њихова последица је страх, што 
је и назив следећег поглавља (225-240). Аутор је своје истраживање усмерио ка страху Срба 
од Албанаца, ка спољним манифестацијама овог стања и променама понашања. Осим страха 
код српског становништва, аутор је обрадио и постојање страха албанског становништва од 
Кнежевине, касније Краљевине Србије, што је довело до компликовања и онако сложеног 
односа ова два дела популације Вилајета. 

Последица злочина и страха је било исељавање, па следеће поглавље носи назив 
„исељавање и насељавање“ (241-304). турска политика која је толерисала злочине и терор 
била је узрок великим промена у верској, националној и етничкој структури становништва 
Косовског вилајета у овом периоду. По својим далекосежним последицама, ово питање је 
оставило најдубљи траг чији се утицај осећа и данас. Због тога је аутор овом поглављу пос-
ветио посебну пажњу. Посебну похвалу за исцрпан истраживачки рад аутор је заслужио 
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због тридесет три табеле које приказују пописе становништва у Вилајету, процене укупног 
броја становништва, кретања становништва, старосне структуре, броја кућа и православног 
становништва, процене броја исељених православних Срба, броја људи у Србији који су 
се изјашњавали као рођени у Старој Србији, Македонији и турској. Аутор закључује да су 
Срби и православни хришћани у великој већини емигрирали после ратова, док су мусли-
мани долазили у Косовски вилајет пре света за време ратова, бежећи од ратних дејстава. 
такође је обрађен и верски аспект миграција. Закључак је да је турска држава организовано 
и доследно спроводила политику протеривања, у жељи да над територијом Вилајета учврс-
ти власт тако што ће становништво бити у већини верски хомогено, тј. муслиманско. Ову 
политику спроводили су Албанци и муслимани српског етничког порекла, било због личне 
материјалне добити, било из мржње. 

Последње поглавље носи назив „Немогућа политика“ (305-362) и обрађује политику 
Кнежевине, потом Краљевине Србије према Србима у Косовском вилајету, али и према 
српско-албанским односима. Напори српских влада у овом периоду су се заснивали пре 
свега на побољшању живота тамошњих Срба и то преговорима са турском. Аутор истиче 
да је велика заслуга Србије била та што није ни једном покушала да организује оружану 
побуну или устанак Срба у Косовском вилајету, свесна да би такав корак довео у питање 
њихов физички опстанак. 

Монографија је опремљена богатим научним апаратом. Поред „Закључка“ дат је и кратак 
сажетак на енглеском језику, белешка о аутору, списак табела и графикона, регистар личних 
имена, регистар географских назива, као и исцрпан списак извора и литературе који ће 
будућим истраживачима бити добра основа за рад. Књига је обогаћена и илустрацијама и 
картама Косовског вилајета и Османског царства. 

Ова монографија ће постати незаобилазна и обавезна литература свих историчара који 
се баве историјом Србије, Балкана и европе на размеђу 19. и 20. века. Због своје свеобух-
ватности и систематичног излагања резултата истраживања овај рад ће бити и обавезна 
литература свима који се данас баве актуелном ситуацијом на простору Косова и Метохије.

     јасмина Милановић
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Милош Јагодић, Уређење ослобођених области Србије 1912–1914: правни оквир, 
Историјски институт, Београд, 2010, 121.

Питањима уређења области ослобођених у Балканским ратовима 1912 – 1913. године, 
функционисањем власти у њима и њиховој интеграцији у Краљевину Србију, српска ис-
ториографија није поклањала већу пажњу. то нарочито треба имати у виду када се узме у 
обзир карактер македонске историографије, која је показала велико интересовање за наве-
дене проблеме, ограничавајући се само на територију данашње републике Македоније, уз 
инсистирање на тзв. “окупаторском” карактеру српске власти и постојању македонске нације 
у овом периоду. Милош јагодић је анализом уредби и закона који су важили за ослобођене 
области, на непристрасан начин, приказао карактер српске управе у њима и указао на тек 
започети процес интеграције Старе Србије у Краљевину Србију, који је услед избијања рата 
1914. године и стварања Краљевине СХС 1918. године, остао незавршен. 

Књига је подељена на седам целина, шест мањих и последњу, која је структуирана у више 
делова. Аутор је најпре представио Уредбу о уређењу ослобођених предела од 27. децембра 
1912. године, којом су установљени једнообразни прописи за рад основних органа цивилне 
власти на ослобођеној територији. Значај ове уредбе лежи у томе што је она била први општи 
правни акт којим је започета интеграција ослобођених области у правни систем Краљевине 
Србије. Након склапања Букурешког мира 10. августа 1913. године и демобилизације српске 
војске, наведена уредба није више могла остати на снази. тако је 30. августа 1913. године 
проглашена нова Уредба о уређењу ослобођених области, која је допуњавана у три наврата. 
Пошто је ова уредба по садржини била готово истоветна са претходном, аутор је детаљно 
упоредио и приказао разлике међу њима.

Правни основ за присаједињење новоослобођених крајева Србији лежао је у Лондонском 
(30. мај 1913) и Букурешком (10. август 1913) уговором о миру. Присаједињење је извршено 
Прогласом краља Петра Српском народу од 7. септембра 1913. године, у коме је посебно на-
глашено да ће се краљ старати да становништво нових крајева, без разлике вере и порекла, 
буде у сваком погледу задовољено. Од великог је значаја ауторов критички осврт на краљев 
проглас и на анкету коју је влада Србије током октобра и новембра 1913. године спровела 
међу окружним начелницима и судијама у новим областима, а која се тицала примене закона 
Краљевине Србије. Значај анкете, који је до сада ретко истицан, је у томе што су сви окружни 
начелници били сагласни да не би требало одмах уводити политичке и управне законе, јер, по 
њима, народ није био зрео за политичке слободе. Влада је потом припремила посебан Предлог 
закона о присаједињењу Старе Србије Краљевини Србији и о управи у њој. Аутор истиче да је 
питање законског уређења нових области стављено на дневни ред Скупштине, али гласање 
услед избијања Првог светског рата није обављено, тако да ни предлог није узакоњен.
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Српска влада је новим областима управљала без Скупштине, сматрајући да у новим 
крајевима не мора и не може одмах да буде заведен уставни поредак, који је важио у старим 
границама Краљевине. Представници Напредне странке су критиковали рад владе, јер устав 
није допуштао завођење посебног режима на било ком делу територије Краљевине Србије 
нити вршење власти мимо уставних прописа. Сматрајући да проблем изуетног режима у 
новима крајевима има два аспекта: правни и политички, аутор је покушао да оцени ставове 
и владе и њених противника. На тај начин је направљен добар увод за важну целину књиге 
посвећену законима Краљевине Србије и деловима устава, који су решењима владе уведени 
у живот за ослобођене и присаједињене области. изузетни режим, истиче аутор, је требало 
да траје шест година, колико је влада сматрала да је потребно да се становници ослобођених 
области навикну на живот у Србији и постану њени пуноправни грађани. Када постојећи 
закони нису могли да буду примењени, или када нису одговарали тренутним приликама 
у Старој Србији, доношене су посебне уредбе. Аутор је другу половину књиге посветио 
анализи посебних уредби, употпунивши на тај начин слику о правном оквиру уређења 
ослобођених области Србије. 

Књига Милоша јагодића написана је на основу необјављених и објављених извора српске 
провенијенције и представља несумњиво вредан научни допринос истраживању проблема 
којим се у историографији до сада нико није стручно бавио.

Данко Леовац
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Е. П. Кудрявцева, Русские на Босфоре, Российское посольство в Константинополе в 
первой половине XIX века, Институт российской истории РАН, Москва, 2010, 348.

име др елене Петровне Кудрјавцеве, сарадника института руске историје руске ака-
демије наука, добро је познато истраживачима историје Србије 19. века. Као стручњак за 
историју међународних односа на Балкану и руско-српских односа у првој половини 19. 
века, е. Кудрјавцева објавила је неколико студија и монографија о руској спољној политици 
и руским дипломатама. Од посебног значаја је њена књига Росссия и Сербия в 30-40-е годы 
XIX в. објављена у Москви 2002.     

Најновија обимна и садржајна књига елене Кудрјавцеве сугестивног и симболичног на-
слова Руси на Босфору осветљава делатност руског посланства у Цариграду у првој половини 
19. века. Симболика наслова књиге лежи у чињеници што је вековна тежња руске спољне 
политике била, управо, овладавање Цариградом и топлим морима, и што је наслов књиге 
преузет из мемора Н. Н. Муравјева, предводника руске војне експедиције у Цариграду 1833. 
године, у време потписивања ункјар-искелеског уговора, када је руски утицај у турској, 
био на врхнуцу. Ова књига је, уједно, прво дело посвећено делатности руског посланства 
у Цариграду у првој половини 19. века. Писана на основу богате необјављене и објављене 
грађе, мемоара и литературе, у том смислу за српске истраживаче посебно су занимљиви биб-
лиографски подаци мемоара руских дипломатских делатника значајних за историју Србију 
Строганова, Бутењева, Неселродеа и рибопјера, студија е. Кудрјавцеве открива унутрашњу 
организацију руског посланства, његову делатност, мање познате детаље из биографија ди-
пломата и поједних чиновника. Књига је подељена на следећа поглавља: Увод, Изградња зграде 
руског посланства у Цариграду, Поштански саобраћај Цариград-Санкт Петербург,  Основне 
функције и дужности Трговачке канцеларије, Руска трговина преко Цариграда, Центар над–
зора над Црноморским басеном,  Особље руског посланства у Цариграду у првој половини 19. 
века, Мрежа конзулата Русије на територији Османског царства, Особености турске ди-
пломатије, Главни правци активности руске дипломатије на Блиском Истоку, Делатност 
руске дипломатије у Светој земљи, Руско посланство у Цариграду и православна црква на 
Балкану, Закључак. у Прилогу је придодат, трудом ауторке састављен, шематизам руских 
дипломатских посланика и чиновника у Цариграду од 1816. до 1853. године изложен према 
посланствима: Г. А. Строганова (1816–1821), А. и. рибопјера (1827–1830), А. П. Бутењева 
(1831–1842) и В. П. титова (1843–1853). 

Прва половина 19. века је време експанзије русије према турској, са којом је, укључујући 
Кримски, водила три рата: 1806–1812, 1828–9. и1853–1856. у уводу ауторка констатује да је 
руска политика према турској у првој поливини 19. века била константна и да је тежила уч-
вршћивању своје позиције на Балкану, изласку на Средоземно море и решавању пограничних 
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спорова са турском. Значајно место у спољној политици русије заузимали су балкански 
хришћани над којима је русија право заштите стекла Кучук-Кајнарџијским миром 1774. 
године и која је то своје право проширивала у сваком наредном мировном споразуму са 
турском. иако су руски посланици у Цариграду били нижи по рангу од својих колега у 
енглеској, Француској и Аустрији, тиме се није умањивао њихов значај. Кудрјавцева истиче 
да су руски посланици у Цариграду били, у ствари, међу најзначајнијим руским дипломат-
ским представницима у свету, будући да се у Цариграду налазио својеврсни међународни 
политички центар који је утицао на свеукупну европску политику у првој половини 19. века. 

у књизи су студиозно истражене и објашњене многобројне функције и организационе је-
динице руског посланства у Цариграду. Наиме, посланство је било подељено на дипломатску 
канцеларију, трговачку канцеларију, преводилачко одељење, поштанску експедицију, меди-
цинско одељење и цркву. у зградама посланства у цариградским четвртима Пери и Бујукдере, 
које су својом величином и богато украшеним ентеријером, глорификовале империјалну моћ 
русије, у дипломатској канцеларији радило је преко 20 службеника, док је број помоћног 
особља био двоструко већи. Национални састав руског послантва у Цариграду био је раз-
новрстан. Кудрјавцева истиче да је у време цара Николе I (1825–1855) дипломатски корпус 
русије у највећој мери био састављен од странаца, првенствено Немаца, рођених у русији и 
оних који су, као придошлице, ухлебљење пронашли у руској дипломатској служби. тако је 
утврдила да је на почетку владавине Николе I 68% дипломата било страног порекла, да би 
средином 19. века тај проценат био повећан чак на 81%. Насупрот тенденцији понемчивања 
руске дипломатске службе, у Цариграду су у првој половини 19. века, ипак, службовали 
представници руског племства: италински, Строганов, Орлов, Бутењев и титов.  

За српске читоце занимљиви су одељци о руском конзулату у Београду (стр. 155-158) 
и другим конзулатима на Балкану и Блиском истоку који су у организационом погледу 
били под јурисдикцијом руског посланства у Цариграду, као и однос руског посланства у 
Цариграду према православној цркви на Балкану. Пишући о руском конзулату у Београду, 
Кудрјавцева истиче да русија, свесна своје привилеговане позиције у Србији, није журила са 
оснивањем дипломатског представништва, да не би изазвала подозрење западноевропских 
држава, па је руски конзулат основан тек после аустријског и великобританског. истиче 
да су руски конзули у Србији  од 1838. до 1853. године (Вашћенко 1838–1843, Данилевски 
1843–1849, Левшин 1849–1851, тумански 1851–1853) били спроводници интереса руске вла-
де, који су били у супротности с политичким стремљењима српског руководства. Према 
томе, делатност руских конзула у Србији проистицала је из основне руске политике према 
Србији, која је константна од 1833. до 1853–1856. године. из књиге е. Кудрјавцеве сазнаје 
се позадина промене руске политичке оријенатције 1833. године, која је у непосредној вези 
са потписивањем ункјар-искелеског уговора између русије и турске и која се практично 
одразила у изостанку руске подршке српском захтеву за исељење турског становништва 
из Београда. Креатор новог спољнополитичког курса русије према Србији и, уопште, бал-
канском подручју, био је Дмитриј Васиљевич Дашков. Он је неколико година био други 
секретар руског посланства у Цариграду за време грофа Строганова (1816–1821). имао је 
књижевног дара и изражени смисао за аналитичко размишљање. Дашков је 1828. године 
сачинио Белешке, које су дуго година биле својеврсни теоретски образац руске политике у 
Османској империји (стр. 119) у којима се противио стварању конфедерације балканских 
држава и територијалних добитака русије на том простору, али је зато здушно био за то да 
се на босфорским обалама добију два камена темеља за изградњу руских тврђава на њима. 
Колико су Дашковљеве Белешке значајан документ, види се по томе што су га деценијама 
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касније користили руски министри спољних послова: А. М. Горчаков 1866. и В. Н. Ламсдорф 
1902. године. руска политика према Србији од 1833. године, дакле, ишла је на руку турским 
тежњама у смислу сужавања стечене аутономије како Србије, тако Влашке и Молдавије. С 
тим у вези су у непосредној корелацији Органски правилник за Влашку (1831) и Молдавију 
(1832) и устав Србије из 1838. године. у изради наведених докумената видно је учешће руске 
дипломатије. На пример, сам Дашков је активно  учествовао у изради Органског правилника 
(стр. 119), док је у изради српског устава пресудну улогу имао руски посланик у Цариграду 
А. П. Бутењев. у оба документа прописан је олигархијски облик владавине у кнежевинама 
и законски је омогућено турцима да поврате део изгубљеног суверенитета у вазалним кне-
жевинама. 

Међутим, руска политика према Србији од 1812. до 1833. године ишла је на руку срп-
ским интересима. то се најбоље може видети на страницама књиге 198–215, у којима су 
описане мисије  посланика италинског (1812–1816) и Строганова (1816–1821), када је руска 
дипломатија, истина, без видних резултата, истрајавала на захтеву за испуњењем Осме тачке 
Букурешког уговора којом је предвиђена аутономија Србије и која је стечена захваљујући 
руској подршци.

у поглављу Руско посланство у Цариграду и православна црква на Балкану, Кудрјавцева 
је дала широки преглед руско-српских црквених веза од Првог српског устанка до средине 
19. века (стр. 300-308). Занимљиви су подаци о новчаној помоћи коју је русија дала српском 
митрополиту Мелентију 1811. године од 6.787 рубаља, помоћ у књигама, црквеним одежда-
ма, научној и популарној литератури, која је на захтеве из Србије периодично долазила из 
русије. Међутим, руска црквена политика била је иста и према другим областима на Балкану 
и Блиском истоку и то је било средство ширења руског културног и политичког утицаја на 
територији Османског царства.

Студија е. Кудрјавцеве о руском посланству у Цариграду у првој половини 19. века је 
књига не само о једној значајној институцији у одређеном временском раздобљу, већ је ис-
товремено ризница података, оцена и анализа драгоцених за разумевање руске политике 
према турској и народима, Србија и Срби заузимају средишње место, који су живели под 
влашћу Османлија. Писана на основу богате грађе руских архива књига ће, свакако, бити 
незаобилазан приручник у сваком будућем истраживању српско-руских односа у првој по-
ловини 19. века.

радомир ј. Поповић
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Павле Паја Михаиловић, Дневници, Службени гласник, Београд, 2010,
приредила Јасмина Милановић, 437.

Захваљујући стручности и ентузијазму историчарке мр јасмине Милановић, замало сто 
година од настанка, предати су јавности Дневници Павла Паје Михаиловића. Они припадају 
оном корпусу мемоарских дела која су веома драгоцена за историјску науку. Ако томе додамо 
чињеницу да Михаиловића можемо сврстати у ретке хроничаре које одликује истинољу-
бивост, а као појединца још и изузетна способност запажања, принципијелност и висока 
моралност, онда је јасно да пред нама стоји један значајан историјски извор за проучавање 
друштвених и политичких прилика 19. и почетка 20. века.  

Мада вођени са много мање систематичности од дневничких забележака Николе Крстића, 
Дневници Паје Михаиловића имају са њима доста заједничког. Пре свега, писала их је лич-
ност која је свој животни пут провела у близини многих важних догађаја и људи, али, осим 
неколико изузетака, увек је била у другом плану. та дистанца је, уз велику критичност и 
самокритичност аутора, омогућила један надасве трезвен поглед на људе и догађаје. 

Читав корпус бележница које су сачуване може се поделити на три већа дела. Бележнице 
су обележене римским бројевима од I до XVI, док последње две књижице из доба окупације 
немају ознаку. Први део чине белешке из затвора 1885. и 1886. године које су сачуване у једној 
свесци, као и преписи бележака из 1891. године. Другу групу чине белешке које је водио у 10 
свезака, континуирано од 1896. до 1899. године, а трећи и последњи део односи се на разне 
записе из 19. и с почетка 20. века, као и из времена окупације за време Првог светског рата.

За правилно разумевање значаја овог извора и његовог пуног домета, животни пут писца 
је од велике важности. Михаиловић је рођен у јагодини 1845, а умро је у Нишу 1915. године. у 
месту рођења завршио је гимназију, а затим права у Београду. Синовац Стевче Михаиловића 
и унук Михаила јовановића оданог Обреновићима „и душом и телом“, Павле је растао у 
чисто обреновићевској породици. Међутим, он је рано напустио ту породичну традицију.

још као студент сарађивао је у новосадској Застави, а касније у Панчевцу. Био је добар 
друг и идејни истомислилац Светозара Марковића и Ђуре Љочића. Са њима је 1871. године 
покренуо лист Раденик, први социјалистички лист у Србији. у њему је објављен програм 
социјалиста, чији је потписник био и Паја Михаиловић. Његове главне тачке су укидање 
бирократског система и с тим у вези укидање установа попут управе фондова, жандармерије, 
стајаће војске. Програмом се захтева промена устава из 1869. године и општинска и окружна 
самоуправа као и народна самоуправа у целокупном државном систему, слободе збора, удру-
живања и штампе, пуно буџетско право Народне скупштине, независно судство. Програм је 
изнет у јавност тек 1875. године, а њиме се, уз извесне измене, захтевало да врховна државна 
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власт пређе у надлежност Скупштине, односно Главног одбора као њеног извршног органа, 
да се зарад смањења расхода окрузи као административне јединице укину. то је био почетак 
утемељивања идеологије радикализма у Србији, као реалнијег и практичнијег правца од 
социјализма, а до којег је дошло још за живота Светозара Марковић. Михаиловић, заједно 
са браћом Светозарем и јевремом Марковићем, упоредо са одустајањем од револуције као 
главне стратегије, почиње да организује своје присталице у широки покрет чији је циљ борба 
за политичке слободе, а против бирократије. Насупрот анархизму и јакобинизму, они су се 
приклонили идејама тзв. лавриста, који су представљали посебан правац у руском револу-
ционарном народњаштву. 

Због „сумњивог друштва“ и јавно пропагираних ставова Михаиловић је рано био обе-
лежен као „комунац“ и републиканац, те је сматран поротивником сваког режима. Његов 
даљи идејно-политички развој кретао се путем моделирања идеја Светозара Марковића, и 
доцније Адама Богосављевића, ка радикалним идејама које су нашле израза у програму тек 
основане Народне радикалне странке (1881)  

Михајловић је, као један од њених оснивача, ушао у Главни одбор и у њему остао пуних 
двадесет година.  у тимочкој буни 1883. поделио је судбину осталих другова из Главног од-
бора. у ноћи између 6. и 7. новембра похапшени су сви чланови Главног одбора (сем Пашића 
који је напустио земљу) и изведени су пред Преки суд, због оптужбе да су учествовали у под-
стицању,  припремама, а самим тим и у подизању буне. Михаиловић се није теретио ниједном 
конкретном кривицом и за разлику од Пере тодоровића и раше Милошевића осуђених на 
смрт, Михаиловић је са таушановићем осуђен на пет година затвора, због «бунтовничког 
дела које носи на себи карактер издајничког предузећа против владајуће династије  и устава 
земаљског».

иако га је краљ помиловао почетком 1886. године, Павле Михаиловић је био и остао 
огорчени противник Милана Обреновића и његове владавине. На много места је забележио 
да је често у животу разговарао са политичким људима „како да се Србија ослободи Милана“. 
На више места помиње да се одрекао породичне традиције, оданости Обреновићима. томе 
су допринела и честа отпуштања и пензионисања, којима је био изложен за време владавине 
Милана, али и Александра Обреновића.  Краља Милана је називао „демоном“ кога српски 
народ мрзи, а његово уклањање не само са престола, него и из земље, сматрао је главним 
предусловом напретка Србије. Могло би се рећи да је највише страсти и субјективности 
Михаиловић исказао управо у оним деловима дневника где је спомињао овог српског владара.

Највећа изворна вредност Дневника односи се на радикалну странку, те на морал и пси-
холошки профил њених челних људи. Михаиловићеви записи представљају једини критички 
поглед „изнутра“ када је реч о овој најјачој и најбројнијој српској партији, о којој су њени чла-
нови писали углавном панегирике.  Значај Дневника лежи и у чињеници да је Михаиловић, 
као члан Главног одбора радикалне странке, учествовао на свим партијским састанцима 
и саветовањима. Будући да су записници са тих заседања сачувани само фрагментарно, 
Михаиловићеве информације из прве руке представљају драгоцену допуну. то се посебно 
односи на време с почетка и средине деведесетих година 19. века, када странка пролази 
кроз многе кризе и ближи се расцепу до којег ће доћи почетком 20. века. Бројна и хетеро-
гена структура странке задавала је не мале бриге Главном одбору и шефу Николи Пашићу. 
Окосница спора почивала је у дијаметралним ставовима када је у питању став странке према 
Двoру и династији. Од раних почетака подељено на умерено и екстремно крило, вођство, 
али и чланство странке, нису могли олако да заузму јединствен став. иако близак Пашићев 
колега и пријатељ, Михаиловић није био за креирање платформе за компромис са Двором, 
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због чега му је отворено речено да он не разуме нове токове и тенденције и да нема „поли-
тичке увиђајности“. Неспреман да се мења, Михаиловић се није борио за своје мишљење, 
већ се повлачио и своје незадовољство  бележио на страницама Дневника.

Оштар критичар, са развијеном способношћу запажања, био је изузетно строг и према 
политичким неистомишљеницима, али и према друговима из странке. Прешавши 1881. у 
административно одељење Министарства финансија где је постављен за секретара, потом 
књиговођа управе фондова, те у два наврата 1890-94. и 1897. године управник Главне кон-
троле, Михаиловић је целог живота имао посла у оним установама у којима су, због новца, 
подлегали многи лабилни карактери. Непоткупљив, иако сиромашан, Михаиловић је био 
реткост  у својој странци, али и у српском друштву.

Он без устезања критикује политичке потезе својих другова на власти и њихову етику у 
вршењу јавних државних послова. По доласку на власт (1889), многи радикали су се обез-
бедили бројним државним концесијама, многим службеним положајима и принадлежнос-
тима, те прекоредним повишицама. На многа места довођени су људи без стручне спреме, 
штавише, било је и оних који су по неколико пута оптуживани за новчане проневере и разне 
друге незаконитости. Корупција је била присутна на свим нивоима. Пореско, чиновничко и 
финансијско питање нису ни дотакнути. „Много се очекивало и надало од људи који су на 
влади. Међутим, надања се нису оправдала и, није ни чудо, кад су управу судбине ове земље 
узели у руке људи, такорећи, са сокака; људи без икакве практичне спреме. Све теоричари, 
познати нам или као добри професори, или чланкописци, али ништа више. Најзад, добра 
воља и чврстина карактера можда би све савладала, и без сумње би то и било, али по моме 
мишљењу у томе је била велика оскудица. Чим су се опазили на власти, одмах се заборавило 
шта је било, и поједини почеше радити на сасвим споредним пословима: да себе пошто – 
пото  уздигну и завладају ситуацијом, као да се судбина земље и њен бољитак мери тиме 
колико ће ко лично задобити. Други су брзо дошли до уверења да је све привремено и да 
су претходници имали право, кад су на првом месту имали у виду своје личне материјалне 
интересе“, пише Михаиловић. 

Коста таушановић, Мика Кр. Ђорђевић, јован Ђаја, Светозар Милосављевић, Михаило 
Вујић, Андра Николић, па и сам Пашић, појављују се у Михаиловићевим записима онаквима 
какве их историјска наука не познаје. Сујетни, жељни власти и славе, спремни на интриге, 
а неки и на користољубље, ови људи су представљали и страначку и друштвену елиту, која 
је лошим узором помела и обезвредила крилатицу „нова ера“, насталој да обележи доба 
после абдикације старијег Обреновића и доласка радикала на власт. „Па онда, ми ћемо по 
напредњачки. уместо наше људе да казнимо за њихове прљавштине, баш зато што су наши, 
и што треба да се разликујемо од других партија које су биле на власти јер и народ то од нас 
очекује, а ми само тупкамо истим путем којим су ишли и пре нас. Лепо ће нам ићи“, записао 
је Михаиловић.

Осим што је бележио примере мита и корупције код највиших државних званичника, 
Михаиловић је критиковао и окружење краља Александра Обреновић, без обзира на то да 
ли га чинили радикали или ко други.  „Данас су његови (краљеви, С. р) пријатељи све што је 
најпоквареније у овој земљи, све сам подлац, људи који не знају за дужност према отаџбини 
него само за се и за свој џеп.“ Михаиловић је имао најгоре речи за краљеве ађутанте, такође 
руковођене личним интересима. Само лутке и удварачи, писао је. Око двора су се стално 
врзмали људи свих партија, који су пред краљем протежирали личности сумњивог морала 
и доказаног неморала, за које се краљ заузимао јер су му представљани као пријатељи. 
Михаиловић је све ове појаве означио заједничким именом: „морална пропаст“ друштва.
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Карактерни људи су се повлачили и уступали места онима који су се разним сплеткама 
и додворавањем утаборили у двору.

Крупне замерке је упућивао и народним посланицима, који су месецима примали днев-
нице а да ништа нису радили, да би пред затварање Скупштине као „јурија“ усвојили све 
што им се поднесе, узели новац и разишли се кућама. „Скупштина је вољна да штеди на 
сваком кораку, а где се тиче капитала државног од 30 милијуна нико се не нађе да узме реч“, 
пише Михаиловић.

Михаиловић се не бави друштвеним „пикантеријама“. Он, напротив, гледа српско 
друштво у дубину његове душе и свестан је неминовне пропасти ако се накарадне појаве 
не сузбију. Његова последња жеља је била да се Дневници искористе за писање историје 
радикалне странке, коју, нажалост, до данас наша историографија није добила. Али, драго-
цени подаци из Михаиловићевог дневника, представљају рудник информација за проуча-
вање менталитета једног покољења, за анализу друштвених и моралних квалитета, којима 
се историјска наука бавила само спорадично. 

Захвални приређивачу на огромном труду који је уложен да овај историјски извор буде 
критички припремљен и објављен, очекујемо да се њиме позабаве истраживачи разних 
друштвених дисциплина. Поље проучавања вечите спреге друштво-политика-власт, доби-
ло је објављивањем Михаиловићевих Дневника, драгоцени материјал, користан и за научне 
и за шире популарне сврхе.

Сузана рајић
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Наташа Мишковић, Базари и Булевари. Свет живота у Београду 19. века,
Музеј града Београда, Београд, 2010, 432.

у издању Музеја града Београда oбјављена је књига швајцарске историчарке Наташе 
Мишковић Базари и Булевари. Свет живота у Београду 19. века. Ауторка је предавач на 
универзитетима у Цириху и Базелу. Од 2007. ради на пројекту Швајцарске државне фон-
дације Tito, Nehru, Nasser, and the Non-Aligned Movement 1948–1965. Connected History of a 
Politicians’ Friendship. Монографија коју представљамо је њена докторска дисертација, при-
мљена на универзитету у Базелу 2003. 

Необичан назив књиге упућује на методолошки приступ ауторке. Синтагма „свет жи-
вота“, преузета из филозофије, подразумева сагледавање појава у прошлости кроз конкрет-
не појединачне случајеве, који, протумачени у ширем историјском контексту, омогућавају 
превазилажење ограничења друштвене историје, односно историје свакодневног живота. 
Ауторкин циљ је био сагледавање живота у целини, кроз интеракцију личног и општег. 
успешна примена оваквог методолошког приступа, као, и било ког другог, изискује темељ-
но овладавање одговарајућим историјским изворима. изабрани конкретни појединачни 
примери би требало да су карактеристични, како би се њихова контекстуализација била 
исправна. иако се то на основу наслова не може закључити, ауторка је настојала да свет 
живота у Београду стави у оквир света живота у Србији 19. века, тј. да паралелно исприча 
историју земље и њене престонице. тај додатни напор је свакако похвалан, имајући у виду 
да је књига у оригиналу написана, а потом и објављена 2008. на немачком језику и да је на-
мењена читалачкој публици можда не подробно упознатој са историјом Београда и Србије. 

у обимном Уводу (стране 23-66), Мишковићева је представила стање истражености теме 
и развој српске историографије у последњих неколико деценија, но не без извесних поли-
тичких предубеђења. ту је навела и поједине монографије објављене у првој деценији 21. 
века, чијим резултатима није допунила свој рукопис, мада су наведене у списку литературе 
на крају књиге. Поред српске, коришћена је релевантна инострана литераура. Ауторка је 
употребила објављене изворе српског и страног порекла, штампане до окончања израде 
њене докторске дисертације. Обим и структура коришћених необјављених извора су скром-
ни. реч је о неколико мемоара из Архива САНу, десетак предмета из фонда Министарство 
унутрашњих дела – Полицајно одељење и више писама из личног фонда Стојана Новаковића, 
који се налазе у Архиву Србије. Списак необјављених извора наведен на крају књиге садржи 
много већи број архивских сигнатура, но њих ауторка или није уопште употребљавала или 
их је користила посредно из литературе. Међу коришћеним изворима није фонд управа 
града Београда из историјског архива Београда, нити иједно званично статистичко издање 
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Кнежевине/Краљевине Србије. у погледу статистике, ауторка се ослањала превасходно на 
Историјску статистику Србије Холма Зундхаузена. 

Осим Увода, књига је подељена на Пролог, четири поглавља, Село, Чаршија, Наш народ 
и Fin de siècle, и Закључак. Њена композиција је више тематска него хронолошка, будући да 
прва три поглавља обухватају цео обрађени период. Овакав приступ је врло добро одабран, 
будући да омогућава груписање проблема и њихово сагледавање у временском контину-
итету.

у Прологу (стране 69-85) ауторка је дала кратку историју Београдског пашалука и 
Београда у контексту аустро-турских ратова од 16. до краја 18. века и у периоду од 1804. до 
1830. Настанак нововековне Кнежевине Србије она везује за дефинисање њеног аутономног 
статуса Хатишерифом из 1830. Образлажући систем милета као врло важан сегмент ус-
тројства Османског царства са аспекта положаја хришћанског становништва, Мишковићева 
је констатовала, без временског одређења, да су хришћани у европском делу Царства били 
подвргнути примату грчко-православне цркве, тј. Васељенске патријаршије. изоставила 
је да спомене чињеницу да је до 1766. постојала самостална Српска патријаршија која је 
обухватала читав српски народ у турској. Овај пропуст није остао без последица на аутор-
кино разумевање историје српске нације уопште. Однос између турака и Срба (муслимана и 
хришћана) у Београдском пашалуку пред Први српски устанак, ауторка је успешно приказала 
цитирајући дела Вука Караџића и Бартоломеа Куниберта. 

Поглавље Село, у превирању (стране 87-157) односи се на положај села у Србији и на жи-
вот сељака. На примеру жалбе Милоша Обрадовића из Сибнице, Среза космајског Округа 
београдског, на среског начелника упућене 1861. министру унутрашњих дела у вези заузи-
мања општинске земље, Мишковићева је настојала да објасни однос државне власти према 
сељацима у 19. веку. Полазећи од нетачне тврдње да турске спахије, као бивши „власници 
земље“, нису били обештећени после издавања Хатишерифа 1833, ауторка је пропустила да 
спомене укидање феудализма 1835. Наводећи статистичке податаке о порасту броја ста-
новника у Србији и повећању густине насељености, сугерише да се проблем аграрне пре-
насељености почео јављати од 1830, а да је од 1850. оскудица земље доводила до жестоких 
сукоба. Чињеницу да се у предмету Милоша Обрадовића јавило питање надлежности два 
министарства, ауторка је протумачила као последицу компликоване уставобранитељске 
бирократије и недостатка поделе власти. Будући да је овај предмет био једини међу онима 
које је прегледала у којима се неки сељак непосредно обраћао власти, Мишковићева је кон-
статовала постојање отуђености сељака од државе. Пример сељака из Сибнице није најбоље 
изабран. у историографији је указано да је у периоду од 1863. до 1879. у Србији општинску 
земљу добило 8439 породица, без икаквих потешкоћа. О аграрној пренасељености у Србији 
се може говорити тек од 1890, од када се у земљи у континуитету јавља негативан механич-
ки прираштај. С друге стране, Мишковићева је исправно приметила да су сељаштву прави 
терет представљале телесне казне, које су се примењивале до 1873. Она је даље констатовала 
да је немарност државе у просветној и пољопривредној политици ставила сељаке у положај 
државних пасторчића. тезу о просветној политици је поткрепила статистичким подацима, 
али тезу о пољопривредној политици није поткрепила како ваља. Није упутно говорити о 
немарности државе према пољопривреди без анализе пореског система или макар буџета 
ресорних министарстава, ако не и њихове архивске грађе. једине доказе ауторка налази у за-
осталом начину обраде земље и статистичким подацима из 1897. о заступљености пољопри-
вредних алата међу српским сељаштвом. Њих је требало упоредити са стањем пре 1897, јер 
без полазне основе они не значе много. 
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Посебно потпоглавље је посвећено сеоској породици. Мишковићева је без доказа навела 
да је од средине 19. века држава „дефинисала породичну задругу као изворни српски начин 
живота и појам српства“. Дефиниција задруге постоји у два члана Грађанског законика Србије 
из 1844, а у њима не пише ништа ни о српском начину живота ни о Српству. Даље је аутор-
ка резимирала резултате неколицине страних истраживача о структури сеоске породице 
у Србији и на Балкану, али је пропустила да искористи монографију Александре Вулетић 
Породица у Србији средином 19. века, којом је, на основу анализе 32574 породице, питање 
породичне структуре у Србији решено. 

у наставку, Мишковићева је у потпоглављу Свет живота на селу успешно описала на-
родне обичаје, начин становања, исхране, поделе рада, здравствене (не)прилике и уопште 
сеоску свакодневицу, и то уз коришћење релевантних и згодно изабраних изворних текстова. 
Однос у сеоској породици између мужа и жене приказан је, међутим, једнострано, тако да се 
стиче утисак о изузетно насилном друштву у коме породичне старешине непрекидно туку 
жене и децу. то ауторка доказује неким пословицама и методолошки врло сумњивим истра-
живањем Вере ерлих из четврте деценије 20. века, урађеним у 305 села југославије, према 
коме је степен породичног насиља био највећи на територији Србије пре 1912. у односу на 
остале крајеве тадашње државе. резултате тог истраживања, па и да су сасвим поуздани, не би 
требало пројектовати у друго време и друге околности; то је анахронизам. Но, Мишковићева 
је отишла корак даље, па је, без ближег објашњења, а понајмање доказа, навела да је Србија 
била „регион са милитантним навикама“. Нешто даље у тексту је навела да су „сиромаштво, 
миграције и велика склоност ка насиљу довели до пораста силовања, повремене проституције 
и полних болести“. Овако озбиљне тврдње изискивале би озбиљно поткрепљење, на пример 
на основу документарних извора или статистике кривичних дела: и силовање и породично 
насиље су били санкционисани Кривичним закоником. Ауторка је, пак, у напомени навела да 
је у Србији 1897. било регистровано 1037 проститутки, од којих 214 у Београду. то је једини 
податак који би нешто говорио о проституцији, не нужно и  на селу.

у другом поглављу, под називом Чаршија. Османски Београд (стране 159-238), 
Мишковићева уводи читаоца у Београд. успешно је описала положај и изглед града у вре-
ме постојања паралелне турске и српске управе, указавши на њихове одвојене установе и 
тежњу Срба за еманципацијом од турске управе и турског наслеђа. ипак, управитеља варо-
ши Београда неисправно назива градоначелником. Пораст броја становника Београда под 
српском управом од 1834. до 1866. приказан је табеларно, уз истицање имиграционе при-
влачности престонице за Србе и припаднике других народа из Аустрије и за рају из околних 
османских провинција, међу којом ауторка налази разне етничке групе, чак и „Босанце“, 
изузев Срба, што је нетачно. Мишковићева је констатовала да је исељење цивилног мусли-
манског житељства 1862, иначе предвиђено хатишерифом 1830. о чему нема помена у књи-
зи, и турских гарнизона 1867. представљало прекретницу у демографском развоју Србије, 
процењујући при томе укупан број исељених на око 23000. Како је реч је о 1,9 % популације 
Србије из 1866. без турских посада, јасно је да се не ради ни о каквој прекретници. Посебну 
пажњу ауторка је посветила еснафима у Београду, објашњавајући еснафско устројство и 
поредећи њихову структуру и број 1850. и 1900. године. Било би добро да је ауторка на истом 
месту пружила упоредни преглед структуре становнишва Београда по занимању 1866. и 1890. 
ипак, залажење у период после 1867. или 1878. у поглављу коме у поднаслову стоји Османски 
Београд је са фактографске тачке гледишта неосновано. у истом сегменту рада осврнула се 
и на положај јевреја у Србији. Дискриминаторским уредбама, којима је од 1846. до 1878, са 
прекидима, било забрањено јеврејима да се настањују изван Београда, ауторка је без икаквог 
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основа дала расни, антисемитски карактер. Колико је то нетачно и неприхватљиво, види 
се из једне молбе јевреја, написане 1859. и цитиране у књизи, у којој они сами објашњавају 
постојећу дискриминацију у погледу места становања искључиво економским разлозима, 
односно страхом српских занатлија и трговаца од конкуренције, а не расним разлозима. исту 
аргументацију пружа и писац књиге Јевреји у Београду, игњат Шланг, коју ауторка цитира. 
Поглавље о чаршији Мишковићева је завршила опширним описом сукоба 1862. и Канличке 
конференције, који би био потпунији да је користила стандардно дело Спољна политика 
Србије за владе кнеза Михајла Гргура јакшића и Војислава Вучковића.

у поглављу Наш народ. Елита и мит о изабраном народу (стране 241-288) ауторка при-
казује генезу српске националне мисли и националних програма у 19. веку. Она открива 
недовољно познавање укупне историје српског народа, што је за последицу имало њено 
површно разумевање. На почетку поглавља су дате кратке биографије кнеза Милоша, томе 
Вучића Перишића, јеврема Обреновића и илије Гарашанина, које ауторка назива оснивачима 
државе. у том друштву ауторка није нашла место за Карађорђа. Потом је велики простор 
посвећен наводној инструментализацији Косовског мита и Видовдана од стране државе 
зарад изградње националне свести Срба у Србији. Од многобројних грешака наводимо неке. 
Објашњавајући генезу Косовског мита, ауторка се позива на народне песме, које, према њој, 
„почињу са еповима о битци на Косову“; преткосовски циклус јој је непознат. указујући на 
његову наводну инструментализацију, позива се на Први српски устанак, иако је познато да 
је тада култ Светог краља Стефана Првовенчаног био далеко распрострањенији међу уста-
ничким вођством од култа кнеза Лазара. Ауторка је даље, контрадикторно ранијем наводу, 
истакла да је Видовдан у српској државној политици циљно све више истицан од 1889, а да 
је за државни празник проглашен 1914. Ако је власт наметала свест о Видовдану Србима од 
1889, како се онда јеврем Грујић, као студент у Паризу, 1854. сетио тог празника, као што је 
Мишковићева изнела неколико страница даље у тексту? Даље је ауторка опширно интерпре-
тирала Начeртаније као „великосрпски“ и „експанзионистички“ програм. Без упуштања у 
детаљну анализу њених образложења, истичемо суштину ствари. Она не зна, или неће да зна, 
да је српски народ са јасном националном свешћу живео у турским провинцијама поменутим 
у Наeчртанију. Покушаји и планови о збацивању турске власти и стварању неког вида српс-
ке државности на свим тим просторима јављају се далеко пре Гарашаниновог доба. једину 
новину, и то у контексту савремених прилика у Србији средине 19. века, коју Начeртаније 
садржи, позивање на историјско право, ауторка покушава да оспори указујући на формалну 
нетачност која се спомиње у том програму, да је у Косовској битци пропало српско „царство“ 
а не „кнежевство“ Лазара Хребељановића. Владајуће начело легитимизма у европи тог доба 
не спомиње. Наводно постојање мита о изабраном народу код Срба ауторка аргументује 
наводом непримерним научној историографији, преузетим из литертуре, да „Срби у шали 
или збиљи тврде: ‚Ми смо небески народ!‘, па тиме чак објашњава и демонстрације 27. марта 
1941. Слаба истраженост извора одражава се у тврдњи да је патриотизам био утеха и мо-
тивација државним питомцима свих генерација из Србије на студијама у иностранству, уз 
позивање на записе Димитрија Матића из пете деценије 19. века. тако је ауторка запала у 
још један анахронизам; двадесетак година касније, српски студенти у Паризу су приоритет 
давали личној користи и каријеризму, о чему постоји обиље података у Дневнику јавног 
живота Николе Крстића. 

Последње поглавље, Fin de siècle. Београд око 1900 (стране 291-371) успешно приказује 
промене у српској престоници у односу на време постојања турске и српске власти раније оп-
исано. Приказ укључује урбанистички развој, архитектуру, техничке иновације, пораст броја 
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становника, њихове навике, одевање и слично. Мишковићева је са разлогом доста пажње 
посветила и наличју раста Београда кроз призму резултата анкете о становима, спроведене 
1906, показавши у каквим се условима заправо становало. у потпоглављу Приче о успеху 
ауторка је изнела неколико краћих биографија познатих београдских трговаца и привред-
ника тог доба, који су долазили у ред најбогатијих људи у држави. Свет живота у Београду 
на прелому векова ауторка је протумачила на основу породичних писама јелене Новаковић, 
жене Стојана Новаковића. Њихова брачна заједница, склопљена из љубави, и породица пос-
лужили су као модел. Врло добро изведеном анализом и тумачењем коришћених извора, 
Мишковићева је указала на облике унутарпородичних односа Новаковићевих, дефинишући 
их као важећи образац за градске породице високог политичког сталежа у Србији, који се у 
појединим сегментима разликовао од аналогних савремених образаца у средњој или западној 
европи. Остаје, међутим, отворено питање да ли би ауторка нешто променила у тумачењу 
тог модела, односно да ли би уопште узела брачни пар и породицу Новаковић као модел, да 
је користила нимало безначајне податке о јелени Новаковић изнете у Дневнику приватног 
живота Николе Крстића. 

у Закључку (стране 373-384), произвољно насловљеним Несигуран осећај припадности. 
Болно раслојавање српског друштва, ауторка је сумирала ставове раније изнете и елабориране 
у централним поглављима. О њима би се могло још писати, но имајући у виду већ написано 
чини се да за тим нема потребе. Монографија је опремљена илустрацијама, најчешће репро-
дукцијама фотографија, укључујући план Београда из 1893. и садржи речник мање познатих 
речи. успели делови ове књиге су, на жалост, непреовлађујући. разлог томе је прост и лежи 
искључиво у недовољној истражености теме.

Милош јагодић
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Богдан Љ. Поповић,  Дипломатска историја Србије,
Завод за уџбенике, Београд, 2010, 620 (великог формата)

Дипломатска историографија дала је најбоља дела у првој половини 20. века, да би потом 
била скоро запостављена. Појава монографије Богдана Љ. Поповића, Дипломатска исто-
рија Србије могла би да представља освежење и опомену да српска историографија није још 
довољно квалитетно истражила неке важне проблеме који припадају овом повесничком 
питању. требало би имати на уму да је реч о једном целовитом прегледу, које, као такво, 
носи низ добрих и лоших решења.

Монографија, према замишљеној периодизацији аутора, подељена је на три дела: 
Побуњени пашалук, Вазална Кнежевина и Независна Србија. Ауторову периодизацију под-
ржао је у “Предговору” Драгољуб Живојиновић. Аутор није дао никакво образложење за 
овакву поделу и избегао је да стави године у насловима поглавља. Хронологија трећег дела 
није спорна, али јесте првог дела, чиме се доводи у питање и почетна година другог периода. 
Аутор започиње историју Побуњеног пашалука са 1798, а завршава са 1839. годином. Обе 
су године спорне, не само са опште историје Србије 19. века, већ и са историје дипломат-
ских односа Кнежевине Србије. Будући да аутор није изнео никаква објашњења за овакав 
поступак, то се у дискусију о овом питању нећемо упуштати, осим што ћемо нагласити да 
опредељење за 1798. годину нема ниједан озбиљан разлог, а да је 1839. година велики про-
машај, јер de facto Београдски пашалук не постоји после 1830 – 1833, а de jure он постоји до 
1878. године. историја вазалне Кнежевине Србије почиње са 1830. или 1833, а не са 1839. 
годином. Зачуђујуће је и то да је први део опширнији од остала два дела књиге, а разлог томе 
је тај што је Поповић искључиво писао о настанку нововековне српске државе, а не о њеној 
дипломатији у одељку Побуњени пашалук.

Овај преглед дипломатске повести Србије обрађује, пре свега, четири целине: добијање 
хатишерифа (1829, 1830, 1833, 1838), Берлински уговор (1878), тајну конвенцију (1881, 1889) 
и балканске уговоре уочи Балканских ратова (1904, 1912). Прва, трећа и четврта целина 
описане су опширно, друга знатно мање. Прва је писана на основу истраживања Михаила 
Гавриловића, друга Васиља Поповића, трећа Гргура јакшића, а четврта је само део самос-
талног пишчевог виђења проблема. Вредно је помена да је аутор изнео негативно мишљење 
о тајној конвенцији и српским посленицима на овом послу, иако је искључиво користио 
Гргура јакшића чији је закључак о конвенцији позитиван. Сви остали догађаји су приказани 
знатно несадржајније и не пружају нова сазнања, нити нуде нове чињенице или истражи-
вачке резултате. Књига је писана на основу добро познате грађе, изузетак су два-три случаја 
коришћења неколико докумената из приватног породичног поседа.
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Кад је реч о првом делу, Побуњеном пашалуку, ваља нагласити да се аутор ослонио искљу-
чиво на Михаила Гавриловића, не наводећи осталу литературу коју је неспорно користио, 
нпр. моју Кнежевину Србију (1830-1839), Београд, 1984, одакле је преузео називе за хатише-
рифе, Први, Други, трећи и Четврти, употребивши ове називе у насловима. Методолошки 
поступак аутора о почецима дипломатске историје Србије изазива сумњу пошто у другом 
делу књиге наилазимо на одељак “Постављање основа спољне политике Србије”, у којем 
приказује Гарашаниново “Начертаније” а, потом, тек за друге владавине кнеза Михаила, 
пише о “припремама активне политике Србије на Балкану”! Овакав ауторов однос према 
спољној политици Србије намеће питање, да ли је у Побуњеном пашалуку уопште било усло-
ва за вођење дипломатске политике? Можда би у овоме требало потражити одговор зашто 
аутор није дао закључну оцену о хатишерифима и стицању аутономије, а јесте о Берлинском 
конгресу и независности. 

Поповић је много страница посветио унутрашњој политици, побунама, немирима, сме-
нама династија, раду правосуђа и тсл. што је  пореметило основни ток излагања и одвело га 
у други, нежељени, правац. и, уместо да занемари унутрашњу политику, а то није било ни 
мало тешко, аутор је занемарио неке важне теме из дипломатске повести. ево примера. Аутор 
не пише ништа о институцији капућехаје и о личностима који су се тим послом бавили, 
ништа о нашим конзулатима у турској (осим године отварања), ништа о нашим дипломат-
ским представницима у иностранству и, ни једне речи, о нашим дипломатима, њиховим 
способностима и начину рада, било да је реч о министрима спољних послова, било да  је 
реч о дипломатским представницима на страни, било да је реч о конзулима у турској (као 
изузетак могло би се навести описивање општих догађаја и учешће појединаца у њима). Ово 
је не мали недостатак овог прегледа дипломатске повести Србије.

Бесмислено је указивати на застарелост изнетих чињеница, погледа и сазнања, којих има 
превише. Као илустрацију наводимо само неке. Боравак Матије Бана код владике Петра II 
одавно је оспорен; о Гарашаниновом “Начертанију” од раније су изнета другачија мишљења 
и нова издања самог документа; генерал Черњајев је личност која припада војној, а не дипло-
матској историји; да смо дуго живели у подређеном положају (1798 – 1878) и потом ушли 
“неприпремљени, изненадно, као изнебуха” у независност; да је дипломатији балканских 
ратова придат већи простор и значај него дипломатији Првог светског рата; да је уједињење 
југословена приказано више идеолошки него историографски (један од поднаслова носи 
назив: “Политика уједињења свих Југословена из Србије и из Аустро-угарске”, подв. р. Љ); 
југословенском одбору је придат већи значај за уједињење него српској влади и српској војс-
ци. Књига се завршава констатацијом сасвим нетачном и неприхватљивом: “југословенски 
одбор објавио је 15. маја 1915. године свој југословенски програм, који је дефинисао наше 
ратне циљеве” (с. 594). Овим негирањем Нишке декларације, сасвим неумесним, Поповић 
је обесмислио целокупну борбу Србије за уједињење српског народа, касније још Словенаца 
и Хрвата. На лошији начин књига није могла бити приведена крају!

у ову категорију примедби спадају и оне које се односе на Обреновиће, сасвим неу-
месне и неприхватљиве. Виђење кнеза и краља Милана је на нивоу династијаша карађорђе-
вићеваца, далеко од праве историографије. ево шта пише аутор о том владару, за чије 
владавине је Србија стекла независност (Берлинском конгресу је писац посветио чак два 
поглавља!), добила наш најбољи устав, итд, итд: “рђав владалац, рђав Словен, рђав Србин, 
рђав човек, рђав супруг, он је био плаховита природа, неуравнотежена личност, болесно 
заљубљен у самог себе” (с. 464). А тајна конвенција је “дело једног болесног владаоца” 
(с. 473).
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Аутор није вршио самостална истраживања у архивима и само је делимице користио 
објављену архивску грађу. Али, слабије од тога је коришћење литературе. Писац је спорадич-
но употребио литературу публиковану до краја 50-тих година 20. века, потом ништа све до 
1988. и 1998. године. Понекад цитира неки новински чланак, а занемарује изузетно значајне 
књиге о конкретној теми (нпр. када пише о уговору са Црном Гором 1866), и слично. Није 
само неприхватљив ауторов избор историографа чијим се делима служио или није служио, 
већ и одабир дела једног те истог историографа, чију једну књигу користи а остале не, као што 
је случај са Љиљаном Алексић, Михаилом Војводићем и другим. руска литература сасвим је 
занемарена, али ништа боље није ни са другом страном литературом, у чему му је Дебидур 
и даље неприкосновени путоводац. Као да је аутор имао аверзију према српској послератној 
литератури, чак и према најпознатијем издању, вишетомној Историји српског народа, или 
екмечићевом делу Стварање Југославије. Занемаривање, свесно или несвесно, намерно или 
ненамерно, значајних дела о спољној и дипломатској политици Србије најслабија је страна 
овог дела.  

и начин излагања је застарео, сличан оном који је трасирао Михаило Гавриловић с почет-
ка 20. века. Ако овоме додамо да је понекад аутор давао у изводу цела документа, а за тим није 
било посебне потребе, као у случају писма кнеза Милана Бењамину Калају, стиче се утисак 
да је реч о делу које је у српску историографију стигло са скоро целим веком закашњења.

и поред низа слабости ове Дипломатске историје Србије наведених у овом приказу, ваља 
указати и на једну добру особину аутора, који је књигу писао до последњих дана свог дугог 
живота. Без обзира на примедбе, она ће ући у историју српске културне баштине, али су се, 
са мало више пажње аутора, рецензената, писца предговора и одговорног уредника (сви су 
повесници), могле многе појединости исправити, непотребан текст избацити, очигледне 
грешке исправити и дело солидније припремити за штампу (исправити макар грешке у на-
слову поглавља, с. 170) и тиме учинити услугу овом познатом дипломати.

радош Љушић
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Протокол и Регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године, Историјски 
институт, Београд, 2010, приредио Радомир Ј. Поповић, 336.

Протокол Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године представља један од најзна-
чајнијих извора за историју Првог српског устанка. Важност овог списа уочена је још сре-
дином 19. века када је у српској образованој јавности почела да се развија свест о значају 
сакупљања усмених и писаних извора из раздобља које је већ тада сматрано одсудном пре-
кретницом у српској историји. Стога је овај историјски спис први пут штампан већ 1868. 
године. рано публиковање Протокола спасло је овај извор од трајног уништења с обзиром 
на то да је оригинални текст који се чувао у Народној библиотеци спаљен током бомбар-
довања 6. априла 1941. године.    

Најзаслужнији за прво издање Протокола били су Никола Крстић, председник 
историјског одсека Српског ученог друштва и Милорад Поповић Шапчанин, писац и писар 
у Министарству просвете. Крстић је написао кратак предговор у којем је указао на значај 
Протокола, а Шапчанин је поред коректуре текста саставио и регистар најважнијих појмова 
који се у овом спису  спомињу. 

Хитрост с којом је Протокол штампан сачувала је овај извор од пропасти, али је за по-
следицу имала и извесне недостатке у приређивању који су уочени убрзо по изласку из 
штампе. Приређивачке интервенције нису нигде назначене, а регистар овог издања не пружа 
добар увид у садржину Протокола. Стога се одавно појавила потреба за новим, стручним 
приређивањем овог важног историјског извора. тог посла се коначно подухватио радомир ј. 
Поповић, који већ има искуства у објављивању историјске грађе о Првом српском устанку, 
пошто је пре неколико година приредио спис Лазара Арсенијевића Баталаке о Карађорђу. 

уз ново издање Протокола Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године први пут је 
штампан и Регистар од 1808. до 1812. године. Овај спис, једини те врсте из доба Првог српског 
устанка, до сада је био непознат јавности. Протокол и Регистар, који чине органску целину 
и који су до средине 19. века заједно чувани у Суду Окружија шабачког, раздвојени су 1856. 
када је Протокол привремено уступљен Друштву српске словесности ради проучавања, а 
наредне године предат Народној библиотеци. Регистар је из Шабачког суда послат на чување 
Државној архиви у Београду 1902, у којој се и данас налази (у међувремену је, од 1969. до 
1976. чуван у историјском архиву у Шапцу).  

Заједничко издање Протокола и Регистра открива нам да у прво издање Протокола нису 
ушли сви његови делови. Наиме, у Регистру је наведено више од 200 деловодних бројева за 
1812. годину којих нема у првом издању Протокола. С обзиром на то да оригинални спис 
Протокола више не постоји, приређивач је уложио знатан напор да на основу деловодних 
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бројева из Регистра реконструише наставак Протокола. упоређивањем деловодних броје-
ва ова два списа уочљиве су значајне разлике међу њима; до њих је дошло грешком писара 
или првог приређивача. Стога је Поповић поред оригиналних бројева у Протоколу унео 
и одговарајуће бројеве из Регистра и тако овај извор учинио употребљивим. Као прилог 
новом издању Протокола Шабачког магистрата Поповић је објавио и документ о уређењу 
Шабачког суда из 1811. године. Приређивач је саставио и речник мање познатих речи и пој-
мова; ово издање, поред првобитног Шапчаниновог регистра, садржи и именски, географски 
и регистар институција. За разлику од првог, ново издање је штампано Вуковом азбуком и 
у складу са савременим правописом. 

у 1194 деловодна броја Протокола садржан је петогодишњи рад Шабачког магистра-
та за време Првог устанка. Овај државни орган је имао надлежности суда и полиције. из 
Протокола сазнајемо да је решавао кривичне спорове и прекршаје, грађанске парнице, во-
дио рачуна о комуналном реду и прикупљању пореза, издавао пасоше, прогонио хајдуке, 
утврђивао међе између села и тд. Обиље података о политичкој управи и разним аспектима 
социјалног и економског живота које Протокол Шабачког магистрата пружа чини га не-
заобилазним извором у проучавању друштвене историје Србије у првој половини 19. века. 

радомир ј. Поповић је уложио велики труд и знање у приређивање Протокола и Регистра 
Шабачког магистрата.  Бројне приређивачке интервенције и објашњења, као и помоћна 
средства у виду речника и регистара, знатно олакшавају коришћење овог драгоценог ис-
торијског списа. Протокол Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године, који је и до сада 
био коришћен у историјској науци, захваљујући Поповићевом труду сада је постао знатно 
доступнији припадницима историчарског еснафа.

Александра Вулетић
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Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, 
Српска књижевна задруга, Београд, 2011, 558.

Након Мајског преврата 1903. године покренут је процес чији је циљ био да затре сећања 
и кривотвори слику о династији Обреновић. Процес је пренет и у историографију, која је о 
последњим Обреновићима доносила суд из перспективе периода после Мајског преврата и 
тако створила, не само нетачну слику о Обреновићима, већ и неосновану слику “нове ере”, 
која је наступила доласком Карађорђевића на престо. Поједностављена и често стереотипна 
слика краља Милана и краља Александра Обреновића и “непожељне” теме у педесетого-
дишњем марксистичком приступу историографији, утицале су на одржавање неоснованих 
историјских тумачења. Књига Сузане рајић о краљу Александру је показала да је преиспити-
вање прошлости и приказивање неких до сада свесно или несвесно прећуткиваних догађаја 
једини исправан начин у трагању за тешко докучивом историјском истином. Лишена динас-
тијских или партијских предрасуда минулих времена, Сузана рајић је била у могућности да 
критички испита и сагледа не само живот краља Александра, већ и једног од најважнијих 
периода наше прошлости. Када се књига сагледа у целини одговарајућег историјског конте-
кста види се да то није само животни пут и историја кратке владавине краља Александра, 
већ и историја политичких, финансијских, друштвених и спољнополитичких слојева Србије 
краја 19. и почетка 20. века, те читава политичка култура једног периода.

Свеобухватност и комплексност коју захтева писање биографије једног владара имали су 
дестимулативан утицај на истраживаче који су опрезно заобилазили ову занимљиву и веома 
захтевну тематику. један од отежавајућих проблема за писање биографије краља Александра 
је уништена архива, коју су чиниле хартије краља Милана и краља Александра. Представници 
елите, савременици краља Александра, били су веома ревносни у уклањању доказа о тајнама 
које су могле да им униште каријеру. Нажалост, то није јединствен случај у српској историји. 
Сетимо се кнеза Михаила и уништавања његове архиве, која је спаљена, а по сведочењима 
савременика дим се видео данима. Сузана рајић је веома исцрпним и истрајним радом успела 
да истражи десетине архивских фондова, збирки и заоставштина похрањених у домаћим 
и страним архивским институцијама и библиотекама. Ауторка је показала да се историја 
Србије и њених владара не може приказати без коришћења иностране грађе, посебно оне 
која се односи на политику великих сила које су биле најзаинтересованије за Балкан, русије 
и Аустро-угарске. Од огромног и неизмеривог значаја је чињеница да је Сузана рајић при-
ликом писања ове монографије прва користила грађу руских архива. реч је, између осталог, 
о исцрпним дневним извештајима руских представника у Србији, забелешкама и преписци 
руског министра иностраних дела, те односу и везама између руске тајне полиције на Балкану 
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и српског двора. Ауторка је на бројним примерима показала да је домаћа историографија, без 
релевантне грађе руских архива, о појединим проблемима само нагађала и посредним путем 
изводила често неосноване закључке. Комбинацијом грађе домаће и руске провенијенције, 
те изворних података из бечких архива и објављених збирки докумената из француског и 
немачког министарства иностраних дела, са мемоарском литературом и штампом, ауторка 
је успела да осветли једно време и успешно прикаже лик и улогу краља Александра у њему.

Књига је подељена у четири веће, хронолошки конципиране, целине. Веће целине по-
дељене су на мање, у оквиру којих је заступљен тематски начин излагања. Сузана рајић је 
веома успешно осветлила одрастање и долазак на власт првог српског владара рођеног на 
престолу и усмерила читаоца да потражи одговор на питање шта је то било од пресудног 
значаја да период владавине краља Александра буде обележен тако бурним, политичким 
и друштвеним превирањима. указујући на одрастање краља Александра као “сирочета са 
живим родитељима”, ауторка није превидела важне психолошке моменте које детињство 
може да остави на каснији животни период једне личности. Највећу одговорност за несрећно 
краљево детињство, пише ауторка, морали би да понесу лично родитељи. Краљ Милан и 
краљица Наталија били су људи снажних политичких амбиција. у њиховим немилосрдним 
сударима, често је сагоревао емотивни однос према сину. После абдикације краља Милана, 
на плећа краља од дванаест и по година ставља се велики терет: вођење земље, а са њим и 
очување династије. Одлазак оца и мајке из земље и намесници који су пратили сваки краљев 
корак са будном пажњом (његови разговори у двору су прислушкивани, а писма отварана) 
доста су утицали на краљево сазревање, највише емотивно.

узроци државног удара којим се краљ Александар 1893. године прогласио пунолетним, 
у историографији нису посматрани адекватно. Закони о удаљавању краљевих родитеља из 
Србије, без обзира на околности под којима су настали, вређали су права владара. Краљ се 
надао да ће преузимањем власти заувек престати да буде жртва оних који су узели слободу да 
одлучују о његовој судбини и судбини његових родитеља. Ауторка није пропустила да укаже 
на важну чињеницу, да је државни удар био једна у низу незаконитости, које су починиле 
радикалске владе, у периоду 1889 – 1892, као и либерална после тога. Пишући о схватањима 
политичких партија у Србији у 19. веку, о улози уставног владара, Сузана рајић напомиње 
да су све оне хтеле да у владару нађу средство за испуњење страначких жеља и намера. 
из таквог става, напомиње ауторка „проистиче логично питање – како је владар могао да 
постане координатор у сузбијању партијских „претераности“, када су се партије највише 
сукобљавале у схватању његове улоге у уставном поретку земље?“. Насупрот тенденцијама 
да је било каква улога владара у уставној држави противна духу уставности, наводи ауторка, 
стајале су аутократске тенденције владара да улази у поље рада судства, законодавства и 
администрације. Непостојање „средине“ било је проузроковано изостанком континуите-
та у спровођењу уставне праксе, која би сама створила „идеалног“ владара. Постојање две 
крајности на политичкој позорници Србије водило је унутрашњој нестабилности, за коју 
одговорност не сноси само краљ Александар, већ и сви политички чиниоци заједно. 

Сузана рајић је показала да се историја Србије и њених владара не може написати без 
одговарајућег спољнополитичког оквира. Питање аустрофилске или русофилске политике 
отварало је неминовно питање сукоба истока и Запада, русије и Аустро-угарске. Покушај 
балансирања и способност краља да маневрише у мери која је била могућа, приближавања 
час једној, час другој великој сили, детаљно је истражен. Ситуација на спољнополитичкој 
сцени крајем 19. и почетком 20. века, став русије и Аустро-угарске око одржавања statusa 
quo на Балкану и готово немогући договор балканских држава о сарадњи, само су неки од 
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доказа да је Србија на челу са краљем Александром дала свој максимум на пољу спољне и 
националне политике.

Ауторка је настојала да краљеве потезе објасни у општем контексту како унутрашње 
тако и спољнополитичке природе, које су неминовно довеле до краја династије Обреновић. 
Стојан Новаковић је констатовао да је српски народ хиљаду година живео на земљишту кла-
сичне аутократије у европи и да се наслеђе од римског империјализма, преко византијског 
и турског, најпосле и руског, пренело преко Немањића, до Карађорђа, Милоша, Милана и 
Александра Обреновића, у 20. век. Овде постављамо питање: да ли се таквог наслеђа неко 
друштво може ослободити преко ноћи? Мајски преврат је био само кулминација кризе јаких 
политичких и социјалних превирања, на које се надовезало нерешиво национално питање. 
Ауторка се са правом пита: који је од дугогодишњих државних чиновника и функционера  
који су покренули заверу могао да спере са себе одговорност за тешке прилике у земљи? Било 
је једноставније анатемисати једну личност, него преузети колективну одговорност. историја 
је показала да сваки владар може изгубити снагу не само због сопствених погрешака, већ 
чешће због погрешака и необузданих страсти своје околине. 

Живот и владавина краља Александра трајали су кратко – непуне три деценије. Са два-
наест и по година постао је краљ, са шеснаест је преузео власт, а са непуних двадесет се-
дам је био убијен. Сузана рајић је објективном анализом приказала личност и дело краља 
Александра и целу епоху у којој је живео. изузетан допринос ове монографије јесте потпуно 
ново научно виђење, не само владавине последњег Обреновића, већ и историје Србије у том 
периоду.

Данко Леовац
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