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Предговор тематском делу часописа
посвећеном мемоарским записима Николе Крстића

Ни ко ла Кр стић (Вац, Угар ска 1829 – Бе о град, 1902) шко ло вао се у род ном гра-
ду, Сен тан дре ји. На Пе штан ском уни вер зи те ту сту ди рао је фи ло зо фи ју и пра ва. 
Сту ди је пра ва окон чао је 1853, а већ сле де ће го ди не од бра нио је док то рат. Ви со ке 
ква ли фи ка ци је би ле су му од лич на пре по ру ка за по сао у Кне же ви ни Ср би ји. У 
Бе о град је пре шао чим је за вр шио фа кул тет и од мах је до био ме сто про фе со ра 
на Ли це ју. На тек отво ре ној ка те дри пре да вао је ен ци кло пе ди ју пра ва и исто ри-
ју за ко но зна ња. У Ми ни стар ство уну тра шњих де ла пре ла зи 1862. го ди не, где је 
по ста вљен за на чел ни ка По ли циј ског оде ље ња, а за тим од ла зи у суд ску стру ку, у 
Ка са ци о ни суд. Ту је про вео нај ве ћи део рад ног ве ка (1865–1884), а де вет го ди на 
је био пред сед ник истог су да (1875–1884). Кр стић је по том по стао члан, а 1894. 
пот пред сед ник Др жав ног са ве та, ма да је убр зо пен зи о ни сан. Од 1854. био је члан 
Дру штва срп ске сло ве сно сти, ка сни је и Срп ског уче ног дру штва и по ча сни члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је.

Обре но ви ћи су Кр сти ћа и ње го ве спо соб но сти ви со ко це ни ли. За то су ан га жо-
ва ли у не ко ли ко ди пло мат ских ми си ја. Ше зде се тих го ди на 19. ве ка по ма гао је кне зу 
Ми ха и лу у по сло ви ма од но са и са рад ње са Ма ђа ри ма, за вре ме кне за Ми ла на два 
пу та је по ста вљан за вла ди ног на род ног по сла ни ка (1873. и 1874/5). Краљ Ми лан 
га је 1889. по ста вио за јед ног од ста ра ла ца има ња кра ља Алек сан дра.

Обра зо ван и про ниц љив, Ни ко ла Кр стић је оста вио из у зет но дра го це не ме мо-
ар ске бе ле шке ко је је, са кра ћим пре ки ди ма, во дио три де сет пет го ди на (1859–1896). 
Исто ри ча ри су одав но оце ни ли Кр сти ћев днев ник као вре дан исто риј ски из вор 
и го то во да не ма ис тра жи ва ча ко ји га, у ма њој или ве ћој ме ри, ни је упо тре био у 
свом ра ду. Ко је су то осо би не ко је ове днев ни ке чи не то ли ко бит ним? За нај ва-
жни ју ка рак те ри сти ку ва ља из дво ји ти ви сок сте пен исти но љу би во сти у ка зи ва-
њи ма, не у о би ча јен за исто риј ске из во ре ме мо ар ског ка рак те ра. Са ве стан ви со ки 
др жав ни чи нов ник, до сле дан сво јим на че ли ма, одан за ко ни ма пре све га, Кр стић 
је био оштро ум ни по сма трач и стро ги кри ти чар број них не га тив них по ја ва у срп-
ском дру штву. Ма да пар тиј ски не ан га жо ван, он је по опре де ље њу био ли бе рал. Без 
на ро чи тих ам би ци ја за ка ри је ром, он је вр ло отво ре но из но сио сво је ми шље ње. 
Кр стић ни ка да ни је за у зи мао ис так ну но ме сто у по ли тич ком жи во ту, али се по 
свом по ло жа ју и обра зо ва њу мо же свр ста ти у он да шњу дру штве ну ели ту. Бли зак 
вла сти ма, био је од лич но оба ве штен о по ли тич ким зби ва њи ма. Све то чи ни ње го ве 
бе ле шке дра го це ним руд ни ком по да та ка за про у ча ва ње исто ри је Ср би је у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка.

Под лу пом ње го вог по сма тра ња на шла су се сва ва жна де ша ва ња од по ли тич-
ког и дру штве ног зна ча ја. Од ше зде се тих до де ве де се тих го ди на 19. ве ка од ви ја ла 
се јед на из у зет но ва жна ета па у про це су мо дер ни за ци је срп ске др жа ве и ње не 
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ема ци па ци је од Тур ског цар ства. Све те про ме не, пра ће не ра то ви ма, уве ћа њем 
др жав не те ри то ри је, устав ним ре фор ма ма, сме на ма на пре сто лу, би ле су пред мет 
Кр сти ће вих оп сер ва ци ја. Из ње го вог ви до кру га ни су иза шли ни пре о бра жај срп ске 
пре сто ни це од ис точ њач ког у европ ски град. Па жњу по себ но при вла че Кр сти ће ва 
све до чан ства о жи во ту, на ви ка ма и за ба ва ма срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не 
ели те. Ње го ва за па жа ња о ка рак тер ним цр та ма вла да ра и вла дар ки из ди на сти је 
Обре но вић оста ла су до да нас углав ном не ко ри го ва на.

За раз ли ку од дру гих ме мо ар ских из во ра, Кр сти ћев днев ник пру жа оби ље ма те-
ри ја ла за из у ча ва ње сва ко днев ног жи во та Бе о гра ђа на, дру штве ног мо ра ла и вред-
но сти ма он да шњег вре ме на. При ја тељ ство, љу бав, же не, брак, про во да џи са ње, 
про сид бе, ро ђе ња, кр ште ња, са хра не, кар та ње, ал ко хо ли зам, про сти ту ци ја – те ме 
су  ко је ће па жљи вом ис тра жи ва чу ко ри сно по слу жи ти у ре кон стру и са њу при ват-
но сти и мен та ли те та јед ног дру штва.

Ве ли ки срп ски до бро твор ко ји је на осви ту 20. ве ка сав свој име так за ве штао 
Срп ској кра љев ској ака де ми ји, ис тој је оста вио и сво ју ру ко пи сну за о став шти-
ну. По сле јед ног сто ле ћа, за хва љу ју ћи ини ци ја ти ви Ра до ша Љу ши ћа, та да шњег 
ди рек то ра За во да за уџ бе ни ке и пре га ла штву при ре ђи ва ча Алек сан дре Ву ле тић 
и Ми ло ша Ја го ди ћа, Кр сти ће ве днев нич ке за бе ле шке (Јав ни и при ват ни жи вот) 
угле да ле су све тлост да на. У ин тер ва лу од 2005. до 2007. го ди не об ја вље но је осам 
књи га и не што ви ше од три хи ља де стра на штам па ног тек ста.

До ступ ност Кр сти ће вог днев ни ка струч ној и ши рој пу бли ци од из у зет ног је 
зна ча ја за исто риј ску и дру ге ху ма ни стич ке на у ке. Ти ме је знат но обо га ће на сфе ра 
об ја вље них исто риј ских из во ра, где за о ста је мо и у од но су на су се де, и у од но су на 
оста ле европ ске зе мље.  То нас је опре де ли ло да те мат ски део ча со пи са по све ти мо 
днев нич ким бе ле шка ма Ни ко ле Кр сти ћа и да ука же мо на њи хов ви ше стру ки зна чај. 

       
Уредништво
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Editorial to the thematic part of the journal dedicated
to the Nikola krstic’s memoirs notes

Nikola Krstic (Vác, Hungary 1829 – Belgrade, 1902) was educated in his native town, 
Szentendre. He studied philosophy and law at the University of Pest. In 1853 he  finished 
his law studies and already in the following year he successfully defended his PhD thesis. 
His high qualification was his recommendation for a job in the Principality of Serbia. He 
moved to Belgrade as soon as he had finished his studies and immediately got a profes-
sorship at the Lycée. At the newly established department, he taught the Encyclopaedia 
of Law and the history of legislation. In 1862 he moved to the Ministry of Interior, 
where he was appointed a Chief of the Police Department, and after that he started his 
judicial practice in the Appellate Court (Court of Cassation). He spent there the best 
part of his working life (1865–1884), and for nine years he was the president of the court 
(1875–1884). After that, Krstic became a member of the State Council, and in 1894 the 
Council Vice President, but he retired soon afterwards. From 1854 he was a member of 
the Society of Serbian Letters, later the Serbian Learned Society and an honorary member 
of the Serbian Royal Academy.  

The Obrenovic dynasty highly appreciated Krstic and his abilities. That is why they 
engaged him in several diplomatic missions. In the 1860s he assisted Prince Michael in 
the activities concerning relations and cooperation with the Hungarians. During the 
reign of Prince Milan he was appointed twice for a government deputy in the National 
Assembly (1873 and 1874/5). In 1889 King Milan appointed him as a guardian of the 
King Alexander estate.   

Knowledgeable and quite brilliant, Nikola Krstic left valuable memoir notes, which 
he, with short interruptions, had been keeping for thirty five years (1859–1896). For a 
long time the historians have appreciated the Krstic’s Diary as a valuable historical source 
and there is almost no researcher who has not, to some extent, consulted the Diary for 
their work. What are the characteristics that make it so important? As the most impor-
tant characteristic, we could distinguish a high degree of truthfulness of the narrative, 
unusual for memoirs as historical sources. A conscientious high state official, consistent 
to his principles, above all devoted to law, Krstic was a keen observer and a strict critic of 
many negative phenomena in the Serbian society. Although he was not actively engaged 
with any party, in essence, he was a liberal. Without being particularly ambitious in his 
career, he quite openly expressed his opinions. Krstic was never a distinguished figure 
in the political life, but his position and education ranked him among the social elite of 
that time. Close to the authorities, he was well informed about the political events. All 
this makes his notes a valuable source of information for studying the history of Serbia 
in the second half of the 19th century.  

The focus of his observation was all the important events of political and social 
significance. From the 1860s to the 1890s, a very important stage in the process of 
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modernization of the Serbian state and its emancipation from the Ottoman Empire was 
taking place. All these changes, accompanied by wars, the augmentation of the state ter-
ritory, the constitutional reforms, the frequent changes on the throne were the subject 
of the Krstic’s commentaries. He did not miss the transformation of the Serbian capital 
from an Eastern to a European city, either. The Krstić’s descriptions of the life, habits 
and pastimes of the Serbian political and intellectual elite are also of special interest. His 
observations about the character traits of the Obrenovic dynasty rulers and their wives 
have still remained largely uncorrected until the present day.   

Unlike other memoirs sources, Krstic’s Diary provides a treasure of material for study-
ing the everyday life in Belgrade, the social morality and values   of that time. Friendship, 
love, women, marriage, matchmaking, marriage proposal, births, christenings, funerals, 
alcoholism, prostitution – are the topics that may be useful to careful researchers in their 
reconstructing the private aspects and the mentality of a society.  

A great Serbian benefactor who bequeathed all his property to the Serbian Royal 
Academy at the dawn of the 20th century, Krstic also left his legacy of manuscripts to the 
same institution. A century later, thanks to the Rados Ljusic’s initiative, enthusiasm of 
the editors, Alexandra Vuletic and Milos Jagodic and the publisher, then the Institute for 
Textbooks, the Krstic’s Diary notes (Public and Private Life) saw the light of day. In the 
period from 2005 to 2007 eight books and more than three thousand pages of printed 
material were published.  

The availability of Krstic’s Diary to the professional and general public is of paramount 
importance for history and other humanities. It is a rich contribution to the  historical 
sphere of the published sources, in which we are lagging behind our neighbours and other 
European countries. That is why we chose to dedicate a part of the journal to the Nikola 
Krstic’s Diary notes and to highlight their manifold significance. 

Editorial Board  
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ПРИВАТНО И ЈАВНО У ДНЕВНИКУ НИКОЛЕ КРСТИЋА.
ДНЕВНИК НИКОЛЕ КРСТИЋА КАО ПРИМЕР УНУТРАШЊЕГ 
ДИЈАЛОГА СРПСКОГ ИНТЕЛЕКТУАЛЦА 19. ВЕКА ИЗМЕЂУ 

ПОЖЕЉНОГ МОДЕЛА И СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА

Ап стракт: У тек сту се тре ти ра ју пи та ња по де ле на при ват ну и јав ну сфе ру у Днев ни
ку Ни ко ле Кр сти ћа, ко ји је ко ри шћен као при мер за ана ли зу уве ре ња и схва та ња срп ског 
ин те лек ту ал ца 19. ве ка. Чи ње ни ца да је Кр стић за у зи мао ви со ке по ло жа је у др жав ној 
хи је рар хи ји, да је био обра зо ван и иму ћан, да ва ла му је и од ре ђе ну моћ да од ре ђу је шта 
је исти на, ис прав но и по жељ но у окви ру др жа ве, дру штва и по на ша ња по је дин ца. Иако 
је на сто јао да жи ви по тим обра сци ма, че сто је од сту пао од утвр ђе ног мо де ла и ти ме је 
са мо, још јед ном, по ка зао ко ли ко је гра ни ца из ме ђу при ват не и јав не сфе ре у жи во ту 
сва ког по је дин ца би ла ве штач ка и ствар кон струк ци је.

Кључ не ре чи: при ват но и јав но, срп ски ин те лек ту а лац у 19. ве ку, зна ње, моћ, кон
струк ци ја.

* * *

У срп ској днев нич коме мо ар ској ли те ра ту ри 19. ве ка мо жда не по сто ји ру
ко пис ко ји та ко ја сно под у пи ре пред ста ву са вре ме ни ка да се жи вот по је дин ца 
од ви ја у две обла сти, у при ват ној и јав ној, као што је то слу чај са Днев ни ком 
Ни ко ле Кр сти ћа.1 Иде ја о по сто ја њу две сфе ре људ ског жи во та, као одво је них 
обла сти и су прот ста вље них ка те го ри ја, про из вод је мо дер ног до ба и ве зу је 

1 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 7194–7214; Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I–II, 
при ре ди ли А. Ву ле тић и М. Ја го дић, Бе о град, 2006. О Ни ко ли Кр сти ћу и ру ко пи су ви де ти: А. Ву ле тић, 
М. Ја го дић, Пред го вор, нав. де ло, I, 5–18.

УДК: 94(497.11)''18''(093.3); 
34:929 Крстић Н. (093.3)
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се, пре све га, за об ли ко ва ње јав но сти и јав ног мње ња у за пад ној кул ту ри, док 
је по јам при ват но сти и ра ни је био по знат, али ис кљу чи во у сми слу ин ди ви
ду ал ног, лич ног и ин тим ног до жи вља ја све та. то ком 19. ве ка ова иде ја је на 
вр хун цу, има сна гу образ ца и „исти не» да је под руч је ра да, по ли ти ке, про фе
си је, дру штве ног ан га жма на, као под руч је јав ног де ло ва ња, ја сно раз дво је но 
и оме ђе но од све та до ма и по ро ди це ко ји, пре ма овој по де ли, при па да ју при
ват ном жи во ту. Упра во је ана ли за раз ли чи тих аспе ка та људ ске при ват но сти 
у про шло сти до би ла за мах то ком 20. ве ка са по ја вом но вих при сту па у ис тра
жи ва њу прођ ло сти, ко ји су се те ме љи ли на те о риј ским по став ка ма дру штве
них и ху ма ни стич ких ди сци пли на. У по след њим де це ни ја ма 20. ве ка по де ла 
на при ват ну и јав ну сфе ру је до жи ве ла број не кри ти ке. Оне су се од но си ле на 
оне по став ке у окви ру ли бе рал не по ли тич ке ми сли пре ма ко ји ма су све то ви 
по ли ти ке и ра да одво је ни од обла сти по ро ди це и до ма. Њој при па да ју же не и 
де це као по ли тич ки не бит ни су бјек ти.2  

По сто ји не ко ли ко раз ло га због ко јих је текст „Днев ни ка» Ни ко ле Кр сти ћа 
по го дан и зна ча јан за ана ли зу при ме не иде је о по де ље ним сфе ра ма, а да при
том чи ње ни ца да је сâм Кр стић по де лио днев ник на два де ла, на При ват ни и 
Јав ни жи вот, не спа да у нај бит ни је, иако је нај ви дљи ви ји.3 Кр сти ће во обра
зо ва ње и ду го го ди шње ви со ко ме сто у чи нов нич кој хи је рар хи ји Кне же ви не/
Кра ље ви не Ср би је (про фе су ра, упра ва, суд ство, не ко ли ко ва жних спољ но по
ли тич ких ми си ја) озна ча ва ју га као лич ност ко ја је по се до ва ла раз ли чи те вр сте 
мо ћи. Ње го во обра зо ва ње и по ло жај под ра зу ме ва ли су, пре све га, по се до ва ње 
од ре ђе них зна ња. Моћ зна ња и ин фор ма ци ја из раз ли чи тих на уч них ди сци
пли на има ли су ве о ма ва жно ме сто у кре и ра њу све сти по је ди на ца ко ји су 
при па да ли обра зо ва ним сло је ви ма дру штва, па и срп ског. та моћ им је до пу
шта ла да се у од но су на свет око се бе че сто по ста вља ју као ар би три и ту ма чи 
исти не, да од лу чу ју шта је ис прав но и по жељ но за јед ну др жа ву и дру штво и, 
су прот но од то га, шта ни је исти на, ни је ис прав но и ни је по жељ но. Упу ће ност 
и мо гућ ност уви да у по ли тич ке при ли ке да ва ла им је пра во ту ма че ња по ја ва 
и да ва ња по ли тич ких и дру штве них ко мен та ра. тре ћа ка ри ка би ли су но вац и 
имо ви на, ко ју је Кр стић го ди на ма сти цао и ко ји су под у пи ра ли дру штве ну моћ 
ко ју је имао. Она их је на из ве стан на чин и оба ве зи ва ла да ре ги стру ју по ја ве у 
др жа ви и дру штву ко је су су прот ста вље не оно ме што је пре ма кри те ри ју ми ма 
зна ња и исти не сма тра но за ис прав но, по жељ но и до пу ште но. Осим то га, за 
ана ли зу фе но ме на по де ле на при ват ни и јав ни жи вот у Кр сти ће вом Днев ни ку 
је ва жно и то што он ни је имао ве ћих по ли тич ких и књи жев них ам би ци ја. Пи
са ње Днев ни ка је за по чео без убе ђе ња у соп стве ну ми си ју ко је се че сто ја вља 
у ме мо а ри ма и днев ни ци ма срп ских по ли ти ча ра у 19. ве ку. 

2 Оп шир ни је: А. Сто лић, Род ни од но си у „цар ству по де ље них сфе ра”, При ват ни жи вот код Ср ба у 
19. ве ку, ур. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, Бе о град, 2006, 91–94.

3 Днев ник. Јав ни жи вот, I–III, Бе о град, 2005/2006; Днев ник. При ват ни жи вот, I–II, Бе о град, 2006. 
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У срп ској ме мо а ри сти ци 19. ве ка би ло је до ста лич но сти из све та по ли ти
ке ко је су за со бом оста ви ле сто ти не ис пи са них стра на ме мо а ра, днев ни ка и 
успо ме на. На ве ди мо са мо при ме ре Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, Вла да на Ђор ђе ви
ћа, Ми ла на Пи ро ћан ца, Ђор ђа Си ми ћа. За ве ћи ну ових по ли ти ча ра и ауто ра 
днев ни ка је, осим у слу ча ју Вла да на Ђор ђе ви ћа, ка рак те ри стич но да их ни су 
пи са ли због књи жев них ам би ци ја. Они пред ста вља ју сва ка ко ва жне из во ре за 
ту ма че ње про шло сти, али  и за од ре ђи ва ње ме ста и спе ци фич ног по ли тич ког, 
дру штве ног и етич ког по зи ци о ни ра ња ин те лек ту а ла ца и обра зо ва них љу ди 
на по ло жа ји ма у др жав ној упра ви то ком 19. ве ка ко ји су че сто, не моћ ни да се 
су прот ста ве ауто ри те ти ма и свим по ја ва ма ко је су ви де ли као сла бост и бо лест 
бу ја ју ћег др жав ног ор га ни зма, јер би то угро зи ло њи хо ву ба зич ну ег зи стен
ци ју, сво је ми шље ње пре пу шта ли стра ни ца ма днев ни ка. 

Ни ко ла Кр стић је оти шао ко рак да ље. Ма ли број ауто ра се, на та ко не при
кри вен и екс пли ци тан на чин као он, ба ви ло со бом и соп стве ним “ја” а не сли
ком о се би код дру гих љу ди. то је по себ но уоч љи во на стра ни ца ма по све ће ним 
при ват ном жи во ту. По ре ђе ње са обим ним ру ко пи си ма Вла да на Ђор ђе ви ћа, 
у пот пу но сти окре ну тог ути ску ко ји же ли да оста ви на дру ге љу де или са мог 
се бе, или Ђор ђа Си ми ћа и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, ко ји су пред ност да ва ли 
“јав ном”, чи ни Кр сти ћев ру ко пис мо де лом за по ку шај кон струк ци је соп стве
ног иден ти те та пу тем пи са ња и бе ле же ња. Ово је би ло јед но од оп штих ме ста 
ме мо ар скоднев нич ке про зе европ ског 19. ве ка.4 та ко се ду го раз до бље Кр
сти ће вог бред брач ног жи во та, су де ћи пре ма стра ни ца ма ње го вог днев ни ка, 
пре тво ри ло у по ку шај ус по ста вља ња сво је вр сног над зо ра над са мим со бом. 
За хва љу ју ћи спе ци фич ној по тре би за лич ним “са мо у ви дом” мо гу да се са гле
да ју мно ги фе но ме ни ко ји су би ли са став ни део кон цеп та бра ка, по ро ди це, 
при ја тељ ства, срод нич ких ве за, пол них и род них од но са у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка.

При ли ком ус по ста вља ња гра ни це из ме ђу “јав ног” и “при ват ног” Кр стић, 
на пр ви по глед, ни је имао ни ка кву ди ле му: јав но је би ло оно што се ти ца ло 
др жа ве, по ли ти ке, ди на сти је, вла да ра, дво ра, за па жа ња о ко лек тив ним на ра
ви ма, ко ја су увек по сма тра на у од но су на пи та ња од др жав ног или дру штве
ног зна ча ја, као и лич на укло пље ност у свет јав ног, од но сно ње гов  по сао и 
прав нич ка стру ка. При ват но је би ло у ве зи с ње го вим од но си ма са же на ма, 
при ја те љи ма и по зна ни ци ма, нов цем, да ри ва њем и оним што је сма трао за 
ду бо ко ин тим но. Чак и у пр вим све ска ма Днев ни ка, у ко ји ма ни је раз дво јио на 
по себ не све ске свој јав ни и при ват ни жи вот, текст је ја сно по де љен на до га ђа је 
из “јав не” сфе ре, ко је је увек пр во за пи си вао, да би по том за бе ле жио оно што 
је сма трао ва жним за свој при ват ни жи вот. 

Ме ђу тим, већ и у пр вим за јед нич ким све ска ма, а по себ но ка сни јих го ди на 
ка да је во дио одво је не бе ле шке за јав ни и при ват ни жи вот, мо же се уочи ти да 

4 Исто ри ја при ват ног жи во та, 4, при ре ди ли Ф. Ари јес и Ж. Ди би, Бе о град, 2003, 371.



18 СрПСКе СтУДИЈе  II / SerbIan StudIeS II  

је та гра ни ца вр ло про пу сна, да из ми че по ку ша ју и на сто ја њи ма ства ра ња две 
одво је не, ко хе рент не це ли не. Мно ге те ме ко је је Кр стић сме стио у јав ни до
мен при па да ле су кон струк ци ји по де ље них сфе ра, од но сно пре ма тој по де ли, 
до ме ну при ват ног. Ако би се Кр сти ће ви ко мен та ри о вла дар ским бра ко ви ма 
(кне за Ми ха и ла и кне ги ње Ју ли је, кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је) мо гли 
свр ста ти у јав ни до мен, јер се ра ди ло о пи та њи ма од др жав ног ин те ре са, мно ге 
ин тер пре та ци је по ја ва у дру штву за ди ру ду бо ко у оно што је сма тра но до ме
ном при ват ног. Пре ци зни је, њи хо ва ту ма че ња су за сно ва на на пред ста ва ма о 
јав ној уло зи му шка ра ца и при ват ној же на. Ме ђу тим, је дан број Кр сти ће вих 
бе ле шки се опи ре овом на сто ја њу и за то се као ре зул тат по ја вљу ју за пи си о 
при су ству, до при но си ма и зна чај ној уло зи же на у јав ном жи во ту, ко је је он 
нај че шће за пи си вао у све ске о при ват ном жи во ту.  та да се зна чај и уло га же на 
увек по ве зу ју са ин тер пре та ци јом пре ма ко јој су же не де тер ми ни са не сво
јом пол но шћу и спе ци фич ном „при ро дом”. та ко је 1866. го ди не ви део Ан ку 
Обре но вић као „да ро ви ту жен ску ко ја уме би ти мно го љу ба зна, оба ра чо ве ка, 
и да је у мла ђим го ди на ма би ла у при ли ка ма, др жим да је мо гла ве ли ку ро лу 
игра ти, ако је сен зу ал ност не би за не ла”.5 Су прот но од то га, у јав ним по сло ви
ма по твр ди ле су се оне ко је су се уда љи ле од сво је „при ро де”. По во дом смр ти 
Пер си де Пин те ро вић, ви ше го ди шње на став ни це и управ ни це Ви ше жен ске 
шко ле, Кр стић је за пи сао: „Би ла је раз бо ри та жен ска. Ма да ни је би ла ви со ко 
шко ло ва на, ипак је вла да ла пе ром као му шка гла ва…сми шље на, пра вич на, без 
ика квих стра сти.”6 Кра љи ца На та ли ја је про пу сти ла при ли ку да бу де „уми
ља та, по пу стљи ва, да уме да  про бу ди кра ље ву љу бав и да је за др жи”.7 Мно го 
је ова квих при ме ра на сто ти на ма стра на Днев ни ка и у ве ћи ни за пи са жен ско 
уче шће у јав ном жи во ту Кр стић тре ти ра на сли чан на чин. 

Као обра зо ван, про све ћен и у пра во упу ћен чо век, Ни ко ла Кр стић је имао 
ја сан, не га ти ван став пре ма би ло ка квој вр сти на си ља, по себ но над сла би ји ма, 
же на ма и де цом. Отво ре но га је за сту пао и о то ме је јав но го во рио, па као да 
ни је имао про блем са ус по ста вља њем ре ла ци је из ме ђу мо рал ног и фи зич ког, 
што је, та ко ђе, био са став ни део пред ста ва о зна њу о чо ве ку као осно ви за 
гра ђе ње “мо рал ног” дру штва.8 Ме ђу тим, не ки ње го ви за пи си у При ват ном 
жи во ту, ко ји се од но се на нај ин тим ни је до жи вља је, да нас мо гу да по слу же као 
све до чан ство да се “про све ће ност” Ни ко ле Кр сти ћа сма њи ва ла што је же на 
са ко јом је до ла зио у кон такт би ла ни жег дру штве ног ста ту са. Пра ви ла по на
ша ња пре ма же на ма из ње го вог дру штве ног кру га или они ма чи ји су му же ви 
при па да ли том кру гу вид но су се раз ли ко ва ла у од но су на на чин оп хо ђе ња 

5 Днев ник. Јав ни жи вот, I, 28.

6 Днев ник. При ват ни жи вот, III, 194.

7 Днев ник. При ват ни жи вот, III, 204.

8 Исто ри ја при ват ног жи во та, 4, 373.
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пре ма слу жав ка ма, пра ља ма и, ко нач но, де вој чи ца ма про сти тут ка ма.9 Ње го ва 
по сту па ња ука зу ју да је вр ло ни јан си ра на ска ла по на ша ња у хи је рар хи ји род
них од но са има ла и сво ју со ци јал ну, да кле “јав ну”, ди мен зи ју. Осим то га, ја сно 
је да је Ни ко ла Кр стић и по ред осе ћа ња гре ха због сво јих по сту па ка, а још 
че шће због сво јих не у спе ха, у ства ри ве ро вао да се по на ша у скла ду са “при
род ним по рет ком” ства ри. то је зна чи ло да је се бе до жи вља вао као осо бу ко ја 
је, ипак, кон тро ли са ла од нос из ме ђу оно га што је “про пи са но” и до пу ште но и 
оно га што се под ра зу ме ва ло у при ват ном жи во ту. 

Из ра же на по тре ба Ни ко ле Кр сти ћа да одво ји јав ни од при ват ног жи во та 
на ста ла је из јед ног ду бо ко ин тим ног раз ло га – љу ба ви пре ма су пру зи пре ми
ну лог при ја те ља ко ја га је не ко ли ко го ди на пот пу но оку пи ра ла. На број ним 
стра на ма Днев ни ка пом но је бе ле жио сво је љут ње, бес, про бу ђе не на де, за до
вољ ство. С вре ме ном, ка ко се уда ља вао од сво је љу ба ви, све се ви ше ба вио 
са мо по сма тра њем и све те же је успе вао да ус по ста ви гра ни цу из ме ђу “мо рал
ног” и фи зич ког, ко ја му ни је пред ста вља ла про блем у “јав ном” го во ру. Овај 
про цес са мо по сма тра ња омо гу ћио је Кр сти ћу да пре ва зи ђе осе ћа ње кри ви це, 
ка ја ње и да ре ла ти ви зи ра осе ђа ње не си гур но сти и страх од не у спе ха са мим 
чи ном за пи си ва ња.

     

THE PRIVATE AND THE PUBLIC IN THE 
NIKOLA KRSTIC’S “DIARY”

THE “DIARY” OF NIKOLA KRSTIC AS AN EXAMPLE OF AN 
INTERNAL DIALOGUE OF A 19th CENTURY SERBIAN INTELLECTUAL

BETWEEN A DESIRED MODEL AND EVERYDAY LIFE

Summary:

nikola Krstic’s Diary is an important testimony of not only the political and social life 
in Serbia in the second half of the 19th century, but also of the sphere of intimacy of an 
educated representative of the Serbian academic and administrative hierarchy. It contains 
a desirable model of a proper behavior both in the public sphere and everyday personal 
life, as well as the author’s ways to justify his own departure from the expected patterns. 
the analysis has shown that the division into categories of the private and the public often 
disappears under the pressure of general phenomena falling in the domain of private life. 

9 Днев ник. При ват ни жи вот, II, III, 1867.
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ДРУШТВЕНИ ОКВИРИ ЕМОТИВНОГ СВЕТА У ДНЕВНИКУ 
ПРИВАТНОГ ЖИВОТА НИКОЛЕ КРСТИЋА

Aпстракт: На при ме ру Кр сти ће вог Днев ни ка при ват ног жи во та ана ли зи ра на је 
со ци јал на усло вље ност емо тив ног све та по је дин ца у срп ском гра ђан ском дру штву 19. 
ве ка. На ро чи та па жња по све ће на је ути ца ју дру штве них раз ли ка на Кр сти ће ве кон так те 
са же на ма из раз ли чи тих со ци јал них сло је ва.

Кључ не ре чи: дру штво, по је ди нац, гра ђан ство, емо тив ност, же не. 

* * *

Ве ћи на срп ских ме мо ар ских де ла из 19. ве ка пру жа слаб увид у ин тим ни 
свет њи хо вих пи са ца. У те жњи да чи та о це што бо ље упо зна ју са сво јим јав
ним ра дом, по ли тич ким по гле ди ма и ак тив но сти ма, ме мо а ри сти не осе ћа ју 
по тре бу да их оба ве сте и о де ша ва њи ма из свог лич ног и сва ко днев ног жи во та. 
Ин фор ма ци је о при ват ном жи во ту ауто ра нај че шће се сво де на по дат ке о по
ро дич ном по ре клу, као и на по је ди не епи зо де ве за не за од ра ста ње и шко ло ва
ње ко је пи сци ме мо а ра сма тра ју зна чај ним за свој по то њи јав ни рад; по је ди ни 
ме мо а ри сти уоп ште не по ми њу свој брач ни и по ро дич ни жи вот, док дру ги 
на во де са мо чи ње нич не по дат ке о брач ним парт не ри ма и де ци. Дру штве ни 
жи вот и сло бод но вре ме та ко ђе ни су би ле те ме ко је су ме мо а ри сти сма тра ли 
вред ним па жње, па сто га ве ћи на ме мо ар ских спи са не от кри ва мно го о жи во ту 
њи хо вих ауто ра ван јав не сце не.1

1 Ви де ти, на при мер, ме мо ар ске спи се Ж. Ми ши ћа Мо је успо ме не, при ре дио С. Ско ко, Бе о град, 
1980; А. Пе тро ви ћа, Успо ме не, при ре ди ла Л. Пе ро вић, Гор њи Ми ла но вац, 1988; Ј. Ђ. Ава ку мо ви ћа, 

УДК: 34:929 Крстић Н. ; 
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Ма ло број ни ји су би ли ме мо а ри сти, по пут Вла да на Ђор ђе ви ћа и Ми ла на 
Ђ. Ми ли ће ви ћа, ко ји су оста ви ли зна чај ни је по дат ке о свом при ват ном жи
во ту.2  Лич ни ји при ступ у пи са њу сво јих успо ме на има ле су и ме мо а рист
ки ње.3 Ипак, по зна ча ју ко ји је при ват ност до би ла у срп ској ме мо а ри сти ци, 
днев ни ци Ни ко ле Кр сти ћа пред ста вља ју пра ви пре се дан. По ред за бе ле шки 
из јав ног, по ли тич ког жи во та, ко је је мар љи во во дио то ком пу них 20 го ди на, 
Кр стић је го ди на ма при ље жно бе ле жио и све оно што му се до га ђа ло у при
ват ном жи во ту. Са ма чи ње ни ца да је по сле две го ди не во ђе ња днев нич ких 
за бе ле шки осе тио по тре бу да раз дво ји оно што се зби ва ло у јав ном од оно га 
што се де ша ва ло у ње го вом лич ном жи во ту, до вољ но го во ри о зна ча ју ко ји је 
при да вао при ват но сти. За себ не бе ле шке о при ват ном жи во ту во дио је чи та
ву де це ни ју. У по чет ку је био вр ло при ље жан у пи са њу; пе дант но је бе ле жио 
све што му се де ша ва ло ван јав не сце не и де таљ но опи си вао и ана ли зи рао 
емо тив на ста ња кроз ко ја је про ла зио. Осим то га, бе ле жио је и сво је ути ске о 
ра зним зби ва њи ма у сва ко днев ном жи во ту ко ји ма је био све док. Вре ме ном, 
ње го ва при ље жност у пи са њу по че ла је да је ња ва. Мо но то ни ја сва ко днев ног 
жи во та и по на вља ње жи вот них си ту а ци ја по че ли су да сла бе Кр сти ће ву же љу 
за њи хо вим за пи си ва њем. Сто га су бе ле шке из по след њих го ди на Днев ни ка 
при ват ног жи во та не ре дов не и шту ре, че сто не по ве за не и пи са не с мно штвом 
скра ће ни ца; у њи ма је аутор са мо ла пи дар но бе ле жио сва ко днев не до га ђа је, 
без ика кве же ље да их об ја шња ва. Са за пи си ва њем до га ђа ја из при ват ног жи
во та ко је је (у по чет ку за јед но са бе ле шка ма из јав ног жи во та) за по чео у сво јој 
31ој го ди ни, пот пу но је пре стао у 45ој го ди ни жи во та.4  

Оби ље и ра зно вр сност по да та ка и те ма ко је нам пру жа Кр сти ћев Днев ник 
при ват ног жи во та при си ља ва нас да се у овом ра ду огра ни чи мо на са мо је
дан аспект овог спи са – кон так те ко је је Кр стић то ком 15 го ди на во ђе ња овог 
днев ни ка ус по ста вљао са при пад ни ца ма жен ског ро да, фо ку си ра ју ћи се пр вен
стве но на њи хов дру штве ни оквир. По ред бо га тог ма те ри ја ла за пси хо ло шку 
ана ли зу ли ко ва и њи хо вих ме ђу соб них од но са, Кр сти ћев Днев ник пру жа и 
оби ље по да та ка ко ји све до че о зна ча ју дру штве ног кон тек ста у ко јем су се ти 
од но си ус по ста вља ли. Иако се срп ско гра ђан ско дру штво сре ди ном 19. ве ка 
на ла зи ло у по чет ној фа зи со ци јал не стра ти фи ка ци је, при пад ност од ре ђе ном 
дру штве ном сло ју/гру пи је у знат ној ме ри ути ца ла ка ко на об ли ко ва ње со

Ме мо а ри, при ре дио С. тур ла ков, Но ви Сад, 2008. и тд.

2 М. Ђ. Ми ли ће вић, Днев ник, Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 9327; Вла дан Ђор ђе вић, 
Успо ме не, из бор и пред го вор С. Слап шек, Бе о град, 1988; Исти, Успо ме не. Кул тур не ски це из дру ге по
ло ви не 19. ве ка, ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (да ље: рОМС), М. 14045.

3 На при мер, Д. Ива нић, Ме мо а ри, Ар хив Ср би је, Va ria; Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо
ме не, при ре ди ла Љ. тр гов че вић, Бе о град, 1999; С. Су бо тић, Успо ме не, при ре ди ла А. Сто лић, Бе о град, 
2001.

4 Днев ник при ват ног жи во та Кр стић је во дио као не же ња. Оже нио се не ко ли ко го ди на по пре
стан ку во ђе ња овог днев ни ка. 
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ци јал ног по на ша ња по је ди на ца, та ко и на де фи ни са ње њи хо вих ме ђу соб них 
од но са. Сто га су при пад ни це по је ди них дру штве них гру па у Кр сти ће вом Днев
ни ку  пред ста вље не го то во тип ски; аутор је био склон да њи хо во по на ша ње 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма ви ше до во ди у ве зу са њи хо вим дру штве ним по ло
жа јем, не го са њи хо вим пси хо ло шким ка рак те ри сти ка ма. У скла ду с та квим 
ста вом, Кр сти ће ва оче ки ва ња, па са мим тим и по на ша ње пре ма при пад ни ца ма 
раз ли чи тих дру штве них сло је ва би ли су раз ли чи ти. 

Же не са ко ји ма је Кр стић сту пао у кон такт гру бо се мо гу по де ли ти у не ко
ли ко гру па. Јед ну гру пу чи ни ле су де вој ке из ни жих со ци јал них сло је ва ко је је 
су сре тао у не по сред ном, ком шиј ском окру же њу. У од но си ма са њи ма Кр стић 
је све сно ко ри стио (или, са мо ра ли стич ке тач ке гле ди шта – зло у по тре бља вао), 
над моћ свог дру штве ног и ма те ри јал ног по ло жа ја. Ус по ста вља ње фи зич ког 
кон так та са њи ма го то во да је сма трао сво јим дру штве ним пра вом; за уз врат, 
де вој ке су до би ја ле ми ни мал ну нов ча ну на док на ду: „Ко на ми ре че да ће иска
ти да јој узај мим но ва ца на зим њу ре клу. Пи тах је ко ли ко јој тре ба, а она ми 
ре че, ко ли ко јој дам. Обе ћах јој да ти кад ми до ђе, и тад ћу ви де ти, хо ће ли да 
при ста не на љу бав или не.“5 Не што ка сни је на и ла зи мо на слич ну бе ле шку: 
„Иште да јој сад дам на ре клу, ал ја ре кох да ћу јој да ти он да кад до ђе, да бу де 
ма ло ду же код ме не.“6

Ве ћи на по ме ну тих де во ја ка при ста ја ла је на фи зич ку бли скост, оче ку ју ћи 
за уз врат ма те ри јал ну на гра ду, али се рет ко ко ја му шкар ци ма пот пу но пре да
ва ла.  Очу ва ње фи зич ке не ви но сти до уда је за мно ге од њих је пред ста вља ло 
им пе ра тив. та кав став је про ис ти цао из иде о ло ги је тра ди ци о нал ног дру штва 
ко ја је до пу шта ла сва ку вр сту фи зич ког кон так та из ме ђу де вој ке и му шкар ца, 
из у зев де фло ра ци је. Уз др жа ва ње од пот пу не фи зич ке бли ско сти про ис ти ца ло 
је из стра ха од ра ђа ња ван брач ног де те та. Сто га је и Кр стић, по у чен соп стве
ним ис ку ством са де вој ком Лен ком (о ко јој ће би ти ре чи ка сни је), био склон 
да са ве ту је де вој ке: „Ја јој све то вах да се уда, да не про би ра... Ја бих во лео да се 
ис про си и ов де уда, не го да се поч не с њом као с де вој ком ко је шта“.7

У бра ку, же на је мо гла да се по на ша не што „ре лак си ра ни је“; брач на за јед ни
ца пред ста вља ла је сво је вр стан штит, јер су се и не ке од не же ље них по сле ди
ца ван брач них ве за, по пут ра ђа ња де те та, од и гра ва ле под окри љем зва нич не 
брач не ве зе. Има ју ћи у ви ду та кав кон текст, ло гич ном се чи ни и сле де ћа Кр

5 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, I (9. април 1864–31. де цем бар 1866), при ре ди ла А. Ву ле
тић, Бе о град, 2006, 113.

6 Исто. Слич но и: „Ма ло час бе јах с Ко ном. Љу бих је и ту рих ру ку на тр бух, и да ље, ал се ус пла и ри, 
по пла ши, и чи сто ван се бе до ђе. Иште 1# на ра чун мле ка и ма ло ће по сле до ћи да јој га дам“, Исто, 
118. 

7 Исто, 149.
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сти ће ва „про це на“: „Док се та де вој ка уда, би ће, др жим, дост скло на пу сти ти 
се у ђа во ли је“.8 

По сле ди це пот пу ног пре пу шта ња му шкар цу, у овом слу ча ју Кр сти ћу, ис ку
си ла је де вој ка по име ну Лен ка ко ја је ро ди ла де те.9 Кр сти ће ва пр ва ре ак ци ја 
на Лен кин по ро ђај би ла је: „Да кле то, што је ро ди ла, по ста је пу блик. Жао ми 
је је; лу да ча, мо гла је без те сра мо те би ти.“10 Он ни је сма трао да је и сам од го во
ран за Лен ки ну „сра мо ту“. Чи та ју ћи ње го ве днев нич ке за бе ле шке, не на зи ре мо 
ни трун ку ка ја ња, ни ти на зна ку да је осе ћао ика кву кри ви цу. Кр стић је је ди но 
бри нуо због не по вољ них „гла со ва“ ко ји су се о ње му по ва ро ши том при ли
ком раз но си ли, пла ше ћи се да не на шко де ње го вом дру штве ном угле ду: „рад 
Лен ке ма ло сам баш уз не ми рен, ал др жим да ће се све свр ши ти без ве ће бру ке 
и лар ме... Ме не мр зи што се то го во ри... Ал то ме се сад не мо же ста ти на пут, 
а го вор ће пре ста ти.“11 

За сво је са у че сни штво у ра ђа њу ван брач ног де те та Кр стић ни је осе ћао мо
рал ну од го вор ност. Ни у дру штве ном по гле ду ње му тај не мио до га ђај ни је 
мно го на шко дио, осим што је био при ну ђен да Лен ки ној по ро ди ци ис пла
ти из ве сно нов ча но обе ште ће ње: „По руч ку око 2 са ха та до ла жа ше ми отац 
Лен кин. Кра так раз го вор свр ши се ти ме што ре че да хо ће да му се за то што 
је Лен ка ро ди ла да де 150#.“12  Кр стић је, из гле да, ус пео да ову сво ту сни зи на 
100 ду ка та.13

ра ђа ње ван брач ног де те та пред ста вља ло је сво је вр стан дру штве ни до га ђај 
ко ји је јав ност пра ти ла и ко мен та ри са ла са ве ли ким за ни ма њем. Сто га су де
вој ке ко ји ма би се де си ла та ква „не зго да“ на сто ја ле да се скло не из сре ди на у 
ко ји ма су до та да жи ве ле.14 та ко се и по ме ну та Лен ка из Бе о гра да пре се ли ла у 
Бу дим, а де те је да ла у хра ни тељ ску по ро ди цу. Кр стић је, ме ђу тим, и ка сни је 
био при ну ђен да Лен ку нов ча но по ма же, а нај ве ће тро шко ве имао је при ли ком 
ње не уда је: „При мих од Лен ке пи смо где ми ве ли да јој се ја вља сре ћа, не ки 
хи рург, па иште да јој по кло ним не ких 20#... От пи сах јој да гле да да се ствар 

8 Исто, 311.

9 Ни смо би ли у ста њу да утвр ди мо со ци јал но по ре кло по ме ну те де вој ке; на осно ву по да та ка из 
Кр сти ће вог Днев ни ка прет по ста вља мо да је по ти ца ла из, услов но ре че но, сред њег сло ја град ског ста
нов ни штва.

10 Исто, 9.

11 Исто, 12, 27.

12 Исто, 13.

13 „Спо ме ну ми ка ко јој је ка за ла ње на ста ра га зда ри ца за Лен ку и ка ко Лен ки на ма ти го во ри да су 
до би ли 100#. Ме не мр зи што се то го во ри“, Исто, 27.

14 У се о ским сре ди на ма та кве де вој ке су се нај че шће уда ва ле у нај кра ћем мо гу ћем ро ку – за удов
це, си ро ма шне или ста ри је мом ке, да кле за оне му шкар це ко ји су спа да ли у „дру гу ли гу“ по жељ них 
кан ди да та за брак, оп шир ни је у: А. Ву ле тић, Брак у Кне же ви ни Ср би ји, Бе о град, 2008, 223–226.
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свр ши, па ће мо се он да раз го ва ра ти о нов ци ма.“15 И та да, че ти ри го ди не по сле 
ње ног по ро ђа ја, по ми њу ћи Лен ку у свом Днев ни ку хлад но крв но је за пи сао: 
„Лу да ча је оста ла као што је би ла. Са ња све о то ме да се уда за го спо ди на. И ту 
ћу мо ра ти из да ти но ва ца, нит знам за што, ни кроз што.“16

Нај број ни ју ка те го ри ју же на са ко ји ма се (на ро чи то то ком по след њих го ди
на во ђе ња Днев ни ка при ват ног жи во та) Кр стић  го то во сва ко днев но су сре тао, 
би ле су про сти тут ке. Као ре дов на му ште ри ја, Кр стић је у њи хо вим кру го ви ма 
био до бро по знат. Док је ше тао ули чи ца ма око Ка ле мег да на, оне су му се го то
во на сва ком ко ра ку са ме ну ди ле, а из тро шних ку ће ра ка крај ко јих је про ла зио 
мно го број не свод ни це су на сто ја ле да га на ма ме да уђе и да по гле да њи хо ву 
„ро бу“: „Из апа те ке по ђох к Бо шко ви ћу, ал ша ле ра ди про ђох Ка ли мег да ном и 
ту ме узо ве у ку ћу Мар., ве ле ћи да има две де вој ке. С ус те за њем уђох, па на ђох 
ту и ону де вој ку што бе ше ку ва ри ца код ме не и још јед ну. Мр зе ло ме; не хо ћах 
оста ти, ал опет учи них лу до ри ју, те остах.“17 

Ла пи дар ност овог и ње му слич них, ина че мно го број них за пи са, све до чи да 
се њи хов аутор ни је мно го упу штао у про ми шља ње и ана ли зи ра ње ка ко свог, 
та ко и по на ша ња и по сту па ка де во ја ка са ко ји ма је на по ме ну ти на чин сту пао 
у кон такт. Иако је знао да се ве ћи на ових де во ја ка про сти ту и са ла из крај ње 
ну жде, то га ни је спре ча ва ло да се ко ри сти њи хо вим услу га ма: „По сле се опет 
вр нух у шет њу, и у пу ту на[и]ђох на не ку шва љу, си ро ту жен ску, но не мла ду 
ви ше, и она би го то ва да се упу сти у сва шта. За тим, по ла зе ћи од Зда ни ја, на ђем 
и дру гу жен ску – Со фи ју, ко ја ре че да има ма тер и ма ле се стре, па јој ма ти не 
да да к њој ко до ђе, нег она иде у ку ћу дру гом. Шта чи ни те шка си ро ти ња! Уз 
њу бе ше де вој че од 13–14 го ди на, за ко је ре че да јој је се стра. Бог зна ни је ли 
се и она већ та ко мла да ода ла на то да се про да је.“18 

Не што ви ше за ин те ре со ва но сти за про сти ту ци ју као дру штве ни фе но мен 
Кр стић је по ка зао при ли ком бо рав ка у Бе чу. Ви шак сло бод ног вре ме на га је 
тад ве ро ват но на вео да се упу сти у по дроб ни ју ана ли зу ове по ја ве па је, по
што је био ин ти ман  са из ве сном Јо зе фи ном (за ко ју је на вео да не ма ни 16 
го ди на), за пи сао: 

„Де вој ка је у пр вој мла до сти и већ зна све пу то ве ко ји во де не ва љал ству. 
Нов це је при ми ла с не ком на гло шћу, ко ја по ка зу је да јој тре ба ју. то је си ро ти
ња што про из во ди ово ано мал но ста ње... Ма ти не зна куд она из ла зи, а она то 
чи ни од фр таљ го ди не за то јер хо ће да има леп шу ха љи ну, а ма ти јој не мо же 
да ку пи. то, у тим ре чи ма огле да се ми зер но ста ње ве ли ког бро ја жен ски ња. 
По ис ки ва ња дру штве ног жи во та те ра ју их да се ки те, ра дом се не мо же све 

15 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 98.

16 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, II (3. ја ну ар 1867–6. де цем бар 1874), при ре ди ла А. Ву ле
тић, Бе о град, 2007, 197.

17 Исто, 122.

18 Исто, 12.
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за слу жи ти, па за то гле да ју да стран пу ти цом на ба ве се би што им тре ба...Чо век 
би  овом пред ме ту мо гао мно го го во ри ти и на пи са ти; ал сав го вор не би по
мо гао ни шта.“19 Све то Кр сти ћа, на рав но, ни је спре чи ло да се и на ред ног да на 
са ста не са по ме ну том де вој ком. Сво је по на ша ње об ја снио је ре чи ма:

„Јест по га на на рав у чо ве ка, да му ни је до ста за до вољ ства па ни он да кад је 
то скоп ча но с не ком ту ђом ту гом.“20 

Удо ви це су чи ни ле по се бан круг же на у Кр сти ће вом при ват ном жи во ту. 
Њи хо ва дру ште на по зи ци ја би ла је у ве ли кој ме ри од раз по ло жа ја ко ји су ужи
ва ле у гра ђан ском за ко но дав ству: про гла ше не по слов но не спо соб ним, до би
ја ле су ту то ре ко ји су се ста ра ли о њи хо вим по сло ви ма.21  По во дом „гла со ва“ 
о сво јој ве зи са удо ви цом Со фи јом Ма рин ко вић, Кр стић је, из ме ђу оста лог, 
за пи сао: „По сле ми спо ме ну ка ко је чу ла да мно го го во ре о ме ни и Ма рин ко
вић ки и ка ко јој Пан чић ре че, да бих био не по штен кад се не бих за у зи мао за 
Ма рин ко вић ку: „Зар удо ви ца по смр ти му жа да оста не са свим оста вље на?“22 

Из у зи ма ју ћи Со фи ју Ма рин ко вић, у ко ју је го ди на ма био за љу бљен, Кр стић 
је био при лич но опре зан у сво јим кон так ти ма са удо ви ци ма. Сва ки на го ве штај 
при бли жа ва ња бу дио је у ње му сум њу да се то чи ни с од ре ђе ном на ме ром – да 
се „на ма ми“ на же нид бу или на да ва ње нов ча не пот по ре удо вој же ни: „та жен
ска, ако не спе ку ли ра на уда ју – а ја јој ју че ре кох да се не ћу же ни ти, пу сти ће 
се у нај не жни је све зе у на да њу на леп ше при хо де. Мо жда гре шим, ал пре бих 
ре као да исти ну ка жем. Ви ди ће мо.“23 

Кр стић је ла ко сту пао у бли ске кон так те и са уда тим же на ма. Че сто је био 
и сам за чу ђен ла ко ћом са ко јом су се не ке од њих упу шта ле у ван брач не од
но се: „Код ње не ма сти да ама ни мр ве!“, за пи сао је за јед ну углед ну го спо ђу.24 
У дру гом слу ча ју за бе ле жио је: „Ово је дру ги са ста нак, управ пр ви и, гле, ка ко 
се по да де! Чу дан свет..., и чо век тре ба да има ве ли ко ис ку ство да га оце ни.“25

Уда те же не ко је су се упу шта ле у ве зу с Кр сти ћем оче ки ва ле су од ње га 
раз не вр сте по мо ћи, а нај че шће нов ча ну. И он да ка да је из гле да ло да је раз
лог за ван брач ну аван ту ру био не до ста так брач не љу ба ви, на кра ју би се опет 
до шло до  нов ца као мо ти ва. Упу шта њем у сек су ал не кон так те или, пак, са мо 

19 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 252–253.

20 Исто, 69.

21 Оп шир ни је у: др М. Дра шкић и др О. По по вићОб ра до вић, Прав ни по ло жај же не пре ма Срп ском 
гра ђан ском за ко ни ку, Збор ник ра до ва „Ср би ја у мо дер ни за циј ским про це си ма 19. и 20. ве ка“, II, Бе о
град, 1998, 11–25. 

22 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 40. 

23 Исто, 99. Слич но и: „Др жим, она спе ку ли ра, јер је удо ви ца. А не чи ни, што би го то ва би ла пу сти ти 
се у љу бав, ал Бог зна, мо жда би и хте ла при уде сним при ли ка ма. Го во ра ше ка ко јој је те шко жи ве ти, 
спо ми ња ше сво је ма ле не при хо де, и то све би зна чи ло или спе ку ла ци ју уда је, или дру гу“, Исто, 96–97.

24 Исто,  72.

25 Исто, 119.
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њи хо вим на го ве шта ва њем, же не су че сто ма ни пу ли са ле. У том по гле ду го то во 
да ни је би ло раз ли ка из ме ђу при пад ни ца из ни жих и ви ших дру штве них сло
је ва. Углед не су пру ге углед них гра ђа на ни су се ли би ле да у за ме ну за сек су ал не 
услу ге ко је су пру жа ле при ја те љи ма сво јих му же ва тра же нов ча ну на док на ду. 
та ко је го спо ђа Је ла Н. на по чет ку ве зе Кр сти ћу са оп шти ла сво је „усло ве“:

„ре кла бих вам не што, ал се сти дим. Бар да ме по ма же те, кад ме већ не
срећ ну чи ни те, и та ко је два се из ла зи с кра јем на крај. За чу ди ме то и ре кох 
– хо ћу. И за и ста је чу до ка ко то све бе ше на гло! ето мо ти ва по пу стљи во сти 
и ето узро ка про ти вле њу! “26 Кр стић је већ при ли ком сле де ћег су сре та мо рао 
да јој да но вац:

„По сле шко ле ју трос свр нух к Је ли... и на ђох је као и пре, го то ву на све, ал 
с не ким пре ба ци ва њем. Кад свр ши смо по сао тре ба ла је не што сит них но ва
ца, па за и ска од ме не. Из ва дих и да дох јој, а она по сле ме за пи та – шта ћу јој 
по кло ни ти, те баш за и ска но ва ца, и да дох јој 1#.“27

 та ква ис ку ства ство ри ла су код Кр сти ћа из ве сну ме ру опре за. Сто га се 
ни је увек ла ко упу штао у ве зе с уда тим же на ма, кал ку ли шу ћи ко ли ко би га 
та кве аван ту ре мо гле ко шта ти. Про сти тут ке су че сто би ле мно го јед но став ни
ји из бор; не са мо да га, за раз ли ку од уда тих же на, ни су оба ве зи ва ле ни у ком 
сми слу осим фи нан сиј ском, већ је на њих тро шио и ма ње нов ца.

емо тив на ста ња кроз ко ја је Кр стић про ла зио не ми нов но се од ра жа ва ју и 
на ње го ва опа жа ња и оп сер ва ци је у Днев ни ку; али, чак и он да, ка да се чи та о
цу чи ни да је аутор нај лич ни ји и нај е мо тив ни ји, и та да се иза згу сну тог сло ја 
ње го вих емо ци ја на зи ре не по му ће на свест о соп стве ној дру штве ној по зи ци ји, 
као и по зи ци ја ма оста лих уче сни ка ње го ве лич не дра ме. Ма ка ко ја ке и бур не 
из гле да ле у од ре ђе ном тре нут ку, емо ци је су ипак би ле не стал не и про мен љи ве, 
док су не пи са на дру штве на пра ви ла игре би ла кру та и по сто ја на. У емо тив но 
нај те жим тре ну ци ма кроз ко је је про ла зио – због не уз вра ће не љу ба ви пре ма 
Со фи ји Ма рин ко вић, он у бес крај ном ја да њу на сво ју зле ху ду суд би ну и из
ли ви ма са мо са жа ље ња, у чи ње ни ци да је од ба чен као му шка рац пр вен стве
но ви ди не за хвал ност за све оно што је за ту же ну учи нио. емо тив ни од нос 
се та ко сво дио на про сти си стем раз ме не ко ји се од ви јао у окви ри ма стро го 
де фи ни са них дру штве них по зи ци ја ње них уче сни ка. то је, уоста лом, и сам 
Кр стић при ме тио: „Ју че опет о ве че ри на са мо бе јах, те се раз го ва ра смо о на
шим од но ша ји ма. Ја спо ме нух да се бо јим да се не по ми сли да тра жим не што 
до би ти за то што не што чи ним, па да се као ба ја ги на пла тим. И по твр ди ми 
се да се то ми сли.“28 

26 Исто, 120.

27 Исто, 175.

28 Исто, 152.
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Ме ђу мно го број ним же на ма с ко ји ма је то ком 15 го ди на во ђе ња Днев ни ка 
при ват ног жи во та оства ри вао раз ли чи те вр сте кон так та, нај ма ло број ни је су 
би ле оне ко је су код ње га бу ди ле и ин те лек ту ал ну зна ти же љу. Ме ђу њи ма су 
би ле Ан ка Обре но вић, Пер си да Пин те ро вић и, на ро чи то, Хер ми на Ашке на зи, 
с ко јом је био у не кој вр сти пла тон ске ве зе. Ан ка Обре но вић га је ин три ги ра
ла сво јом жи вот ном енер ги јом и за оно вре ме но дру штво по ма ло нео бич ним 
жи во том. По сле јед ног су сре та с њом, за пи сао је: 

„Мно го се раз го ва рах с њом о Сим ки [Анкиној ван брач ној ћерки], о њој 
са мој, о свет ским пред ра су да ма и о ду жно сти ма ма те ре. Ан ка је, без сум ње, 
да ро ви та жен ска и друк чи је по ни ма свет но обич не же не.“29 Пре ма та квим же
на ма ко је су има ле хра бро сти да по га зе по је ди не дру штве не нор ме, Кр стић је 
осе ћао из ве сно ди вље ње: „то су жен ске с ко ји ма се у при ли ка ма да је ужи ва ти 
и ко је се од ужи ва ња не стра ше.“30

Нај при сни ји од нос ко ји ни је укљу чи вао и фи зич ку ве зу Кр стић је ус по
ста вио са Хер ми ном Ашке на зи. Не за до вољ на и не срећ на у бра ку, Хер ми на 
је у дру же њу са Кр сти ћем на ла зи ла раз у ме ва ње и уте ху. Њих дво је су са ти ма 
би ли у ста њу да раз го ва ра ју о свом уну тра шњем жи во ту, љу ба ви, иде а ли ма... 
ти ду хов ни раз го во ри би ли су про же ти и сла ба шним, али ипак при ма мљи
вим на го ве шта ји ма да би се пла тон ска ве за мо гла про ду би ти и у не ком дру гом 
прав цу. До то га, на Кр сти ће ву жа лост, ни је до шло. 

Де ло ви Кр сти ће вог Днев ни ка у ко ји ма пре но си сво је раз го во ре са Хер ми
ном као да пред ста вља ју да ле ки и сла би од јек де ша ва ња у европ ским са ло ни ма 
оно га вре ме на и жи вих фи ло зоф ских ра спри ко је су се у њи ма во ди ле из ме
ђу да ма и го спо де из ви шег дру штва. Али, за раз ли ку од па ри ских, беч ких и 
оста лих европ ских са ло на у ко ји ма су сре ће мо мно штво ли ко ва, „са лон ско“ 
дру штво у Кр сти ће вом днев ни ку чи не са мо њих дво је – он и Хер ми на. Ве ћи
на ње го вих оста лих по зна ни ка ни је по ка зи ва ла на ро чи ту скло ност ка та квој 
вр сти раз го во ра. На ро чи то не скло ни раз го во ри ма о осе ћа њи ма и иде а ли ма 
би ли су Кр сти ће ви по зна ни ци и при ја те љи му шког ро да. Же не су по ка зи ва
ле не што ви ше ин те ре со ва ња за по ме ну те те ме али, и ка да би та кав раз го вор 
от по чео, вр ло бр зо би скли знуо на прак тич не те ме и си ту а ци је. По ми ња ње 
„ви со ко пар них“ те ма у Кр сти ће вим раз го во ри ма са же на ма би ло је пр вен
стве но у функ ци ји обо стра ног „ис пи па ва ња“ те ре на, од но сно по ку ша ја да се 
раз от кри ју на ме ре и по те зи са го вор ни ка. 

Кр стић је нај ви ше вре ме на про во дио у дру штву љу ди ко ји су му би ли рав ни 
по обра зо ва њу и дру штве ном по ло жа ју. На осно ву днев нич ких за пи са сти че се 
ути сак да ве ћи на ње го вих при ја те ља ни је би ла на ро чи то скло на про ми шља њу 
уну тра шњег, ду хов ног жи во та. По уче ста ло сти дру же ња, ме ђу њи ма се из два
ја ју Ђор ђе На то ше вић и Ко ста Цу кић; са њи ма и њи хо вим по ро ди ца ма Кр стић 

29 Исто, 279.

30 Исто, 293.
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је про во дио ве ли ки део сло бод ног вре ме на, а о тим дру же њи ма оста вио је оп
се жне за бе ле шке. Иако би се мо гло оче ки ва ти да у дру штве ним оку пља њи ма 
ин те лек ту а ла ца до ми ни ра ју ин те лек ту ал не те ме, у њи хо вим раз го во ри ма пре
о вла да ва ле су те ме из сва ко днев ног, прак тич ног жи во та, а је дан од оми ље них 
на чи на пре кра ћи ва ња вре ме на би ло је кар та ње. 

Осни ва ње На род ног по зо ри шта 1868. го ди не омо гу ћи ло је бе о град ском 
гра ђан ству да сло бод но вре ме по не кад про ве де на ква ли тет ни ји на чин. Кр стић 
не са мо да је био је дан он нај ре дов ни јих по се ти ла ца по зо ри шних пред ста ва 
већ се, пре во ђе њем по зо ри шних ко ма да, ак тив но укљу чио у рад ове кул тур не 
ин сти ту ци је. Ипак, оп шта дру штве на ат мос фе ра из гле да да ни је би ла на ро
чи то под сти цај на за Кр сти ћев ин те лек ту ал ни рад. На по чет ку ка ри је ре он је 
по ка зи вао ве ли ко за ни ма ње за на уч ни и спи са тељ ски рад у обла сти ма исто ри је 
и пра ва, и у том раз до бљу је об ја вио зна тан број чла на ка и књи га.31 Ин спи ра
ци ја за на уч ни рад је вре ме ном по че ла да спла шња ва, да би у дру гој по ло ви ни 
Кр сти ће вог жи во та го то во са свим уса хла. 

До ми на ци ја прак тич них и ма те ри јал них над ду хов ним и емо тив ним аспек
ти ма жи во та уоч љи ва је у број ним си ту а ци ја ма и раз го во ри ма ко је је Кр стић 
за бе ле жио у Днев ни ку. У вре ме ну у ко јем се срп ско гра ђан ство тек ства ра ло, 
дру штве ни и еко ном ски ин те ре си пре те за ли су над лич ним осе ћа њи ма и емо
тив ним по тре ба ма по је дин ца. Обез вре ђи ва њу емо тив ног све та у срп ском гра
ђан ском дру штву  је, по ред со ци јал них, до при но сио и иде о ло шки мо ме нат. У 
епо хи у ко јој је ми сао о на ци о нал ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу пред ста вља ла 
глав ни дру штве ни иде ал, лич ним осе ћа њи ма и те жња ма ни је при да ван ве ћи 
зна чај; оне су скрај ну те, ома ло ва жа ва не и ба на ли зо ва не.32 

Пред ност дру штве них ин те ре са над лич ним осе ћа њи ма по је дин ца нај ви ше 
је до ла зи ла до из ра жа ја при ли ком скла па ња брач них ве за. Кр сти ћев Днев ник 
пру жа мно штво при ме ра ко ји илу стру ју те зу да су брач не ве зе би ле мно го ви
ше у функ ци ји со ци јал не мо бил но сти и по зи ци о ни ра ња не го за до во ља ва ња 
емо тив них оче ки ва ња су пру жни ка.33 По дво је ност ова два аспек та бра ка са же то 
је фор му ли са ла јед на од ју на ки ња у Кр сти ће вом Днев ни ку: „Дру го је до па сти 
се, а дру го је ова ко што, то јест, уда ти се.“34 О ва жно сти дру штве ног ста ту са 
по тен ци јал ног су пру жни ка све до чи и сле де ћа кон ста та ци ја исте ак тер ке Кр
сти ће вог Днев ни ка: „Она је чу ла за Ка ји ну уда ју и ка же ка ко је срећ на, ал ве ли 

31 О ово ме оп шир ни је у пред го во ру пр вом то му Кр сти ће вог днев ни ка: Н. Кр стић, Днев ник. При
ват ни и јав ни жи вот I (31. де цем бар 1859 – 31. де цем бар 1862), при ре ди ли А. Ву ле тић и М. Ја го дић, 
Бе о град, 2005, 6–7. 

32 Оп шир ни је у: А. Ву ле тић, Брак у Кне же ви ни Ср би ји, 120–145.

33 Ову осо бе ност су за па зи ли и не ки стра ни пу то пи сци, ви ди: П. Апо ло но вич ро вин ски, За пи си о 
Ср би ји, Бе о град, 1994, 115–116.

34 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 159.



30 СрПСКе СтУДИЈе  II / SerbIan StudIeS II  

да мла до же ња за дру гу де вој ку од ро да [подвукла А. В.], као н. п. за њи хо ву 
Со фи ју, не би би ла сре ћа.“35

Јед но од нај ва жни јих пи та ња ко је се при ли ком раз ма тра ња по тен ци јал них 
кан ди да та за брак по ста вља ло би ло је пи та ње њи хо ве ма те ри јал не си ту и ра
но сти. Ва жност тог пи та ња ни је до пу шта ла да се о ње му оба ве шта ва тај ним, 
за о би ла зним ка на ли ма, већ се оно ди рект но по ста вља ло: 

„О Кри сти ни тре ба ми још и то спо ме ну ти да ме је ма ти офи ци ра бра ће 
Ни ко лић пи та ла ко ли ко има Кри сти на но ва ца. Ја ре кох да има 1000#. Ми слим, 
она би ра до про си ла Кри сти ну за ма ког свог си на.“36

Ма те ри јал на си ту и ра ност по тен ци јал ног кан ди да та за брак чи ни ла је бар 
по ло ви ну ње го ве оп ште „вред но сти“. та ко је у раз ма тра њу удад бе них по тен
ци ја ла јед не сво је при ја те љи це Кр стић из нео ова кву оце ну: „Сла ба је, исти на, 
ал је да ро ви та, до брог ср ца, ле па, па уз све то и бо га та, што по ред оних пр вих 
свој ста ва до би ја дво стру ку вред ност.“37

  Скла па ње брач не за јед ни це под ра зу ме ва ло је ве ли ки број уче сни ка; по ред 
мла де и мла до же ње у том, дру штве но ва жном по слу, уче ство вао је чи тав тим 
љу ди – по ро ди ца, род би на, ком ши лук, при ја те љи, по зна ни ци, као и про фе
си о нал не и по лу про фе си о нал не про во да џи је. И сам Кр стић је не ко ли ко пу та 
уче ство вао у брач ним до го во ри ма и пре го во ри ма. Је дан од нај че шћих из ра за 
ко ји је за ту ак тив ност ко рисшћен је – ра ди се на то ме да не ко не ког узме: 

„Мо рам ов де на по ме ну ти да се сад већ баш ра ди да Је цу Сте јић ку узме Пе
ра Па вло вић. Ни је јој при ли ка што се ти че обра зо ва но сти, ал је имућ на ку ћа 
и Је ца, ако ће се на то об зи ра ти, да до бро и без оску ди це жи ви, мо ћи ће би ти 
за до вољ на.“38

По тен ци ра ње ма те ри јал ног ста ња и дру штве ног ста ту са при ли ком ус по
ста вља ња брач них ве за че сто је има ло за по сле ди цу од су ство бли ско сти и 
ме ђу соб не при вр же но сти у од но си ма ме ђу су пру жни ци ма. Ка рак те ри сти чан 
при мер ко ји на ла зи мо у Днев ни ку је брак Ко сте Ма га зи но ви ћа. Кр стић је из
ве сно вре ме бо ра вио у Ма га зи но ви ће вом  до му у Бу ку ре шту и том при ли ком 
био све док мно гих не при јат них сце на:

„Ју че о де жу не ју бе јах све док ма ло не при јат не сце не из међ Ма га зи но ви ћа 
и ње го ве же не... Он [Магазиновић] ре че ка ко је зло што из међ њих не ма са
гла сно сти у вас пи та њу и ми шле њу и да ни је ни ка кво ве ли ко бла го што чо век 
узме бо га ту же ну, кад се уоста лом на ра ви не сла жу.“39

35 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 455.

36 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 83.

37 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 226. 

38 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 111.

39 Исто, 260–261.
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„Ја ви дим да међ њи ма не ма мно го љу ба ви“, за па зио је Ни ко ла Кр стић, „ал 
не ми шљах да им је жи вот по све скан да ло зан. Сад је, ве ле ми, до бро, ал пре
ђе су се ту кли, она је би ва ла сва мо дра, а ње му је чу па ла бра ду и ко се. Кад се 
по ту ку, на чи ни се лар ма, да сва ку ћа се по бу ни, мла ђи иза ђу у авли ју и јед ном 
је отво ри ла про зор и ста ла та ко ви ка ти, да је он уву као у со бу, па су мла ђи 
ми сле ли да ју је уда вио“.40 

раз о ча ра ња брач ним жи во том че сто су, ме ђу тим, ве што скри ва на од јав но
сти. Муж и же на ко ји су у јав но сти ода ва ли ути сак склад ног, па и срећ ног брач
ног па ра, не рет ко су би ли стран ци јед но дру гом; иако су де ли ли за јед нич ки 
жи вот ни про стор, ни су де ли ли и сво ју ин тим ност, же ље, на да ња, стре мље ња... 
тр пље ње и ми ре ње са та квим жи во том би ла је суд би на ве ли ког бро ја брач
них па ро ва: „Пред све том сам љу ба зна, ни ти би ко мо гао по ми сли ти ка кви су 
ми ја ди у ср цу и по не ки осме јак мој ка кву ту гу скри ва“, по ве ри ла се Кр сти ћу 
јед на по зна ни ца.41

Као све док мно гих слич них сце на и ис по ве сти, Кр стић је уоча вао ду бо ки 
јаз из ме ђу ин тим ног жи во та по је дин ца и сли ке у јав но сти ко ја се о ње му па
жљи во гра ди ла: 

„Ко ли ко се ве ли ких не сре ћа скри ва на овом све ту под ма ском сјај но сти и 
за до вољ ства; ко ли ко ту ге и жа ло сти има у љу ди ко ји се сме ше!“42

раз два ја ње уну тра шњег жи во та од јав но пре зен то ва ног по на ша ња пред ста
вља ло је по сле ди цу но вих дру штве них нор ми ко је је срп ско гра ђан ство по сте
пе но усва ја ло. Пре ва га ра ци о нал ног по на ша ња над им пул сив ним, са мо кон тро
ла и уз др жа ност у јав ном ис по ља ва њу емо ци ја пред ста вља ли су но ви мо рал ни 
оквир и со ци јал но при хва тљив мо дел по на ша ња у гра ђан ском дру штву.43 

Днев ник при ват ног жи во та Ни ко ле Кр сти ћа је по сво јој те ма ти ци је дин
ствен у на шој ме мо ар ској ли те ра ту ри – ни је дан дру ги ме мо ар ски спис ни је у 
то ли кој ме ри по све ћен све ту при ват ног жи во та. Исто вре ме но, ни је дан дру ги 
из вор не от кри ва у то ли кој ме ри за ви сност при ват ног, емо тив ног све та од 
дру штве ног по рет ка и си сте ма вред но сти. 

40 Исто, 263.

41 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 91.

42 Исто, 96.

43 Оп шир ни је у: А. Ву ле тић, Брак у Кне же ви ни Ср би ји, 202–207.
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SOCIAL FRAMEWORK OF EMOTIONAL WORLD 
IN THE DIARY OF NIKOLA KRSTIC’S PRIVATE LIFE

Summary: 

In Serbian middle class society in XIX century economic and social interests tipped 
the balance above personal feelings and emotive needs of an individual. In all forms of 
social contacts, especially in Krstić’s relations with women, social status was one of the 
decisive factors in their defining. not only did belonging to a specific social class have 
priority over personal characteristics, but it significantly  influenced the shaping of social 
behaviour of an individual. the greatest part of Krstić’s Diary of private life testifies about 
the concentration of Serbian middle class on material and practical. emotions, ideals 
(except for patriotic) and spiritual aspirations were not only regarded as unimportant, 
but they were often consciously pushed back as socially undesirable.



Др Бо ја на Миљ ко вић-Ка тић
на уч ни са рад ник
Исто риј ски ин сти тут, Бе о град
bo ja na.milj ko vic.ka tic @gmail.com

ПА МЕТ НА МАР ЉИ ВОСТ И РАЗ БО РИ ТА ШТЕД ЊА1

(КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ОП ТИ МАЛ НОГ ТРО ШЕ ЊА ПРИ ХО ДА У 
ВИ ЗУ РИ ВИ СО КОГ ДР ЖАВ НОГ ЧИ НОВ НИ КА

КНЕ ЖЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ)*

Ап стракт: На осно ву ана ли зе днев нич ких за пи са Ни ко ле Кр сти ћа при ка зан је од нос 
пре ма за ра ди и тро ше њу у срп ском чи нов нич ком сло ју. Уоче но је да се Кр стић ни је за до
во љио при хо ди ма од пла те, већ се си сте мат ски бри нуо о њи хо вом по ве ћа њу да ва њем кре
ди та и штед њом у до ма ћим и ино стра ним кре дит ним уста но ва ма, ку по ви ном не крет ни на 
ра ди из да ва ња и слич но, као и о си гур ном ула га њу ви шка нов ца. При ли ком тро ше ња 
при хо да пре те жно се ру ко во дио соп стве ним за до вољ стви ма (из ла сци, пу то ва ња, коц ка, 
же не), али и по ро дич ним и дру штве ним оба ве за ма. У осно ви, оправ да ност тро шко ва 
би ла је за Кр сти ћа род но од ре ђе на – ско ро сви тро шко ви му шка ра ца су би ли нео п ход ни, 
без об зи ра на на ме ну, а ве ћи на тро шко ва же на не по треб на и усме ре на на лук суз. 

Кључ не ре чи: при хо ди и рас хо ди, штед ња, ула га ња, тро шко ви, чи нов ни ци, Ср би ја, 
19. век

1 На слов је па ра фра за из ра за из не кро ло га Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа: „… Кр стић је, ро ђе ни си ро ма
шак, про био се кроз туђ свет, свр шио ви со ке шко ле, и спре мио се за ко ри сну слу жбу […] Доц ни је пак, 
у жи во ту, па мет ном мар љи во шћу и раз бо ри том штед њом, он је сте као ле по има ње […] да на кон се бе 
мо же оста ви ти сјај ну за ду жби ну на ко рист све му На ро ду Срп ско му“. М. Ђ. Ми ли ће вић, Опро штај с 
по кој ним док то ром Ни ко лом Кр сти ћем, по ча сним чла ном Ака де ми је, на опе лу у Са бор ној бе о град ској 
цр кви 13-ог ја ну а ра 1902. год. у Бе о гра ду, Др Ни ко ла Кр стић, Спо ме ни ца из да на при ли ком сту па ња у 
жи вот за ду жби не по кој ни ко ве, Бе о град, 1908, 480.

* Рад на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Од уни вер зал них цар ста ва ка на ци о нал ним др жа ва ма. Дру штве не и по ли тич ке про ме не у Ср би ји и 
на Бал ка ну (Ев. бр. 177030)

УДК: 316.728(497.11)''18''(093.3) ; 
34:929 Крстић Н. (093.3)
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* * *

Ви зу ра ви со ког срп ског чи нов ни ка Ни ко ле Кр сти ћа о по је ди ним дру штве
ним фе но ме ни ма, ма ко ли ко би ла лич на, до вољ но је оп шта да би омо гу ћи ла 
увид у ста ње и пер цеп ци ју тих фе но ме на у вре ме ка да су на ста ја ли днев нич ки 
за пи си, тим пре што аутор не ис ка зу је са мо соп стве на гле ди шта о раз ли чи тим 
дру штве ним по ја ва ма, па и о за ра ди и тро ше њу, већ и гле ди шта сво јих бли
жих и да љих при ја те ља или по зна ни ка и бе ле жи њи хов од нос пре ма нов цу и 
тро ше њу. На тај на чин убла жа ва се из ра зи та лич на ви зу ра и днев ник Ни ко ле 
Кр сти ћа по ста је пр во ра зред ни из вор.

Кроз ци клус сти ца ња, тро ше ња и штед ње фор ми ра ни су по ро дич ни ка пи
та ли. Сти ца ње је пр вен стве но за ви си ло од обра зо ва ња, дру штве ног ста ту са и 
спо соб но сти да се по сто је ћи ка пи тал ра зним по ступ ци ма уве ћа, а тро ше ње од 
при хва тљи вих (и не при хва тљи вих) дру штве них и лич них по тре ба. Од од но са 
из ме ђу за до во ље них по тре ба и утро ше них при хо да за ви си ло је да ли ће део 
при хо да пре те ћи (би ти уште ђен или упо тре бљен за но во сти ца ње). У том кон
тек сту по ста је ре ле вант но пи та ње кри те ри ју ма оп ти мал ног тро ше ња при хо да.

Ка да је у пи та њу од нос пре ма за ра ди и тро ше њу, Ни ко ла Кр стић је кон цен
три сан на две по ро ди це – соп стве ну и по ро ди цу Со фи је Ма рин ко вић, удо ви це 
ње го вог при ја те ља Ву ка Ма рин ко ви ћа, а до не кле и на ши ру по ро ди цу Со фи
је Ма рин ко вић, бу ду ћи да је њу сма трао од го вор ном не са мо за фор ми ра ње 
Со фи ји ног од но са пре ма нов цу и тро ше њу, већ и за не по сред не ути ца је и 
дру штве ни при ти сак на удо ви чин на чин жи во та, а са мим тим и на тро шко ве 
ко је је он прет по ста вљао. Љу бав ко ју је пре ма њој осе ћао и же ља да уче ству је 
и ко ли ко је год мо гу ће кон тро ли ше њен жи вот кон цен три са ли су Кр сти ће ву 
па жњу на нај сит ни је де та ље ње ног по ро дич ног жи во та и, по себ но, на сег мент 
тро шко ва жи во та, ко ји је Со фи ја Ма рин ко вић на сто ја ла да са чу ва са мо за се бе, 
чак и у тре ну ци ма нај ве ће бли ско сти. 

Обе по ро ди це би ле су слич ног дру штве ног по ло жа ја до смр ти Ву ка Ма рин
ко ви ћа (1859). Без об зи ра што у Днев ни ку има на зна ка да је и за Ву ко вог жи
во та по ро ди ца Ма рин ко вић де лом жи ве ла и на кре дит, од но сно из над сво јих 
ма те ри јал них мо гућ но сти, ипак ни је има ла озбиљ ни је ма те ри јал не про бле ме. 
На то ука зу је по да так да се на тро шко ве пу то ва ња и бо рав ка у ба њи мо гло 
по тро ши ти и до 1.000 ду ка та.2 Ме ђу тим, Ву ко вом смр ћу ма те ри јал ни по ло жај 
те две по ро ди це на гло је по чео да се раз ли ку је, јер је при ход ње го ве по ро ди це 
био све ден на пен зи ју од 5 аустриј ских ду ка та и при лич но не из ве стан при ход 

2 Ка ко се Кр стић из ра зио, Со фи ја Ма рин ко вић уза луд по тро ши 1852. го ди не на пут и бо ра вак у 
Но вом Са ду, Бу ди му и не кој ба њи, ве ро ват но цар ској ба њи код Бу дим пе ште, „1.000 # [аустријских 
ду ка та – Б. К.] ту ма ра ју ћи ко је ку да“, Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II (6. ја ну ар 1863 
– 8. април 1864), при ре ди ли А. Ву ле тић и М. ја го дић, Бе о град, 2005, 80.
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од ка ма те на глав ни цу (тзв. ка пи тал) оста вин ске ма се.3 Ка пи тал ма се из но сио 
је 1868. го ди не око 500 ду ка та.4 

Кр сти ће ви при хо ди, на про тив, у ме ђу вре ме ну су осет но по ве ћа ни, што га 
је ста ви ло у по зи ци ју да фи нан си ра по кло ни ма или на вод ним по зај ми ца ма 
раз ли чи те тро шко ве Со фи је Ма рин ко вић. Не ду го по смр ти Ву ка Ма рин ко
ви ћа, по ста вљен је за на чел ни ка у Ми ни стар ству уну тра шњих де ла и до био 
је ви шу пла ту од оне на Ве ли кој шко ли, а убр зо се вра тио на Ве ли ку шко лу 
као хо но рар ни про фе сор.5 Од при ло га у раз ли чи тим ли сто ви ма оства ри вао 
је ви со ке хо но ра ре, а осва јао је и књи жев не на гра де.6 Са слу жбе них пу то ва ња 
у ино стран ство, без об зи ра што се ре дов но вај као да је без нов ца, очи глед но 
му је пре ти ца ло,7 а то ком тих бо ра ва ка у ино стран ству оста ја ла му је и не по
тро ше на пла та.8 На кон ку по ви не ку ће и ду ћа на, из да вао их је у за куп и на тај 
на чин та ко ђе по ве ћа вао при хо де.9 

3 При ход од ка ма те из гле да се кре тао из ме ђу 5 и 17 ду ка та. На и ме, ју на 1860. го ди не још ни је био 
до се гао 10#, а до Ми тро ва да на 1862. тре ба ло је да из но си 17 ду ка та, док је ав гу ста 1868. из но сио 5 
ду ка та; Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I (31. де цем бар 1859 – 31. де цем бар 1862), при
ре ди ли А. Ву ле тић и М. ја го дић, Бе о град, 2005, 122, 266; Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, II (3. 
ја ну ар 1867 – 31. де цем бар 1874), при ре ди ла А. Ву ле тић, Бе о град, 2007, 174. 

4 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 202.

5 Хо но рар, од но сно пла та, за пре да ва ња из гра ђан ског за ко ни ка, суд ског по ступ ка у гра ђан ским 
пар ни ца ма и из сте чај ног по ступ ка на Ве ли кој шко ли 1871. го ди не из но сио је 500 та ли ра. За пи сни ци 
сед ни ца Ми ни стар ског са ве та Ср би је 1862–1898, при ре дио Н. П. Шке ро вић, Бе о град, 1952, 83.

6 На гра да Ма ти це срп ске за Кр сти ћев ру ко пис о исто ри ји срп ског на ро да (ко ји је, пре ма ми шље
њу Сто ја на Но ва ко ви ћа по слу жио као основ за Кр сти ћев уџ бе ник Исто ри ја срп ског на ро да (Бе о град 
1862), из но си ла је 70#; Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 79; С. Но ва ко вић, Др Ни ко ла Кр стић, 
жи вот му и рад, Др Ни ко ла Кр стић. Спо ме ни ца из да на при ли ком сту па ња у жи вот за ду жби не по кој
ни ко ве, Бе о град, 1908, 34–35. У „Ви дов да ну“ Ми ло ша По по ви ћа об ја вље ни при лог тре ба ло је да бу де 
хо но ри сан са 20 та ли ра по та ба ку, до пис са 50 фо рин ти, а увод ник са 1#. Пр ви хо но рар за члан ке у 
„Ви дов да ну“ из но сио је 12#; на гра да, тј. хо но рар за ру ко пис Ге о гра фи ја 30# итд. Днев ник. При ват ни 
и јав ни жи вот, I, 150, 154, 177, 192–193, 225; Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 98.

7 При ли ком ди пло мат ске ми си је у Пе шти 1861. го ди не, Кр стић је твр дио: „С нов ци ма из ла зим зло 
на крај. Гле да ћу да одем да нас гро фу Ан дра ши ју, па ћу да о том на пи шем из ве шће и да до ка жем да ће 
ми тре ба ти ов де за др жа ти се до 15. иду ћег ме се ца [јула – Б. К.], не би ли опет што но ва ца до био. […] 
тад бих се ма ло пот кре пио у нов ци ма, ко ји сам до ста по тро шио“. Ме ђу тим, по окон ча њу ми си је имао 
је до вољ но нов ца да от пу ту је не са мо у Ба ју, на са ста нак с при ја те љем Мра во и ћем, већ и у Беч (на 
не де љу да на), а на кон по врат ка у Пе шту, имао је до вољ но да по но во от пу ти је у Ба ју. За тим се спу стио 
до Но вог Са да и, тек на кон за др жа ва ња у том гра ду, вра тио се у Бе о град. Днев ник. При ват ни и јав ни 
жи вот, I, 178–179.

8 Кр стић је кра јем 1865. имао уште ђе них 100# у го то ви ни и ско ро исто то ли ко од три не по тро ше
не пла те то ком бо рав ка у Фран цу ској. Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, I (9. април 1864 – 31. 
де цем бар 1866), при ре ди ла А. Ву ле тић, Бе о град, 2007, 270.

9 За куп ста ре ку ће, из да те на три го ди не јед ном ли ци та ру (ко ла ча ру), из но сио је 2,5 аустриј ска 
ду ка та ме сеч но; за куп, тач ни је – па за куп, ста на у Кр сти ће вом квар ти ру у тзв. Ста ром зда њу чак 3 
ду ка та ме сеч но, за па за куп ста на 1867. го ди не тра жио је чак 7#, док је од за ку па два ду ћа на на Зе ре ку 
оче ки вао 70–80 ду ка та го ди шње. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 153–154, 202, 439.
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Кр стић се мар љи во бри нуо о ре дов ном по ве ћа њу соп стве них при хо да и о 
си гур ном ула га њу ви шка: по зајм љи вао је но вац уз ка ма ту и уче ство вао у ком
пли ко ва ном си сте му от ку па и про да је обли га ци ја.10 Сам је рет ко зај мио но вац, 
нај че шће ра ди ку по ви не не крет ни на. На кон отва ра ња Упра ве фон до ва (1862), 
ода тле је узи мао кре дит и ту је ула гао но вац. та ко је по сту пио при ку по ви ни 
ку ће ко ју је про дао 1868, а и но вац од про да је те ку ће уло жио је опет у Упра ву 
фон до ва на штед њу. Ипак, по вре ме но је по ди зао уло же ни но вац и да вао га на 
за јам при ват ним ли ци ма.11 При ход је оства ри вао и од ка ма та на об ве зни це 
др жав них зај мо ва, ко је је ду ги низ го ди на ку по вао, нај пре стра не (пре те жно 
угар ске), а ка сни је и до ма ће. Нај че шће је ку по вао об ве зни це лу триј ских зај
мо ва, ве ро ват но сто га што су по ред ре дов не ка ма те омо гу ћа ва ле и до би ја ње 
зго дит ка и што су обич но има ле ма њу но ми нал ну вред ност од оста лих др жав
них об ве зни ца.12 Ку по вао је и ак ци је при вред них дру шта ва, али у Днев ни ку 
не ма на зна ка да ли је и ко ли ку ди ви ден ду на пла тио.13 

„Па мет на мар љи вост“ у обез бе ђи ва њу при хо да огра ни ча ва ла се углав ном 
на при хо де са мог Кр сти ћа. Ни он ни зва нич ни Со фи јин ту тор те о до си је Мра
о вић ни су би ли ни при бли жно бри жљи ви при ру ко ва њу ње ним при хо ди ма. 
Иако је Со фи ја Ма рин ко вић по вре ме но из да ва ла стан у за куп и при ма ла на 
кост,14 ве ћи на ње них при хо да при ти ца ла је од ка ма те на кре ди те раз ли чи тим 

10 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 337; Днев ник. При ват ни жи вот, II, 162, 176, 187.

11 Сам је за бе ле жио, по ред оста лог, да је из ма се Со фи је Ма рин ко вић по зај мио 180 ду ка та, да је 
Упра ви фон до ва ду го вао на име ин те ре са (ка ма те) за узе ти кре дит ра ди ку по ви не ку ће 5 ду ка та [ме
сечно – Б. К.], као и да је но вац од про да је те ку ће уло жио опет у Упра ву фон до ва. Из Упра ве фон до ва 
узео је 100# да би их по зај мио при ја те љу Ђор ђу На то ше ви ћу. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 161, 164, 
177.

12 Об ве зни це лу триј ског зај ма (тзв. лу триј ске об ве зни це) би ле су ја ко по пу лар не, јер су гла си ле 
су на ма ње су ме нов ца и до но си ле со ли дан лу триј ски до би так, због че га су лак ше про ди ра ле у ши ре 
сло је ве фи нан сиј ске пу бли ке. та ко је, на при мер, у пр вом лу триј ском зај му у Ср би ји (из 1881. го ди не), 
ко ји је но ми нал но из но сио 30 ми ли о на фра на ка, за до бит ке из дво је но 2,5% ка ма те. Об ве зни це по ме
ну тог лу триј ског зај ма но ми нал но су гла си ле на 100 ди на ра, док су об ве зни це же ле знич ког зај ма из 
1881. но ми нал но гла си ле на 500 ди на ра. М. Не дељ ко вић, Исто ри ја срп ских др жав них ду го ва, Бе о град, 
1909, 45, 63, 79.

13 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 187, 361, 368, 399. Кр стић је но ти рао и по да так да је кнез Ми лош 
Обре но вић 1860. го ди не ку пио 200 ак ци ја од 500 фра на ка но ми нал не вред но сти фран цу ског дру штва 
за пло вид бу Ду на вом и екс пло а та ци ју Мај дан пе ка. Днев ник. При ват ни жи вот, I, 39.

14 По ред при хо да од пен зи је, Со фи ја Ма рин ко вић има ла је и при ход од ви но гра да у око ли ни Но вог 
Са да, ко ји је до но сио око 20# го ди шње. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 109. Ка да су у пи та њу 
при хо ди, тре ба ука за ти на нео бич ну окол ност да је сре ди ном XIX ве ка у гра ђан ском дру штву би ло 
уоби ча је но да се и нај ма њи ви шак стам бе ног про сто ра из да је, чак и ка да је стан био из најм љен, а не 
вла сти ти, као и да су мно ге гра ђан ске по ро ди це при ма ле при ја те ље, по зна ни ке или ђа ке „на кост“, 
од но сно на ре дов ну пла ће ну ис хра ну. та ко је и Со фи ја Ма рин ко вић из да ва ла у за куп (па за куп) део 
ста на, а чи ни ле су то и по ро ди це ко је ни су има ле огра ни че не при хо де, као ње на. По ро ди ца ње не се стре 
Да фи не На то ше вић, ко ја је има ла до вољ но нов ца да из др жа ва соп стве не ко ње и ко ла, та ко ђе је из да
ва ла стан у па за куп. И сам Кр стић, као што је по ме ну то, из да вао је у па за куп соп стве ни из најм ље ни 
стан. Со фи ја Ма рин ко вић је и при ма ла на кост, нај пре Ни ко лу Кр сти ћа, с ко јим је би ла у по себ ним 
од но си ма, а ка сни је и ње го вог шти ће ни ка. Кр стић је, пак, при мио на кост се стру свог при ја те ља Мра
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кли јен ти ма. По зајм ље не су ме кре та ле су се од де се так до не ко ли ко сто ти на 
ду ка та, а о то ме ко ће и ко ли ки кре дит до би ти од лу чи ва ли су Мра о вић и Кр
стић. Го то во це ло куп на глав ни ца би ла је да та „под ин те рес“.15 

Ме ђу тим, зна тан део ду жни ка ни је пла ћао ни ка ма ту ни глав ни дуг. У Ср
би ји су ду го ви од не у ред них ду жни ка мо гли да бу ду суд ски на пла ће ни, али 
због не бри ге ту то ра ве ћи на по зај ми ца Со фи је Ма рин ко вић ни је би ла суд ски 
обез бе ђе на, због че га је пре ти ла опа сност да ка пи тал бу де упро па шћен. то 
је дра ма тич но до шло до из ра жа ја на кон бом бар до ва ња бе о град ске ва ро ши 
(1862), ка да је Со фи ја из бе гла у Но ви Сад. Ан га жо ва њем и за слу гом Ни ко ле 
Кр сти ћа, ду го ви су оси гу ра ни суд ским ин та бу ла ци ја ма и дру гим прав ним 
сред стви ма.16 Не мар ту то ра пре ма имо ви ни шти ће ни ка ни је, из гле да, био не
у о би ча јен, док му је под ле гао ина че ве о ма са ве сни Кр стић. На и ме, Кр стић је 
био ту тор над има њем ко је су на сле ди ла де ца Ан ке Кон стан ти но вић – Сим
ка, Ка та ри на и Ми лан и над ци вил ном ли стом ма ло лет ног кра ља Алек сан
дра Обре но ви ћа на кон аб ди ка ци је ње го вог оца Ми ла на. Кне зо ви Ми ха и ло 
и Ми лан Обре но вић би ли су за до вољ ни Кр сти ће вим ту тор ством.17 Мо жда 
је Кр сти ће вом не ма ру до при не ла и окол ност да ни је био зва нич ни ста ра тељ 
над има њем Со фи је Ма рин ко вић. Исти на, тач не оба ве зе ту то ра ни су би ле 
пре ци зи ра не за ко ни ма, што је оста вља ло ши ро ко по ље за не мар, а отва ра ло 
је и мо гућ но сти за раз ли чи те мал вер за ци је.18

Кр сти ћев од нос пре ма тро ше њу био је род но од ре ђен. Го то во ре дов но, 
оправ да ност тро шко ва из ван нео п ход них за из др жа ва ње по ро ди це од ре ђи ва на 
је пре ма то ме да ли их чи не же не или му шкар ци. При то ме су же не на чел но 
би ле оне ко је „пре ко мер но тро ше“, а му шкар ци они ко ји оп ти мал но и раз бо
ри то тро ше. При ме ра у Днев ни ку је без број. Кр стић је, на при мер, оп ту жи вао 
Да фи ну (На ну) На то ше вић, се стру Со фи је Ма рин ко вић, ка да је ор га ни зо ва
ла ве чер њу за ба ву да чи ни рас хо де ко ји пре ва зи ла зе њи хо ве мо гућ но сти, а 
убр зо на кон то га по ро ди ца На то ше вић има ла је до вољ но нов ца да ку пи ку ћу. 

о ви ћа, а не ком ђа ку из уну тра шњо сти обез бе дио је кост за ме сец да на (исти на, ни је ја сно да ли код 
не ко га при ја те ља или у ме ха ни), ко ји се ни је по но во ја вио да ис ко ри сти обез бе ђе ну по моћ. Днев ник. 
При ват ни и јав ни жи вот, I, 41, 71, 103, 187, 191, 199, 233, 239, 366, 439.

15 Кр стић је јед ном за бе ле жио да је Мра о вић „узео све нов це од Ма рин ко вић ке и дао их под ин те
рес 1# = 5 фо рин ти [и] 75 крај ца ра“, ви ше пу та је бе ле жио ко ме су и ко ли ке су ме да те, а са мо јед ном 
да ње ни „нов ци […] сто је сад без ин те ре са“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 124, 210–211, 214; 
II, 144, 150, 154, 156.

16 Кр стић се вај као да му је Ма рин ко вић ка, из бе гав ши из Бе о гра да, пред ба ци ва ла: „…чим је до
би ла при ли ку пи са ти ми, по сла ми же сто ко пи смо, бе де ћи ме да сам ја крив што су јој ин та бу ла ци је 
[облигације – Б. К. (очи глед на Кр сти ће ва ома шка)] не ин та бу ли ра не. ја ин та бу ли рах све обли га ци је, 
уре дих по сло ве, ши љах но ва ца и те шком му ком из ми ри смо се“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, 
II, 75; Днев ник. При ват ни жи вот, I, 359–360.

17 С. Но ва ко вић, Др Ни ко ла Кр стић, жи вот му и рад, 76–77.

18 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 346, II, 220.
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Раз ли чи то су вред но ва ни чак и исти из да ци за исту свр ху, ка да су их чи ни ли 
му шкар ци и же не: Кр стић је сма трао да Со фи ји на кћи Кри сти на „не ми ли це 
тро ши“ ка да је сла до ле дом ча сти ла две при ја те љи це, а са свим оправ да ним 
тро шком ка да је сам ча стио сла до ле дом Кри сти ну, На ну и те исте при ја те љи це 
и по ред то га при пре мио ве че ру за то исто дру штво.19 

Основ ни не спо ра зум око на чи на тро ше ња нов ца из ме ђу Кр сти ћа и Ма рин
ко вић ке на стао је због раз ли чи тих при о ри те та. Он је сма трао да је штед ња 
при о ри тет ње не по ро ди це, и не са мо ње не,20 а она да је при о ри тет одр жа ва ње 
по стиг ну тог жи вот ног стан дар да. Сто га је ве ћи ну ње них из да та ка сма трао 
из ли шним, по вре ме но чак и пла ћа ње слу жав ке, ку ва ри це или шва ље, а на ро
чи то из дат ке због со а реа, игран ки, ви зи та, по вре ме но и ба ло ва. Ру ко во дио се 
све шћу да дру штве ни ред на ла же да се и у соп стве ном до му они ор га ни зу ју, за 
шта ре дов ни при хо ди Ма рин ко ви ћа ни су до ста ја ли. Увек је фор мал ни мо тив 
осу де био пре ко мер ни и не по треб ни тро шак. Ствар ни мо тив че сто је би ла 
љу бо мо ра (јер ве ћи ни тих до га ђа ја ни је при су ство вао), ко ја се као мо тив на ро
чи то уоча ва ка да су у пи та њу би ли Со фи ји ни од ла сци и за др жа ва ња у Но вом 
Са ду код род би не или пу то ва ња због ле че ња у ба њи.21 По себ но је ла мен ти рао 
над пре те ра ним тро шко ви ма око на бав ке на ме шта ја, спре ме и оста ле опре ме 
при ли ком Кри сти ни не уда је.22

Су штин ски, Кр стић је осу ђи вао одр жа ва ње по ро дич ног дру штве ног ста
ту са без фи нан сиј ског по кри ћа, али је исто вре ме но осу ђи вао и дру же ња Ма
рин ко ви ће ве с по ро ди ца ма ни жег дру штве ног ран га, ко ја су чи ни ла ве ћи ну 
ње них дру штве них ве за до пре се ље ња На то ше ви ћа у Бе о град.23 Ме ђу тим, жи
во том из над ни воа фи нан сиј ских мо гућ но сти Со фи ја Ма рин ко вић ство ри ла је 

19 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 83, 180; Днев ник. При ват ни жи вот, II, 310. Сли чан трет ман 
у Кр сти ће вој ви зу ри има ли су и сва ко днев ни тро шко ви ис хра не. Сма трао је не по треб ним из дат ком 
ма ка ко бе зна чај но ма лу су му нов ца да ту за ви шак на мир ни ца, чак и ка да се ра ди ло о ку по ви ни две, 
а не јед не лу бе ни це. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 89, 124.

20 Кр стић је, го во ре ћи о ша бач ком про фе со ру Пе тру Кре ча ре ви ћу за бе ле жио: „… он тро ши све што 
до би ја, не освр ћу ћи се на бу дућ ност“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 117. Слич но схва та ње о 
штед њи као при о ри те ту удо вич ке по ро ди це имао је и Ма рин ко вић кин ту тор Мра о вић. На Кр сти ће ву 
на по ме ну ка ко ће Со фи ји би ти те шко „оста вља ти на стра ну и кад бу де има ла ве ће при хо де“, Мра о вић 
је опсо вао. „ј…м јој за кон, ако не ће да ште ди“, а дру гим по во дом Кр стић је оце нио Мра о ви ћев став: 
„Ње му је глав но да чу ва нов це да не тро ши, ње му је до ди ја ло да ва ти“. Исто, 220, 266.

21 Ка рак те ри сти чан је Кр сти ћев од нос пре ма ви зи та ма. Иако је сам ско ро сва ко днев но, а по вре ме но 
и ви ше пу та днев но, бо ра вио кра ће или ду же вре ме код Со фи је Ма рин ко вић у ста ну, а ка сни је, ка да 
су њи хо ве ве зе раз ла ба ви ле, у по ро ди ца ма дру гих при ја те ља и по зна ни ка, сво је по на ша ње ни је сма
трао нео д го вор ним, али је ње не из ла ске у жен ска дру штва осу ђи вао, сма тра ју ћи да оме та ју нор ма лан 
жи вот по ро ди це (рад у ку ћи, уче ње де це и слич но). 

22 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 197, 210, 224.

23 „Да нас бе ше [Маринковићка – Б. К] це ло по под не, до ве че ра, код не ке по зна ни це. Чуд но је и то 
да тра жи све лош[иј]е од се бе, а ни по што не ће да се дру жи са се би рав ни ма, или с бо љи ма“. Днев ник. 
При ват ни и јав ни жи вот, I, 238.
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ути сак да јој је кћи, ина че ста са ла за уда ју, „де вој ка с нов ци ма“,24 у че му би се 
мо гао и тра жи ти мо тив ње ног ин си сти ра ња на обез бе ђи ва њу свих ре ле вант
них ста ту сних сим бо ла: од ла сци ко ли ма и у од го ва ра ју ћим то а ле та ма на ба
ло ве и во жње топ чи де ром, укра си од при род ног цве ћа на бал ским ха љи на ма, 
уче ње је зи ка и кла ви ра, по се до ва ње кла ви ра од ре ђе ног ква ли те та и др.25 тих 
по год но сти, ко је су ужи ва ле и оста ле по ро ди це ви со ких др жав них слу жбе ни
ка, Со фи ја Ма рин ко вић ни је хте ла да се ли ши ни по це ну по вре ме них сва ђа с 
ту то ром и Кр сти ћем или оча ја ња због не до стат ка нов ца.

Да би обез бе ди ла те по год но сти Со фи ја Ма рин ко вић мо ра ла је да се осло ни 
на тро ше ње при хо да уна пред и по моћ у нов цу и по кло ни ма, као и на кла сич не 
нов ча не по зај ми це. Из вор по зај ми ца остао је не по знат, а рас по ла га ње при
хо ди ма уна пред, по треб не ства ри и но вац обез бе дио јој је Кр стић.26 Ње го ва 
по моћ про ис ти ца ла је из при ја тељ ских осе ћа ња пре ма по ро ди ци и по кој ном 
при ја те љу. Ме ђу тим, она ни је би ла не се бич на. На про тив, би ла је у нај ве ћем 
сте пе ну ин стру мен та ли зо ва на и прет по ста вља ла је ува жа ва ње ње го вих же ља 
и прох те ва, снис хо дљи вост и пот пу ни увид у по ро дич ни жи вот Ма рин ко ви
ће вих и он је знао да је ус кра ти уко ли ко му ни је би ло удо во ље но. И ње го ва 
фи нан сиј ска по моћ дру гим осо ба ма жен ског по ла (се стри, при ја те љи ца ма, 
по зна ни ца ма, па и љу бав ни ца ма) та ко ђе је у ве ли ком сте пе ну за ви си ла од 
то га ко ли ко су му удо во ља ва ле. Чак би се мо гло ре ћи да је, бар у не ким слу
ча је ви ма, за уз врат оче ки ва на ко рист – емо тив на, пу те на или дру штве на.27 За 
ње га, а ве ро ват но и за оста ле му шкар це ње го вог ран га, по клон је био на гра да 
за љу ба зност и по дат ност, иако је че сто био све стан да же не чи не при ја тељ ске 
ге сте из ко ри сто љу бља.28 

24 “До да дох још и то да Кри сти ну сма тра ју као де вој ку с нов ци ма, па и то да је пра вац го во ру оних 
ко ји су про тив ни [њеној уда ји за апо те ка ра Де ли ни ја – Б. К.]“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 
207. 

25 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 222. 

26 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 174, 190.

27 Об ра чу на ва ју ћи ја ну а ра 1863. го ди не тро шко ве око по мо ћи Со фи ји Ма рин ко вић то ком дру ге 
по ло ви не прет ход не го ди не, Кр стић је гре шком ви ше стру ко уве ћао из дат ке (уме сто око 48#, учи ни ло 
му се да је по тро шио ви ше од 120#) и у том рас по ло же њу при ме тио: „Стра шни из да ци, ни сам им се 
на дао. Жр тве ве ли ке, за и ста та кве ни ко не чи ни! Па оће ли би ти бар ко ри сти за ме не, или њих? Бог 
зна и пре не ве ру јем, не го ве ру јем“. Дру гом при ли ком је при ме тио: „Да ми је Кри сти на ја ви ла ка ко 
је она [Софија Маринковић] рас по ло же на, јер сам је пи тао да ли се ср ди Ма рин ко вић ка, шта го во ри 
etc., бих јој по слао [3# за пут у Беч – Б. К.]; али кад она не ће да бу де уми ља та ни ма ло, не мо гу ни ја 
да ра дим за њу што, прем да нај ма ња уми ља тост би ла би до вољ на да ме до бро пре ма њој рас по ло жи“. 
Днев ник. При ват ни жи вот, II, 10, 79.

28 Кр стић је за Ма рин ко вић ку јед ном за бе ле жио: „Ми слим, што има кад ве ће по тре бе, све се ви ше 
тад при бли жу је и ода ни ја је. тре ба ли зар да кле да же лим да јој зло бу де, па да пре ма ме ни бу де до
бра? Не, не, то не ћу“, док је дру ги пут за Кри сти ну при ме тио: „Кри сти на је љу ба зна дост, али и то је 
по вр шно и ре као бих не искре но, не го при твор но. Ме ђу тим, при ја ми ње на љу ба зност, ми ла ми је и 
ра ду јем јој се“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 290, 314, 24, 76, 79–80, 316. 
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Зна ча јан део рас хо да у дру штве ним кру го ви ма ко ји ма је при па дао Кр стић 
чи ни ле су ви зи те, руч ко ви, ве че ре, ве чер ње за ба ве, игран ке за од ра сле или 
за де цу ко ја до ра ста ју за ба ло ве, па и ба ло ви (ко је су при ре ђи ва ле по је ди не 
по ро ди це, не са мо по во дом свад бе них све ча но сти),29 из ла сци у ка фа не или 
ве че ре у ре сто ра ни ма (Ка си ни, на при мер), од ла сци у по зо ри ште, во жње ко ли
ма до топ чи де ра или Ра ко ви це…. та за до вољ ства на чел но ни су би ла јеф ти на, 
из у зи ма ју ћи по слу же ња то ком ви зи та.30 Са ма њим или ве ћим за до вољ ством 
при су ство вао је Кр стић тим дру штве ним до га ђа ји ма, па и сам ор га ни зо вао 
руч ко ве и ве че ре за при ја те ље, по вре ме но и за ве ћа дру штва. ти из да ци су 
обез бе ђи ва ли при ме рен дру штве ни ста тус и сто га их је сма трао нео п ход ним. 
Исти на, до во дио је у пи та ње из дат ке око ку по ви не ло же у по зо ри шту, па и 
не ке дру ге, ка да су их чи ни ли чла но ви по ро ди це Ма рин ко вић – На то ше вић, 
ма да је и сам раз ми шљао о тро ше њу за исте на ме не.31 

Дво стру ка ме ри ла оп ти мал ног тро ше ња на ро чи то су уоч љи ва код тро шко
ва због дру штве них и лич них по тре ба му шка ра ца. Кр стић код му шка ра ца ни је 
за па жао скло ност ка из ли шним тро шко ви ма, уз услов да ни су чи ње ни на дуг. 
Ни кар та шке гу бит ке, чак ни ве ли ке,32 ни је сма трао не по треб ним тро шком, ма
да се ус те зао да сам тро ши ве ће су ме на кар та шке игре. Ни тро шко ве оста лих 
за до вољ ста ва ко ја је же лео да си при у шти ни је сма трао не по треб ним и ни је 
их се од ри цао, чак ни ка да је кон ста то вао да тро ши ви ше не го што за ра ђу је.33 
Пре ко мер но тро ше ње му шкар ца при ме тио је јед но у по на ша њу ша бач ког про
фе со ра Пе ре Кре ча ре ви ћа, бра та свог при ја те ља Па вла, и Ма рин ко вић ки ног 
си на Иве то ком сту ди ја у Бе чу. Пр вог је осу ђи вао због ду го го ди шњег жи вље ња 
из над соп стве них мо гућ но сти, ра ди че га је за пао у ду го ве, а ни је био спре ман 
да сма њи тро шко ве ка ко би се из њих из ву као.34 За ки цо шке скло но сти и рас

29 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 430. 

30 јед на ве че ра за 14 осо ба, до не та ку ћи из ка фа не, ста ја ла је 7 ду ка та – ви ше од пен зи је удо ви це 
про фе со ра Ве ли ке шко ле. По ла ло же у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду ко шта ло је 1869. го ди не око 
10#. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 107, 109, 296.

31 Кр стић је од у стао од ку по ви не ло же у по зо ри шту сто га што је имао бес плат но ме сто, до би је но 
за на гра ду. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 188, 296.

32 Без ика квог ко мен та ра за бе ле жио је да је Или ја Ко ла рац јед ном при ли ком на кар та ма из гу био, 
пре ма јед ној вер зи ји до га ђа ја 50–60 ду ка та, а пре ма дру гој чак 300 ду ка та. Днев ник. При ват ни и јав ни 
жи вот, II, 229. Сам је че сто на кар та ма гу био из ме ђу јед ног и пет ду ка та.

33 “С нов ци ма зло из ла зим на крај. Ухва тио сам ра чун па ви дех да ми за овај ме сец до 15 # иде пре ко 
ме се чи не [месечне пла те, од но сно при хо да – Б. К]. Ако та ко по ђе и да ље, зло ће би ти. […] тре ба ми се 
узе ти на ум, јер ако се не трг нем у тро шко ви ма, на зло ће иза ћи“, вај као се Кр стић. Днев ник. При ват-
ни и јав ни жи вот, I, 147, али је све оста ја ло на то ме: „Хтео бих да од овог пу та [дипломатс ке ми си је 
у Пе шти – Б. К] оста вим на стра ну не ку крај ца ру, али нек враг но си све, кад се не мо же“. Днев ник. 
При ват ни и јав ни жи вот, I, 174.

34 Ње го во по на ша ње Кр стић је опи сао на сле де ћи на чин: „Ме сто да се стег не па да пла ти ду го ве, он 
тро ши све што до би ја, не освр ћу ћи се на бу дућ ност. […] На ла зи се у крај њој не во љи, та ко ми пи ше. И 
он је луд, тро ши кад има без раз ло га, пра ви ду го ве, па не мо же да иза ђе на крај“. Днев ник. При ват ни 
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ка ла шан жи вот дру го га, ме ђу тим, од го вор ном је сма трао мај ку, у чи јој ку ћи 
се фор ми рао Ивин од нос пре ма жи во ту и нов цу.35 

Пу то ва ња су чи ни ла го то во ре дов не тро шко ве дру штве ног сло ја ко ме је 
Кр стић при па дао. Пу то ва ло се код ро ђа ка и при ја те ља или ра ди по сло ва и 
ле че ња. Ду жи бо рав ци у го сти ма обич но су би ли пра ће ни укла па њем го сти ју 
у дру штве не ве зе до ма ћи на, ко је су пра ти ли на ба ло ви ма, бе се да ма, ку па њи ма, 
из ла сци ма у ре сто ра не итд. Ра ди ле че ња че сто се пу то ва ло у ино стра не ба ње. 
Ле че ња у ино стра ним ба ња ма би ла су та ко по пу лар на да су се у не ки ма од њих, 
по пут Ба зја ша у Вла шкој, су сре та ле број не бе о град ске по ро ди це из ви со ког 
дру штва.36 Ста но ва ло се у хо те ли ма, го сти о ни ца ма и у при ват ном сме шта ју, а у 
гра до ви ма са срп ским ста нов ни штвом од се да ло се код при ја те ља и по зна ни ка. 
Ови бо рав ци су до по чет ка се дам де се тих го ди на XIX ве ка из гра ди ли при лич
но оштре кри те ри ју ме ком фо ра код при пад ни ка ви со ког чи нов нич ког сло ја, 
због че га их до ма ће ба ње ни су за до во ља ва ле.37 те шко је про це ни ти ко ли ко су 
тро шко ви пу то ва ња и ле че ња оп те ре ћи ва ли кућ ни бу џет, али је из ве сно да 
их ни ко ни је сма трао не по треб ним. Из гле да да су му шкар ци од свих по тре ба 
же на, нај ви ше раз у ме ва ња има ли за њи хо ву по тре бу да бо ра ве у ба ња ма, па 
су им бо ра вак омо гу ћа ва ли и ка да са ми ни су мо гли да их пра те. 

За ни мљи во је да су са свим раз ли чит трет ман у Кр сти ће вој ви зу ри има ли 
тро шко ви за за до во ља ва ње соп стве них дру штве них (и лич них) по тре ба од 
тро шко ва сва ко днев ног жи во та. Ко ли ко год био по пу стљив пре ма сво јим по
тре ба ма да да ру је, ку пу је, тро ши на го шће ња, кар та ња, за до вољ ства са же на ма, 
го то во исто то ли ко био је крут у по што ва њу утвр ђе них ме сеч них тро шко ва за 
из др жа ва ње, по себ но на кон што је пре у зео бри гу о де ци сво је се стре. Исти на, 
с том су мом за сва ко днев не тро шко ве мо ра ла је да кал ку ли ше ње го ва ро ђа ка 
и до ма ћи ца Ка та. тро шко ве по ро дич ног жи во та, утвр ђе не на 10 ду ка та ме
сеч но, био је спре ман да по ви си, и то ве о ма ма ло, са мо у за и ста из ван ред ним 
при ли ка ма – уко ли ко је из не на да до био ви ше го сти ју у вре ме кр сне сла ве.38 

Зна ча јан део град ских по ро ди ца, па и чи нов нич ких, тро шио је при хо де и 
на из др жа ва ње чла но ва ши ре по ро ди це, нај че шће ро ди те ља ко ји ни су жи ве ли 

жи вот, I, 117; 92–93.

35 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 185; Днев ник. При ват ни жи вот, II, 74, 188, 349, 359, 405, 414.

36 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 58, 61, 178–179.

37 „Ов де не ма угод но сти и ја се хо ћах већ дру ги, тре ћи дан од ла зи ти од о вуд у Бу зјаш, па и ко ла по го
дих и да дох 1# ка па ре, ал љу ба зност до ма ћи це, го спо ђе На у мо вић ке Ми ле ве, за др жа ме. Сад се ку пам 
сва ки дан ују тро ра но“, за бе ле жио је Кр стић о бо рав ку у Бре сто вач кој Ба њи 1870. го ди не. Днев ник. 
При ват ни жи вот, II, 347.

38 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 199, 254. Вра тив ши се јед ном при ли ком с пу то ва ња, Кр стић је 
кон ста то вао да је Ка та по тро ши ла два ду ка та ви ше од пред ви ђе них ме сеч них тро шко ва, али ни је био 
спре ман да тај ви шак до пла ти, већ је тра жио да она од нов ца пред ви ђе ног за сле де ћи ме сец уште ди 
не до ста ју ћи део. Мра о вић је сма трао да је за нор ма лан жи вот Ма рин ко вић ки не по ро ди це до вољ но 
17# ме сеч но. При ват ни и јав ни жи вот, I, 266.
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у ме сту, али и дру гих бли ских срод ни ка. Оче ки ва ло се да еко ном ски успе шан 
члан по ро ди це уче ству је у из др жа ва њу ро ди те ља и жен ских чла но ва по ро
ди це – се ста ра или њи хо ве де це, чак и ка да су лич ни од но си ме ђу њи ма би ли 
на ру ше ни. та оче ки ва ња Кр стић ни је из не ве рио, па је не са мо слао но вац ро
ди те љи ма, а на ро чи то мај ци на кон оче ве смр ти, већ је по ма гао и се стри, чи ји 
је на чин жи во та осу ђи вао.39 Чак ју је и при мио у ку ћу, на кон што је оста ла 
без сред ста ва за жи вот, а ка да се (због не по зна тих окол но сти) она исе ли ла, 
пре у зео је, као што је по ме ну то, бри гу о из др жа ва њу ње не де це и, по ред то га, 
фи нан си рао ње но шко ло ва ње за ба би цу, ка ко би јој и на тај на чин по мо гао да 
обез бе ди ег зи стен ци ју.40 

По ро ди це имућ них чи нов ни ка бри ну ле су и о ма ло лет ној де ци да љих срод
ни ка или при ја те ља или о си ро ча ди, ма да ни је увек ја сно да ли су ро ди те љи 
и ста ра те љи за бри гу о њи хо вом из др жа ва њу пла ћа ли или су их из др жа ва ли 
до ма ћи ни. та ко је, на при мер, Ла зар Ар се ни је вић Ба та ка ла у ку ћи др жао уну ку 
Ми ли цу, а сам Кр стић ду же вре ме жи вео је са шти ће ни ком Па јом Стре ји ћем, 
си ро че том без оца и мај ке, при ма ју ћи за бри гу о ње му ме сеч ну на кна ду од 
шест ду ка та. Код Кр сти ћа је не ко вре ме био и ђак Ми лан.41 

Ме ђу ви со ким др жав ним чи нов ни ци ма сре ди ном XIX ве ка штед ња је би
ла нео дво ји во ве за на с ула га њем. ти ме је отво ре на не пре мо сти ва раз ли ка у 
од но су пре ма штед њи из ме ђу му шка ра ца и же на. Прав на не спо соб ност же на 
у Ср би ји за при вред ну де лат ност усло ви ла је и од нос дру штва пре ма штед њи 
же на. Дру штво је од же на оче ки ва ло да ште де огра ни ча ва ју ћи сво је по тре бе 
или по тре бе це ле по ро ди це, али не и да на би ло ко ји на чин рас по ла жу уште
ђе ви ном, а ка мо ли да је ула жу у по сло ва ње, чак и оно нај јед но став ни је – у 
при ват не по зај ми це. Њи хо вом евен ту ал ном уште ђе ви ном рас по ла га ли су му
шкар ци – оче ви, му же ви, ту то ри – и оне ни су до но си ле од лу ке о на чи ну упо
тре бе уште ђе ви не. Су де ћи пре ма од но су Мра о ви ћа пре ма при хо ди ма Со фи је 
Ма рин ко вић, оне ни су до но си ле ни од лу ке о то ме ко ли ки део при хо да тре ба 
да бу де уште ђен, већ су то чи ни ли ту то ри. Исти на, ту то ри че сто ни су ин си
сти ра ли на по што ва њу сво јих од лу ка, огра ни ча ва ју ћи се у слу ча ју њи хо вог 
не по што ва ња на грд ње или прет ње од у ста ја њем од ту тор ства, а по не кад су се 
од лу чи ва ли и да при кри ју део при хо да, тре ти ра ју ћи га као нео п ход ну штед
њу.42 Сма тра ло се да же на ште ди ако у по тро шњи не ис по ља ва „не смо тре но сти 

39 И Кри сти на, ко јој је мај ка за ми раз да ла по след њи део ка пи та ла оста вин ске ма се и по че ла да жи
ви са мо од пен зи је, уче ство ва ла је на кон уда је у из др жа ва њу Со фи је Ма рин ко вић, ко јој „да је у по моћ 
но ва ца и пла ћа за њу кон те [признанице на узе ти но вац, ра чу ни – Б. К], до дав ши да јој је то те шко јер 
и са ма ни је при нов цу“. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 301.

40 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 335; Днев ник. При ват ни жи вот, II, 12–13, 25, 75, 79–80, 151, 252, 
288.

41 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 225; Днев ник. При ват ни жи вот, I, 103; Днев ник. При ват ни 
жи вот, II, 42. 

42 Кр стић је кон ста то вао:“Она не ће ни зна ти да је Мра о вић по 3 # за др жао од ме сеч ног ин те ре са, а 
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и не у ме ре но сти“, а удо ви ца би се, по ред то га, „мо ра ла огра ни чи ти на нај ма ње 
тро шко ве, јер ће про па сти и до зла до спе ти“.43 

Бу ду ћи да же не ни су рас по ла га ле соп стве ним при хо ди ма и да им је нај че
шће и ви си на тро шко ва би ла уна пред од ре ђе на, а да су би ле под при ти ском 
нео п ход не штед ње, ла ко су и ши ро ко раз ви ле ма ни пу ла тив не тех ни ке обез бе
ђи ва ња по треб них сред ста ва за за до во ља ва ње лич них и дру штве них по тре ба. 
те тех ни ке су, су де ћи по при ме ри ма из Кр сти ће вог днев ни ка, укљу чи ва ле и 
брач на не вер ства ра ди обез бе ђи ва ња до дат них при хо да.44 

Иако је Кр стић се бе сма трао не спо соб ним за штед њу,45 ње гов Днев ник пру
жа до ста ја сан увид у на чи не и мо де ле очу ва ња ви шка при хо да и њи хо вог 
уве ћа ва ња. Ште дљи во тро ше ње при хо да, шта год ко под тим под ра зу ме вао, 
увек се сма тра ло по жељ ним на чи ном по на ша ња, а оба ве зу ју ћим на чи ном, уко
ли ко је му шка рац био оже њен.46 Циљ ште дљи вог тро ше ња би ло је, као што 
је и ра зу мљи во, ства ра ње уште ђе ви не. У дру штве ним кру го ви ма ко ји ма је 
Кр стић при па дао вла да ло је уве ре ње да је сра мо та не ма ти ни шта – ни нов ца 
ни не по крет но сти.47 По чет ком ше зде се тих го ди на XIX ве ка ве ро ва ло се да 

уз то до ла зе још и дру га 2#, те та ко све га 5# ићи ће на стра ну“. Днев ник. При ват ни жи вот, I, 346, 351; 
Днев ник, При ват ни и јав ни жи вот, II, 46, 70, 145.

43 Ова кав за кљу чак пот кре пљу ју и раз ли чи те на по ме не о од но су же на (и му шка ра ца) пре ма нов цу. 
О Људ ми ли (Ми ле ви) Пан чић Кр стић је за бе ле жио: „Со ка ми је […] спо ми ња ла ка ко Пан чић ка пи је 
и ка ко је та мо на стао хр ђав жи вот сто га што она мно го тро ши“; о На ни На то ше вић: „Раз го вор бе ше 
о ку ћи и тро ше њу. […] На на не ра ди до бро што тро ши ви ше но што тре ба. Ал шта јој дра го, кад јој 
он [муж – Б. К.] не уме да ста не на пут“; о Со фи ји јов шић: „Ла ко ми сле на је ма ло, мно го тро ши, го
спод ски се др жи, а ни ко не зна ка ко и от куд“, и та ко да ље. Днев ник, При ват ни и јав ни жи вот, I, 81, 
298; Днев ник. При ват ни жи вот, II, 139, 248.

44 Ма ни пу ла тив не тех ни ке уку љу чи ва ле су тро ше ње нов ца без зна ња ту то ра, од но сно му жа, при
ма ње по кло на без зна ња мај ке, од но сно ста ра те ља, на кнад но оба ве шта ва ње о при мље ним по кло ни
ма, тај но тро ше ње кућ ног бу џе та и при кри ва ње ствар них тро шко ва, на го ве шта ва ња из ван брач них 
не жно сти уз уз те за ње до до би ја ња по кло на и слич но. Со фи ја Ма рин ко вић је то ком сва ђе с Кр сти ћем 
ја сно ис ка за ла свест да же на ма ни пу ли са њем до би је мно го ви ше не го нор мал ним по на ша њем: „Бо ље 
би би ло за ме не и ви ше би има ли и ја и мо ја де ца да мо гу би ти по ни зна, при твор на, али ме Бог та ко 
пре ку ство рио“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 272; 205, 252, 284, 310, 319, 333, 358. При ли ком 
очи ју ка ња, ко ке ти ра ња или дис крет ног ну ђе ња те ле сне на сла де очи глед ни је је на го ве шта ва на по тре ба 
за фи нан сиј ском на кна дом, па је, на при мер, из раз го во ра са Љу би цом, су пру гом апо те ка ра те о до ра 
Се ку ли ћа, у ко ме му је она у ша ли тра жи ла 1.000# на за јам, а на го ве сти ла да би би ла за до вољ на и са 
100, Кр стић за кљу чио: „ја све то ту ма чим да је ра да са зна ти би ли хтео пла ћа ти кад би се пу сти ла у 
ми ло ва ње, јер ми и ју че ре че: ̀ Да, ви оће те муфте`, па тек по сле до да де: ̀ Жале се`“. Днев ник. При ват ни 
жи вот, II, 13.

45 „И сам тро шим мно го и улу до“, сма трао је Кр стић. Бе ле же ћи раз го вор с Ма рин ко вић ком о штед
њи: „ре че што ја не ште дим, ја јој ка зах да не умем“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 117.

46 Го во ре ћи о Кре ча ре ви ће вом нео д го вор ном од но су пре ма тро ше њу при хо да, Кр стић про це њу је 
и соп стве не по ступ ке: „Исти на, и сам тро шим мно го улу до, али ја не мам же не и де це, па ми то лак ше 
под но си (sic!), ма да при зна јем да зло ра дим“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 117.

47 На Мра о ви ће ве са ве те да ма ње по ма же Ма рин ко вић ки, а ви ше да ште ди, Кр стић је за кљу чио: 
“И ја сам мно го пу та по ми шљао да ми тре ба чу ва ти но вац, јер је сра мо та да не мам ни шта. Гле да ћу да 
се узмем на ум, па да оста вим ове го ди не што нов ца на стра ну“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 
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уште ђе ви на од 300 ду ка та обез бе ђу је си гур ност у жи во ту сам ца, док се на 
„ве ћи ко мо ди тет“ по ро ди це мо гло ми сли ти тек ка да се при хо ди или уште да 
при бли же су ми од 1.000 ду ка та.48 Вла да ло је уве ре ње да је чи нов ник Кр сти
ће вог ран га у мо гућ но сти да уште ди од 100 до 150 ду ка та го ди шње,49 та ко да 
је за ко мо тан жи вот по ро ди це ви со ких др жав них чи нов ни ка би ло до вољ но 
све га не ко ли ко го ди на штед ње.

Ма да је све ви ше тро шио и био уве рен „да би тре ба ло да стиче[м]“, а да му 
„баш те шко иде те ћи“, Кр сти ће ва уште ђе ви на стал но се уве ћа ва ла.50 то ме су 
сва ка ко до при но си ли уве ћа ни при хо ди (на пре до ва ње у слу жби, ди јур не, ка
ма те, но вац од за ку па), али и раз бо ри та ула га ња. Њих се Кр стић ра но ла тио 
и већ 1861. ку пио је пр ви плац у Па ли лу ли, а сле де ћих го ди на још два ду ћа на 
на Зе ре ку (1868) и две ку ће, по след њу у Го спод ској ули ци 1869. го ди не. У те 
ку по ви не уло жио је уште ђе ви ну, али је због њих узи мао и кре ди те, као, уоста
лом, и дру ги при пад ни ци ње го вог дру штве ног сло ја.51 Слич но су по сту пи ли и 
На то ше ви ћи по до ла ску у Бе о град – нај пре су ку пи ли ви но град на Вра ча ру, а 
по том и ку ћу (та ко ђе на кре дит), а го тов но вац, ко ји је 1869. из но сио нај ма ње 
1.000 ду ка та, ула га ли су у при ват не по зај ми це.52 

Ула га ња у не по крет но сти би ла су нај си гур ни ја ула га ња и, по ред то га, ве о ма 
про фи та бил на, јер је вред ност не крет ни на у Бе о гра ду стал но ра сла,53 на ро чи то 

263.

48 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 201–202. Ка да је при ли ком при пре ме по пи са ста нов ни штва 
про це њи ва но ко ли ки би по рез тре ба ло да др жа ва на пла ти од од ре ђе не вред но сти по се да или ви си
не при хо да, на сли чан на чин про це ни ли су за ко но дав ци ква ли тет жи во та ко ји се мо гао обез бе ди ти 
на осно ву од ре ђе не вред но сти има ња, од но сно при хо да. За кон о пла ћа њу по ре за по имућ но сти из 
1861. го ди не пред ви део је да по ро ди ца с има њем ко је је вре де ло од 300 до 500 ду ка та или с ме сеч ним 
при хо дом од 12 до 20 та ли ра „мо же удоб ни је жи ви ти“, док се с има њем вред ним из ме ђу 500 и 800 
ду ка та (или с при хо дом од 20 до 30 та ли ра) мо гло „не ке по тре бе под ми ри ти ко је не спа да ју у обич не, 
а да по ред то га има ју јошт што год уште де ти“. „Са мо од до от ка сво га има ња угод но жи ви ти“ мо гли су 
вла сни ци по се да вред ног из ме ђу 800 и 1.200 ду ка та, док „у бла го ста њу жи ве“ по ро ди це с при хо дом 
од 50 до 100 та ли ра или с има њем ко је је вре де ло из ме ђу 1.200 и 2.000 ду ка та. За кон о пла ћа њу по ре за 
по имућ но сти, Збор ник за ко на уред би и уред бе ни ука за, из да ни у Кња же ству срб ском, XIV, Бе о град, 
1862, 150–153.

49 „Мра о вић бе ше код ме не и ре че ми што ми мно го пу та ка зи ва ше да тре ба да сте чем до 300 #“, а 
не што ка сни је, по чет ком 1862. го ди не, по но во му је са ве то вао „да пре ко го ди не 100–150# оста вим на 
стра ну“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 225, 263.

50 Пре ма соп стве ном про ра чу ну, Кр стић је 1864. го ди не по тро шио „67# 730 гро ша и 32 фо рин те“, а 
1865. већ „73# 390 гро ша и 33 фо рин те“. Са мо го ди ну да на ка сни је по тро шио је „399# и 5.634 гро ша, 
а 1867. већ „401# и 6.738 гро ша“. Днев ник. При ват ни жи вот, I, 147, 225, 270; II, 115.

51 Ку ћа у Го спод ској ули ци (да нас Бран ко вој) ку пље на је за 662#, од ко јих је 300# би ло обез бе ђе но 
при ват ном по зај ми цом. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 247, 249. 

52 Днев ник. При ват ни жи вот, књ. II, 267. Ко ста Цу кић, ко ји је ра ди град ње но ве ку ће по ди гао кре
дит у Упра ви фон до ва, за ло жив ши ку ћу ко ја је про це ње на на 2.500 #, по сту пио је на исти на чин као 
и Кр стић, од но сно На то ше вић. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 43.

53 Плац у Бе о гра ду, ко ји је 1844. го ди не про дат за 64 ду ка та, вре део је при про да ји 1870. го ди не чак 
1.550 ду ка та. Плац до би јен 1845. за 4 ду ка та (од ко јих је с 3 ду ка та пла ћен плац, а 1 ду кат по ло жен 
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на кон исе ље ња му сли ман ског ста нов ни штва 1867/8. го ди не.54 Но вац уло жен 
у не крет ни не мо гао је за го ди ну или две да до не се до тад не ви ђе ну до бит: На
то ше ви ћи су 1867. ку пи ли ку ћу за 3.050 ду ка та и про да ли је 1869. за 4.000.55 
Кр сти ће ви за пи си от кри ва ју да су на кон исе ља ва ња му сли ман ског ста нов ни
штва, због от ку па мно го број них пла це ва по ну ђе них на про да ју, као и ра ди 
из град ње ве ћих обје ка та на том зе мљи шту фор ми ра на ор тач ка (ко ман дит ска) 
дру штва (дру штва на ак ци је), у ко је су ви шко ве нов ца ула га ли и чи нов ни ци. 
И сам је у јед ном од тих дру шта ва имао ак ци је.56 

те за у ри са ње нов ца ме ђу чи нов ни ци ма, па чак ни ме ђу пен зи о не ри ма, обич
но ни је прак ти ко ва но све до ду бо ке ста ро сти или те шке бо ле сти. тек та да су 
бо га ти чи нов ни ци по чи ња ли да раз ми шља ју о по вла че њу уло га из при вред них 
дру шта ва. О то ме да по ву че ка пи тал из ка ма ра ши је Ми ше Ана ста си је ви ћа, на 
при мер, раз ми шљао је Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка 1868. го ди не, већ бо ле стан 
и у ду бо кој ста ро сти, али је на на го вор Кр сти ћа и још не ких при ја те ља од у
стао. тек ка да се раз бо лео, Ба та ла ка је уште ђе ни но вац ула гао у ве ћој ме ри у 
Упра ву фон до ва, као нај си гур ни ју кре дит ну уста но ву у Ср би ји, иако је и да ље 
зна чај не су ме да вао и на при ват не по зај ми це.57 

Па мет ном мар љи во шћу и раз бо ри том штед њом, Кр стић је сте као има ње 
ко је је на кон ње го ве смр ти (1902) про це ње но на 76.000 ди на ра, од ко јих је на 
вред ност ку пље них об ве зни ца раз ли чи тих др жав них зај мо ва, при вред них и 
дру гих дру шта ва от па да ло око 16.000 ди на ра, а оста так од 60.000 на две ку
ће.58 тра го ви о ку по ви ни тих об ве зни ца по сто је у Днев ни ку, као и на зна ке да 
ни је са мо он, већ да су и оста ли ви со ки чи нов ни ци и пен зи о не ри, ку по ва ли 
об ве зни це зај мо ва и ула га ли уште ђе ви не у Упра ву фон до ва.59 Из гле да да су 

у тзв. шпи таљ ски фонд) од др жав не ко ми си је ко ја је де ли ла от ку пље не пла це ве на Вра ча ру, про дат 
1883. за 450 ду ка та. Дру ги плац сте чен на исти на чин, до би јен је за 1 ду кат (шпи таљ ском фон ду) и 3 
цван ци ка. Пре про дат је 1853. го ди не за 20 ду ка та, а по том 1859. го ди не за 100 ду ка та, да би већ 1862. 
по но во био про дат за 390 ду ка та, док је тре ћи плац до би јен на исти на чин и за исту це ну пре про дат 
1855. за 17 ду ка та и по но во 1859. за 100 ду ка та. Сли чан је био и раст вред но сти ку ћа у Бе о гра ду. Ку
ћа на те ра зи ја ма, ко ју је Сте ван Кни ћа нин ку пио 1846. го ди не од удо ви це не ког Гр ка за 305 ду ка та, 
при ли ком де о бе на след ни ка вре де ла је 2.400 ду ка та (због че га је пу но лет ни на след ник ис пла тио ма
ло лет ном 1.200 ду ка та), а већ 1865. го ди не про да та је за 3.500 ду ка та, да би је но ви вла сник још исте 
го ди не про дао Ан ки Кон стан ти но вић, ро ђе ној Обре но вић, за 3.600 ду ка та. Р. Л. Ве се ли но вић, Гра ђа 
за исто ри ју Бе о гра да од 1806. до 1867, књ. I, Бе о град, 1965, 80, 89–90, 92–95, 97–98, 101–102, 126–127, 
219–220, 234–238, 261–262.

54 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 278.

55 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 92, 110, 114, 227. 

56 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 429.

57 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 89–90, 98, 193. Ни до смр ти Ба тла ка ни је по ву као ка пи тал из ка
ма ра ши је, па је ње го ва удо ви ца и 1870. на пла ти ла 92# на име „ин те ре са из ка ма ра ши је“. Исто, 332.

58 Љ. Ко ва че вић, Из ве штај о ста њу фон да д-ра Ни ко ле Кр сти ћа на дан 31. де цем бра 1907. го ди не, 
516.

59 Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка уло жио је 1867. го ди не у Упра ву фон до ва 500 ду ка та, ко је му је при
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се у кру го ви ма ви со ких чи нов ни ка нај ра ди је опре де љи ва ли да ви шак нов ца 
уло же у ку пов ну об ве зни ца лу триј ских зај мо ва, ура чу на ва ју ћи у до бит од ин
ве сти ци је и мо гу ћи зго ди так.60 Због то га је Кр стић на сто јао да по но во от ку пи 
об ве зни це ко је је мо рао да про да, ка ко се не би ли шио мо гућ но сти да до би је 
пре ми ју.61 Ње гов Днев ник ука зу је на још јед ну спе ци фич ност у ула га њу: за јед
нич ку ку по ви ну об ве зни ца лу триј ских зај мо ва. те за јед нич ке ку по ви не би ле 
су ве ро ват но мо ти ви са не окол но шћу да су но ми нал ни из но си об ве зни ца би
ли су ви ше ви со ки за при хо де ви со ког чи нов ни штва у Ср би ји. На то упу ћу је 
Кр сти ће ва опа ска да је ње гов до би так од јед ног „ло за“ био ве о ма ма ли, због 
ве ли ког бро ја ин те ре се на та.62 

Кр стић ни је ште део са мо у Упра ви фон до ва. И он и ње го ва ро ђа ка и до ма
ћи ца Ка та но вац су ште де ли и у угар ским ште ди о ни ца ма. та ко је Ка та за мо
ли ла Кр сти ћа да ње них уште ђе них 18 ду ка та „пошље[м] у шпар ка су Бу дим ску 
ил Пе штан ску“, а и Кр стић је имао „књи жи цу од ште ди о ни це“ у Угар ској.63

Спе ци фич ним ви дом тро ше ња сма тра ло се и од лу чи ва ње о суд би ни нов
ца, и уоп ште имо ви не на кон смр ти вла сни ка. Кр сти ћев Днев ник је од ли чан 
по ка за тељ од но са по је дин ца и дру штва пре ма рас по ла га њу има њем у слу ча ју 
смр ти вла сни ка. Он ја сно по ка зу је да је нај оп ти мал ни јим на чи ном рас по ла
га ња сте че ним при хо дом и имет ком сма тран те ста мент и да је у ви шим дру
штве ним сло је ви ма по чет ком дру ге по ло ви не XIX ве ка по сто јао од го во ран 
од нос вла сни ка пре ма суд би ни имо ви не на кон смр ти и већ фор ми ра на бри га 
о дру штве ним по тре ба ма срп ске за јед ни це. 

У ви шим дру штве ним сло је ви ма би ло је уоби ча је но да се има ње за жи во та 
рас по ре ђу је те ста мен том. Чи ње но је то не са мо ка да је те ста тор био без на след
ни ка, већ и ка да је имао де цу. Кр стић је по ме нуо те ста мен те сво јих при ја те ља 

ват ни зај мо при мац вра тио, а при хо де сво јих уну ка, као што је по ме ну то, на сто јао је да обез бе ди на 
тај на чин што је ок то бра 1867. го ди не уло жио у Упра ву фон до ва ка пи тал од 845#, по де љен на че ти ри 
де ла. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 89–90.

60 Већ 1861. Кр стић је за бе ле жио: „… да дох јак ши ћу ло зо ве ко је смо у за јед ни ци узе ли и оп кла ди смо 
се: ја да не ће мо, а он да оће мо до би ти бар 1.000 фо рин ти. Оп кла да је да пла ти ве че ру ко из гу би. ја се 
за и ста не бих ср дио да из гу бим оп кла ду, а да до би јем што на ло зо ве; Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни 
и јав ни жи вот, књ. I, 102. Осам го ди на ка сни је за бе ле жио је: „Хо ћу да по шљем Херц бер гу но ва ца за 
ло зо ве ко је у дру штву с дру ги ма др жим“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 263, 435.

61 Не ма ју ћи но вац да би по зај мио Ма рин ко вић ки , ко ја је би ла на ле че њу у Угар ској, Кр стић јој је 
ма ја 1863. го ди не по слао сво ја два „ло за“, од но сно лу триј ске об ве зни це, ко је су гла си ле на угар ске бан
ке „Cre dit. Ser. 314 no 69 и Palfy no 56549 да на та два ло за узму од Her zber ga 120 фо рин ти“. До бив ши 
у ју ну по твр ду схва тио је: „да их ја тре ба да ис ку пљу јем“. От ку пио их је у не ко ли ко ра та, по слав ши 
по след њу на дру ги дан Бо жи ћа 1863. го ди не. Днев ник, При ват ни и јав ни жи вот, II, 70, 82, 190.

62 тај по да так исто вре ме но по ка зу је да су и ње го ви при ја те љи и по зна ни ци, од но сно дру ги при
пад ни ци ње го вог дру штве ног сло ја, та ко ђе ку по ва ли об ве зни це – за јед нич ки – ве ро ват но сто га што 
још увек ни су би ли спрем ни да ве ће су ме нов ца уло же у ту вр сту при вред не де лат но сти. Днев ник. 
При ват ни жи вот, I 232.

63 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 354, 357.
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и ро ђа ка – ме ђу њи ма Со фи је Ма рин ко вић, Ла за ра Ар се ни је ви ћа Ба та ла ке, 
јо ва на Гер ма на, бе о град ског апо те ка ра те о до ра (то ше) Се ку ли ћа, чла на Ка
са ци о ног су да ја ко ва Дим ши ћа, ро ђа ка Ва си ли ја Пла сти ћа… У днев ни ку се 
уоча ва ју и на го ве шта ји че сте прак се ви ше крат них из ме на те ста мен та или до
пу ња ва ња већ са чи ње ног те ста мен та.64 

По себ на те ста мен тар на бри га ис ка зи ва на је пре ма оста ви ни удо ви це и ма
ло лет не де це, а на ро чи то жен ске де це.65 Кр стић је уочио на ме ру те ста то ра да 
же на ма оста вље но има ње обез бе де од евен ту ал ног упро па шћи ва ња у бра ку 
(бу ду ћи да оне у Ср би ји ни су има ле пра во да са мо стал но упра вља ју има њем) 
и да иза бе ру до бре и од го вор не ту то ре.66 Он та ко ђе по твр ђу је да је и у нај ви
шим дру штве ним сло је ви ма су пру зи те ста мен тар но оста вљан име так на два 
на чи на: са мо на ужи ва ње, за шта се опре де лио Ба та ла ка, или у вла сни штво, као 
што је ура дио бе о град ски апо те кар те о дор (то ша) Се ку лић.67. Не ја сно је шта је 
оста ви о ца мо ти ви са ло да се опре де ли за је дан или за дру ги на чин. Сва ка ко је 
оста вља њем има ња на ужи ва ње оно чу ва но од ра си па ња, јер је пре у да јом или 
смр ћу су пру ге оста ви о ца њен део при па дао оста лим прав ним на след ни ци ма 
(ве ћи ном де ци). По не кад је, ме ђу тим, су пру зи има ње оста вља но са мо на ужи
ва ње и ка да је већ би ла ста ра, па се те шко мо гло оче ки ва ти да се пре у да, као у 
Ба та ла ки ном слу ча ју. Ни је ис кљу че но да је брач на не сло га, при сут на у по зним 
го ди на ма њи хо вог бра ка, бит но ути ца ла на од лу ке оста ви о ца да су пру гу ли ши 
вла сни штва над има њем ко је су сте кли у бра ку. 

Ка да те ста тор ни је имао ди рект них по то ма ка, Кр стић се за ла гао да име так 
бу де ис ко ри шћен за „ка кво на род но за ве де ни је, ка ко би му се та ко са чу ва ло 
име од за бо ра ва док је Срп ства“.68 Сма трао је да ће јав не ин сти ту ци је бо ље 
од срод ни ка чу ва ти успо ме ну на по кој ни ка и ујед но уви ђао по тре бу да се из 
раз ли чи тих фон до ва фи нан си ра ју си ро ма шни а та лен то ва ни Ср би, с јед не 

64 Кр стић је по вре ме но бе ле жио да је по зи ван да пот пи ше из ме ње ни те ста мент или на раз го вор о 
тој те ми. Бе ле жио је и са зна ња о на ме ри не ких при ја те ља или по зна ни ка да из ме не те ста мент (Или је 
Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца, на при мер). Да је из ме на и до пу на те ста мен та би ла уоби ча је на по ја ва све
до чи те ста мен тар на во ља са мог Кр сти ћа. Н. Кр стић, Те ста мент, Др Ни ко ла Кр стић, Спо ме ни ца из
да на при ли ком сту па ња у жи вот за ду жби не по кој ни ко ве, 485–501; За ду жби на Или је Ми ло са вље ви ћа 
Ко лар ца I, Бе о град, 1886, 8–10, 24–28.

65 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 69, 86–87. 

66 Ба та ла ка је, на при мер, из ме нио усло ве под ко ји ма је уну ка ма оста вио има ње. Оста вио им је 
има ње у вла сни штво са мо под усло вом да га му же ви ин та бу лир ју („Со ји и Ка ји оста вља са мо та ко 
у њи хо ву соп стве ност оно што ће им при па сти, ако њи хо ви му же ви да ду до вољ но га ран ци је, тј. ако 
ин та бу ла ци јом оси гу ра ју 1.300 # што су уз же не сво је до би ли“). Пре ма Кр сти ће вом ми шље њу, ње го ви 
„зе то ви као да ни су не за до вољ ни те ста мен том“, што би упу ћи ва ло на за кљу чак да је дру штве на кли ма 
већ би ла та ква да се већ сма тра ло оправ да ним да те ста тор мак си мал но за шти ти има ње. По ред то га, да 
би бо ље обез бе дио упра вља ње има њем, Ба та ла ка је те ста мен том име но вао и тре ћег ту то ра – јо ва на 
Са ви ћа, пред сед ни ка Упра ве фон до ва. Днев ник. При ват ни жи вот, II, 75, 188, 225. 

67 Днев ник. При ват ни жи вот, II, 118, 214. 

68 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 78.
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стра не, и про свет на и на уч на прег ну ћа већ афир ми са них јав них лич но сти, с 
дру ге стра не. Он је свог ро ђа ка Ва су Пла сти ћа, на кон што му је умро па сто
рак, са ве то вао да но вац за ве шта но во сад ској или кар ло вач кој гим на зи ји.69 
Пла стић га је по слу шао, као и дру ги ко је је на го ва рао да оста ве има ње или да 
фор ми ра ју фон до ве на до бро бит срп ског на ро да – по пут Ко лар ца, ко ји је под 
ути ца јем Кр сти ће вог при ја те ља Ко сте Цу ки ћа осно вао (1861) Књи жев ни фонд 
Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца, ко ме је сва ке го ди не из имо ви не ис пла ћи вао 
100 ду ка та.70 На кон смр ти си нов ца ко ме је на ме ра вао да оста ви има ње (1876), 
Ко ла рац је и оста так има ња, та ко ђе по на го во ру Цу ки ћа и Кр сти ћа, оста вио 
Фон ду за књи жев ност (10.000 ду ка та за фи нан си ра ње књи жев них де ла Ср ба 
на ћи ри ли ци), од но сно Фон ду за уни вер зи тет (оста так има ња, као основ ни 
ка пи тал за отва ра ње и трај но фи нан си ра ње уни вер зи те та).71 Кр стић је био 
члан од бо ра за ду жби не, ко ји је бра нио суд ски оспо рен те ста мент и оста ви ну 
од на ср та ја раз ли чи тих ин те ре се на та.72 И сам Кр стић је, обез бе див ши се стри
чи ну, ко ја је по след ња бри ну ла о ње му по што је остао удо вац, и оста вив ши 
ма ње ле га те не ким дру гим срп ским кул тур ним и про свет ним уста но ва ма у 
Ср би ји и Аустро у гар ској, за ве штао го то во це ло куп но има ње Срп ској кра љев
ској ака де ми ји, чи ји је био по ча сни члан.

69 Днев ник. При ват ни жи вот, I, 78; С. Но ва ко вић, Др Ни ко ла Кр стић, жи вот ми у рад, 79–81, 86–87.

70 С. Но ва ко вић, Др Ни ко ла Кр стић, жи вот му и рад, 79–80, 86; Ко лар чев на род ни уни вер зи тет, 
Спо ме ни ца о отва ра њу 19. ок то бра 1932. у Бе о гра ду, Бе о град, 1932, 7–8; М. Ђ. Ми ли ће вић, Или ја М. 
Ко ла рац, до бро твор срп ске про све те, Бе о град, 1896, 74–75, 78, 83. Пре ма Кр сти ће вом са зна њу, при
ча ло се да је већ 1861. го ди не Ко ла рац оста вио те ста мен том „10.000 # на срп ски уни вер зи тет, 10.000 
# на књи жев не це ли уз уни вер зи тет и 20.000 фо рин ти на Срп ску ака де ми ју у Но вом Са ду“. Днев ник. 
При ват ни и јав ни жи вот, I, 233.

71 По ред то га, Или ја Ко ла рац је оста вио и ма ње фон до ве за од ре ђе не дру штве не по тре бе срп ске 
за јед ни це, па је та ко са Кон ста ти ном Ха џиРи сти ћем оста вио на упра вља ње Ма ти ци срп ској у Но вом 
Са ду по се бан фонд за по ди за ње спо ме ни ка Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, ко ји је ко ри шћен и за кре
ди ти ра ње Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. Ма ти ца срп ска, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
120 (1879), 255.

72 За ду жби на Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца I, Бе о град, 1886, 6–7, 14–15, 19; Н. Кр стић, Из ве штај 
о рад њи од бо ра за ду жби не Ко лар че ве, на истом ме сту, 43–44, 46–47, 50, 68–69; Ко лар чев на род ни уни-
вер зи тет, 8.
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SMART DILIGENCE AND REASONABLE ECONOMY 
(CRITERIA fOR OpTIMAL SpENDING Of INCOME IN vIEwpOINT

Of A hIGh CIvIL SERvANT IN ThE pRINCIpALITY Of SERBIA)

Summary:

On the basis of a diary of a high civil servant, nikola Krstić, the attitude towards 
money, allocation of income, spending of profit and expanding both income and savings 
has been shown. It was perceived that in higher civil servant class, whose incomes were 
not low, apart from economy, systematic work on expanding income was settled. Civil 
servants lent their money to private persons, and when the board of Funds was founded, 
they invested it in saving. they kept savings in foreign credit institutions as well. they 
invested part of their money into buying securities (state loan bonds) and into trade 
shareholding companies. Money was spent on buying real estates,mainly houses, with 
the aim to enlarge income by renting the houses. 

responsible attitude towards money, in Krstić’s eyes, and in the eyes of other mem
bers of his socal group, implied financial support to one’s old parents or financial help 
to other family members, but care for social needs of the Serbian community as well. It 
was manifested in endevours for forming and founding the funds for financing culture 
and education.

It was shown that Krstić’s attitude towards spending money was determined mainly 
by gender – almost all spendings of men, except for taking out loans, were considered 
justified, while most spendings by women, on the contarary, were considered unnecessary 
and directed towards luxuries; he expected women to be economical in all circumstances. 





Др Вла ди мир Јо ва но вић
на уч ни са рад ник
Исто риј ски ин сти тут, Бе о град
vla da jo van @gmail.com

КРИ ТИ ЦИ ЗАМ И АУТО ЦЕН ЗУ РА У 
ДНЕВ НИ ЦИ МА НИ КО ЛЕ КР СТИ ЋА

Ап стракт: Рад је по све ћен ана ли зи днев нич ких бе ле жа ка Ни ко ле Кр сти ћа, као и ту
ма че њу на ро чи тог од но са из ме ђу јав не и ин тим не стра не лич но сти са мог ауто ра, њи хо
вим ста вља њем у ши ри дру штве ни кон текст Ср би је и Евро пе у дру гој по ло ви ни 19. ве ка.  

Кључ не ре чи: Ср би ја, 19. век, Ни ко ла Кр стић, Др жав на упра ва, При ват ност, Сек
су ал ност, Иден ти тет 

* * *

Обим не и ати пич не днев не бе ле шке Ни ко ле Кр сти ћа, пред ста вља ју осо бен 
из вор за из у ча ва ње дру штве не исто ри је Ср би је, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. 
Сло је ви тост, уз не у о би ча је ну до зу отво ре но сти, чи ни ње го ве днев ни ке ви ше
стру ко ко ри сним шти вом. Осим оби ља ма те ри ја ла за исто ри ју ин сти ту ци ја, 
лич но сти и мен та ли те та, ти днев ни ци исто вре ме но от кри ва ју вр ло сло жен 
ка рак тер са мог ауто ра. Сем као не у мор ни по сма трач дру штве не зби ље, Кр стић 
се ја вља и као ис по вед ник соп стве них по сту па ка, би ли они пле ме ни ти или не. 
Та ко се у ње го вим днев ни ци ма спо соб ност све о бу хват ног при ка за ста ња уну
тар др жав не упра ве, пре пли ће са хро ни ком ин тим них пи шче вих до жи вља ја. 
Др жав ни зва нич ник, стра сти ма по тре са но би ће и лич ност ви со ких етич ких 
стан дар да, удру же ни су у днев ни ци ма у вр ло сло жен ком плекс. Те три уло ге 
че сто се сме њу ју на стра ни ца ма днев ни ка, усту па ју ћи ме ста јед на дру гој. 

На ро чи ту до след ност Кр стић ис по ља ва у уло зи ис трај ног хро ни ча ра. Иако 
ни је из ве сно да ли је био ин спи ри сан де ли ма слав них рим ских исто ри ча ра, 
по сто је не ке зна чај не слич но сти из ме ђу Кр сти ће вих днев ни ка и ан тич ких 

УДК: 34:929 Крстић Н. (093.3) ;
94(497.11)''18''(093.3) ;

821.163.41.0994
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исто ри о граф ских тра ди ци ја. Са мим из бо ром те ме и укуп ним по гле дом на 
ток до га ђа ја ти днев ни ци ве о ма на ли ку је де ли ма Кор не ли ја Та ци та.1 На са мом 
по чет ку сво јих Исто ри ја, рим ски ана ли ста бе ле жи да „они ко ји су се оба ве за
ли на не по ко ле бљи ву исти но љу би вост ни о ко ме не сми ју го во ри ти ни с љу
ба вљу ни с мр жњом.“2 Слич но то ме Кр стић с из ве сним по но сом уз но си сво ју 
не при стра сност, као спо соб ност да се иде „пра вим пу тем“ бра не ћи до бро, а 
ку де ћи зло.3 Пре ма Та ци ту, опет, глав ни је за да так исто ри ча ра „да не пре ђе 
ћут ке пре ко пле ме ни тих осо би на и по сту па ка, а да они ма ко ји зло го во ре и 
тво ре ули је страх од зла гла са код по том ства.“4 Мо ра ли за тор ске скло но сти, 
да кле, ја ко су из ра же не код оба хро ни ча ра. 

Као и Та ци тов, Кр сти ћев стил увек је озби љан и су здр жан, без има ло на
кло но сти за ху мо ри стич не де та ље. Као да је аутор сма трао та кав при ступ 
нео збиљ ним, ка да се ра ди ло о јед ној та ко уз ви ше ној ма те ри ји.5 Ње го ва ре
че ни ца крат ка је и са свим ого ље на, а по глед на јав ни жи вот је, чак и ви ше но 
Та ци тов, огра ни чен на не ко ли ко уских и ја сно уоб ли че них по ља. Пре сто ни ца 
и ста ње ду ха ме ђу елит ним кру го ви ма, струк ту рал на ана ли за ин сти ту ци ја као 
и про цес њи хо ве де ге не ра ци је и рас та ка ња у од но су на же ље ни иде ал. Кру
го ви мо ћи: кру на, двор, ми ни стри и по ли ти ча ри, до би ја ју кључ но ме сто на 
стра ни ца ма Кр сти ће вог днев ни ка, као и на лич је ин сти ту ци ја вла сти – су да, 
скуп шти не и по ли ци је. То је аре на у ко јој се су ко бља ва ју на че ла оп штег ин
те ре са са ни ским стра сти ма, мр жњом и де струк тив ним по на ша њем моћ них.

По што је нај пре уста но вио оп шти ји прин цип, да за да так сва кој пра вич ној 
и му дрој вла ди мо ра би ти оп ште до бро, а да „лич на при зре ња тре ба у др жав
ним ства ри ма сваг да да усту пе оп штим ин те ре си ма“ Кр стић се ла ћа мо рал не 
ши бе и њо ме не у мор но за ма ху је у свим прав ци ма.6 Ка ко је то чи нио ви ше од 
три де сет го ди на, ње гов јав ни жи вот оби лу је па са жи ма где Кр стић без има ло 
об зи ра ни же по дат ке о зло у по тре ба ма ко је сва ко днев но ис кр са ва ју уну тар др
жав ног ме ха ни зма. По пут Та ци та, сво је опа ске Кр стић је за сни вао на пом ном 
пра ће њу де ша ва ња у вла да ју ћим дру штве ним кру го ви ма, њи хо вим по ступ
ци ма и по гре шка ма. Као и ве ли ки ан тич ки хро ни чар, и Кр стић је не из ле чи ви 
пе си ми ста ка да је реч о бу дућ но сти јед ног та квог по ко ље ња.

Са по ло жа ја на чел ни ка По ли цај ног оде ље ња, ко ји је за у зи мао сре ди ном ше
сте де це ни је 19. ве ка, Кр стић је био у при ли ци да кри тич ки са гле да ва и све же 

1 То на ро чи то ва жи за Кр сти ће ве днев ни ке из јав ног жи во та.

2 К. ta cit, Hi sto ri je, Za greb, 1987, 27.

3 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, при ре ди ли А. Ву ле тић и М. ја го дић, Бе о град, 
2005, 89.

4 К. Та цит, Ана ли, Бе о град, 1970, 10.

5 Рет ко кад Кр стић на ла зи да је не што за и ста сме шно. Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I,  при
ре дио М. ја го дић, Бе о град, 2005, 8.

6 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, при ре дио М. ја го дић, Бе о град, 2006, 53, 106.
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ин те лек ту ал не и по ли тич ке сна ге у зе мљи. Ра ди ло се о бу ду ћим ми ни стри ма, 
лич но сти ма ко је ће се у на ред них три де сет го ди на на ла зи ти на нај од го вор ним 
по ло жа ји ма у Ср би ји. Упе ча тљив је сто га ње гов суд о гру пи срп ских пи то ма ца 
у Па ри зу, по сла тим у ино стран ство да се та мо обра зу ју за струч ња ке, то ли ко 
по треб не Кне же ви ни. Пре ма Кр сти ће вој си гур ној и не дво сми сле ној про це ни, 
ра ди ло се о мла дим љу ди ма без мо рал ног ин те гри те та „без зре лих ми сли и, 
што је нај го ре, без твр дих на че ла и без прав ца.“7 Оно што је Кр стић већ та да 
про ре као, ка сни је се у мно го ме и об и сти ни ло. Мно ги од њих су се убр зо до ко
па ли по ли тич ких и ру ко во де ћих по зи ци ја, па чи та вог жи во та оста ли не скло ни 
лич ној жр тви у име оп штих ин те ре са. 

По сле бес ка рак тер них, вре ме ном су на ме ста ми ни ста ра у Ср би ји по че ли 
да до ла зе и раз ли чи ти „љу ди са со ка ка“ – по ли ти ча ри са свим не струч ни за 
по сао ми ни ста ра и ви со ку др жав ну би ро кра ти ју.8 Кра јем 19. ве ка мно ги су се 
на про сто јаг ми ли за ру ко во де ћим по ло жа ји ма. О ка рак те ру лич но сти ко је су 
чи ни ле ка би нет „не у трал не“ вла де од 9. ја ну а ра 1894. го ди не, Кр стић ка же: 
„Ме ђу тим, ис та ко ше се два чо ве ка ко ји су и ру ка ма и но га ма гра би ли да се 
до ко па ју ми ни стар ских сто ли ца.“9 Би ли су то Све то мир Ни ко ла је вић и Ан дра 
Ђор ђе вић, до ју че ра шњи про фе со ри Ве ли ке шко ле. Љу ди од ко јих Кр стић ни је 
оче ки вао да ће углед сте чен ра дом у све ту на у ке ола ко жр тво ва ти тре нут ној 
по ли тич кој ко ри сти. Са свим слич но – сро за ва њем угле да ин сти ту ци ја ма и 
мно штвом при ме ри ма људ ске сла бо сти, Та цит об ја шња ва узро ке не по врат ног 
про па да ња рим ске ве ли чи не. 

Кр сти ћев по глед на ро чи то се че сто за у ста вљао на шко ли, вој сци и на род
ној скуп шти ни, као три кључ не ин сти ту ци је мо дер не др жа ве. Пре ма ње го вој 
оце ни, оне не са мо што ни су по сти гле же ље ни циљ и уна пре ди ле срп ско дру
штво, већ су по ста ле из во ри ште но вих уну тра шњих по де ла и сла бо сти. Иако је 
школ ски си стем Кне же ви не још увек ста јао пред про бле мом оп ште не пи сме но
сти, Кр стић при ме ћу је да се по ли ти ка већ уву кла у ње га. Уме сто да се по све ти 
шко ло ва њу соп стве ног на ро да, вла да пла ни ра уво ђе ње на ро чи тих сти пен ди ја 
за Бо шња ке, Хер це гов це и Бу га ре, ка ко би оја ча ла свој по ли тич ки ути цај из
ван гра ни ца Кне же ви не.10 У исто вре ме, у се о ским шко ла ма по Ср би ји ђа ци 
жи ве и „спа ва ју у бла ту. Де ца су по шко ла ма шу га ва и са ма се би пе ку про ју.“ 
Учи те љи су пи ја ни це, а не мо же им се до ско чи ти.11 Слич ним то но ви ма Кр стић 

7 „Све им вре ме про ђе у бес по сли ци.“ је ди ни ко јег је из дво јио ме ђу њи ма био је син Или је Га ра
ша ни на, Ми лу тин, већ та да тре звен и по у здан мла дић. Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I, 139, 152.

8 Он не ма ни ка квог ад ми ни стра тив ног ис ку ства, „он ни је ни ка ква по ли тич ка лич ност; ни је по знат 
да шта зна; ни је по знат као ра де ник.“; Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III, при ре дио М. ја го дић, 
Бе о град, 2007, 299. 

9 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, при ре дио М. ја го дић, Бе о град, 2007, 175.

10 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 38.

11 Кр стић је сма трао да ду жност шко ле не ле жи то ли ко у обра зов ним, ко ли ко у вас пит ним са др жа
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при ка зу је и ин сти ту ци ју вој ске, ко ја је већ у вре ме кне за Ми ха и ла по ка за ла 
сво је зле стра не. Он сма тра да је та ква вој ска пре ску па и са свим не е фи ка сна, 
а ње не број не сла бо сти по твр ди ле су се то ком ра то ва 18761878, као и 1885. 
го ди не. Сем то га, она је би ла ис пу ње на офи ци ри ма не до стој не про шло сти. 
„Сви ти на ред ни ци што су про из ве де ни за офи ци ре (...) да не но се уни фор му, 
до шли би у нај ни жи слој дру штва, до шли би у ред слу гу, ама ла, ко чи ја ша.“12 

Као што је офи цир ски кор про гла сио за уто чи ште не до стој них, та ко је на
род ну скуп шти ну оце нио као дом не у ких и ин те ре су скло них. За иде а ли сту 
по пут Кр сти ћа, на род но пред став ни штво  тај спа со но сни лек про тив ти ра ни је 
мо нар ха, пре тво ри ло се у ка љу гу лич них ин те ре са пар тиј ских гру па са свим 
не за ин те ре со ва них за оп ште до бро. Он твр ди да скуп шти ном вла да ју „љу ди 
не зна ли це, а ко ји ми сле да све зна ду. Код та ко вих љу ди не ма гра ни це без о
бра злу ку њи хо вом. Оштри на је зи ку, они не до ту пав ним ви це ви ма до ска чу 
раз ло зи ма ко је ни су у ста њу да обо ре. Али, они за со бом ву ку не у ку све ти ну, 
а та све ти на је скуп штин ска ве ћи на.“13 

На мно го ме ста у днев ни ку Кр стић от кри ва да је злим пло дом уро ди ла ко
ме ди ја, ко ју је на ме сни штво те ра ло с ли бе ра ли змом и по пу ли змом. „Се љак, ма 
ко ли ко био раз бо рит, се љак је; ни ти има, ни ти мо же има ти зна ња по треб них 
за за ко но твор ство.“14 Де мо крат ске ин сти ту ци је, спо ре, не е фи ка сне и пар ти
ски по де ље не, успо ра ва ле су и ком пли ко ва ле про цес од лу чи ва ња. Уме сто да 
убр за ход ка Евро пи, уво ђе ње пар ла мен та ри зма отво ри ло је про цес ду го роч
ног успо ра ва ња еко ном ског и кул тур ног на прет ка. За ко ни су до но ше ни да би 
по том би ли га же ни од стра не оних истих по ли ти ча ра ко ји су се за кли ња ли у 
за ко ни тост. 

Као вр хун ско зло ко је је са свим ра зо ри ло на че ла струч но сти у др жав ној 
упра ви, Кр стић је ви део пар тиј ски дух ко ји је овла дао зе мљом. Ка да су по сле 
1868. го ди не ли бе рал ске пар тиј ске скло но сти сте кле пре ва гу над др жав ним 
ин те ре сом, Кр стић је ре а го вао.15 За управ ни ка ва ро ши Бе о гра да, ја ко ва Ту ца
ко ви ћа, ка да је по стао др жав ни са вет ник, он твр ди да је то „чо век пар тај ски 
и у лич но сти ње го вој по гла ви то је пар тај ство на гра ђе но. Он не ма ни ка квих 
за слу га, ни ка квих зна ња и опет је ис так нут и уз диг нут над то ли ким и то ли ким 
за слу жни јим од ње га.“16 Не спо ји вост пар тиј ских и не по ти стич ких прин ци па 

ји ма, на ро чи то оне основ не. Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 44, 111.  

12 „Зву ци му зи ке до пи ру до нас, у мо ју со бу. Офи ци ри ве се ле се, пи ју и игра ју! До стој но за ни ма ње 
за офи ци ре јед не мла де др жа ве“ бе ле жи Kрстић 1887. го ди не. Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III, 
при ре дио М. ја го дић, Бе о град, 2007, 309.

13 Исто, IV, 132.

14 Исто, II, 165.

15 Исто, IV, 262.

16 Исто, III, 48.
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са на че ли ма струч не и ефи ка сне др жав не вла сти, пред ста вља лајтмо тив чи
та вих днев нич ких бе ле жа ка. 

Фа сци ни ран чи ње ни цом да за ви со ког др жав ног зва нич ни ка мо же би ти 
по ста вљен пот пу ни ла ик, аутор днев ни ка по ка зу је озбиљ но сле пи ло за моћ 
по ли тич ких об зи ра. Оно што Кр стић не раз у ме, по сма тра ју ћи про блем са 
ис кљу чи во про фе си о нал ног ста но ви шта, мно го ја сни је ту ма чи ди пло ма та 
Бе ња мин Ка лај. Аустриј ски кон зул у Бе о гра ду и Кр сти ћев са вре ме ник и сам 
је во дио днев не бе ле шке, за о ку пљен по ли тич ким де ша ва њи ма у Кне же ви ни. 
Ис ку сан у све ту по ли ти ке, он је са мно го ма ње мо ра ли за тор ских скло но сти 
бе ле жио ток до га ђа ја, по сле смр ти кне за Ми ха и ла. До ла зак ми ни ста ра „са 
со ка ка“ у но ве срп ске ка би не те за Ка ла ја ни је би ла ни ка ква ми сте ри ја. По ја
ву Ми ла на Бо ги ће ви ћа на ме сту ми ни стра прав де, ко ју Кр стић та ко оштро 
осу ђу је, Ка лај об ја шња ва прак тич ном по тре бом мла дог кне за да кон тро ли ше 
пра во суд ни си стем. Ми лан Обре но вић за кљу чио је да је Бо ги ће вић „по штен 
млад чо век и, бу ду ћи да је ње гов ро ђак, ве ран ње му, на чи нио га је ми ни стром 
прав де за то што мо же ути ца ти на мно ге чи нов ни ке.“17 

Кр стић, ме ђу тим, ни је про пу стио при ли ку да и мо нар хе при ка же као љу де 
упле те не, а че сто и са свим из гу бље не у раз ли чи тим игра ма мо ћи. У слу ча ју 
кне за Ми ло ша би ла је то моћ ста рог ти ра ни на ко ји „ра ди шта му на па мет 
пад не, а уз то, на шта га где ко под бо де.“18 Кнез Ми ха и ло, на про тив,  раз ви јао је 
моћ јед ног хлад ног би ро кра те, скри ве ног иза аста ла пре тр па ног др жав нич ким 
хар ти ја ма. Код кра ља Ми ла на и ње го вог си на, опет, би ла је то кре а тив на моћ 
стал ног сро за ва ња пар ла мен тар них на че ла, ква ре њем по ли тич ких ин сти ту
ци ја и лич но сти.19 Сва вла да лач ка му дрост по след њих Обре но ви ћа све ла се 
вре ме ном на ме ше та ра ње са са ста вом и оба ра њем вла да, као и на ко ке ти ра ње 
са на ци о нал ном иде јом, ап со лу ти змом и ми ли та ри змом.20 По ли ти ка пре у зи
ма ња од го вор но сти од стра не устав но нео д го вор ног мо нар ха, на и шла је на 
оштру осу ду ле га ли зму скло ног Кр сти ћа. Ко нач но, он је за кљу чио да та мо „где 

17 Као ни Кр стић, Бе ња мин Ка лај та ко ђе не ма ви со ко ми шље ње о срп ској по ли тич кој ели ти, ни ти о 
ње ној спо соб но сти да се искре но по све ти на прет ку зе мље. Пре ма ње го ви бе ле шка ма с по чет ка 1874. 
го ди не „нај ве ћи део чи нов ни штва је де мо ра ли сан и не по у здан иако они прeдстављају ру ко во де ћу 
кла су.“ На род, на про тив, си ро ма шан је а зе ле на ши у по је ди ним кра је ви ма уби ру и до 367% при хо да 
на по зајм ље ни ка пи тал. Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја 1868–1875, при ре дио А. Ра де нић, Бе о град, 2002, 
581, 620.

18 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 30, 89.

19 На ви ше ме ста аутор о Ми ла ну Обре но ви ћу го во ри као о злом ду ху тр ве ња и не ста бил но сти си
сте ма. Он чак по дра жа ва кне зу Ми ло шу, а ми ни стре би ра пре ма њи хо вој по слу шно сти. На та ме ста 
по ста вља ју се „љу ди без зна че ња, без вред но сти уну тра шње без за слу га и без про шло сти.“ Н. Кр стић, 
Днев ник. Јав ни жи вот, III, 331–332.

20 О кра ље вим ап со лу ти стич ким скло но сти ма и ла жном сја ју, ис по ље ном о пе то го ди шњи ци од 
про гла ше ња кра ље ви не, Кр стић бе ле жи: „Краљ с кра љи цом до ве зао се ка ру ца ма, у ко је су би ла упрег
ну та че ти ри ко ња. Ла ке ји су у мун ди ру из вре ме на Лу ја XVI с на пу дро ва ном вла су љом.“ Н. Кр стић, 
Днев ник. Јав ни жи вот, III, 300.
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се за ко ни из вр ћу и не по шту ју, ту ће се ба да ва за во ди ти но ве ин сти ту ци је, јер 
се ни те не ће по што ва ти.“21

На чел но објек ти ван и пун кри тич ких опа ски, Кр сти ћев днев ник из јав ног 
жи во та ни сам ни је ли шен из ве сних ауто цен зор ских епи зо да.22 Та кав опре
зан став аутор је мо рао раз ви ја ти већ то ком пр ве де це ни је сво је чи нов нич ке 
ка ри је ре. Та да је кри тич ко ми шље ње мо гло пред ста вља ти озбиљ ну смет њу 
да љем на пре до ва њу у др жав ној слу жби. Кр стић се ту ја вља као не сум њи ви 
за го вор ник ста ре би ро крат ске шко ле, пре ма ко јој је чи нов ник чо век без пра
ва на лич ни став. Као та кав, он без мно го роп та ња и при го во ра при ста је на 
мно го шта. Иако лич но при ста ли ца уме ре не сло бо де штам пе, Кр стић би ро
кра та не са мо што пи ше по по руџ би ни ми ни стра по ли ци је, већ про на ла зи 
и дру ге ко ји ће пи са ти по дик та ту.23 Та кав став од го ва ра оп штој ат мос фе ри 
до бро вољ не ауто цен зу ре, ко ја је вла да ла док је по ли циј ска др жа ва у Ср би ји 
би ла на вр хун цу мо ћи.24

Упр кос то ме, Кр сти ће ва са мо кри тич ност као др жав ног на ме ште ни ка огле да 
се у упра во у при зна њу, да се уну тар по ли циј ског апа ра та осе ћа као апа рат
чик, осо ба чи је се прав но ис ку ство ма ло це ни ло, а мно го ви ше зло ра би ло. 
Оно што ни је смео или хтео ре ћи јед ном твр до гла вом Ни ко ли Хри сти ћу, ћу
дљи вом кне зу Ми ха и лу и сум њи ча вом кра љу Ми ла ну, Кр стић је за пи сао за 
се бе. Па жљи во је но ти рао сва ку од ре ђе ну си ту а ци ју, ка да би за у зео ис пра ван 
али тврд став пре ма ауто ри те ти ма, пред ко ји ма је увек на сту пао као чо век од 
ка ри је ре и вр хун ски про фе си о на лац.25 Љу бо мор но очу ва ње лич ног ин те гри
те та, ма и по це ну пу не мар ги на ли та ци је у ви шим др жав ним сфе ра ма, го ди ло 
је Кр сти ће вој су је ти.  

Ста вље на у вре мен ски кон текст, Кр сти ће ва hi sto ria ar ca na јав ног жи во та 
у Ср би ји пред ста вља за пра во по че так јед ног по ду жег ни за хро ни ка. Њи хов 
за јед нич ки име ни тељ био је тај што су им ауто ри би ли, ма ње или ви ше, раз
о ча ра ни ин те лек ту а ла ци и по ли ти ча ри по зног 19. ве ка. Пе си ми стич ки ори
јен ти са ни ка да је у пи та њу бу дућ ност зе мље, ме ђу њи ма су би ли Ми лу тин 
Га ра ша нин, Ми лан Ми ли ће вић, Вла дан Ђор ђе вић, Па ја Ми ха и ло вић, јо ван 
Жу јо вић и мно ги дру ги зва нич ни ци Кра ље ви не Ср би је. Кр стић су ве ре но при
па да тој пле ја ди јав них де лат ни ка из ва ја ју ћи се, ме ђу тим, од њих сво јом пот
пу ном по ли тич ком не у трал но шћу.    

21 Исто, 273.

22 Ка ко сам при зна је, Кр стић већ на кра ју 1864. го ди не ви ше не ма сна ге за бор бу про тив ко руп ци је 
и не по ти зма, иако „са жа ло шћу по сма трам до га ђа је ко ји ме уцве љу ју.“ Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи
вот, I, 112.

23 Исто, 8–9, 303, 306, 313.

24 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 356–357.

25 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III, 43–45, 50, 80, 135, 146–147.
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је ди но по ље где је за ду го остао ис кре ни иде а ли ста, отво рен за по зи тив но 
раз ми шља ње, би ла је на ци о нал на иде ја. Ве ра у моћ срп ства и по бе ду ју го сло
вен ских на ро да над тур ским и аустриј ским го спо дар ством на Бал ка ну би ла 
је код Кр сти ћа сна жна.26 Осло ба ђа ње гра до ва и из ла зак Ту ра ка из бе о град ске 
твр ђа ве, пред ста вља ли су за ње га обе ћа ње јед не леп ше бу дућ но сти. Све то, 
ме ђу тим, утих ну ло је по уби ству кне за Ми ха и ла. Кр сти ће ва сум ња у искре
ност вла да ју ће ели те пре ли ла се у отво ре но огор че ње оног тре нут ка, ка да су 
пла но ви кне за Ми ха и ла по че ли да се на о па ко оства ру ју, у ле то 1876. го ди не. 
Хлад но крв на екс пло а та ци ја на ци о нал не иде је у име лич них по ли тич ких и еко
ном ских ин те ре са, оже сти ла је Кр сти ћа до крај но сти. Он оп шир но го во ри о  
зло у по тре ба ма по чи ње ним то ком ра то ва 18761878. го ди не.27 

Са свим слич ни до га ђа ји, у још је згро ви ти јој фор ми, по но ви ли су се 1885. 
го ди не, то ком ра та са Кне же ви ном Бу гар ском. Док су срп ски вој ни ци усред 
зи ме гла до ва ли у по це па ној оде ћи, ми ни стар фи нан си ја раз ме тао се сво јим 
но во сте че ним бо гат ством. „И за и ста, Ву ка шин ја ко се онов чио“ злу ра до при
ме ћу је Кр стић.28 Отуд и ве ли ка до за ци ни и зма ко јом су обе ле же не по след ње 
де це ни је Кр сти ће вих днев ни ка, у вре ме пот пу ног три јум фа пар тиј ских стра сти 
у Ср би ји. На ро чи то то ком по след њих де сет го ди на днев ни ка, од срам ног по ра
за у ра ту 1885. го ди не до вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа, Кр сти ћев стил и при ступ 
те ми до жи ве ли су не ми нов ну про ме ну. Сум ња у на пре дак и иде ју успе шног 
раз во ја, про жи ма чи тав текст. При са мом кра ју днев ни ка, 1896. го ди не, аутор 
бе ле жи да „до га ђа ји иду је дан за дру гим тро мо, као да им не што сме та, као да 
им не што сто ји на пу ту. Не ма жи во та, не ма жи во та, сву да је ла ба вост.“ Истим 
ре зиг ни ра ним то ном, из ње га про ве ја ва и ста ри твр ди ца:„Вре ме на су те шка, 
жи вот не на мир ни це, ка ко ко ји дан, све су ску пље, али за то за ба ве не пре ста ју 
и љу ди се ува љу ју у тро шко ве грд не.“29 

Ко ли ко год да је Кр сти ћев кри тич ки дух до след но био ис по љен у јав ном 
жи во ту, то ли ко је ње гов днев ник из при ват ног жи во та све до чан ство уну тра
шње бор бе и рас ко ла. При ту ма че њу са др жин ске не у јед на че но сти пи шче вих 
јав них и при ват них днев них бе ле жа ка, ва жно је ре ги стро ва ти при су ство сна
жних ме ха ни за ма од бра не  ауто цен зу ре и под ва ја ња. Ра ди очу ва ња фор мал
не хар мо ни је из ме ђу сво јих јав них и при ват них дру штве них уло га, аутор је 
при бе га вао под ва ја њу и си сте ма тич ној ре ви зи ји сва ко не ви це. 

О ни воу ра фи ни ра не се лек тив не ауто ре флек си је ко ји је Кр стић тим по
ступ ком до се гао, а на ро чи то о по ми ре њу Кр сти ћа мо ра ли за то ра и Кр сти
ћа сла до стра сни ка, све до че бе ле шке из при ват ног жи во та. Оне за о кру жу ју 

26 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I, 325.

27 „Не прав де ко је су чи ње не при ре кви зи ци ја ма да ће не ма ла по во да жал ба ма про тив вла де“ – про
ро ко вао је Кр стић. Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III, 17.

28 Исто, 287.

29 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 267, 281.
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сми сао на год бе на ко ју је аутор при стао. Ми ре ћи соп стве не мо рал не па до ве и 
ком про ми се са иде а ли зо ва ном пред ста вом о се би, Кр стић је вр шио кла сич не 
ауто цен зор ске ин тер вен ци је. Под ва ја ње и це па ње соп стве ног жи во та на чи тав 
низ епи зо да: на зва нич ни  јав ни и на ци о нал ни  тај ни, на при ват ни стра сни 
и при ват ни сва ко дев ни, на бит но и на ефе мер но. При ме њу ју ћи сло же не по
ступ ке се па ра ци је, Кр стић му ко трп но по сти же и одр жа ва рав но те жу. И док 
у јед ном па су су оп шир но ис ти че сво ју мо рал ну жр тву, у име при ја тељ ства и 
при вр же но сти, у на ред ном без има ло осе ћа ња бе ле жи сво је сек су ал не аван
ту ре, ли ше не сва ке де дук ци је и де скрип ци је. Као да је на ме ра вао да фор ми ра 
ал бум, ис пу њен зго да ма и сли чи ца ма соп стве ног ерот ског жи во та ко је ће ти ме 
ис трг ну ти од за бо ра ва. 

Не ус кла ђе ност као бит но обе леж је ин тим ни јих за пи са из при ват ног жи во
та, пред ста вља до бар пу то каз ка раз у ме ва њу сло же не сли ке ко ју је сам аутор 
имао о сек су ал но сти. Чи ни се да је Кр сти ће ва фа сци ни ра ност рет ким су сре
ти ма са же на ма у пр вој мла до сти, до ве ла до ка сни је фик са ци је ка до ми на ци ји 
и кон тро ли не до сти жног пред ме та по тај не же ље. Же ља за над зо ром и по
сед ни штвом, на ро чи то се ви ди из ње го вог од но са пре ма же на ма из по ро ди
це Ма рин ко вић. Као по кро ви тељ фи нан сиј ски по ср ну ле по ро ди це по кој ног 
при ја те ља, Кр стић је го ди на ма вр шио ту пле ме ни ту уло гу.30 При ват ни днев ник 
га, ме ђу тим, раз от кри ва и као чо ве ка ко ји је су јет но пам тио сва ки дар по ро ди
ци Ма рин ко вић све стан сво је „жр тве“ и „ве ли ко ду шно сти“ би ла она нов ча на 
или емо тив на. 

У исто вре ме, ме ђу тим, Кр стић је био спре ман да пре ко ра чи све гра ни це 
при стој но сти ка да се ра ди ло о стра сти ма ко је су га при ти ска ле. Реч је, на рав
но, о ви ше го ди шњој об у зе то сти же ном Ву ка Ма рин ко ви ћа, ко ја је за вр ши ла 
пот пу но раз о ча ра ва ју ће по Кр сти ћа. Ње го ве ка сни је све број ни је и ба нал ни је 
сек су ал не пу сто ло ви не, мо гле би се схва ти ти и као кла си чан акт раз о ча ра
ног љу бав ни ка, пре о бра ће ног у раз врат ни ка. Ства ра лач ка моћ ауто цен зу ре 
при мет на је упра во у то ме што је аутор ус пео да из ми ри по ста вље не мо рал не 
стан дар де за ко је се на чел но за ла гао, са пу те ним на сла да ма ко је се би ни је на
ме ра вао да ус кра ти.31 

До след ност са ко јом аутор на сту па на по љу при ват ног, а на ро чи то на пла ну 
сек су ал ног, от кри ва ду би ну мо рал ног про тив реч ја ко је је вла да ло том епо
хом. Кр стић, на и ме, не сма тра да че стим са бла жњи вим по ступ ци ма озбиљ но 
ком про ми ту је свој зва ни чан по ло жај, упр кос по вре ме ним мо ра ли за тор ским 
на па ди ма ко ји би га по вре ме но об у зи ма ли. По пут мно гих са вре ме ни ка, он 
је ста јао на по зи ци ја ма кла сне и пол не над мо ћи, пред ра су да ма пре о вла ђу ју
ћим у срп ском дру штву 19. ве ка. Био је то став са свим уоби ча јен за лич ност 
ко ја је од ра сла у уве ре њу да се сва ка за јед ни ца са сто ји из „ви ших“ и „ни жих“ 

30 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 55, 63.

31 Исто, 222, 267, 325, 352.
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дру штве них сло је ва, а да су же не обе ле же не си ро ма штвом скло не да сво ју 
мо рал ну чи сто ту жр тву ју за рад ма те ри јал не ко ри сти. 

На мно го ме ста у при ват ном днев ни ку аутор при зна је да је имао сно шај 
са де вој ком ко ја је на то при ста ја ла ис кљу чи во из не ма шти не. Уз све то, он 
на јед ном ме сту чак твр ди да би, ка да би имао но ва ца, ишао у та кве до мо ве 
и по ма гао да се си ро ти ња из ву че из бе де.32 Ни је се ме ђу тим ра ди ло о не кој 
про ла зној стра сти или мла дић ком хи ру, јер Кр стић го ди на ма упор но тра га 
за оним де вој ка ма и же на ма ко је би се упу сти ле у љу бав, ђа во ли је или ша лу 
са њим.33 При том, ни пол не бо ле сти, као ни мо рал ни об зи ри не пред ста вља ју 
озбиљ ну смет њу Кр сти ће вим стра сти ма. Ако се на се бе по вре ме но и ср дио, 
то је углав ном чи нио пре стра шен из гле ди ма на ве не рич на обо ље ња. Упр кос 
то ме он и уда те же не на во ди на са бла зан, ра за ра бра ко ве или се око ри шћа ва 
оним већ на че тим.34 

Пре ма сти лу по на ша ња, мо гу ће је Кр сти ћа по ре ди ти са Бе ња ми ном Ка
ла јем, угар ским пле ми ћем у ди пло мат ској слу жби. У истом пе ри о ду, са мо са 
мно го ви ше сти ла, из бир љи во сти и так та, Ка лај про ди ре у ин ти му углед них 
бе о град ских по ро ди ца. Као и Кр стић, он во ди вр ло ак ти ван дру штве ни жи
вот и бе ле жи по је ди не епи зо де сво је ин ти ме. Пре ма соп стве ном при зна њу, то 
чи ни из до са де, ка ко би ис пу нио све аспек те сво јих дру ште них уло га и угод но 
пре кра тио рас по ло жи во вре ме. Ка лај при зна је:„Не умем да во лим, мо гу, да кле, 
да узмем са мо же ну ко ја ми мо же по мо ћи у мо јим ам би ци о зним пла но ви ма. 
Не мам ни ка кав дру ги циљ, ни ка кву дру гу ми сао, а не мо гу ни има ти, до да 
за до во љим сво је ам би ци је, а ако ово и не мо же – ма кар бор ба.“35 Упам ће но по 
бур ним по ли тич ким про ме на ма, вре ме кне за Ми ха и ла и на ме сни штва ја вља 
се у днев ни ци ма ових са вре ме ни ка као до ба сло бод ног цве та ња за бра ње них 
љу бав них ве за. То је ко ри стан до при нос ру ше њу пред ра су да о па три јар хал ним 
мо рал ним нор ма ма ко је су вла да ле на шим дру штвом то ком 19. ве ка, као и о 
сек су ал ним „ре во лу ци ја ма“ по кре ну тим тек по чет ком 20. ве ка. 

Иако са ма ни ма ло уз др жљи ва, ма ло ва ро шка за јед ни ца елит ног Бе о гра да 
сва ка ко је би ла вр ло ли це мер на, по тај но осу ђу ју ћи и ого ва ра ју ћи. Са свим све
стан то га, Кр стић у тре ну ци ма об у зе то сти по жу дом ипак за бо ра вља на свој ви
со ки по ло жај и из ла же се под сме ху и го вор ка њу оних ко је је свр ста вао у „ни же 
дру штве не сло је ве.“ То су ку ва ри це, кро ја чи це, са мо хра не, али и не за по сле не 

32 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, при ре ди ла Алек сан дра Ву ле тић, Бе о град, 2007, II, 12.

33 Исто, 22–23.

34 Са су пру га ма сво јих по зна ни ка, јо си фа Пан чи ћа и Сто ја на Но ва ко ви ћа, Кр стић одр жа ва че сте 
сек су ал не од но се пот пу но ли ше не емо ци ја. „Чим уђох к њој за пи та ме хо ћу ли бр зо свр ши ти и ко ли ко 
је са ха та. (...) По сле ми се ту жа ше на оску ди цу и да дох јој 1 #.“ Днев ник. При ват ни жи вот, II, 107. Уп. 
Н. Ми шко вић, Дра ги мој Ми ле та, При ват ни жи вот код Ср ба у 19. ве ку, III, Бе о град, 2006, 509–525. 

35 Ка лај по том ипак на гла ша ва да се још увек ни је осло бо дио сво јих нај ин тим ни јих фан та зи ја – да 
јед ном ипак вла да не ким на ро дом! Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја, 175.
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и не у ке же не. „Из Шап ца је. Ле по са ва зо ве се. (...) Не ста ло јој па ра. Не ма ни 
му жа ни ста ри је га.“ Она је је са мо још јед на од жр тва тре нут не Кр сти ће ве по
жу де. Или: „До шав ши у сво ју со бу учи них лу до ри ју с Мар. Ку ва ри цом.“36 Он 
при зна је:„С ко је ким до ла зим у до дир. (...) Кад иза ђох, ви де ше ме де вој ке из 
ком ши лу ка. Мо гу иза ћи ре чи и плет ке, а то би ме мр зе ло.“37 

Две раз ли чи те стра не Кр сти ће ве при ро де че сто се сме њу ју и су сре ћу на 
стра ни ца ма при ват ног днев ни ка. Тај хо мо ду плекс, мо дел је ко ји са вр ше но 
од ра жа ва дво лич ност ци ви ли за ци је ко јој је Ни ко ла Кр стић при па дао.38 Она 
је са свим „вик то ри јан ска“ по сво јој ли це мер ној при ро ди, али и ин тер на ци о
нал на, јер ње них по кло ни ка има ши ром Евро пе. Хо мо ду плекс ја вља се за то 
и у европ ским ме тро по ла ма као и у на из глед смер ној бе о град ској чар ши ји, 
ма ло број ној и оп ко ље ној обли жњим се о ским ата ри ма. То је мно го си ро ма
шни ји ам би јент и оскуд ни ја сце но гра фи ја у ко јој је гра ђа нин европ ског ко ва, 
по тре сан при мар ним на го ном, при мо ран да за и гра дво стру ку уло гу. Реч је о 
за јед ни ци ко јом фор мал но до ми ни ра ју стро ге етич ке нор ме, али чи ји се чла
но ви не од ри чу ти пич но му шких уло га. У та квом све ту је и Ни ко ла Кр стић 
пре ко да на мо гао би ти ви со ки др жав ни зва нич ник, а иза за тво ре них вра та и 
у сло бод но вре ме сла до стра сник и блуд ник. Чо век са два ли ца ко ја ко ег зи сти
ра ју у ми ро љу би вој сим би о зи. 

Ис кри вље ња и под ва ја ња, по ма жу ауто ру у очу ва њу сли ке соп стве не мо
рал не ис прав но сти. Док сво је по ступ ке прав да стра шћу, при род ним на го ном 
или чул ним по дра жа јем, ре ак ци ју дру ге стра не Кр стић нај че шће об ја шња ва 
скло шћу ка по ро ку и по ква ре но сти. Сем те ле сног за до вољ ства и до ми на ци је 
ко ју по сти же, за ње га сек су ал на игра увек пред ста вља по на вља ње јед ног истог 
екс пе ри мен та. За ни ма га, за пра во, ка кву ће ре ак ци ју код же на иза зва ти ње
го ва са бла жњи ва про во ка ци ја, као и ко ли ки ће ужи так из те ре ак ци је он сам 
из ву ћи. Упр кос ла пи дар ним из ра зи ма, Кр стић го ди на ма не пре ста је да бе ле жи 
сво ја сек су ал на по стиг ну ћа. Фран цу ски фи ло зоф Ми шел Фу ко, освр нуо се на 
зна чај не ве зе из ме ђу спе ци фич но бур жо а ске оп сед ну то сти сек сом, и ме то дич
ног тра га ња по том скри ве ном из во ру мо ћи. „Секс је онај део ње са ме ко ји ју 
је, ви ше од сва ког дру гог, уз не ми ра вао, за о ку пљао, ко ји је зах те вао и до би јао 
ње но ста ра ње и ко ји је она га ји ла с ме ша ви ном ужа са, ра до зна ло сти, на сла де 
и гро зни це.“39 

Фу ко о ва те за о 19. ве ку као пе ри о ду „уса ђе не“ сек су ал но сти, дик ти ра не 
пра ви ли ма уста ље ним у уни вер зи тет ским пан си о ни ма и по клу бо ви ма мла де 

36 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 71, 117, 169.

37 Исто, 129.

38 М. Фу ко, Исто ри ја сек су ал но сти, во ља за зна њем, Бе о град, 2006, I, 16–20, 28, 40, 47–49, 71.

39 Исто, 139.
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европ ске ели те, до би ја у Кр сти ће вом слу ча ју на ро чи ту по твр ду.40 Би ти у Ри му 
Ри мља нин, зна чи ло је по на ша ти се у скла ду са злат ним пра ви ли ма вла да ју ће 
ели те. Ка ко је из гле да ло при ме ни ти ту мак си му у соп стве ном жи во ту, Кр стић 
је имао при ли ке да ис ку си у Па ри зу, 1865. го ди не. При ли ком по се те европ ској 
пре сто ни ци умет но сти и ужи та ка, он је у пр вом тре нут ку био за те чен ат мос
фе ром ко ја је вла да ла ме ђу та мо шњим срп ским сту ден ти ма. Пре ма на во ди ма 
из ње го вих јав них бе ле жа ка, ра ди ло се о са свим нео д го вор ном и ла ко ум ном 
по на ша њу омла ди не, по сла те да се обра зу је о тро шку јед не си ро ма шне се
љач ке зе мље. 

Ипак, у при ват ни за бе ле шка ма Кр стић при зна је ка ко се и сам убр зо по дао 
ве ле град ском на чи ну жи вље ња, за крат ко вре ме свог та мо шњег бо рав ка. Он 
тро ши но вац и про во ди се у са вр ше ном не скла ду са соп стве ним мо рал ним 
на че ли ма. Мно го број ни ноћ ни из ла сци и су сре ти са же на ма еман ци по ва ним 
од мо рал них пред ра су да, раз дра жу ју Кр сти ће ва чу ла али не ума њу ју ње го во 
хад но ре зо но ва ње. По до ла ску у Швај цар ску он су во при ме ћу је да мно ге фа
брич ке рад ни це, већ од ка сног по по дне ва по ста ју про сти тут ке ко је је мо гу ће 
има ти по уме ре ној це ни. И „од ма ис ку сих да има мно го жен ски ња што сто је 
чо ве ку за нов це на услу зи. Оне про во де од то га за нат, ал ми слим да ће и ов де 
би ти ра де ни ца ко је су об дан на по слу, а уве че тек ода ју се овом за на ту.“41 

Пред сам по вра так у Ср би ју, по сле мно го ме се ци про ве де них у ино стран
ству, Кр стић се пот пу но пре пу шта сво јој скри ве ној стра сти – за во ђе њу си
ро ма штвом пот чи ње них де во ја ка. У Пра гу, он то отво ре но при зна је, уз бу ђен 
њи хо вом спрем но шћу да му се пре пу сте. „Смер но, ал чи сто бе ше об у че на, 
не бе ја ше на њој ништ че га има обич но на жен ска ма што се по да ју. Де вој че 
је мла до. Она ре че да јој има 16 го ди на, ал ја по го то во не ве ру јем. Си си це су 
јој ма ле, твр де, ела стич не. Те ло јој је ле по. Нов це је при ми ла с не ка ком на гло
шћу ко ја по ка зу је да јој тре ба ју.“ Фа сци ни ран, он бе ле жи да је та де вој ка „у 
пр вој мла до сти и већ зна све пу то ве ко ји во де не ва љал ству. То је си ро ти ња 
што про из во ди ово ано мал но ста ње. Де вој че је то из ни же кла се, а на ив ност, 
де тин ство, то је што чо век у њој мо ра да во ли.“42 

Са бла жњи ва ње као нео п хо дан за чин, чи ни се да је ва жан део ње го вог ре
цеп та ужит ка. Без ње га, Кр сти ћу се од већ че сто де ша ва ло да „зло свр ши“  ма 
шта то за и ста зна чи ло.43 Он за то нај пре као зли принц по жу де не у мор но лу та 
у по тра зи за што мла ђом и не ви ни јег из ра за де вој ком, те да би ка сни је за до
вољ но мо гао да уста но ви  „По след ње маг но ве ње у Пра гу про ве дох по во љи“. 
Али са мо пар да на по сле та квих ис ку ста ва у ње му се из но ва ра ђа мо ра ли ста 

40 Исто, 135–137.

41 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 248.

42 Исто, 252–253.

43 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, II, 125, 169.
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ко ји от кри ва у че му је тај на „ми зер ног ста ња ве ли ког бро ја жен ски ња.“ Пре
ма ње го вим от кро ве њи ма, зах те ви „дру штве ног жи во та те ра ју их да се ки те, 
ра дом се не мо же све за слу жи ти, па за то гле да ју да стран пу ти цом на ба ве се би 
што им тре ба.“44  

Са том дво стру ком ма три цом, ис ко ва ном пре ма фу ко ов ском обра сцу „вик
то ри јан ске“ сек су ал но сти, Кр стић је уред но бе ле жио по дат ке о ин тим ној стра
ни сво је лич но сти. Иако та кве за бе ле шке пре ста ју у ка сни јим го ди на ма ње
го вог жи во та, Кр сти ће ви на зо ри на том по љу ви ше се ни су ме ња ли. Чи та ву 
де це ни ју по пре ки ду при ват них бе ле жа ка, ауто ро ва на че ла на пла ну за да тих 
му шких и жен ских уло га из но ва из би ја ју на све тлост да на. По во дом де ли
кат ног брач ног спо ра из ме ђу кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је, као чо век 
свет ских ма ни ра, Кр стић је био спре ман да тај про блем три ви ја ли зу је. Су ми
ра ју ћи узро ке раз ми ри ца из ме ђу су пру жни ка, он твр ди да је кра љи ца ису ви ше 
гор да, док краљ же ли да швр ља око ло. Као му шка рац, Кр стић се по пу стљи во 
ста вља на кра ље ву стра ну, а сво ја лич на ве ро ва ња пре та че у праг ма ти чан и 
јав но при хва тљив став – да због та квих сит ни ца не вре ди ру ши ти ста бил ност 
јед не зе мље.

44 Исто, I, 252–253.
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CRITICISM AND AUTO-CENSORSHIP 
IN NIKOLA KRSTIC’S DIARIES

Summary:

notes made by nikola Krstić, a high state official, are the firstclass source of data 
about cultural and social history of Serbia in the second half of XIX century. their author, 
like the most reliable insider, on a daily basis, wrote down facts which he considered worth 
remembering. because of this, manydecade efforts by nikola Krstić have multiple values 
for modern historians. With regular keeping notes about facts which are impossible to 
find in official acts, Krstić made a whole secret chronicle about how public administration 
in Serbia functioned. by harshness and a critical attitude which he held in his diaries of 
public life, it seems as if Krstić had been an apprentice to the famous annalist, Cornelius 
tacitus.

the second part of comprehensive notes is dedicated exclusively to the private life of 
the very author. this unique diary within a diary represents a specially precious material. 
as opposed to autocensored autobiographies, typical of XIX century, a vivid picture, 
characteristic of Victorian age in which Krstić lived,  is envisaged in front of us.that is a 
chronicle of a battle between a desire for sensual satisfaction and being armoured by moral 
formalism. the battle was taking place in the centre of the socalled patriarchal belgrade 
elite. bringing to peace these two obvious oppositions was achieved by a formula popular 
in the rest of europe as well – by completely twofaced behaviour of community members 
themselves. raising virginity too high and accepting a role of the society pillar, represents 
a formal side, the one that is exposed in front of the public eye. the hidden side implies a 
hyperactive sexual life, as an extension, better to say a hidden attribute of its social power, 
which has a completly class character. Victims of Krstić’s lust, as of many other highly
respected people, were always unprotected women, inferior and destitute. this complex 
ideologicalsexual construction “keeps” reputation of a respectable citizen unblemished, 
while at the same time it allows him a wide range of sexual pleasures, reinforcing his whole 
identity. nikola Krstić himself, as a typical representative of the middleclass society of 
the second half of XIX century, sincerely preached the same ideology. 





Др Ђор ђе Ђу рић
до цент
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
djdju ric@yahoo.com

ПРЕ ЧАН СКА ПО РО ДИ ЦА МА РИН КО ВИЋ1 ИЗ ДНЕВ НИ КА 
НИ КО ЛЕ КР СТИ ЋА – ЊЕ НО ПО РЕ КЛО И ЗНА ЧАЈ 

Ап стракт: У тек сту су, по сле крат ког об ја шње на пој ма пре ча нин, да те крат ке би о
гра фи је чла но ва но во сад ске по ро ди це Ма рин ко вић. Нај ви ше па жње по све ће но је Поп 
Ко сти Ма рин ко ви ћу, ро до на чел ни ку ове по ро ди це; ле ка ру и фи зи ча ру Ву ку Ма рин ко
ви ћу про фе со ру Ли це ја у Бе о гра ду и пи сцу пр вог уџ бе ни ка фи зи ке у Ср би ји; ње го вој 
удо ви ци Со фи ји Ма рин ко вић, са ко јом је Ни ко ла Кр стић био у сва ко днев ном кон так ту 
и о ко јој је оста вио број не за пи се.

Кључ не ре чи: Пре ча ни, Со фи ја Ма рин ко вић, Вук Ма рин ко вић, Ве ли ка Шко ла, Срп
ско гра ђан ство XIX  ве ка, при ват ни жи вот, Но во сад ски Ма рин ко ви ћи

* * *

Тер мин пре ча ни у на шој исто ри о гра фи ји озна ча ва Ср бе по ре клом из Хаб
сбур шке мо нар хи је. Нај че шће се од но си на Ср бе са про сто ра се вер но од Са ве 
и Ду на ва (из пре ка), а ре ђе на оне из Кра ји не или вр ло рет ко на Ср бе из Бо сне 
и Хер це го ви не. У на шој исто риј ској ли те ра ту ри по сто ји оп шта са гла сност да 
су  пре ча ни у 19. ве ку има ли ве о ма зна чај но ме сто у из град њи по ли тич ких, 
кул тур них и про свет них ин сти ту ци ја об но вље не срп ске др жа ве. У Ср би ји у 
ко јој је та да би ло ма ло уоп ште пи сме них, а обра зо ван чо век био пра ва рет кост, 

1 Ре зул та те свог до са да шњег ис тра жи ва ња о по ро ди ци Ма рин ко вић аутор је из нео у: Ђ. Ђу рић, 
Вук Ма рин ко вић, Би о гра фи ја и на уч ни рад уте ме љи ва ча фи зи ке као мо дер не на у ке у Ср би ји, Но ви Сад, 
2007. и  ‘’Pre ča ni’’ Ata na si je Ni ko lić i Vuk Ma rin ko vić – ute me lji va či mo der ne na u ke u Sr bi ji, Zbor nik ra do va 
me đu na rod nog na uč nog sku pa Bal kan i Pa no ni ja kroz isto ri ju, Fi lo zof ski fa kul tet u No vom Sa du, No vi Sad, 
2006, 261–272.

УДК: 929.52МАРИНКОВИЋ ; 
34:929 Крстић Н. (093.3)



66 СРПСКе СТУДИје  II / SerBIaN StudIeS II  

ства ран је чи нов нич ки апа рат и уте ме љи ва на је про све та. У пр вој по ло ви ни 
XIX ве ка до шло је до ма сов ног при ли ва обра зо ва них Ср ба са про сто ра се вер но 
од Са ве и Ду на ва, ко је у то вре ме не без зло бе по чи њу на зи ва ти пре ча ни ма, 
па и не мач ка ри ма и шва ба ма. Њих по кре ће по тра га за слу жбом, на да да ће у 
сво јој др жа ви до спе ти на ви ше чи нов нич ке по ло жа је не го што би им то ус пе ло 
у мо нар хи ји Хаб збур га, али и на да да ће у окви ри ма ка квета кве на ци о нал не 
др жа ве ус пе ти да по твр де свој на ци о нал ни и људ ски иден ти тет. Овај осе ћај 
био је у скла ду са он да шњим ста њем ду ха у евро пи, ко ји су озва ни чи ле Фран
цу ска ре во лу ци ја и ре во лу ци је 1848. го ди не. Ко ли ки је био њи хов зна чај у ово 
вре ме го во ри и чи ње ни ца да су из њи хо вих ре до ва би ли, из ме ђу оста лих, пи
сац пр вог срп ског уста ва (Сре тењ ског) и по кре тач пр вих но ви на у Ср би ји Ди
ми три је Да ви до вић, и пи сац пр вог срп ског гра ђан ског за ко ни ка јо ван Ха џић 
(Ми лош Све тић). Пре ма слу жбе ним по да ци ма из 1836. го ди не, од укуп но 68 
учи те ља у Ср би ји 51 био је  ‘’пре ча нин’’. Из ре до ва ‘’пре ча на’’ би ли су и го то во 
сви про фе со ри Ли це ја (пре те че Ве ли ке шко ле и уни вер зи те та). Ме ђу њи ма су 
би ли и Вук Ма рин ко вић и Ни ко ла Кр стић. 

Број не су исто ри о граф ске те ме за ко је Кр сти ћев Днев ник пред ста вља зна ча
јан из вор. јед на од њих је сва ка ко и дру штве ни и при ват ни жи вот пре чан ских 
по ро ди ца у Бе о гра ду. На го то во сва кој стра ни ци Днев ни ка ви ди мо њи хо ву 
сва ко дне ви цу. За исто ри ча ра (и исто ри чар ку) чи је би те ме ис тра жи ва ња би
ле: на чин ста но ва ња, оде ва ња, ис хра не, стра хо ви, оче ки ва ња и на де, ужи ва ња 
и дру ге те ме сва ко днев ног жи во та Кр сти ће ви Днев ни ци пред ста вља ју пра ви 
мај дан ма те ри ја ла. По себ но ме сто у Днев ни ци ма за у зи ма по ро ди ца Ма рин
ко вић. На го то во на сва кој стра ни ци Днев ни ка по ми њу се удо ви ца Со фи ја 
Ма рин ко вић са ко јом је Кр стић био у емо тив ној и фи зич кој ве зи,  али и у по
слов ним од но си ма, ње на де ца Кри сти на и Иван – Ива. Не што ре ђе пред мет 
Кр сти ће вих бе ле жа ка су Со фи јин по кој ни муж, ле кар и про фе сор Ли це ја, Вук 
Ма рин ко вић и њи хо ви ро ђа ци и при ја те љи из Но вог Са да. 

Ко су за пра во би ли но во сад ски Ма рин ко ви ћи, чи ји је нај по зна ти ји из да нак 
Вук Ма рин ко вић био уте ме љи вач фи зи ке као мо дер не на у ке у Ср би ји.

По ро ди ца Ма рин ко вић је оста ви ла ду бок траг у кул тур ном и при вред ном 
жи во ту Но вог Са да у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. Ова фа ми ли ја је по за ни ма
њи ма ко ји ма се ба ви ла, по успо ни ма и па до ви ма у во ђе њу по сло ва, по ме сти
ма где су се ње ни чла но ви шко ло ва ли ка рак те ри сти чан пред став ник срп ског 
гра ђан ства у Хаб сбур шкој мо нар хи ји сво је епо хе. Ка рак те ри стич но за та нак 
слој срп ског гра ђан ства је и то да су у све га две или три ге не ра ци је, по ро ди це 
сти ца ле бо гат ство, ус пи ња ле се на дру штве ној ле стви ци, да ва ле ин те лек ту ал це 
и умет ни ке, а по том па да ле у де ка ден ци ју и не ста ја ле.2 Та ква суд би на за де си ла 
је и Ма рин ко ви ће. Ро до на чел ни ком ове по ро ди це мо же се сма тра ти чу ве ни 

2 Ова по ја ва је за са да ви ше би ла те ма књи жев них де ла не го исто ри о гра фи је, по себ но у де ли ма 
Иси до ре Се ку лић и Вељ ка Пе тро ви ћа.
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но во сад ски ка ти хе та поп Ко ста Ма рин ко вић, отац Ву ка Ма рин ко ви ћа и таст 
Со фи је Ма рин ко вић.

Кон стан тин (поп Ко ста) Ма рин ко вић ро ђен је у Но вом Са ду 1784. го ди не. 
О ње го вом по ре клу ма ло се зна. Прет по ста вља се да је ње гов отац био Ан дри ја 
Ма рин ко вић ‘’Гра ђа нин и тр го вац но во сад ски’’.3 Ко ста је шко ло ва ње за по чео у 
род ном Но вом Са ду. Пр ва два раз ре да гим на зи је за вр шио је школ ске 1795/6. и 
1796/7. у но во сад ској ка то лич кој Кра љев ској гим на зи ји. Ви ше раз ре де учио је 
у Бу ди му, а VII и VI II раз ред гим на зи је, или ка ко се то он да зва ло – фи ло зо фи
ју, за вр шио је у про те стант ској гим на зи ји у Ке жмар ку. По том је у Срем ским 
Кар лов ци ма из у чио бо го сло ви ју.4 

Крат ко вре ме то ком 1805. го ди не слу жио је у Оси је ку као је ро ђа кон, а по том 
сеп тем бра 1807. го ди не би ва иза бран за но во сад ског па ро ха у Са бор ној цр кви 
ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја.5 Од та да па  до 1834. го ди не пре да вао је ве ро на у ку, 
пр во у основ ној шко ли, а од 1830. и у но во сад ској срп ској гим на зи ји. Па тро
нат ове гим на зи је иза брао га је за ег зо ра то ра гим на зиј ске мла де жи, та ко да 
је не де љом и пра зни ком ту ма чио је ван ђе ља. Ову ду жност је са за до вољ ством 
оба вљао све до смр ти 1844. го ди не, иако се 1834. го ди не по ву као са ме ста ка
ти хе те. Ме ђу ње го вим мно го број ним зна ме ни тим уче ни ци ма тре ба по ме ну ти 
Све то за ра Ми ле ти ћа и Па вла јо ва но ви ћа, Зма је вог оца.6 Кру ну ње го вог бо го
слов ског ра да пред ста вља дво том но де ло Тол ко ва ња све тог је ван ђе ља, об ја
вље но 1839–1841, у ко јем су на го то во хи ља ду стра на да те про по ве ди др жа не 
за вре ме ње го ве ег зо ра тор ске слу жбе.7  

По ред то га што је био по знат као да ро вит го вор ник8 и ка ти хе та, поп Ко ста 
се ба вио и књи жев ним ра дом. Одр жао је пре ко 800 над гроб них го во ра сво јим 

3 Ар хив гра да Но вог Са да, Ак та Но во сад ског ма ги стра та 1795, ф. 14. 1322; Сто ји да је Ан дри ја Ма 
 рин ко вић до био под арен ду Fun dum va cum ver sus da nu bi o rum in vi ci nia Ja co bi Bo go ev.

4 В. Стајић, Но во сад ске би о гра фи је, III, 38–39; В. Алексијевић  Са вре ме ни ци и по след ни ци Ву ка 
Ка ра џи ћа и До си те ја Об ра до ви ћа, На род на би бли о те ка Ср би је, ПФ, Фа сци кла VI, стр. 82–83, Ко ста 
Ма рин ко вић.

5 Ар хив СА НУ – Срем ски Кар лов ци, фонд Кар ло вач ке ми тро по ли је 1805/24. Пи сац не кро ло га поп 
Ко сти у Па вло ви ће вим Серб ским на род ним но ви на ма (1844, 146) на во ди да је у Но вом Са ду пре да вао 
ве ро на у ку од 1806.

6 В. Стајић, Но во сад ске би о гра фи је, II, Но ви Сад, 1937, 37; Исти, Срп ска пра во слав на ве ли ка гим на
зи ја у Но вом Са ду, Но ви Сад, 1949, 257.

7 Тол ко ва ніе свя щ ен ны хъ еvаггелій ка жда го вос кре сна го (не дел на го) и празд нич на го дне сь при ло же
ны ми По у че ні я мы, пре да ва но, и го во ре но це лой уча щ е й ся юно сти на ше го бла го че стія въ Гум на зі у ме 
Сла ве ноСерб ска го общ е ства Но во сад ска го, ово во учи ли щи, ово въ Каθедрал ной Цер кви, за пер вое 
школ ское те че ніе. Кон стан ті ном Ма рін ко ви че мъ. Ча сть 1–2, у Но во мъСа ду, пе ча та но Пи сме ны Па вла 
Іан ко ви ћа ц.к. Прів. Кнь и го пе ча те ля, 1839–1841.    

8  Остао је упам ћен ње гов на дах ну ти го вор Пре му дрост со зда се бје дом, на све ча но сти про гла ше ња 
срп ске но во сад ске гим на зи је на Ми тров дан 1819. го ди не. Гим на зи ја је та да по ста ла пот пу на по што 
је до би ла и ше сти раз ред, тј. дру ги раз ред чо веч но сти (hu ma ni o ra). Но во сад ска гим на зи ја 1810–1985, 
На ста нак и раз вој, Но ви Сад, 1986; В. Стајић, Но во сад ске би о гра фи је, V, 260.
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са вре ме ни ци ма, чак је на ме ра вао и да штам па збир ку не ких од ових не кро
ло га, али је од то га од у стао због не до ста ка нов ца.9 још као мла дић, об ја вио је 
1808. го ди не у Бу ди му по тре сни спев са би блиј ским мо ти ви ма Ра хи љин плач.10 
О то ме да је ова књи га ра до чи та на и о то ме ко ли ки је од јек има ла, го во ри и 
чи ње ни ца да је пре штам па на у Бе о гра ду 1856. го ди не у др жав ној штам па ри ји.11 

Кон стан тин Ма рин ко вић се ба вио и пре во ди ла штвом. Са не мач ког је пре
вео по пу лар ни исто риј ски ро ман От кро ве ни је Аме ри ке12 слав ног не мач ког 
про све ти те ља јо ха на Хајн ри ха Кам пеа.13 По ред уче шћа у ши ре њу про све ти
тељ ских иде ја код Ср ба, о уче но сти поп Ко сти ној и ње го вим ин те ре со ва њи ма 
све до чи и ње го ва би бли о те ка, чи ји се са др жај де ли мич но мо же ре кон стру и
са ти на осно ву спи са ка пре ну ме ра та у срп ским књи га ма са кра ја XVI II и пр ве 
по ло ви не XIX ве ка.14   

По ред угле да ко ји му је сва ка ко до нео све ште нич ки и књи жев ни рад, поп 
Ко ста је ва жио и за по ште ног и тре зве ног чо ве ка. Сто га су му по ве ра ва ни по
сло ви по сре до ва ња и из ми ре ња ме ђу гра ђа ни ма и че сто је име но ван за из вр
ши о ца ра зних ле га та.15 Имао је ку ћу у Ду нав ској ули ци ко ја је у вре ме ве ли ког 

9 Серб ске на род не но ви не, 1843, 256. Поп Ко ста је 1839. об ја вио да же ли да штам па 16 над гроб них 
сло ва (не кро ло га), на шта му се ја ви ло пре ко 400 пре ну ме ра на та, али и по ред то га ни је мо гао да штам
па ово де ло због ра ни јег ду га у штам па ри ји. 

10 PLA^ RA HI LI ili Izbîenîe mla den cevß na povelħnîe Ir Σda Carã I$de skagΣ vo Vî®le e mħ sbΩv{emÁsã. 
Iz da no KΣnstantînomß Ma rin ko vi~. - V¢ BÁdinħ Gra dħ, Pi sme ni Kra lev. VseÁ~il: Ven ger skagΣ, 1808. 

11 PLA^ RA HI LI ili $bîenîe 14.000 mla den cevß na povelħnîe Ir Σda Carã Üde ska go vo Vi®le e mħ sbΩv{emÁsã. 
Iz dao Kon stan tinß Ma rin ko vi}ß, a pre pe ~a tao Georgîe Sta i}ß V¢ Be o gra du, u Pravitelstvenoî Kni go pe ~at ni, 
1856.

12 јо а хим Хајн рих Кам пе, От кро ве ніе Аме рі кі, Въ Бу ді не Гра деъ, Пи сме ны Кра лев ска го Все у чи ли ща 
Вен гер ска го, 1809. пре ве де но Кон стан ті ном Ма рін ко ви че мъ. 

13 Cam pe Jo ac him He in rich (de en sen, Bra unschwe ig 1746 – Bra unschwe ig 1818). По обра зо ва њу те о
лог. Крат ко вре ме био кућ ни учи тељ у по ро ди ци Хум болт, по том про свет ни са вет ник у Бра ун швај гу. 
По стао сла ван као пи сац по уч них де ла свих жан ро ва. Сма тран јед ним од нај зна чај ни јих пе да го шких 
ми сли ла ца про све ти тељ ства. Пре ра дио Де фо о вог Ро бин зо на (Ro bin son der Jünge re, 1779). За ње га се 
ве зу је из ре ка да је онај ко ји је пр ви за са дио кр то лу или онај ко ји је про на шао пре сли цу ва жни ји за 
чо ве чан ство од пи сца Или ја де и Оди се је. 

14 Пре ну ме ра ци ја на срп ску књи гу, гра ђа Срп ског би о граф ског реч ни ка, Ма ти ца срп ска. Поп Ко ста 
је био пре ну ме рант за 50 књи га, ме ђу ко ји ма пре о вла ђу је бе ле три сти ка (срп ска и пре ве де на) и по уч на 
ли те ра ту ра, али има и де ла из исто ри је (и срп ске и оп ште) и те о ло ги је. Мо же се прет по ста ви ти да је 
ова би бли о те ка би ла мно го ве ћа јер се до књи га до ла зи ло и дру гим пу тем осим пре ну ме ра ци јом. Ова 
би бли о те ка је ве ро ват но има ла ве ли ки ути цај и на ин те лек ту ал ни раз ви так поп Ко сти не де це, пре 
све га Ву ка Ма рин ко ви ћа, ко ји је од њих био нај скло ни ји књи зи. Осим то га и он сам је био пре ну ме
рант за ви ше де се ти на на сло ва.   

15 Ар хив СА НУ – Срем ски Кар лов ци, фонд Кар ло вач ке ми тро по ли је 1824/345; Ва са С т а ј и ћ, Но
во сад ске би о гра фи је, књ. I,  стр. 35, 114; књ. III,  стр. 220; Са чу ван је и ве ли ки број ака та Но во сад ског 
ма ги стра та ко ји го во ри о поп Ко сти као ту то ру ле га та. Че сто се де ша ва ло да је имао про бле ма са 
ро ђа ци ма и по ве ри о ци ма осни ва ча ле га та, па је чак до ла зи ло и до ту жби. Ар хив гра да Но вог Са да, 
Ак та Но во сад ског ма ги стра та, фонд 1, фасц. 1, суб 28. XI/1830; фонд 1, фасц. 1, суб 9. IV/1831; фонд 
1, фасц. 1, суб 19. VI/1832; фонд 1, фасц. 6, суб 2927/1833.
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по жа ра у Но вом Са ду из го ре ла, те ју је он по но во са гра дио. Био је и ме ђу ве
ћим да ро дав ци ма би бли о те ке но во сад ске гим на зи је.16

Поп Ко ста је умро 9. ма ја 1844. и пре ма соп стве ној же љи са хра њен је код 
јо ва нов ске цр кве.17 На ве ли чан стве ној са хра ни го во ри ли су Пла тон је фре мо
вић и у име уче ни ка поп Ко сти них Све то зар Ми ле тић ко ји је у ту свр ху спе вао 
Жа ло спев при смр ти Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа.18 О по кој ни ко вом угле ду 
‘’ме ђу свим на ци ја ма’’ го во ри то да је при ли ком са хра не слу жи ло пре ко 20 
све ште ни ка, а зво ња ва се чу ла са свих 5 пра во слав них цр ка ва и са ка то лич ке 
цр кве у Но вом Са ду.19 Са вре ме ни ци су га пам ти ли и као ве о ма ду хо ви тог и 
ре чи тог чо ве ка, па су о ње му оста ле за пи са не број не анег до те.20

Поп Ко ста Ма рин ко вић имао је сед мо ро де це – си но ве Па вла, Мак си ма, 
Ву ка  и Ди ми три ја и кћер ке Ана ста зи ју, Хри сти ну и ју ли ја ну.21 Мак сим Ма
рин ко вић био је тр го вац. Су де ћи по ње го вој по слов ној ко ре спон ден ци ји био 
је до бро обра зо ван. У оче вој ку ћи је др жао тр го ви ну ме шо ви те ро бе и ску
по це ног по су ђа.22 У вре ме на род ног по кре та 1848. по ку шао је из Бе ча да на
ба ви пу шке, али су па ро брод са том по шиљ ком пре тре сли Ма ђа ри и пу шке 
од у зе ли, што је Мак си ма фи нан сиј ски упро па сти ло. Умро је не ко ли ко ме се ци 
ка сни је, 27. мар та 1849. го ди не. Ње го ва удо ви ца Алек сан дра (на ви ше ме ста 
се по ми ње у Кр сти ће вом Днев ни ку, При ват ни и јав ни жи вот I, II) на ста ви ла 
је да во ди по сло ве, ме ђу тим, ју на 1849. при ли ком бом бар до ва ња Но вог Са да 
са Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве из го ре ла јој је ку ћа и рад ња у њој.23 Не во ље су се 
на ста ви ле ка да је у је сен 1849. по то нуо брод ко ји је пре во зио ње ну ро бу. И по
ред све га, удо ви ца Алек сан дра Ма рин ко вић об но ви ла је по сао уз по моћ оца 
и кре ди та ко ји је у Бе о гра ду до би ла за хва љу ју ћи де ве ру Ву ку Ма рин ко ви ћу. 
По сле смр ти Ву ка Ма рин ко ви ћа, бри гу о от пла ти ових кре ди та и но ве по зај

16 В. Стајић, Срп ска пра во слав на ве ли ка гим на зи ја у Но вом Са ду, 232.

17 јо ва нов ска цр ква у Но вом Са ду на ла зи ла се на ме сту да на шње основ не шко ле Иво Ло ла Ри бар. 
По диг ну та је по ло ви ном XVI II ве ка, а сру ше на 1921. То је би ла гро бљан ска цр ква. Гро бље око ње је 
из ме ште но. 

18 Пе штан скобу дим ски ско ро те ча, 18. мај 1844, на на слов ној стра ни до но си Ми ле ти ћев Жа ло спев 
при смр ти Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа од 10 стро фа по 10 сти хо ва. 

19 Серб ске на род не но ви не, 1844, 146.

20 И. Огњановић, За ни мљи ве при че и бе ле шке из жи во та зна ме ни тих Ср ба, Срп ска штам па ри ја, 
За греб,  1900, 69–70; М. Ђ. Милићевић, По ме ник, 323–324.

21 О су пру зи поп Ко сти ној ни смо ус пе ли да про на ђе мо дру ге по дат ке осим да је у бра ку са њим би ла 
од пре 1805, да је умр ла пре 1841. и са хра ње на код јо ва нов ске цр кве. 

22 Тр го ви ном се по чео ба ви ти пре 1837, ка да је ње гов отац тра жио од град ског ма ги стра та да Мак
сим бу де осло бо ђен по ре за бу ду ћи да жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству. В. Стајић, Но во сад ске би о гра
фи је, књ.  III, 38–44.

23 Пре ма поп Ко сти ном те ста мен ту ку ћа је при па ла Мак си му, али он је имао да кроз 6 го ди на бра
ћи и се стра ма ис пла ти од ре ђе не су ме нов ца као на док на ду. В. Стајић, Но во сад ске би о гра фи је, књ. III, 
38–44.
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ми це од Со фи је Ма рин ко вић, над гле дао је као ту тор и сам Ни ко ла Кр стић.24  
Алек сан дра је на да ље др жа ла тр го ви ну ‘’нир нбер шке’’ ро бе ‘’Код цр не мач ке’’. 
Мак сим и Алек сан дра има ли су си но ве Кон стан ти на, јо ва на, Ге ор ги ја (Ђу ру) 
и Алек сан дра, и кћер ку је ле ну. Си но ви су се са про мен љи вим успе хом ба ви ли 
тр го ви ном. Мак си мо ва кћер је ле на се уз ку мо ва ње Све то за ра Ми ле ти ћа ја ну
а ра 1868. уда ла за по зна тог ли бе рал ског пр ва ка Вла ди ми ра јо ва но ви ћа, ко ји је 
у то вре ме био еми грант у Но вом Са ду. Из тог бра ка ро ђен је де цем бра 1869. 
го ди не слав ни срп ски прав ник и исто ри чар Сло бо дан јо ва но вић.25 

Ди ми три је Ма рин ко вић, нај мла ђи син поп Ко стин, био је обу ћар. Ми ха
и ло По литДе сан чић је за ње га за пи сао да је био ‘’до ста ве ли ки бе кри ја’’. Од 
оца је на сле дио ре чи тост и ду хо ви тост па су и о ње му оста ле за пи са не број не 
анег до те. Умро је без на след ни ка и имо ви не ју ла 1860.26 Син поп Ко стин Па
вле Ма рин ко вић умро је 1823. у осам на е стој го ди ни. Ње го ва смрт је оста ви
ла ду бок траг на оца и по ро ди цу. О кће ри ма поп Ко сти ним го то во да и не ма 
по да та ка. Ана ста си ја Ма рин ко вић би ла је уда та за Ва си ли ја Ра ки ћа, па ро ха у 
Бач ком Пе тро вом Се лу. Њи хов син Ђор ђе Ра кић био је ад ми ни стра тор ли бе
рал ског ли ста Бра ник. Хри сти на Ма рин ко вић је би ла уда та за тр гов ца Пе тра 
Па вло ви ћа. Умр ла је још за оче вог жи во та 1833, па је он пре у зео ста ра ње о 
ње ној ћер ки – сво јој уну ци Ма ри ји.27

Нај по зна ти ји из да нак ове углед не но во сад ске гра ђан ске по ро ди це био је 
Вук Ма рин ко вић, ле кар и је дан од пр вих пре да ва ча и пи са ца уџ бе ни ка фи зи ке 
код Ср ба. Ро ђен на пре ла зу XVI II и XIX ве ка ста са вао је под ути ца јем по зног 
про све ти тељ ства и по лет ног на ци о нал ро ман ти зма ко ји је за хва тао це лу евро
пу па и Ср бе у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Од оца ‘’Србмла де жи мен то ра му дрог’’ 
и пре во ди о ца Кам пе о вих де ла на сле дио је љу бав пре ма књи зи и на у ци у ко јој 
су ње го ви уче ни са вре ме ни ци ви де ли је ди ни пут ка про гре су чо ве чан ства. Као 
при пад ник углед не но во сад ске по ро ди це, раз ви јао се и под ути ца ји ма вред но
сти та да шњег срп ског гра ђан ства у успо ну. Срп ско ро до љу бље, по ста вље но на 
но ве, гра ђан ске осно ве, би ће глав на ка рак те ри сти ка ње го ве ге не ра ци је срп ских 
ин те лек ту а ла ца. Они ће ба вље ње јав ним по сло ви ма, па и про све том и на у ком 
до жи ве ти као на ци о нал но по зва ње. Оту да не чу ди што ће шко ло ва ни Ср би из 
Хаб збур шке мо нар хи је има ти пре суд ну уло гу у из град њи нај зна чај них про
свет них, кул тур них и на уч них уста но ва у Ср би ји. 

24 Н. К рстић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, II, при ре ди ли А. Вулетић и М. јагодић, Бе о град, 
2005, на ви ше ме ста.

25 В. јовановић, Успо ме не, при ре дио В. Кре стић, Бе о град, 1988;  М.  јовичић, Сло бо дан Јо ва но вић, 
Бе о град, 1997. 

26 Др Ми ха и ло ПолитДесанчић, По кој ни ци, Но ви Сад, 1899, 22–23; И. Огњановић, За ни мљи ве при
че, 70; В. Стајић, Но во сад ске би о гра фи је, књ.  III, 40; На вод но је јед ном ре као: ‘’А шта ми хва ле мо га 
бра та Ву ка, ве ли ка ми по сла! Да сам се ја пре ро дио ја док тор, а Вук шу стер, а ова ко ја шу стер а Вук 
Док тор.’’

27 Ар хив гра да Но вог Са да, Ак та Но во сад ског ма ги стра та, фонд 1, фасц. 11, суб 275/1836.
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Вук Ма рин ко вић, уте ме љи вач фи зи ке као мо дер не на у ке у Ср би ји ро ђен је 
5. ја ну а ра 1808. го ди не.28 Шко ло ва ње је за по чео у род ном Но вом Са ду. По сле 
за вр ше не основ не шко ле по ха ђао је но во сад ску Срп ску пра во слав ну ве ли ку 
гим на зи ју у ко јој је за вр шио 6 раз ре да.29 У вре ме Ву ко вог шко ло ва ња у гим
на зи ју је за ди рек то ра и про фе со ра сти гао Па вел јо зеф Ша фа рик, исто ри чар 
књи жев но сти, сла ви ста и глав на фи гу ра на ци о нал ног пре по ро да сло вен ских 
на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Ша фа рик је ше стом раз ре ду гим на зи је (дру
гом раз ре ду hu ma ni o ra), упра во оном ко ји је по ха ђао Ма рин ко вић, пре да вао: 
По е зи ју и ла тин ске ауто ре, Ста ру рим ску исто ри ју, Фи зи ку, ети ку и ве жбе 
сти ла.30 

Сед ми и осми раз ред гим на зи је, тј. фи ло зо фи ју, Ма рин ко вић је за вр шио у 
је гри.31 Као гим на зи ја лац пу но је чи тао, по себ но де ла про све ти тељ ских пи са ца. 

Ме ди ци ну је сту ди рао на пе штан ском и беч ком уни вер зи те ту од 1826. до 
1830. го ди не.32 Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Dis ser ta tio ina u gu ra lis me
di ca de epi lep sia од бра нио је на Кра љев ском уни вер зи те ту у Пе шти 23. ма ја 
1830. у 23. го ди ни жи во та.33  

За вре ме сту ди ја, по ред ме ди ци не и из у ча ва ња при род них на у ка чи тао је 
де ла до ма ће и кла сич не ли те ра ту ре.34 Та да се опро бао и у књи жев ном ра ду. 
Пре вео је, за пра во бо ље ре ћи пре пе вао,  јед но пе ва ње Вер ги ли је ве Ене ји де. На
вод но не за до во љан пре во дом јо ва на Ха џи ћа (Ми ло ша Све ти ћа), Ма рин ко вић, 
та да де вет на е сто го ди шњи сту дент ме ди ци не у Пе шти, пре во ди дру го пе ва ње 
овог кла сич ног де ла и об ја вљу је га у три на став ка у Серб ском Лѣ тописъе (да

28 О да ту му ње го вог ро ђе ња де таљ ни је ви де ти у: Ђ. Ђу рић, Вук Ма рин ко вић, Би о гра фи ја и на уч ни 
рад уте ме љи ва ча фи зи ке као мо дер не на у ке у Ср би ји, Но ви Сад, 2007, 11.

29  Ар хив СА НУ – Бе о град, 7380/24; Гим на зи ја је по че ла да ра ди 1816. го ди не, 1818. је до би ла по твр ду 
јав но сти, тј. др жа ва је при зна ла ње не ди пло ме, а 1819. уве ден је и 6. раз ред, чи ме је гим на зи ја по ста ла 
пот пу на –  она ква ка кве су би ле све др жав не гим на зи је у оно вре ме ној Угар ској. Вук Ма рин ко вић је 
по ха ђао гим на зи ју упра во у вре ме ње ног на стан ка и у вре ме пре ра ста ња Но вог Са да у срп ски кул
тур ни, при вред ни и по ли тич ки цен тар. То је сва ка ко мо ра ло има ти ве ли ког ути ца ја на фор ми ра ње 
ње го ве лич но сти. 

30 В. Стајић, Но ви Сад кул тур ни цен тар, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 356, св. 1–2, ја ну ар–фе бру ар 
1946, 14–15.

31 Ар хив СА НУ – Бе о град, 7380/24; За овај пе ри од  ње го вог шко ло ва ња ни је са чу ван го то во ни ка кав 
по да так из у зев да је ње гов отац 1820. го ди не тра жио од Но во сад ског ма ги стра та све до чан ство да је 
си ро ма шан, што је би ло по треб но си ну ко ји се шко ло вао. Ар хив гра да Но вог Са да, Ак та Но во сад ског 
ма ги стра та, За пи сни ци сед ни ца ма ги стра та, 1820, 2550.

32 Пре ну ме ра ци ја на срп ску књи гу; Сту ди је у Бе чу по ха ђао је то ком 1828, док је, из гле да, оста так 
сту ди ја про вео у Пе шти. 

33 Ар хив СА НУ – Бе о град, 7380/24; Серб скій Лѣтописъ, 1830, ча сти ца дру га, у Бу ди му, 145–146; Р. 
је ре мић, При ло зи за би о граф ски реч ник вој во ђан ских Ср ба ле ка ра од 1756. до кон ца 1940, Но ви Сад, 
1952, 81–82.

34 По но во га на ла зи мо ме ђу пре ну ме ран ти ма, 1826, на Hrist. Vilh. Hufenlanda, Ма кро ви о ти ка или 
На у ка о про ду же ни ју жи во та чо ве че ског, пре вео ј. Сте јић, Бе чу у ти по гра фи ји кон гре га ци је Ме ти ха ри
ста, 1826; и 1828, ј. Стејић, За ба ве за ра зум и ср це, Беч, 1828; Р. је ре мић, Mi scel la nea, 3 (1940), 247–248.
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на шњем Ле то пи су Ма ти це срп ске) од 1826. до 1828.35 По ми шље њу струч не 
кри ти ке овај пре вод је био да ле ко пре ци зни ји од Ха џи ће вог. По ду хват је био 
тим ве ћи што је ори ги нал на ла тин ском пи сан у хек са ме три ма, а Ма рин ко вић 
га је пре пе вао у де се тер цу.36 

По окон ча њу сту ди ја ме ди ци не Вук Ма рин ко вић се вра тио у Но ви Сад и 
по чео се ба ви ти ле кар ском прак сом. Бу ду ћи да је град већ имао зва нич ног 
фи зи ку са Алек сан дра Ди ми ћа, ко јег је пла ћао ма ги страт, Ма рин ко вић је ‘’пу
бли ко вао’’ сво ју ди пло му и по све тио се при ват ној прак си. Да је Ма рин ко вић 
као ле кар ужи вао ве ли ки углед, све до чи чи ње ни ца да је ле чио нај ви ђе ни је 
Но во са ђа не. Био је по ро дич ни ле кар код оца јо ва на јо ва но ви ћа Зма ја, јо ва на 
Ха џи ћа (Ми ло ша Све ти ћа), Ми ха и ла По литДе сан чи ћа, ле чио је и Ди ми три ја 
Сер виј ског, Ма ри ју пле ме ни ту Ста ни са вље вић и мно ге дру ге, а че сто је као 
члан кон зи ли ју ма ле чио и па ци јен те сво јих ко ле га.37 До бар глас о Ма рин ко
ви ће вој струч но сти сти гао је и до кне за Ми ло ша Обре но ви ћа ко ји му је 1831. 
го ди не по ну дио зва ње кња жев ског ле ка ра у Кра гу јев цу.

О угле ду Ву ка Ма рин ко ви ћа у род ном гра ду све до чи и чи ње ни ца да је 1847. 
го ди не иза бран за пот пред сед ни ка но во сад ске чи та о ни це.38 Пред крај кр ва вог 
срп скома ђар ског су ко ба, по ло ви ном 1849. го ди не, ма ђар ске вла сти из Пе ште 
су пре ко адво ка та и бив шег пред сед ни ка чи та о ни це јо ва на Ра ји ћа, по ку ша ле 
да на мет ну по кре та ње срп скома ђар ског ли ста у Но вом Са ду. Ме ђу тим, јо ван 
Ха џић као пред сед ник и Вук Ма рин ко вић као пот пред сед ник чи та о ни це то 
су од луч но од би ли из ја вљу ју ћи да не же ле да чи не ни шта про тив во ље беч ког 
дво ра и са ве зни ка Ру са.39 

Љу бав пре ма књи зи ко ју је га јио од школ ских да на Ву ка Ма рин ко ви ћа  ни је 
на пу сти ла ни у зре лим го ди на ма, шта ви ше, он је у го ди на ма ко је је као ле кар 
про вео у Но вом Са ду по чео да ства ра ве ли ку соп стве ну би бли о те ку.40 Та да се 
по све ћу је и про у ча ва њу фи зи ке. За вре ме сво је ле кар ске прак се из ра дио је 
је дан при руч ник из ове на у ке, али је он при ли ком бом бар до ва ња Но вог Са да 
1849. го ди не уни штен. Ње го ву љу бав пре ма при род ним на у ка ма по твр ђу је 

35 Серб скій Лѣтописъ, 1826, ча сти ца дру га (II, 5) по че так, сти хо ви 1–151; 1827, ча сти ца пр ва,  (III, 
8) на ста вак, сти хо ви 152–403; 1828, ча сти ца тре ћа (IV, 14) свр ше так, сти хо ви 403–804.

36 V. du kat, Dvi je tri o sta ri jim srp skim pre vo di ma iz Ver gi li ja, При ло зи за књи жев ност, је зик и фол клор, 
1932, XII, св. 1, 4–6;  М. П а в и ћ, Кла си ци зам код Ср ба, 49; Ма ти ца срп ска 1826–1926, Но ви Сад, 1927, 
261–262.

37 Ар хив гра да Но вог Са да, Ак та Но во сад ског ма ги стра та, За пи сни ци сед ни ца ма ги стра та, 1838, 
бр. 5474, 5475; фонд 1, фасц. 5, суб 2375/1838;

38 Ар хив СА НУ – Бе о град, Дру штво срп ске сло ве сно сти, 1847, 28.

39 Ж. Мар ко вић,  Адво кат Јо ван Ра јић, у Срп ска чи та о ни ца, Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, 
Спо ме ни ца 1845–1995, Но ви Сад, 1996, 105–107.

40 У пе ри о ду док се у Но вом Са ду ба вио ле кар ском прак сом (1830–1849) био је пре ну ме рант на 
го то во 30 књи га. Ме ђу њи ма пре о вла ђу ју де ла из ле пе књи жев но сти, али има и по уч них књи га из 
ра зних обла сти. Пре ну ме ра ци ја на срп ску књи гу; Р. је ре мић, Mi scel la nea, 3 (1940), 249.
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и чи ње ни ца да је у пе ри о ду из ме ђу 1844. и 1847. го ди не, на крат ко, бо ра вио у 
Бер ли ну да би слу шао пре да ва ња Алек сан дра фон Хум бол та.41 
Ми ран пе ри од жи во та ко ји је за вр шен ре во лу ци јом 1848/49. го ди не обе ле жи ло 
је и сре ђи ва ње по ро дич них при ли ка. Вук Ма рин ко вић се оже нио Со фи јом, 
ћер ком имућ ног јо ва на Па вло ви ћа чи ја је дру га ћер ка Хри сти на би ла уда та за 
по то њег но во сад ског гра до на чел ни ка Гри го ри ја јов ши ћа. Имо ви ну сте че ну 
бо га тим ми ра зом ко ји се са сто јао од ку ће и око 60 ју та ра зе мље Ма рин ко вић 
је уве ћао ку по ви ном још де се так ју та ра зе мље.42    

По сле уни ште ња Но вог Са да у по жа ру иза зва ном бом бар до ва њем са Пе тро
ва ра дин ске твр ђа ве ју на 1849. Вук Ма рин ко вић је остао без ку ће, би бли о те ке 
и сво јих спи са, као и без из гле да за при хо де од ле кар ске прак се. Због све га 
то га, али и због осе ћа ја да је по зван да ра ди на уте ме ље њу на ци о нал не на у ке 
он, као и ве ли ки број уче них пре ча на, пре ла зи у Ср би ју.43 

Већ ју ла 1849. По пе чи тељ ство про све ште ни ја на чи јем се че лу на ла зио уче
ни Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка, пред ла же кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу 
да на упра жње но ме сто про фе со ра Фи зи ке44 на Ли це ју по ста ви др Ву ка Ма
рин ко ви ћа ко ме је фи зи ка и до та да ‘’нај већ ма оми ље на би ла’’.45 Кнез је указ о 
ње го вом по ста вље њу за ‘’кон трак ту ал ног’’ (уго вор ног) про фе со ра фи зи ке на 
Ли це ју пот пи сао већ 19. ју ла.46 Уго вор, ко јим су де фи ни са не Ма рин ко ви ће ве 
оба ве зе, пот пи сан је 12. сеп тем бра, по сле че га је он по чео да ра ди.47

У вре ме ка да је Ма рин ко вић по стао про фе сор, Ли цеј је био је ди на ви со ко
школ ска уста но ва у чи та вом Срп ству. Иако се од свог осни ва ња 1838. го ди не 
стал но раз ви јао, још увек је да ле ко за о ста јао за сво јим узо ри ма у Сред њој 
евро пи. По себ но ло ше ста ње би ло је у на ста ви ег закт них на у ка за ко ју су не
до ста ја ли ка би не ти, ла бо ра то ри је, али и обра зо ва ни струч ња ци.   

Школ ске 1849/50. Вук Ма рин ко вић је на бе о град ском Ли це ју по чео да пре
да је еле мен тар ну фи зи ку. У окви ру ово га пред ме та пре да ва на је и хе ми ја све 
до школ ске 1853/54, ка да је из дво је на као по се бан пред мет. Пре Ма рин ко ви
ћа на Ли це ју су фи зи ку пре да ва ли: Ко ста Бран ко вић (1839), Ан то ни је Ар нот 

41 Љ. О п р а, Де вет хра сто ва, За пи си о исто ри ји срп ске ме те о ро ло ги је, Бе о град, 1998, 28–30.

42 Ар хив гра да Но вог Са да, Ак та Но во сад ског ма ги стра та, фонд 1, фасц. 5, суб 2465/1838; фонд 1, 
фасц. 4, суб 2092/1848.

43 Ма рин ко вић је, на крат ко,  ма ја 1848. бо ра вио у Бе о гра ду у по се ти при ја те љу Вла ди ми ру јак ши ћу. 

44 До та да шњи про фе сор фи зи ке, исто ле кар по обра зо ва њу, јан ко Ша фа рик био је пре ме штен за 
про фе со ра Оп ште исто ри је уме сто пре ми ну лог Иси до ра Сто ја но ви ћа.

45 АС – МПс, 1849/XI II99, 1849, III, 99; АС, фонд Ли цеј, МИП – рек то ру Ли це ја 265/1849;  Гла сник 
Хе миј ског дру штва, 20 (1955), 596; С. Ла за ре вићБо јо вић, Хе ми ја у Ср би ји у XIX ве ку, Бе о град 1989, 
10.

46 АС – МПс, 1849, III, 227; 1849, V, 396, указ бр. ВНО 919; 

47 АС – МПс, 1849, III, 99; Раз лог због ко га је Ма рин ко вић уго вор пот пи сао тек 2 ме се ца по сле по
ста вље ња је што се сло жио да удо ви ца по кој ног про фе со ра Оп ште исто ри је Иси до ра Сто ја но ви ћа 
при ма пла ту му жа до по чет ка на ста ве у сеп тем бру 1849. го ди не.
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(1839–1841), Ђор ђе Му шиц ки (1841–1843) и јан ко Ша фа рик (1843–1849).48 Сви 
пре ча ни.

По јед ном рек тор ском из ве шта ју из школ ске 1850/51. ви ди мо да је Ма
рин ко вић са мо слу ша о ци ма дру ге го ди не ‘’фи ло зо фи је’’ фи зи ку пре да вао 10 
ча со ва не дељ но,49 док по јед ном дру гом до ку мен ту из 1852. го ди не на ла зи мо 
да је пр вој го ди ни фи ло зо фи је др жао са мо је дан час фи зи ке, а дру гој го ди ни 9 
ча со ва не дељ но. Од школ ске 1850/51. го ди не пре да вао је ван ред но и је ста стве
ну по вест ни цу (Исто ри ју при ро де).50 По сле ре фор ме Ли це ја из 1853. го ди не, 
на је ста стве нотех нич ком оде ље њу пре да вао је фи зи ку и фи зич ку ге о гра фи ју 
с ме те о ро ло ги јом. Та два пред ме та др жао је све до смр ти 1859. го ди не.51 

Основ ни про блем у на ста ви на Ли це ју био је не до ста так уџ бе ни ка, па је сто
га Ми ни стар ство про све те из да ло на ред бу да сва ки про фе сор мо ра на пи са ти 
уџ бе ник за свој пред мет. Ма рин ко вић је, по ред то га што је рев но сно др жао 
на ста ву, при о нуо на по сао да из ра ди уџ бе ник и већ ма ја 1850. пре дао је ру ко
пис на оце ну Школ ској ко ми си ји. Школ ска ко ми си ја је на шла да је уџ бе ник не 
са мо ва љан и ко ри стан већ и да ће би ти од ве ли ког зна ча ја за срп ско дру штво 
и на у ку, па је пред ло жи ла Ми ни стар ству про све те да га штам па а ауто ра да 
на гра ди са 100 ду ка та.52 Та ко је дво том ни уџ бе ник На че ла фи зи ке од штам пан 
1851. го ди не, као пр ви ви со ко школ ски уџ бе ник фи зи ке у Ср би ји.53 Овај уџ бе
ник био је од не про це њи вог зна ча ја за уна пре ђе ње на ста ве фи зи ке и хе ми је. У 
ње му су пре ве де ни стра ни струч ни из ра зи, чи ме су уда ре ни те ме љи на уч ној 
тер ми но ло ги ји ових на у ка код нас. По ред то га Вук Ма рин ко вић је нај за слу
жни ји за опре ма ње ка би не та за фи зи ку и хе ми ју на Ли це ју.54

По ред на ста ве фи зи ке Ма рин ко вић је од школ ске 1850/51. го ди не ван ред
но пре да вао и је ста стве ну по вест ни цу. Овај пред мет у на ста ву је уве ден на 
Ма рин ко ви ћев пред лог, а он га је др жао дру гој го ди ни ли це ја ца по је дан час 

48 С. Ла за ре вићБо јо вић, Хе ми ја у Ср би ји у XIX ве ку, 8.

49 Ли цеј 1838–1863, Збор ник до ку ме на та, при ре дио Р. Љу шић, Бе о град, 1988.

50 Исто ри ју при ро де, за пра во пред мет у окви ру ко јег су пре да ва на основ на зна ња из би о ло ги је и 
ге о ло ги је. Ка сни је ће би ти из де љен на ви ше за себ них ди сци пли на.

51 С. Ни ко ла је вић, Кра љев скосрп ска Ве ли ка шко ла за пе де сет ње них го ди на, Го ди шњи ца Ни ко ле 
Чу пи ћа, XII (1891), 215; Р. Љу шић, С. Бој ко вић, М. Пр шић, Б. јо во вић,  Офи ци ри у ви со ком школ ству 
Ср би је, Бе о град, 2000, 176–178.

52 АС – МПс, 1850, III, 493; Об ја вље но у Ли цеј 1838–1863, Збор ник до ку ме на та, при ре дио Р. Љу шић, 
Бе о град, 1988, 335–337.

53 На че ла фи зи ке, за своэ уче ни ке, а и за са мо у ке, на пи сао Ву къ Ма рин ко ви ћъ Ме ди ци не док то ръ, у 
Ли це у му Кня же ства Срб ско гъ Фи зи ке Про фес сор, дру штва Срб ске сло ве сно сти р. чла нъ; Пр ва по ла 
О мер ль и ви мъ и не мер ль и ви мъ ве ште ства ма; Дру га по ла О Эсте стве ни мъ по я ви ма у ве ли ко мъ Са 
VI. ли то граф. та бли ца, при пра ви тел стве ной кнь и го пе чат ньи Кня же ства Срб ско гъ, У Бе о гра ду 1851.

54 О то ме де таљ ни је у: Ђ. Ђу рић, Вук Ма рин ко вић, Би о гра фи ја и на уч ни рад уте ме љи ва ча фи зи ке 
као мо дер не на у ке у Ср би ји, Но ви Сад, 2007, 41–44;
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не дељ но и то без хо но ра ра.55 На пред лог та да шњег ми ни стра про све те Фи ли па 
Хри сти ћа Вук Ма рин ко вић је за овај пред мет са фран цу ског пре вео и пре ра
дио уџ бе ник G. Ba le sea L’hi sto rie na tu rel le mi se à la portée des en fants.56 Већ 1851. 
го ди не пре вод је штам пан под на сло вом Је ста стве на по вест ни ца а уз ње га је 
из дат и Атлас за је ста стве ну по вест ни цу.57

Су де ћи по пре пи сци из ме ђу Ми ни стар ства про све те и Ли це ја, про свет не 
вла сти су од са мог по чет ка Ма рин ко ви ће вог ра да би ле ве о ма за до вољ не ње го
вом рев но шћу. У при лог то ме го во ри и чи ње ни ца да је он већ дру ге го ди не свог 
ра да 1850. иза бран за рек то ра. Дру ги пут ће рек тор би ти 1856–1859. го ди не. 

Остав ку на рек тор ску функ ци ју Ма рин ко вић је под нео 28. мар та 1859. го
ди не, а Ми ни стар ство про све те ју је при хва ти ло и по ред од би ја ња ли цеј ског 
Са ве та да је усво ји.58 За ни мљи во је да је Вук Ма рин ко вић кон трак ту ал ни про
фе сор остао све до 28. сеп тем бра 1858. го ди не, ка да је кне же вим ука зом, по сле 
при ма ња срп ског др жа вљан ства, по ста вљен за ‘’деј стви тел ног’’, тј. ре дов ног 
про фе со ра. 

Вук Ма рин ко вић је при па дао ге не ра ци ји ин те лек ту а ла ца ко ја је уда ри ла 
те ме ље срп ском на ци о нал ном на уч ном дру штву ко је је не ко ли ко пу та ме ња ло 
име и фор му ор га ни зо ва ња и ко је се мо же сма тра ти пре те чом да на шње Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти.  

Ка да је но вем бра 1841. го ди не осни ва но Дру штво срб ске сло ве сно сти, као 
ње гов пр во ра зред ни за да так на ве де но је да оно тре ба да се бри не о ‘’раз про
стра њи ва њу на у ка на срб ском је зи ку, а осо би то у обра зо ва њу и усо вер шен сто
ва њу јед зи ка Срб скоНа род ног’’.59 Те шко би се мо гао на ћи ко ји члан Дру штва 
ко ји је ви ше ра дио на ис пу ња ва њу овог за дат ка од Ву ка Ма рин ко ви ћа, ко ји је 
сле де ћи баш ове ци ље ве ‘’по ср био’’ ве ли ки део на уч не тер ми но ло ги је за фи
зи ку и хе ми ју. При зна ње за то му је одао и нај у че ни ји срп ски фи ло лог оно га 
вре ме на Ђу ра Да ни чић.60 По до ла ску у Бе о град, Ма рин ко вић је већ ја ну а ра 

55 АС – МПс, 1850, III, 353; фонд Ли цеј, 310, 5 (16) ок то бар 1850; У ак ту ко јим Ми ни стар ство при хва
та Ма рин ко ви ћев пред лог ка же се из ме ђу оста лог: ‘’До стој но по хва љу ју ћи Ва шу осве до че ну рев ност 
и до ка за ну усрд ну љу бав пре ме уче ни ци ма По пе чи тељ ство хи та да удо во љи Ва шој мол би!’’.

56 АС –  МПс, 1850, III, 353.

57 Есте стве на Повѣстница, за ма де жъ срб ску, на пи сао Ву къ Ма рин ко ви ћъ Ме ди ци не док то ръ, у 
Ли це у му Кня же ства Срб ско гъ Фи зи ке Про фес сор, дру штва Срб ске сло ве сно сти р. чла нъ, Пре гле
да но и одо бре но школ ско мъ Ком мис сі о мъ, У Бе о гра ду 1851, при пра ви тел стве ной кнь и го пе чат ньи 
Кня же ства Срб ско гъ; Атла съ узъ Есте стве ну Повѣ стницу, Др. Ву ка Ма рин ко ви ћа, 12 та бли ца са 251 
фи гу ро мъ, У Бе о гра ду при Ти по гра фіи Кня же ства Срб ско гъ, 1852; АС – МПс, 1850, III, 353.

58 АС – МПс, 1859, V, 6; Остав ка гла си: ‚‘Под пи са ни не мо гу ћи зва ни је рек то ра у К. С. Ли це у му и да ље 
од пра вља ти, по ла жем исту у ру ке Ли цеј ском Со вје ту и мо лим да би се о по пу не ни ју рек тор ског зва ни ја 
по ста ра ти и ову остав ку мо ју ви шој вла сти до ста ви ти из во лео. У Бе о гра ду 16. (28) мар та 1859. ‚‘

59 С. Илић,  М. Ста нић, Во дич кроз ар хив Дру штва Срб ске сло ве сно сти (1842,1845–1864), Бе о град, 
1999, 3–4.

60 Ђ. Да ни чић, Из ве сти је о рад њи Дру штва срб ске сло ве сно сти го ди не 1859, Гла сник Дру штва срб ске 
сло ве сно сти,  XII (1860), 687–690; Да ни ца, бр. 2, 29. II 1860, 45–46.
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1850. го ди не на ‘’глав ном збо ру’’, иза бран за ре дов ног чла на Дру штва.61 По ред 
ра да на пре во ђе њу и ства ра њу на уч не тер ми но ло ги је, Ма рин ко вић је пи сао и 
ре цен зи је за тек сто ве из при род них на у ка ко ји су штам па ни у Гла сни ку ДСС.62  
При зна ње Ма рин ко ви ће вом про фе сор ском и на уч ном ра ду би ло је и ње го во 
име но ва ње за чла на Школ ске ко ми си је. 

По сле све га не ко ли ко да на бо ло ва ња, Вук Ма рин ко вић из не на да умро 19. 
ав гу ста 1859. го ди не у Бе о гра ду.63 Су де ћи по из ја ви док то ра Па це ка, ко ји је 
Ма рин ко ви ћа ле чио по след њих да на, ра ди ло се о мо жда ном уда ру. Па цек је 
при знао да ни је био све стан при ро де бо ле сти ‘’јер би му ина че ду пло и ја ко 
пу сти ли крв’’. Сам Ма рин ко вић је на вод но, ка ко у Днев ни ку ка же Ни ко ла Кр
стић, у бун ца њу тра жио да му се крв пу сти из врат не жи ле.64  Са хра њен је на 
он да шњем бе о град ском гро бљу код Мар ко ве цр кве.65 

Мо жда због за шти те пра ва на имо ви ну у Но вом Са ду, или дру гих, на ма 
не по зна тих раз ло га Вук Ма рин ко вић је све до 1858. го ди не остао аустриј ски 
др жа вља нин и у Но вом Са ду  уред но пла ћао по рез и об на вљао свој па сош.66 
Тек ја ну а ра 1858. го ди не под нео је мол бу Упра ви ва ро ши Бе о гра да да за јед но 
са су пру гом Со фи јом, ћер ком Хри сти ном од 12 го ди на и си ном Ива ном од 9 
го ди на бу де при мљен у срп ско др жа вљан ство. По том је од ад ми ни стра ци је 
Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та до био от пуст из аустриј ског по дан ства, 
па је 19. ју ла 1858. го ди не у Упра ви ва ро ши Бе о гра да по ло жио за кле тву на 
вер ност кне зу, Уста ву и за ко ни ма срп ским, чи ме је по стао пу но прав ни др жа
вља нин Ср би је.67 Го то во две го ди не по ње го вој смр ти, фе бру а ра 1861. го ди не 
одр жа на је оста вин ска ра пра ва код Су да ва ро ши бе о град ске. Удо ви цу Со фи ју 
Ма рин ко вић за сту пао је ар хи ман дрит Те о до си је Мра о вић, та ко ђе пре ча нин. 
Ис по ста ви ло се да је по сле про да је Ву ко ве имо ви не у Но вом Са ду, због ни ске 
це не зе мље,  по ро ди ци оста ло све га 767 фо рин ти и не про дат ви но град. Би ри гу 
о фи нан си ја ма по ро ди це Ма рин ко вић пре у зе ли су при ја те љи Ни ко ла Кр стић 
и Те о до си је Мра о вић, као не ка вр ста за штит ни ка и ту то ра.68 

61 Ар хив СА НУ – Бе о град, 7380/24; В. Алек си је вић, Са вре ме ни ци и по след ни ци, 70–73; Гла сник Дру
штва срб ске сло ве сно сти, III (1851), 287.

62 Ар хив СА НУ – Бе о град, Фонд ДСС, 1856, 68.

63 Ар хив СА НУ – Бе о град, 7380/24;  По ју ли јан ском ка лен да ру 7. ав гу ста 1859. го ди не. Вид. и Срб ски 
днев ник, 63/1859.

64 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 31.

65 Ни ко ла Кр стић, Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка и ар хи ман дрит Мра о вић, ку пи ли су 1861. го ди не 
у Пе шти ка мен од ко јег би тре ба ло по ди ћи спо ме ник. Бу ди ћи да се ка мен ни је сви део по ро ди ци, они 
су га про да ли, па су по но во 1863. го ди не раз ма тра ли по ди за ње спо ме ни ка у об ли ку пи ра ми де или од
се че ног па ња (!).Н. Кр стић, Днев ник.При ват ни и јав ни жи вот, I, 195; II, 14.

66 Ар хив гра да Но вог Са да, Ак та Но во сад ског ма ги стра та, фонд 1, фасц. 1, суб 549/1854.

67 АС, Ми ни стар ство уну тра шњих де ла, 1858/V143;

68 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I–II, на ви ше ме ста;
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је ди на ли ков на пред ста ва ко ја при ка зу је Ма рин ко ви ћев лик ни је у пот пу
но сти вер на ње го вом из гле ду. На и ме, је дан ње гов пор трет из ра ђен је у Но вом 
Са ду пре не го што је пре шао у Бе о град, али је он уни штен у бом бар до ва њу 
1849. го ди не. По том је већ по кој ног Ма рин ко ви ћа на мр твач ком од ру, тех
ни ком тал бо ти пи је, сни мио Ана стас јо ва но вић. На осно ву се ћа ња ње го вих 
уче ни ка и са вре ме ни ка та тал бо ти пи ја је ре ту ши ра на и та ко је на ста ла сли ка 
ко ју ми да нас има мо. је дан од ње них при ме ра ка чу ва се у Ру ко пи сном оде ље
њу Ма ти це срп ске. Об ја вље на је пр ви пут у би о граф ском збор ни ку Зна ме ни
ти Ср би XIX ве ка Ан дре Га ври ло ви ћа. Ми лан Ђ. Ми ли ће вић га је опи сао као 
чо ве ка ома ле на ра ста, окру глог ли ца, из бу ље них очи ју, чо ве ка ко ји је че сто 
ка шљао и ‘’ус тре сао’’ де сним ра ме ном.69

Ка сни је је Ву ков син Иван Ива, као др жав ни пи то мац (сти пен ди ју је до био 
уз по моћ Ни ко ле Кр сти ћа),  сту ди рао ме ди ци ну у Бе чу.70 Умро је млад, 1873. 
го ди не, а кћер Хри сти на се по сле мно гих брач них по ну да уда ла 1865. го ди не 
за Ни ко лу си на слав ног тр гов ца Ха џи То ме. Вук и Со фи ја Ма рин ко вић има ли 
су и си на Па вла ко ји је пре ми нуо у Но вом Са ду као де те.71 И по ред фи нан
сиј ских не при ли ка у Ма рин ко ви ће вој ку ћи је на ‘’вас пи та њу’’ би ла Ми ли ца, 
кћи Но во са ђа ни на јо ва на Те о до ро ви ћа ко ји је у Бе о гра ду слу жио као вој ни 
ве те ри нар и умро ма ја 1859. го ди не. Ми ли ца Те о до ро вић се 1861. го ди не уда ла 
за Све то ли ка Ла за ре ви ћа.72

 
*   *   *

По ро ди ца Ву ка Ма рин ко ви ћа за у зи ма по себ но ме сто у Днев ни ци ма ко ји 
се од но се на при ват ни жи вот Ни ко ле Кр сти ћа. За љу бљен у Со фи ју Ма рин ко
вић, Ву ко ву удо ви цу, Кр стић је у сва ко днев ном кон так ту са њом, та ко да би 
се мо гло ре ћи да је она цен трал на фи гу ра ње го вог при ват ног жи во та од 1859. 
до сре ди не 1864, па и ка сни је до 1866. По сле то га Ма рин ко вић ка и ње на по ро
ди ца су и да ље за сту пље ни на стра ни ца ма Кр сти ће вих днев ни ка из при ват ног 
жи во та, али ви ше не за у зи ма ју цен трал но ме сто. Бу ду ћи да је жи вео као са
мац, а да је ста но вао у јед ном од ‘’квар ти ра’’ у ис тој ку ћи где и Ма рин ко ви ћи, 
Кр стић је Ма рин ко вић ку и ње ну де цу по се ћи вао ви ше пу та у то ку да на. По
вре ме но је код ње био и на ко сту, тј. хра нио се код ње. По ред то га, за јед но са 

69 РОМС ILIV19; М. Ђ. Милићевић, По ме ник, 322–323;  А. Га ври ло вић, Зна ме ни ти Ср би XIX ве ка, 
За греб, 1904, 65–67.

70 Исто; Та ко ђе и Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске (РОМС), М 7791, М. Са вић, При ли ке из мог 
жи во та, лист 37;  Та ко ђе и Д. Медаковић, Ср би у Бе чу, Но ви Сад, 1988, 146.

71 У спи ску пре ну ме ра на та на књи гу ј. Ми ло ше ви ћа, Чо ве ко лю ба цъ, Но ви Сад 1841, на во ди се Вук 
Ма рин ко вић, док тор ме ди ци не, као ку пац јед ног при мер ка за си на Па вла. Ако се има у ви ду да је у 
оно вре ме би ло уоби ча је но да се о умр лој де ци у по ро ди ци не го во ри, не тре ба да нас чу ди што не ма 
дру гих са чу ва них по да та ка о Ма рин ко ви ће вом си ну Па влу.

72 В. Ста јић, Но во сад ске би о гра фи је, књ. III, 40–41.
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ар хи ман дри том Те о до си јем Мра о ви ћем по ма гао је Ма рин ко вић ки у во ђе њу 
фи нан си ја, да ва њу нов ца под ин те рес, за сту пао је у оста вин ској рас пра ви, да
вао јој је прав не са ве те, а јед но вре ме је њен но вац и но вац ње не де це био под 
Кр сти ће вим над зо ром. Ка ко је сам за пи сао на ви ше ме ста из ње го вог од но са 
са удо ви цом Ма рин ко вић је про ис те кло мно го при јат них кон та ка та укљу чу
ју ћи и ин тим не од но се, али и мно го не при јат но сти и пат њи због не уз вра ће не 
љу ба ви. Због при ро де днев нич ког за пи си ва ња, и шту ро сти Кр сти ће вих опи са 
ка да го во ри о ства ри ма ко је он зна, а ми мо же мо са мо да на слу ћу је мо и од го
не та мо ни су нам у пот пу но сти ја сне Кр сти ће ве на ме ре пре ма Ма рин ко вић ки. 
Шта он под ра зу ме ва под ‘’озбиљ ним’’ раз го во ри ма. По ми шља ли озбиљ но да 
јој по ну ди брак (што би се мо гло за кљу чи ти из не ко ли ко ње го вих не до ре че
них за пи са), љу ти ли се она на ње га због нео д луч но сти да јој по ну ди брак или 
због сек су ал не не у спе шно сти?

Ма рин ко вић ки на де ца Кри сти на и ИванИва су та ко ђе че сто пред мет Кр
сти ће вих бе ле жа ка. По ред че стих сит них по кло на ко је им да је или по у ча ва ња 
Иве и за у зи ма њу да он до би је др жав ну сти пен ди ју или бри ге за вас пи та ње и 
‘’до бар глас’’ о де вој ци за уда ју Кри сти ни, они нај че шће оста ју са мо огле да ло 
Кр сти ће вих од но са са њи хо вом мај ком.

За Ву ка Ма рин ко вић Кр стић, на ви ше ме ста на гла ша ва да му је био истин
ски при ја тељ и да се оту да то ли ко ста ра о ње го вој по ро ди ци. На гла ша ва и 
Ву ко во по ве ре ње у ње га, те да му се Ма рин ко вић у јед ном пи сму обра тио са 
при ја те љу и на пр сни че. 

За ни мљи во је да Кр стић и по ред то га што на го то во сва кој стра ни ци Днев
ни ка из при ват ног жи во та по ми ње Ма рин ко ви ће ни је оста вио пре ци зни је 
би о граф ске по дат ке о њи ма. Ни је за пи сао та чан да тум смр ти мла дог Иве Ма
рин ко ви ћа, иако по ми ње ње го во бо ло ва ње. Ни је за пи сао ни шта пре ци зни је ни 
о по ре клу Со фи је Ма рин ко вић, о ње ном жи во ту  у Но вом Са ду, уда ји за Ву ка 
Ма рин ко ви ћа што је све сва ка ко мо рао зна ти због при ро де њи хо вих од но са.

За пи си ко ји се од но се на Со фи ју Ма рин ко вић и ње ну по ро ди цу ни су са мо 
јед на ин тим на исто ри ја, јед нин стве на у на шој ме мо а ри сти ци, ка ко је при ме ти
ла Алек сан дра Ву ле тић у пред го во ру пр ве књи ге При ват ног и јав ног жи во та, 
већ зна ча јан из вор за све обла сти при ват ног жи во та. Број не бе ле шке по сред но 
или не по сред но опи су ју и от кри ва ју на чин ис хра не, оде ва ња, ста но ва ња, хи
ги је ну, бо ло ва ње и ле че ње, во ђе ња фи нан си ја, дру же ња, по ро дич ние од но се, 
ин ти му, јав ни и ‘’при ват ни’’ мо рал гра ђан ске кла се у Ср би ји 60их и 70их 
го ди на XIX ве ка. Сто га, ма зву ча ло као без број пу та по но вље на фра за, об ја
вљи ва ње 8 то мо ва Кр сти ће вих Днев ни ка пред ста вља зна ча јан до при нос про
у ча ва њу по ли тич ке, али и да нас та ко мо дер не исто ри је сва ко днев ног жи во та, 
а по ро ди ца Ма рин ко вић ће са мо сти ца јем пу ке окол но сти да је би ла објект 
за пи са по ста ти ета лон за опи си ва ње мно гих сег ме на та сва ко дне ви це срп ског 
гра ђан ства дру ге по ло ви не XIX ве ка.
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THE MARINKOVIC FAMILY FROM AMONG PRECHANS IN 
NIKOLA KRSTIC DIARY – ITS ORIGIN AND SIGNIFICANCE

Summary:
 

the term prechans in our historiography refers to the Serbs whose origins are in the
Habsburg Monarchy. Most often, it refers to the Serbs from the territories north of the 
river Sava and the danube (from Prek), and more rarely it refers to those from Krajina, 
or quite rarely to the Serbs from Bosnia and Herzegovina. In our historical literature, 
there is a general agreement that the Prechans in XIX century had a very significant place 
in creating political, cultural, and educational institutions in the Principality of Serbia. 

the Marinković family made a deep mark in a cultural and commercial life of Novi Sad 
in the first half of XIX century. this family is, by professions of its members, by its suc
cesses and failures in managing businesses, by places in which its members were educated, 
a characteristic representative of Serbian townspeople in the Habsburg Monarchy of its 
age. In the second half of XIX century, they lived in Belgrade. their “private and public” 
life was one of main topics in Krstić’s Diaries in the period 18591964, and even later.

their progenitor, a priest Konstantin Marinković (17841844), was a highlyrespected 
preacher in Great Serbian Grammar School in Novi Sad, a writer and a translator of 
Johann Heinrich Kamp’s works into Serbian. the most important offspring of the fam
ily was Vuk Marinković, a physician and a physicist, educated in Wien. after 1849, he 
went to the Principality of Serbia, where he was a professor at Lyceum, he wrote the first 
studying book for physics in Serbia, he translated technical terminology of this science 
and he became a member of Society of Serbian Slovesnost. His widow Sofija Marinković 
who Nikola Krstić was in love with became the central figure in Krstić’s diaries during 
several years.





Др Люд ми ла Ку зь ми чё ва
Мо сков ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни М.В. Ло мо но со ва
ku zmic he va3@yan dex.ru

НИ КО ЛА КР СТИЧ О РО ЛИ РОС СИИ НА НА ЧА ЛЬ НОМ ЭТА ПЕ 
ВЕ ЛИ КО ГО ВО СТОЧ НО ГО КРИ ЗИ СА 1875–1878 гг.

Ап стракт: Рад се ба ви ана ли зом днев нич ких бе ле жа ка Ни ко ле Кр сти ћа, ко је се од
но се на по че так Ве ли ке ис точ не кри зе, те на уло гу Ру си је и њен од нос пре ма Ср би ји у 
то до ба. Кр сти ћев по ку шај да раз у ме oсновнe механизмe у до но ше њу ва жних од лу ка 
ко је су ути ца ле на по че так кри зе, да је по себ ну ва жност из вор ним по да ци ма ко ји су 
по те кли из ње го вог пе ра.

Кључ не ре чи: Ни ко ла Кр стић, Ве ли ка ис точ на кри за, Ру си ја, Ср би ја, рат, до бро
вољ ци.

* * *

Ни ко ла Кр стич в сво ем Днев ни ке1 оче нь вни ма те ль но от сле жи вал все со
бы тия пред ше ству ю щ ие Ве ли ко му Во сточ но му Кри зи су, его ход и по сле ду ю
щ ие со бы тия. Осо бый ин те рес пред ста вля ет его  ха рак те ри сти ка  на ча ль но го 
эта па Ве ли ко го Во сточ но го Кри зи са: 18751876 гг. Это со бы тия свя зан ные с 
на ча лом вос ста ния в Бо снии и Гер це го ви не и дра ма ти че ский ход сер боту
рец кой во й ны 1876 г.

Без у слов но, этот раз дел днев ни ко вых за пи сей Кр сти ча да ет нео це ни мый 
ма те ри ал не то ль ко с точ ки зре ния уточ не ния фак ти че ских де та лей, спор ных в 
исто ри о гра фии. Но и, пре жде все го, для вос со зда ния ат мос фе ры пред во ен но го 

1 В на сто я щ ем очер ке   ана ли зи ру ет ся та ча сть Днев ни ка Ни ко ле Кр сти ча, ко то рая со дер жит ся 
в его за пи сях за 1875–1876 гг. См.: Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II (ја ну ар 1868 – 31. де цем бар 
1876), при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2006.  Да лее стра ни цы это го из да ния, на ко то рые да ют ся ссыл ки, 
бу дут ука за ны в скоб ках.

УДК: 327(497.11:470)''18''(093.3) ; 
34:929 Крстић Н. (093.3) ;

94(497.11)''1875/1878''(093.3)
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и во ен но го вре ме ни. Кр стич – ве сь ма осве до млен ный го су дар ствен ный и по
ли ти че ский де я те ль, од но вре мен но пред ста ет как под лин ный па три от сво ей 
стра ны, ко то рый пы та ет ся в ме ру сво их сил во зде й ство ва ть на со бы тия. 

еже днев ный ана лиз те ку щ их со бы тий это го, ве сь ма кон цен три ро ван но го 
с со бы ти й ной точ ки зре ния пе ри о да, да ет во змо жно сть Ни ко ле Кр сти чу не 
то ль ко ста ви ть во про сы, ка са ю щ и е ся стра те гии и так ти ки ве ли ких дер жав в 
Во сточ ном во про се но и по пы та ть ся на них отве ти ть.

Ро ль Рос сии как офи ци а ль ной, так и нео фи ци а ль ной – а имен но рус ской 
общ е ствен но сти  и сла вян ских ко ми те тов, в ре ше нии Сер бии на ча ть во ен ные 
де й ствия  Кр стич глу бо ко и за ин те ре со ван но ана ли зи ру ет.

так, он су мел за ме ти ть про ти во ре чи во сть и нео пре де лен но сть рус ской 
офи ци а ль ной по зи ции по от но ше нию к во ен ным при го то вле ни ям Сер бии и 
Чер но го рии.  Глу бо ко и все сто рон не про а на ли зи ро вал он и дво й ствен но сть 
рус ской по зи ции по от но ше нию к на чав ше й ся  в 1876 г. во й не.

имен но этот сю жет пред ста вля ет ся нам ва жным для об су жде ния на се год
ня шнем Кру глом Сто ле:  “Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа – из вор за дру штве ну и 
по ли тич ку исто ри ју Ср би је и срп ског на ро да у дру гој по ло ви ни 19. ве ка”. 

про бле му рус скосерб ских от но ше ний в 18751878 гг.  я  ис сле до ва ла в 
сво ей кан ди дат ской дис сер та ции (1986 г.) и в дру гих ра бо тах2, что по зво ля ет 
мне со по ста ви ть Днев ник Кр сти ча с  рус ски ми  ис точ ни ка ми по про бле ме. 

ис точ ни ко вед че ский ана лиз тек ста по зво ля ет вы де ли ть основ ные на пра
вле ния, ко то рые отра же ны в Днев ни ке Кр сти ча в кон тек сте про бле мы “Рос сия 
и серб ский во прос на пер вом эта пе Ве ли ко го Во сточ но го кри зи са”. 

1. Ни ко ла Кр стич отра жа ет в сво ем Днев ни ке ощущение во ен ной тре во ги 
уже ве сной 1875 г. Он да ет ис сле до ва те лю во змо жно сть по ня ть, что еще за
дол го до на ча ла  бо сни й скогер це го вин ско го вос ста ния в Сер бии уже все рь ез 
ана ли зи ро ва ли сь по след ствия во змо жно го всту пле ния кня же ства в Бо е вые 
де й ствия.  

В ав гу сте 1875 Кр стич со би ра ет и ана ли зи ру ет ин фор ма цию о ро ли Сер бии 
в ор га ни за ции и под дер жке вос ста ния в Бо снии и Гер це го ви не. при этом он 
хо ро шо по ни ма ет, что Сер бия не мо жет оста ть ся рав но ду шным зри те лем, и в 
то же вре мя у нее нет до ста точ ных сил, что бы на ча ть бо е вые де й ствия. (С.290
291).  Од но вре мен но он пы та ет ся уви де ть и пер спек ти ву во змо жно го всту пле
ния Сер бии в во й ну:  “Али, ако би Ср би ја ус пе ла у пр вим бо је ви ма над вла да ти 
тур ску вој ску? то би би ло од не пре глед них, и то по вољ них по сле ди ца” (291).

 В ян ва ре 1876 г. Кр стич кон ста ти ру ет, что вос ста ние в Бо снии и Гер це го
ви не вы зва ло оче нь се рь е зный ин те рес ве ли ких сил, Сер бия же оста ла сь в 
сто ро не от раз ре ше ния кон флик та: “Ср би ја, ко ја  је тре ба ла да игра зна чај ну 

2 На серб ском язы ке см.: Љ. Ку зми че ва, Ру си ја и при пре ме Ср би је и Цр не го ре за рат са Тур ском 
у про ле ће 1876. Окол но сти до ла ска у Ср би ју М. Г. Чер ња је ва, Де ли град од устан ка как не за ви сно сти 
1806–1876, Бе о град, 2007, 247–262.
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уло гу у пре го во ри ма са стра ним вла да ма, па и са мом пор том о овој ства ри, та 
Ср би ја, бо ре ћи се са сво јим  уну тра шњим не при ли ка ма, ве за них је ру ку; њу 
ни ко да нас не ре спек ту је” (306). Это оче нь ва жное за ме ча ние для по ни ма ния 
той ро ли, ко то рую ве ли кие си лы в це лом, и Рос сия в част но сти, отво ди ли 
серб ско му кня же ству в сво их пе ре го во рах с тур ци ей.

2. Ни ко ла Кр стич оче нь ра но по нял на стро е ние кня зя Ми ла на и “пра ви те
ль ства де й ствия”  по от но ше нию к во змо жной во й не. Уже 3 сен тя бря 1875 г. 
он пи шет о ре чи кня зя в Ску пщ и не “пре сто на бе се да ли чи об ја ви  ра та” (294). 
при этом Кр стич по ни ма ет, что кня зь не мог бы так от кро вен но за я вля ть о 
во ен ных на ме ре ни ях Сер бии без кон су ль та ций с  Рос си ей.

В то же вре мя Кр стич тре зво оце ни ва ет во ен ный по тен ци ал Сер бии и не 
ве рит, что Ску пщ и на одо брит во ен ные пла ны кня зя: “Не др жим да ће се у 
Скуп шти ни на ћи ве ћи на да ис ка же да тре ба да се пор ти огла си рат”  (294).

В сен тя бре 1875 г он уже не ско ль ко сдер жан нее оце ни ва ет об ста нов ку, счи
та ет, что Кня зь вы ну жден ид ти нав стре чу офи це рам  и ар мии, по то му что они 
рвут ся в бой, если же он их не под дер жит,  то по те ря ет ав то ри тет. 

Кр стич при этом впол не взве шен но ана ли зи ру ет тот ко лос са ль ный ущерб, 
ко то рый на не сет серб ской эко но ми ке да же по бе до но сная во й на. Он счи та ет, 
что осо бен но си ль но во й на уда рит по се ль ско му хо зя й ству: “љу ди не ће да се ју и 
да ра де зе мљу под из го во ром да ће би ти ра та”, пи шет он в  фе вра ле 1876 г. (309).

На осно ва нии днев ни ко вых за пи сей Кр сти ча мо жно с уве рен но стью го
во ри ть о под го тов ке кня же ства к во й не еще до при бы тия Чер ня е ва. так, 13 
мар та 1876 г. Кр стич от ме ча ет: “да се ви ше опа жа ју зна ци да је Вла да скло на 
на рат; бар се пре пре ме за рат чи не”(312).

30 мар та 1876 г. он пи шет  но вом де ле нии ар мии на ди ви зии и  в   при
сво е нии но вых офи цер ских зва ний: “До би смо из ве сну пор ци ју но вих пот пу
ков ни ка, ма јо ра, ка пе та на и тд. “ис ток” сма тра то за знак и до каз да се за рат 
спре ма мо” (312).

пе ред са мым на ча лом во й ны да ет пе ча ль ную кар ти ну со сто я ния серб ской 
ар мии. при чи ны как объ ек тив ные, так и су бъ ек тив ные. Нет не то ль ко хо ро
ше го ору жия, ар тил ле рии, но нет и нор ма ль но го обес пе че ния ар мии пи та
ни ем, слу жба эта не раз ра бо та на. (25327) 1618 июня. “то на тај на чин и ни је 
вој ска; то је го ми ла ору жа них љу ди без ди сци пли не”.

3. Кр стич в сво их за пи сях по сле до ва те ль но ре кон стру и ру ет кар ти ну по зи
ции ве ли ких сил по от но ше нию к во змо жно му всту пле нию Сер бии в во й ну. 
из де сь мо жно то ль ко уди вля ть ся его спо соб но стям к по ли ти че ской ана ли ти ке.

Оче нь вер но его за ме ча ние  от 5 июня 1876 г. свя зан ное с не у спе хом Бер
лин ско го ме мо ран ду ма о том, что ве ли кие си лы   не мо гут все рь ез на де я ть ся 
на про ве де ние тур ци ей ре форм и улуч ше ния по ло же ния хри сти ан. “Хо ће ли 
шта би ти од тих ре фор ми? А сме ли се раз о ру жа ти? тур ске ре фор ме! Устав у 
тур ској! пра зне фра зе! Чoвек мо ра да се чу ди ка ко мо гу европ ски ди пло ма ти 
да их узи ма ју за ствар озбиљ ну. Огра ни че ње сул та но ве вла сти пар ла мен том! 
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Сло бо да пе чат ње! Јед на кост ме ђу ре ли ги ја ма! Јед на кост прав на из ме ђу хри
шћа на иму сли ма на! три це и ку чи не!! А мо же мо ли се узда ти да ће мо с ко ри
шћу ис пли ва ти ако за га зи мо у рат? Ко ће да пред ви ди бу дућ ност?!” (323).

по ра зи те ль но его глу бо кое и об шир ное раз мы шле ние о том, чем мо жет 
за кон чи ть ся для Сер бии во й на. его за пи си от 1318 июня 1876 г. (323327), 
пря мо в ка нун во й ны, по ра жа ют сво ей тре звой и глу бо кой ана ли ти кой. Он 
не то ль ко го во рит о не го тов но сти кня же ства к во й не, о тех ко лос са ль ных 
жер твах, ко то рые она при не сет, но и осмы сли ва ет во змо жные бу ду щ ие труд
но сти, ког да при дет ся ин те гри ро ва ть вно вь при со е ди нен ные тер ри то рии:  
“при пр вом ко ра ку ко ји учи ни мо у Ста ру Ср би ју или Бо сну, тре ба пу ним 
ша ка ма да про спе мо но ва ца, али смо ра ди да се за до би је мо та мо шње жи
тељ свто”(324). 

С эти ми его оче нь се рь е зны ми рас су жде ни я ми кор ре спон ди ру ет ся  его 
рас су жде ние о том. Как со би ра ют ся ве ли кие си лы ре ша ть су дь бу Бо снии и 
Гер це го ви ны – да ть ли им ав то но мию, за хва ти ть ли их са мим или пе ре да ть 
Сер бии: “Ср би је да ти те обла сти, да она у њи ма за ве де ред, то би би ло нај у де
сни је. Али да је ли Ср би ја га ран ци је да ће би ти ка дра за ве сти ред и за кон ски 
по ре дак? при зо ри ко је је по ка зи ва ла Ср би ја по след њих го ди на ни су би ли те 
при ро де да би овла сти ти мо гли на ми шље ње да је Ср би ја ка дра из вр ши ти те
шки за да так, ко ји би анек си јом тур ских про вин ци ја при ми ла на се бе”  пи шет 
он 20 июля 1876 г. (347). 

по доб ное глу бо кое рас су жде ние о по тен ци а ле серб ской по ли ти че ской 
эли ты в де ле упра вле ния бу ду щ им мно го на ци о на ль ным и по ликон фес си о
на ль ным го су дар стве пред ста вля ет ся ис клю чи те ль но ин те ре сным. те пе рь мы 
мо жем  уве рен но го во ри ть, что серб ские по ли ти ки по ни ма ли ответ ствен но сть 
и тя же сть сто я щ их пе ред ни ми за дач в де ле не то ль ко объ е ди не ния серб ско го 
эт ни че ско го про стран ства, но и его да ль не й ше го го су дар ствен но го ус тро й
ства. Сто ль здра вые и глу бо кие рас су жде ния де ла ют че сть Кр сти чу как го су
дар ствен но му де я те лю.

4.  Ни ко ла Кр стич  до во ль но мно го вни ма ния уде ля ет по зи ции Рос сии по 
от но ше нию к во змо жной во й не Сер бии и Чер но го рии с Тур ци ей.

так, он по ни ма ет, что ну жна ди пло ма ти че ская под го тов ка пред сто я щ ей 
во й ны и кон су ль та ции с рус ским ца рем. В свя зи с этим он пи шет в сен тя бре 
1875 г., что рас про стра ня ют ся слу хи о том, что кня зь едет в Рос сию в Ли ва дию 
вме сте с не ве стой (294).

Не се крет для не го и то, что офи ци а ль ная Рос сия не под дер жи ва ет серб ские 
ини ци а ти вы.  Об этом,  по сле кон су ль та ций с рус ским по слан ни ком Но ви ко
вым, Цу кич со о бщ а ет из Ве ны.  (291).

28 апре ля 1876 г. Кр стич уже аб со лют но уве рен, что во й на  ско ро нач нет ся. 
Од на из глав ных при мет это го, то, что при был ге не рал  М. Г. Чер ня ев (317).

Не у спех Бер лин ско го ме мо ран ду ма так же не та й на для не го, и 9 мая 1876 
г. он пи шет о том, что во й на нач нет ся со дня на де нь. (318).
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28 мая,  он со о бщ а ет, что Чер ня ев при нят на серб скую слу жбу и от пра вля
ет ся к ар мии. На чи ная с это го вре ме ни, он вни ма те ль но сле дит за всей ин фор
ма ци ей о де я те ль но сти Чер ня е ва и его окру же ния. На ря ду с общ е и звест ны ми 
фак та ми и пред по ло же ни я ми, он пред ла га ет и лю бо пыт ную вер сию  во ен ных 
опе ра ций чер ня ев ско го шта ба. Кр стич 26 июля 1876 г. пи шет, что  сла вян
ские ко ми те ты при сла ли Чер ня е ва, что бы осво бо ди ть Бол га рию,  и по э то му 
он из ме нил стра те ги че ский план и вме сто то го, что бы дви га ть ся в сто ро ну 
Бо снии, а со сто ро ны Ни ша и Ви ди на  ли шь дер жа ть обо ро ну, имен но в этом 
на пра вле нии на но сит основ ные  уда ры. (351).

Ни ко ла Кр стич хо ро шо по нял ха рак тер сер боту рец кой во й ны. пре жде 
все го он сра зу по нял  фа та ль ный   ха рак тер имен но этой во й ны. Уже 20 июня 
он пи шет: “то ни је раз ми ри ца ка кве су обич но из ме ђу на ро да  и на ро да, др
жа ве и др жа ве; то је по че так бор би,  ко јој по след њи ре зул тат мо ра би ти пре
ста нак жи во та јед не или дру ге стра не” (328).

Ход во й ны пред ста вля ет ся ему за ме длен ным и не эф фек тив ным. Чер ня
ев по его мне нию без де й ству ет. С ува же ни ем го во рит Кр стич о при е хав ших 
по мо га ть сер бам фран цу зах, ан гли ча нах, ба вар цах, ита ль ян цах. О рус ских 
до бро во ль цах  по на ча лу  он мол чит, и то ль ко 10 июля го во рит о ги бе ли Ки
ре е ва “да је код За је ча ра по ги нуо Рус Ни ко ла Ки ри јев, млад чо век, од лич не 
по ро ди це” (339).

Ав тор хо ро шо по ни ма ет, что тя го ты во й ны ля гут на мир ное на се ле ние. 
при этом  он сов сем не в вос тор ге от то го, что Сер бия при ни ма ет бе жен цев, 
осо бен но бо сни й ских: “Је два ће зе мља мо ћи да из ра ни вој ску, па од куд ће се 
да ва ти хра на тим пре бе глим по ро ди ца ма?” (341)

Кр стич оче нь кри ти чен не то ль ко к рус ским до бро во ль цам, он при во дит 
мно го при ме ров тру со сти серб ских сол дат, не да ль но вид но сти серб ских офи
це ров, и пи шет да же, что то ль ко “до бро вољ ци се би ју  као ла во ви”, имея в ви ду 
до бро во ль цев всех на ци о на ль но стей (342).

Вни ма те ль но сле дит  он и за хо дом во й ны в Чер но го рии и  за по бе да ми 
чер но гор цев.

Бо сни й ские и бол гар ские пов стан цы, при ня тые на серб скую слу жбу, со
гла сно его сви де те ль ству  при пер вом же удоб ном слу чае бро са ют ору жие и 
бе гут с по ля боя (346).

Кр стич вни ма те ль но сле дит за по ве де ни ем рус ских до бро во ль цев в Сер бии. 
Он сви де те ль ству ет о не га тив ном впе ча тле нии, ко то рое про из во дит рус ское 
пь ян ство и рас пу щ ен но сть не ко то рых офи це ров в бел град ской сре де. Он пов
то ря ет все те ис то рии, ко то рые сви де те ль ство ва ли, что в пер вых пар ти ях рус
ских до бро во ль цев бы ло до ста точ но слу ча й ных и бес по ле зных аван тю ри стов. 
(376, 378, 379, 382, 383, 392, 396, 397, 402). 

Од на ко он от да ет че сть и хра бро сти рус ских сол дат и офи це ров, ко то рые 
ста ли осо знан но при бы ва ть, на чи ная с  кон ца июля – на ча ла ав гу ста ме ся
ца 1876 г. “Од ка ко Ру си, осо би то ру ски офи ци ри и под о фи ци ри, по че ше у 
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ма са ма до ла зи ти, окре ну се на бо ље и на ша рат на сре ћа”,  пи шет он 19 ав гу ста 
1876 г. (362). 

Офи ци а ль ная по зи ция Рос сии, хо тя и явля ет ся пред ме том его по сто ян ных 
раз мы шле ний, все же оста ет ся для не го за гад кой.

В свя зи с этим пред ста вля ет ся ис клю чи те ль но ин те ре сным  тот глу бо кий 
ана лиз рус ской по ли ти ки, ко то рый  пред при нял Кр стич в сво ем Днев ни ке по
сле окон ча ния во й ны. Ду ма ет ся, что и се год ня исто ри о гра фия еще так чет ко 
не сфор му ли ро ва ла те во про сы, ко то рые по ста вил Кр стич 130 лет на зад, и уж 
тем бо лее не на шла  отве ты на эти во про сы.

7 но я бря 1876 г., ком мен ти руя из вест ную Кре млев скую ре чь  рус ско го ца ря 
Алек сан дра Вто ро го, в ко то рой 30 ок тя бря 1876 г. ца рь фак ти че ски при звал 
рус ских го то ви ть ся к во й не и од но вре мен но упрек нул сер бов в тру со сти, Кр
стич по ста вил ряд оче нь ва жных во про сов (398400):

1) если Рос сия не хо те ла, что бы Сер бия всту па ла в во й ну, по че му она это 
не пре дот вра ти ла?

2) если же та й но под дер жи ва ла серб ские на ме ре ния, хо тя офи ци а ль но бы
ла про тив, то по че му эта под дер жка не бы ла ре а ль ной?

3) Не во змо жно пред по ло жи ть, что Сер бия и Чер но го рия на ча ли во й ну без 
рус ско го одо бре ния. тог да по че му не бы ло по мо щи со сто ро ны офи ци а ль ной 
Рос сии?

4) если же Рос сия со би ра ла сь ис по ль зо ва ть Сер бию как плац дарм для бу
ду щ ей сво ей во й ны, то по че му она не ока за ла де й ствен ную во ен ную по мо щь 
серб ским во о ру жен ным си лам? 

Хо ро шо из вест но, что уме ние пра ви ль но по ста ви ть во про сы отли ча ет на
сто я щ е го ана ли ти ка от ди ле тан та. Мо жно ска за ть, что Ни ко ла Кр стич явля ет 
со бой при мер под лин но го ана ли за ха рак те ра по ли ти ки Рос сии  на на ча ль
ном эта пе Ве ли ко го во сточ но го Кри зи са. Осо бую цен но сть это му ис точ ни ку 
при да ет не то ль ко глу бо кая осве до млен но сть ав то ра о со бы ти ях, о ко то рых 
он пи шет, но и по пыт ка по ня ть ка ко вы ме ха ни змы при ня тия тех или иных 
ре ше ний.
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NIKOLA KRSTIĆ ABOUT THE ROLE OF RUSSIA AT THE 
BEGINNING OF THE GREAT EASTERN CRISIS 1875–1878

Summary:

nikola Krstić’s diary represents a peculiar example of the russian politics analysis 
at the starting stage of the Great eastern Crisis. Having correctly assessed the military 
potential in Serbia, Krstić talks very objectively about the possible entrance into the war 
and positions of the Great Powers regarding this issue. the actions performed by offi
cial russia, from whom the greatest support was expected, are constantly the subject of 
Krstić’s thoughts, though for him, as a contemporary, they mainly remained the mystery. 
analyzing the russian politics, Krstić wondered why there was not adequate help, since 
there had been plans for Serbia to be used as the stepping stone for the future war of russia 
against turkey. the important place in Krstić’s notes was given to the question of russian 
volunteers in the First Serbianturkish war, their role and impressions which they made 
among Serbian population. the specific value of this source is not only in allembracing 
Krstić’s observation of the aforementioned events, but in his making efforts to compre
hend the principal causes which brought on the Great eastern Crisis.
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ДНЕВ НИК НИ КО ЛЕ КР СТИ ЋА КАО ИЗ ВОР 
ЗА ЛИ КО ВЕ ВЛА ДА РА ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ ОБРЕ НО ВИ ЋА 

У ДЕ ЛИ МА СЛО БО ДА НА ЈО ВА НО ВИ ЋA*

Ап стракт: Рад се ба ви ком па ра тив ном ана ли зом Днев ни ка Ни ко ле Кр сти ћа и де ла 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Циљ му је да се тач но утвр ди шта је све Сло бо дан Јо ва но вић 
пре у зео из Днев ни ка опи су ју ћи лич но сти Ми ха и ла, Ми ла на и Алек сан дра Обре но ви ћа.

Кључ не ре чи: Ни ко ла Кр стић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ми ха и ло Обре но вић, Ми лан 
Обре но вић, Алек сан дар Обре но вић

* * *

Сту ди је Сло бо да на Јо ва но ви ћа из исто ри је Ср би је у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка су до на ших да на оста ле ве ро ват но нај по пу лар ни је и нај чи та ни је шти
во те вр сте. Не ће мо мно го по гре ши ти ако ка же мо да су ге не ра ци је срп ских 
исто ри ча ра сти ца ле пр ве озбиљ ни је пред ста ве о до га ђа ји ма и лич но сти ма 
то га до ба упра во на осно ву Јо ва но ви ће вих мо но гра фи ја. Са мим тим је њи хов 
ути цај на по и ма ње про шло сти но во ве ков не срп ске др жа ве у струч ном де лу 
на ше јав но сти ве о ма ве ли ки. 

Сло бо дан Јо ва но вић је био пр ви ис тра жи вач ко ји је ко ри стио Днев ник 
Ни ко ле Кр сти ћа као исто риј ски из вор у сво ме ра ду.1 Он је то и на вео у пред
го во ри ма мо но гра фи ја Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла и Вла да Ми ла на 

* Рад на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Срп ска на ци ја – ин те гра тив ни и дез ин те гра тив ни про це си (Ев. бр. 177014)

1 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, Бе о град, 2005, 9.

УДК: 321.61(497.11):929 Обреновић(093.3) ; 
34:929 Крстић Н. ;

930:929 Јовановић С.



90 СРпСКЕ СтУДиЈЕ  II / SerbIan StudIeS II  

Обре но ви ћа.2 Ме ђу тим, оне не са др же до след но на пи сан кри тич ки апа рат, 
та ко да чи та лац ни је у мо гућ но сти да увек са зна ода кле су од ре ђе ни по да
ци пре у зе ти. из тог раз ло га смо се опре де ли ли да ком па ра тив ном ана ли
зом утвр ди мо шта је све Сло бо дан Јо ва но вић на пи сао о Ми ха и лу, Ми ла ну 
и Алек сан дру Обре но ви ћу на осно ву Кр сти ће вих бе ле жа ка. Циљ нам је био 
и да утвр ди мо да ли је у Јо ва но ви ће вој ин тер пре та ци ји би ло од сту па ња од 
ори ги нал ног из вор ног тек ста.

Кнез Ми ха и ло Обре но вић

Нај пре тре ба ка за ти да је Ни ко ла Кр стић упо знао кне за Ми ха и ла 18/30. 
сеп тем бра 1861. го ди не, али да са њим ни ка да ни је имао при сан лич ни од нос. 
Он је у де цем бру 1866. екс пли цит но ка зао Кар лу па це ку ка ко је кне за „по гла
ви то по знао из цр та ња Ђу ре Да ни чи ћа и [Данила] Ме да ко ви ћа“.3 Кр сти ће ва 
са зна ња о кне зу су, да кле, би ла по сред на. 

Лич ност кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, као и ње гов ре жим, об ра ђе ни су у 
мо но гра фи ји Сло бо да на Јо ва но ви ћа Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла. Јед на 
од од ли ка то га ре жи ма се са сто ја ла у не по сто ја њу сло бод не штам пе. Јо ва но
вић о то ме пи ше: „Али, по ред по лу слу жбе не штам пе, Ми ха и ло ни је до пу штао 
ни ка кву дру гу. (...) Сво јом ру ком, Ми ха и ло је ис пи сао из не ке ста ре не мач ке 
прав не прав не ен ци кло пе ди је јед но ме сто где се го во ри да је цен зу ра нај дра
жи на кит на род ној сло бо ди“.4 Ми ни стар уну тра шњих де ла, Ни ко ла Хр си тић, 
на ло жио је 25. ма ја/6. ју на 1864. Кр сти ћу, та да на чел ни ку по ли цај ног оде ље ња 
то га Ми ни стар ства, да пре пи ше је дан из вод из реч ни ка Х. А. пи ре ра о цен зу
ри, на пи сан кне же вом ру ком. тај лек си кон је об ја вљен 1835–1836. у Ал те бур
гу. У из во ду је ста ја ло „да цен зу ра у зе мља ма не раз ви је ним мо же при чи ни ти 
ве ли ка зла, а у раз ви је ним зе мља ма је нај дра жи на кит на род ној сло бо ди“. Он 
је био на пра вљен са кон крет ним раз ло гом – тре ба ло је да по слу жи Да ни лу 
Ме да ко ви ћу као од го вор на на па да ња од стра не Све то за ра Ми ле ти ћа у ли сту 
„Днев ник“. Не што ка сни је, 23. ма ја/4. ју на 1865, Кр стић се вра тио на овај де
таљ, на пи сав ши: „Се ћам се ка ко ми го во ра ше Ђу ра Да ни чић да се раз го ва рао 
с кне зом Ми хај лом о сло бод ној штам пи, па му кнез до ка зи ва ше да сло бод на 
штам па ни је за Ср би ју. А и у ра спри Ме да ко ви ће вој с ‚Днев ни ком‘ кнез Ми

2 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, Бе о град, 1990, 267; Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, 
Бе о град, 1990, 11.

3 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 185; Днев ник. Јав ни жи вот, I, Бе о град, 2005, 
289–290.

4 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 384–385.
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хај ло сам со бом ис пи са не што из пи ре ро ва лек си ко на ен ци кло пе диј ског, као 
ар гу ме нат про тив то га да сло бод на штам па ни је за нас.“5 

На ста вља ју ћи о Ми ха и ло вом ре жи му, Јо ва но вић је ис та као ка ко је кнез, за 
раз ли ку од сво јих прет ход ни ка, увео двор ски це ре мо ни јал: „под Ми ха и лом, 
ни ко не мо же иза ћи пред кне за, ако ни је до био ауди јен ци ју; утвр ђу је се је дан 
двор ски ред о ко ји се ни ко не сме да огре ши; јед ног да на вра ћа ју из дво ра 
са мо га ми тро по ли та, јер је до шао на че сти та ње, ко је ни је би ло на ре ђе но“.6 О 
ци ти ра ном при ме ру Ни ко ла Кр стић је 16/28. сеп тем бра 1861. за бе ле жио сле
де ће: „У јав ном жи во ту да нас је то чуд но ва то што ми тро по лит оде да че сти та 
кне зу, а овај га не при ми, ве ле ћи да то ни је на ре ђе но. Адју тант по гре шно из
ве сти ми тро по ли та о да ну при ма ња“.7  

Јо ва но вић да ље пи ше ка ко је „на че ло у Ми ха и ло вој упра ви да се ни ко ме 
ни шта не го во ри“ и као при мер на во ди сле де ће: „Чак ни по моћ ни ци ми ни
ста ра, њи хо ви нај при сни ји са рад ни ци, ни су по све ће ни у вла ди не на ме ре. У 
јед ној при ли ци на чел ник по ли цај ног оде ље ња у ми ни стар ству уну тра шњих 
де ла не зна да је у вла ди ре ше но да се др жи Скуп шти на“.8 при мер се од но си 
на Кр сти ћа. Он о ис то ме пи ше 18/30. сеп тем бра 1863: „Још ми ју трос спо ме ну 
се кре тар да је чуо да ће би ти На род на скуп шти на и да је по моћ ни ку на ре дио 
да се пра ве не ки спи ско ви за Скуп шти ну, а ма ло пре ре че ми да ће за и ста би ти 
Скуп шти на о Ми тро ву. тај глас ме не је та ко не по вољ но дир нуо, да сам ушао 
од ма ми ни стру да га пи там је ли исти на и да му ка жем да ми је жао што он та
ко кри је од ме не по сло ве ко ји би мо ра ли ићи пре ко ме не. и ја уђох ми ни стру, 
али га не на ђох са ма, те та ко му и не ре кох ни шта“.9

из но се ћи оце ну да Ми ха и лов ре жим „ни је ни ка да био вр ло успе шан“, Јо
ва но вић је об ја шња ва те зом да је узрок ле жао у то ме што кнез Ми ха и ло „ни је 
био чо век ка кав се за тај ре жим тра жио“, од но сно да ни је имао сна ге ни спо
соб но сти да га но си сам на сво јим пле ћи ма. ту тврд њу пот кре пљу је при ме
ром: „Ма ри но вић је, 1868, ка зи вао ‚да књаз све се би при пи су је, што је до са да 
учи ње но, и да је он сам се би до во љан, а да о сви ма дру гим др жав ни ци ма по 
све ма ло др жи‘. Он је го во рио: ‚Ја ни сам књаз, не го шул мај стер мо јих ми ни
ста ра‘. Ка да се за ми шљао као ‚шул мај стер‘ пре ма сво јим ми ни стри ма, ко је је 
био иза брао ме ђу нај бо љи ма, мо же се ми сли ти ка ко се тек за ми шљао пре ма 
ота ли ма...“10 из на ве де ног би се не дво сми сле но да ло за кљу чи ти да је кнез се

5 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I, 35, 143.

6 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 395.

7 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 185.

8 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 398.

9 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, Бе о град, 2005, 119, 159. Упо ре ди са Н. Кр стић, 
Днев ник. Јав ни жи вот, I, 34. 

10 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 399. 
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бе до жи вља вао као шул мај сте ра, тј. учи те ља, свих сво јих ми ни ста ра од 1860. 
до 1868. то, ме ђу тим, ни је баш та ко. Део ци та та ко ји са др жи реч шул мај стер 
је пре у зет из Кр сти ће ве днев нич ке бе ле шке од 10/22. ок то бра 1860. из свог 
раз го во ра са Јо ва ном Ма ри но ви ћем, Кр стић је то га да на за бе ле жио: „Ка рак
те ри стич но је што ми ре че да кнез Ми хај ло ве ли за се бе: ‚Зар сам ја ов де кнез? 
та ја сам schul me i ster‘, а то за то што љу ди ко ји су му сад ми ни стри ни шта не 
зна ју, не го и за нај ма ње сит ни це к ње му до ла зе да га пи та ју шта да ра де“.11 За и
ста, те шко да би би ло ко у он да шњој Ср би ји, па ма кар то био и кнез Ми ха и ло, 
се бе на звао учи те љем или ји Га ра ша ни ну!

Го во ре ћи о Ми ха и ло вом ре жи му, Сло бо дан Јо ва но вић је озна чио ми ни
стра уну тра шњих де ла, Ни ко лу Хри сти ћа, као ње го вог нај ја чег уну тра шњег 
екс по нен та. Сли ка ју ћи Хри сти ћа, Јо ва но вић је сли као ре жим, па са мим тим и 
кне же ва схва та ња о ва ља ној уну тра шњој упра ви. Од ло мак ко ји сле ди је, да кле, 
са мо у по сред ној ве зи са кне зом, но ка ко је ве о ма зна ча јан сма тра мо да га не 
би тре ба ло из о ста ви ти. Јо ва но вић ка же ка ко Ни ко ла Хри стић ни је ве ро вао у 
до бро ту на ро да и ци ти ра ње го ве ре чи: „Ја сам та ко по знао свет, да оног, ко ји 
има власт, по шту је, док му је власт у ру ка ма, а дру гог не фер ма ни шта. про си
пај те на шим љу ди ма бла го, па про пу сти те то са мо је дан је ди ни пут учи ни ти, 
ка ме њем ће вас ... Ме не су из ви ка ли, да оћу ап со лу ти зам, – и је сте, оћу, али 
не ћу ти ран ство, но му дру стро гост...“12 пре у зе ти ци тат се од но си на раз го вор 
ко ји је во ђен из ме ђу Хри сти ћа и Кр сти ћа 11/23, а за бе ле жен у Днев ни ку 12/24. 
де цем бра 1862. Го во ре ћи о опо зи ци о ној де лат но сти Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, 
ко ји се та да на ла зио у Лон до ну, ми ни стар је свом на чел ни ку ка зао: „Шта оће
ју ти љу ди? по зна ју ли они наш на род? У Ен гле ској, као што ве ле, ску пи се 
ви ше хи ља да љу ди па им се го во ри сва шта и они се по сле на ми ру ра зи ђу. Би 
ли и код нас та ко би ло? Код нас би све ти на по шла и ста ре ши не би од ма ка ме
њем по ту кла. Са мо да чи та те из ве шта је о при ре зу! У ова квим окол но сти ма, 
у ка кви ма смо, ус те жу се љу ди да ти тај ма ли при рез! Где је ту па три о ти зам? 
Ја сам та ко по знао наш свет, да оног ко ји има власт по шту је док му је власт у 
ру ка ма, а дру гог не фер ма ни. про си пај те на шим људ ма бла го, па про пу сти те 
то са мо је дан је ди ни пут учи ни ти, ка ме њем ће вас. Ме не су из ви ка ли да оћу 
ап со лу ти зам; и је сте, оћу, али не ти ран ство, но му дру стро гост, јер без то га 
не ма ни шта“.13

Ве ро ват но нај у пе ча тљи ви ја пред ста ва о кне зу Ми ха и лу ко ју је дао Сло бо
дан Јо ва но вић од но си се на ње гов уса мље нич ки жи вот. Она је де лом осно ва на 
на Кр сти ће вом Днев ни ку. Јо ва но вић о кне зу пи ше: „Чуд но ва то је, ка же је дан 
од ње го вих ве ли ких по што ва ла ца, ка ко та ко пле ме нит вла да лац као Ми ха и ло 

11 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 131.

12 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 410.

13 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 356.
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има ма ло лич них при ја те ља. (…) Нај ве ћи део да на про во дио је у со би за рад, 
се де ћи за сто лом са ти ма не по мич но. пред њи ме су се го ми ла ли ак ти ко је су 
ми ни стри до но си ли: он је пов за дан чи тао и пи сао; ви ше пи сао не го чи тао“.14 
Не што да ље у тек сту до да је: „Он је по ва здан не што пи сао, али го то во све што 
би на пи сао, то би по де рао; из ње го ве со бе за рад из но си ле су се сва ко ју тро 
кор пе по де ра не хар ти је“.15 Од го ва ра ју ћа Кр сти ће ва бе ле шка од 24. апри ла/6. 
ма ја 1864. са др жи сле де ће: „Ју че у раз го во ру са пан чи ћем ре че ми овај ка ко 
На стас, Жа ба рац и дру ги ко ји су у бли жој око ли ни кне же вој го во ре да не би 
ни по што хте ли да та ко жи ве као кнез. Ни куд не из ла зи из сво је со бе, по вас 
дан је сам, ни са ким се не раз го ва ра, нај ви ше ако зов не кад по не ког да му што 
до да или од не се. пи ше мно го, па све по сле по це па, па сва ки дан чи та ве кор пе 
по де ра не хар ти је из не су из ње го ве со бе. Чи та до ста, али ви ше пи ше. Ако све 
ово сто ји, ако је исти на, то је до каз уну тра шње бор бе и уну тра шња не за до
вољ ства у кне зу са са мим со бом. (…) Чуд но ва то је на сва ки на чин да кнез не ма 
ни ког лич ног при ја те ља“.16 

Кнез/краљ Ми лан Обре но вић

Ни ко ла Кр стић је оста вио ви ше по да та ка о кне зу/кра љу Ми ла ну не го о кне
зу Ми ха и лу. Сло бо дан Јо ва но вић је из Кр сти ће вог Днев ни ка пре у зи мао чи тав 
низ илу стра тив них и ка рак те ри стич них де та ља из жи во та че твр тог вла да ра 
ди на сти је Обре но ви ћа и из нео их у књи зи Вла да Ми ла на Обре но ви ћа. Као што 
ће се из ни же на ве де них при ме ра ви де ти, сли ка Ми ла на Обре но ви ћа ка ква је 
под ути ца јем Јо ва но ви ће вог де ла ство ре на у срп ској исто ри о гра фи ји је у из
ве сној ме ри за сно ва на на днев нич ким бе ле шка ма Ни ко ле Кр сти ћа.

О вас пи та њу и жи во ту ма ло лет ног кне за 18681872. Сло бо дан Јо ва но вић 
је, из ме ђу оста лог, на пи сао: „Сло бод но вре ме упо тре бља вао је на игру; у сво јој 
пет на е стој го ди ни још је ку по вао играч ке – пу шке, са бље, до бо ше. тр чао је по 
двор ској ба шти пр љав и блат њав и ло вио врап це. Кад год је смео, по сту пао 
је с љу ди ма као са жи вим играч ка ма. Де цу ко ју су му до во ди ли из нај бо љих 
ку ћа на за јед нич ку игру, те рао је да ска чу кроз про зор (сре ћом, овај ни је био 
ви сок)“.17 У бе ле шци од 27. но вем бра/9. де цем бра 1868. Кр стић је за пи сао ка
ко је о мла дом кне зу чуо: „Он до зо ве де цу мно го мла ђу од се бе – од се дам до 
два на ест го ди на – па се с њи ма игра; те ра их да ска чу кроз про зо ре итд., те 
је у та квој игри син Ма ри но ви ћев два пу та уга нуо но гу. (...) Још чух да ку пи 

14 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 397.

15 Исто, 400.

16 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I, 15.

17 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 157.
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играч ке де ти ње – пу шке, са бље до бо ше, па кад му се што не до пад не, он поб ца 
на зе мљу и из га зи но га ма, а то је не зго дан знак за ње го ву на рав. (...) Дај Бо же 
да ови гла со ви ни су исти ни ти; а ако су исти ни ти да нај по сле иза ђу на до бро“. 
Не што ка сни је, 21. апри ла/3. ма ја 1869. го ди не, Кр стић је на пи сао да му се чи ни 
као да се кнез не за ни ма ни чим озбиљ ним, до да ју ћи: „по ба шти тр чи и ло ви 
врап це, пр љав и блат њав, те се та ко учи не ре ду“.18 

Од 1869. го ди не, кне зу Ми ла ну је за вас пи та ча био од ре ђен Ме до пу цић. 
За ње га Сло бо дан Јо ва но вић ка же да је био „јед на при мор ска ле вен та, ко ја је 
са мо је ла и спа ва ла, и свој по ло жај на дво ру до жи вља ва ла као си не ку ру“. Он је 
за не ма ри вао кне же во чи сто двор ско вас пи та ње, та ко да је 1871, „у Ли ва ди ји, 
на јед ном двор ском ба лу, Ми лан мо рао при зна ти да не зна игра ти“.19 Кр стић 
је 26. де цем бра 1871/7. ја ну а ра 1872. за бе ле жио свој раз го вор са ко ле гом из 
Ка са ци о ном су да, Мој си лом Га ври ло ви ћем: „Ре че ми из ме ђу оста лог да му је 
Ма тић ми ни стар, не ком при ли ком о руч ку код гђе то ма ни је, ре као да се ра ди 
да се кнез оже ни ру ском кне ги њом из цар ске ло зе. Кад је кнез био у Ли ва ди
ји, у дво ру цар ском бе ше бал, те је кнез имао да игра с ца ре вом ћер ком, па 
не мо га ше игра ти, јер ни је знао. Сто га ове го ди не учи игра ти од Ми ло ву ка“.20 
Јо ва но вић из но си и по да так да је кнез Ми лан у ше сна е стој го ди ни, „по са ве
ту јед ног ми ни стра“, по чео да пу ши.21 пре у зео га је из Кр сти ће ве днев нич ке 
бе ле шке од 31. де цем бра 1869/12. ја ну а ра 1870: „Он и пу ши већ, што до знах 
оно мад, дру гог да на Бо жи ћа, на руч ку код гђе то ма ни је, и то баш од ове, ко ја 
ре че да Ра ди вој, ту тор кне жев и ми ни стар, ка же кне зу: ‚Ва ша Све тлост тре ба 
да пу ши“.22

Од лич них осо би на кне за Ми ла на, Јо ва но вић је нај пре ис та као пла шљи
вост. „Ње гов нер во зни страх, ко ји је у па ри зу, ста ра њем Хи е то вим, уне ко ли ко 
рас те ран, об у зео је Ми ла на у Бе о гра ду на но во. Он ни ка ко ни је за бо ра вљао да 
је ње гов прет ход ник био уби јен; од мах пр вих да на, при ли ком јед не шет ње у 
топ чи дер, ње му су се не ки са свим обич ни про ла зни ци учи ни ли сум њи ви, и 
он је тра жио да по ли ци ја при па зи на њих“.23 при мер је пре у зет из Кр сти ће вог 
Днев ни ка; Јо ван Га ври ло вић је 30. ав гу ста/11. сеп тем бра 1868. ис при чао Кр
сти ћу „ка ко је оно мад кнез био у топ чи де ру, па је смо трио на пу ту не ке љу де 
и ње му се учи ни ло да су то сум њи ви љу ди, те је и ре као Бла знав цу за њих, с 
при мед бом да па зе на њих“.24

18 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, Бе о град, 2006, 85–86, 107.

19 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 157.

20 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 174, 181.

21 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 157.

22 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 132.

23 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 158.

24 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 58.
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по пре у зи ма њу вла сти, до из ра жа ја је по че ло да до ла зи Ми ла но во ра сип
ни штво. Јо ва но вић је из нео вр ло упе ча тљи ве де та ље као илу стра ци ју те кне
же ве осо би не: „У ње го вом дво ру тро ши ло се два пу та то ли ко ко ли ко у дво ру 
кне за Ми ха и ла: кућ ни тро шак Ми ха и лов из но сио је 1500 ду ка та ме сеч но, 
а Ми ла нов 3000. Бор до и шам пањ ни је се пио, не го про си пао, као у ка квом 
пољ ском вла сте лин ском двор цу у до ба про па да ња. Ме са се днев но тро ши ло 
по се дам де сет ока; ку вар је екс трак те ме са про да вао у Беч. Је дан оби чан лов 
од но сио је по 3000 ду ка та. Какв у во ђе њу ку ће, та кав је Ми лан био у све му: 
оде ло ко је би обу као је дан пут или два пу та, од мах би ба цао или по кла њао сво
ме је ге ру; ру ка ви ца је тро шио дватри па ра днев но. имао је страст да ку пу је, 
 на ро чи то жен ске на ки те. Био је из да шан и да ре жљив; ко год би му учи нио 
и нај ма њу услу гу, до био би од мах од ње га на гра ду; фи ше ке са пе де сет или сто 
ду ка та де лио је ли ци ма из сво је око ли не та ко ла ко као ци га ре те. Бак ши ши 
ње го ви би ли су фан та стич ни; у Бе чу, он је мом ку ко ји би му од нео цр ну ка ву, 
да вао пет фо ри на та бак ши ша“.25 Ве ћи на из не тих на во да по ти че из Кр сти ће
вих бе ле жа ка. У за пи су од 20. ју на/12. ју ла 1873 сто ји: „Кнез је ишао, ми слим 
о вас кр шњем по сту, у лов. (...) Чи ни ми се да сам од Ма ри но ви ћа чуо да је 
Це нић го во рио да је то био цар ски лов. пи ло се са мо бор до ско ви но и дру га 
стра на ви на, а та ко су и је ла би ла го спод ска. Лов је ко штао 3000 #. Го во ри ло се 
да је кнез на ре ђи вао да се сва кој си ро ти што му се ја ви ла да де нов ча на по моћ. 
(...) Чуо сам, али не знам је ли исти на, да је кнез 50 # дао ле ка ру што је оти шао 
у Ја го ди ну да над гле да Ди ми три ја Јок си ћа, та мо шњег окру жног на чел ни ка. 
Дво ма ле ка ри ма што се на ђо ше о по ро ђа ју Ка та ри ни ном да де по 200 #. Знам 
да је по зо ри шту по кло нио па тос, ко ји ста је 2 до 300 #, а уз то узе 1000 ло зо ва 
из да тих у ко рист по зо ри шта, што опет чи ни до бли зу 100 #.“26 Ма ло ка сни је, 
31. ју ла/12. ав гу ста 1873, Кр стић на исту те му бе ле жи: „Раз го ва ра ју ћи се, ја, 
Све то зар Сте фа но вић, овог же на с Ер ми лом да нас, Све то зар упи та да ли је 
исти на да ку вар у ко на ку кне же вом сва ки дан тро ши 70 ока ме са. по сле ре че 
да он пра ви екс тракт од ме са, и то цен та ма, па ша ље у Беч и про да је. Кнез 
му је до пу стио да то мо же чи ни ти од ме са што му пре о ста не не у по тре бље но, 
па ми сли да на тај ра чун и узи ма за ко нак оно ли ко ме са го ве ђег“.27 Ко нач но, 
17/29. ја ну а ра 1875, Крстћ је за пи сао: „Ма ри но ви ћев син Си ма, а и Ма ри но
вић, ве ли да Алек сан дар Кон стан ти но вић, брат од тет ке кне зу, др жи у ко на ку 
фор мал ну ку хи њу за се бе и одво је но од кне же вог аста ла др жи ча сти. ту се 
не ми ли це тро ши и пи је бор до и шам пањ. та ко се исто не ште ди ни при кне
же вом аста лу. и у ха љи на ма је кнез рас ко шан; пра ви их не ми ли це, об у че је
дан путдва, па их по кла ња је ге ру, ко ји, ка же се, има већ на 1015000 # сте че ног 

25 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 169.

26 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 200.

27 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 204.
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ка пи та ла. За ку ва ра се одав на чу је да то ли ко ме са тро ши на ра чун ко на ка, да 
у Беч цен та ма ша ље Fle ischex tract на фор му Ла би го вог пре па ра та. Ру ка ви це 
по дватри па ра на дан по тро ши. (...) У пу ту, у сва кој ва ро ши ку по вао је раз не 
ства ри, осо би то мно ге жен ске укра се. (...) Кад је ишао к Де ме ху у Беч да је де 
ге фрор не, сла до лед, он за се бе, Ма ри но ви ћа и још не ког, ми сли Бо ги ће ви ћа, 
дао је де вој ци по слу жав ки 20 фра на ка; за цр ну или бе лу ка фу да кел не ру 5 
фра на ка, па кад му је Ма ри но вић при ме тио да не ва ља што та ко ра ди, он ре
че: ‚Ја не мо гу друк чи је“.28

Сли ка ју ћи да ље кне же ву лич ност, Јо ва но вић на во ди ка ко је Ми лан по сво
ме по на ша њу „био нео бич но жив, не ми ран, не ста шан“ и тврд њу од мах пот
кре пљу је за ни мљи вим при ме ри ма: „Мо рао је увек има ти не што чи ме ће се 
за ни ма ти; чак ни у ми ни стар ским сед ни ца ма ни је мо гао да се ди мир но, не го 
је на за па ље ној све ћи не пре ста но пр љио пе ра и го рео цр ве ни во сак. Во лео је 
да ква ри ства ри; јед ном је дра ги ка мен из пр сте на то ли ко тр љао о дру го ка
ме ње до кле га ни је по ква рио; он да је пр стен ба цио на зе мљу и но гом из га зио. 
Ства ри је во лео да ква ри, љу де да на са ђу је. Сво је обе ше ња клу ке те рао је чак 
с тај ном по ли ци јом ко ја га је, за вре ме ње го ва ба вље ња у па ри зу, пра ти ла у 
сто пу. Он би стао с ко ли ма пред ко ји би ло ду ћан, из ву као се убр зо из ду ћа на 
кри шом, и оста вио ко ла и тај не по ли цај це да че ка ју на ње га са ти ма. Све је то 
би ло не ва спи та ње, оску ди ца мо рал не озбиљ но сти, јед на би стри на не зре ла и 
из о па че на“.29 У го ре ци ти рој бе ле шци од 17/29. ја ну а ра 1875, Кр стић пи ше: 
„Кнез је вр ло жив, све да му је да не што ра ди. Кад до ђе у ми ни стар ске сед
ни це, за па ли све ћу, па пр љи пе ра и го ри во сак за пе ча ће ње. Ни ко ни је мо гао 
да до би је на ње га стал на упли ва; пре вр тљив је. има во љу да ква ри. Као де те 
до био је од кне ги ње Ју ли је штап, на ком је би ла гла ва од пса, а у гла ви очи од 
сма раг да или ру би на. Он је до тле ту као о ка мен ту гла ву, док ни је из био очи и 
штап по ква рио. то при ча Си ма Ма ри но вић. А сам Ма ри но вић при ча ка ко је 
сад у пу ту узео од Ко че пи ва ра (Ха ди је) не ки пр стен, у ком је био не ки ка мен. 
Кнез је тај ка мен тр љао о дру го про сто ка ме ње, а то бе ше у Млет ци ма, док га 
ни је по ква рио, а по сле је мет нуо пр стен на зе мљу и пе том стао на ње га, те га 
из ло мио“.30 Го то во две го ди не ка сни је, 23. де цем бра 1876/4. ја ну а ра 1877, Кр
стић је за бе ле жио: „За кне за Цу кић ми ре че ка ко је, док је био у па ри зу, че сто 
из и гра вао по ли ци ју па ри ску. по ли ци ја је пра ти ла сва ки ко рак кне жев, са мо да 
му се шта не збу де. Но, он је че сто узео фи ја кер, ушао у не ки ду ћан, па оста
вљао фи ја кер да че ка по ви ше са ха та. по ли ци ја, са знав ши да ни је у ду ћа ну, 
ужур ба ла се и ни је се сми ри ла, док га ни је про на шла“.31

28 Исто, 265.

29 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 170.

30 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 265.

31 Исто, 413.
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Сло бо дан Јо ва но вић је ис та као ин те ли ген ци ју и да ро ви тост кне за Ми ла на, 
слу же ћи се, из ме ђу оста лог, Кр сти ће вим Днев ни ком. За раз ли ку од до са да не
ве де них при ме ра, Јо ва но вић је овом при ли ком у на по ме ни озна чио ци ти ра ни 
из вор. из тог раз ло га не ма ни по тре бе да па ра лел но на во ди мо Јо ва но ви ћев и 
Кр сти ћев текст. Кон крет ни од лом ци су сле де ћи: „Ма ри но вић га [кн еза Ми
ла на – МЈ] је хва лио да је ‚да ро вит, јак у фран цу ском и до бар сти лист, а лак 
на пе ру. Кад се у пу то ва њу са ста јао с вла да о ци ма и др жав ни ци ма, учи нио је 
да ро ви то шћу сво јом нај ве ћи ути сак‘. Чу мић се у пр во вре ме оду ше вља вао 
њи ме: ‚Кнез је чуд но ват по јав. при са ве то ва њу уме да на пра ви нај фи ни је ди
стинк ци је, ула зи у ду бљи ну пред ме та, с нео до љи вом ло ги ком раз ла же ствар, 
и ко ли ко је Ма ри но вић по знат као чо век лак на пе ру, не мо же се упо ре ди ти 
кне зу, ко ји док ми џа ка мо и пре пи ре мо се, на пи ше чи та ву бе се ду. У па ри зу, 
он је сам пи сао Мак Ма хо ну, нит је Фи лип знао шта му пи ше“.32

пи шу ћи о кра љу Ми ла ну, да кле о осам де се тим го ди на ма 19. ве ка, Јо ва но
вић се ма ње слу жио Кр сти ће вим Днев ни ком. из ње га је, и ово га пу та уз ре фе
рент ну на по ме ну, пре у зео сли ку о су ко бу кра ља и по сла ни ка ра ди кал ноли
бе рал не На род не скуп шти не 1887. по пи та њу скуп штин ске адре се. Јо ва но вић 
пи ше: „Це ла Скуп шти на је до шла са сво јом адре сом кра љу на но ге; кра љу се то 
учи ни ла до бра при ли ка да Скуп шти ни очи та лек ци ју због оне адре се о ко јој 
је чуо да је про јек то ва на. Ре као је да не до пу шта по кре та ње ми тро по ли то вог 
пи та ња: оно је за ње га ко нач но ре ше но ука зом од 1. но вем бра. Не до пу шта да 
се го во ри о ам не сти ји Ни ко ле па ши ћа и Аце Ста но је ви ћа; ти љу ди ра де и да ље 
про тив ње га. Не до пу шта да се на пред ња ци узи ма ју на од го вор за бу гар ски 
рат; ако ра ди ка ли бу ду хте ли пре тре са ти на пред њач ки рад од 1885, узе ће и он 
да пре тре са ра ди кал ни рад од 1883. Уоста лом, све што је ра ди ла на пред њач
ка вла да, ра дио је у ства ри он; на пред ња ци су са мо вр ши ли ње го ве на ред бе. 
Скуп шти на се ва ра ако ми сли да је она по ла, а краљ по ла: Скуп шти на је је дан, 
а краљ два. Ако са да шња вла да не ће да слу ша, он ће на ћи дру гу ко ја ће слу
ша ти“.33 по што Јо ва но вић ни је ци ти рао, већ пре при чао из вор не по дат ке, на
во ди мо од го вра ју ћи од ло мак из Кр сти ће ве бе ле шке од 7/19. де цем бра 1887. у 
це ли ни: „Адре су од не ла је кра љу це ла Скуп шти на in cor po re. (...) та окол ност 
зна чај на је због оно га шта је краљ го во рио кад му је адре са пре да та. Мо ме 
знан цу Ми ла ну пе ши ћу при чао је по сла ник за Срез ко смај ски, ра ди кал поп 
та са Ка пе танСпа сић, да је краљ, при мив ши из ру ку пред сед ни ка Скуп шти не 
адре су, по чео да го во ри Скуп шти ни то ном пре ко ра и пре ба ци ва ња и из ра зи
ма не вр ло би ра ни ма о оно ме шта је го во ре но у Скуп шти ни да тре ба да уђе у 
адре су. пре вр ћу ћи адре су, или, бо ље, игра ју ћи се њо ме, ре че краљ: ‚Чу јем да 
је Скуп шти на хте ла да уђе у адре су по ку да пре ђа шње вла де. Но, што је пре ђа
шња вла да ра ди ла, то сам ја ра дио‘  и реч ‚ја‘ ин то но вао је; ‚вла да је ра ди ла по 

32 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, 171; Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, 245, 265.

33 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, II, Бе о град, 1990, 326.
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мо јим упут стви ма; а ни ко не ће ваљ да ми сли ти да сам хтео да ура дим за зе мљу 
зло. Ви ми сли те ви сте по ла, а ја сам по ла; али то ни је та ко; ви сте је дан, а ја сам 
два...“ Кр стић је од Ми ха и ла Бар лов ца чуо да је краљ по сла ни ци ма још ка зао: 
„Али, ако ме ова вла да не ће слу ша ти, ја ћу са ста ви ти вла ду од љу ди ко ји ће ме 
слу ша ти. (...) Хте ли сте, ре че још скуптшти на ри ма, да у адре су уђе цр кве но 
пи та ње. А зар ја ово ни сам не дав но за сваг да ре шио? при стао сам да се да де 
пезнзи ја пре ђа шњем ми тро по ли ту у вла ди ка ма. па зар то ни је до ста? Хте ли 
сте да уђе у адре су да се вра ти па шић. А зар ви не зна те да он стра ни про тив 
ме не ра ди, па ка ко сте мо гли по ми сли ти да та ко шта уђе у адре су? Знај те, док 
сам ја краљ Ср би је, па шић и Аца Ста но је вић не ће до ћи у Ср би ју“.34

Фор мал ну стра ну раз во да бра ка из ме ђу кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је 
1888. го ди не, Јо ва но вић је опи сао по Кр сти ће вом Днев ни ку, бу ду ћи да је он 
при мар ни из вор за то пи та ње: Ни ко ла Кр стић и ми тро по лит те о до си је Мра
о вић су би ли ви ше де це ниј ски до бри при ја те љи. ипак, Сло бо дан Јо ва но вић је 
у тек сту са мо им пли цит но на зна чио из вор ко ји је ко ри стио, без од го ва ра ју ће 
на по ме не. Он на во ди: „Брач на пар ни ца ко ју је краљ по чео 11. ју на сво јим пи
смом ми тро по ли ту, од мах је за пе ла о јед но пи та ње над ле жно сти. Ми тро по лит 
те о до си је, по са ве ту сво га при ја те ља Ни ко ле Кр сти ћа, бив шег пред сед ни ка 
ка са ци је и јед но га од нај чу ве ни јих прав ни ка, ста вио се на гле ди ште да је за 
кра љев раз вод бра ка над ле жан ре дов ни ду хов ни суд, као и за брач не пар ни
це обич них гра ђа на. (...) Ка да је осе тио да ре дов ним пу тем не мо же до би ти 
раз вод бра ка, краљ је уда рио не ре дов ним пу тем. Он је од ба цио и над ле жност 
кон зи сто ри је и над ле жност ар хи је реј ског са бо ра. Он је при те гао ми тро по ли
та те о до си ја да га он раз ве де. то је био слаб и нео т по ран ста рац пре чан ског 
по ре кла, ко га ни је би ло те шко са вла да ти. (...) Ми ни стар пред сед ник Хр си стић 
и ми ни стар про све те Ђор ђе вић до не ли су ми тро по ли ту већ на пи сан акт о 
раз во ду бра ка, ко ји је он имао са мо да пот пи ше. Он је то и учи нио, 12. ок
то бра, по што му је об ја шње но да, ина че, мо же до ћи до кра ље ве остав ке и до 
ди на стиј ске кри зе“.35 Ни ко ла Кр стић је у бе ле шци од 13/25. ју на 1888. на пи сао 
да му је Мра о вић прет ход ног да на са оп штио ка ко је краљ од ње га зах те вао да 
га раз ве де од кра љи це, на шта му је он од го во рио „да се раз вод мо ра тра жи ти 
од Кон зи сто ри је, јер он као ми тро по лит, по зе маљ ским за ко ни ма, не ма пра
ва и вла сти да раз во ди бра ко ве“. Да ље у бе ле шци, Кр стић је за пи сао: „Ја сам 
се Мра о ви ћем већ одав на о то ме раз го ва рао, кад би се по кре ну ло пи та ње о 
раз во ду бра ка из ме ђу кра ља и кра љи це, шта би он мо гао да ра ди. Ја ми слим 
да се он се ћа мо га раз го во ра о то ме јер ја сам му ре као да он ни ка ко не би по 
за ко ну био по зван да раз во ди брак. та ми сао код ње га је са зре ва ла и он је се 

34 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III, Бе о град, 2007, 328–329.

35 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, II, 341, 343.
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др жао раз го ва ра ју ћи се о раз во ду с ми ни стри ма и кра љем“.36 О ко нач ном ис
хо ду овог де ли кат ног по сла и кра ље вом при ти ску на ми тро по ли та, Кр стић је 
13/25. ок то бра 1888. за пи сао у Днев ни ку да су 11/23. истог ме се ца Мра о ви ћу у 
кућ ну по се ту до шли Ни ко ла Хри стић и Вла дан Ђор ђе вић: „До ђо ше и ре ко ше 
му да је краљ вр ло раз дра жен и да се зе мља на ла зи у опа сно сти јер краљ хо ће 
да оста ви зе мљу ако не бу де што пре ре зре шен од бра ка. (...) За то их је по слао 
краљ к ње му, као гла ви цр кве, да он раз ре ши брак. (...) Ми ни стри су до не ли 
го то ва ак та ми тро по ли ту и он је са мо, по сле ма лих ис пра ва ка, сво јом ру ком 
пре пи сао до тич ни акт што слу жи ме сто пре су де“.37 

У не по сред ној ве зи са раз во дом кра љев ског бра ка, ста ја ла је афе ра кра ља 
Ми ла на са Арет ми зом Хри стић. О тој го спо ђи и ње ном од но су са кра љем, 
Јо ва но вић је на пи сао: „Ар те ми за је би ла Гр ки ња из Ца ри гра да. Је дан са вре ме
ник ова ко је опи су је: ‚Ни ле па ни у пр вој мла до сти ни дра же сна ни уми ља та 
ни ти има ви шег вас пи та ња‘. (...) про во дио је [краљ  МЈ] код ње сва ког да на 
по не ко ли ко са ти,  а ка да ни је био уз њу, она му је сва ка по ла са та сла ла це
ду љи це или пи сма. (...) На јед ном двор ском ба лу, по чет ком 1888, он је по звао 
Ар те ми зу у ди пло мат ски са лон да крај ње га за сту па ‚до ма ћи цу“.38 „Са вре
ме ник“ на ко га се Јо ва но вић без на по ме не по зи ва је био Ни ко ла Кр стић. У 
ње го вој днев нич кој бе ле шци од 26. фе бру а ра/10. мар та 1889. сто ји: „Спо ме уо 
сам Ар те ми зу. то је же на Ми ла на Хри сти ћа, пре ђе ње го во га [краљевог  МЈ] 
се кре та ра, а са да по сла ни ка у Бер ли ну. та жен ска, кћи не ко га кал фе Ва си ли
ћа, ар хи тек та двор ског у Ца ри гра ду, ни ти је ле па, ни ти је у пр вој мла до сти, 
ни ти је дра же сна, ни уми ља та, ни ти има ви шег вас пи та ња, али ипак из гле да 
да је оча ра ла кра ља Ми ла на. Го во ре да про во ди код ње чи та ве но ћи. Она је 
по ро ди ља у ово ме тре нут ку, али краљ Ми лан иде к њој, се ди по ред ње ног 
кре ве та и кад ни је уз њу, она му сва ко по са ха та пи ше це ду љи це и пи сам ца. 
(...) Ово о Ар те ми зи што за бе ле жих до ста је по у зда но јер чух при ча ти од са ме 
бли ске род би не Ар те ми зи на му жа“.39 Де таљ о двор ском ба лу та ко ђе по ти че од 
Кр сти ћа, и то из бе ле шке од 25. ја ну а ра/6. фе бру а ра 1888: „Краљ је Ар те ми зу 
по звао у са лон где су ди пло ма ти да за ме њу је до ма ћи цу. (...) то је кри во би ло 
гђи Кон стан ти но вић ко ја је се би ван ди ци ра ла пра во да као ро ђа ка за ме ни 
до ма ћи цу“.40

36 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, Бе о град, 2007, 25–26.

37 Исто, 43–44.

38 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, II, 363–364.

39 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 63.

40 Исто, 16.
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Краљ Алек сан дар Обре но вић

У Пред го во ру мо но гра фи је Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа Слоб дан Јо ва но
вић ни је ме ђу ре ле вант ним из во ри ма спо ме нуо Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа.41 
Ком па ра тив ном ана ли зом смо до шли до за кључ ка да га за и ста ни је ни ко ри
стио при ли ком опи си ва ња Алек сан дор ве лич но сти, осим, мо жда, у јед ном 
слу ча ју, за ко ји ипак не мо же мо би ти са свим си гур ни. Реч је о од лом ку у ко ме 
Јо ва но вић опи су је Алек сан дров жи вот на дво ру 1895. и 1896. го ди не: „Кра
љи ца На та ли ја од јед ном је ожи ве ла двор: ба ло ви, за ба ве, из ле ти ни су пре
ста ја ли. (...) Он [краљ Алек сан дар  МЈ] је учио да игра; ли шен слу ха и ла ко ће 
по кре та, био је нај тра па ви ји играч сво је кра ље ви не, али то му ни је сме та ло да 
у сво ме игра њу сам ужи ва. Око кра љи це На та ли је је увек би ла по вор ка же на 
и де во ја ка; краљ Алек сан дар се рас пли нуо у њи хо вим пра зним раз го во ри ма 
и ша ла ма“.42 Ни ко ла Кр стић је 7/19. сеп тем бра 1895. за пи сао: „У дво ру је 2. 
ав гу ста, дан кра ље ва ро ђе ња, био бал. при ча ју за кра ља да је нео кре тан и не
гра ци о зан у игра њу. Но, осим то га при ча ју и не ке пи кан те ри је, као на при мер 
да мла де де вој ке пи та за што ни су ја че де ол ти ра не, јер он во ле да ви ди де кол
ти ра не жен ске и што га ни су по ве ле са со бом кад су ишле на не ко ме сто ку да 
се не иде у дру штву итд. има ли шта у ства ри, или су ово го ле и чи сте плет ке, 
ја не знам“.43 Не ко ли ко ме се ци доц ни је, 16/28. ја ну а ра 1896, Кр стић је о ис тој 
те ми за бе ле жио: „У дво ру се ве се ле. ту пре био је ве ли ки бал. при по ве да ју 
ко ји су би ли – ја не хтех ићи – да је би ло вр ло мно го све та, да се је два ми ца ло 
по са ли. Краљ је мно го играо. Мо ра да во ле игра ти, а ве ле да не игра ле по, да 
ни је гра ци о зан“.44  

* * *

Ком па ра тив на ана ли за тек ста Днев ни ка Ни ко ле Кр сти ћа и мо но гра фи ја 
Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа и Вла да Алек
сан дра Обре но ви ћа Сло бо да на Јо ва но ви ћа по ка зу је да је по зна ти исто ри чар 
пре у зи мао од Кр сти ћа по је ди не ка рак те ри стич не цр те и оце не о лич но сти ма 
вла да ра из ди на сти је Обреновићa. Оне су на тај на чин по ста ле до бро по зна
те у срп ској исто ри о гра фи ји мно го пре об ја вљи ва ња Кр сти ће вог Днев ни ка. 
Јо ва но вић је нај ви ше по да та ка пре у зео о кне зу Ми ла ну Обре но ви ћу, а нај
ма ње о кра љу Алек сан дру. Ње го ве ин тер пре та ци је у на че лу не од сту па ју од 
из вор ног тек ста, из у зев у јед ном слу ча ју. Кр сти ће ва са зна ња, иако ве ћи ном 

41 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, I, Бе о град, 1929.

42 Исто, 346–347.

43 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 259.

44 Исто, 271.
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по сред на, мо гу се сма тра ти по у зда ним, бу ду ћи да по ти чу из пр во ра зред них 
из во ра. Са мим тим, сег мен ти сли ка вла да ра из ди на сти је Обре но ви ћа ко је 
је Сло бо дан Јо ва но вић из нео у сво јим мо но гра фи ја ма на осно ву Кр сти ће вог 
Днев ни ка оста ју су штин ски ве ро до стој ни и не под ле жу ре ви зи ји.

NIKOLA KRSTIC’S DIARY: THE SOURCE FOR 
OBRENOVIC DYNASTY MONARCHS’ FIGURES 

IN WORKS OF SLOBODAN JOVANOVIC

Summary:

Slobodan Jovanovic, prominent and influential early 20th century historian, was the 
first researcher who used nikola Krstic’s Diary as a source for his books about Serbia’s 
history. Since they were written mostly without bibliographical references, the aim of 
this paper is to establish exactly what did he write about Mihailo, Milan and alexandra 
Obrenovic based upon Krstic’s Diary in books Second Reign of Milos and Mihailo, Reign 
of Milan Obrenovic and Reign of Alexandra Obrenovic.

detailed comparative analysis has shown that Jovanovic used characteristic features 
about Serbia’s rulers’ personalities from Krstic’s Diary. therefore they have become well 
known in Serbian history long before their original source was published. Majority of 
data that Jovanovic took from the Diary are about Milan Obrenovic; on the other hand, 
Krstic’s diary was the least useful to the author for description of alexandra Obrenovic. 
Jovanovic’s interpretations do not differ from the original source. although usually in
direct, pieces of information provided by nikola Krstic are reliable, since they originate 
from primary sources. therefore, Jovanovic’s writings about Obrenovic dynasty monarchs 
personalities based upon Krstic’s Diary remain trustworthy and unrevised.
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ЛИЧНОСТ КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА
 НА СТРАНИЦАМА ДНЕВНИКА НИКОЛЕ КРСТИЋA* 

Зар по све ту да се тра жи, бо љи се чо век у овај мах за кне за не би на шао.
Ни ко ла Кр стић, 26. сеп тем бра 1867.

Ап стракт: Схва та ња Ни ко ле Кр сти ћа о дру гој вла да ви ни кне за Ми ха и ла Обре но
ви ћа  пред ста вља ју сли ку ка рак те ра срп ске по ли тич ке сце не и дру штва у це ли ни. Рад се 
ба ви ана ли зом Кр сти ће вих днев нич ких бе ле жа ка у ко ји ма је на осо бен на чин осли ка на 
дру га вла да ви на кне за Ми ха и ла. Ве ли ка оче ки ва ња од кне за, ње гов про грам ре фор ми и 
Ср би ја ко ја ни је би ла спрем на за њих, пред мет су оп сер ва ци ја овог док то ра фи ло зоф
ских и прав них на у ка, и про фе со ра исто ри је. 

Кључ не ре чи: Ни ко ла Кр стић, кнез Ми ха и ло Обре но вић, Ср би ја, ре фор ме, пра во.

* * *

О усло вље но сти ста но ви шта ауто ра Днев ни ка

У днев нич ким бе ле шка ма о свом при ват ном и јав ном жи во ту, ко је је го ди
на ма во дио (од 31. де цем бра 1859. до 20. ав гу ста 1896), Ни ко ла Кр стић је ис пи
сао је дин стве ну исто ри ју Ср би је дру ге по ло ви не 19. ве ка: ње ну, мо жда, је ди ну 
то тал ну исто ри ју. У ње го вим опи си ма дру штве не и по ли тич ке ствар но сти и 

* Рад објављен у: Токови историје, 1–2 (2009), 237–248.

УДК: 94(497.11)''18''(093.3) ; 
321.61:929 Обреновић М. ;

34:929 Крстић Н. (093.3)
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при ват не сва ко дне ви це, као и у ње го вим ре флек си ја ма, огле да ју се мо гућ но
сти и тен ден ци је и на зи ру се прог но зе раз во ја Ср би је. „Укуп но узев ши“, ка же 
Ми лош ја го дић, „Кр сти ће ва раз ми шља ња са др же ра зло жну кри ти ку по сто
је ћег ста ња у зе мљи и из ве сну до зу пе си ми зма у по гле ду ње не бу дућ но сти“.1 
Ме ђу тим, лак ше је уста но ви ти да је Кр сти ће во ста но ви ште спе ци фич но, не го 
об ја сни ти за што је оно та кво.2

Док тор фи ло зоф ских и прав них на у ка, уз то про фе сор исто ри је и пи сац 
исто риј ских књи га, Ни ко ла Кр стић је при па дао оном де лу срп ског на ро да ко ји 
је жи вео у кул тур ноци ви ли за циј ском кру гу ко ји ка рак те ри шу: ве ра у ра зум, 
вла да ви на за ко на и свест о оп штем до бру. Ро ђен у Угар ској (у Ва цу, 1829), у 
ко јој се шко ло вао и фор ми рао сво је по гле де на лич ност, дру штво и др жа ву – 
Ни ко ла Кр стић је у Ср би ју до шао 1853. го ди не и у њој остао до сво је смр ти 
(у Бе о гра ду, 1902).

Као и ве ћи на Ср ба из Угар ске – „љу ди, ко ји су се тру ди ли око по ди за ња 
шко ла, пи са ња школ ских књи га, про сти ра ња по на ро ду зна ња и на у ка, уре ђи
ва ња др жа ве“3 – Ни ко ла Кр стић је у Ср би ји био стра нац, Шва ба. То је, не ма 
сум ње, ути ца ло да, без об зи ра на зна ње и спре му, па и на осве до че но ро до љу
бље, у Ср би ји, у ко јој ни је би ло „ни де сет на у че них љу ди“, ни је до био ме сто 
при ме ре но не ње го вим за слу га ма, већ по тре ба ма др жа ве. по ве ра ва не су му 
ва жне ми си је (1861, 1866, 1867). Оне су се, углав ном, ти ца ле угар скосрп ских 
од но са. Два пу та (1873. и 187475) био је вла дин по сла ник у На род ној скуп
шти ни. ипак, од ви со ког чи нов нич ког ме ста у по ли циј ској и суд ској стру ци 
ни је да ље од ма као. Али и са ма прет по став ка да је на кри тич ки од нос Ни ко ле 
Кр сти ћа пре ма раз во ју Ср би је ути ца ла ње го ва ка ри је ра, во ди у опа сно по
јед но ста вљи ва ње. Ни ко ла Кр стић је слу жио Ср би ји 49 го ди на. Са мо, он се 
ни ка да ни је при ро дио. А то зна чи, да ни осно ве за је дин ство срп ског на ро да 
ни је на ла зио из ван осно ва ко је под ра зу ме ва ју: ра зум, за кон и оп ште до бро. Ту 
ле жи ко рен ње го ве са мо стал но сти, ње го ве кри тич но сти. То га он ни је мо гао 
да се од рек не ни по це ну да на пу сти Ср би ју.4 и у Ср би ји нај бли жи су му би ли 
они љу ди са ко ји ма је де лио исте вред но сти: др жав ни ци или ја Га ра ша нин, 

1 М. ја го дић, пред го вор у: Ни ко ла Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, при ре дио М. ја го дић, Бе о
град, 2007, 6.

2 Ви де ти: Л. пе ро вић, Ни ко ла Кр стић – Ср бин из Аустро у гар ске и ин те лек ту а лац у Ср би ји дру ге 
по ло ви не XIX ве ка. При лог про у ча ва њу срп ске ели те, То ко ви исто ри је, 1 (2008).

3 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, при ре ди ли А. Ву ле тић и М. ја го дић, Бе о град, 
2005, 21.

4 „Ме ни, за и ста, ни по што не би би ло жао оста ви ти Ср би ју, а при стао бих ра до и на то, да се сви 
стран ци, све Шва бе, ис те ра ју, са мо кад бих знао да ће на род та да би ти на ми ру, да ће зе мља би ти срећ
на и кад би иоле мо гао уви де ти до бру стра ну тог те ра ња. Али, то је жа лост што се у то ме не ма у ви ду 
оп ште до бро, ко је би та квим оп штим те ра њем би ло на зад но, не го се љу ди упра вља ју по при ват ним 
сво јим стра сти ма. Те шко на ма кад смо та кви; да Бог да, да све то иза ђе на до бро за Ср би ју и срп ски 
на род“, Исто, 46.
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јо ван Ма ри но вић и Ко ста Цу кић, рет ки ин те лек ту ал ци Ђу ра Да ни чић и јо сиф 
пан чић и исто ри о граф Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка. Кр сти ће ве днев нич ке 
бе ле шке су дра го цен из вор о њи хо вим те жња ма и по ра зи ма. Али, о то ме је 
са мо он оста вио та ко ис црп но све до чан ство.

Обре но ви ћи као вре мен ски оквир и исто риј ски са др жај 
днев нич ких бе ле жа ка

Ни ко ла Кр стић је днев нич ке бе ле шке по чео да во ди по след њег да на 1859. 
го ди не, го ди ну да на по сле по врат ка кне за Ми ло ша и кне за Ми ха и ла из еми
гра ци је. пре стао је да пра ви бе ле шке 20. ав гу ста 1896. го ди не. Уби ство кра ља 
Алек сан дра, 29. ма ја 1903. го ди не, ни је до жи вео.

Днев нич ке бе ле шке, ко је је Ни ко ла Кр стић во дио и о свом при ват ном и о 
свом јав ном жи во ту, да ју као ре зул тат уоб ли че не пор тре те свих Обре но ви ћа: 
кне за Ми ло ша и кне за Ми ха и ла, кне за и кра ља Ми ла на и кра ља Алек сан дра те 
же на: кње ги ње Љу би це и кње ги ње ју ли је, кра љи це На та ли је, То ма ни је. Кр сти
ће ве бе ле шке су сво је вр сна са га о Обре но ви ћи ма. Он их је сма трао да ро ви тим 
вла да ри ма, али не и ве ли ким вла да о ци ма. Ма не ко је је сва ки од њих по ка зао у 
при ват ном жи во ту би ле су, за Кр сти ћа, знак да ни су има ли свест о те шко ћа ма 
и те ре ту вла да ња.5 Оту да, и ње го во пред ви ђа ње тра ге ди је ди на сти је Обре но
ви ћа. Осим то га, у Кр сти ће вим днев нич ким бе ле шка ма од нос из ме ђу Обре
но ви ћа и на ро да је дво стран. Они се огле да ју у на ро ду, али и на род у њи ма. 
пра те ћи, на при мер, вас пи та ње ма ло лет ног кне за Ми ла на, а за тим вас пи та ње 
ма ло лет ног кра ља Алек сан дра (без ро ди те ља, емо тив но оште ће ни, са не ква
ли тет ним учи те љи ма, ка при ци о зни и ра сип ни без ра зум не кон тро ле) Кр стић 
је на слу ћи вао и њи хо ва огра ни че ња као бу ду ћих вла да ла ца.

Днев нич ке бе ле шке су мо гле, тек на кнад но, да по ка жу Кр сти ће ву ком пе
тент ност ка да је у пи та њу гле да ње на Обре но ви ће. Ме ђу тим, Кр сти ће ву ком
пе тент ност при зна ва ли су већ са вре ме ни ци: Рим ски све ште ник Вик то ри ни 

5 „За и ста, као да је не што свој стве но тој на шој по ро ди ци вла да лач кој, да у њој бу де скан да ла. Жи
вот кне за Ми ло ша бе ше по знат као рас ка ла шан; Ан ка је фре мо ва са зе том ро ди де те; Ми ма – јер ми ла 
– јо ва но ва ра ста ви се с му жем; кнез Ми хај ло има ван брач но де те – си на; сад се раз ве де с кне ги њом 
ју ли јом, а го во ри се и то да ће Ан ки ном ћер ком да се оже ни. ја не знам сам со бом да ли је све то исти на, 
али др жим да су већ и то ве ли ке ма не за ли ца вла да лач ке по ро ди це, кад се о њи ма ова кве скан да ло зне 
ства ри про но се. Код на ро да, ко ји се мо ра да бо ри за сво ју бу дућ ност, глав ни љу ди мо ра ју би ти чи стог 
ка рак те ра, па да се успе у ва жном по слу на ро не ре ге не ра ци је. Уз сен ку, ко ја ће па сти на кне за Ми хај ла 
што се са же ном раз во ди, и осо би то ако се оже ни Ка та ри ном, као што се го во ри, уз ту сен ку, ве лим, 
он при свим сво јим до брим свој стви ма, не ће мо ћи то ли ко деј ство ва ти на на род, ко ли ко је по треб но 
да на род спре ми за ја чу рад њу. Ма не у ње го вом при ват ном жи во ту сме та ће му у јав ним по сло ви ма и 
не ва љал ци ће, а ина че не за до вољ ни ци, на ћи у тим ма на ма по во да и осно ва да пра ве у на ро ду сплет ке 
и не ми ре“. исти, Днев ник. Јав ни жи вот, I, 216–217.
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тра жио је, 1863. го ди не, да на пи ше би о гра фи ју кне за Ми ха и ла.6 А на вест о 
уби ству кне за Ми ха и ла, од ње га је тра же но да на пи ше бро шу ру Обре но ви ћи и 
Ср би ја што је он, ци гло за јед ну ноћ, и учи нио.7 Као са вре ме ник Обре но ви ћа, 
Ни ко ла Кр стић је пра вио бе ле шке о сви ма њи ма. Али, у ње го вим бе ле шка ма о 
кне зу Ми ха и лу, ка да се оне по сма тра ју са вре мен ског од сто ја ња од ско ро јед ног 
и по ве ка, пре ла ма се исто ри ја свих Обре но ви ћа: си ло вит по че так, на гао па 
по сте пен успон, за стој, опа да ње и крај. и днев нич ке бе ле шке Ни ко ле Кр сти
ћа су нај ин тен зив ни је у вре ме дру ге вла де кне за Ми ха и ла. Ни ма ло слу чај но.

Смрт кне за Ми ло ша (1860) је, за Ни ко лу Кр сти ћа, пред ста вља ла пре крет
ни цу: од лу чи ва ло се о прав цу да љег раз во ја Ср би је. Кнез Ми ха и ло је до че кан 
са ве ли ким на да ма. Кр стић је, са ве ћи ном, де лио те на де, а са ма њи ном је де лио 
зеб њу. Он ни је на кне за Ми ха и ла про јек то вао сво је схва та ње про све ће ног вла
да о ца, ни је у ње го ву лич ност уно сио по жељ не вр ли не. по ње му, кнез Ми ха и ло 
се још у сен ци сво га оца, кне за Ми ло ша, осве до чио као учен, му дар и пле ме нит, 
као лич ност ви со ког по и ма ња оп штег до бра.8 и као вла дар са прав цем во ђе
ним ја сном ми шљу, са све шћу о сво јој ми си ји и са по зна ва њем зе мље, у ко јој 
ту ми си ју тре ба да из вр ши. У кне зу Ми ха и лу су би ле „цен три са не све же ље“. 
јер: „Сна га за ре фор ми са ње ма ла нам је и не сра змер на же ља ма ка ко би смо 
да се ре фор ми ше мо“.9 по Кр сти ћу, пре пре ке за ре фор ме би ле су дво стра не.

Зна чај на лич на свој ства кне за Ми ха и ла ни су мо гла да суп сти ту и шу сав онај 
све о бу хват ни на пор ко ји је био по тре бан да се си ро ма шна и за о ста ла зе мља 
про ме ни. Кнез Ми ха и лу је би ло по треб но про све ће но и по ште но окру же ње, 
ко је он у по сто је ћем окру же њу ни је на ла зио. Мо рао је, ка ко је Ба та ла ка го во
рио Кр сти ћу, да се „узда у сво ју сна гу, а не у нас, јер му ми не мо же мо по мо ћи, 
јер смо сви не ва ља ли, сви по дла ци.“10 Дру гим ре чи ма, мо рао је да по пу ња ва 

6 “Оно мад до бих пи смо од рим ског све ште ни ка Вик то ри на, где ме мо ли да на пи шем жи вот кне за 
Ми хај ла. ја ја вих то кне зу пре ко На ста са (пе тро вић) и он ми до пу сти, те та ко ми ето и ту но ва по сла”. 
Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 140.

7 “Да нас, а под да ту мом 31. мај, штам па се бро шу ри ца ‘Обре но ви ћи и Ср би ја’. На пи сах је си ноћ и 
ју трос до осам и по са ха та. ју че ме по зва Цу кић (Ко ста), те ми ре че да на пи шем. Он до мет ну не ко ли ко 
ре да ка. Ма ри но вић (јо ван) ми да нас за хва ли што на пи сах; до па да му се”.  Днев ник. Јав ни жи вот, II, 
31.

8 „Кнез Ми хај ло, кад је пр ви пут (1839–1842) до шао на вла ду, имао је не што ви ше од ше сна ест 
го ди на. Бе о град та да не има ђа ше уде сних го сти о ни ца. Кнез Ми хај ло из да за по вест да се зи да Ве ли ко 
зда ни је, ве ле ћи: ’До ла зе стран ци, па не ма ју где да од сед ну и да се по ште но сме сте; за то не ка бу де та 
ку ћа, го сти о ни ца, где ће стран ци мо ћи уде сно од се сти’. Та да њи упра ви тељ ње го вих до ба ра био је не
ки па за рац, ко ји му ве ља ше да не ва ља што ра ди и што тро ши нов це, па да би тре ба ло да ште ди и да 
чу ва нов це. Кнез га за пи та: ’А што да чу вам?’ и па за рац на ве де као да се мо же до го ди ти да му нов ци 
за тре ба ју, у слу ча ју да Ср би ја не бу де што је би ла. ’ја та ко не ми слим, ре че мла ди кнез. Ме ни нов ци 
не тре ба ју. А ако Ср би ја про пад не, не тре ба ни ја да жи вим, не ка и ја про пад нем с њом’“.  Днев ник. 
Јав ни жи вот, II, 58.

9 Исто, 108.

10 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 128.
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„сво јим ка рак те ром сла бо сти сво јих ми ни ста ра, сво јом на у ком њи хо во не
зна ње, сво јом уме ре но шћу њи хо ву на глост, сво јом прав дом њи хо ва на си ља и 
сво јом стро го шћу мо ра ће сва ко га за др жа ти у гра ни ца ма за ко на“.11 Од но сно, 
кнез Ми ха и ло је мо гао да би ра из ме ђу то га да по кри ва не спо соб ност, нео д го
вор ност и по ква ре ност сво јих ми ни ста ра и са вет ни ка, или да све узме у сво је 
ру ке. Кр стић је сма трао да је „ап со лу ти зам сам у се би лу да ствар, али ап со
лут ном вла шћу кон цен три са ном у ру ка ма јед ног чо ве ка, кад је овај пра ве дан 
и ра зу ман, да се мно го учи ни ти. За кне за Ми хај ла сто ји ово, и баш за то је грех 
што сам не пре у зме да не по сред но вр ши не ке по сло ве.“12 Ме ђу тим, за ово су, 
по Кр сти ћу, по сто ја ла огра ни че ња у са мој лич но сти кне за Ми ха и ла.

из над сре ди не, кнез Ми ха и ло је био и фи зич ки из ван ње: „по петшест са
ха та у со би, без ика ква ми ца ња... кнез се ту жи да не ма ку да да иза ђе“.13 Био је 
и при ват но уса мљен: „Он има ми ни стре и са вет ни ке, има љу де ко ји га слу же, 
али... не ма љу ди с ко ји ма би се као при ја тељ по ве ре но раз го ва рао“.14 Та кви би 
раз го во ри, ве ро вао је Кр стић, по мо гли кне зу да раз дво ји при ват но и др жав но, 
да у лич ном жи во ту не учи ни ни шта што би му ште ти ло као вла да о цу по све
ће ном оп штем до бру. Да из бег не и же нид бу и раз вод са кње ги њом ју ли јом,15 
као и да не до ђе на иде ју да се оже ни сво јом ро ђа ком Ка та ри ном. „при ват ни 
жи вот вла да о ца тре ба исто та ко да је све тао и чист, да мо же би ти при мер на
ро ду, као што тре ба па три от ством вла да лац да бу де у на ро ду пр ви. Вр ли не 
јав ног ка рак те ра ни су сваг да у ста њу за гла ди ти сен ке при ват ног жи во та.“16 
Вла да лац мо ра ду жност прет по ста ви ти при ват но сти: „по ста вљен над сви ма, 
мо ра да пре тра је сво је лич не осе ћа је кад ови до ђу у су коб с оп штим ин те ре
си ма. Он, уз ви шен над сви ма, тре ба да бу де уз ви шен и над сво јом при ват ним 
сла бо сти ма, стра сти ма и же ља ма. Оп ште до бро ње му мо ра би ти ви ше не го ма 
ко ме дру го ме је ди на цељ у жи во ту“.17 То су они „те ре ти и му ке вла да ња“, ко је 
су Обре но ви ћи при ми ли али су их те шко но си ли. Сре ди на је то ко ри сти ла да 
би осу је ти ла оно што су они хте ли, или оно што су ма ло број ни про све ће ни 
љу ди у Ср би ји од њих оче ки ва ли.

11 Исто.

12 Днев ник. Јав ни жи вот, I,  291.

13 Исто, II, 13–14.

14 Исто, I,  209.

15 „па цек (Кар ло) ре че, ’аф тер ми ни стер’ Ма тић (Ди ми три је), до ла зио кне зу Ми хај лу да се из ви ни 
што је у ше ма ти зму из о ста вље но име кње ги ње ју ли је, ве ле ћи да се то ла не пре ви де ло, а ове је го ди не 
пре пе ча та но ’ро до сло ви је’ из лан ског ка лен да ра и да ни су зна ли кад се кње ги ња ро ди ла. па цек ре че 
да је то ре дак тор ше ма ти зма на ва лич но (на мер но – Л.п.) из о ста вио. па цек још и то ре че ка ко има 
љу ди ко ји го во ре да је кне ги ња ова ју ли ја – она је рим ске ве ре – пра ва бес част срп ском на ро ду и да 
кнез Ми хај ло њу у ка пе лу аусриј ског кон зу ла та от пра ти, па по сле, као од бе де, до ђе у срп ску цр кву“.   
Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 49.

16 Днев ник. Јав ни жи вот, I, 182.

17 Исто.



108 СРпСКе СТУДије  II / SerbIan StudIeS II  

Кнез Ми ха и ло и ста ње у Ср би ји по сле смр ти кне за Ми ло ша

Ни ко ла Кр стић се ни је тру дио да на стра ни ца ма Днев ни ка са вла ђу је свој 
бес због ду гог жи во та и ви тал но сти кне за Ми ло ша.18 Ду го тра ја ње за чет ни ка 
срп ске др жа ве, ко ји се пре тво рио у ти ра ни на, ве зи вао је, по ње му, ру ке кне за 
Ми ха и ла да за поч не про ме ну ста ња у Ср би ји, ко је је он опи си вао као кри зно, 
бо ле сно, као ано мал но. Зе мља је за о ста ја ла за све том. На род је био си ро ма шан 
и не пи смен. Не до ста ја ли су љу ди и од зна ња и од ка рак те ра. его и зам и лич ни 
ин те ре си уни шта ва ли су и сам по јам оп штег до бра. Не по жељ ност кри ти ке 
оте жа ва ла је сва ки на пре дак и во ди ла је у де мо ра ли за ци ју.19

У На род ној скуп шти ни пре о вла ђи ва ли су се ља ци, ко ји су би ли не пи сме ни 
или је два пи сме ни. по зна ва ли су са мо оби чај но пра во и сва ка нор ма и ин
сти ту ци ја за њих су би ли на пад на то пра во, од но сно на на род. Они, пак, ко ји 
су за ко не пи са ли и у На род ној скуп шти ни их обра зла га ли, за ве ћи ну по сла
ни ка би ли су из дај ни ци. Чи нов ни ци ни су на па да ни због зло у по тре ба, већ са 
на ме ром да се чи нов ни штво као ин сти ту ци ја уни шти. У осно ви по ли тич ких 
пар ти ја би ли су лич ни и по ро дич ни ин те ре си. Њи хо ве ме ђу соб не бор бе су 
би ле остра шће не и освет нич ке: до ис тре бље ња про тив ни ка. Ма ло број на ин
те ли ген ци ја би ла је још и по лу о бра зо ва на и его и стич на. Оту да и не пре ци зност 
пој мо ва. А упра во је она, по Кр сти ћу, мо ра ла да ста не на пут злу и иза ђе пре 
све га, из збр ке ко ја вла да „у пој мо ви ма у др жав ним ства ри ма“.

по сма тран из овог угла, кнез Ми ха и ло је из ра жа вао и же ље ни и ствар ни 
пре о крет у Ср би ји: „Мно ги се Ср би из ср ца ра ду ју што је кнез Ми хај ло до шао 
на вла ду. Сви ра зум ни ји љу ди ве ле да је он чо век ко ји ће би ти ка дар по ве сти 
Ср бе ве ћем на прет ку. Ко ји по зна ју кне за, ве ле да је чо век ка рак те ран и мно
го ра су дљив, а да је ва љан па три о та, то све до чи он сам сво јим де ли ма, це лим 
сво јим жи во том... О ње му се сву да вр ло ле по ми сли; ко ји га по зна ју, ку ју га у 
зве зде; ко ји га не зна ју на да ју се од ње га сва ком до бру. Да пре ста ну зла ко јих је 
до сад би ло у др жав ној упра ви; да се одр же на род на пра ва у зе мљи и ван ње; да 
се уки ну зва ни ја ко ја су су ви шна; да се на ђу но ви из во ри за др жав не при хо де; 
да се отво ре пу то ви тр го ви ни; да се по диг ну за на ти; да се на пред по мак не на
род на обра зо ва ност; да се на у ка ма да де и ве ће по ље и бо ља не га и до ли ку ју ће 

18 „Чуо сам да је кнез Ми лош бо ле стан. Не ће му ни шта би ти, он ће већ су тра мо ћи се во зи ти у Топ
чи дер. За и ста је ван ред но ја ког са ста ва те ле сног тај чо век. Су тра, као на То до ро ву су бо ту, сла ви се 
дан ро ђе ња кне за Ми ло ша, ко ји ће би ти ваљ да у 81. го ди ни“.  Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 
72, 77.

19 „пан чић ми ју че ре че да не тре ба да ку дим на ше ста ње, а осо би то не тре ба да чи ним то ако кад 
по ђем по Ср би ји. Он пра во има, јер је то људ ма кри во кад се ка же да им др жа ва не ва ља. Но има ли 
ко ко ји би во лео да је све у ре ду код нас, но ја што сам то рад“.
„и не ма сум ње да зло сто ји мо, а што је још нај го ре, ни ко га не ма да узме на ум опа сно сти ко је нам 
пре те. На све стра не пре у зи ма мах ра строј ство и ре као бих да се де мо ра ли за ци ја чи нов ни ка и на ро
да ши ри на стра хо ви ти на чин. Но во др жав но устрој ство за ве ло је у зе мљи цен тра ли за ци ју ко ја би у 
ра зум ном прав цу би ла до бра, али код нас се из ме ће на зло“. Исто, II, 65–66.
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им ме сто; да се зва ни ја да ју за слу жни ма и спо соб ни ма; јед ном ре чи, да се у 
Ср би ји по че нов и др жав ни и дру штве ни и књи жев ни, па и ре ли ги о зни жи вот; 
то се све оче ку је од вла де кне за Ми хај ла“...20

Ве ли ка оче ки ва ња од кне за Ми ха и ла би ла су и ве ли ки те рет за ње га. То га 
су би ли све сни и „сви ра зум ни ји љу ди“. За то су и стра хо ва ли да он не диг не 
ру ке од све га и не на пу сти Ср би ју. А ако оста не, да ли ће и оп ста ти.

Пра вац кне за Ми ха и ла у уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци

пре у зи ма ју ћи вла да ви ну по сле смр ти кне за Ми ло ша, кнез Ми ха и ло је од
мах, у по себ ној про кла ма ци ји, ко ја је, по Кр сти ћу, би ла „ва ља на и ва жна“, 
фор му ли сао глав не тач ке свог про гра ма.

пр во, пре у зи ма ју ћи власт „по во љи Бож јој и на ро да срп ског као на след
ни кнез сход но цар ским ха ти ше ри фи ма и За ко ну о на след ству“, учвр стио је 
пра во кне жев ског на след ства. Ти ме се од мах ста вио на су прот пор ти и ње на 
опи ра ња учи нио уза луд ним.21

Дру го, као основ сво ме ра ду по ста вио је за кон. „’Док је на вла ди кнез Ми
хај ло, ве ли про кла ма ци ја, свак нек зна да је за кон у Ср би ји нај ве ћа во ља ко јој 
се мо ра по ко ра ва ти’. За и ста су то злат не ре чи, ко је, осо би то у Ср би ји, има ју 
нај ве ћу ва жност... то је че га у Ср би ји ни је би ло“.22 Ме ша ви на за ко на и ти ран
ства пре тво ри ла се у анар хи ју, у бе за ко ње: ни у че му ни је би ла мо гу ћа стал ност.

Тре ће, ам не сти рао је по ли тич ке крив це. У зе мљу су мо гли да се вра те сви 
ко ји су би ли из гна ни: „Њи ма не ће ни шта би ти сто га што су не кад би ли мо жда 
про тив ни ци фа ми ли ји Обре но ви ће вој“. Кнез Ми ха и ло је на сто јао „да из ми ри 
све пар ти је, па да учи ни да сви љу ди, ма ка ко ми сли ли о др жав ним де ли ма, 
бу ду у зе мљи и на ро ду од ко ри сти и да се сви оку пе око ње га, ко ји искре но 
же ли до бро и на пре дак свом на ро ду.“23 Ра ни је, ни то га ни је би ло у Ср би ји.

Че твр то, про кла мо вао је „да ће на зва ни ја ме ћа ти љу де ко ји су нај спо соб
ни ји“.24 За зе мљу, у ко јој су вла да ли не ком пе тент ност и не по ти зам, и ово је 
би ло но во: обе ћа ва ло је „да ће за не ко ли ко го ди на Ср би ја по ћи ја чим ко ра ком 
на прет ку“.25

Кнез Ми ха и ло је, да кле, на го ве стио про грам ко ји је, и по ши ри ни и по ду
би ни, био без пре се да на. Та кве ре фор ме, пре ње га, ни су би ле ни у про ми сли 

20 Исто, I, 128–129.

21 Исто, 127.

22 Исто, 127–128.

23 Исто, 128.

24 Исто.

25 Исто.
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др жав ни ка, по ли ти ча ра, ин те ли ген ци је. по др шка је би ла гла сна, от пор при
та јен.

Кр стић је сма трао да је за Ср би ју по себ но би ло ва жно што је у вре ме ис точ
не кри зе до би ла вла да о ца ја сног прав ца и пле ме ни тог ка рак те ра. Кнез Ми ха и
ло је ка свом глав ном ци љу, осло бо ђе њу од Ту ра ка, ишао ди пло мат ским пу тем 
и ја ча њем са ве за са бал кан ским на ро ди ма: „До би так гра до ва за Ср би ју вре ди 
ко ли ко нај ве ћа по бе да ко ја би ко шта ла сил них жр та ва у људ ма и нов цу. Кнез 
до би гра до ве мир ним пу тем без па ре и ди на ра и без ка пи кр ви“.26

Кнез Ми ха и ло је на сто јао да оку пи мла ђе и шко ло ва ни је љу де, раз ви је енер
ги ју, од ба ци осве ту као прин цип у по ли тич ким су ко би ма. Вла сти том до бро том 
и вла сти тим нов цем на док на ђи вао је оно што је не до ста ја ло др жа ви: сред ства, 
љу де, ин сти ту ци је.27 Ме ђу тим, инер ци ја је има ла огром ну сна гу. Кнез Ми ха и ло 
је за ста јао пред њом, гу био ини ци ја ти ву и по вла чио се. по ла ко су не ста ја ле 
илу зи је „ра зум ни јих љу ди“ да он мо же не што про ме ни ти. Али, уби ти вла да о
ца, и то вла да о ца ка кав је био кнез Ми ха и ло, би ло је, не са мо из пер спек ти ве 
са вре ме ни ка, рав но на ци о нал ној ка та стро фи и др жав ном сло му.

Од пр ве ве сти о уби ству кне за Ми ха и ла, ко ју је из Топ чи де ра до нео или ја 
Га ра ша нин, пре ко опи са са мог до га ђа ја и из но ше ња прет по став ки о по ли
тич ким мо ти ви ма уби ства, до ре ги стро ва ња не по сред ног од је ка уби ства и 
на слу ћи ва ња ње го вих ду го роч них по сле ди ца – „ла ко се мо же зби ти да овај 
до га ђај на чи ни епо ху у жи во ту срп ског на ро да“28 – Ни ко ла Кр стић је сво јим 
днев нич ким бе ле шка ма за о кру жио јед ну про ниц љи ву исто ри ју уби ства кне за 
Ми ха и ла.

по сво јим ка рак те ри сти ка ма, уби ство кне за Ми ха и ла би ло је под му кло: он 
је уби јен у шет њи у Топ чи де ру, у Ко шут ња ку.29 Бру тал но: стра да ла је и прат ња 
кне за Ми ха и ла, у ко јој је би ло и же на.30 и ри ту ал но као и сва дру га по ли тич ка 

26 Днев ник. Јав ни жи вот, II, 168.

27 „пре ви ше да на чуо сам да је кнез Ми хај ло, ве ран сво јој про кла ма ци ји, учи нио пр ве ко ра ке да 
до би је пен зи је љу ди ко ји су не пра вед но из гу би ли слу жбе. Он је од сво је ци вилли сте по кло нио др жа ви 
4000 # го ди шње, док бу де мно го чи нов ни ка за пен си о но ва ње; да ље је на исту цел дао вла ди – зе мљи 
– 50000 # без ин те ре са у за јам, а осим то га о свом ће тро шку да на чи ни ба са ма ке, ко ји ма ће се удоб но 
мо ћи ићи на Са ву по ред Ста ни ми ро ви ће ве ку ће, а Бе о град ској је оп шти ни дао у за јам с ма лим ин те
ре сом 30000#“. Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, 130.

28 Днев ник. Јав ни жи вот, II, 29.

29 „Кнез Ми хај ло уби јен је, и то ју че по сле под не у Топ чи де ру, у Ко шут ња ку. Го во ри се да су њих 
тро ји ца, са по два ре вол ве ра, ис ко чи ли пред кне за и та ко га уби ли“. Исто, II, 29.

30 „Стра шно! Гро зно! Кнез Ми хај ло уби јен је. Са њим по ги бе го спо ђа Ан ка (Кон стан ди но вић). Ка
та ри на (и) Свет(озар) Гар(аша нин) ра ње ни су. Све се зби си ноћ у Топ чи де ру у Ко шут ња ку... Стра шно 
је шта се зби“.  Днев ник. При ват ни жи вот, II, 167.

„О кне же вом уби ству сад се не што ви ше зна. Кнез је ишао на пред с Ка та ри ном. За њи ма је ишла 
Ан ка, а за овом Све то зар Га ра ша нин во дио је То ма ни ју (Обре но вић). Њих тро ји ца... су сре то ше се с 
овом сви том, ле по се по кло ни ше кне зу; и кад се кнез од ма че, они иза ње га по те го ше ре вол ве ре на 
ње га и Ка та ри ну. Кнез од мах па де, не што про го во рив ши – ка же се да је ре као: ’Не мој те љу ди, Бо же 
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уби ства у Ср би ји: ни је би ло до вољ но уби ти кне за Ми ха и ла, тре ба ло га је и 
мр твог уна ка зи ти.31

Уби ство кне за Ми ха и ла иза зва ло је шок. Овла да ли су исто вре ме но жа лост 
и страх. Али и ве ли ка не из ве сност: „Не ка стра ва из по та је вла да мно ме, а ми
слим и свом ва ро ши. Стре пи мо од бу дућ но сти. исти на, сву да вла да ред, али 
кад се чо век се ти ка ко је гро зно кнез уби јен, не мо же а да не за стре пи у уну
тра шњо сти сво је ду ше. јад на Ср би јо, шта ће би ти од те бе?! За мно го го ди на 
по тре се но је у зе мљи уза јам но по ве ре ње. Бог нек се сми лу је на нас и нек нас 
са чу ва ве ли ких ја да“.32

Непо средне и дуго роч не по сле ди це уби ства кне за Ми ха и ла

У па ду јав ног мо ра ла, ко ји се ни кад ни је ни од ли ко вао ви со ком узо ри то шћу, 
кон ден зо ва ле су се не по сред не по сле ди це уби ства кне за Ми ха и ла.

На ви ше ме ста у свом Днев ни ку, Ни ко ла Кр стић го во ри о сум ња ма да се 
зна ло за при пре ме уби ства кне за Ми ха и ла.33 Сум њи че не су и од ре ђе не по ли
тич ке лич но сти, ме ђу ко ји ма нај ви ше Ми ли во је Бла зна вац. Он је имао кључ ну 
уло гу у пр вим да ни ма по сле уби ства. Уз по моћ вој ске, обез бе дио је да ма ло лет
ни Ми лан Обре но вић бу де иза бран за пре сто ло на след ни ка. А са мо не ко ли ко 
ме се ци по сле уби ства кне за Ми ха и ла, Бла зна вац се оже нио Ка та ри ном.34

про цес кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу, ко ји је био оп ту жен за фи нан
си ра ње за ве ре про тив кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, те као је пред ма ђар ским 
су до ви ма са ра зним пе ри пе ти ја ма: срп ска вла да ни је до ста ви ла тра же не па
пи ре; се кве сти ра на су до бра Ка ра ђор ђе ви ћа у Угар ској и Ру му ни ји да би се 
на док на ди ли тро шко ви ко је је Ср би ја има ла због уби ства (по ди за ње на род не 
вој ске, ду пле стра же, са зи ва ње На род не скуп шти не); по твр да оп ту жни це на 
ни жој суд ској ин стан ци и ње но оба ра ње на ви шој суд ској ин стан ци. У све му 

по мо зи ми!’ – и Ка та ри на по че бе га ти; Ан ка, пак, при ђе да кне за бра ни, но и њу на ме сту уби ју. Га ра
ша нин по те же са бљу, али га уда ре у ру ку, те и он па де“...  Днев ник. Јав ни жи вот, II, 30. Ви де ти на ис тој 
стра ни на по ме ну при ре ђи ва ча.

31 “Зли ков ци тад (кад су већ уби ли кне за Ми ха и ла – Л. п.) клек ну ше кне зу на пр си, те га не ком си
ки ри цом – чим ли – из мр цва ри ше; че ло му про се ко ше да је иза шао мо зак, гор њу ви ли цу от се ко ше и 
је дан брк и исе ко ше га по гру ди ма и но га ма. Стра хо та је, ве ле, по гле да ти мр тво те ло кне же во”. Исто.

32 Исто, 168.

33 и стран ци, ко ји су уочи кне же вог уби ства бо ра ви ли у Бе о гра ду, пи са ли су да су слу ша ли о при
пре ма ма уби ства. п. Апо ло но вич Ро вин ски, За пи си о Ср би ји 1868–1869 (Из пут ни ко вих бе ле жа ка), 
Но ви Сад, 1994.

34 „је ли то исти на, је ли ве ро ват но? Не др жим; ма да се има не што, по че му се о то ме мо же сум ња
ти... не ко ли ко ме се ци по сле кне же ве смр ти (Бла зна вац се – Л. п.) оже нио Ка та ри ном ко јој је мај ка 
уби је на; а то је ја мач но учи нио да обез бе ди се би ути цај на доц ни је до га ђа је“. Днев ник. Јав ни жи вот, 
II, 198.
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се огле да ла раз ли ка из ме ђу Угар ске, ко ја је би ла прав на др жа ва, и Ср би је, ко ја 
то ни је би ла.35

Ми ни стри су сво ју по зи ци ју учвр шћи ва ли на не га ци ји све га што је за вре ме 
вла да ви не кне за Ми ха и ла би ло ура ђе но.

пар ти је су се ста ра ле да уби ство кне за Ми ха и ла „екс пло а ти шу у сво ју ко
рист“.36

Уби ство кне за Ми ха и ла као та кво би ло је сна жан чи ни лац де мо ра ли за ци је 
на ро да. јер, „жа ло сни ко нац кне за Ми ха и ла са мо га (на род – Л. п.) утвр ди ти 
мо же да од уби лач ке ру ке зли ков ца ни нај пра вед ни ји вла да лац ни је обез бе
ђен“.37 То ни је до га ђај ко ји је иза звао сна жан тре нут ни по трес, већ је њи ме 
зе мља ба че на „за мно го го ди на уна зад“. На пр ву го ди шњи цу уби ства кне за 
Ми ха и ла, Ни ко ла Кр стић је за бе ле жио:

„То је до га ђај ком се по сле ди це и да нас стра шно осе ћа ју, а осе ћа ће се још 
ду го, ду го. У зе мљи је по тре сен мир и по го то во из гу бље на на да у ско ру бо љу 
бу дућ ност. пар тиј ске стра сти, осно ва не ве ћи ном на лич ним ин те ре си ма, раз
ди ру не, исти на, наш на род, но на ше чи нов ни штво, на шу ин те ли ген ци ју; а тај 
раз дор мо же про дре ти у на род, јер је овај ма са, а чи нов ни штво и ин те ли ген
ци ја сна га је ко ја ма су по кре ће. из гле ди су да ће би ти све ве ћа и ве ћа тре ња 
из ме ђу по је ди них гру па љу ди, а та тре ња мо гу ли про из ве сти до бро?“38 Мо гу 
ли про из ве сти би ло шта дру го осим ано мал ног ста ња, из ко га је кнез Ми ха и ло 
био пре гао да изи ве де Ср би ју, и у че му је на звер ски на чин био за у ста вљен.

Ста ње и тен ден ци је по сле уби ства кне за Ми ха и ла учвр шћи ва ли су Ни
ко лу Кр сти ћа у ње го вим пе си ми стич ким прог но за ма. „Го во ри ло се да је на
ста ло но во, све тли је до ба за ства ри оп ште“39 – а На ме сни штво се уда ља ва ло 
од про гра ма кне за Ми ха и ла: за кон као нај ви ша во ља, пре ста нак по ли тич ког 
ре ван ши зма, ком пе тен ци ја. из о ста ле су ре фор ме40 и пре о вла да ли лич ни и 
по ро дич ни ин те ре си.41 Раз не го ди шњи це у спо мен на кне за Ми ха и ла мо гле су 

35 „Хо ће ли стра ни су до ви при ста ти да се на тим осно ва ма про да ду, на ра чун срп ских по тра жи ва ња, 
до бра Ка ра ђор ђе ви ћа у Угар ској и Ру му ни ји, ја не знам, али др жим да ни је ко рект но ју ри дич ко схва
та ње, раз у ме ва ње, што се хо ће да на пла те тро шко ви, учи ње ни у др жа ви у це љи по ли тич кој“. Исто, 
53–54.

36 Исто, 281.

37 Исто, 240.

38 Исто, 111–112.

39 Исто, 177.

40 “Вла да на пу сти пра вац ко јим иђа ше кнез Ми хај ло, па ме сто оп штих це љи, чи ни се као да су 
при ва те ин те ре си по гла ви ти по кре та чи у све ко ли кој вла ди ној рад њи. Узе ше за пра вац по ли тич ку 
хи по кри зи ју. Чи не се да су ра ди за ве сти сло бод не ин сти ту ци је, а ова мо гво зде ном ру ком др же у сте зи 
све што би им мо гло чи ни ти опо зи ци ју. из гле да да се сви оти ма ше о власт вла сти ра ди, а не да не што 
у зе мљи но во али до бро ура де. ето то су нам на ши др жав ни ци”. Исто, 94.

41 „Чи ни се као да фа ми ли јар ни не по ти зам стра хо ви то пре о влађ је; од та ква не по ти зма за зе мљу 
ни кад ни је би ло до брих по сле ди ца”. Исто, 66.
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да за ва ра ју мно ге, али не и Ни ко лу Кр сти ћа. Он је ја сно ви део да се про грам 
кне за Ми ха и ла пре да је за бо ра ву.42 У зе мљи ни је ви ше би ло ја сног прав ца и 
упра вља ча, „ко ји би уме ли, а и сна ге има ли, раз ли ве ну ре ку оп штих те жњи 
све сти у ко ри то нор мал ног ра да, те да по сло ви те ку не ру ше ћи као бу ји ца све 
на шта се на и ђе, не го укла ња ју ћи с пу та смет ње и ства ра у ћи но ве на чи не за 
уна пре ђе ње оп штег до бра“.43

Лич ни и по ро дич ни ин те ре си пре о вла да ли су на ште ту оп штег до бра, то 
јест на ште ту др жа ве и др жав ног ин те ре са. Кр стић је пи сао о то ме да зе мљи 
не до ста ју љу ди од зна ња и ка рак те ра. Али је ко рен „срп ске не сре ће“, ка ко је 
или ја Га ра ша нин на звао уби ство кне за Ми ха и ла, на ла зио у не по и ма њу оп
штег до бра и не ра зу ме ва њу др жа ве и др жав ног ин те ре са код ин те ли ген ци је.

Си ла и пра во

У сво јим днев нич ким бе ле шка ма Ни ко ла Кр стић се не пре ста но вра ћао кне
зу Ми ха и лу. Уте ме љу ју ћи за кон као осно ву сво је вла да ви не, кнез Ми ха и ло је, 
по Кр сти ћу, учи нио пре су дан ко рак у ци ви ли зо ва њу Ср би је. из ван то га ни је 
мо гу ће раз ви ти спо соб ност за ства ра ње др жа ве. Кр стић, ве ро ват но, ни је знао 
за Хер це но ву ми сао: „Са мо се код ди вљих на ро да исто ри ја про би ја уби стви
ма“.44 Али је на ви ше ме ста у свом Днев ни ку по ка зао да ве ру је да пут пре ко 
кр ви не во ди у сло бо ду, већ у ти ран ство. Сме ну на пре сто лу Тур ске, то јест 
смрт Ази зо ву, узи мао је као до каз да „Тур ска ни је европ ска др жа ва“. А по во дом 
Исто ри је срп ског на ро да Бе ња ми на Ка ла ја, у ко јој је овај из нео ста но ви ште да 
Ср би не ма ју спо соб ност да на пра ве др жа ву, за бе ле жио је:

„и за и ста, из гле да да је та ко. по сле не чу ве них на по ра да се осло бо де пе
тве ков ног роп ства, они (Ср би – Л.п.) за до би ше нај пре по лу не за ви сну, а по сле 
са свим не за ви сну др жа ву; али ка квих чу да ни је би ло у тој др жа ви за крат ко 
вре ме од не ких 87 го ди на. пр ви вођ уби свог оца и да де обе си ти ро ђе на бра
та, па нај по сле на пу сти Ср би ју. Дру ги вођ уби пр вог во ђу и дру ге вој во де да 

„при ват ни ин те ре си про ви ри ва ли су у мно гим јав ним по сло ви ма. Род би ни и лич ним при ста ли
ца ма оних што су на вла ди да та је при ли ка да пу не џе по ве и да за у зи ма ју нај бо ља ме ста у др жав ној 
упра ви. Од три шу ра ка је дан је на ме сник, је дан ми ни стар, а је дан ка пу ће ха ја, ко ме су по ви си ли пла ту 
у онај мах, кад су застпни ку Ср би је у Ру му ни ји исту оба ли ли. Два бра та од тет ке др же две ми ни стар
ске сто ли це. и сро ди с њи ма би ли су не знат но уна пре ђе ни”. Исто, 177.

42 „ју че се на вр ши по го ди не од ужа сног да на кад по ги бе кнез Ми хај ло. и гле, по сле та ко крат ка 
вре ме на је два се у оп штин ству опа жа да се љу ди се ћа ју чо ве ка за ко јим су хи ља да ма љу ди пла ка ли кад 
је по ги нуо. Не мо же се ре ћи да је се пре о кре ну ло све у др жа ви за то вре ме, али не ма сум ње да се мно го 
где што зби ло што се не сла же с ми сли ма и рад њом кне за Ми хај ла. Ве ће про ме не мо же мо из гле да ти 
тек у ско рој бу дућ но сти“. Исто, 86.

43 Исто, 245.

44 Ци тат пре ма: M. Ши шкин, Рус ская Шве й ца рия. Ли те ра тур но-исто ри че ский ку те во ди те ль, Мо
сква, 2006, 67.
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утвр ди др жав ни жи вот, по сле по ста ти ра нин, те га прог на ше, па прог на ше 
му и си на. прог на ше и си на пр вог во ђа, кне за Алек сан дра. Кне за Ми хај ла, 
кад по дру ги пут до ђе на пре сто, уби ше и Бог зна ка ко би и ста ри кнез Ми
лош про шао да је жи вео још ко ју го ди ну. Краљ Ми лан у нај бо љим го ди на ма 
оста ви пре сто из му чен не да ћа ма у уну тра шњој по ли ти ци, из мо рен не сре ћом 
у брач ном жи во ту“.45

Ни ко ла Кр стић ни је до жи вео 29. мај 1903. го ди не, ка да је, за јед но са кра
љи цом, уби јен и мр тав ма са кри ран по след њи Обре но вић, краљ Алек сан дар. 
по сле то ли ких уби ста ва и про го на, уби ство кне за Ми ха и ла, пр вог про све ће ног 
вла да о ца у но во ве ков ној исто ри ји Ср би је, вла да о ца ко ји је про кла мо вао за
кон као нај ви шу во љу („пра во иде под јед на ко с про све том“46) би ло је до вољ но 
за пе си ми зам у по гле ду бу дућ но сти. Ни ко ла Кр стић је знао да је то уби ство 
пред ста вља ло по раз иде је прав не др жа ве и да је зе мља оста ла у бе за ко њу.47 пут 
пре ко кр ви не во ди сло бо ди и на прет ку, већ ти ра ни ји. За кон је услов сло бо
де и на прет ка, ме ра по ли тич ке зре ло сти и ци ви ли зо ва но сти на ро да.48 Овим 
схва та њи ма ду гу је Ни ко ла Кр стић сво је раз у ме ва ње да ле ко се жног зна ча ја и 
по ја ве и суд би не кне за Ми ха и ла.

45 Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 146.

46 Исто, II, 376.

47 „Ми не уме мо да ра ди мо по оној зна чај ној де ви зи кне за Ми хај ла: ’За кон је нај ви ша во ља’. А док 
се не до ђе до то га да се за ко ни по шту ју и да се одр жа ва ју у сво јој пу ној сна зи у сви ма при ли ка ма и 
пре ма сва ко ме, дон де је ба да ва и го во ри ти о за ко ни то сти; дон де не ће би ти и не мо же би ти оси гу ра ног 
прав ног ста ња у пот пу но ме сми слу. Код нас у сви ма пр ли ка ма и код сви ју љу ди над за ко ни ма је ин
ди ви ду ал но ми шље ње. Ни скуп шти не, ни вла де, ни по је ди ни ми ни стри, ни Са вет, па ни са ми су до ви 
не др же се за ко на, но се ста ра ју да пре ма сво ме, не то ли ко схва та њу, ко ли ко пре ма сво јој по тре би 
пре и на че за кон и да га ту ма че по сво јој во љи и сад ова ко, сад она ко“. Исто, IV, 166.

48 “Ме ђу тим, док се код нас не бу де обра зо ва ла пар ти ја ко јој ће би ти глав но да одр жа ва за ко ни тост, 
док на род и по ли ти ча ри на ши не до ђу до то га да уви де да без за ко ни то сти, без по што ва ња и стро гог 
чу ва ња за ко на ме мо же би ти у др жа ви прав но га по рет ка, а без ово га опет да не мо же би ти ни си гур но
сти лич не и имов не, ни пра ве сло бо де, дон де ће сва где све на ше др жав не ин сти ту ци је, па ма оне би ле 
и нај бо ље, има ти ефе мер ну вред ност и тра ја ње при вре ме но јер ће их пр ва на ва ла лич них ин те ре са или 
обо ри ти, или у нај ма њу ру ку из ви то пе ри ти, ис кри ви ти, она ка зи ти. Од ка ко је кнез Ми хај ло по ги нуо, 
ми не има смо вла де за ко ју би се мо гло ре ћи да је би ла чу вар за ко на. Ко ли ко их је год би ло, све су оне 
би ле го то ве да из и гра ју за ко не, па су их и из и гра ва ле” (4. ја ну а ра 1895 – Л.п.). Исто, IV, 222.
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PERSONALITY OF PRINCE MIHAILO OBRENOVIĆ 
ON THE PAGES OF NIKOLA KRSTIĆ’S DIARY

Summary:

nikola Krstić started keeping his diary notes on the last day in 1859, a year after Prince 
Miloš and Prince Mihailo came back from emigration. He stopped writing them on 20th 
august 1896. nikola Krstić’s notes about his private and public life contain significant 
historical facts in depicting portraits of all the Obrenovićs and they represent a particular 
saga about them. Krstić understood very well the situation in Serbia at the beginning of 
the second reign of Prince Mihailo. the country which lagged behind other countries 
in the world, poor and illiterate people, scarce intelligentsia and lack of knowledgeable 
people of firm character represented a huge hurdle for progress. Prince Mihailo’s program 
and reforms were not understood by majority of statesmen, politicians and intelligentsia. 
Support was loud, and resistance latent. the goodnatured Prince paid for what the coun
try missed by his own money: resources, professional staff and institutions. However, 
even the “more reasonable” people lost their illusions that with Prince’s outstanding ambi
tion something could be changed in home affairs. tendencies that prevailed after Prince 
Mihailo was killed in 1868, fortified nikola Krstić in his pessimistic prognoses. at many 
points in his Diary he showed his belief that a path through blood did not lead towards 
freedom, but towards tyranny. With this reasoning nikola Krstić showed his understand
ing of the farreaching significance of the Prince’s comprehensive plans and his tragic 
destiny. 
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ТО МА НИ ЈА ОБРЕ НО ВИЋ И НИ КО ЛА КР СТИЋ

Ап стракт: Днев нич ке за бе ле шке Ни ко ле Кр сти ћа, по ред ве ли ког оби ља по да та ка 
о са мом ауто ру, да ју не пре су шни из вор по да та ка и о ве ћи ни та да шњих лич но сти од 
зна ча ја у Бе о гра ду и Кне же ви ни Ср би ји. До бар пси хо лог и ту мач људ ских по сту па ка, 
сво је прав нич ко ис ку ство је пре нео и у сво је днев нич ке за бе ле шке у ко ји ма до тан чи на, 
не кад чак и до сит ни ча во сти, опи су је све што је би ло ин те ре сант но и  за ни мљи во, пре
ма ње го вом су ду. Због то га су ње го ви днев ни ци из у зе тан из вор у про у ча ва њу жи во та 
То ма ни је Обре но вић, као и ње них по то ма ка. 

Кључ не ре чи: днев ник, Ни ко ла Кр стић, То ма ни ја Обре но вић, те ста мент, Ма на си ја 
(Вла шка).

* * *

Ни ко ла Кр стић је по ред број них дру штве них ве за и при ја тељ ста ва, ус по
ста вио и до бре од но се са по ро ди цом Обре но вић, на ро чи то у вре ме дру ге вла
да ви не кне за Ми ха и ла. За пи се о тим су сре ти ма оста вио је у пе ри о ду од 1860. 
до 1873. го ди не у днев ни ци ма из јав ног и при ват ног жи во та. По го то ву је са 
То ма ни јом Обре но вић одр жа вао и при ват не и по слов не кон так те.1

То ма ни ја (17961881), ћер ка вој во де Ан те Бо ги ће ви ћа, уда ла се 1816. го ди не 
за Је вре ма Обре но ви ћа и са њим у бра ку би ла до ње го ве смр ти 1856. го ди не. 

1 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, Бе о град, 2005; Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и 
јав ни жи вот, II, Бе о град, 2005; Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I, Бе о град, 2005; Н. Кр стић, Днев ник. 
Јав ни жи вот, II, Бе о град, 2006; Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни жи вот, I, Бе о град, 2006; Н. Кр стић, 
Днев ник. При ват ни жи вот, II, Бе о град, 2007.

УДК: 94(497.11)''18'' ; 
929.732:929 Обреновић Т. ;

34:929 Крстић Н.
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из ро ди ла је де ве то ро де це, бли зна ки ње Је ле ну (Јел ку) и Си мо ну (Сим ку), 
Ан ку, Алек си ја, Љу би цу, Ни ко лу, Је ка та ри на, Ста ну и Ми ло ша. Жи ве ли су у 
Шап цу и Бе о гра ду. По сле крат ко трај ног из бе гли штва због су ко ба са Ми ло шем 
1837. го ди не, вра ти ли су се из Вла шке у Бе о град. У то ку Ву чи ће ве бу не Је врем 
се ипак при кло нио Љу би ци и Ми ха и лу, па је мо рао да за јед но са по ро ди цом 
на пу сти Ср би ју. У ве ли кој жур би, у но ћи из ме ђу 6. и 7. сеп тем бра 1842. оти
шао је из зе мље да се у њу ви ше не вра ти. По ро ди цу је сме стио у Вла шку, на 
има ње Ма на си ју, док је он ви ше бо ра вио у Но вом Са ду, Пе шти и Бе чу, где је 
по вео и Ан ку ка ко би на ста ви ла шко ло ва ње. Од 1845. Је врем је стал но жи вео 
у Ма на си ји. Ту је и умро 21. сеп тем бра 1856. го ди не и са хра њен је у цр кви ко ју 
је по ди гао. Ка сни је је То ма ни је ње го ве по смрт не остат ке пре не ла у ма на стир 
ра ко ви цу, где је и са ма са хра ње на 1881. го ди не. 

То ма ни ја се вра ти ла у Ср би ју 1859. го ди не по вев ши са со бом свог уну ка 
Алек сан дра Кон стан ти но ви ћа, Ан ки ног си на. Кр стић је у то вре ме био про
фе сор на Ли це ју, а ка ко је био до бро обра зо ван био је по год на лич ност за 
при ват ног Алек сан дро вог про фе со ра. У је сен те го ди не она је већ раз го ва ра ла 
са Кр сти ћем о то ме, али Алек сан дра је ка сни је ипак упу ти ла у Пе шту, лу те
ран ском све ште ни ку Се ка чу. Са Кр сти ћем се по но во сре ла по чет ком 1860. 
го ди не на сла ви код Јо ва на Бе ли мар ко ви ћа ка да су раз го ва ра ли о обра зо ва њу 
ње ног дру гог уну ка Ми ла на, си на Ми ло ша Обре но ви ћа и Ма ри је Ка тар џи. 
Ме ђу тим, по зив ко ји је оче ки вао ни је усле дио па Кр стић у на ред ном пе ри о ду 
не по ми ње То ма ни ју. 

Тих го ди на на кне за Ми ха и ла све ве ћи ути цај вр ши ла је ње го ва се стра Ан ка. 
Ме зи ми ца сво га оца Је вре ма, би ла је шко ло ва на, али без не ког си сте мат ског 
обра зо ва ња. Ка да је на пу ни ла 21 го ди ну уда ла се за Алек сан дра Кон стан ти но
ви ћа 1842. го ди не, са ко јим је до би ла че тво ро де це. Убр зо по сле ње го ве смр ти, 
ро ди ла је ван брач ну кћер ку са зе том, Јо ва ном Гер ма ном2, му жем сво је ро ђе не, 
та да већ по кој не, се стре. Од 1859. го ди не све ви ше вре ме на про во ди на дво ру 
кне за Ми ха и ла, во ди глав ну реч на свим по се ли ма, ме ша се че сто и у др жав на 
пи та ња. На по се ли ма ко ја су при ре ђи ва на у То ма ни ји ној ку ћи оку пља ли су 
се нај у глед ни ји по ли ти ча ри и дру штве на ели та то га до ба. Та по ро дич на ат
мос фе ра ко ја је кне зу ве ро ват но не до ста ја ла услед че стих и ду гих Ју ли ји них 
од су ства, на кра ју је као ре зул тат има ла јед ну не про ми шље ну и има ги нар ну 
ве зу из ме ђу кне за и Ан ки не ћер ке Ка та ри не. Мо гућ ност тог бра ка оспо ра ва ли 
су сви, од цр кве до кне же вих са вет ни ка. Ни Кр стић ни је имао бо ље ми шље ње 
о тој ве зи. То ком 1864. го ди не на дао се да ће се кне ги ња вра ти ти у зе мљу и 
по но во по че ти су пру жнич ки жи вот са Ми ха и лом.

У ме ђу вре ме ну је Кр стић 1862. го ди не на пу стио Ли цеј, па је јед но вре ме 
био на чел ник По ли циј ског оде ље ња Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, а од 
1865. го ди не члан Ка са ци о ног су да. Кра јем ок то бра 1865. То ма ни ја га је по сле 

2 Јо ван Гер ман (1818–1838), муж То ма ни ји не ћер ке Си мо не – Сим ке (1818–1838).
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ду го вре ме на по но во по зва ла у по се ту. То је у ства ри био увод у јед ну ва жну 
ми си ју ко ју је Кр стић до био лич но од кне за Ми ха и ла. Пред Ми тров дан 1865. 
го ди не по зван је код кне за ко ји га је пи тао да ли би хтео да иде у Вла шку ка ко 
би се упо знао са ста њем не ких суд ских про це са про тив То ма ни је. Суд ски спор 
се ти цао има ња ко ја је Је врем Обре но вић имао у Вла шкој и ко ја су на сле ди ли 
То ма ни ја и њи хов син Ми лош. Је врем је по угле ду на свог бра та Ми ло ша, али 
и дру гих срп ских пр ва ка, ку пио зе мљи шни по сед у Вла шкој.  Вла сте лин ски 
по се ди су би ли и до бар из вор при хо да, али и си гур но уто чи ште у по ли тич ки 
не мир ним вре ме ни ма. Је вре мов по сед, Ма на си ја, на ла зи ла се у обла сти Ја ло
ми та. Ка ко се име Ма на си ја, ве ро ват но да то по име ну ма на сти ра, по ми ње пр ви 
пут 1827. ве ру је се да је већ та да има ње би ло у ње го вом по се ду. Је врем је на 
том има њу по ди гао ко нак, а у цен тру се ла и цр кву ко ја је по све ће на Ваз не се
њу Го спод њем. Је вре мо ви по том ци су та ко ђе има ли по се де у Вла шкој. Ћер ка 
Ан ка је уда јом по ста ла вла сни ца има ња Ал бе шти, док је унук Ми лан од мај ке 
Ма ри је Ка тар џи на сле дио има ње у бли зи ни На ра ше шта, свог род ног ме ста.3

Је вре мо ва има ња у Вла шкој су на сле ди ли То ма ни ја и син Ми лош. Ка да је 
Ми лош 1861. пре ми нуо у Бе о гра ду ис по ста ви ло се да је ве ли ки део има ња 
за ду жен, а ра чу ни у ве ли ком не ре ду. По ред то га што је То ма ни ја већ има ла 
овла шће не адво ка те ко ји су у Бу ку ре шту на вод но оба вља ли ње не по сло ве, 
кнез Ми ха и ло је ипак ан га жо вао и Ма га зи но ви ћа и Ми шу Ана ста си је ви ћа да 
ис пи та ју на чин во ђе ња суд ског про це са. Кр сти ћа је, као ис ку сног прав ни ка, 
за мо лио да им у то ме по мог не. Ни ко ла Кр стић је убр зо кре нуо на пут и већ 8. 
но вем бра 1865. је био у Бу ку ре шту, где је био сме штен у ку ћи срп ског аген та 
Ма га зи но ви ћа. 

Ка ко је Ми лош био га лан тан ка ва љер, љу би тељ коц ке и же на, ра спи ку ћа, 
да се има ње не би про да ло због ду го ва, по зај ми це су из ми ри ва ли не ке кнез 
Ми лош, а не ке Јо ван Гер ман, Сим кин муж. Ду го ви су ис пла ћи ва ни јед ним 
де лом и из при хо да са има ња. Да би се оси гу ра ла зе мља од на сил не про да је, 
То ма ни ја и Ми лош су има ње пре пи са ли Ми ла ну, Ми ло ше вом си ну. Ме ђу тим, 
по ве ри о ци су хте ли да уни ште Је вре мов те ста мент и да за тим про да јом це ло
куп ног има ња под ми ре ду го ве. ис по ста ви ло се да је ве ли ки део ду го ва ла жан, 
за сно ван на ан ти да ти ра ним обли га ци ја ма. иако је То ма ни ја на апе ла ци о ном 
су ду из гу би ла пар ни цу, Ка са ци о ни суд је по ни штио ову пре су ду. Кр стић је 
био за па њен не мар но шћу и То ма ни је, али и це ле по ро ди це ко ја је до зво ли ла 
да пар ни ца ско ро про пад не, а има ње се про да за дуг. При том се че сто жа лио 
на под ми тљи вост су ди ја, а не по зна ва ње ру мун ског је зи ка је за ње га би ла ве
ли ка пре пре ка: „По сле све га овог ла ко је раз у ме ти да ни сам до шао ни на лак, 
ни на при ја тан по сао.“4 

3 В. По по вић, Срп ски по се ди у Ру му ни ји у 19. ве ку, Збор ник ра до ва На род ног му зе ја, V, Ча чак, 1974, 
29–52.

4 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, I, 208.
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Кр стић је из Бу ку ре шта ре дов но оба ве шта вао То ма ни ју о то ку по сло ва 
ко је је за њу оба вљао. Ме ђу тим, упут ства је до би ја од кне за Ми ха и ла ко ме 
је слао ис црп не из ве шта је. Је дан од нај ве ћих про бле ма био је про на ћи Је вре
мов те ста мент. Због то га је Кр стић и од То ма ни је и од кне за тра жио пи сме но 
овла шће ње, али га ни је до био. из гле да да је кнез Ми ха и ло у исто вре ме ка да се 
кон сул то вао са Кр сти ћем, одр жа вао и пре пи ску са Ми шом Ана ста си је ви ћем, 
да ју ћи му дру га, ши ра овла шће њи ма. Кр стић је у пи сми ма кне зу био искрен 
на во де ћи да се има њем га здо ва ло ло ше и да је на чи ње на ве ли ка ште та. Та ко ђе 
је за ме рао То ма ни ји ко ја се за ду жи ва ла на ра чун при хо да од има ња, али је и 
не ра ци о нал но про да ва ла по је ди не де ло ве иако на то ни је има ла пра во. Сам је 
ис ти цао да ће се мо жда та ко искре ним из ве шта ји ма за ме ри ти Ан ки и То ма ни
ји, па мо жда и са мом кне зу, а при бо ја вао се и мо гу ћих ин три га. Че сто се чу дио 
То ма ни ји ној се бич но сти, јер је је ди но за ни ма да за шти ти сво је ин те ре се, а не 
бри не мно го о на след ству свог уну ка Ми ла на. Кр стић ве о ма до бро опи су је 
ли ко ве са ко ји ма се су сре ће, не кад ма ло пре те ра но, али пре ма сва ко днев ним 
си ту а ци ја ма до ча ра ва и њи хов ка рак тер. Та ко за кне за Ми ха и ла ка же да је чо
век ко ји се те шко од лу чу је и да му је по треб но мно го вре ме на да од ва же сво је 
од лу ке. Кр стић је об и шао и има ње Ма на си ју и кон ста то вао је да је ру ко во ђе ње 
овим има њем би ло ка та стро фал но. 

По сле мно гих ин си сти ра ња, у ја ну а ру су из Бе о гра да сти гла пу но моћ ја али 
на име Ми ше Ана ста си је ви ћа. Кр стић је очи глед но био по го ђен ти ме што 
пу но моћ ја ни су на ње го во име, иако то не за пи су је. Су је тан и ина че вр ло ди
рек тан, чак и па трон ски на стро јен, мо ра да је сво јим то ном не ко га по го дио 
или дир нуо у не ке по сло ве ко је су То ма ни ја и Ан ка ра ди ле тај но и од кне за. 

из Бу ку ре шта се вра тио 6. фе бру а ра 1866. и од мах је уве че оти шао у по
се ту кне зу. Кр стић му је искре но ис при чао све што је ви део, али су раз го вор 
пре ки ну ли ка да су сти гле То ма ни ја и Ан ка, што на во ди на по ми сао да је и 
Ми ха и ло сум њао да су њих две не што кри шом ра ди ле на сво ју ру ку и без ње
го ве са гла сно сти. Кнез је Кр сти ћа по звао да до ђе и на ред ног да на, а све што 
је кне зу ис при чао Кр стић је дао и у пи са ној фор ми. Убр зо на кон то га Ан ка је 
и са ма оти шла у Вла шку.

То ком мар та је при ве ден кра ју и раз вод Ми ха и ла и Ју ли је. Кр стић је на ста
вио и да ље да да је са ве те и ак тив но уче ству је у ре ша ва њу суд ских пар ни ца. 
То ма ни ја је чак по ми ња ла и мо гућ ност да се по ста ви у Бу ку ре шту стал ни аг
ент, прав ник ко ји би над гле дао ка ко се пар ни це во де. По ред овог име но ва ња, 
То ма ни ја и Ан ка су у не ко ли ко на вра та по ми ња ле и ме сто ми ни стра прав де за 
Кр сти ћа, ве ро ват но са мо ла ска ју ћи ње го вој су је ти. Од сре ди не мар та Кр стић 
је при хва тио и да под у ча ва Ан ки ну ћер ку Ка та ри ну. Ни је имао ле по ми шље ње 
о до та да шњем Ка та ри ни ном обра зо ва њу. Оно је би ло оскуд но, што је зна ла 
и Ан ка ко ја му је из Ор ша ве по сла ла пи смо у ко ме га мо ли да јој «ште ди кћер 
у по чет ку, да се не за сти ди, па да не из гу би ку раж и ене ги ју.» Кр стић је да ље 
за бе ле жио: «Чуд но ва то је ка ко је на пу ште на. Ско ро ништ не зна. Хр ђа во чи та, 
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не мач ки стра хо ви то хр ђа во го во ри, од ра чу на не зна ни нај о бич ни је ства ри 
 не зна ни про сто са би ра ње, а исто та ко не зна ни ге о гра фи је, а ја мач но ни хи
сто ри је. Уз то је стра хо ви то не раз ви је на. То је пра во де те, ма да јој је 16 го ди не, 
као што ми са ма ре че. На дам се да не ћу има ти отуд ни ка квих не при ли ка, ал 
ћу се, ме ђу тим, ста ра ти да тај по сао од се бе од ба цим.“5

То ком ле та је Кр стић по чео да се при пре ма за пут у Бу ку решт али је на кра
ју Ан ка ипак оти шла са ма. По вод за овај пут је би ла смрт Јо ве Гер ма на ко ји је 
Ан ки и ћер ки Сим ки оста вио ле по има ње. По чет ком сеп тем бра Ан ка је до ве ла 
Сим ку у Бе о град, на оп ште згра жа ва ње и не го до ва ње око ли не. Уз то је на ред
не, 1868. го ди не Ан ки на иде ја да се кнез оже ни Ка та ри ном по ста ла јав на, али 
и узрок по ро дич них су ко ба. Кне же ва се стра Пер ка је би ла про тив то га, као и 
То ма ни ја, али њи хо во ми шље ње ни је мно го ути ца ло на Ан ку.

Сле де ћи днев нич ки за пи си се ти чу по ги би је кне за Ми ха и ла, ко га је Кр
стић ве о ма по што вао и по ред ло шег ми шље ња о ње го вом брач ном из бо ру. 
Не по сред но по сле кне же ве по ги би је Ка са ци о ни суд је, на пред лог То ма ни
је, иза брао ту то ре ма ло лет ном кне зу Ми ла ну  Стев чу Ми ха и ло ви ћа, Ђор ђа 
Це ни ћа и ра ди во ја Ми лој ко ви ћа. Кр стић је био не за до во љан овим из бо ром, 
али то ни је мо гао јав но да ка же. За то је по ста вио пи та ње од но са Ка са ци о ног 
су да и ту то ра, тј. да ли ће се они тре ти ра ти као и дру ги ту то ри и да ва ти су ду 
из ве шта је о свом ра ду и ко ме ће би ти од го вор ни. То је по кре ну ло же сто ку 
рас пра ву, а ни ко ни је знао од го вор. У исто вре ме То ма ни ја је же ле ла да Кр
стић по ста не ту тор Ка та ри ни и Алек сан дру, Ан ки ној де ци, за јед но са Мо јом 
Га ври ло ви ћем, ста рим Кр сти ће вим при ја те љем. Већ 13. ју на је од Па це ка до
био по дроб не по дат ке о Ан ки ној имо ви ни. Код Ми ше Ана ста си је ви ћа је би ло 
де по но ва но 30.000 фо рин ти ко је је Ан ка до би ла про да јом де ла му же вље вог 
има ња. Та ко ђе је по се до ва ла има ње Ал бе шти, др жав не обли га ци је Вла шке и 
ку ћу у Бе о гра ду. Кр стић се 15. ју на у су ду из ја снио да при хва та ту тор ство над 
Ка та ри ном и Алек сан дром, да би се на кра ју при хва тио ту тор ства и над Сим
ком. По пи си ва ње Ан ки ног има ња је за вр шио 9.ју ла  и уско ро је Ан ки ну ку ћу 
пре дао То ма ни ји на упра ву. Том при ли ком је за пе ча тио сан дук са сре бром и 
ку ти ју са дра го це но сти ма. иако су пр во бит но раз ми шља ли да Алек сан дра 
да ју у вој ску код Бла знав ца, он је ипак упу ћен у ино стран ство на шко ло ва ње. 
У ок то бру је Кр стић код То ма ни је упо знао и мла дог кне за Ми ла на.

Ни је био оду ше вљен ве шћу да је Ка та ри на већ кра јем ок то бра уда је за Бла
знав ца, на ро чи то што ње га и Мо ју Га ври ло ви ћа, као ту то ре ни ко ни је пи тао 
ни ти по звао на вен ча ње. Због ове увре де хтео је да се од рек не и ту тор ства над 
Сим ком. Бла зна вац се оже нио са Ка та ри ном, али је пре у зео и све То ма ни ји не 
по ро дич не по сло ве. Кр стић је сма трао да је Ми ли во је у то ме био ко рек тан и 
по штен, па је чак пла тио и све тро шко ве за Ка та ри ни ну опре му ко ју је То ма
ни ја на ру чи ла из Бе ча, а за тим по Бе о гра ду тра жи ла па ре на за јам ка ко би је 

5 Н. Кр стић, При ват ни жи вот, I, 286.
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пла ти ла. Бла зна вац је у раз го во ру са Кр сти ћем из ра зио бо ја зан да ће Алек
сан дар сво је има ње бр зо по тро ши ти, па је хтео да за јед но на ђу не ки на чин да 
га у то ме спре че. Ме ђу тим, суд је Алек сан дра про гла сио за на след ни ка и ти ме 
по ква рио све ра чу не и Кр сти ћу и Ми ли во ју. Од та да је Кр стић ре ђе ишао код 
Бла знав ца и То ма ни је, али је остао њи хов по ве ре ник за по сло ве око има ња у 
Вла шкој, где је опет пу то вао у мар ту 1870. и у ле то 1872. го ди не. 

То ком 1870. и 1871. че сто се до пи си вао са Сим ком ко ја му је пи са ла на не
мач ком, а он се бри нуо да ће за бо ра ви ти срп ски је зик. Њу је об и шао и у ле то 
1871. го ди не ка да је пу то вао у Пе шту, а за тим про ду жио и до Бе ча. По сле смр ти 
Бла знав ца, у ле то 1873. го ди не, То ма ни ја и Ка та ри на су оти шле у Беч, а Сим ка 
се у сеп тем бру вра ти ла у Бе о град. Кр стић је по сле то га, као ту тор, оти шао у 
Беч да под ми ри ра чу не у ин сти ту ту у ко ме се шко ло ва ла. 

Кр стић ни је мно го ни во лео ни це нио То ма ни ју. Че сто је кри ти ко вао ње ну 
се бич ност, опо ро за кљу чу ју ћи ка ко је над жи ве ла го то во це ло куп ну по ро ди
цу. Јед ном при ли ком је у шет њи са Па це ком ко ји је ци ти рао ла тин ску из ре ку: 
„За шта се не ко огре ши, за то би ва и ка жњен“, од мах по ми слио на То ма ни ју 
и кне за Ми ха и ла. Пре ма Кр сти ћу, То ма ни ја је на вод но ку мо ва ла дав ној ве зи 
из ме ђу Ми ха и ла и сво је ћер ке Ка ти ца, ко ја је са њим и за не ла, а за тим умр ла. 
Сам кнез је за тим стра дао због дру ге Ка ти це  Ка та ри не.6 Ни је имао ле пих ре
чи ни за Ан ку, а ни за Ка та ри ну. Чи ни се да је Кр стић у јед ном тре нут ку га јио 
на ду да ће се оже ни ти Ан ки ном ван брач ном ћер ком Сим ком, али се то ни је 
де си ло. За бри ну то је пи сао о Алек сан дру Кон стан ти но ви ћу, Ан ки ном си ну, за 
ко га ка же да је ла ко ми слен и да ће про ћер да ти има ње. исто ми шље ње је имао 
и о мла дом кне зу Ми ла ну, за ко га је сма трао да му без раз ло жно тро ше ње мо же 
пре ћи у на ви ку, по го то ву сто га што му је и отац био та кав. 

Кр стић је сво јим про ниц љи вим по гле дом и пе ром ус пео да за пи ше и оста ви 
за бу дућ ност је дан ве о ма до бар кро ки То ма ни је и ње них по то ма ка. Тра ги ка 
Обре но ви ћа је мо гла већ и та да да се на слу ти, а Кр стић је то успе вао да раз у ме 
и оштро ум но за кљу чи.

6 Н. Кр стић, При ват ни жи вот, II, 253.
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TOMANIJA OBRENOVIC AND NIKOLA KRSTIC

Summary:

In his rich life experience nikola Krstić made acquaintances and friends with a whole 
gallery of personalities not only in belgrade and Serbia, but beyond Serbian borders as 
well. Curious and friendly, pleasant and eloquent, he was especially interesting conver
sationalist in female company. His observations about particular personalities provide 
answers to questions which were most difficult for historians, and these were questions 
about character, everyday habits, daily rituals and characteristics of each type. therefore, 
his notes were significant in bringing to light the personality and character of certain 
members of the Obrenović family, especially tomanija Obrenović about whom there are 
few direct documents. tomanija Obrenović (17961881), though she was a secondary 
person in their family, was present in all important events, all crises, but also honours that 
came with the Obrenovićs. She had her personal opinion about everything, and she had 
influence on her family members, husband Jevrem, daughter anka, grandson Milan, the 
prince of Serbia. However, we can draw only indirect conclusions about her own life, for 
there is a lack of sources. therefore, diaries of nikola Krstić give us an exceptional piece 
of evidence about one part of tomanija’s life.





Мр Јелена Пауновић-Штерменски
истраживач сарадник
Филозофски факултет, Београд
jpaunovi@f.bg.ac.rs

НИ КО ЛА КР СТИЋ О ФИ ЛИ ПУ ХРИ СТИ ЋУ*

Ап стракт: Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа као ме мо ар ски исто риј ски из вор да је увид у 
жи во те мно гих углед них лич но сти Ср би је. Јед на од њих је и Фи лип Хри стић (1819 
– 1905) – се кре тар кне за Ми ло ша, др жав ни са вет ник, ка пу ће ха ја у Ца ри гра ду, пред
сед ник пр ве вла де кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, ми ни стар про све те, по сла ник у Бе чу 
и Лон до ну и гу вер нер На род не бан ке Ср би је. Као пред став ник срп ске др жав не ели те, 
ко ји је оста вио тра га у дру штве ној и по ли тич кој исто ри ји Ср би је, на шао је сво је ме сто 
и у за пи си ма Ни ко ле Кр сти ћа. Ни ко ла Кр стић је при ли ком сво јих опа жа ња ве за них за 
Фи ли па Хри сти ћа по себ но ис ти цао да је Хри стић до на ве де них по ло жа ја сти зао пре ко 
по ро дич них ве за. Фи лип Хри стић је био је дан од зе то ва Ха џи То ме, бо га тог срп ског 
тр гов ца и при пад ник углед не по ро ди це Ха џи то ми ћа. Ни ко ла Кр стић, иако успе шан 
др жав ни слу жбе ник ни је по се до вао ја ке по ро дич не ве зе, што му је сме та ло у ка ри је ри. 
Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа се, због то га, мо же ока рак те ри са ти као су бјек тив ни исто риј
ски из вор, као и сви остали из во ри ме мо ар ске при ро де. Ипак ка сни је у жи во ту, Кр стић 
ни је мо гао да за не ма ри Хри сти ће ва до стиг ну ћа и као ис ку сни ме мо а ри ста пре по ру чио 
му је да за бе ле жи сво ја се ћа ња. Фи лип Хри стић је, или због пре по ру ке Ни ко ле Кр сти ћа 
или за то што је и сам до шао до истог за кључ ка, за пи сао сво је успо ме не. Ти ме је срп ска 
исто ри о гра фи ја обо га ће на још јед ним из во ром ме мо ар ске при ро де ко ји омо гу ћа ва ис
тра жи ва чу да упо зна срп ско дру штво и по ли ти ку 19. ве ка.

Кључ не ре чи: Фи лип Хри стић, пред сед ник вла де, спе ци јал ни иза сла ник у Бри та
ни ји, ми ни стар про све те, др жав ник, ме мо а ри, успо ме не.

* Рад на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Срп ска на ци ја – ин те гра тив ни и дез ин те гра тив ни про це си (Ев. бр. 177014)

УДК: 94(497.11)''18'' ; 
32:929 Христић Ф. ;

34:929 Крстић Н.
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* * *

Уло га Фи ли па Хри сти ћа у жи во ту Кне же ви не Ср би је још увек ни је до вољ
но ис тра же на. У др жав ној слу жби на ла зио се на ве ли ком бро ју раз ли чи тих 
по ло жа ја од пред сед ни ка вла де, по сла ни ка, ми ни стра про све те па до гу вер
не ра На род не бан ке Ср би је. У Днев ни ку Ни ко ле Кр сти ћа, мо же се на ћи до ста 
по да та ка о жи во ту и ра ду Фи ли па Хри сти ћа јер је он био углед на лич ност из 
кру га бе о град ске ин те ли ген ци је. 

Фи лип Хри стић се шко ло вао у Фран цу ској за јед но са Јо ва ном Ма ри но ви
ћем1 и Кон стан ти ном Ни ко ла је ви ћем2. Ме ђу тим сво је шко ло ва ње је за по чео 
у Ср би ји, за вр шио је Ли цеј, док се шко ла на ла зи ла у Кра гу јев цу 1836. го ди не. 
Кнез Ми лош је ула гао у шко ло ва ње бу ду ће срп ске ели те. по ње го вом на ре ђе њу, 
сви ђа ци Ли це ја, па и Фи лип Хри стић, су ка да се отво ри ла вој на шко ла у по жа
рев цу 1838. го ди не, на ста ви ли у њој шко ло ва ње. За вре ме дру гог На ме сни штва 
1868 – 1872. го ди не,  Хри стић је же лео да на ста ви шко ло ва ње у ино стран ству. 
На ме сни ци су одо бри ли мол бу за шко ло ва ње де сет мла ди ћа о тро шку др жа ве. 
Фи лип Хри стић је сво је да ље шко ло ва ње на ста вио у Бе чу где је учио не мач ки 
је зик и упи сао фи ло зо фи ју а за тим је пре ме штен у па риз где је на ста вио да 
сту ди ра пра ва 1842. го ди не. Док то ри рао је на Сор бо ни 1848. го ди не.3

Као по че так ка ри је ре Фи ли па Хри сти ћа мо же се узе ти по ло жај се кре та ра 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа у вре ме ње го ве дру ге вла да ви не (1858 – 1860.) 
Иако у го ди на ма, кнез Ми лош ни је био лак за са рад њу и да ље се пре ма сво
јим под ре ђе ни ма од но сио де спот ски. Де ша ва ло се да Хри стић за сво је гре шке 
до би је озби љан пре кор јер је по ку ша вао да кне зу при кри ве но на мет не сво ја 
де мо крат ска на че ла, ко ја је сте као то ком свог шко ло ва ња у европ ским зе мља
ма – „мо ре, ти си хтео ме не да на у чиш и да ми пре ба циш, ка ко ни је тре ба ло 
да ја на чел ни ка ка зним, да је то про тив Ва ших по пиш.... за ко на, и да је тре ба ло 
ми ни стар то да учи ни, а не ја. Чу јеш ли, мо ре, упам ти ово, во лео сам те, као 
мо је де те, али ћеш ми би ти цр њи од ђа во ла, ако се још ко ји пут усу диш да ме 
учиш ка ко тре ба по ва шим за ко ни ма да ра дим.“4

Ни ко ла Кр стић пр ви пут по ми ње Фи ли па Хри сти ћа у вре ме кад је иза бран 
за пред сед ни ка пр ве вла де Ми ха и ла Обре но ви ћа. Ни ко ла Кр стић о Фи ли пу 
Хри сти ћу ка же – „мек чо век, без ја чег ка рак те ра, без свог прав ца, без сво јих 

1 Јо ван Ма ри но вић (1821–1893) др жав ник; ми ни стар фи на на си ја 1856–1857, члан Са ве та од 1860, 
пред сед ник Са ве та 1861–1873, пред сед ник вла де и ми ни стар спољ них по сло ва 1873–1874, по сла ник 
Ср би је у па ри зу 1878–1889.

2 Кон стан тин Ни ко ла је вић (1821–1877) по ли ти чар и исто ри чар, ми ни стар уну тра шњих по сло ва 
1856–1858.

3 Би о гра фи ја Фи ли па Хри си ти ћа, Ар хив Срп ске ака де ми је на у ке и умет но сти, бр. 7380/52.

4 Ф. Хри стић, Мо је де тињ ство и пр во шко ло ва ње, Ру ко пи сно оде ље ње На род не би ли о те ке, Р 373/ 
1–7.



127Јелена пауновићШтерменски, Никола Крстић о Филипу Христићу

ми сли. Та кав је чо век до бар да слу ша, али не да зе мљу пред ста вља, да кне зу да је 
са ве те и да му по ма же зе мљом упра вља ти.“5 Сло бо дан Јо ва но вић да је сли чан 
опис: „Фи лип Хри стић био је је дан од нај мла ђих, нај о бра зо ва ни јих, нај у гла
ђе ни јих би ро кра та Ка ра ђор ђе ви ћев ске вла де, вр ло упо тре бљив за двор ску 
слу жбу и ди пло мат ске ми си је; је дан ма ли и спре тан чо век, са фи ном жен ском 
ко жом и жи вим али пла шљи вим по гле дом: ви ше је био на лик по чи сто ти и 
от ме но сти сво је но шње на јед ног стра ног ди пло ма ту не го на јед ног „оте че стве
ног по пе чи те ља“.6 Др жа ва је шко ло ва ла Фи ли па Хри сти ћа са ци љем да за у зме 
ви со ке по ло жа је у др жав ној слу жби. На За па ду је сте као уч ти вост и ма ни ре 
ко ји су упа да ли у очи у Ср би ји и из два ја ли га од оста лих др жав них чи нов ни ка. 
Ње го ва лич ност од го ва ра ла је ре фор ма тор ским на ме ра мам кне за Ми ха и ла на 
по чет ку ње го ве вла да ви не. Хри стић је сте као по ве ре ње кне за Ми ха и ла још у 
де тињ ству јер су за јед но од ра сли на дво ру кње ги ње Љу би це.7

Ни ко ла Кр стић да је ло шу оце ну ра да Хри сти ће вог мин стар ства 1861/1862 
го ди не. За ме ра му да је тај по ло жај сте као пре ко по ро дич них и при ја тељ ских 
ве за. Тај став Кр стић ће за др жа ти до кра ја Днев ни ка, при ли ком ско ро сва ког 
за пи са по све ће ног Фи ли пу Хри сти ћу. Као зет Ха џи То ме8 Хри стић је за и ста 
при па дао јед ној од нај у глед ни јих по ро ди ца у Ср би ји. Јо ван Ри стић9, на ме
сник, био је дру ги зет Ха џи То мин као и Ра ди во је Ми лој ко вић10, ми ни стар 
уну тра шњих де ла и Ан то ни је Бо ги ће вић11, кне жев ађу тант. Сви су они би ли 
при пад ни ци бо га те по ро ди це Ха џи – То ми ћа.12

Ова вла да је са ста вље на да би по ми ри ла стран ке у Ср би ји ме ђу тим са ми 
чла но ви вла де ни су би ли у до брим од но си ма. Је врем Гру јић13 се ни је сла гао са  
Фи ли пом Хри си ти ћем и Ни ко лом Хри сти ћем. Вла да је би ла из ме ње на у ју ну 
1861. го ди не ка да је Гру јић ис ту пио из вла де. Хри сти ће ва вла да је при пре
ми ла одр жа ва ње пре о бра жен ске скуп шти не и Хри стић је остао на по ло жа ју 

5 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I, при ре ди ли М. Ја го дић и А. Ву ле тић, Бе о град, 
2005, 133.

6 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, Бе о град, 1933, 157–159.

7 Би о гра фи ја Фи ли па Хри си ти ћа, Ар хив Срп ске ака де ми је на у ке и умет но сти, бр. 7380/52.

8 Ха џи То ма (1796–1885)  бе о град ски ве ле по сед ник и тр го вац.

9 Јо ван Ри стић (1831–1899) др жав ник, на чел ник у Ми ни стар ству уну тра шњих де ла 1861, ди пло
мат ски агент Ср би је у Ца ри гра ду 1861–1867, пред сед ник вла де 1867, 1873, 1875, 1876–1880, 1887, члан 
На ме сни штва кне зу Ми ла ну 1868–1872. и кра љу Алек сан дру Об ре но ви ћу 1889–1893.

10 Ра ди во је Ми лој ко вић (1832–1888), се кре тар ми ни стар ства прав де 1861, пред сед ник Ми ни стар
ског са ве та и ми ни стар уну тра шњих де ла 1868–1872, 1876 – 1879, 1880, ми ни стар прав де 1875.

11 Ан то ни је Бо ги ће вић (1838–1916) ар ти ље риј ски ка пе тан, ге не рал 1887, ми ни стар вој ни 1892–1893, 
члан Др жав ног са ве та 1894–1903.

12 С. Јо ва но вић, Вла да  Ми ла на Обре но ви ћа, I, Бе о град, 1934, 152–161.

13 Је врем Гру јић (1826–1895), по ли ти чар, ли бе рал, по моћ ник ми ни стра прав де фе бру ар/март 1860, 
вр ши лац ду жно сти ми ни стра прав де март/април 1860, ми ни стра прав де но вем бар 1860 – ју ли 1861, 
члан Ве ли ког су да 1861–1864, ми ни стар уну тра шњих де ла 1875, ми ни стар прав де 1876–1878. 
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пред сед ни ка влaде до по чет ка ње ног за се да ња.14 Ми ни стар ство се рас па ло у 
де цем бру 1861. го ди не. Мо жда је Фи лип Хри стић за и ста био су ви ше слаб чо век 
да но си Ми ха и лов ре жим.15 У Днев ни ку Кр стић на во ди да је бив ши пред сед ник 
вла де, Фи лип Хри стић, из гу био и по ве ре ње кне за и свих стра них кон зу ла ко ји 
су на кра ју од би ја ли чак и да раз го ва ра ју с њим.16 Фи лип Хри стић ни је ус пео 
да одр жи сло гу ме ђу ми ни стри ма и до бре од но се са кон зу ли ма га рант них си
ла, по го то во са ру ским ди пло ма том. Кнез је од у стао од са рад ње са ли бе ра ли ма 
и са ста вио кон зер ва тив ну вла ду на че лу са Га ра ша ни ном 21. де цем бра 1861. 
го ди не.17

Ова кав став Ни ко ле Кр сти ћа опо врг нут је у вре ме ми си је Фи ли па Хри сти
ћа, и кње ги ње Ју ли је18 у Ве ли кој Бри та ни ји 1863. го ди не. То је би ло пр ва ва жно 
ди пло мат ско за ду же ње ко је је по ве ре но овом мла дом др жав ни ку. Од бра на 
срп ских пра ва у ен гле ском пар ла мен ту по сле бом бар до ва ња Бе о гра да 1862. 
го ди не, и за до би ја ње про др шке бри тан ског јав ног мње ња и ен гле ске ари сто
кра ти је, би ли су за Кне же ви ну глав ни циљ овог иза слан ства.19 

Бом бар до ва ње Бе о град ске ва ро ши из твр ђа ве по сле не ми ра ко ји су иза зва
ни због уби тва срп ског де ча ка уз не ми ри ло је европ ску ди пло ма ти ју. Ср би су 
бом бар до ва ње сма тра ли као пред знак ра та са Тур ци ма. Кнез Ми ха и ло ко ји је 
оби ла зио уну тра шњост зе мље вра тио се у Бе о град, за вео ван ред но ста ње уз 
одо бре ње Са ве та и про гла сио рат но ста ње. Ди пло мат ска кон фе рен ци ја са зва на 
у Кан ли џи 1862. го ди не спре чи ла је су коб Ср ба и Ту ра ка. Ср би су овај мо ме нат 
ис ко ри сти ли да оспо ре при су ство тур ских гар ни зо на у гра до ви ма. Кан лич ка 
кон фе рен ци ја је од лу чи ла да се из гра до ва по ву ку са мо тур ски ста нов ни ци 
а не и вој ска, да се по ру ше тур ске твр ђа ве Со ко и Ужи це а да тур ске твр ђа ве 
на ре ка ма – Ша бац, Бе о град, Сме де ре во, Фе ти слам оста ну у тур ским ру ка ма. 
Ср би ји је на ло же но и сма ње ње бро ја на род не вој ске. Ства ра ње на род не вој ске 
ни је осу је ће но Кан лич ком кон фе рен ци јом али се Тур ска тру ди ла да спре чи 
ње но на о ру жа ва ње. Ни Тур ска ни Аустри ја ни су до пу шта ле увоз оруж ја у Ср
би ју. Оруж је се мо гло на ба вља ти са мо пре ко Ру му ни је, че му се пор та та ко ђе 
ус про ти ви ла. 20

Кнез Ми ха и ло је, на су прот оче ки ва ња Ни ко ле Кр сти ћа, по но во ука зао по
ве ре ње Фи ли пу Хри сти ћу ка да је за јед но са њим у Ве ли ку Бри та ни ју по слао и 

14 Вла де Ср би је 1805–2005, уред ник Р. Љу шић, Бе о град, 2005 100–101. 

15 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 160–162.

16 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, при ре ди ли М. Ја го дић и А. Ву ле тић, Бе о град, 
2005, 191.

17 Исто, 85–91. 

18 Кње ги ња Ју ли ја Ху ња ди – Обре но вић (1831–1919), же на кне за Ми ха и ла.

19 Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, Спољ на по ли ти ка Ср би је за вла де кне за Ми ха и ла, Бе о град, 1963, 168–172.

20 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 336–347.
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сво ју су пру гу кње ги њу Ју ли ју.21 То ком бо рав ка у Бри та ни ји, Фи лип Хри стић је 
био у кон так ту са ен гле ским по ли ти ча ри ма и об ја вио Лон до ну 1863. го ди не две 
бро шу ре на ен гле ском је зи ку – The Ser bo – Tur kish Qu e sti on и The Ca se of Ser bia 
и мно штво чла на ка у бри тан ској штам пи. Ове пу бли ка ци је су има ле за циљ 
да об ја сне од но се из ме ђу Ср би је и пор те и на из ве стан на чин окри ве пор ту 
за бом бар до ва ње Бе о гра да, иако је ко на чан став Кон фе рен ци је у Кан ли џи, уз 
ве ли ки при ти сак Бри та ни је, био да је Ср би ја иза зва ла пор ту. Кнез Ми ха и ло је 
при пре мао те рен за пре у зи ма ње утвр ђе них гра до ва на те ри то ри ји Ср би је од 
Ту ра ка и знао је да му је Ве ли ка Бри та ни ја нај о збиљ ни ји про тив ник за оства
ри ва ње овог пла на. Бро шу ре су из ра жа ва ле срп ске ста во ве – да твр ђа ве не ма ју 
ви ше од ко га да шти те Тур ску, је ди не ко је би мо гле да на пад ну Цар ство из тог 
прав ца, су би ле Аустри ја, нај при род ни ји и стал ни са ве зик пор те и Ср би ја, 
вер ни ва зал Тур ске, ко ме би би ло са свим без бед но по ве ри ти од бра ну ових 
утр ђе ња. Труд ко ји је Тур ска ула га ла да за др жи утвр ђе не гра до ве у сво јој вла
сти до ка зу је да је Ср би ју сма тра ла за не при ја те ља. Због то га не тре ба кри ви ти 
Ср би ју што се на о ру жа ва, без об зи ра на га ран ци ју Ве ли ких си ла. Кнез Ми ха
и ло ни је ор га ни зо вао др жав ну вој ску већ је, уз одо бред ње На род не скуп шти
не, офор ми но срп ску на ци о нал ну ми ли ци ју да би оси гу рао без бед ност сво је 
ауто ном не Кне же ви не.22 За кљу чак бро шу ре The Ser bo – Tur kish Qu e sti on је да 
је на Евро пи а пре све га на Ен гле ској да пре су ди из ме ђу Тур ске и Ср би је – ко ја 
од ове две стра не во ди по ли ти ку ко ја је не пра вед на, не ло јал на и осва јач ка.23 

У Днев ни ку Ни ко ла Кр стић на во ди да је, по зах те ву Ни ко ле Хри сти ћа24, он 
био аутор овог про па ганд ног ма те ри ја ла.25 У књи зи Ми ла на Ф. Хри сти ћа26 си
на Фи ли па Хри сти ћа, Ср би ја и Ен гле ска пре по ла ве ка ко ју је Ми лан Хри стић 
на пи сао на осно ву успо ме на сво га оца, на ве де но је да је Фи лип Хри стић аутор 
бро шу ра The Ca se of Ser bia и The Ser bo – Tur kish Qu e sti on.27 Сам Фи лип Хри
стић на во ди да је од Ни ко ле Хри сти ћа до би јао из Бе о гра да до ста ма те ри ја ла 
за из да ва ње бро шу ра.28 На то ме су нај ви ше ра ди ли Ма ти ја Бан29 и Фран ти шек 

21 М. Јо ва но вић – Сто ји ми ро вић, Си лу е те ста рог Бе о гра да, Бе о град, 2008, 306.

22 The Ser bo – Tur kish Qu e sti on, by a Serb, Lon don, 1863, 28–30.

23 Исто, 32. 

24 Ни ко ла Хри стић (1818–1911) управ ник ва ро ши Бе о град 1856–1858, 1860, ми ни стар уну тра шњих 
де ла 1860–1868, 1883–1884, 1888–1889. 

25 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 56, 61. Ис тра жи вач је по ме ну ту бро шу ру у Бри тан ској 
би бли о те ци у Лон до ну на шао по име ном Фи ли па Хри сти ћа.

26 Ми лан Хри стић (? – 1910) ди пло ма та, се кре тар кне за Ми ла на, син Фи ли па Хри сти ћа.

27 М. Ф. Хри стић, Ср би ја и Ен гле ска пре по ла ве ка, Бе о град, 1910, 13.

28 Ф. Хри стић, Мо је де тињ ство и пр во шко ло ва ње, Ру ко пи сно оде ље ње На род не би ли о те ке, Р 373/ 
1–7.

29 Ма ти ја Бан (1818–1903), књи жев ник, пу бли ци ста; шеф прес би роа вла де 1861–1880. 



130 СРпСКЕ СТУДИЈЕ  II / SerbIan StudIeS II  

Зах30. Ни ко лу Кр сти ћа ни је по ми њао. Ни ко ла Кр стић је очи глед но уче ство вао 
у са ста вља њу по ме ну тог ма те ри ја ла али је се би при пи сао ви ше за слу га не го 
што их је уства ри имао. Из гле да да је и Ни ко ла Кр стић ве о ма же лео да уче
ству је у ми си ји у Лон до ну. Тра жио је по моћ од Фи ли па Хри сти ћа да би по се тио 
Ен гле ску ка да се за то сле де ћи пут ука же при ли ка.31

Глав ни про тив ник Фи ли па Хри сти ћа бри тан ском пар ла мен ту био је бри
тан ски по сла ник сир Хен ри Ле јард32, ко ји је у сво јој де ба ти у До њем до му 
оштро бра нио тур ске ин тре се и на па дао Ср би ју. У од бра ну Тур ске на вео је 
да „Тур ска вла да не ма у Ен гле ској па мет ну и обра зо ва ну го спо ду ко ја се кре
ће у бри тан ском ви со ком дру штву и за ла жу за ин те ре се Ср би је код чла но ва 
бри тан ског пар ла мен та, ути чу ћи на бри тан ско јав но мње ње пре ко лон дон ске 
штам пе об ја вљу ју ћи пам фле те“.33 Очи глед но је, из овог опи са, да је ми слио на 
Фи ли па Хри сти ћа. 

У Хри сти ће вим успо ме на ма не ма по ме на ње го вог ми ни стро ва ња 1860. го
ди не али је ми си ја са кње ги њом Ју ли јом оста ви ла тра јан траг на Хри сти ћа и 
он се при се ћа де та ља њи хо вог бо рав ка у Бри та ни ји и го сто ва ња у лон дон ском 
ви со ком дру штву. Фи лип Хри стић је вла дао са три свет ска је зи ка, не мач ким, 
фран цу ским и ен гле ским ко ји је ко нач но са вла дао тек у вре ме ди пло мат ске 
ми си је у Ен гле ској. Мо рао је да про на ђе при ват ног учи те ља у Лон до ну ко ји му 
је по мо гао да са вла да го вор ни ен гле ски је зик ма да је тај је зик и пре то га учио. 
Кње ги ња је са вр ше но вла да ла ен гле ским је зи ком и по мо гла му је да се сна ђе у 
пр вим да ни ма њи хо вог за јед нич ког бо рав ка у Лон до ну.34 Де та љи из успо ме на 
на ми си ју Фи ли па Хри сти ћа у Бри та ни ји пред ста вља ју до пу ну већ по ме ну те 
књи ге Ми ла на Ф. Хри сти ћа та ко ђе за сно ва не на за пи сма ње го вог оца. 

Иако је ми си ја Фи ли па Хри сти ћа и кње ги ње Ју ли је оце ње на у срп ској исто
ри о гра фи ји као не у спе шна35 кње ги ња и Хри стић су се по вољ но из ра жа вли о 
сво јим до стиг ну ћи ма.36 За јед но су од ла зи ли на ба ло ве у нај у глед ни је бри тан ске 
ари сто крат ске ку ће по себ но код пал мер сто но вих. Са мо по ја вљи ва ње кње ги ње 
Ју ли је у Лон до ну је, по оце ни са вре ме ни ка у Ср би ји, у Бри та ни ји је оце ње но 

30 Фра ња Зах (1807–1892), по сла ник кне за Ада ма Чар то риј ског и пан сла ви стич ке еми гра ци је у Ср
би ји 1843, офи цир, управ ник Ар ти ље риј ске шко ле у Бе о гра ду 1850–1859, 1860–1865 и 1868–1874. 
За ступ ник ми ни стра вој ног 1867, на чел ник Глав ног Ге не рал шта ба 1869.

31 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 137–138. 

32 Сир Хен ри Ле јард (1817–1893) бри тан ски по ли ти чар, ди пло ма та и ар хе о лог, члан бри тан ског 
пар ла мен та, бри тан ски ам ба са дор у Ца ри гра ду 1877–1880.

33 a. H. Layard, Con di ti ons of Tur key and her de pen den ci es, Spe ech de li ve red in the Ho u se of Com mons 
on Fri day, May 29, 1863, Lon don, 1863, 5.

34 Ф. Хри стић, Мо је де тињ ство и пр во шко ло ва ње, Ру ко пи сно оде ље ње На род не би ли о те ке, Р 373/ 
1–7.

35 Ви ди: С. Јо ва но вић, Дру га вла да ви на Ми ло ша и Ми ха и ла, 379; Г. Јак шић, В. Вуч ко вић, нав. де ло, 
170.

36 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 28.
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као по зи тив но.37 по ре чи ма Фи ли па Хри сти ћа кње ги ња Ју ли ја је оду ше ви ла 
лон дон ско плем ство сво јом ле по том и др жа њем. Иако ка тол ки ња од ра сла је 
на За па ду, Бри та ни ја је, иако про те стант ска зе мља, за њу пред ста вља ла сре ди
ну ко ја јој је ви ше од го ва ра ла од Ср би је. Хри стић се по сле сво јих ис ку ста ва у 
Ен гле ској, у опи са ној ми си ји и ка сни је као ди пло мат ски пред став ник Ср би је 
у Ве ли кој Бри та ни ји,  до кра ја жи во та ви ше осе ћао као ен гле ски ари сто кра та 
не го као срп ски др жав ник.38

Фи лип Хри стић, иако бли зак Обре но ви ћи ма, због сво јих ли бе рал них на че
ла ни је имао про бле ма са мо са кне зом Ми ло шем не го и са кне зом Ми ха и лом. 
по ка те го ри за ци ји Сло бо да на Јо ва но ви ћа при па дао је стру ји мла ђих кон зер
ва ти ва ца али је у по гле ду вла да ви не срп ског кне за, чак и ре фор ми сте, као што 
је био Ми ха и ло при па дао ли бе рал ној ин те ли ген ци ји. Он је, не по сред но по 
по врат ку из ми си је у Ве ли кој Бри та ни ји де цем бра 1863. го ди не ор га ни зо вао 
је ди ни по ку шај опо зи ци је кне зу у Др жав ном са ве ту то ком це ло куп не дру ге 
вла де Ми ха и ла Обре но ви ћа. Сма трао је да у Кне же ви ни тре ба да се уве де сло
бо да штам пе, ми ни стар ска од го во ро ност, да вла да тре ба да за у зме ли бе рал ни
ји пра вац у спро во ђе њу др жав них по сло ва и и да је по треб но да се На род на 
скуп шти на са зи ва јед ном го ди шње.39 Ми ни стар ска од го вор ност зна чи ла је да 
би ми ни стри би ли од го вор ни за сво је по ступ ке, а не са мо да спро во де упут ства 
ко је су до би лим од кне за. Ни ко ла Хри стић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва 
за све вре ме вла да ви не кне за Ми ха и ла, био је чо век ре ак ци је и отво ре но је 
по ка зи вао да не ма на ме ру да усво ји ли бе рал на на че ла срп ске ин те ли ген ци је 
шко ло ва не „на стра ни“ и био је про тив би ло ка квог по ку ша ја да се ујед на чи 
из вр шна власт Са ве та са из вр шном вла шћу кне за.

Фи лип Хри стић је по ку шао да у Са ве ту по кре не пи та ње ми ни стар ске од го
вор но сти 1864. го ди не. У па жљи во са ста вље ном го во ру Хри стић је кр ти ко вао 
од су ство ми ни стар ске од го вор но сти. На јед ном ме сту Хри стић је ре као да се 
у Ср би ји кне же ви ме ња ју а ми ни стри оста ју исти. Са вет се од мах огра дио од 
Хри сти ћа и ње го вих зах те ва. Са вет је тре ба ло да се ба ви до но ше њем за ко на 
и одо бра ва њем бу џе та а не да се ме ша упо сло ве вла де. Хри стић се за ла гао 
да се Са ве ту омо гу ћи да по зо ве на од го вор ност са вет ни ке ко ји су пре кр ши
ли за кон, што је на го ве шта вао је дан члан за ко на о Др жав ном са ве ту. Ово се 
од но си ло са мо на кри вич ну од го вр ност ми ни ста ра а Хри стић је же лео да се 
она про ши ри и на по ли тич ку сфе ру. Кнез Ми ха и ло је до зво лио Га ра ши ни ну 
да на су прот Хри сти ће вом пред ло гу ис так не ауто ри тет вла да ра и да по зо ве 
са вет ни ке да се из ја сне, да ли хо ће да кне зу оста ве од ре ше не ру ке да во ди др
жав не по сло ве, сам она ко ка ко га ње гов па три о ти зам учи. Са вет се при кло нио 

37 Н. Хри стић, Ме мо а ри 1840–1862, Бе о град, 2006, 466–470.

38 Ф. Хри стић, Мо је де тињ ство и пр во шко ло ва ње, Ру ко пи сно оде ље ње На род не би ли о те ке, Р 373/ 
1–7; М. Јо ва но вић – Сто ји ми ро вић, нав. де ло, 304.

39 Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, II, 137–138.
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кне зу. Хри сти ћев по ку шај опо зи ци је био је пр ви и по след њи. по сле то га Са вет 
се ви ше ни је усу ђи вао да ра спа вља о кне же вом на чи ну вла да ви не.40 Ни ко ла 
Кр стић, до ду ше, оп ту жу је Фи ли па Хри сти ћа да је по стао при ста ли ца на че ла 
ми ни стар ске од го вор но сти тек ка да је пре стао да бу де ми ни стар.41 по Уста ву 
из 1869. го ди не ми ни стри су по ста ли ко нач но кри вич но и по ли тич ки од го
вор ни за сво је по ступ ке пред кне зом, а пред Скуп шти ном са мо кри вич но (за 
ве ле и зда ју, ми то, ко ри сто љу бље на ште ту др жа ве). Ка да су ми ни стри пре у зе ли 
по ме ну ту од го вор ност по че ли су и у прак си да упра вља ју др жа вом, пре у зе ли 
су све ви ше др жав не по сло ве чи ме су кнез и Скуп шти на би ли су по ти сну ти 
у дру ги план.42

Уза све те шко ће ко је је имао у вре ме Ми ха и ло ве вла да ви не Хри стић је ос
тао ве ран кне зу Ми ха и лу као што је био ве ран кне зу Ми ло шу и ожа лио је оба 
кне за по сле њи хо ве смр ти.43 Искре на жа лост ни је га спре чи ла да про ба да се би 
обез бе ди но ви др жав ни по ло жај већ за вре ме дру гог На ме сни штва. Ни ко ла 
Кр стић на во ди да је већ 1869. го ди не би ло го во ра о то ме да Фи лип по ста не 
ми ни стар уме сто Ђор ђа Це ни ћа.44

Ка да је Фи лип Хри стић 1870. го ди не по стао срп ски пред став ник на пор
ти – (ка пу ће ха ја), Кр стић то ни је при пи сао ње го вој спо соб но сти, већ опет 
по ро дич ним ве за ма.45 Ан то ни је Бо ги ће вић већ је бо ра вио у Ца ри гра ду као 
от прав ник по сло ва ка да је Хри стић та мо сти гао. Ако су два зе та Ха џи То
ми на би ли ста ци о ни ра ни у Ца ри гра ду а Ри стић, та да на ме сник, пре ула ска у 
На ме сни штво та ко ђе је био срп ски ка пу ће ха ја у Ца ри гра ду, тврд ња Ни ко ле 
Кр сти ћа мо же се узе ти као тач на. Он чак на во ди да је чуо да се це ла вла да у 
вре ме На ме сни штва зо ве „вла да Ха џи То ми на“.46 

Ми си ја Фи ли па Хри сти ћа у Ца ри гра ду 1870. го ди не ти ца ла се пре да је упра
ве над Бо сном и Хер це го ви ном Ср би ји. Хри стић је ко ри стио ве зе сте че не у 
Ен гле ској, у вре ме сво је ми си је са кње ги њом Ју ли јом, за оства ре ње овог ду го
роч ног ци ља срп ског на ци о нал ног про гра ма.47 Иако је Кр стић, као што је већ 
ре че но, сма трао да је Фи лип Хри стић до шао до по ло жа ја ка пу ће ха је пре ко 

40 С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, 172–177.

41 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, I, при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2005, 170.

42 С. Ра јић, Вла да Ни ко ле Хри сти ћа 188 –1889, Бе о град, 2003, 20.

43 Ф. Хри стић, Мо је де тињ ство и пр во шко ло ва ње, Ру ко пи сно оде ље ње На род не би ли о те ке, Р 373/ 
1–7.

44 Ђор ђе Це нић (1825–1903) срп ски прав ник, про фе сор и по ли ти чар, ми ни стар прав де 1860–1861, 
пред сед ник ми ни стар ског са ве та 1868–1869, ми ни стар прав де  1873–1874.

45 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2005, 146.

46 Исто, 146.

47 У вре ме На ме сни штва па да по ку шај Ср би је да уз по моћ Ен гле ске из деј ству је код пор те при ста
нак да упра ву и од бра ну Бо сне и Хер це го ви не по ве ри Ср би ји. Ви ди: Пре пи ска Фи ли па Хри си ти ћа и 
Јо ва на Ри сти ћа, при ре дио Г. Јак шић, Бе о град, 1953. 
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по ро дич них ве за, ни је до во дио у пи та ње це лу ми си ју већ је Хри сти ћу же лео 
мно го успе ха.48 пр во по слан ство Фи ли па Хри си ти ћа у Ца ри гра ду тра ја ло је 
до ју ла 1873. го ди не и ни је до ве ло ни до пре пу шта ња упра ве у Бо сни и Хер це
го ви ни Ср би ји, ни до исе ље ња Ту ра ка из Ма лог Звор ни ка.49 Ова ми си ја ни је 
оства ри ла свој циљ јер ве ли ке си ле ни су же ле ле да по др же срп ске зах те ве а 
Ен гле ска ни је мо гла, без об зи ра на Хри сти ће ва по знан ства, да се су прот ста ви 
ста ву Аустри је, ко ја ни је же ле ла ни ка ква те ри то ри јал на про ши ре ња у ко рист 
Ср би је.

Фи лип Хри стић је по стао ми ни стар про све те у вла ди Јо ва на Ма ри но ви ћа50 
1873. го ди не. Ка да је кнез Ми лан Обре но вић на пу нио 18 го ди на, пре у зео је 
власт у Ср би ји из ру ку на ме сни ка. Ипак пр ва вла да ко ју је мла ди кнез са та вио 
ав густ 1872 – април 1873.51 би ла је по ве ре на бив шим на ме сни ци ма – пред
сед ник вла де и ми ни стар вој ни је био Бла зна вац52 а Ри стић је био ми ни стар 
спољ них по сло ва. Ова вла да је па ла по сле из не над не смр ти Бла знав ца мар та 
1873. го ди не. по сле ње је обра зо ва на вла да Јо ва на Ри сти ћа ок то бар / но вем бар 
1873.53. Ср би ја ни је има ла до бре спољ но по ли тич ке од но се са Аустри јом и са 
Фран цу ском. Кнез Ми лан је због то га мо рао да ор га ни зу је ди пло мат ске по се
те Бе чу и па ри зу, по себ но због то га што су и од но си са пор том би ли у кри зи. 
Од мах по по врат ку из па ри за Ри сти ће ва вла да је па ла. Хри стић у си ла ску са 
вла сти сво га па ше но га ни је од и грао пре те ра но по зи тив ну уло гу.54 Уви део да се 
Ри сти ћев пад спре ма и за шти тио је се бе. Ни ко ла Кр стић о Ри сти ће вом па ду 
ка же сле де ће: „Не ки ве ле да је ствар уде ше на би ла још пред по ла зак кне жев 
на пут. Ве ле да је Ан дри ја ши кне зу, при ли ком ба вље ња кне же вог у Бе чу, ре као 
за Ри сти ћа, да не го во ри ни кад исти ну, па не мо же да му се ве ру је. Ве ле да је 
ма ти кне же ва ин три го ва ла про тив Ри сти ћа, ко ји је био про тив ник да она до ђе 
и до ла зи у Бе о град. Ве ле и то да је и сам шу рак Ри сти ћев, Фи лип Хри стић, до
при нео к то ме па ду тим што је ре као кне зу да стра ни по сла ни ци у Ца ри гра ду 
и пор та не фер ма ју ни нај ма ње срп ску вла ду.“55 Ма ри но ви ће ва вла да фор ми
ра на је по сле Ри сти ће вог па да и Фи лип Хри стић је, мо жда због сво јих за слу га 
за Ри сти ћев од ла зак са вла сти, до био ме сто ми ни стра про све те.  Вла да Јо ва на 

48 Днев ник. Јав ни жи вот, II, 156–157.

49 Пре пи ска Фи ли па Хри си ти ћа и Јо ва на Ри сти ћа, 91.

50 Јо ван Ма ри но вић (1821–1893), ми ни стар фи нан си ја 1856–1858, пред сед ник ми ни стар ског са ве та 
и ми ни стар ино стра них де ла 1873–1874. 

51 Вла де Ср би је 1805–2005, 119.

52 Ми ли во је пе ро вић Бла зна вац (1824–1873) ге не рал и по ли ти чар, ми ни стар вој ни 1865, члан трој
ног На ме сни штва, на по чет ку вла де кне за Ми ла на за јед но са Јо ва ном Ри сти ћем и Јо ва ном Га ври ло
ви ћем, да би на кон пу но лет ства кне за Ми ла на по стао пред сед ник вла де.

53 Вла де Ср би је 1805–2005, 122.

54 С. Јо ва но вић, Вла да  Ми ла на Обре но ви ћа, I, 298.

55 Днев ник. Јав ни жи вот, II, 208.
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Ма ри но ви ћа при ли ком скуп штин ских из бо ра ни је ус пе ла да до би је пре суд ну 
ве ћи ну и по што Ма ри но вић ни је хтео да вла да под таквим усло ви ма под нео 
је остав ку де цем бра 1874.го ди не. 56

Фи лип Хри стић је по но во до био на ме ште ње срп ског по сла ни ка на пор ти 
фе бру а ра 1877. го ди не. Ова ми си ја се ти ца ла за кљу че ња ми ра из ме ђу Ср би је 
и Тур ске по сле ра та ко ји је из био ју на 1876. го ди не. Рат је тре ба ло да оства ри 
срп ске на ци о нал не тен ден ци је пре ма Бо сни и Хер це го ви ни, али ка да се у су
коб уме ша ла Ру си ја, Аустри ја је прет њом те ри то ри јал ним освај њем Кне же
ви не при си ли ла Ср би ју да иза ђе из ра та.57 по сле па да плев не Фи лип Хри стић 
је био при ну ђен да на пу сти Ца ри град но вем бра 1877. го ди не. У то ме му је 
по мо гао бри тан ски по сла ник, ње гов не ка да шњи про тив ник, то ком де ба та у 
Бри тан ском пар ла мен ту, сир Хен ри Ле јард. Фи лип Хри стић је од срп ске вла де 
до био за ду же ње да тур ској вла ди пре да но ту о об ја ви ра та и од мах на пу сти 
Ца ри град. У то ме су му по мо гли оста ли стра ни по сла ни ци. У сво јим се ћа њи
ма Хри стић на во ди сле де ће: „И до бри мој при ја тељ, Ле јард,  не ка да шњи мој 
же сток про тив ник, кад је чуо да сам на ми ру от пу то вао, те ле гра фи сао је од мах 
Кон зу лу ен гле ском Лон гвор ту да ја ви гђи Хри стић ки, да је г. Хри стић, здра во, 
из Ца ри гра да от пу то вао.“58

Фи лип Хри стић се на ла зио на по ло жа ју срп ског по сла ни ка у Лон до ну од 
де цем бра 1882. го ди не и на том по ло жа ју је остао го ди ну да на. Већ де цем бра 
1883. за тра жио је од су ство и вра тио се у Бе о град а по чет ком 1884. под нео 
је зах тев да бу де пен зи о ни сан.59 Из опа ски Ни ко ле Кр сти ћа о Фи ли пу Хри
сти ћу и ње го вим ди пло мат ским за ду же њи ма као и ди пло мат ским ман да ти ма 
дру гих по сла ни ка мо же се за кљу чи ти да је и сам Кр стић же лео да се упу сти 
у ди пло мат ску слу жбу али му се из гле да за то ни ка да ни је ука за ла при ли ка. 
Не пре ста но је обра ћао па жњу на ви си ну пла та срп ских по сла ни ка и за ме рао 
им што, уме сто да бу ду на сво јим по сла нич ким по ло жа ји ма про во де су ви ше 
вре ме на у Бе о гра ду.60 За Хри сти ћа на во ди да је то ком свог на ме ште ња у Ве ли
кој Бри та ни ји имао пла ту од 300.000 ди на ра ко ју је за др жао и то ком це ле 1885. 
го ди не иако пред ход не го ди не био пен зи о ни сан.61 

На кра ју ди пло мат ске ка ри је ре Фи ли па Хри сти ћа ка да се он ко нач но на се
лио у Бе о гра ду и до био по ло жај гу вер не ра На род не бан ке Ср би је 1885. до 1890. 
го ди не, мо жда се мо же го во ри ти о не кој вр сти по зи тив ног ути ца ја ко ји је Ни
ко ла Кр стић из вр шио на Хри сти ћа. при ли ком јед ног су сре та код ми тро по ли та 

56 С. Јо ва но вић, Вла да  Ми ла на Обре но ви ћа, I, 306–359; Вла де Ср би је 1805–2005, 123–125.

57 Ви ди: Пре пи ска Фи ли па Хри си ти ћа и Јо ва на Ри сти ћа.

58 М. Ф. Хри стић, нав. де ло, 117–125.

59 А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 1878–1889, Бе о град, 2000, 70–71.

60 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III, при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2007, 160–161.

61 Исто, 178.
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Мра о ви ћа62 во ди ли су „раз го вор о про шлим вре ме ни ма“. Ни ко ла Кр стић је као 
ис ку сан ме мо а ри ста знао ка кву вред ност за ка сни је на ра шта је пред ста вља ју 
ње го ви Днев ни ци. У раз го во ру пре по ру чио је Фи ли пу Хри сти ћу да по ку ша 
да на пи ше не ку вр сту сво јих успо ме на јер је оце нио да је Хри стић сво јим 
жи во том и ра дом оста вио свој траг у по ли тич ком жи во ту Ср би је. Чак му је 
пре по ру чио и тач ну струк ту ру ра да: „да опи ше Бе о град, ка кав је он да био; да 
опи ше он да шње на ви ке; глав не љу де итд; јед ном ре чи да на пи ше не ку вр сту 
сво јих ме мо а ра, или опис свог жи во та. Он ре че (Хри стић) да не зна да ту ме, а 
ја му при ме тих не ка да ту ме ста ви од при ли ке, а нај по сле не ка пи ше без да ту ма; 
у сво је вре ме да ту ми на ћи ће се.“63

На из глед слу чај но а мо жда и по са ве ту Ни ко ле Кр сти ћа, Хри стић је сво је 
успо ме не кон ци пи рао упр во на сли чан на чин. пр ви део тек ста но си на слов 
Мо је де тињ ство и пр ве успо ме не, од но си се на ње го во од ра ста ње и вас пи та
ње. Успо ме не Фи ли па Хри сти ћа са др же до ста се ћа ња, лич не при ро де на кне за 
Ми ло ша Обре но ви ћа, чак и ње го ву смрт, успо ме не на ста ри Бе о град, оби ча је 
бе о град ског дру штва и по на ша ње тур ских па ша.  

Ја сно је да је Фи лип Хри стић оста вио ви ше за пи са из свог жи во та. Успо
ме не Фи ли па Хри сти ћа, као што је ре као Ни ко ли Кр сти ћу не са др же да ту ме 
и се ћа ња ни су хро нол шка већ ска чу са те ме на те му као да је Хри стић пра тио 
ток сво јих ми сли. Ако га је у то ме ин спи ри сао Ни ко ла Хри стић то је до при
не ло да срп ска исто ри о гра фи ја до би је још је да но све до чан ство са вре ме ни ка 
о срп ском дру штву и по ли ти ци 19. ве ка.

У Днев ни ку Ни ко ле Кр сти ћа по сто је још мно ги на во ди о де та љи ма из жи
во та Фи ли па Хри сти ћа ко ји зах те ва ју да ља ис тра жи ва ња и по твр де. Та кви су 
афе ра Ар те ми зе Хри стић, сна је Фи ли па Хри сти ћа, же не Ми ла на Ф. Хри сти ћа 
и кне за Ми ла на Обре но ви ћа ко ја је до ве ла до ро ђе ња Ми ла но вог ван брач ног 
си на Ђор ђа.64 Ар те ми за је на пу сти ла му жа и тро је де це због кне за Ми ла на. по
ро дич на не сре ћа ње го вог си на ути ца ла је на по след ње го ди не жи во та Фи ли па 
Хри сти ћа. по ву као се из жи во та Бе о град ког дру штва у са мо ћу.65 

За тим не ке од нај и тре сант ни јих опи са су оп ту жбе Хри сти ћа да је при мио 
ми то у из но су од 30 000 ди на ра у вре ме афе ре са Бо ту о вом Уни јом, ка да је био 
по сла ник у Бе чу66. Још је дан ин три ган тан на вод ти че се ве зе из ме ђу Че до ми
ља Ми ја то ви ћа67 и Ан ге ли не Хри стић, ћер ке Фи ли па Хри сти ћа, ка да Кр стић 

62 Те о до си је Мра о вић – бе о град ски ми тро по лит 1883–1889.

63 Днев ник. Јав ни жи вот, III, 290–291.

64 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2007, 40.

65 М. Јо ва но вић – Сто ји ми ро вић, нав. де ло, 308.

66 Днев ник. Јав ни жи вот, III, 235.

67 Че до миљ Ми ја то вић (1842–1932) ли бе рал, еко но ми ста, књи жев ник, исто ри чар, по ли ти чар и 
ди пло ма та. Ми ни стар фи нан си ја 1880–1883 и 1886–1887, ми ни стар фи нан си ја и спољ них по сло ва 
и пред сед ник Срп ске кра љев ске ака де ми је на у ка 1888–1889, мин стар фи нан си ја 1894, ам ба са дор у 
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на во ди да је Фи лип Хри стић на го ва рао Ми ја то ви ћа да на пу сти сво ју же ну 
Ело ди ју Ми ја то вић и оже ни се са Ан ге ли ном Хри стић.68 Док се ова кве тврд
ње не ис пи та ју и пот кре пе дру гим исто риј ским из во ри ма, ис тра жи вач ни је у 
мо гућ но сти да их узме за озбиљ но.

Иако се Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа мо же по сма тра ти као су бјек ти ван из вор, 
као уоста лом и сва ки дру ги ме мо ар ски из вор, ње го ва вред ност за ис тра жи
ва ча је ве о ма ве ли ка. Из ме ђу оста лог да је увид у срп ско дру штво 19. ве ка и 
по ка зу је осо бе но сти ве ли ког бро ја срп ских по ли ти ча ра са ко ји ма је Ни ко ла 
Кр стић са ра ђи вао. Ка да је у пи та њу Фи лип Хри стић сва ки успех у ње го вој ка
ри је ри Кр стић при пи су је не по ти зму ко ји је по ње му био уко ре њен у Ср би ји. 
Ипак Ни ко ла Кр стић за Хри сти ћа ка же и ово: „До бар је чо век, пи том, не ма 
па ко сти, али не ма ни енер ги је.“69 На дру гом ме сту70 на во ди да је Фи лип ве ли ки 
рад ник и да је ве ро ват но штет но за Кне же ви ну што се не пре ста но на ла зи у 
ди пло мат ским по слан стви ма71 а не у вла ди, иако је то ком вре ме на по стао на 
не ки на чин „нео п хо дан за сва ку вла ду“.72

Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа као об ја вљен ме мо ар ски исто риј ски из вор отво
рио је исто ри ча ри ма но ве сме ро ве ис тра жи ва ња ка ко у од но су на би о гра фи је 
срп ских по ли ти ча ра та ко и у од но су на ви ђе ње це ло куп ног дру штве ног и по
ли тич ког жи во та Ср би је у 19. ве ку. Уоч љи во је да је у Ср би ји би ло не по ти зма 
и да је пред ност у до би ја њу др жа вих по ло жа ја има ла мла да срп ска ин те ли ген
ци ја шко ло ва на у ино стран ству, по ве за на са бо га тим бе о град ским и срп ским 
тр го вач ким и ди на стич ким по ро ди ца ма. Фи лип Хри стић је у сва ком од ових 
аспе ка та срп ског дру штва имао пред ност у од но су на Ни ко лу Кр сти ћа. Кр стић 
је ово га био све стан и жа лио се на ова кво ста ње ства ри у сво јим за пи си ма. 
Иако је та ко ђе звр шио шко ле у ино стран ству, у пе шти, Кр стић је то ком сво је 
ка ри је ре уочио код се бе не до ста так по ро дич них ве за. Ипак ова два чо ве ка су 
са ра ђи ва ла у оној ме ри ко ли ко их је др жав на слу жба упу ћи вла јед ног на дру
гог. Та са рад ња је до при не ла да се у срп ској ме мо а ри сти ци по ја ви још је дан 
исто риј ски из вор лич не при ро де ва жан за про у чав ње дру штва и по ли ти ке 
Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је.

Лон до ну 1895–1903.

68 Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 65.

69 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II, Бе о град, 2005, 209.

70 Исто, 253.

71 пре по слан ства у Лон до ну Хри стић је био срп ски по сла ник у Бе чу и Бер ли ну 1878–1882.

72 Днев ник. Јав ни жи вот, III, 23.
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NIKOLA KRSTIC ABOUT FILIP HRISTIC

Summary:

Philip Hristic (1819 – 1905.) was a member of the 19th Century Serbian elite. He oc
cupied many state positions: he was prince Milosh`s personal secretary, the president of 
the first government of prince Michael, minister for education, diplomatic emissary in 
Constantinople, Wien and London and governor of the national bank of Serbia. nikola 
Krstic could not ignore Hristic`s accomplishments and Philip Hristic found his place in 
The Diary of nikola Krstic. Hristic was educated abroad, in Wien and Paris with state 
funds so that he could take high positions in state government. 

The Diary of nikola Krstic is an important source for the history of the 19th century 
Serbian society. nikola Krstic first mentioned Philip Hristic at a time when he was elected 
president of the First Government of Prince Mihailo Obrenovic. He gave a poor evalu
ation of his ministry of 1860/61. He criticized Hristic that he gained position through 
family and friendship connections. Krstic will keep this attitude till the end of his Diary 
in almost every record that conserned Philip Hristic. as a son in low of Hadzi toma, a 
wealthy Serbian trader, Hrisitc really belonged to one of the most respected families in 
Serbia. In his Diary Krstic said that Philip Hristic as prime minister, lost the confidence 
of the prince and all the foreign consuls.

this attitude of nikola Krstić was disputed at the time of the mission of Philip Hristic 
and Princess Julia, wife of Prince Mihailo Obrenovic to the uK in 1863. defense of the 
Serbian rights in the english Parliament after the bombing of belgrade in 1862 and win
ning the support of british public opinion and the english aristocracy for the Principality 
were the main objective of this delegation. to this end, Philip Hristic organized the pub
lication of two brochures and several articles in the London press. In his Diary nikola 
Krstic said that he was the author of promotional material printed in england. In the book 
Serbia and England half a century ago by Milan F. Hristic based on memories of his father, 
he stated that Philip Hristic was the author of the booklets The Case of Serbia and the 
Serbo - Turkish Question. Philip Hristic claimed that he was sent a lot of materials from 
belgrade. He did not mention nikola Krstic as their author. nikola Krstic was obviously 
involved in drafting of the said material but attributed to himself more credit than he actu
ally had. although the mission of Philip Hristic and Princess Julia was assessed in Serbian 
historiography as a failure, the princess and Hristic were satisfied with their achievements.

When Philip Hristic became the Serbian representative at the Porte in 1870 – Krstic 
did not attribut this to his ability, but again, to his family connections. However he did 
not doubt the whole mission but wished Hristic much success. the first mission of Philip 
Hristić in Constantinople lasted until July 1873 and did not lead to solution of impor
tant questions of Serbian state policy  the surrender of adminstration of bosnia and 
Herzegovina to Serbia, or the eviction of the turks from Mali Zvornik. 

Philip Hristic became the education minister in the government of Jovan Marinovic in 
1873. Marinovic`s government was formed after the fall of Prime Minister Jovan ristic, 
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another son in low of Hadzi toma. Philip Hrisitc drew the attention of Prince Milan 
Obrenovic to the fact that foreign representatives in Istanbul and Porte did not appreci
ate the Serbian government. nikola Krstic`s claims that Philip Hristic was appointed the 
Minister of education because of his merits for ristic`s fall from the government, might 
have been correct. Philip Hristic again got appointed as the Serbian envoy at the Porte 
in February 1877. this mission concerned the conclusion of peace between Serbia and 
turkey after the war in June of 1876. the war was supposed to accomplish the Serbian 
national tendency towards bosnia and Herzegovina, but when russia intervened in a 
conflict, austria thretened with the territorial concuest of Principality and forced Serbia 
to emerge from the war.

Philip Hristic held the posistion of the Serbian representatives in London from 
december 1882. as early as december 1883 he requested a leave of absence and returned 
to belgrade at the beginning of the 1884. He asked to be retired. nikola Krstić said that 
during his tenure in the uK Hristic had a salary of 300,000 dinars, which he retained 
throughout the 1885, although he retired the year before. 

nikola Krstic as an experienced memoarist knew how valueble were his diaries for 
later generations. In a conversation, he suggested to Philip Hristic to try to write some 
sort of his own memories. He tought that Hristic`s life and work left their mark in the 
political life of Serbia. Philip Hristic followed his advice and the Serbian historiography 
was enriched with another valuable historical source.
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НИ КО ЛА КР СТИЋ О СПОЉ НОЈ ПО ЛИ ТИ ЦИ И
 РА ТО ВИ МА СР БИ ЈЕ ЗА ВРЕ МЕ ВЛА ДА ВИ НЕ 

КНЕ ЗА/КРА ЉА МИ ЛА НА

Ап стракт: Кр сти ћев днев ник пред ста вља зна ча јан из вор за про у ча ва ње исто ри је 
Ср би је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Иако не ма кон ти ну и ран увид у раз вој и ме не спољ
не по ли ти ке срп ске др жа ве ње го ве бе ле шке ин те ре сант не су за исто ри ча ре по све ће не 
про у ча ва њу ме ста Ср би је у це ли ни ме ђу на род них од но са. У тре ну ци ма ка да су од но си 
Ср би је са су сед ним др жа ва ма по при ма ли свој нај ек стрем ни ји вид из би ја њем отво ре ног 
ди пло мат ског спо ра, а по том и ра та, днев нич ке бе ле шке зна чај не су не због хро но ло
ги је, од но сно фак то гра фи је ко ја је пре у зи ма на из штам пе и рат них бил те на, већ због 
кри тич ког про ми шља ња су шти не и пу те ва др жав не по ли ти ке и са чу ва ног све до чан ства 
о ат мос фе ри рат ног вре ме на ка кво је вр ло че сто мо гу ће про на ћи са мо у ме мо ар ској 
ли те ра ту ри. У овом тек сту због то га је по себ на па жња по све ће на за пи си ма из вре ме
на ра то ва за осло бо ђе ње и не за ви сност 1876–1878, као и срп скобу гар ског ра та 1885.

Кључ не ре чи: Ни ко ла Кр стић, Ср би ја, спољ на по ли ти ка, краљ Ми лан, ме мо а ри

* * *

Днев ник Ни ко ле Кр сти ћа не сум њи во пред ста вља зна ча јан из вор за по ли
тич ку и дру штве ну исто ри ју Ср би је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Ка да го во ри
мо о по ли тич кој исто ри ји, днев ник пре вас ход но пра ти де ша ва ња у Ср би ји и 
уну тра шњо по ли тич ка пре ви ра ња. Чи та о цу Кр сти ће вих бе ле жа ка ни је те шко 
уочи ти ко ли ки је ути цај на Сло бо да на Јо ва но ви ћа, пи сца до да нас нај бо љег 
и нај све о бу хват ни јег пре гле да по ли тич ке исто ри је Ср би је у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка, има ла ње го ва кри ти ка за ко на, уста ва из 1869, те но вих ин сти ту ци ја 

УДК: 94:327(497.11)''1867/1885''(093.3) ; 
34:929 Крстић Н. (093.3)
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ус по ста вље них по сле усва ја ња уста ва. Иако у по ли тич ком жи во ту Ср би је ни
ка да ни је за у зи мао зна чај ни је ме сто, Кр стић је, ка ко пра вил но на гла ша ва
ју при ре ђи ва чи ње го вих днев ни ка, сво јим по ло жа јем у срп ском дру штву и 
по знан стви ма с по је ди ним зна чај ни јим лич но сти ма срп ске по ве сни це био у 
при ли ци да по не кад по дат ке о по ли тич ким де ша ва њи ма у Ср би ји до би је од 
не по сред них ак те ра, те да о њи ма оста ви дра го це не бе ле шке у свом днев ни ку.1 
Не из не на ђу је, због то га, чи ње ни ца да ње го ви за пи си ни су оста ли не при ме ће
ни, по чев ши од Сло бо да на Јо ва но ви ћа ко ји је, пи шу ћи исто ри ју Ср би је то ком 
ви ше де це ни ја, по ку шао да у зна чај ни јој ме ри ис ко ри сти днев ник, од но сно оне 
ње го ве де ло ве ко ји су мо гли да по слу же као ве ро до сто јан из вор.

На ве де не пред но сти Кр сти ће вог днев ни ка у ма њој ме ри се од но се на спољ
ну по ли ти ку Ср би је ње го вог вре ме на. Док су му обра зо ва ње и до бро по зна
ва ње срп ског пра ва, те уро ђе на про ниц љи вост с ко јом је по сма трао по ли тич
ки жи вот и ин сти ту ци је срп ске др жа ве, омо гу ћа ва ле кон ти ну и ран кри тич ки 
увид, за са гле да ва ње це ли не спољ не по ли ти ке Ср би је, па и за не по сред ни је 
по зна ва ње од но са Ср би је с ве ли ким си ла ма, то ипак ни је би ло до вољ но. За 
вре ме вла да ви не кне за Ми ха и ла Кр стић је од и грао од ре ђе ну уло гу у од но си ма 
вла де и спо ља шњих фак то ра, од но сно у на сто ја њу кне за и вла де да ус по ста
ве бо ље од но се с угар ском вла дом, те оста вио за исто ри о гра фи ју зна чај ни ји 
на ра тив ни из вор ни ма те ри јал пр вог ре да, док се то не мо же ре ћи за раз до бље 
ко је је пред мет на шег про у ча ва ња у овом ра ду – вре ме вла да ви не кне за/кра ља 
Ми ла на. Упр кос по знан стви ма с по је ди ним лич но сти ма ко је су има ле увид у 
спољ но по ли тич ку де лат ност, по пут Јо ва на Ма ри но ви ћа, крат ко пред сед ни ка 
срп ске вла де, и Ко сте Цу ки ћа, ди пло мат ског пред став ни ка Ср би је у Бе чу, Кр
сти ће ви од но си са чла но ви ма Дру гог на ме сни штва, од но сно ли бе рал ских и 
на пред њач ких вла да, те ка сни је и ра ди кал ске вла де Са ве Гру ји ћа, ни су би ли 
до бри, те и ни је мо гао да има кон ти ну и ран увид у раз вој и ме не спољ не по
ли ти ке срп ске др жа ве и, што би би ло ва жни је, ње не за ку ли сне рад ње и ме ха
ни зме. пра те ћи спољ ну по ли ти ку Ср би је свог вре ме на ма хом пу тем на пи са у 
стра ној штам пи, чар шиј ских гла си на, те по не ке, не увек по у зда не ве сти са оп
ште не од стра не по зна ни ка, Кр стић ни је ни био у мо гућ но сти да о њој оста ви 
за срп ску по ве сни цу зна чај ни је све до чан ство.2 Све то, ме ђу тим, не зна чи да 

1 Н. Кр стић, Днев ник. При ват ни и јав ни жи вот, I (31. де цем бар 1859 – 31. де цем бар 1862), при ре
ди ли А. Ву ле тић и М. Ја го дић, Бе о град, 2005, пред го вор при ре ђи ва ча, 10–11.

2 Мо гу ће је, до ду ше, при ме ти ти по не ки ин те ре сан тан по да так. На при мер, вра ћа ју ћи се кра јем ју ла 
1873. из Бе ча за Бе о град, Кр стић је у Бу дим пе шти су срео свог при ја те ља, бу ду ћег ми тро по ли та те о до
си ја Мра о ви ћа, ко ји му је по ме нуо да се у том тре нут ку у угар ској пре сто ни ци на ла зе ин же ње риј ски 
ма јор Сте ван Здрав ко вић и по моћ ник у Ми ни стар ству уну тра шњих де ла Ко ста Јо ва но вић. при ли ком 
ка сни јег су сре та Јо ва но вић му је ре као да с угар ском вла дом пре го ва ра ју о же ле знич ком уго во ру. Н. 
Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, II (1. ја ну ар 1868 – 31. де цем бар 1876), при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 
2006, 204. У фон ду по ли тич ког оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла Ср би је за 1873, ко ји се на ла
зи у Ар хи ву Ср би је, са чу ва на су до ку мен та ко ја све до че о овој ми си ји, али у срп ској исто ри о гра фи ји 
по све ће ној пи та њу же ле знич ког по ве зи ва ња Ср би је с угар ском и оста лим европ ским пре сто ни ца ма 
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су ње го ве бе ле шке не ин те ре сант не за исто ри о пи сце по све ће не про у ча ва њу 
ме ста Ср би је у це ли ни ме ђу на род них од но са. У тре ну ци ма ка да су од но си 
Ср би је са су сед ним др жа ва ма по при ма ли свој нај ек стрем ни ји вид из би ја њем 
отво ре ног ди пло мат ског спо ра, а по том и ра та, днев нич ке бе ле шке зна чај не 
су не због хро но ло ги је, од но сно фак то гра фи је ко ја је пре у зи ма на из штам пе и 
рат них бил те на, већ због кри тич ког про ми шља ња су шти не и пу те ва др жав не 
по ли ти ке, али и са чу ва ног све до чан ства о ат мос фе ри рат ног вре ме на ка кво је 
вр ло че сто мо гу ће про на ћи са мо у ме мо ар ској ли те ра ту ри. Кр сти ће ви за пи си 
из вре ме на ра то ва за осло бо ђе ње и не за ви сност 1876–1878, као и срп скобу
гар ског ра та 1885, за слу жу ју, због то га, да на њих бу де обра ће на па жња.

* * *

У пр вој де це ни ји вла да ви не кне за Ми ла на спољ но по ли тич ки по ло жај Ср
би је био је су штин ски од ре ђен ње ним на сто ја њем да се осло бо ди осман ског 
си зе рен ства, по ста не не за ви сна др жа ва и оства ри „за вет ну ми сао“ осло бо ђе ња 
и ује ди ње ња срп ског на ро да на те ри то ри ји Осман ског цар ства. па три от ски 
жар ни је био стран Кр сти ћу. „На ма тре ба ју Бо сна, Хер це го ви на и Ста ра Ср
би ја3 [...] те зе мље, ти на ро ди нас пе ку; та мо је чист и не из ме шан наш жи ваљ.4 
[...] то је на ша на род на по ли ти ка. Вла да ће, ма ко био на вла ди, има ти уза се сав 
на род, чим би на ла зи ла да је угод но вре ме да се упу сти у бор бу.“,5 за бе ле жио је 
у днев ник по чет ком се дам де се тих. Упр кос то ме, био је све стан не спрем но сти 
срп ске вој ске, за њу, не без осно ва, оп ту жи вао бив шег ми ни стра вој ног, на ме
сни ка и ми ни стра пред сед ни ка ге не ра ла Ми ли во ја Бла знав ца,6 а 1871. твр дио 
да у Ср би ји „не ма раз бо ри та чо ве ка ко ји би се дао на го ни ти да за по де не рат 
с тур ци ма у не вре ме“.7 Не чу ди, због то га, што је у ле то 1875, ка да су по че ле 
да сти жу пр ве ве сти о устан ци ма у Хер це го ви ни и Бо сни, Кр стић са зеб њом 
гле дао на рат ну пер спек ти ву Ср би је, с не спрем ном вој ском и у по ли тич кој 
кри зи ко ја је свој вр ху нац до жи ве ла па дом вла де Да ни ла Сте фа но ви ћа по
чет ком ав гу ста, а по том и вла де Стев че Ми ха и ло ви ћа кра јем сеп тем бра 1875.8 

о то ме не ма ни ка квог по ме на.

3 За пис од 16. ав гу ста 1870, Јав ни жи вот, II, 145.

4 За пис од 16. ју на 1871, Исто, 164.

5 За пис од 24. ав гу ста 1872, Исто, 187.

6 За пис од 13. де цем бра 1874, Исто,  260.

7 За пис од 18. ју ла 1871, Исто,  167.

8 Усред по ли тич ке кри зе, у тре нут ку ка да Ср би ја ни је има ла вла ду, за пи сао је: „Ства ри на ше на ла зе 
се у нај о збиљ ни јем по ло жа ју; не из ве сност и за плет на све стра не. Уста нак се у Бо сни и Хер це го ви ни 
ши ри, Ср би ја не мо же оста ти рав но ду шан гле да лац, а ова мо не на ла зи се у ста њу да сна жно уђе у 
ак ци ју. Нај ма ња по гре шка мо же да про из ве де нај те же не при ли ке и по сле ди це.“ За пис од 11. ав гу ста 
1875, Исто, 290.
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„Не из ве сност, и то не из ве сност у све му“, нај кра ћи је опис ат мос фе ре у срп ској 
пре сто ни ци по чет ком сеп тем бра.9

Кон зер ва тив ног по ли тич ког опре де ље ња, Кр стић је узро ке та квом ста њу 
тра жио је у раз до бљу по сле смр ти кне за Ми ха и ла, од но сно у по ли ти ци На
ме сни штва, про тив прав ном усва ја њу но вог уста ва, а пре све га у уво ђе њу ин
сти ту ци је На род не скуп шти не с по сла ни ци ма чи је зна ње и обра зо ва ње ни је 
од го ва ра ло уло зи ко ја је Скуп шти ни на ме ње на у но вом устав ном по рет ку. 
Не пре ста ни по ли тич ки су ко би у го ди на ма ко је су прет хо ди ле устан ку у Хер
це го ви ни до ве ли су, пре ма Кр сти ће вом ми шље њу, до то га да је, у тре нут ку 
ка да би тре ба ло да од и гра од лу чу ју ћу уло гу у пре го во ри ма с ве ли ким си ла ма 
и пор том и по мог не бра ћи за пад но од Дри не, услед по ли тич ких су ко ба Ср
би ја би ла ве за них ру ку, а на њен став ни ко ни је обра ћао зна чај ни ју па жњу.10 
Сма трао је да са мо сре ћа и „не ки не пред ви ђе ни слу чај“ мо же да до не се сла ву 
срп ском оруж ју.11 Цр не слут ње би ле су де лом и по сле ди ца гла со ва ко ји су до
пи ра ли до ње га на раз не на чи не и го во ри ли о ло шем ста њу у ло го ри ма срп ске 
вој ске, не ди сци пли ни, не у ве жба но сти, дру гим ре чи ма, о не спо соб но сти да се 
спрем но до че ка об у че на осман ска вој ска опре мље на са вре ме ним Кру по вим 
то по ви ма. У пред ве чер је ра та 1876. о спрем но сти вој ске за рат за бе ле жио је: 
„На ша на род на вој ска ни је из у че на ни у јед ној вр сти оруж ја у то ли кој ме ри 
да би се мо гла ме ри ти с ре дов ном вој ском. Ми не ма мо по тре бан број ко ња и 
ко ла за тран спор те, не ма мо до вољ но по у зда не ка ва ле ри је; не ма мо ни ни жих 
ни ви ших офи ци ра оно ли ко ко ли ко би тре ба ло за вој ску од сто и ви ше хи ља да 
љу ди. Ни оста ла рат на спре ма не др жим да ће би ти до вољ на. Не ве ру јем да ће 
и ра не би ти до ста за ду же вре ме. Не ма мо осо би то апо те ка ра и ле ка ра, не ма 
бол ни ча ра и бол ни ча ра ка. У све му ће се тр пе ти нај ве ћа оску ди ца.“ У слу ча ју 
по ра за сма трао је да је је ди ни спас за Ср би ју ин тер вен ци ја стра них си ла.12

Бе ле шке из вре ме на рат них опе ра ци ја оста вља ју ин те ре сант но све до чан
ство о ат мос фе ри рат ног вре ме на, пре пла вље ног (не)про ве ре ним ве сти ма с 
ра ти шта и дез ин фор ма ци ја ма у рат ним бил те ни ма ко ји ма је вла да по ку ша ла 
да при кри је не у спе хе срп ске вој ске.13 Опре зан и увек кри ти чан, Кр стић је био 
све стан да скром ни ус пе си на по је ди ним фрон то ви ма, за бе ле же ни пр вих да на 

9 За пис од 5. сеп тем бра 1875, Исто, 294.

10 За пис од 4. ја ну а ра 1876, Исто, 306.

11 За пис од 13. ју на 1876, Исто, 324. Дру гом при ли ком за бе ле жио је да „тре ба да бу де мо ван ред но 
срећ ни, па да не стра да мо“. Исто, 327.

12 За пис од 16. ју на 1876, Исто, 325.

13 Ка рак те ри сти чан је сле де ћи опис: „Ср би ја у овај мах ода је чуд но ват при зор. тре ћи на све га му
шког људ ства на ла зи се на бој но ме по љу, или у вој нич кој слу жби. Ду ћа ни су за тво ре ни, по ља рад на 
без рад ни ка, за на ти ста до ше, се ла и ва ро ши оста ли без љу ди. Од на ро да се узи ма све што тре ба за 
вој ску: ко њи, те гле ћа сто ка, хра на, се но, под во зи, ка за ни, џа ко ви итд. Јед ном ре чи, цео је на род по
кре нут про тив не при ја те ља. И све те жр тве под но си на род не с ен ту зи ја змом, али с го то во шћу, са мо
пре го ре ва њем, по жр тво ва њем.“ Исто, 341.
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ра та, не на го ве шта ва ју по во љан ис ход, а по себ но су га бри ну ли број ни не по
вољ ни гла со ви ко је су до но си ли ра ње ни ци ко ји су по че ли да при сти жу у Бе о
град.14 С по себ ном па жњом пра тио је стра не но ви не, на ко је је био прет пла ћен, 
на сто је ћи да до ђе до по у зда ни јих по да та ка о раз во ју рат них опе ра ци ја. Ка да 
су, по сле пр вих ве ћих по ра за срп ске вој ске у Ис точ ној Ср би ји, рат ни бил те
ни по ста ли све не ре дов ни ји и не ја сни ји, а гла си не све не по вољ ни је, би ло му 
је ја сно да је си ту а ци ја на ра ти шту ло ша. Оста вио је по тре сна све до чан ства 
о же на ма и де ци из кра је ва ко је је осво ји ла осман ска вој ска, ка ко по лу го ли и 
глад ни лу та ју Ср би јом тра же ћи скло ни ште од зи ме.15

На сто ја ња ве ли ких си ла да до ђе до пре ки да рат них деј ста ва, те став Ср би је 
и Осман ског цар ства, Кр стић је пра тио пу тем ве сти у стра ној штам пи, те за пи
си о овом пи та њу ни су од по себ ног зна ча ја. па жњу, ме ђу тим, при вла че ње го ве 
бе ле шке о срп скору ским од но си ма у вре ме пр вог ра та с тур ци ма 1876–1877. 
Не ра зу ме ва ју ћи двој ност из ме ђу ру ске зва нич не по ли ти ке и оне ко ју су под
сти ца ли сла ве но фил ски ко ми те ти, по ли ти ку ру си је сма трао је не ра зу мљи вом. 
Не при јат но га је дир ну ла вест о у исто ри о гра фи ји че сто по ми ња ној из ја ви 
ру ског ца ра Алек сан дра II с кра ја ок то бра 1876. о то ме ка ко су се Цр но гор ци 
хра бро бо ри ли док се то за Ср бе не би мо гло ре ћи. Сма трао је да су за срп
ски по раз у нај ма њу ру ку јед на ко кри ви ге не рал Чер ња јев, у чи јем шта бу се 
пи јан че ва ло и ра си па ло, и ру ски офи ци ри, че сто пи ја ни це, ко ји ни су зна ли 
да одр жа ва ју ди сци пли ну у срп ској вој сци.16 по ред то га, бли ско по знан ство с 
Јо ва ном Ма ри но ви ћем до при не ло је да оста ви аутен тич но све до чан ство о Ма
ри но ви ће вој ми си ји у пе тро гра ду, све до чан ство ко је је ко ри стио и Сло бо дан 
Јо ва но вић.17 На и ме, по сле пот пи си ва ња при мир ја вла да је би ла све сна да срп
ска вој ска не мо же из др жа ти но ве на па де. Већ кра јем ок то бра до не та је од лу ка 
да са вет и по моћ бу ду за тра же ни од ру си је, те је у пе тро град упу ће на мол ба 
да бу де при мљен вла дин иза сла ник. Из пе тро гра да је, ме ђу тим, сти гао од го
вор да ће би ти при мљен са мо иза сла ник срп ског кне за, а да би би ло по жељ но 
да то бу де Ма ри но вић. Упр кос не за до вољ ству ова квим од го во ром, вла да ни је 
мо гла да за не ма ри же ље пе тро гра да и Ма ри но вић је 7. но вем бра кре нуо за 
ру си ју.18 Кр стић све до чи о от по ру на ко ји је уну тар вла де на и шао зах тев да 
Ма ри но вић пу ту је за пе тро град. пре ма ре чи ма Ма ри но ви ће ве су пру ге, вла да 
је би ла про тив на, али ни је има ла из бо ра, јер би то зна чи ло про ти вље ње во љи 
ру ског ца ра. До шло је и до кри зе вла де, али је кне же ва на кло ње ност ова квом 

14 За пи си од 20. до 28. ју на 1876, Исто, 328–335.

15 За пи си од ју ла – но вем бра 1876, Исто, 335–400.

16 За пис од 7. но вем бра 1876, Исто, 398–400.

17 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, I, Бе о град, 1990, 333–338.

18 В. Ј. Вуч ко вић, Ми си ја Јо ва на Ма ри но ви ћа у Пе тро гра ду 1876, Ју го сло вен ска ре ви ја за ме ђу на
род но пра во, 3 (1957), 352–355; Č. Po pov, Sr bi ja na pu tu oslo bo đe nja. Bor ba za po li tič ki pre o bra žaj i dr žav nu 
ne za vi snost 1868–1878, be o grad, 1980, 132–133; За пис од 7. но вем бра 1876, Јав ни жи вот, II, 400.
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ре ше њу би ла од од лу чу ју ћег зна ча ја. Сам Ма ри но вић по се тио је ми ни стра 
спољ них по сло ва Јо ва на ри сти ћа и ми ни стра прав де Је вре ма Гру ји ћа ко ји ма је 
го во рио о то ме да је спре ман да учи ни све што је у ње го вој мо ћи да до при не се 
из ла ску из си ту а ци је у ко јој се др жа ва тре нут но на ла зи, без об зи ра на по ли
тич ке раз ли ке ко је из ме ђу њих по сто је. Ма ри но вић је том при ли ком на вод но 
ре као ри сти ћу сле де ће: „Ако ће те [...] да на ста ви те рат , ја ни сам чо век да за 
то деј ству јем, јер ја др жим да је пре ко ну жан мир; али ако тре ба да се за мир 
деј ству је, го тов сам да вам у те жњи за ми ром бу дем од по мо ћи.“ по твр де о 
ста ву вла де пре ма овом пи та њу до био је и из дру гих из во ра.19 Срп скору ски 
од но си још јед ном су до шли у сре ди ште Кр сти ће ве па жње у про ле ће 1877, ка да 
је ру си ја об ја ви ла рат тур ској, а пи та ње ула ска Ср би је у рат по но во по ста ло 
ак ту ел но. Кра јем ма ја 1877. за бе ле жио је ре чи Ко сте Ма га зи но ви ћа, бив шег 
ка пу ће ха је у Ца ри гра ду, ко ји му је са оп штио да се вра тио из Вла шке, из Глав ног 
шта ба ру ске ду нав ске ар ми је, те да му је Алек сан дар И. Не ли дов, пред став ник 
Ми ни стар ства ино стра них де ла при Глав ном шта бу, отво ре но ре као да ру си ја 
од Ср би је оче ку је да ми ру је.20

по сле ула ска Ср би је у рат у де цем бру 1877. па жљи во је пра тио ве сти с ра
ти шта.21 ре зул та те ра та, од но сно од го вор на пи та ње да ли ње го ви ре зул та ти 
мо гу да до не су до бро или ло ше срп ском на ро ду, са гле да вао је пре вас ход но 
кроз мо гу ће на чи не ре ша ва ња суд би не Бо сне и Хер це го ви не. Већ по чет ком 
ру скоосман ског ра та стра хо вао је од мо гућ но сти да у слу ча ју по де ле тур
ског на сле ђа на Бал ка ну Аустро у гар ска за у зме по ме ну те про вин ци је.22 Ни је 
по кла њао мно го по ве ре ња ве сти ма ко је су се кра јем ра та освр та ле на обим 
те ри то ри јал ног про ши ре ња Ср би је, али је сма трао да Ср би ја, без об зи ра на 
обим уве ћа ња сво је те ри то ри је, мо же да бу де у пот пу но сти за до вољ на ре зул
та том ра та уко ли ко Бо сна и Хер це го ви на не при пад ну су сед ној мо нар хи ји, 

19 За пис од 9. но вем бра 1876, Јав ни жи вот, II, 402–403, 408.

20 За пис од 18. ма ја 1877, Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, III (2. ја ну ар 1877 – 21. де цем бар 1887), 
при ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2007, 54. по сле ула ска ру си је у рат с тур ском срп ска вла да по сла ла је 
у ру ски Глав ни штаб у Ки ши ње ву, где се на ла зио и сам цар Алек сан дар II, у по себ ну ми си ју кне же вог 
уја ка пу ков ни ка Ка тар џи ју, са за дат ком да не по сред но од ца ра до зна ка кве су на ме ре ру си је у ве зи 
с мо гу ћим ан га жо ва њем Ср би је у но вом ра ту. Ви де ти: Č. Po pov, нав. де ло, 141–142; Lj. ra do va no vić, 
Od no si Sr bi je i Ru si je od 1875. do Ber lin skog kon gre sa, be o grad, 1962, ру ко пис док тор ске ди сер та ци је, 119. 
У ли те ра ту ри не ма по ме на о Ко сти Ма га зи но ви ћу као пра ти о цу кне же вог уја ка при ли ком ове ми си
је, али, уко ли ко Ма га зи но вић ни је сла гао Кр сти ћа да би по ди гао вла сти ти зна чај у са го вор ни ко вим 
очи ма (че му је, пре ма Кр сти ће вим ра ни јим за пи си ма, био склон), из ње го ве бе ле шке ја сно се на ме ће 
за кљу чак да је реч о Ка тар џи ји ној ми си ји. У исто ри о гра фи ји би сва ка ко оста ло за бе ле же но да је по
сто ја ла по себ на ми си ја, са мо не ко ли ко да на по сле Ка тар џи ји не. У сва ком слу ча ју, Ма га зи но ви ће ви 
на во ди Кр сти ћу би ли су тач ни.

21 За бе ле жио је да је, од ла зе ћи на ра ти ште, кнез ми ни стри ма, са вет ни ци ма и чла но ви ма Ка са ци о ног 
су да из ја вио да би за Ср би ју зна чи ло пот пи са ти смрт ну пре су ду да ни је до не та од лу ка о ула ску у рат. 
Јав ни жи вот, III, 75.

22 За пис од 29. ју на 1877, Исто, 65.
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већ оста ну под сул та но вим си зе рен ством. Са мо у том слу ча ју, сма трао је Кр
стић, по сто ји мо гућ ност да ове про вин ци је до ђу у до глед ној бу дућ но сти под 
не за ви сну срп ску упра ву, без об зи ра да ли би би ла реч о Цр ној Го ри или Ср
би ји. по ред то га, на ула зак Аустро у гар ске у Бо сну и Хер це го ви ну про роч ки 
је гле дао као на ве ли ку пре пре ку бу ду ћем са мо стал ном раз во ју Ср би је, ко ја 
би би ла из ло же на ису ви ше сна жном упли ву Двој не мо нар хи је, те би „по при
род ном то ку ства ри мо гла по ста ти, под обра зи ном не за ви сно сти, у ства ри 
аустриј ска про вин ци ја“.23 при ова квом раз ми шља њу остао је и ка да су по ста ле 
из ве сне ве сти о, пре ма ми шље њу вла да ју ћих кру го ва у Бе о гра ду, скром ном 
те ри то ри јал ном уве ћа њу пред ви ђе ном за Ср би ју Сан сте фан ским прет ход ним 
ми ров ним уго во ром.24 Од лу ка Бер лин ског кон гре са о суд би ни Бо сне и Хер
це го ви не од ре ди ла је ње го во ми шље ње о по сле ди ца ма до га ђа ја из вре ме на 
Ве ли ке ис точ не кри зе по суд би ну срп ског на ро да. Иако је, пре ма од ред ба ма 
кон гре са, за про вин ци је би ла пред ви ђе на при вре ме на оку па ци ја, Кр стић ни је 
сум њао да Двој на мо нар хи ја, по сле ула ска у Бо сну и Хер це го ви ну и ула га ња 
ве ли ких сво та нов ца за за во ђе ње ре да, не ће би ти спрем на да се до бро вољ но 
по ву че. „Аустри ја, за у зев ши Бо сну, ста ра ће се да је стал но за се бе за др жи.“25 
раз ми шља ју ћи о од лу ка ма кон гре са, Кр стић је за бе ле жио да би се на осно ву 
чи ње ни це да је Ср би ја по ста ла не за ви сна и да је до би ла те ри то ри јал но про ши
ре ње мо гло за кљу чи ти да је на кон гре су „још нај бо ље про шла“. С дру ге стра не, 
по ста вља ју ћи се би пи та ње „да ли је уоп ште срп ска ствар уна пре ђе на“, сма трао 
је да је од го вор пре не га ти ван, не го по зи ти ван, јер су Бо сна и Хер це го ви на, 
„ср це на шег на ро да“, за срп ство из гу бље на, а од аустро у гар ске вла сти би ће 
их мно го те же осло бо ди ти не го од осман ске.26 Ула ском аустро у гар ске вој ске 
у су сед не про вин ци је по чи ње но во раз до бље, твр дио је Кр стић, с да ле ко се
жним не га тив ним по сле ди ца ма по исто ри ју срп ског на ро да. „Ако би Аустри ја 
ду го вре ме на не у зне ми ра ва на би ла у др жа њу Бо сне, по чем она це па срп ство 
на дво је, сво јом оку па ци јом мо гла би за сваг да, или бар за не до глед но вре ме 
спре чи ти ује ди ње ње срп ства“, про ро чан ски је за бе ле жио по сле пр вих ве сти о 
од лу ка ма кон гре са, „Ср би ја и Цр на Го ра, ма да би се зва ле не за ви сне др жа ве, 
са мо би жи во та ри ле под при ти ском Аустри је. И то жи во та ре ње тра ја ло би 

23 За пис од 20. фе бру а ра 1878, Исто, 83. Вест о пот пи си ва њу Сан сте фан ског ми ра до био је не ко ли ко 
са ти по што је сти гла у Бе о град од ми ни стра прав де Је вре ма Гру ји ћа.

24 За пис од 25. фе бру а ра 1878, Исто, 85. раз ми шља ју ћи о оби му те ри то ри јал ног про ши ре ња Ср би је 
по ла зио је од то га да по сле не у спе шног ра та 1876. Ср би ја мо ра да бу де за до вољ на сва ким про ши ре њем 
вла сти те те ри то ри је. За пис од 22. фе бру а ра 1878, Исто, 84.

25 За пис од 16. ју ла 1878, Исто, 93–94.

26 За пис од 13. ју ла 1878, Исто, 92. Ин те ре сант но је да се Кр сти ће во ми шље ње о зна ча ју од лу ка 
Бер лин ског кон гре са за исто ри ју срп ског на ро да у су шти ни по ду да ра с ми шље њем Јо ва на ри сти ћа, 
ми ни стра ино стра них де ла и пред став ни ка Ср би је на кон гре су, из не тим го то во две де це ни је ка сни
је. Ј. ри стић, Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је за вре ме срп ских ра то ва за осло бо ђе ње и не за ви сност 
1875–1878, II, Бе о град, 1896, 249.
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дон де, док би се та ко вла да ле да Аустри ји не чи не ни ка кве па ко сти. А ако би 
Ср би ја и Цр на Го ра пу сти ле се у аги та ци је про тив не Аустри ји, ова ће има ти сто 
на чи на ка зни ти их за то, а ако би аги та ци је по ста ле јој пак до сад не, мо гла би 
у њи ма на ћи по во да и за јав ни су коб, ког би не из бе жна по сле ди ца би ла гу би
так не за ви сно сти и др жав но га жи во та. Стра не др жа ве не др жим да би се то ме 
мно го про ти ви ле. Са мо у слу ча ју да се Аустри ја упле те у не ки рат с ве ли ком 
ко јом си лом, па да бу де по бе ђе на, мо гло би би ти из гле да да из гу би Бо сну, те 
да ова или по ста не за се бе др жа ви ца, или да се при да Ср би ји.“27

* * *

За у зет по сле 1878. по ро дич ним оба ве за ма, Кр стић не ко ли ко го ди на не 
бе ле жи го то во ни шта, упр кос чи ње ни ци да је реч о јед ном од нај бур ни јих 
мир но доп ских раз до бља у исто ри ји но во ве ков не Ср би је.28 Днев нич ким бе ле
шка ма по све ћу је ве ћу па жњу тек 1884, а по себ но по след њих ме се ци 1885, ка да 
се др жа ва на шла усред озбиљ не спољ но по ли тич ке кри зе и ра та. У раз до бљу 
1884–1886. на спољ но по ли тич ком пла ну нај ве ћу па жњу при вла чи му су коб 
Ср би је с Бу гар ском, иза зван чи ње ни цом да је бу гар ска вла да, уз по др шку ру
си је и упр кос мол ба ма срп ске вла де, у по гра нич ном по ја су то ле ри са ла бо ра вак 
срп ских еми гра на та пре бе глих по сле ти моч ке бу не, од но сно ни је спре ча ва ла 
њи хов пре ла зак у Ср би ју и уз не ми ра ва ње ста нов ни штва у по гра нич ним обла
сти ма, те при пре ме за ору жа ни упад и свр га ва ње кра ља Ми ла на. по ред овог 
спо ра, кра јем 1884. и по чет ком 1885. до вла де у Бе о гра ду до пи ра ли су број ни 
гла со ви о све сна жни јој бу гар ској про па ган ди у Ма ке до ни ји. Од Сан Сте фа на 
и Бер ли на у Бе о гра ду су на бу гар ско ује ди ње ње и об но ву Сан сте фан ске Бу
гар ске гле да ли као на нај ве ћу опа сност за др жав не и на ци о нал не ин те ре се. У 
но во на ста лој си ту а ци ји, ка да је не при ја тељ ство две вла де би ло све очи глед ни
је, страх да би, уз по др шку ру си је с ко јом је Ср би ја би ла у све ло ши јим од но
си ма, Бу гар ска мо гла при сту пи ти из вр ше њу ује ди ње ња, пред ста вља ла је све 
очи глед ни ју и све из ве сни ју опа сност у очи ма кра ља Ми ла на и пред сед ни ка 
вла де Ми лу ти на Га ра ша ни на.29

27 За пис од 16. ју ла 1878, Исто,  94.

28 Ин те ре сан тан је, до ду ше, је дан ње гов ка сни ји по да так о под ми ћи ва њу у вре ме пре го во ра из ме
ђу Бон туа и срп ске вла де о пот пи си ва њу кон вен ци је за из град њу и екс пло а та ци ју срп ске же ле зни це 
по чет ком 1881. Ни ко ла Ха џито ма, бе о град ски тр го вац, са оп штио је јед ном при ли ком Кр сти ћу да је 
Бон ту Јо ва ну Ма ри но ви ћу, та да по сла ни ку у па ри зу, дао 30.000 фра на ка, Фи ли пу Хри сти ћу, та да по
сла ни ку у Бе чу, та ко ђе 30.000 фра на ка, док је краљ Ми лан до био два ми ли о на, а ни мно ги по сла ни ци 
у На род ној скуп шти ни ни су оста ли пра зних џе по ва. пре ма ра ни јим оба ве ште њи ма, ко ја је Кр сти ћу 
дао Фи лип Хри стић, у по ро дич ној ве зи с по ро ди цом Ха џито ма, и сам Ни ко ла Ха џито ма био је уме
шан у по сао под ми ћи ва ња и до био је 5.000 #. Исто, 235.

29 М. Са мар џић, Од Сан Сте фа на до Слив ни це. Ср би ја про тив Бу гар ске 1878–1886, Но ви Сад, 2008, 
168–249.
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Већ је би ло ре чи о то ме да Кр стић ни је био бли зак с но си о ци ма др жав них 
функ ци ја, те до оба ве ште ња о ди пло мат ском спо ру с Бу гар ском у ве зи с еми
гран ти ма ни је ни мо гао да до ђе пре не го што је су коб по стао ја ван,30 од но сно 
ка да је, при ли ком за се да ња На род не скуп шти не у Ни шу у ма ју 1884, на пред
сед ни ка вла де упу ће на ин тер пе ла ци ја у ве зи с овим пи та њем. Кр стић је имао 
до вољ но ис ку ства да од мах пра вил но за кљу чи да не ма сум ње да је под но ше ње 
ин тер пе ла ци је ор га ни зо ва но у спо ра зу му с вла дом, по себ но има ју ћи у ви ду да 
је Га ра ша нин од мах спрем но од го во рио и из ло жио Скуп шти ни ви ђе ње вла
де.31 Ди пло мат ски пред став ник Бел ги је у Бе о гра ду емил де Бор хграв ука зао 
му је исто вре ме но да иза Бу гар ске сто ји не ка дру га си ла. Не сум њи во ру си ја, 
за кљу чио је Кр стић услед по ме на прог на ног срп ског ми тро по ли та Ми ха и ла 
у ул ти ма ту му ко ји је срп ска вла да упу ти ла бу гар ској вла ди.32 Су коб с Бу гар
ском сма трао је не по вољ ним ка ко због спољ но по ли тич ких, та ко и због уну тра
шњо по ли тич ких раз ло га. Бу гар ска ни је би ла са мо стал на др жа ва, те би срп ска 
вла да тре ба ло да се обра ти пор ти или ве ли ким си ла ма. Ме ђу тим, „бу гар ска 
вла да мо ра ла би би ти са ста вље на од љу ди су ма ну тих“, ако је без по др шке не ке 
стра не си ле иза зва ла за о штра ва ње од но са са срп ском вла дом, раз ми шљао је 
Кр стић. Уко ли ко је то тач но, зна чи ло би да би та си ла – ру си ја, по др жа ла Бу
гар ску, од но сно да ни је би ло мо гућ но сти да Ср би ја до би је не ко за до во ље ње. 
У том сми слу без ре зул та та би остао и сва ки по ку шај да се не што учи ни пре ко 
пор те. На уну тра шњо по ли тич ком пла ну као мо гу ћи из вор про бле ма ви део 
је де лат ност еми гра на та по др жа них од стра не бу гар ске вла де, чи ји би упа ди 
не га тив но ути ца ли на по ли тич ку си ту а ци ју не са мо у по гра нич ним окру зи ма. 
„Вла да је по ста вље на у вр ло те жак по ло жај“, за кљу чио је, „тре ба ће јој мно го 
енер ги је, уме шно сти и ра зум но сти да ства ри ове из ве де на чи сто.“33 раз вој до
га ђа ја по ка зао је још јед ном про ниц љи вост Кр сти ће вих раз ми шља ња. Ср би ја 
ни је ни шта ни по ку ша ла пре ко пор те, док је по ку шај по сре до ва ња чла ни ца 
Са ве за три ца ра – ру си је, Аустро у гар ске и Не мач ке, за вр шен без успе ха услед 
ру ске по др шке ста ву Бу гар ске, а аустро у гар ске по др шке ста ву срп ске вла де.34 
За Кр сти ћа је, ме ђу тим, нај ва жни је би ло да пре кид ди пло мат ских од но са ни је 
до вео до озбиљ ни јих по сле ди ца и рат ног су ко ба.35

30 Ко ста Цу кић умро је 1880, а Јо ван Ма ри но вић име но ван је за ди пло мат ског пред став ни ка Ср
би је у па ри зу, те су на тај на чин Кр сти ћу ус кра ће на два из во ра оба ве ште ња од ко јих је ра ни је био у 
мо гућ но сти да до зна с ка квим се про бле ми ма вла да су о ча ва у спољ ној по ли ти ци.

31 За пис од 28. ма ја 1884. Јав ни жи вот, III, 157. У том сми слу све до чан ство је оста вио и Ми лан пи
ро ћа нац, Бе ле шке, при ре ди ла С. ра јић, Бе о град, 2004, 135–136.

32 Бор хграв му је ре као да бу гар ска вла да не оме та еми гран те „за то што Бу га ри има ју по др шку, а 
Ср би не ма ју [у днев ни ку на пи са но на фран цу ском – М. С.]“.

33 За пис од 30. ма ја 1884, Јав ни жи вот, III, 158–159.

34 М. Са мар џић, нав. де ло, 195–205.

35 За пис од 1. сеп тем бра 1884, Јав ни жи вот, III, 159.
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До срп скобу гар ског ра та ипак је до шло не што ви ше од го ди ну да на ка сни
је, као од го вор Ср би је на ује ди ње ње Кне же ви не Бу гар ске и Ис точ не ру ме ли је. 
Кр стић је био све стан да бу гар ско ује ди ње ње има из у зе тан зна чај за Ср би ју. 
„Оси ље на, ује ди ње на Бу гар ска има ће да ље аспи ра ци је и ван ру ме ли је оста је 
још сло вен ског еле мен та под тур ском не по сред ном вла шћу.“, за бе ле жио је, 
„Бу га ри су и до сад, а од сад ће и ја че ре кла мо ва ти за се бе те сло вен ске еле
мен те, ме ђу ко ји ма ми Ср би на ла зи мо сво јих су на род ни ка, ко ји су бли же на ма 
но Бу га ри ма по је зи ку, а и по то ме што има ју и др же сла ву, ко је у Бу га ра не ма. 
Већ у то ме има до вољ но по во да да се ро де тр ве ња из ме ђу нас и Бу га ра. А кад 
се узме да Бу га ри пре тен ду ју да је њи хо во све до Мо ра ве, да има ју пра ва не 
са мо на Окру ге пи рот ски, ни шки, врањ ски, но и на кне же вач ки, за је чар ски 
и не го тин ски (Цр но реч ки и Кра јин ски), то већ нај бли жа бу дућ ност Ср би је 
не по ка зу је се у ру жи ча стој бо ји. Док су Бу га ри би ли под тур ци ма, Ср би ја је 
би ла уто чи ште и њи ма и сви ма дру гим Сло ве ни ма и хри шћа ни ма ко је тур ци 
го ни ше. Сад, кад Бу гар ска до би сво ју сло бо ду, Бу га ри пре те да по ста ну на
ши на па да чи, на ши не при ја те љи.“36 Го ди на ма пра те ћи пи са ње стра не штам пе 
о по ли ти ци ве ли ких си ла пре ма свим бал кан ским пи та њи ма, на слу ћи вао је 
да би бу гар ско ује ди ње ње мо гло да до ве де до да љег усло жња ва ња си ту а ци је, 
од но сно до анек си је Бо сне и Хер це го ви не. Сма трао је мо гу ћим да већ то ком 
1885. до ђе до анек си је и у том сми слу ту ма чио ма не вре аустро у гар ске вој ске у 
по же ги, у бли зи ни гра ни це с Бо сном и Хер це го ви ном, као и по ја ву де пу та ци
ја из по ме ну тих про вин ци ја пред ца рем за вре ме ма не ва ра.37 Стра хо вао је да 
би по сле анек си је усле дио да љи про дор пре ма Со лу ну, чи ме би Ср би ја оста ла 
ка ко без Ко со ва, та ко и без мо гућ но сти да љег те ри то ри јал ног про ши ре ња.38

36 За пис од 10. сеп тем бра 1885, Исто, 179–180.

37 Кр сти ће ва раз ми шља ња о мо гу ћој анек си ји Бо сне и Хер це го ви не би ла су за сно ва на на пи са њу 
штам пе, али и на до бром по зна ва њу ра ни јих до га ђа ја, пре и по сле Ве ли ке ис точ не кри зе. Ни је био 
да ле ко од исти не. Иде ја анек си је ни је беч ким кру го ви ма би ла стра на. при ли ком об но ве Са ве за три 
ца ра 1881. по стиг нут је спо ра зум из ме ђу ру си је и Аустро у гар ске пре ма ко јем је Аустро у гар ска обе
ћа ла да се не ће про ти ви ти ује ди ње њу Кне же ви не Бу гар ске и Ис точ не ру ме ли је уко ли ко то пи та ње 
„си лом при ли ка до ђе на днев ни ред, док је ру си ја за уз врат при зна ла Аустро у гар ској пра во на анек си ју 
Бо сне и Хер це го ви не. пу ту ју ћи кроз Беч у ју лу 1885. бу гар ски кнез Алек сан дар по ме нуо је мо гућ ност 
ује ди ње ња, те је ти ме отво ре но и пи та ње анек си је Бо сне и Хер це го ви не. то ком ав гу ста 1885. из Бе ча 
су на сто ја ли да при пре ме вла сти то јав но мње ње на мо гућ ност анек си је, али су до га ђа ји у плов ди ву 
до шли ра ни је не го што је оче ки ва но. a. dž. P. tej lor, Bor ba za pre vlast u Evro pi 1848–1849, Sa ra je vo, 
1968, 260–261; М. Ю. Зо ло ту хин, Рос сия, за пад но е вр о пе й ские дер жа вы и Осман ская им пе рия в пе ри од 
ме жду на род ных кри зи сов на Бал ка нах (1885–1888 гг.), Мо сква, 1993, 92–94.

38 За пис од 10. сеп тем бра 1885, Јав ни жи вот, III, 180–181. Мрач но рас по ло жен, за бе ле жио је: „Јад ни 
пат ни че мој, дра ги срп ски на ро де! Хо ће ли до ћи вре ме да да неш јед ном ду шом? Хо ће ли кад куц ну ти 
час и тво ме ује ди ње њу? Или су ови до га ђа ји, што се зби ва ју, пред и гра тра ге ди ји, у ко јој ћеш ти, ве
ков ни му че ни че, би ти глав ни ју нак! Бу га ри, ује ди ње њем оси ље ни, ру си јом сна жно по ма га ни с јед не, 
АустроУгар ска, сил на са ма со бом, а још ја ча при ја тељ ством Не мач ке и ру си је с дру ге стра не, сте гли 
су те ме ђу сво је кан џе, те ти ис те ру ју ду шу на нос. Хо ћеш ли, јад на и ту жна Ср би јо, мо ћи жи ве ти у 
ова квој сте зи? Не ка ти Бог да сна ге да све те те шко ће са вла даш и да из те шке бор бе ко ја ти пред сто ји 
иза ђеш као по бе ди лац. Ме ни се сте же ср це при по ми сли ка кви те шки да ни че ка ју ми лу Ср би ју, ми ли 
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Кра ља Ми ла на сма трао је у том тре нут ку је ди ном осо бом спо соб ном да за
шти ти др жав не ин те ре се, док је за вла ду, у ко јој је је ди на осо ба од ауто ри те та 
био њен пред сед ник Ми лу тин Га ра ша ни ни, твр дио да је са ста вље на од љу ди 
за ко је би се те шко мо гло ре ћи да су спо соб ни да во де др жа ву у но во на ста лој 
кри зи.39 Краљ се од мах, 9. сеп тем бра, вра тио с од мо ра из Аустро у гар ске, чи ни 
се већ та да од лу чан да ра ту је про тив бу гар ског ује ди ње ња, и истог по сле по
дне ва иза шао пред вла ду са зах те вом да об ја ви мо би ли за ци ју, уки не сло бо ду 
штам пе и го во ра, као и да са зо ве На род ну скуп шти ну, јер је при ба вља ње нов ца 
за рат зах те ва ло усва ја ње од ре ђе них за ко на. На тај на чин, не ко ли ко да на по сле 
ује ди ње ња Кне же ви не Бу гар ске и Ис точ не ру ме ли је би ле су до не те од лу ке ко је 
су Ср би ју од ве ле у рат про тив Бу гар ске.40 Исто вре ме но, ве ли ке си ле по сти гле 
су у ро ку од не ко ли ко да на на чел ни спо ра зум о ле га ли зо ва њу ује ди ње ња пу тем 
пер со нал не уни је оли че не у лич но сти бу гар ског кне за, чи ме би ста ње ство ре
но Бер лин ским уго во ром оста ло фор мал но не из ме ње но.41 Не ма сум ње да су 
краљ и вла да пра ти ли де ша ва ња у европ ским пре сто ни ца ма пу тем из ве шта ја 
по сла ни ка, али и пи са ња стра не штам пе. Чи ни се, ме ђу тим, да су се за кључ ци 
ко је су из ве ли краљ и Га ра ша нин, с јед не, и Кр стић, с дру ге стра не, зна чај но 
раз ли ко ва ли. На и ме, че ти ри да на по сле при спе ћа ве сти о ује ди ње њу, пра те ћи 
пи са ње стра не штам пе ко ју је ре дов но до би јао, Кр стић је за кљу чио да се са 
си гур но шћу мо же ре ћи да ће ве ли ке си ле одо бри ти ује ди ње ње, а пред лог за 
са ста нак кон фе рен ци је ту ма чио је као ја сан знак ова кве на ме ре.42

У та квој си ту а ци ји Кр стић је се би по ста вљао исто пи та ње ка кво је та да, 
а и не де ља ма ка сни је, по ста вља ла ве ћи на Ср ба – шта на ме ра ва ју краљ и вла
да, про тив ко га се Ср би ја спре ма да ра ту је?!43 Све до по чет ка скуп штин ских 
за се да ња и об ја вљи ва ња тек ста кра ље ве пре сто не бе се де ни је на слу ћи вао да 
се Ср би ја спре ма за рат с Бу гар ском. Же љу Бу га ра за ује ди ње њем сма трао је 
при род ном, а мо гућ ност да Ср би ја ра ту је про тив ује ди ње ња озна чио је као 
„мо рал но не мо гу ћу“ и нео прав да ну.44 по ред то га, већ та да је био убе ђен да 

срп ски на род!“

39 Исто, 180.

40 В. Ј. Вуч ко вић, Ди пло мат ска исто ри ја срп ско-бу гар ског ра та (1885–1886), Бе о град, 1956, 11–13.

41 М. Са мар џић, нав. де ло, 255–259.

42 За пис од 11. сеп тем бра 1885, Јав ни жи вот, III, 182–183.

43 За пис од 16. сеп тем бра 1885, Исто, 181, 183, 185.

44 „Не, не, то би ти не мо же! Исти на, ка же се да је ује ди ње њем Бу га ра по ре ме ће на рав но те жа на Бал
кан ском по лу о стр ву. Ср би ја као кра ље ви на оста је су ви ше ма ла и сла ба пре ма ује ди ње ној Бу гар ској, 
а та ко и Грч ка. Обе да кле, тре ба да се уве ћа ју, те да се по вра ти по ре ме ће на рав но те жа. Али ако се не 
уз мог ну уве ћа ти, шта он да? Зар за то што је Ср би ја у том не срећ ном по ло жа ју да се не мо же да ши ри на 
за пад, где Ср би ста ну ју, зар за то да се Бу га ри ма ста не на пут да се и они не ује ди не? Ја од сво је стра не 
не ви дим да би та ква же ља би ла пра вич на. та ни су Бу га ри узрок на шем зло че стом, на шем не срећ ном 
по ло жа ју, у ком се на ла зи мо. [...] Зар да нас за то што Бер лин ски уго вор ство ри Ср би ји не срећ ни ју си
ту а ци ју дав ши Бо сну Аустри ји, зар за то да се ми да нас не ра ду је мо ује ди ње њу Бу га ра?! та ни су Бу га ри 
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ће ве ли ке си ле при зна ти ује ди ње ње, а ни је би ло сум ње да Ср би ја, при та квом 
раз во ју до га ђа ја, не ма сна ге да га спре чи. рат про тив ује ди ње ња ти ме би се 
пре тво рио у рат про тив европ ског ми ра, Ср би ји не би до нео ни ка кве ко ри сти, 
а на ву као би на се бе мр жњу Бу га ра и не за до вољ ство ве ли ких си ла. Не мо гу
ћим је, исто вре ме но, сма трао и рат про тив Осман ског цар ства, без до вољ но 
по во да, без по др шке си ла и са сла би јом вој ском. „Не ће мо и не мо же мо про тив 
Аустри је, не ће мо про тив Бу га ра, не ма мо узро ка да иде мо про тив ту ра ка. Да
кле, рад че га је по диг ну та то ли ка вој ска?“, пи тао се Кр стић.45 по сле пре сто не 
бе се де и од го во ра Скуп шти не, с ја сно из ло же ном „по ни ште ње или на док на да“ 
по ли ти ком, упе ре ном про тив ује ди ње ња, на слу ћи вао је да Ср би ја на ме ра ва да 
на док на ду тра жи ра том про тив Бу гар ске, иако је не из ве сност и да ље оста ла.46

Од суд ни до га ђа ји при бли жа ва ли су се, а Кр стић је све за бри ну ти је пра тио 
раз вој си ту а ци је. Увек по ла зе ћи од прет по став ке да су ве ли ке си ле већ до не ле 
од лу ку, сма трао је да не по сто ји мо гућ ност да Ср би ја, на ста вља ју ћи тре нут ну 
по ли ти ку, из по сто је ће си ту а ци је иза ђе успе шно. У нај бо љем слу ча ју, по стиг
ну ти успех мо гао је да бу де са мо вр ло скро ман, те ни ка ко не би од го ва рао 
го ле мим жр тва ма у нов цу и љу ди ма, а трај но не при ја тељ ство ко је би на пад 
на Бу гар ску иза звао код су сед ног на ро да ис ти цао је као јед ну од нај те жих 
по сле ди ца рат ног ис хо да кри зе.47 Ме ђу тим, та кав раз вој си ту а ци је, у ко јем 
би Ср би ја ус пе ла да оства ри не ки успех и до би је те ри то ри јал ну на док на ду, 
сма трао је то ком це ле кри зе го то во не мо гу ћим. Сре ди ном ок то бра 1885, у 
тре нут ку ка да су већ до ла зи ле пр ве гла си не о су ко би ма на срп скобу гар ској 
гра ни ци, по ли ти ку кра ља и вла де оце нио је као не ра зум ну, по чев ши од са мог 
на чи на на ко ји је мо би ли са на вој ска до за ду жи ва ња зе мље због рат них по тре ба 
„та ко ола ко и без до вољ но раз ми шља ња“. „Ова ко ра ди ти зна чи пра ви ти ра чун 
без бир та ша“, за бе ле жио је де се так да на пре по чет ка ра та, „Бер лин ски уго вор 
сто ји под за кри љем европ ских си ла и ако оне с пор том у до го во ру одо бре да 
се тај уго вор пре и на чи, ми не ма мо сна ге да то спре чи мо. А ако се на ла зи ло 
да нам ру ме лиј ски до га ђа ји да ју пра во на не ку ак ци ју, на не ку на кна ду, он да 
је тре ба ло од ма упа сти у Бу гар ску или тур ску и за у зе ти до тич не те ри то ри је, 
па он да истом из ја ви ти да их за у зи ма мо као за ло гу да ру ме лиј ска ре во лу ци ја 
не ће има ти по сле ди ца за нас не по вољ них. [...] И ова ква рад ња би ла би мо жда 
не смо тре на и др ска, али би мо гла има ти ви ше из гле да на успех, но про сто и с 
ве ли ком лар мом из вр ше но мо би ли зо ва ње, ко је нас ко шта сил не нов це и ко је 
ће нас ис црп сти, осла би ти, из ну ри ти као да смо и у сам рат за га зи ли.“48

пра ви ли Бер лин ски уго вор!“ За пис од 18. сеп тем бра 1885, Исто, 186.

45 За пис од 18. сеп тем бра 1885, Исто, 186–188.

46 За пис од 22. сеп тем бра 1885, Исто, 190–193.

47 За пи си од 6. и 29. ок то бра 1885, Исто, 196–197, 204–205.

48 За пи си од 8, 18. и 19. ок то бра 1885, исто, 198–201. Упр кос свим кри ти ка ма, ка да је рат по чео, 
сма трао је да „био рат оправ дан или не [...] сад је сва ком па три о ти срп ском ду жност да ра ди све шта 
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Кр сти ће ве бе ле шке из вре ме на ра та с Бу гар ском, по пут бе ле жа ка из вре ме
на срп скоосман ских ра то ва 1876–1878, не сум њи во мо гу да по слу же као из вор 
при сва ком на сто ја њу да се до ча ра ат мос фе ра рат ног вре ме на у пре сто ни ци, 
ат мос фе ра не из ве сно сти у иш че ки ва њу ве сти с бо ји шта. Имао је до вољ но 
ис ку ства из ра то ва за осло бо ђе ње, а пре све га из вре ме на пр вог ра та с Осман
ским цар ством 1876, те је, чим су по сле пр ва три да на ве сти с бо ји шта по ста ле 
оскуд не, на слу тио да се рат не опе ра ци је не од ви ја ју по вољ но по срп ску вој ску. 
по сле ве сти о не у спе ху код Слив ни це, не из ве сност се на ста вља ла, до дат но 
по ја ча на услед стро ге за бра не уно ше ња стра не штам пе – по ступ ка вла де ко ји 
је до вољ но го во рио о ста њу на ра ти шту.49 „Зло је! Вр ло је зло!“, за пи сао је у 
јед ном тре нут ку Кр стић.50

по сле скла па ња при мир ја, иш че ку ју ћи у не из ве сно сти по че так ми ров них 
пре го во ра, раз ми шљао је о по сле ди ца ма не дав них до га ђа ја. У том тре нут ку 
би ле су по зна те број не чи ње ни це о не спрем но сти с ко јом се ушло у рат и на
чи ну на ко ји је во ђен. Све то утвр ди ло је Кр сти ћа у ве ро ва њу да је све што је 
учи ње но по сле плов див ског пре вра та учи ње но не ве што, без до вољ но опре за, 
не про ми шље но и ла ко ми сле но. Сма трао је да је на пад на Бу гар ску са мо учвр
стио ре зул та те пре вра та у плов ди ву, те да је Ср би ја про пу сти ла мо гућ ност да, 
по др жа ва ју ћи ује ди ње ње, ус по ста ви при ја тељ ске од но се са су сед ном др жа вом 
ко ји би у од ре ђе ном тре нут ку мо гли да јој бу ду од ко ри сти. На су прот то ме, 
по сле ра та Ср би ја ће мо ра ти да во ди ра чу на о де ша ва њи ма на срп скобу гар ској 
гра ни ци, а же ља за осве том по сле пре тр пље ног по ра за до при не ће трај ни јем 
ан та го ни зму из ме ђу два на ро да. Сма трао је да ће ло ши ме ђу др жав ни од но си 
на не ти ви ше ште те Ср би ји не го Бу гар ској, јер се Бу гар ска – те ри то ри јал но 
ве ћа, с из ла зом на мо ре, без гра ни це с Аустро у гар ском, са ста нов ни штвом 
скло ни јим ште дљи во сти и без др жав них ду го ва – на ла зи у мно го бо љем по
ло жа ју не го Ср би ја. Ус по ста вља ње при ја тељ ских од но са са свим бал кан ским 
др жа ва ма, па и с Бу гар ском, пред ста вља ло је, пре ма Кр сти ће вом ми шље њу, 
жи вот ни ин те рес Ср би је. Ме ђу тим, сма трао је да у Ср би ји, па ни у Бу гар ској, 
не по сто ји др жав ник спо со бан да са гле да ову чи ње ни цу.51 Ми ров ни уго вор у 
Бу ку ре шту, с јед ним чла ном у ко јем се крат ко кон ста ту је ус по ста вља ње ми ра, 
од но сно ин си сти ра ње Ср би је да из тек ста бу де из ба че но да се ус по ста вља ју 
и при ја тељ ски од но си, са мо је уве ри ла Кр сти ћа у ис прав ност та квог за кључ
ка.52 Кра ља Ми ла на не сум њи во ни је сма трао за чо ве ка с та квом ви зи јом. У 

мо же да срп ско оруж је бу де по бе до но сно“. За пис од 2. но вем бра 1885, Исто, 207.

49 За пи си од 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. и 19. но вем бра 1885, Исто, 207–224. „то кри је ње, то 
ла га ње, то ше пр тља ње нај ја сни ји је до каз да на ше ства ри ло ше сто је.“, за бе ле жио је Кр стић. За пис од 
19. но вем бра 1885, Исто, 224.

50 За пис од 13. но вем бра 1885, Исто, 215.

51 За пи си од 24. и 30. ја ну а ра 1885, Исто, 247, 251.

52 За пи си од 22. фе бру а ра и 1. мар та 1886, Исто, 258–259.
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ма ју 1887, осам на ест ме се ци по сле Слив ни це, за бе ле жио је да је „Слив ни ца 
де ло кра ље во и по сле ди ца по ли ти ке ко ју је он лич но во дио; ми ни стри ни су 
му у то ме би ли са вет ни ци, но из вр ши о ци ње го вих пла но ва“.53 по ред трај ног 
ан та го ни зма с Бу гар ском, у го ди на ма ко је су до ла зи ле го то во пот пу на за ви
сност од Аустро у гар ске би ла је, пре ма Кр сти ће вом ми шље њу, јед на од нај о
збиљ ни јих по сле ди ца кри зе на ста ле по сле ује ди ње ња. Олак ша ва ју ћи срп ској 
вла ди про на ла же ње зај мо да ва ца, Аустро у гар ска је по ста ла го спо дар же ле зни
це, про да је со ли, ал ко хо ла, ду ва на, па и укуп них др жав них при хо да, што јој 
је да ва ло мо гућ ност да ути че на по ли тич ке од лу ке.54 „Ако то та ко ус тра је још 
ко ју го ди ну, ми ће мо нео сет но по ста ти аустриј ска про вин ци ја, ако не баш по 
фор ми, за це ло у ства ри“, за бе ле жио је у ја ну а ру 1886, по сле ве сти о мо гућ но
сти но вог не по вољ ног зај ма.55

* * *

по сле срп скобу гар ског ра та Кр стић се по вре ме но и са мо уз гред но вра ћао 
спољ но по ли тич ким те ма ма, а по сле аб ди ка ци је кра ља Ми ла на ни је оста вио 
не ку обим ни ју бе ле шку у ко јој би по ку шао да са жме све ме не спољ не по ли ти
ке Ср би је за вре ме Ми ла но ве вла да ви не и да оце ни ње не до ме те. Мо гу ће је да 
је то ме до при не ла и чи ње ни ца о ко јој је ра ни је би ло ре чи, да ни је био бли зак 
с по ли ти ча ри ма ко ји су упра вља ли др жа вом, те ни је ни мо гао да има кон ти
ну и ра ни увид ко ји би до при нео це ло ви том са гле да ва њу про бле ма, пре ло ма и 
про ме на ко је су пра ти ле спољ ну по ли ти ку Ср би је осам де се тих го ди на. Из тек
ста ње го вог днев ни ка не сум њи во про из и ла зи да, и ина че до след но кри ти чан, 
Кр стић по себ но ни је одо бра вао по ступ ке вла де ко ји су ишли на за о штра ва ње 
од но са с Бу гар ском, јер је на ус по ста вља ње до брих од но са с оста лим бал кан
ским на ро ди ма гле дао као на пред у слов те ри то ри јал ног про ши ре ња Ср би је 
и оства ре ње „за вет не ми сли срп ске“. Као ње гов по глед на Ми ла но ву спољ ну 
по ли ти ку мо гла би се из дво ји ти тек јед на крат ка бе ле шка из ок то бра 1886. „Ми 
смо од не ко ли ко го ди на учи ни ли раз не, ве ли ке по гре шке, али ме ђу нај ве ће до
ла зе по гре шке ко је учи ни смо у спољ ној по ли ти ци“, за бе ле жио је та да, „Осим 
јед не је ди не Аустри је, ми не уме до смо да за до би је мо ни чи је при ја тељ ство, а 
оту ђи смо од се бе ру си ју, у за пе тим од но си ма сто ји мо с Цр ном Го ром, а с Бу
гар ском се чак и за ра ти смо!“56 Од ок то бра 1886. до фе бру а ра 1889. ни је би ло 
озбиљ ни јих про ме на спољ но по ли тич ког по ло жа ја Ср би је, те би се Кр сти ће ва 

53 За пис од 30. ма ја 1887, Исто, 313.

54 За пис од 25. ок то бра 1886, Исто, 288–289.

55 За пис од 16. ја ну а ра 1886, Исто, 246–247.

56 За пис од 24. ок то бра 1886, Исто, 288.
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на по ме на из 1886. мо гла ока рак те ри са ти као оце на це ло куп не спољ не по ли ти ке 
срп ске др жа ве осам де се тих.

Уко ли ко би по ку ша ли да оце ни мо зна чај ње го вих днев нич ких бе ле жа ка о 
спољ ној по ли ти ци и ра то ви ма Ср би је у вре ме вла да ви не кне за/кра ља Ми ла на, 
из све га што је ре че но ја сно про из и ла зи да Кр сти ћев днев ник не пред ста вља 
из вор пр вог ре да, од но сно он то је сте са мо у рет ким си ту а ци ја ма. С дру ге стра
не, ње го ве бе ле шке дра го цен су из вор при сва ком по ку ша ју да се ужи ви мо у 
про шлост и осе ти мо ат мос фе ру вре ме на обе ле же ног од суд ним де ша ва њи ма, а 
су до ви ко је је као са вре ме ник про ниц љи во до но сио о по је ди ним исто риј ским 
до га ђа ји ма вр ло че сто су по твр ди ли сво ју вред ност.

NIKOLA KRSTIC ABOUT FOREIGN POLICY 
AND SERBIA’S WARS DURING PRINCE/KING MILAN’S REIGN

Summary:

Krstić’s diary represents a significant source for researching the history of Serbia in 
the second half of XIX century. First of all, this refers to home affairs, but his notes are 
interesting for historians dedicated to researching foreign policy and the place of Serbia, 
even though Krstić did not have a continuous insight into its development and changes. 
regarding foreign policy of Serbia during the reign of prince/king Milan, Krstić’s diary 
does not represent a source of greatest importance, that is, the diary is the main source 
only on rare occasions. at the time when Serbia’s relations with neighbouring countries 
acquired its most extreme form with the outbreak of an open diplomatic issue, and later  
wars 18761878 and 18851886, diary notes are significant not because of its chronology, 
or its factography taken over from the press or war bulletins, but because of critical con
sidering of the essence and ways of state policy. Judgements about certain historical events 
cleverly made by him, as a contemporary, very often proved their value. On the other side, 
his notes are a precious source at every attempt to feel the past and the atmosphere of war 
times which is very often possible to find in memoir literature.
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НИКОЛА КРСТИЋ О ВЛАДАВИНИ
АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА*

Ап стракт: Нај зна чај ни је Кр сти ће ве оп сер ва ци је о пр вим го ди на ма вла да ви не Алек
сан дра Обре но ви ћа, од но се се на ка рак тер и мен та ли тет срп ских по ли ти ча ра и ши ре, 
чи та вог дру штва, по пи та њу по што ва ња за ко на и раз ви је но сти прав не све сти у зе мљи. 
У Ср би ји, у по след њој де це ни ји 19. ве ка, де ви за „За кон је нај ви ша во ља“  би ла је тек 
штит ко ји је ма ски рао иди ви ду ал но ми шље ње над за ко ни ма, за кљу чио је Кр стић. Рад 
се ба ви ана ли зом из вор них по да та ка, по те клих из пе ра овог прав ни ка, а ко ји се од но се 
на мо ти ве за кр ше ње за ко на (нај че шће по ли тич ки ите ре си и лич не ко ри сти, а че сто и 
осве та), и на да ле ко се жне по сле ди це та квог, го то во уни вер зал ног, по на ша ња у Ср би ји 
с кра ја 19. ве ка.

Кључ не ре чи: Ср би ја, краљ Алек сан дар Обре но вић, устав, за кон, вла да, Скуп шти
на, ра ди ка ли

* * *

Не по што ва ње уста ва и за ко на – опа сни пре седа ни

Из бор тре ћег на ме сни ка – по сле ди це. Смр ћу јед ног од на ме сни ка Ко сте 
Про ти ћа, у ле то 1892, отво ре но је пи та ње из бо ра но ве лич но сти за ту функ
ци ју. Устав је за тај слу чај био ја сан: у чла ну 71 Уста ва ка же се да до са зи ва 
пр ве скуп шти не дру га дво ји ца на ме сни ка вр ше власт, ка да ће та пр ва но ва 

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

УДК: 94:342.52(497.11)''1893/1896''(093.3) ; 
321.61:929 Обреновић А. (093.3) ;

34:929 Крстић Н. (093.3)
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скуп шти на иза бра ти тре ћег чла на.1 Пред сед ник вла де Ни ко ла Па шић је, ми
мо уста ва, ин си сти рао на пре вре ме ном скуп штин ском са зи ву и по што у то ме 
ни је ус пео 21. ав гу ста је под нео остав ку. та ко је отво ре на кри за ко ју је На ме
сни штво до дат но за о штри ло јер је ман дат за са ста вља ње но ве вла де по ве ри ло 
ли бе ра лу јо ва ну Ава ку мо ви ћу, иако су ли бе ра ли има ли у Скуп шти ни са мо 
де се то ри цу по сла ни ка. Ли бе ра ли су у из бор ном про це су по чи ни ли број не 
зло у по тре бе, а за тим то исто по но ви ли при ли ком кон сти ту и са ња Скуп шти
не.2 Зе мља је ушла у ду го роч ну по ли тич ку кри зу, ко ја је би ла штет на под јед
на ко по по ло жај  ма ло лет ног краљ, и по од но се из ме ђу по ли тич ких стра на ка. 
Кр стић има за пра во ка да твр ди да су се не срећ не по сле ди це мо гле из бе ћи да 
су ра ди ка ли би ли ра зум ни ји, те уме сто што су по сва ку це ну ин си сти ра ли на 
пре вре ме ном скуп штин ском са зи ву и на Па ши ћу као кан ди да ту за на ме сни ка, 
мо гли су се оку пи ти око ра ди ка ла уме ре них по гле да Ла за ра До ки ћа и са че ка ти 
да ре дов ни са зив Скуп шти не ре ши пи та ње тре ћег на ме сни ка. На сту пив ши, 
ме ђу тим, не так тич ки, ра ди ка ли су из гу би ли и ме сто на ме сни ка и вла ду, а у 
зе мљи  „до ђо ше то ли ки не згод ни и не срећ ни до га ђа ји“, за кљу чу је Кр стић.3

Од тог тре нут ка по ли тич ка си ту а ци ја у зе мљи по ста ја ла је све кри тич ни
ја.4 Ра ди ка ли су тра жи ли за шти ту од кра ља, иако власт ни је би ла ње го ва, већ 
у ру ка ма на ме сни ка. На не за ко ни то сти ли бе ра ла од го во ре но је, та ко ђе, не
за ко ни то сти ма – др жав ним уда ром. Др жав ни удар 13. апри ла 1893. го ди не,5 
у фа зи из во ђе ња,  де ло је кра ља Алек сан дра, док су идеј ни твор ци тог чи на 
би ли кра љев отац и ра ди ка ли. У овај по ду хват би ли су упу ће ни ра ди кал ски 
по ли ти ча ри Ни ко ла Па шић, Са ва Гру јић и Ла зар До кић, али је са мо по след њи 
ди рект но уче ство вао у ње му. У при лог нео п ход но сти др жав ног уда ра, пред 
кра љем су и ра ди ка ли, и краљ Ми лан као глав ни ар гу мент по те за ли кра ље ву 
оба ве зу да се су прот ста ви га же њу уста ва. ти ме су ци ља ли баш на ме сто ко је 
је ше сна е сто го ди шњи краљ у кри ти ко ва њу ли бе ра ла и на ме сни ка обе ле жио 
као кључ но.6 На кон до бре при пре ме, краљ Алек сан дар је сми ре но и без гре шке 

1 Срп ски уста ви од 1835. до 1990, са уста ви ма Кра ље ви не СХС и Кра ље ви не Ју го сла ви је, при ре дио 
М. Ра до је вић, Бе о град, 2004, 108.

2 Оп шир ни је ви ди: В. Мар јан, Вла да Јо ва на Ђ.  Ава ку мо ви ћа. По ку шај су зби ја ња ра ди ка ли зма у 
Ср би ји кра јем 19. ве ка, Бе о град, 1996. 

3 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 14. ја ну ар 1888 – 20. ав густ 1896, Бе о град, 2007, при ре дио 
М. ја го дић, 158–159.

4 В. Мар јан, нав. де ло, 155–167.

5 Сви да ту ми су по но вом ка лен да ру, ако ни је дру га чи је на зна че но.

6 ис так ну ти ра ди кал ски пр вак Са ва Гру јић пред ла гао је кра љи ци На та ли ји да из о ко ла при пре ми 
мла дог кра ља да по сто ји мо гућ ност да га Скуп шти на пре вре ме на про гла си пу но лет ним, ако се са 
на ме сни ци ма не по стиг не до го вор око из бо ра тре ћег на ме сни ка. „тим би се на чи ном кри за нај лак ше 
ре ши ла“, об ја шња вао је Гру јић, Ру ко пи сно оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је, Р 510 / II, За пи си 
Са ве Гру ји ћа, св. III, 27–35, ку ца ни текст, (да ље: РОНБС); Ла зар До кић је пи сао кра љу Мил ну да би 
мо мен тал но про гла ше ње кра ља Алек сан дра пу но лет ним би ло од ве ли ке ко ри сти и за ди на сти ју и за 
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оба вио свој део по сла. Ми ни стри ма и на ме сни ци ма је  за хва лио на услу га ма 
ди на сти ји и отаџ би ни и за тра жио њи хо ве остав ке. Ли бе ра ли су, да кле, та ко
ђе не у став ним пу тем укло ње ни са вла сти. Док је ве че ра би ла у то ку вој ска је 
за у зе ла Ми ни стар ства ино стра них и уну тра шњих де ла и те ле граф.7 Усле ди ла 
је кра ље ва Про кла ма ци ја ко јом краљ Алек сан дар, пре пу но лет ства, пре у зи ма 
кра љев ску власт у сво је ру ке.8

Све ово је из гле да ло мла до ме кра љу ису ви ше јед но став но, али, на жа лост, 
ни је би ло ни ма ло по уч но. Отац и мај ка, ко ја је та ко ђе зна ла за цео план и ло
го стич ки га је по др жа ла, за тим ис так ну ти ра ди кал ски пр ва ци, ин стру и са ли 
су кра ља, јед ног ше сна е сто го ди шња ка, да по га зи Устав. Шта је он да вре де ло 
што су се ра ди ка ли пре то га ста ра ли да га вас пи та ју у ду ху стро гог по што ва ња 
за ко на и Уста ва, ка да су му овим чи ном ста ви ли до зна ња да је кр ше ње за ко на 
за рад за до во ља ва ња лич них ин те ре са до зво ље но. Уме сто осу де др жав ног уда
ра, ра ди кал ски Од јек је пре у зно сио кра ље ве спо соб но сти, на зи вао га „Алек
сан дром Ве ли ким“ и „спа си о цем“ Ср би је. Че сти та ња кра љу на др жав ном уда ру 
сти за ла су од стра не ра ди ка ла и на пред ња ка. Учи те љи су да ли лош при мер 
сво ме ђа ку и на лек ци ји из устав но сти па ли су за јед но. Био је то тек по че так 
ма ни фе ста ци ја кра ље вог „ви зан ти ни зма“, на чи јем је уса вр ша ва њу ра дио уз 
по моћ љу ди свих по ли тич ких оп ци ја. иако млад, краљ је био са вр ше но све стан 
шта је ура дио. Свом про фе со ру Ма леу ре као је: „Оно што сам учи нио да би 
се по но во ус по ста вио Устав при лич но је не у став но... али, би ло је по треб но“. 
Ова ци је и кли ца ња ко ји ма је до че кан краљ ују тру 14, по сле др жав ног уда ра, 
мо гли су га до дат но уве ри ти да је учи нио пра ву ствар.9

Ре шен да се др жи устав не вла да ви не и ру ко во де ћи се пре те жно ра ди кал
ским рас по ло же њем у зе мљи, краљ је по ве рио упра ву уме ре ним ра ди ка ли ма, 
на чи јем че лу се на шао Ла зар До кић.10 Ње гов из бор је на и шао на пот пу но одо
бра ва ње кра љи це На та ли је, али и кра ља Ми ла на. На из бо ри ма 1893. ра ди ка ли 
су убе дљи во по бе ди ли, осво јив ши 88,34% гла со ва. У пре сто ној бе се ди ко јом 
је краљ отво рио Скуп шти ну, др жав ни удар се прав дао као „нео до љив на лог 
ду жно сти“, јер краљ ни је смео да до зво ли да се за вре ме ње го вог пу но лет ства 
по ру ше осно ви устав но сти. „Краљ и на род сре ли су се у под јед на ко чвр стом 

зе мљу, јер би из вео зе мљу из за пле та у ко ји је до спе ла. До кић је га ран то вао да ће Ра ди кал на стран ка 
ста ти иза тог чи на и да ће краљ би ти оду ше вље но при мљен у на ро ду, јер се од ње га оче ку је да по шту је 
и да шти ти устав и за ко не, Ар хив Ср би је (да ље: АС), По кло ни и от ку пи (да ље: ПО), к. 140, д. 60–65.

7 С. јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, Бе о град, 1990, 168–171, 189–199; С. Ра јић, Алек
сан дар Обре но вић, вла дар на пре ла зу ве ко ва – су ко бље ни све то ви, Бе о град, 2011, 78–80.

8 Срп ске но ви не, бр. 70, 9/21. април 1893.

9 А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра 1892–1894, при ре ди ла и пре ве ла Љ. Мир ко вић, Бе о град, 1999, 
156.

10 Вла да Ла за ра До ки ћа би ла је на др жав ној упра ви од 13. апри ла до 5. де цем бра 1893, Вла де Ср би је 
1805–2005, ур. Р. Љу шић, Бе о град, 2005, 174.



158 СРПСКЕ СтУДијЕ  II / SerbIan StudIeS II  

уве ре њу да спас отаџ би не ле жи у искре ном по што ва њу уста ва и за ко на,“ ка же 
се на кра ју пре сто не бе се де, уз по клич „да жи ви сло бод на устав на Ср би ја“.11 
Оче ви дан до каз дво стру ких ар ши на код ра ди ка ла, ко ји за рад вла сти, по др
жа ва ју кра ља у јед ном не у став ном и крај ње штет ном по те зу. „На сва уста сви 
ви че мо сло бо да, устав ност, за ко ни тост! А ме ђу тим кад се по не кад по вре де 
за ко ни на нај о чи глед ни ји на чин, ако нам то иде у при лог ми не са мо тр пи мо 
га же ње за ко на, но се још ра ду је мо и хва ла ма уз ди же мо оног што нам је учи нио 
оно што нам је по во љи...“, за пи сао је Кр стић. Сли чан ко мен тар дао је и ње гов 
са вре ме ник Ми лан Пи ро ћа нац, на зи ва ју ћи устав „про стом играч ком“ ко јом 
се све три пар ти је слу же пред очи ма обич ног све та, док је тај устав „у ства ри 
ви ше мр тав не го жив“.12

По по врат ку на власт, ра ди ка ли су за го ва ра ли ре ван ши зам пре ма ли бе ра
ли ма и све вре ме су под ба да ли кра ља про тив њих. Ве ли ком ве ћи ном по сла
ни ка ра ди кал ска Скуп шти на је 12. ју ла 1893. го ди не од лу чи ла да се Ава ку мо
ви ће ва вла да оп ту жи због не у став них и не за ко ни тих по сту па ка, а 4. ав гу ста 
по диг ну та је оп ту жни ца у је да на ест та ча ка.13 Во ђен рас по ло же њем До ки ће ве 
вла де и Скуп шти не, краљ је у про кла ма ци ји ко јом је об ја вио сво је пре вре ме но 
пу но лет ство осу дио ли бе рал ну вла ду за га же ње уста ва и за ко на, без об зи ра 
што је и сам учи нио исто – пре кр шио Устав и ње го ву од ред бу о пу но лет ству 
краљa (чл. 58).14 Мај ка га је на вре ме упо зо ра ва ла да од у ста не  ту жбе про тив 
ли бе ра ла, јер она не ће оја ча ти ни ње гов, ни по ло жај вла де, већ мо же оте жа
ти си ту а ци ју ти ме што би би ла про ту ма че на као акт осве те, а сва ка осве та је 
по ка за тељ сла бо сти. Слич но му је пи сао и отац, на гла ша ва ју ћи да је тај по тез 
вла де на и шао на лош при јем у ино стран ству.15 Са ве ти ро ди те ља, ме ђу тим, 
ни су уро ди ли пло дом.

По сле не ко ли ко ме се ци, ка да је до шло до не спо ра зу ма и не сла га ња са ра
ди ка ли ма, краљ је про ме нио ми шље ње. По чео је да ра ди на осло ба ђа њу ли
бе ра ла. Кр стић је упо зо рио кра ља да бу де оба зрив – јер, уко ли ко се из не су 
до ка зи да су ми ни стри по чи ни ли кри ви це, суд не ће мо ћи да их осло бо ди. 
Са мим тим, краљ би се мо гао ком про ми то ва ти  ако од су да тра жи да по сту

11 Срп ске но ви не, бр. 121, 4/16. јун 1893.

12 Н. Кр стић, нав. де ло, 165; М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, при ре ди ла С. Ра јић, Бе о град, 2004, 489; С. јо
ва но вић, нав. де ло, 182–185.

13 О са др жа ју оп ту жни це ви ди С. јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, I, 228–238; ј. Ава ку мо
вић, Ме мо а ри, при ре дио С. тур ла ков, Но ви Сад – Сремски Кар лов ци, 2008, 337–368.

14 из ме ђу оста лог, у Про кла ма ци ји се ка же: „Устав је у по след ње вре ме та ко ја ко угро жен, гра ђан ска 
пра ва мо јих дра гих Ср ба до ве де на су у та ку опа сност, устав ни по ло жај На род но га Пред став ни штва 
та ко је ја ко по ни жен, да ја не мо гу окле ва ти д пу стим да ово не срећ но ста ње и да ље тра је,“ Срп ске 
но ви не, бр. 70, 9/21. април 1893.

15 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, (да ље: АСА НУ), исто риј ска збир ка, бр. 14556/1028, 
1.029, за о став шти на Д. Стра ња ко ви ћа; Исто, бр. 14.680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, V148, 
151–154, VI II36, 38, 39, 41; Исто, бр. 7.242, Бе ле жни ца Јо ва на Ми шко ви ћа, св. 27, 4/16. ав густ 1893.
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па ми мо за ко на. Не слу ша ју ћи га, краљ је ути цао на суд да не осу ди чак ни 
глав ног ви нов ни ка ми ни стра по ли ци је Сто ја на Ри бар ца, и то за де ла у ко ји ма 
су ње го ви пре сту пи би ли очи глед ни. По чет ком 1894, ми ни стри но ве вла де 
Ђор ђа Си ми ћа пре ма пот пи са ли су кра љев указ ко јим се оп ту же ни ли бе ра ли 
ам не сти ра ју.16 Вла дин по тез био је про ти ван за ко ни ма и Уста ву, бу ду ћи да 
од оп ту же них ми ни ста ра краљ мо же по ми ло ва ти осу ђе не са мо на пред лог 
Скуп шти не. Ка да Скуп шти на или краљ јед ном ре ше да ми ни стре пре да ју су ду, 
њи ма се мо ра су ди ти. За по че ти суд ски про цес не мо гу да пре ки ну ни краљ, 
ни вла да јер они, у овом слу ча ју, ни су ту жи о ци, већ је то Скуп шти на. Кр стић 
је ово на звао не ту ма че њем, већ из вр та њем за ко на. та ко ђе је кон ста то вао да 
те „огре бо ти не“  на Уста ву струч на, ни ти ши ра јав ност, ни су при ме ти ле.17 У 
ме ђу на род ној јав но сти овај чин је та ко ђе ло ше при хва ћен, по себ но у Фран цу
ској. Краљ ни је схва тао да про ме ном ста ва, за пра во, из ри че осу ду свом пр вом 
др жав ном уда ру, јер ам не сти ра оне љу де због чи јих је огре ше ња о Устав из вео 
удар.18 У сва ком слу ча ју, бив ши оп ту же ни ци ли бе рал ни ми ни стри на шли су 
се 6. мар та за кра ље вом тр пе зом као спе ци јал не зва ни це, а Ри ба рац је до био 
чак и та ков ску лен ту.19

У свим тим де ша ва њи ма до ла зи до из ра жа ја кра ље во схва та ње о не за ви
сно сти суд ства. Он је у са мо ста ло сти су ди ја ви део про блем за то што им „вла да 
ни је мо гла ни шта“. Уза луд му је Кр стић об ја шња вао су шти ну За ко на о не за
ви сно сти су ди ја и уста но ве Ка са ци о ног су да као чу ва ра суд ског до сто јан ства. 
Краљ је ипак ми слио да је бо ље ако вла да има кон тро лу над су ди ја ма.20

За ко ни о кра ље вим ро ди те љи ма. Не до след ност и не по што ва ње за ко на при
сут ни су и у кра ље вим по те зи ма око су спен зи је за ко на из 1891. и 1892. го ди не, 
ко ји ма је ње го вим ро ди те љи ма за бра њен по вра так у зе мљу до ње го вог пу но
лет ства.21 Ови за ко ни о уда ља ва њу кра ље вих ро ди те ља из Ср би је до не ти су 
за вре ме кра ље вог ма ло лет сва. Они вре ђа ју пра ва вла да ра, за то што ре ша ва
ју по ро дич не од но се без ње га. На ме сни ци су се огре ши ли о сво ју ду жност, 
јер у овом пи та њу ни су би ли кра ље ви за ступ ни ци. Шта ви ше, про те ри ва њем 

16 Вла да Ђор ђа Си ми ћа обра зо ва на је 24. ја ну а ра 1894. го ди не, а чи ни ле су је ма ње по зна те по ли тич
ке лич но сти из ре до ва Ли бе рал не и На пред не стран ке, ко је су по ти ца ли из нај ви ших ин те лек ту ал них 
кру го ва. Би ла је на упра ви до 2. апри ла 1894. го ди не, Вла де Ср би је, 175.

17 За кон о ми ни стар ској од го вор но сти, Збор ник за ко на и уре да ба, књ. 46, 1890; Н. Кр стић, нав. де ло, 
177.

18 А. Ма ле, нав. де ло, 213.

19 Срп ске но ви не, бр. 41, 22. фе бру ар/6. март 1894.

20 Н. Кр стић, нав. де ло, 219.

21 На род на скуп шти на је За ко ном од 31. мар та/12. апри ла 1891. го ди не, да ла од ре ше не ру ке ра ди
кал ској вла ди да до кра ље вог пу но лет ства уда љи кра ље ву мај ку из зе мље, Збор ник за ко на и уре да ба 
Кра ље ви не Ср би је, књ. 47, 392; На род на скуп шти на је, за вре ме кра ље вог ма ло лет ства, до не ла за кон 
од 14/26. мар та 1892, ко јим се кра ље вом оцу за бра њу је по вра так у зе мљу до кра ље вог пу но лет ства, 
Збор ник за ко на и уре да ба Кра ље ви не Ср би је, књ. 48, 66; С. јо ва но вић, нав. де ло, 153.
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кра ље ве мај ке из вр ше на је по вре да Уста ва, чл. 14, по ко ме ни је дан срп ски 
гра ђа нин ни је мо гао би ти прог нан из зе мље. Ови за ко ни, та ко ђе, ни су оба
ве зи ва ли кра ља да их, по пу но лет ству, мо ра по што ва ти. Они га ни су мо гли 
спре чи ти да ро ди те ље по зо ве к се би, ако то же ли. Нај јед но став ни је ре че но, о 
чла но ви ма кра љев ског до ма не мо гу се до но си ти за ко ни без при стан ка кра ља. 
та ко ђе, Скуп шти на је за основ За ко на из 1892. о кра ље вом оцу узе ла из ја ву 
Ми ла на Обре но ви ћа да ту на ме сни ци ма, и без ика квог прав ног осно ва оде ну ла 
је ту из ја ву у плашт за ко на.22 

Ме ђу тим, за ко ни су про шли скуп штин ску про це ду ру и за њи хо во уки да
ње би ла је опет нео п ход на са гла сност Скуп шти не. Од ја ну а ра 1893. краљ је 
без у спе шно по ку ша вао да од ли бе рал не вла де и на ме сни ка из ма ми обе ћа ње 
да ће на пр вој сле де ћој Скуп шти ни ти за ко ни би ти ану ли ра ни. По сле пре у зи
ма ња вла сти апри ла ме се ца, он је исто то пи та ње по кре нуо пред ра ди кал ским 
ми ни стри ма и опет је до би јао уве ра ва ња да ће пре те жно ра ди ка ла ска Скуп
шти на си гур но по вољ но од го во ри ти на пред лог вла де да се за ко ни о за бра ни 
по врат ка кра ље вих ро ди те ља по ни ште. Ме ђу тим, ни по сле го ди ну да на то 
ни је учи ње но.23

Због то га је краљ за ко не уки нуо Ука зом од 29. апри ла 1894.24 Опет су му 
сти гла че сти та ња, овом при ли ком од стра не ли бе ра ла и на пред ња ка. ти ме 
је учи њен кру пан пре се дан да указ мо же би ти ста ри ји од Скуп шти не. Скуп
шти на, ко ја се на кнад но са ста ла, са мо је има ла да се са гла си са већ свр ше ном 
ства ри. Вла да Све то ми ра Ни ко ла је ви ћа25 је овом при ли ком ишла мно го да ље 
од сво јих овла шће ња. Без об зи ра на то ко ли ко су за ко ни ло ши или не ло гич
ни, вла да не мо же, као што је то чи ни ла у по ме ну том ука зу, да пре до ча ва 
кра љу шта Скуп шти на мо же, а шта не мо же да уза ко ни, јер се та ко из ди же 
над за ко ном и над Скуп шти ном.26 Ду жност ње го вих ми ни ста ра је би ла да га 
у сва кој си ту а ци ји упу те на сло во Уста ва, за ко на и на че ла по де ле вла сти. из 
Кр сти ће вог раз го во ра са кра љем мо же се за кљу чи ти да краљ ни је раз у ме вао 

22 Краљ Ми лан се за 3 ми ли о на ди на ра (ми ли он из ци вилли сте за го ди ну да на уна пред и 2 ми
ли о на зај ма код ру ске бан ке) од ре као при пад ни штва Кра љев ском до му,  устав них пра ва и срп ског 
др жа вљан ства и обе ћао да не ће до ла зи ти у Ср би ју до пу но лет ства кра ља Алек сан дра. Пи сме ну из ја ву 
кра ља Ми ла на од 12. ок то бра 1891. при ми ли су на ме сни ци и она је чу ва на у тај но сти до 26. мар та 
1892. го ди не ка да је, про тив у став но, оза ко ње на у Скуп шти ни.

23 С. Рајић, Александар Обреновић, 108.

24 Срп ске но ви не, бр. 85, 17/29. април 1894.

25 Вла да Све то ми ра Ни ко ла је ви ћа би ла је на др жав ној упра ви од 2. апри ла до 27. ок то бра 1894, 
Вла де Ср би је, 177–179.

26 У од го во ру на пре сто ну бе се ду кра ља Алек сан дра, Скуп шти на ко ја се са ста ла у Ни шу 13/25. 
апри ла 1895. осу ди ла је за ко но дав но те ло ко је „уз ви ше ним кра љев ским ро ди те љи ма за бра ни до ла зак 
у зе мљу“, а из вр шна власт... уз ви ше ну мај ку на сил но и на нај су ро ви ји на чин укло ни из зе мље. ти ме 
је санк ци о ни сан по вра так екс кра ља Ми ла на и при пре мљен по вра так мај ке кра љи це, ко ја је у зе мљу 
сти гла 29. апри ла/11. ма ја 1895, Срп ске но ви не, бр. 85, 18/30. април 1895.



161Сузана Рајић, Никола Крстић о владавини Александра Обреновића

про блем ко ји је на стао ка да су до ви ни су хте ли да по сту пе по кра ље вом Ука
зу од 29. апри ла. Он ни је схва тао да су до ви, вла да или би ло ко ја дру га власт 
не мо гу да до но се од лу ке о то ме да ли је Скуп шти на над ле жна за не ки по сао 
или ни је. та ко ђе, ни је био тач но упу ћен у чи ње ни цу да Скуп шти на не сто ји 
ни под јед ном дру гом вла шћу и да се ње не од лу ке не мо гу ко ри го ва ти  без 
ње ног при стан ка. 

Скуп шти на у овој си ту а ци ји ни је би ла не ви на, јер је узе ла у де ло круг ра да 
пред мет ко ји јој не при па да. та ко је и до шло до то га да се огра ни ча ва ју лич на 
пра ва кра ља у вре ме ње го вог ма ло лет ства. Ни ко ла Кр стић је у не ко ли ко на
вра та дао ка рак те ри стич не опа ске о срп ској Скуп шти ни по сле уво ђе ња пар
ла мен та ри зма 1889. го ди не:„Ве ћи на скуп штин ска не ма свог во ђу, а из гле да да 
не ма ни до го во ра. Сва ко се де ре на сво ју стра ну, па зе мљи од то га не ће би ти 
бо ље.” и ра ди кал ски ми ни стар Све то зар Ми ло са вље вић је из ја вио да би скуп
шти на ри ма тре ба ло одр жа ти пре да ва ње шта је власт скуп штин ска и до кле 
се про сти ре, јер они ми сле да су ми ни стри ту да из вр ша ва ју шта Скуп шти на 
ре ши и да Скуп шти на „мо же све”.27 из ла зак из за ча ра ног кру га зах те вао је 
пре ки да ње те ло ше прак се. Уме сто то га, ула зи ло се из јед не по гре шке у дру гу. 
Краљ је зах те вао од су ди ја да пре не брег ну ва же ћи за кон и да се др же Ука за, 
што је би ло устав но нео др жи во. Ње го ва пре вас ход на на ме ра ни је би ла кр ше ње 
уста ва, већ је за циљ имао да по вра ти оцу при пад ни штво Кра ље вом до му, чи ме 
ње го ву лич ност ста вља под за шти ту за ко на и та ко спре ча ва штам пу да о ње му 
по грд но пи ше. Су ди је, углав ном ра ди ка ли, осло ба ђа ли су но ви не кри ви це за 
та кво пи са ње. Ма да је краљ Ми лан до бро вољ но ис ту пио из Кра љев ског до ма, 
он ни за ко ном, ни ти сво јом из ја вом, ни је пре стао да бу де кра љев отац, а оца 
су шти ти ли на ро чи ти кра љев ски про пи си.28 

Не до вољ но по зна ва ње про бле ма и не по сто ја ње ди ску си је о њи ма до ве ли 
су кра ља у вр ло те жак по ло жај. Ра ди кал ска ве ћи на у Ка са ци о ном су ду, на че
лу са Ђо ком Но ва ко ви ћем, из гла са ла је не при хва та ње ус кр шњег ука за, што 
је на љу ти ло кра ља. По ли ци ја је ушла у згра ду Ка са ци је и при ве ла стра жар но 
су ди ју Но ва ко ви ћа, на вод но због сум њи да је уче ство вао у ан ти ди на стич кој 
Че бин че вој афе ри. При ти сак вла да ра и вла де на су ди је ни је уро ди ло пло дом. 
Ре ха би ли та ци ја кра ље вих ро ди те ља иза зва ла је сна жан ра ди кал ски от пор и 
ан ти ди на стич ка кре та ња. Опо зи ци о на штам па је „гр ме ла“ про тив Ми ла на, 
из ве шта вао је аустро у гар ски по сла ник. У Од је ку су обе ћа ва ли да ће ра ди ка ли 
раз ма тра ти на збо ро ви ма Ус кр шњи указ. Ни ко ла је вић је 12. ма ја 1894. из дао 
рас пис ко јим је за бра нио одр жа ва ње би ло ка квих збо ро ва, а за не по слу шне 
је пред ви ђе но ка жња ва ње по Кри вич ном за ко ни ку. Шеф вла де Ни ко ла је вић 
по на шао се као фа на тич ни пар ти зан, ма хао је ре вол ве ром и пре тио ра ди ка

27 Н. Кр стић, нав. де ло, 132–135.

28 Исто, 182–184, 186, 191; М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 520.
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ли ма.29 Уме сто ста ло же но сти ко ју је сло же ност си ту а ци је на ла га ла, мах ни то 
је рас па љи вао кра ље ву не то ле рант ност пре ма ра ди ка ли ма и про блем спор
ног ука за се пре о бра зио у лич ну ствар, у пи та ње „ча сти” пред сед ни ка вла де и 
кра ље ве ре пу та ци је. За то су обо ји ца исто вре ме но твр ди ли да не ма ју куд, да 
се на траг не мо же, „па куд пу кло да пу кло”. До и ста, то ни је би ло до стој но јед
ног вла да ра ни ти јед ног др жав ни ка. Пот хра њи ва ње кра ље ве су је те од стра не 
ње го вих нај бли жих са вет ни ка ишло је ве о ма до бро. Ра де ћи на то ме, по ли ти
ча ри су исто вре ме но ра ди ли за се бе и сво је ин те ре се, жр тву ју ћи оп ште до бро 
лич ним ам би ци ја ма.30

Не по што ва ње уста ва до ве ло је убр зо до па ра ли зо ва ња др жав ног си сте ма. 
Пред сед ник вла де су ко био се са не сме њи вом ра ди кал ском ве ћи ном у Др жав
ном са ве ту, сма тра ју ћи да је вла да „гла ва” Са ве ту. На сли чан на чин до шло је 
до су ко ба и са не за ви сном уста но вом Глав не кон тро ле, ка да је Ни ко ла је вић 
ка знио ње ног пред сед ни ка. Ове ано ма ли је – да се уста вом га ран то ван не за
ви сан по ло жај уста но ва не по шту је – из ве ле су на сце ну го лу си лу.31 ис ти чу
ћи ове ано ма ли је, Кр стић ука зу је на не за ви сан по ло жај Са ве та – оси гу ран 
Уста вом и, исто та ко на не за ви сан по ло жај Глав не кон тро ле. Кра љев отац и 
са вет ник Ми лан, пи та њи ма упу ће ним Кр сти ћу као прав ни ку, под ким сто је 
уста но ве по пут Са ве та, Кон тро ле и Ка са ци ја, по ка зао је да има ис кри вље но 
гле да ње на ове ин сти ту ци је, и да сма тра да оне не тре ба да бу ду не за ви сне. 
Ода тле и ње го ва иде ја да се лич но сти у овим ин сти ту ци ја ма про ме не. Ка да 
је до био од го вор да се то не мо же из вр ши ти ре дов ним пу тем, од го во рио је: 
„Па ма и ван ред ним»32. Краљ Ми лан је на сто јао да из бри ше јед ним по те зом 
огром ну пред ност ко ју су ра ди ка ли сте кли од ње го вог од ла ска из зе мље и да 

29 АСА НУ, бр. 7.940, ис пи си из беч ких ар хи ва, ред ни бр. де ла 11.694, 11.696,  док. 40, 42 (1894); Од
јек, 28. април/10. мај 1894; Срп ске но ви не, бр. 94, 1/13. мај 1894; АС, МУДП, Рас пис ми ни стра од 30. 
апри ла/12. ма ја, бр. 6.945; Н. Кр стић, нав. де ло, 192; Пе ра то до ро вић, Днев ник, при ре ди ла Л. Пе ро вић, 
Бе о град, 1990, 166.

30 Краљица Наталија је у више наврата констатовала да у Србији доминирају „себични, лични, 
ситни партијски интереси“, који су дирекнто супротстављени краљевом угледу и ауторитету у земљи 
и иностранству, АСАНУ, бр. 14.556/1.037, заоставштина Д. Страњаковића.

31 По чл. 142 Уста ва из 1889. го ди не, др жав ни са вет ни ци су по ста вља ни до жи вот но и ни су мо гли 
би ти сме ње ни. Ме ђу тим, при ли ком кон сти ту и са ња Др жав ног са ве та 1889. го ди не, ра ди кал ска вла да 
Са ве Гру ји ћа ни је ис по што ва ла чл. 141 Уста ва, тј. да од 16 чла но ва Са ве та по ло ви на бу ду кан ди да ти 
Кру не, а по ло ви на кан ди да ти Скуп шти не. На ве ли ки при ти сак ра ди кал ског скуп штин ског клу ба, 
вла да је при мо ра ла на ме сни ке да при ста ну на 10 ра ди ка ла и 6 кра ље вих кан ди да та, чи ме је ди рект но 
би ла осла бље на по зи ци ја вла да ра, бу ду ћи да су све од лу ке у Са ве ту до но ше не про стом ве ћи ном. Са 
ве ћи ном у Са ве ту, ра ди ка ли су обез бе ди ли ве ли ку пре моћ у вр ло ва жном по слу ове уста но ве, а то је 
са ста вља ње ли сте кан ди да та за упра жње на ме ста у Глав ној кон тро ли и Ка са ци о ном и Апе ла ци о ном 
су ду. За вре ме ра ди кал ских вла да (1889–1892) ра ди кал ска ве ћи на у Са ве ту је на ова ме ста по ста вља ла 
ис кљу чи во ра ди ка ле. Су ди је је та ко ђе би ло не мо гу ће сме ни ти ре дов ним пу тем, јер их је шти тио За кон 
о не за ви сно сти суд ства и не по крет но сти су ди ја.

32 Н. Кр стић, нав. де ло, 180.
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си лом ану ли ра Устав из 1889. го ди не33, ко ји је сво јом во љом дао, а по ко ме је 
ње го вом си ну би ло не мо гу ће да се учвр сти на пре сто лу.34 

Краљ и радикали

Краљ је на сле дио из у зет но ло ше фи нан си је зе мље, вој ску у очај ном ста њу, 
и у пи та њу снаб де ве но сти, и у пи та њу ди сци пли не и ка дро ва. Чи нов ни ци и 
по не ко ли ко ме се ци ни су при ма ли пла ту. тзв. ле те ћи дуг био је огро ман те
рет фи нан си ја ма и он је из но сио око 35 ми ли о на ди на ра. Нај ви ше нов ца је 
од ла зи ло на го ди шњу от пла ту др жав них ду го ва, због че га је би ло не мо гу ће 
по ве ћа ти вој ни бу џет.35 На при вред ном раз во ју зе мље и екс пло а та ци ји руд них 
бо гат ста ва ни је ни шта ра ђе но ско ро три де це ни је. На род ни је био до вољ но 
мо ти ви сан и ни је имао усло ве да сам уна пре ђу је про из вод њу. За до во ља вао 
се не знат ним по тре ба ма и про из во дио са мо оно ли ко ко ли ко му тре ба. иако 
ве о ма млад, краљ је све то од лич но знао и био све стан ко ли ко је ње го ва уло га 
у пре о бра жа ју зе мље и на ро да зна чај на и од го вор на. Рад на др жав ним по сло
ви ма је от по чео са ве ли ким ен ту зи ја змом. Око ли на је би ла за чу ђе на ко ли ко тај 
мла ди чо век по зна је по тре бе свог на ро да, ка ко му дро и уме ре но раз ми шља.36 
Кр стић је, ме ђу тим, по том пи та њу био уз др жан и ни је се по во дио за оп штим 
ми шље њи ма. Шта ви ше, буд но је пра тио и ана ли зи рао до га ђа је не до пу шта ју ћи 
да га по ву ку еуфо ри је мње ња. Оту да и ње гов кри тич ки осврт пре ма кра ље вој 
из ја ви да је спре ман да по шту је Устав.  

У вре ме ка да је пре у зео власт краљ се о ап со лу ти зму из ја снио као о дав
но пре ва зи ђе ном об ли ку др жав ног уре ђе ња. Ве ро вао је да се пар ла мен тар ни 
ре жим мо же уса вр ши ти, а по вре ду сло бо де ми сли је сма трао не до пу сти вом, 
на ро чи то ако је учи ни вла дар.37 На пр ви по глед, та кви кра ље ви на зо ри га ран
то ва ли су ду го ве чан и сло жан рад са ра ди ка ли ма. У прак си, ме ђу тим, ни је 
би ло та ко. 

Пред сед ник вла де До кић раз бо лео се од ту бер ку ло зе и мо рао је на ле че ње, 
а од мах су ис пли ва ли не спо ра зу ми из ме ђу кра ља и ми ни ста ра. Сло жна са
рад ња и за јед нич ки ин те ре си од 13. апри ла, ко ји су ука зи ва ли на ду го веч ну 

33 У ра ду ће мо о уста ву ко ји је по знат као Устав из 1888. го ди не, у скла ду са ра чу на њем вре ме на по 
Гре го ри јан ском ка лен да ру, на во ди ти као Устав из 1889. го ди не. На и ме, устав је до нет 22. де цем бра 
1888. по ста ром, од но сно 3. ја ну а ра 1889. го ди не по но вом. 

34 С. Рајић, Примена парламентаризма у Србији (1889–1894). Проблеми и посебности политичког 
развитка, Београдски историјски гласник, 1 (2010), 162–164.

35 Го ди шњи де фи цит из но сио је из ме ђу 4 и 5 ми ли о на. Од укуп не го ди шње бу џет ске су ме, ко ја је 
из но си ла око 60 ми ли о на, чак 20 ми ли о на је од ла зи ло за го ди шњу от пла ту др жав ног ду га. 

36 А. Ма ле, нав. де ло, 156, 160, 166, 171, 172.

37 Исто, 173.
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дру жбу кра ља и ра ди ка ла, по слу жи ли су обе ма стра на ма да оства ре не по
сред ни циљ – да до ђу до вла сти. Због раз ли чи тих ста во ва око пр вен ства у 
во ђе њу др жав них по сло ва, за јед нич ке бу дућ но сти ни је би ло. По сле ме сец 
да на од сту па ња на упра ву пр ве кра ље ве вла де, до шло је до из ме не у ње ном 
са ста ву. из вла де је ис ту пио је ди ни не ра ди кал ге не рал Фра на со вић, ко ји је 
као по у зда ни обре но ви ће вац за у зео порт фељ ми ни стра вој ног. Био је то ве
ли ки ко мро мис од стра не кра ља, с об зи ром на ње го во пр вен ство у тој уста
но ви ко је му је по уста ву при па да ло. ти ту лар ну функ ци ју, ко ју су ра ди кал ске 
вла де и Скуп шти на не ка да до де ли ли На ме сни штву, са да су на ме ра ва ли да 
на мет ну вла да ру. та кви ста во ви ра ди ка ла по ста ли су убр зо глав ни ка мен 
спо ти ца ња у од но си ма са кра љем Алек сан дром. Они су ожи ве ли ста ру и на 
тре ну так утих ну лу бор бу око вла да ре вих устав них пре ро га ти ва, бу ду ћи да 
су ра ди ка ли сма тра ли да је са вре ме на устав ност су прот на би ло ка квој уло
зи вла да ра у устав ној др жви и да се ње го ва пра ва мо ра ју све сти на па сив ну 
устав ну од ред бу.38

Ра ди кал ска вла да је из вр ши ла ве ли ке из ме не у чи нов нич ком апа ра ту, баш 
као и њи хо ви прет ход ни ци ли бе ра ли. Гра беж за чи нов нич ким по ло жа ји ма ни је 
зна ла за гра ни це и „чи нов ни ко ма ни ја“ је по ко зна ко ји пут ха ра ла Ср би јом. 
Краљ је ћу тао док ни су на ред до шли по ло жа ји од ве ли ке др жав не ва жно сти. 
Би ло му је ја сно да се ра ди ка ли по на ша ју као да краљ не по сто ји. Уоста лом, 
био је са мо де те. По себ но су тзв. ул тра ши „рђа вим по на ша њем и не до стат ком 
по што ва ња“ пре ма кра љу вре ђа ли ње го ву пре о се тљи ву мла да лач ку су је ту. Ми
ни стри су че сто под се ћа ли кра ља да је и да ље ма ло ле тан, те да тре ба да спа ва 
и учи, а њи ма да пре пу сти др жав не по сло ве. Кра љу ни је па да ло на па мет да 
опет иде „под ко ри то“. Ни је из вео др жав ни удар ра ди ка ла ра ди, већ се бе ра ди. 
Но ви ту то ри му ни су би ли по треб ни, по го то во не они ко ји су га, као и Ри стић, 
сма тра ли тек де те том.39 Фран цу ска и ру ска ди пло ма ти ја у Ср би ји удру жи ле 
су сна ге да за јед нич ком ак ци јом „уме ре“ ми ни стре, тј. да им скре ну па жњу 
на др ско и не до лич но по на ша ње пре ма кра љу, и на озбиљ не по сле ди це ко је 
из то га мо гу про ис те ћи.40 Краљ је упо зо рио ми ни стре да об у ста ве ис ти ски ва
ње ње го ве уло ге из др жав них по сло ва, на шта су му они од го во ри ли да ни је 
ком пе тен тан да се ме ша у вој ску јер ни је слу жио вој ни рок и не ма фа кул тет. 

38 На то јасно указују записници седница радикалског клуба 1889–1892, АСАНУ, бр. 9.991/II.

39 „Ов де је ма ли, с њим ће мо увек  ла ко, али у Па ри зу по сто ји ста ри... “, пре но сио је А. Ма ле кра љу 
схва та ња ул тра ра ди ка ла, нав. де ло, 226, 227. исти из вор на во ди да су га ра ди кал ски ми ни стри мо ли ли 
да кра ља убе ди ка ко за ње го ве мла де го ди не ни су та ко те шки по сло ви и да би краљ тре ба ло да ви ше 
спа ва и да се по све ти уче њу, 182, 183; Аустро у гар ски по сла ник је кон ста то вао по чет ком сеп тем бра 
1893. да „ра ди ка ли осва ја ју по зи ци је“ и да сна га Ра ди кал ског клу ба ра сте, АСА НУ, бр. 7.940, ис пи си 
из беч ких ар хи ва, ред ни бр. де ла 11.632, док. 64 (1893), 11.636, док. 68 (1893).

40 А. Ма ле, нав. де ло, 219; С. Дан чен ко, Раз ви тие серб ской го су дар ствен но сти и Рос сия 1878–1903, 
Мо сква, 1996, 297.
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Кра ље ва су је та је би ла про бу ђе на. „Сви мо ји пре ци уме ли су да ули ју по што
ва ње. Ули ћу га и ја!“, љу ти то је го во рио.41 

Аустро у гар ски по сла ник те мел је већ 2. ма ја 1893. го ди не из ве шта вао да 
краљ спре ма ме ре про тив ра ди ка ли зма. Ни је те шко за кљу чи ти да је краљ 
Алек сан дар у оцу ви део узорвла да ра, што ће се вре ме ном све ви ше от кри ва
ти и ис ти ца ти као мо дел по на ша ња ко ји ће сле ди ти. Оту да си гур но и за кљу
чак ру ског по сла ни ка Пер си ја ни ја из апри ла 1893. да је ути цај оца на кра ља 
Алек сан дра до ми нан тан.42 

из све га мо же мо за кљу чи ти да отво ре на бор ба са ра ди ка ли ма, до ко је је 
до шло на је сен 1893, ни је би ла нео че ки ва на. Краљ је још по чет ком ју ла при
знао да не ма ви ше „та ко ве ли ких сим па ти ја“ за ра ди ка ле. Оче ки вао је бр зу 
дис кре ди та ци ју ра ди ка ла на вла сти, по сле че га ће он оку пи ти „еле мен те ре да“ 
и са њи ма из ра ди ти кон зер ва тив ни ји устав по ко јем ће мо ћи да вла да устав но, 
али да мно го ви ше ути че на др жав не по сло ве.43 Бив ши гу вер нер Ми шко вић је 
из че стих раз го во ра са кра љем за кљу чио да краљ „по чи ње озбиљ ни је да су ди“ 
и да раз ми шља о ли бе рал нона пред њач ком спо ра зу му ка ко би ство рио „кон
тра ба ланс“ ра ди ка ли ма.44 

Краљ ни је ви део ка ко мо же да се осло бо ди ра ди ка ла, ко ји су за у зе ли све ва
жне др жав не управ не и суд ске ин сти ту ци је, а од До ки ће вог од су ства по ка зу ју 
та кву не то ле рант ност да их ни шта дру го не за ни ма осим да сву да на ме сте сво је 
при ста ли це и да ре ор га ни зу ју зе мљу по свом мо де лу.45 До ки ћев за ме ник Гру јић 
ни је ус пео да у вр ше њу вла сти ус по ста ви рав но те жу из ме ђу Скуп шти не и кра
ља. Вла да ре ве пре ро га ти ве би ле су све де не на је дан глас. Уста но ва Скуп шти не 
је по ста ла све моћ на, јер је има ла мо но пол ски по ло жај у вла сти. ин сти ту ци је 
Вла де и Др жав ног са ве та су са Скуп шти ном мо гли увек да над гла са ју кра ља и 
да му на мет ну сво ју во љу. Пред до ми нант ним На род ним пред став ни штвом, 
ути цај вла де је, та ко ђе, све ви ше сла био. Краљ је био не за до во љан што Гру јић 
стал но по пу шта пред стран ком и пред по сла ни ци ма и ус про ти вио се „стра
нач ком де спо ти зму“ ра ди ка ла.46 

41 Драгутин Франасовић је именован за посланика у Паризу и Бриселу 23. октобра 1893. године, 
Српске новине, бр. 229, 13/25. октобар 1893; А. Мале, нав. дело, 226–228.

42 Н. Кр стић, нав. де ло, 190; АСА НУ, бр. 7.940, ис пи си из беч ких ар хи ва, ред ни бр. де ла 11.605, док. 
42 (1893), 11.609, док. 45 (1893); Д. М. Ко ва че вић, Ср би ја и Ру си ја 1889–1903, у ру ко пи су.

43 АСА НУ, бр. 14.680, за оствшти на На та ли је Обре но вић, VI II – 39, 60.

44 исто, V156, 157, 158, VI II50; АСА НУ, бр. 7.242, Бе ле жни ца, св. 28, 3/15. ок то бар – 23/4. но вем бар 
1893.

45 АСА НУ, бр. 14.680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, V159, 161, 162, 163; АСА НУ, бр. 7.242, 
Бе ле жни ца, св. 28, 31. ок то бар/12. но вем бар 1893; АСА НУ, бр. 14.570, За пи сни ци Клу ба ра ди кал ских 
по сла ни ка у На род ној скуп шти ни за 1893. го ди ну, сед ни ца од 24. но вем бра/7. де цем бра.

46 АСА НУ, бр. 14.680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, V159, 161, 162, 163; АСА НУ, бр. 7242, 
Бе ле жни ца, св. 28, 31. ок то бар/12. но вем бар 1893; АСА НУ, бр. 14.570, За пи сни ци Клу ба ра ди кал ских 
по сла ни ка у На род ној скуп шти ни за 1893. го ди ну, сед ни ца од 24. но вем бра/7. де цем бра.
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Краљ је зкљу чио да фран цу ски пар ла мен тар зам ни је за Ср би ју јер у ње го вој 
зе мљи по сто је љу ди ко ји же ле дез ор га ни за ци ју др жа ве и ње ну оку па ци ју од 
стра не јед не стран ке, са ко јом се со ли да ри шу и ми ни стри ко ји лич но ра де на 
то ме да га изо лу ју.47 План фран цу ског по сла ни ка Па три мо ни ја и Ал бе ра Ма леа 
да краљ по др жи оку пља ње уме ре них ра ди ка ла око Ан дре Ни ко ли ћа, про пао 
је. Ни ко лић је тре ба ло да осну је, срп ску „ро ја ли стич ку“ стран ку, „стран ку 
ре да“, ко ја би за две или три го ди не оку пи ла све љу де си те стран ча ре ња и 
ула ги ва ња на ро ду. Аустро у гар ски по сла ник је сво је вре ме но из ве шта вао да ће 
се краљ ста ви ти на че ло уме ре них ра ди ка ла. Ме ђу тим, та иде ја је по сле по ла 
го ди не про па ла.48

Пре крет ни ца, ко ја је устав ни си стем опет ста ви ла на про бу, од и гра ла се у 
но вем бру 1893, ка да је до шло до је се њег са зи ва Скуп шти не. Уме сто да ре ша ва 
хит но пи та ње бу џе та, Скуп шти на је по че ла да се ба ви пи та њем по ста вља ња 
чи нов ни ка. По ред ши рег ра ди кал ског од бо ра у Скуп шти ни, фор ми ран је и 
ужи од бор ко ји је имао за да так да пре го ва ра о свим пи та њи ма ка дро ва и ме
ра ма вла де и да бу де у стал ном кон так ту са ми ни стри ма. Са ва Гру јић се ни је 
то ме од у прео. „Мо рао сам да му ка жем да ја у то ме не ћу ни ка да по пу сти ти“, 
био је ка те го ри чан краљ. Он је сма трао да је се љач ка скуп шти на играч ка у ру
ка ма по ли ти ча ра. Го во рио је да је нео п ход но да по диг не свој ауто ри тет и да 
на ђе вла ду ко ја ће ра ди ти ис кљу чи во у ин те ре си ма зе мље.49 

Краљ је, ипак, при знао да се мо гао из бо ри ти са ми ни стри ма ра ди ка ли ма да 
је енер гич ни је за сту пао сво је ста во ве. Кр стић из но си осно ва ну прет по став ку 
да му је на ње го во не по ве ре ње још не ко „ули вао“ у гла ву да су му ра ди ка ли 
не при ја те љи. Од го вор на пи та ње ко би то мо гао би ти, нај ве ро ват ни је се на ла зи 
у су сре ту кра ље вом са оцем, сеп тем бра ме се ца 1893.50

По се за ње за оче вим ауто ри те том остао је као је ди ни адут у бор би са ра
ди ка ли ма. О овој од лу ци краљ је мно го раз ми шљао и ис по љио је ве ли ку не
си гур ност за то што су на ње га вр ше ни при ти сци са ра зних стра на. Ни је имао 
ре ше ње за по ли тич ку кри зу и ни је крио збу ње ност. „Вр ло сам не сре ћан. Не 
знам ко га да слу шам. јед ни ми ка жу: стр пи те се, пу сти те да ства ри те ку, не ма те 

47 АСА НУ, 14.680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, V163, 164, 165, 166.

48 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, V163, 164, 165, 
166.

49 А. Ма ле, нав. де ло, 178, 186, 187; АСА НУ, бр. 14.680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, VI II – 61; 
АСА НУ, бр. 14.556/65, за о став шти на Д. Стра ња ко ви ћа; П. то до ро вић, нав. де ло, 155; Чла но ви ужег 
ра ди кал ског Клу ба у Скуп шти ни из ри чи то су зах те ва ли од Са ве Гру ји ћа да вла да не по ста вља чи нов
ни ке из дру гих стра на ка,  АСА НУ, бр. 14.570, за пи сни ци Клу ба ра ди кал ских по сла ни ка из но вем бра 
1893, 

50 Н. Кр стић, нав. де ло, 188; Краљ је пред јо ва ном Жу јо ви ћем ова ко опи сао Гру ји ћа: „При тво ран, 
лу кав, не ис крен, не си гу ран“, до дав ши да му је већ не ко ли ко пу та под ва лио и да га је хва тао у ла жи, 
ка ко ње му ка же јед но, а ми ни стри ма дру го, ј. Жу јо вић, Днев ник, 1, при ре дио Д. то до ро вић, Бе о град 
,1986, 47.
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из го во ра да их пре ки не те; дру ги ка жу: не ма по тре бе за из го во ри ма, пре ки ни
те“, го во рио је краљ узру ја но.51

Краљ Ми лан је, по по зи ву си на, до пу то вао у срп ску пре сто ни цу за себ ним 
во зом 21. ја ну а ра 1894. исте ве че ри усле ди ла је у дво ру по след ња рун да пре
го во ра са ра ди ка ли ма. Ми ни стри ма у остав ци упу ће но је осам на ест зах те ва, 
ко је би, ако же ле да оста ну на вла сти, мо ра ли да при хва те. Оку ра жен оче вим 
при су ством, краљ је за хе те вао да се вла да осло бо ди упли ва стра нач ког од бо ра. 
За тим је тра жио да краљ убу ду ће би ра ми ни стра вој ног, а спољ ну по ли ти ку да 
во ди са ми ни стром ино стра них де ла и да по ста вља ди пло мат ске пред став ни ке, 
да се по ни ште за ко ни о про гон ству ње го вих ро ди те ља, да вла да спре чи увре
дљи во пи са ње ра ди кал ске штам пе о чла но ви ма вла дар ског до ма, да се пре ки не 
су ђе ње ли бе ра ли ма, да се спре че не за ко ни то сти ра ди кал ских оп штин ских и 
дру гих др жав них вла сти пре ма оста лим две ма стран ка ма. На по слет ку, краљ 
је тра жио да се по је ди ни ми ни стри по на ша ју пре ма ње му са ви ше об зи ра не
го што су то чи ни ли. Ра ди ка ли ни су при ста ли на два усло ва: да се осло бо де 
оп ту же ни ли бе ра ли и да се по ву ку за ко ни о про гон ству кра ље вих ро ди те ља, 
чи ме су  за пра во од би ли да при хва те Ми ла нов по вра так као свр шен чин.52 

Ме ђу тим, из ме ђу кра ља и ра ди ка ла из дво јио се мно го сло же ни ји про блем, 
у чи јем су се сре ди шту на шле опреч не кон цеп ци је др жа ве – јед не, ко ју је же
лео краљ и дру ге, ко ју су же ле ли ра ди ка ли. Краљ је за го ва рао цен тра ли стич ку 
др жа ву, устав ну мо нар хи ју у ко јој ће вла дар би ти нај ва жни ја власт у зе мљи и 
об је ди ња ва ти из вр шну и за ко но дав ну власт. Бу ду ћи да су има ли ве ћи ну у на
ро ду, ра ди ка ли су же ле ли др жа ву ко ја ће се оства ри ва ти кроз на род ну пар ти ју 
и на род ну са мо у пра ву. Ова дру га кон цеп ци ја под ра зу ме ва ла је и стра нач ку 
др жа ву, јер је без пра ве опо зи ци је у пред став нич ком те лу мо ни зам у по ли
тич ком жи во ту био не ми но ван. та кон цеп ци ја је по и сто ве ти ла на род ну скуп
шти ну и кон вент, где због је дин ства вла сти (за ко но дав не, из вр шне и суд ске) 
кра ље во уче шће у др жав ним по сло ви ма по ста ло из ли шно. По тој те о ри ји о 
устав ној уло зи вла да ра он би био жр тва, јер не би имао соп стве ни суд и став у 
др жав ним по сло ви ма већ би ње го во ми шље ње мо ра ло би ти јед на ко ми шље њу 
ве ћи не ко ја је за сту пље на у Пар ла мен ту. Не спрем на на уступ ке ко ји гро зе њен 
оп ста нак, Кру на је за ко ра чи ла у бор бу про тив ра ди ка ла  и пар ла мен та ри зма, 
ко ји је у прак си по ка зао ја сне тен ден ци је да ње на пра ва пре се ли у исто ри ју. 
Су ро вост те бор бе је обе стра не гу ра ла ка крај но сти ма – кра ља у ап со лу ти зам, 
а ра ди ка ле у ре во лу ци о нар ство. 

51 А. Ма ле, нав. де ло, 222–225; АСА НУ, бр. 7.242, Бе ле жни ца, св. 28, 26. но вем бар/8. де цем бар 1893; 
АСА НУ, бр. 7.940, ис пи си из беч ких ар хи ва, ред ни бр. де ла 11.660, док. 7 (1894); исто, бр. 14.680, за
о став шти на На та ли је Об ре но вић,V158.

52 АС, Ђ. Симић, Акта, књ. 3, 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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Но ву вла ду обра зо вао је 24. ја ну ар 1894. Ђор ђе Си мић, али је она би ла на 
упра ви са мо два ме се ца. Већ по чет ком 1894. го во ри ло се да краљ не ће ра ди
ка ле „ни мр тав, ни жив“, пре ће да аб ди ци ра. ипак, не ће се пре да ти без бор бе: 
уки ну ће устав, угу ши ће бу ну, па ако ни та ко не успе да их су зби је, оти ћи ће 
с пре сто ла.53 Си ми ћев на след ник и бив ши ра ди кал Све то мир Ни ко ла је вић, 
по кре нуо је пра ву хај ку на ра ди ка ле. Кр стић ни је ви део оправ да не раз ло ге 
да се та ко бес по муч но го ни нај број ни ја по ли тич ка стран ка у зе мљи. Кра љу је 
пре до чио сво ју сум њу у по сто ја ње та ко круп них раз ло га ко ји га ср пе ча ва ју да 
ра ди са ра ди ка ли ма. Ука зао му је на из ве сну мо гућ ност да ће про га ња ни ра ди
ка ли сти ца ти све ве ћи број при ста ли ца а, на про тив, да би се тек по сле из ве сног 
вре ме на на вла сти по че ли да оси па ју. У том про це су Ра ди кал на стран ка би се 
отре сла сво јих нај не ква ли тет ни јих еле ме на та и по ста ла стран ка ре да. та ко ђе 
га је упо зо ра вао да су ве сти о сла бље њу ра ди ка ла не и сти ни те, про це њу ју ћи 
да би ра ди ка ли на из бо ри ма до би ли ве ћи ну упр кос при ти сци ма и ван ред ним 
ме ра ма. Краљ је на то по но вио ста ру из ја ву да он са њи ма не мо же да са ра ђу је, 
али ви ше ни је био та ко ка те го ри чан у њи хо вој осу ди. Чак ни је ја сно ис ка зао 
ни сво ју на ме ру са уста вом, на го ве стив ши не пре ци зно мо гућ но сти да Устав 
за ме ни но вим, ок тро и са ним.54 

из гле да да се кра љу та „бор ба“ са ра ди ка ли ма до па ла, за кљу чио је Кр стић. 
Су де ћи по Ни ко ла је ви ће вим из ја ва ма, ни је ис кљу че но да га је, по ред оца, и 
он под ба дао про тив сво јих не ка да шњих стра нач ких дру га ра. Сва ка ко, Ни
ко ла је ви ће ва вла да ни је би ла не у трал на и на пред ња ци из ње них ре до ва су се 
удру жи ли да сло ме ра ди ка ле и да укло не њи хо ву над моћ у јав ним по сло ви ма. 
Али, док још ни су са свим оства ри ли свој циљ, по ква ри ли су сво је са ве зни
штво са ли бе ра ли ма. Кр стић се, ме ђу тим, на дао да ће бар кра љев отац би ти 
са ве сни ји са вет ник и од ве ће по мо ћи си ну, те да му не ће пред ла га ти „крај ње 
ме ре“ јер су њи хо ве по сле ди це не са гле ди ве и те шко их је пред ви де ти.55 Кр стић 
је при ме тио да се код кра ља раз ви ло ве ли ко не по ве ре ње пре ма ра ди ка ли ма, 
да их је сма трао за лич не про тив ни ке ко ји му ра де о гла ви. Ово је из гле дло 
као ре при за оче ве при че са пре сто ла. Кр стић је дао кра љу ко ри стан са вет – да 
вла дар мо ра да вла да и то са љу ди ма ко ји му у од ре ђе ним при ли ка ма нај ви ше 
од го ва ра ју. Он не сме да бу де ис кљу чив  ни пре ма јед ној по ли тич кој пар ти ји, 
по го то во не пре ма нај број ни јој.56 ипак, оче ви са ве ти су за мла дог кра ља има ли 
ве ћу те жи ну. По њи ма се упра вљао.

Дру ги др жав ни удар. Кра јем апри ла 1894. од лу ка о уки да њу уста ва, као глав
ној пре пре ци на пу ту ја ча ња кра љев ске вла сти, би ла је де фи ни тив на, а афе ра 

53 П. то до ро вић, нав. де ло, 164, 165.

54 Н. Кр стић, нав. де ло, 189.

55 Исто, 190, 200.

56 Н. Кр стић, нав. де ло, 170, 185. исто пи ше и Пе ра то до ро вић, нав. де ло, 164–165.
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Че би нац ју је са мо убр за ла. Ве ћи удео у из вр шној вла сти, ја ча кон тро ла над 
На род ном скуп шти ном, али и над окру жним скуп шти на ма, би ли су за пра
во кра ље ви ци ље ви.57 Ка да је исле ђи ва ње оп ту же них от по че ло, до го ди ла су 
се два по ли тич ка уби ства: у Го ра чи ћу је уби јен на пред њач ки пр вак Дра гић 
Дра шко вић, а у Ба то чи ни ис так ну ти ли бе рал Цвет ко Цве та но вић. По вод за 
су спен зи ју уста ва је био ту. 

Устав из 1889. је су спен до ван 21. ма ја 1894, а на сна гу је вра ћен Устав из 
1869. го ди не. иако је стре пео да не ће на ћи по ли ти ча ра у Ср би ји ко ји би био 
спре ман да уни шти по ли тич ки кре ди би ли тет по ма жу ћи вла да ру у ова квим 
окол но сти ма, убр зо се по ка за ло да та квих лич но сти у Ср би ји и те ка ко има. 
то по твр ђу је чи ње ни цу да мње ње ни је би ло свик ну то ни за и ста за дах ну то 
пар ла мен тар ним ду хом и устав но шћу и да код про сеч ног ста нов ни ка Ср би је 
ни је по сто ја ла из гра ђе на свест о устав но сти и за ко ни то сти.58 Ни ко ла Кр стић 
је, чи та ју ћи у Срп ским но ви на ма број не те ле гра ме за хвал но сти кра љу што је 
уки нуо устав, са чу ђе њем  кон ста то вао та кву по ја ву у срп ском на ро ду – да се 
бла го да ри вла да ру на од у зи ма њу по ли тич ких пра ва.59 из гле да ло је да краљ 
по сти гао глав ни циљ – ра ди ка ли су убла жи ли сво ју оштри цу, окре ну ли су се 
пу ту спо ра зу ме ва ња са дво ром, и том при ли ком су се по це па ли.60

Краљ у про кла ма ци ји за глав не раз ло ге уки да ња уста ва на во ди чи ње ни цу 
да су мно ге уста но ве, за вре ме ње го вог ма ло лет ства, по ста вље не на „из ви то
пе рен“ те мељ, те да су на ме ње не не ин те ре си ма пре сто ла и др жа ве, већ стра
нач ким и пар тиј ским ин те ре си ма. та ко су те уста но ве из гу би ле зна чај и глав ни 
сми сао ко ји им је уста вом био на ме њен, а он, краљ, мно го пу та је био спу тан 
да оства ри сво је нај и скре ни је на ме ре у ко рист др жа ве. Осим на ве де ног, на 
истом ме сту краљ се оба ве зу је да ће уме сто при вре ме но об у ста вље ног уста ва 
са  ми ни стри ма пре го ва ра ти око из ра де но вог уста ва.61 то је и би ло у скла ду 

57 Ми ха и ло Че би нац, при вред ник из Кра ље ва и на род ни по сла ник, ухап шен је под оп ту жбом да 
је ка ра ђор ђе ви ће вац и да је при пре мао за ве ру про тив кра ља. У исле ђи ва њу су до па ли за тво ра мно ги 
ви ђе ни ји ра ди ка ли, по пут та у ша но ви ћа, Жу јо ви ћа, До бро са ва Ру жи ћа, Аце Ста но је ви ћа. тач но је да 
ис тра жна власт ни је мо гла да при ку пи ва ља не до ка зе да оп ту же не по ша ље на ро би ју, али су про на ђе на 
ком про ми ту ју ћа пи сма ко ја ука зу ју на ве зе оп ту же них са Пе тром Ка ра ђор ђе ви ћем, за тим са Це ти њем, 
те да су оп ту же ни под сти ца ли на род на ору жа но су прот ста вља ње вла сти ма, де таљ ни је С. В. иг нић, 
Ужи це и око ли на од 1862. до Пр вог свет ског ра та, док тор ска ди сер та ци ја бра ње на на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1965, 131–138; С. јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, I, 
267–271; В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић и ње го во до ба, 1, Бе о град 1990, 536–537; Па влеПа ја Ми ха
и ло вић, Днев ни ци, при ре ди ла ј. Ми ла но вић,  Бе о град, 2010, 318.

58 П. то до ро вић, нав. де ло, 165–166, 170–171; ј. Ава ку мо вић, Ме мо а ри, 382, 385; Н. Кр стић, нав. де ло, 
211; С. јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, I, 255.

59 Н. Кр стић, нав. де ло, 211.

60 АСА НУ, бр. 7.940, ис пи си из беч ких ар хи ва, ред ни бр. де ла 11.702 и 11.709, 11.722, док. 48, 55, 68 
(1894); А. Сто лић, Ђор ђе Си мић. По след њи срп ски ди пло ма та XIX ве ка, Бе о град, 2003, 175; М. Пи ро
ћа нац, Бе ле шке, 526; В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић, 1, 536.

61 Срп ске но ви не, бр. 101, 9/21. мај 1894.
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са ње го вим на го ве шта ји ма да устав ни је до бар и да га ва ља по пра ви ти. Кр стић 
се пи тао за што је он да вра ћен ста ри устав на сна гу? Пра зни не, ко јих је би ло, 
мо гле су по ра ви ти ре дов ним за ко но дав ним пу тем, као и они за ко ни ко ји су се 
по ста ви ли као смет ња из ме ђу Скуп шти не и Кру не. Краљ је од јед ном „за во лео“ 
ста ри Устав из 1869. го ди не, по ко ме се „све мо же лак ше уде си ти“. Кр сти ћа је 
та из ја ва по та кла да по би је кра љев ен ту зи ја зам про стим чи ње ни ца ма да ни је 
су шти на у уста ву већ у не по што ва њу за ко на и ла ба вој прав ној све сти. Дру гом 
при ли ком му је ка зао да ми сли ка ко би би ло бо ље да ста ри устав ни је вра ћен 
на сна гу, јер је за ње га већ кон стан то ва но да ни је до бар. Краљ је по мир љи во 
при ме тио да се ви ше на то не мо же вра ћа ти.62

Да је Кр стић био у пра ву у сво јој ар гу мен та ци ји, све до чи и ис ку ство са при
ме ном вра ће ног Уста ва из 1869. го ди не. Вла да је при сво ји ла се би за ко но дав ну 
власт, пре не бре га ва ју ћи огра ни че ну при ме ну чла на 56 Уста ва.63 и опет на Кр
сти ће ву на по ме ну о зло у по тре би чла на 56, краљ је из ра зио чу ђе ње, про из вољ
но ту ма че ћи „ван ред не при ли ке“ ка да вла да по истом чла ну сту па у деј ство и 
до но си за ко не без скуп шти не. Пре кр ша ја је би ло и при од ре ђи ва њу би рач ког 
пра ва по Уста ву из 1869, за из бо ре у апри лу 1895. та да је пре не брег нут ва же
ћи за кон о по ре зу ко ји не по зна је ка те го ри ју гра ђан ског дан ка. По зи ва њем на 
ста ри из бор ни за кон лич ни по рез ни је ура чу нат у сво ту го ди шњег по ре ског 
оп те ре ће ња. Зна чи, вла да је не са мо из да ва ла но ве већ је вра ћа ла на сна гу ста
ре, уки ну те за ко не. из вр та њем за ко на око 100.000 до 150.000 љу ди спре че но је 
да иза ђу на би ра ли шта.64 За тим су сле ди ле чист ке и пре ме та чи не у др жав ној 
слу жби: пен зи о ни са ни су чла но ви Др жав ног са ве та, Ка са ци о ног и Апе ла ци
о ног су да, а ука зи ма су по ста вље ни но ви чла но ви Са ве та и но ве су ди је.

На та кве по ступ ке кра ља и „не у трал них“ вла да Кр стић је гле дао са  дру гог 
ста но ви шта и мо же се ре ћи да је био уса мљен по сма трач. «Све дон де док се 
на нај ви шем ме сту не бу де зна ло шта се хо ће и ку да се те жи, све дон де не ће 
би ти у др жав ној упра ви стал но сти. На нај ви шем ме сту тре ба да овла да уве
ре ње, да пре све га у упра ви зе маљ ској тре ба узе ти за осно ви цу за ко ни тост», 
за кљу чи вао је Кр стић. Он у јед ном мо мен ту сту па на тло хи пер кри ти ци зма, 
на во де ћи да је по гре шно раз у ме ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја до каз да оне 
«ни су за нас».65 Кр стић је са скеп сом про ма трао по ме ну та зби ва ња јер је, ка
ко ка же, „у ду ши про ти ван са свим што се не сла же са за ко ни ма“. По сле са мо 

62 Н. Кр стић, нав. де ло, 210, 228.

63 Исто, 208, 211; Срп ски уста ви, 80. Члан 56 Уста ва из 1869. гла си „Са мо у слу ча ју ка да је зе маљ ска 
без бед ност , би ло спо ља, би ло из ну тра, у ве ли кој опа сно сти, а скуп шти на ни је са ку пље на, Књаз мо же 
што је ну жно, ма да би за то по тре бо ва ла са деј ства скуп штин ског, сам на пред лог ми ни стар ског са
ве та на ре ди ти, што ће си лу за ко на има ти, а кад се пр ва скуп шти на са ста не, њој ће се ова ко ван ред но 
из да ти за ко ни под не ти на одо бре ње.“

64 Н. Кр стић, нав. де ло, 229.

65 Исто, 236, 253.
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че ти ри ме се ца, онај исти краљ ко ји је ва тре но бра нио пар ла мен та ри зам, до шао 
је до за кључ ка – „Што ма ње, то бо ље“!, прог но зи ра ју ћи да пар ла мен та ри зма у 
пер спек ти ви уоп ште не ће ни би ти. Краљ ко ји се го ди ну да на ра ни је све ча но 
за клео на Устав, об у ста вио га је јед ном  без лич ном про кла ма ци јом у ко јој су 
све са ма оп шта ме ста „ин те ре си пре сто ла и отаџ би не“. У њој се на по ми ње да 
су по је ди не уста но ве по ста вље не на из ви то пе ре ни те мељ, а не ка же се ко је су 
и у че му се огле да њи хо во на стра но устрој ство. ис по ста вља се да је ди но што 
у њи ма ни је ва ља ло је сте њи хов са став, тј. ра ди ка ли. Кр стић по ста вља кључ но 
пи та ње – да ли се ра ди ка ли мо гу сло ми ти уки да њем уста ва? Он је уве рен да је 
то по гре шан ко рак и за сво је искре но ми шљењ за ра дио је пен зи ју.66 

Чи ње ни ца је да код кра ља и ње го вих са вет ни ка ни је по сто јао план о то ме 
ка ко без по тре са, по ступ но и пре го во ри ма, от кло ни ти устав на огра ни че ња 
вла да ра. Ре ван ши зам и лич на осве та по мам но су иза зи ва ли еруп ци је у по
ли тич ком жи во ту Ср би је. Уки да ње уста ва ни је мо гло да за у ста ви по ли тич ка 
уби ства и зло чи не, њих је тре ба ло за у ста ви ти ја ча њем по ли ци је, суд ства и 
ри го ро зним за ко ни ма про тив пре ступ ни ка. У Ср би ји се увек ишло на оп ци ју 
бр зих и по себ них ме ра у из на ла же њу ре ше ња, уме сто да се те жи из град њи 
трај них и ста бил них уста но ва.

Не у трал не вла де. три јум фал но сту па ње ра ди ка ла на по ли тич ку сце ну 1889. 
пра ће но је по ста вља њем пар тиј ских при пад ни ка у све сфе ре др жав ног жи во та. 
Рав но те жу из ме ђу Кру не с јед не, и Скуп шти не с дру ге стра не, ко ја је би ла про
кла мо ва на уста вом, због си ли не Ра ди кал не стран ке би ло је не мо гу ће по сти ћи. 
Скуп шти на и вла да су по ста ли глав ни но си о ци свих по сло ва у зе мљи. Они 
су има ли до ми нант ну ве ћи ну у Скуп шти ни, Вла ди, Др жав ном са ве ту свим 
суд ским ин стан ца ма, а исто та ко у свим ин сти ту ци ја ма ло кал не са мо у пра ве. 
та ко се, у прак си, пар ла мен тар ни си стем пре тва рао у јед но пар тиј ски ре жим. 
Ра ди ка ли су се, као и све стран ке пре њих, тро ши ли на вла сти. Они су, исти на 
по ла ко и по сте пе но гу би ли ап со лут ну скуп штин ску ве ћи ну, али тен ден ци ја 
опа да ња ра ди кал ских по сла ни ка би ла је спо ра, о че му је Кр стић у ви ше на
вра та упо зо ра вао кра ља.67

Без об зи ра на ту чи ње ни цу, краљ је убр зо по пре у зи ма њу вла сти по чео го
во ри ти о то ме да је нео п ход но да по диг не свој ауто ри тет и да на ђе вла ду ко ја 
ће ра ди ти ис кљу чи во у ин те ре си ма зе мље. Ме ђу тим, краљ та кву вла ду ни је 
ус пео да са ста ви. Обра ћао се и на пред ња ци ма и ли бе ра ли ма, али без успе ха.68 
По ку шај по ми ре ња ли бе ра ла и на пред ња ка кра јем 1893. и по чет ком 1894. го
ди не је про пао. ипак, краљ се на дао се да ће ме ђу тим стран ка ма на ћи ма ње 

66 Исто, 198, 205–207.

67 Н. Кр стић, нав. де ло, 118, 120; П. то до ро вић, нав. де ло, 152; В. Сте но граф ске бе ле шке за 1890, 1893.

68 А. Ма ле, нав. де ло, 184, 191, 206, 211, 212; АСА НУ, бр. 7242, Бе ле жни ца, св. 28, 23. но вем бар/5. 
де цем бар и 25. но вем бар/7. де цем бар 1893; М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 494; АСА НУ, бр. 14.680, за о став
шти на На та ли је Об ре но вић, VI II – 62.
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по зна те љу де са ко ји ма би се мо гло ра ди ти. Са њи ма, и са рет ким не стра нач
ким љу ди ма, он је по ку ша вао да за о би ђе ис кљу чи вост пар тиј ских во ђа и до
ми на ци ју ра ди ка ла. та ко је и по ни кла иде ја о обра зо ва њу  не у трал не вла де. 

Пр ву не у трал ну вла ду обра зо вао је Ђор ђе Си мић (ја ну араприл 1894), 
дру гу Све то мир Ни ко ла је вић (април–ок то бар 1894), тре ћу Ни ко ла Хри стић 
(ок то бар 1894 – јун 1895) и че твр ту Вла дан Ђор ђе вић (ок то бар 1897 – јул 
1900). У њи хов са став су нај че шће ула зи ле ма ње по зна те лич но сти из ре до ва 
на пред ња ка и ли бе ра ла, док се по вре ме но у ме ђу ми ни стри ма на шао и по ко ји 
уме ре ни ра ди кал. Ме ђу тим, чла но ви вла де су вр ло че сто при па да ли нај ви шим 
ин те лек ту ал ним кру го ви ма. Као про фе со ри са Ве ли ке шко ле и ака де ми ци, 
њи хо ва уло га је би ла да обез бе де кре ди би ли тет про кла мо ва ном не у трал ном 
ре жи му.  Краљ је 1894. обе ле жио глав не тач ке др жав ног про гра ма и пра вац 
ра да пр ве не у трал не вла де. По ми ре ње пар ти ја и по што ва ње гра ђан ских пра
ва и при ват не соп стве но сти, по што ва ње ин сти ту ци ја и њи хо вих над ле жно
сти, еко ном ско и фи нан сиј ско уз ди за ње зе мље, би ле су ње го ве основ не тач ке. 
По ми ре ње пар ти ја про кла мо ва но је за ва жан за да так вла де, јер се „у бор би 
пар тиј ској за бо ра вља Ср би ја“. Краљ је по себ но на гла сио по тре бу за очу ва њем 
мо нар хи стич ког на че ла, због че га пра ва кру не мо ра ју оста ти не так ну та. На че
ла ре да и за ко ни то сти ис так ну та су као при о ри те ти у по што ва њу др жав них и 
мо нар хи стич ких прин ци па. 69 

Си ми ће ва вла да је од мах при сту пи ла про ме на ма у чи нов нич ком апа ра ту. 
По ста ло је очи глед но да из ме ђу про гра ма вла де ко ји се по зи вао на „по ми ре ње“ 
и „за ко ни тост“ и ме ра ко је је вла да пред у зи ма ла не по сто ји мно го до дир них 
та ча ка. Са ва же ћим из бор ним за ко ном не у трал на Си ми ће ва вла да ни је има ла 
ни ка квих шан си да до би је ве ћи ну у Скуп шти ни, што је ути ца ло на кра ље ву 
од лу ку о уки да њу Уста ва из 1889. Си ми ћев на след ник Све то мир Ни ко ла је
вић је, уз по моћ ми ни стра вој ног Ми ло ва на Па вло ви ћа, пре у зео оштре ме ре 
да осла би Ра ди кал ну стран ку, а то је још ви ше про ду би ло јаз из ме ђу нај ја че 
стран ке и вла да ра.70

Услед че стих не су гла си ца из ме ђу ли бе ра ла и на пред ња ка, Ни ко ла је ви ће
ва вла да је би ла вр ло не ста бил на. Ср би су се де кла ри са ли и де ли ли не по 
ре ги о нал ној или на ци о нал ној, већ по пар тиј ској при пад но сти, јер је зе мља 
би ла „за ра же на“ по ли ти ком. Не у тра ли за ци ја чи нов ни штва је би ла те шко из
во дљи ва. Због че стих тум ба ња у чи нов нич ком апа ра ту, њи хов по ло жај је био 
не си гу ран. Убр зо се по ка за ло да не ма је дин стве не упра ве у зе мљи за то што 
чи нов ни ци уно се у по сао пар тиј ске не тр пе љи во сти. те ме лов за кљу чак да су 

69 Срп ске но ви не, бр. 18, 25. ја ну ар/6. фе бру ар 1894; АС. Ђ. Си мић, Ак та, књ. III, 375–376; АС, Хар
ти је Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа, раз го вор Ми ло ва но ви ћа и Ђ. Си ми ћа 10/22. ја ну а ра 1894.

70 А. Столић, Ђорђе Симић, 160, 161, 164; ј. Авакумовић, Мемоари, 368; АСАНУ, бр. 14.556, зао
ставштина Д. Страњаковића, бр. 1.032; С. Новаковић, Двадесет година уставне политике у Србији 
1883–1903. Историјскомемоарске записке к томе времену и к постању устава од 1888 и 1901, Београд, 
1912, 251, 255.
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по ли ти ча ри пар ти за ни и да су им па три о ти зам и др жав ни ин те ре си стра ни, 
мно го то га го во ри о вре ме ну ка да краљ по ку ша ва „не у трал ним“ вла да ма да 
ели ми ни ше ути цај стра нач ких бор би на др жав не по сло ве. исто кон ста ту је и 
Ни ко ла Кр стић, ко ји је при ме тио да из ме ша но ли бе рал но и на пред њач ко чи
нов ни штво ни је мо гло да се осло бо ди сво јих пар тиј ских тен ден ци ја, те да се 
че сто су ко бља ва ло на на свим др жав ним ни во и ма.71 

Фор ми ра њем Хри сти ће ве вла де 27. ок то бра 1894. у са став су ушле уме ре не 
лич но сти из ре до ва на пред ња ка, ко ји ма су при до да ти је дан уме ре ни ра ди кал 
– Ми ка Ђор ђе вић, дво ји ца уме ре них ли бе ра ла – Си ма Ло за нић и Љу бо мир 
Кле рић, док је ми ни стар ино стра них де ла био Ми ха и ло Бо ги ће вић, кра љев 
ро ђак ко ји је имао лич на по знан ства са на пред ња ци ма.72 Краљ је у ви ше на
вра та из ја вљи вао да је Хри стић до шао ка ко би до дат но ис та као не у трал ни 
пра вац у по ли ти ци. Сти ша ва ње пар тиј ских стра сти уз по моћ не у трал них 
вла да пред ста вље но је као по тре ба да се оства ре ва жни др жав ни прин ци пи. 
У зва нич ним но ви на ма иза шао је чла нак у ко јем се раз ви ја ла те о ри ја о нео
п ход но сти лич не кра љев ске вла сти у устав ним мо нар хи ја ма. Чла нак осу ђу је 
ме ђу пар тиј ске бор бе ко је су за хва ти ле чи та ву зе мљу, а Си ми ће ва и Ни ко ла је
ви ће ва вла да, на гла ша ва се, има ле су за циљ да из тог вр тло га спа су др жав ни 
брод Ср би је и да га упу те у си гур не во де „др жав них ре зо на“. Кри ви ца што 
у то ме ни су ус пе ле, па ла је на за ва ђе но чи нов ни штво ко је ни је раз у ме ло др
жав ну те о ри ју. ја ча ње вој ске, сре ђи ва ње фи нан си ја и уна пре ђе ње при вре де 
краљ је ис та као као су шти ну др жав ног про гра ма, ко ји тре ба да из ве ду не у
трал не вла де.73

Краљ се на дао да ће на пред сто је ћим из бо ри ма по бе ду од не ти пр вен стве но 
не пар тиј ске лич но сти, ко је ће би ти „за ред“ и „уз власт“. На из бо ри ма 19. апри
ла 1895. од 180 из бор них по сла ни ка, про шао је са мо је дан ра ди кал, два де се так 
ли бе ра ла и исто то ли ко не у трал них, док су оста ли при па да ли на пред ња ци ма. 
Све оп шти ути сак је био да је краљ на до бром пу ту да оства ри свој циљ. Кон
зер ва тив на ве ћи на у Скуп шти ни ни је би ла по себ но пре да на пар ти ја ма. Скуп
шти на, отво ре на у Ни шу 25. апри ла 1895, из гла са ла је по ве ре ње Хри сти ће вој 
вла ди. По ред рас ту ре них ра ди ка ла, по сле ових из бо ра до шло је до по де ла 

71 АС, В. ј. Ма рам бо, ф. 76, В. Пе тро вић – кра љу Алек сан дру, 15/27. јул 1894; АСА НУ, бр. 7.940; ис
пи си из беч ких ар хи ва, ред ни бр. де ла 11.715, док. 61 (1894); Н. Кр стић, нав. де ло, 212–213; А. Ма ле, 
нав. де ло, 258.

72 Пред сед ник ми ни стар ства и ми ни стар уну тра шњих де ла Ни ко ла Хри стић; ми ни стар ино стра
них  де ла Ми лан М. Бо ги ће вић; прав де Ми ха и ло К. Ђор ђе вић до 20. мар та/1. апри ла, а по сле Ђор ђе 
Сте фа но вић; фи нан си ја Ву ка шин ј. Пе тро вић до 22. мар та/3. апри ла 1895, по сле Сте ван Здрав ко вић 
до 1. ма ја, па Сте ван Д. По по вић; про све те и цр кве них де ла Ми ха и ло К. Ђор ђе вић до 23. ок то бра/4. 
но вем бра 1894, а по сле Љу бо мир Кле рић; вој ни Ми ло ван С. Па вло вић; гра ђе ви на Сте ван Здрав ко вић 
и на род не при вре де Си ма Ло за нић, Вла де Ср би је, 180.

73 Срп ске но ви не,  бр. 227, 19/31. ок то бар 1894, бр. 228, 21. ок то бар/2. но вем бар 1894; Н. Кр стић, нав. 
де ло, 216.
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и уну тар Ли бе рал не стран ке. Алек сан дру Обре но ви ћу је го ди ла по мет ња у 
стран ка ма јер је из свих ре до ва би ло ди си де на та спрем них да по ма жу вла ди 
на пу ту ка „са вр ше но не у трал ном од но су пре ма пар ти ја ма“.

На кон из бо ра би ло је ја сно да су сто жер ре жи ма ко ји је по чи вао на не у
трал ним вла да ма чи ни ли углав ном пред став ни ци нај ма ло број ни је стран ке, 
на пред ња ци. Они су се од 1894. иден ти фи ко ва ли са вла дом. На пред њач ки 
скуп штин ски клуб од лу чио је да не ће ру ши ти вла ду, али да ће де ло ва ти у 
скла ду са про гра мом На пред не стран ке из 1881. го ди не. Дру гим ре чи ма, на
пред њач ка скуп штин ска ве ћи на ни је хте ла по сва ку це ну да по ма же не у трал
ном Хри сти ће вом ка би не ту. Шта ви ше, че ка ла је по год ну при ли ку да од ње га 
пре у зме власт. Краљ је уви део да је не у трал ни ре жим „из и гран“ и да Хри стић 
не мо же још ду го да се одр жи, јер се у прак си по ка за ло да се и не у трал не вла де 
осла ња ју на пар ти је. та ко ђе, по че так ју на 1895. обе ле жи ли су круп ни спољ ни 
до га ђа ји, по кољ над јер ме ни ма и отва ра ње ма ке дон ског пи та ња у тур ској. 
Краљ је био ве о ма уз не ми рен јер је зе мља би ла фи нан сиј ски не спрем на да од
го во ри на ци о нал ним за да ци ма. Би ла му је нео п ход на ја ча вла да, те је по чео 
све ви ше да сум ња у мо гућ ност оп стан ка не у трал ног ре жи ма. тро го ди шњи 
ро ко ви, пред ви ђе ни за ста би ли зо ва ње си сте ма, на пу ште ни су по сле се дам на
ест ме се ци. Краљ је 25. апри ла 1895, у пре сто ној бе се ди, ве ли чао не у трал ну 
вла ду као пре ку др жав ну по тре бу, а са мо два ме се ца ка сни је спре мао се да је 
рас фор ми ра. 74

Бро ју оних, ко ји су уви ђа ли да су по ли тич ке и лич не су прот но сти, не пре
мо сти ва пре пре ка склад ном и до го вор ном ра ду на оп штем до бру, при па дао 
је и Кр стић. „јад на Ср би ја! Др па ју је и че ру па ју као не ку стр ви ну. Пар тај ска 
по це па ност не да јој да диг не гла ву. Не ва љал ци ко ји је ди но има ју у очи ма сво је 
лич не ин те ре се упра вља ју на ро дом, ње го вом те ко ви ном, ње го вом бу дућ но шћу. 
Бог сам не ка бу де у по мо ћи на шем на ро ду у овим тре нут ци ма ја да и че ме ра“, 
за пи сао је 1894. го ди не.75

Кр стић је кри ти ко вао и „крат ко роч ност“ ци ље ва, од но сно кра ље ву не до
след ност у спро во ђе њу за по че тог си сте ма за сно ва ног на не у трал ним вла да ма. 
У пол тич ким жи во ту, и по сле уки да ња уста ва, оста ло је све по ста ром. Кр стић 
је про зи вао и оста ле ви нов ни ке због та квог ста ња у зе мљи. Од го ворнст ни је 
ле жа ла са мо на кра љу, већ и на по ли ти ча ри ма ко ји гра бе свим сред стви ма до 
вла сти, а ка да у то ме ус пе ју по ста вља ју и уна пре ђу ју ис кљу чи во сво је при
ста ли це. Они не ми сле да уна пре ђу ју за ко но дав ство и уса вр ша ва ју др жав не 

74 АС, С Н, бр. 2.045; АСАНУ, бр. 14.680, заоставштина Наталије Обреновић, V184, 186; РОНБС, Р 
510/II, Записи Саве Грујића, 7/19. мај и 21. мај/2. јун 1895, 25. мај/6. јун 1895, 10/22. јун 1895; АВПРи, 
Политархив, ф. 151, оп. 482, д. 464, 1895, л. 78–80; Н. Крстић, нав. дело, 231, 233–234, 238, 241243, 245, 
248, 253; Српске новине, бр. 81, 13/25. април 1895; С. Новаковић, Двадесет година уставне политике, 
279.

75 Н. Кр стић, нав. де ло, 237.
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ин сти ту ци је.76 Док вла да та кво ста ње, ис ти че Кр стић,  не по сто је мо гућ но сти 
да се уми ре стра нач ки су ко би. Али, краљ то ни је уви део и де ло вао је на по сле
ди це, а не а узро ке. Кр стић је раз ми шљао о ко ри сти осни ва ња „пар ти је за ко ни
то сти“, уви ђа ју ћи при род ну ве зу из ме ђу прав ног по рет ка и по што ва ња за ко на 
с јед не, и лич них, имо вин ских пра ва и по ли тич ке ста бил но сти с дру ге стра не.

Од оба ра ња ра ди кал ске вла де ја ну а ра 1894, краљ је био окру жен не знат ним 
по ли тич ким лич но сти ма. још у де цем бру 1893, ка да је по ку ша вао са мо стал но 
да обра зу је на пред њач коли бе рал ни ка би нет, ни ко од зна ме ни тих лич но сти 
ове две пар ти је ни је хтео да при хва ти по ну ду. ис ку сив ши у ви ше на вра та на 
сво јој ко жи ра ди кал ске „оди са је“ из 1887, 1889. и 1893. го ди не, ви ше ни ти су 
хте ли ни ти сме ли да до во де се бе у слич не не при ли ке. јед но став но ре че но, за 
не у трал ни ре жим ни је би ло љу ди, ни ти ја ких га ран ци ја да ће се са нај ви шег 
ме ста на че ло не у трал но сти ис по што ва ти. Сум ње су би ле оправ да не. Сто јан 
Но ва ко вић је гар ни ту ру љу ди у не у трал ним вла да ма 1894. и по ло ви ном 1895. 
на звао „сит ним“ и „сред њим“, а кра ље ве на ме ре је упо ре дио са „го ро ста сним 
про гра мом по ли тич ких уто пи ја“.77 

Сва не ста бил ност и број не про ме не ре жи ма, од стра нач ких ка не стра нач
ким, те др жав ни уда ри, би ли су са мо очај нич ки по ку ша ји вла да ра и нај бо љи 
су по ка за тељ сла бо сти ње го вог по ло жа ја. До на пу шта ња си сте ма не у трал них 
вла да до шло је већ по ло ви ном 1895. го ди не. Кра ље ва мај ка, ко ја се то га ле
та при дру жи ла си ну, обе ћа ва ла је ра ди ка ли ма пот пу ни успех сво је ми си је 
– њи хов до ла зак на власт. Па ши ћу је по сла та по ру ка из дво ра да се тра жи 
при ста нак Ра ди кал не стран ке за ре а ли за ци ју за ми сли о ко а ли ци о ној, али пре
те жно ра ди кал ској вла ди, и он је при стао. Ра ди ка ли, ме ђу тим, ни су ну ди ли 
без ре зер вну по моћ кра љу – усло ви ли су је осло ба ђа њем оп шти на по ли циј ског 
над зо ра, што је за пра во зна чи ло по вра так ра ди ка ла на ло кал ном оп штин ском 
ни воу. Чар ши јом су се про но си ли гла со ви да је краљ ре као на при је му Па ши ћу 
«Стр пи те се ма ло док се кур та ли шем овог ша ша во га стар ца».78 Ме ђу тим, ове 
гла си не ко је су до шле до Кр сти ћа очи глед но су на мер но ши ри ли ра ди ка ли, јер 
број ни из во ри го во ре да краљ ни је обе ћа вао ра ди ка ли ма до ла зак на власт, пре 
не го што се до го во ре око усло ва под ко ји ма би тре ба ло при сту пи ти по де ли 
вла сти у но вом устав ном ре ше њу.79

Но ву вла ду је, на из не на ђе ње мај ке и не стр пљи вих ра ди ка ла, обра зо вао 
Сто јан Но ва ко вић. ти ме је краљ по ка зао да ни је спре ман на без ре зер вне уступ
ке  ра ди ка ли ма. из бор Но ва ко ви ћа за но вог ман да та ра по твр дио је кра ље во 
до та да шње опре де ље ње у уну тра шњој по ли ти ци: ред, рад и за ко ни тост. Не у

76 Исто, 212–214, 221, 222, 230, 240.

77 С. Но ва ко вић, Два де сет го ди на устав не по ли ти ке, 264.

78 Н. Кр стић, нав. де ло, 254.

79 С. Ра јић, Алек сан дар Обре но вић, 141–143.
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трал ни ре жим устук нуо је, ме ђу тим, пред но вим пар тиј ским ми ни стар ством 
са мо фор мал но. је ди на про ме на је би ла у то ме што је не зва нич ни шеф на пред
ња ка по стао пред сед ник вла де, а што се ти че по ли тич ке ори јен та ци је чла но
ва но ве вла де, она ни је ни у че му од у да ра ла од прет ход ни ца. Сви ми ни стри, 
сем пред сед ни ка вла де, би ли су ма ње по зна те лич но сти. Ни ко ла Кр стић је 
ис прав но при ме тио: „На пред на стран ка све ча но до ђе на вла ду, или бо ље на пред
ња ци узе ше да јав но упра вља ју по сло ви ма на ко је су до сад тек из по та је ути ца ли”.80 

У пи та њу про ме не уста ва, по сле ви ше днев них са ве то ва ња у дво ру, у од но
си ма из ме ђу кра ља и ра ди ка ла до ми ни ра ло је и да ље ста ро не по ве ре ње. Ра
ди кал Ан дра Ни ко лић је не по ве ре ње об ја шња вао про мен љи во шћу кра ље вих 
пла но ва и  кр ше њем за да тих ре чи.81 Ме ђу тим, има по у зда них по да та ка ко ји 
све до че о то ме за што су пре го во ри кра ља и ра ди ка ла про па ли, а ко је Кр стић 
не спо ми ње. Ра ди ка ли су од би ли да уђу у уста во твор ну ко ми си ју, јер су ин
си сти ра ли на по врат ку Уста ва из 1889, а краљ на дво дом ном скуп штин ском 
пред став ни штву. Он је же лео да у за ко но дав ству бу де рав но пра ван чи ни лац 
са Скуп шти ном. За го ва рао је иде ју да се кра љу и др жав ним вла сти ма оста ве 
у уста ву из ве сне ре зер ве за де ло ва ње, у при ли ка ма ка да је по треб но да се са 
нај ви шег ме ста по је ди не стру је усме ра ва ју. Па шић је, ме ђу тим, ре као кра љу 
да би ра ди ка ли пре не бре гли дру ге зах те ве, али не и два до ма.82 

Кр стић је опо ме нуо кра ља на не ло гич ност за ме не Хри сти ће ве вла де Но ва
ко ви ће вом. Краљ се ни је из ја снио о ци ље ви ма ко је су је усло ви ле, већ је крат ко 
про ко мен та ри сао да се пар ти је ни су мо гле сло жи ти и из ми ри ти.83 А за пра во, 
краљ ни је хтео ра ди ка ли ма да дâ упра ву, док прет ход но не оси гу ра сво ју по
зи ци ју у но вом уста ву. Ра ди ка ли су иза шли пред кра ља са два зах те ва – нај пре 
Но ва ко ви ће ва остав ка, а за тим да се краљ јав но оба ве же да ће да обра зу је Уста
во твор ни од бор. „то је но ви до каз при ти ска на ме не“, жа лио се краљ, твр де ћи 
да под тим усло вом не мо же отва ра ти устав но пи та ње јер ул ти ма тум не мо же 
да при хва ти. Краљ је кон ста то вао да три не де ље без пре стан ка по ку ша ва да 
при до би је све по ли тич ке фак то ре на за јед нич ки рад, али да ни је по сти гао ни 
нај ма њи по мак. Де фи ни ти ван од го вор ра ди ка ла био је да од у ста ју од да љих 
пре го во ра, а убр зо су са истим ста вом из шли и ли бе ра ли.84 та ко је да љи рад 
на уста ву пре ки нут 24. ма ја 1896.85

80 РОНБС, Р 510/II, За пи си Са ве Гру ји ћа, 1/13. мај и 21–30. јун/2–12. јул 1895; Н. Кр стић, нав. де ло, 
255. 

81 Н. Кр стић, нав. де ло, 292–296.

82 АСА НУ, бр. 14680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, V205, 208; РОНБС, Р 510/II, За пи си Са ве 
Гру ји ћа, 22. април/4. мај 1896.

83 Н. Кр стић, нав. де ло, 264–266.

84 АСА НУ, бр. 14.680, за о став шти на На та ли је Обре но вић, V209, 210; Од јек, 11/23. мај 1894.

85 Краљ је по сле по вла че ња ра ди ка ла из пре го во ра пи сао мај ци да је дао нај ве ће га ран ци је Па ши ћу 
и Ри сти ћу да ће, ако по сао у Од бо ру ис пад не до бро, од мах са ста ви ти ко а ли ци о ну вла ду и рас пи са ти 
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Пре кид Кр сти ће вих за пи са окон чан је 1896. го ди не, што је ве ли ка ште та за 
ис тра жи ва че ка да се ра ди о про у ча ва њу на пред по ста вље них пи та ња. Оп ште је 
по зна та чи ње ни ца да Ни ко ла Кр стић ни је при па дао ни јед ној по ли тич кој стрн
ци, ма да је по по ли тич ким ста во ви ма био бли зак на пред ња ци ма. Са ње го вим 
за па жа њи ма и ка рак те ри сти ка ма  срп ских по ли тич ких стра на ка, у нај ве ћем 
де лу, мо же мо се сло жи ти и да нас. Кр стић је сма трао да је не мо гу ће сти ша ти 
по ли тич ке стра сти, ни ти стран ке ме ђу соб но при бли жи ти, јер оне ни су ис кре
не – сва ка че ка зго дан тре ну так да от поч не „ро ве ње и бу ше ње по на ро ду“ и то 
са још ја чом же сти ном и до да је: „А и је ли мо гу ће да бу де друк чи је, кад се на ше 
пар та је углав но ме раз ли ку ју ти ме од ко јих су глав них лич но сти са ста вље не, а не 
у те жња ма по ли тич ким и за то сва ка пар та ја са мо на то иде да се д ок опа вл асти, 
те да св оје пр ист ал ице ун апр еђ ује по сл ужб ама, а не да п опр авља шта је зло у 
з ак он има и да ус ав рш ава д ржа вне и нст ит уц ије. и у т оме се све вл аде, к ол ико 
их је год б ило, сл ажу; у т оме су све је дн аке. и док т акво ст ање б уде п ост ој ало 
код нас, до нде се н еће м оћи ст иш ати п ол ити чке стр асти јер то и н ису п ол
ити чке те нде нц ије за к ој има па рт аје иду, но су ли чни и нт ер еси, а ове и зм ир ити 
т ако да све па рт аје б уду з ад ово љне, в рло је му чна ствар.“86

Ан ал изе овог пра вн ика и с авр ем ен ика в рло бу рних ист ори јских зб ив ања 
пре дст ављ ају зн ача јну п окр ета чку сн агу у тр аг ању за бро јним о дг ов ор има о 
п ов од има и узр оц има сл ож ених п ол ити чких кр иза у С рб ији, к оје су д ел ов але 
као б итан фа ктор д ест аб ил из ац ије д рж аве, а као т акве су зн ача јно усп ор ав але 
д ржа вни ра зв итак и н апр едак.

сло бод не из бо ре за Скуп шти ну и да им је ре као да то ње го во обе ћа ње мо гу, ако га не из вр ши, да пу
бли ку ју и по ву ку се из по сла. Оба ве шта вао ју је да ље да је при стао да осно ви ца ра да на но вом уста ву 
бу де Устав из 1889. го ди не, а све то да би укло нио не по ве ре ње и до ка зао да у раз ма тра ње устав ног 
пи та ња ула зи „ја ко и искре но“. Зах те ве ра ди ка ла је сма трао до ка зом да же ле да га ста ве у без из ла зан 
по ло жај, јер, ако би про ме нио вла ду пре не го што устав бу де го тов, он ви ше не би имао куд и мо рао 
би да при хва ти све што од ње га бу ду тра жи ли. Ра ди ка ли мо жда за ми шља ју да се по на вља си ту а ци ја 
из 1888, ка да је ње гов отац ис кљу чи во са њи ма пре го ва рао, ту ма чио је и се би и мај ци но во на ста лу 
си ту а ци ју, твр де ћи да он да шње и са да шње окол но сти ни по че му ни су слич не, јер је ње гов отац дао 
устав ра ди ка ли ма да би мо гао да оде из зе мље, а он же ли устав да би мо гао да оста не и вла да. По на вљао 
је да не тра жи тре нут ни из лаз из си ту а ци је, већ да же ли трај но ре ше ње, а то под ра зу ме ва по сто ја ње 
уста ва ко ји се не ћи ме ња ти са про ме на ма вла да ју ћих пар ти ја. „Мо ја је же ља би ла да се пр во до ђе до 
спо ра зу ма, па он да до про ме не си сте ме, а не да се пр во си сте ма ме ња, па он да да се спо ра зум пра ви“, 
об ја шња вао је краљ и ис ти цао да се ис кре ни спо ра зум мо же по сти ћи са мо ако је сва ка стра на си гур на 
да из по сла мо же ис ту пи ти без по сле ди ца, АСА НУ, бр. 14.680, за о став шти на На та ли је Об ре но вић, 
VI II3.

86 Н. Кр стић, нав. де ло, 220–221.
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NIKOLA KRSTIC ABOUT THE RULE OF 
ALEXANDER OBRENOVIC

Summary:

Since the introduction of a new constitution and parliamentary life in 1889, violations 
of the constitution and laws were very frequent, usually because of shortterm and instant 
needs, regardless of farreaching consequences for national development.

the assembly, ministers, government advisors, and the very institutions of courts, 
interpreted the laws according to their personal needs, as it suited them at the moment, 
not in the spirit of constitutionality. the motives for breaching laws were mostly political 
interests and personal advantage, and often revenge.

It gave a bad example to young King aleksandar Obrenović, who followed in the 
footsteps of politicians. they instigated and supported him in crippling and mutilating 
the constitutional order and legal system.

during a threeyear period there were two coups d’etats and three gross violations 
of the laws (1892, 1893, 1894), which might have been avoided by cautiousness and by 
proper interpretation of the laws. the perpetrators were the king and ministers, but the 
complicity of the deputies, judges, government advisers, cannot be denied. 

all this indicates that legal consciousness of the ruler, political structure, but also of 
the entire society, was weak. thus, the ground for the application and development of 
parliamentarism and strict constitutionality, after the Constitution of 1889 was adopted, 
was unstable. It should not be surprising that the first experience with parliamentary con
stitutionality did not last long. Frequent referring to a saying that the “ law is the highest 
will” had the political purpose. the very essence of these words in the Serbian society was 
not deeplyrooted, and consequently it was not properly applied.
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ЦАРЕВИНЕ 1828–1848 КАО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКОГ 
НАРОДА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

Ап стракт: Зва нич ни аустриј ски ста ти стич ки го ди шња ци из пр ве по ло ви не 19. ве ка 
у ве ли кој ме ри су не ис тра же ни и не ис ко ри шће ни у срп ској исто ри о гра фи ји. Текст опи
су је њи хов на ста нак и основ не прин ци пе при ку пља ња ин фор ма ци ја, што је оба вљао 
ста ти стич ки уред. Пред ста вљен је са др жај го ди шња ка и основ на ана ли за по је ди них 
по да та ка у ве зи са срп ским ста нов ни штвом Хаб збур шке мо нар хи је (ста нов ни штво, 
цр ква, школ ство) за пе ри од 1828–1848. 

Кључ не ре чи: Ta feln, та бе ле, ста ти сти ка, Аустри ја, ста нов ни штво, Ср би, 1828–1848.

* * *

Пи та ња број ча ног ста ња срп ског ста нов ни штва, ста ту са срп ске пра во слав
не цр кве и школ ства у Хаб збур шкој мо нар хи ји пред мет су мно гих на уч них 
ис тра жи ва ња. Не до ста так ква ли тет них из во ра, по себ но за пр ву по ло ви ну 19. 
ве ка,  оте жа ва ства ра ње јед не пот пу ни је сли ке о на ве де ним пи та њи ма. Сто га 
је бит но по дроб ни је про у чи ти све рас по ло жи ве из во ре, по себ но оне ко ји су 
до са да би ли ма ње по зна ти и ис ко ри шће ни у до ма ћој исто ри о гра фи ји. У та кву 
гру пу из во ра мо гу ће је увр сти ти и зва нич не аустриј ске ста ти стич ке го ди шња
ке из пр ве по ло ви не 19. ве ка, тзв. Та бе ле (Ta feln у не мач ком ори ги на лу), ко ји 
су пред мет овог ра да. Сту ди јом је об у хва ћен  21 том го ди шња ка ко ји су као 
пр ви де ло ви го ди шња ка сук це сив но из ла зи ли у пе ри о ду 1829–1853, а у ко ји ма 
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су об ра ђе ни по да ци за раз до бље 1828–1848.1 Од мно го број них и ра зно вр сних 
по да та ка ода бра ли смо оне ко ји се ди рект но до ти чу срп ског на ро да на тлу 
Хаб збур шке мо нар хи је, од но сно, на те ри то ри ји Дал ма ци је, Вој не гра ни це и 
Угар ских жу па ни ја. Ка ко из вор не са др жи по дат ке о на ци о нал ној струк ту ри 
или ма тер њем је зи ку ста нов ни штва, фо кус је усме рен на кре та ње бро ја пра
во слав ног ста нов ни штва и све штен ства у од но су пре ма дру гим ве ро и спо ве
сти ма. Об ра ђе ни су, та ко ђе, по да ци о школ ским ин сти ту ци ја ма пра во слав
них вер ни ка, као и о они ма са срп ским на став ним је зи ком. Циљ ра да је да се 
за ин те ре со ва ним чи та о ци ма пру жи основ ни пре глед са др жа ја го ди шња ка, 
пре зен ту ју ре зул та ти ко ји се од но се на срп ску за јед ни цу, уз ком па ра ци ју са 
дру гим из во ри ма и упу ћи ва ње на ли те ра ту ру и из во ре у ве зи са те мом. 

ре зул та ти ана ли зе по да та ка гру пи са ни су нај пре по про вин ци ја ма Хаб збур
шке мо нар хи је (Дал ма ци ја, Вој на гра ни ца, Угар ска без Хр ват ске и Сла во ни је), 
за тим пре ма глав ним сег мен ти ма (ста нов ни штво, цр ква, школ ство). Об у хва
ће но је раз до бље 1828–1848. у це ли ни, као и кра ћи вре мен ски пе ри о ди уну тар 
на ве де ног раз до бља, у за ви сно сти од рас по ло жи вих по да та ка. 

Аустриј ска стати сти ка и на ста нак годи шња ка

Уну тра шња ор га ни за ци ја Хаб збур шке мо нар хи је, као и раз не по ли тич ке 
окол но сти, ду го су оне мо гу ћа ва ли исто вре ме но и ме то до ло шки уни фи ци ра
но спро во ђе ње по пи са ста нов ни штва на чи та вој те ри то ри ји цар ства. Пр ви 
по ку ша ји та квог ка рак те ра да ти ра ју још из 18. ве ка, али су би ли не у спе шни, 
та ко да је са гле ди шта ста ти сти ке, пре ма на чи ну при ку пља ња по да та ка, под
руч је мо нар хи је у пр вој по ло ви ни 19. ве ка мо гу ће по де ли ти у 4 гру пе: 1) „ста
ро кон скри бо ва не“ про вин ци је, где су по пи се кон ти ну и ра но во ди ле ме ша но 

1 Ver such einer Dar stel lung der Oester re ic hischen Mo nar chie in sta ti stischen Ta feln, I Ja hr gang, 1828, Wi en, 
1829; Dar stel lung der Oester re ic hischen Mo nar chie in sta ti stischen Ta feln, II Ja hr gang, 1829, Wi en, 1830; Ta feln 
zur Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, III Ja hr gang, 1830, Wi en, 1831; Ta feln zur Sta ti stik 
der Oester re ic hischen Mo nar chie, IV Ja hr gang, 1831, Wi en, 1832; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen 
Mo nar chie, V Ja hr gang, 1832, Wi en, 1833; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, VI Ja hr gang, 
1833, Wi en, 1834; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, VII Ja hr gang, 1834, Wi en, 1835; Ta feln 
zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, VI II Ja hr gang, 1835, Wi en, 1836; Ta feln zur Sta ti stik der Oester
re ic hischen Mo nar chie, IX Ja hr gang, 1836, Wi en, 1837; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, 
X Ja hr gang, 1837, Wi en, 1838; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, XI Ja hr gang, 1838, Wi en, 
1839; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, XII Ja hr gang, 1839, Wi en, 1840; Ta feln zur Sta ti stik 
der Oester re ic hischen Mo nar chie, XI II Ja hr gang, 1840, Wi en, 1841; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen 
Mo nar chie, XIV Ja hr gang, 1841, Wi en, 1844; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, XV Ja hr
gang, 1842, Wi en, 1846; Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, XVI Ja hr gang, 1843, Wi en, 1847; 
Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic hischen Mo nar chie, XVII Ja hr gang, 1844, Wi en, 1848; Ta feln zur Sta ti stik 
der Oester re ic hischen Mo nar chie, I Teil, XVI II und XIX Ja hr gang, 1845/46, Wi en, 1850; Ta feln zur Sta ti stik 
der Oester re ic hischen Mo nar chie, II Teil, XVI II und XIX Ja hr gang, 1845/46, Wi en, 1851; Ta feln zur Sta ti stik 
der Oester re ic hischen Mo nar chie, I Teil, XX und XXI Ja hr gang 1847/48, Wi en, 1853; Ta feln zur Sta ti stik der 
Oester re ic hischen Mo nar chie, II Teil, XX und XXI Ja hr gang, 1847/48, Wi en, 1853.
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вој ноци вил не ко ми си је;2 2) про вин ци је где су по пи се во ди ле чи сто по ли тич ке 
вла сти без уде ла вој них;3 3) под руч је Кра ље ви не Угар ске са Хр ват ском, Сла
во ни јом и ер де љом, где су по пи се бој ко то ва ле ло кал не вла сти све до 1850;4 4) 
под руч је Вој не гра ни це, где по пи се кон ти ну и ра но во де вој не вла сти5. Ова кво 
ста ње би ло је на сна зи све до 1850, ка да је ор га ни зо ван пр ви све о бу хват ни 
по пис у це лој мо нар хи ји.6

По чет ком 19. ве ка Беч ки двор је не ко ли ко пу та не у спе шно на сто јао да уста
но ви не ку вр сту ста ти стич ког уре да на ни воу цар ства. Тек је 1829. цар Франц 
I до нео уред бу о ус по ста вља њу ста ти стич ког би роа, од 1840. на зи ва ног „Ди
рек ци ја ад ми ни стра тив не ста ти сти ке“, ко ји је био под ре ђен Ди рек то ри ју му 
глав ног ра чу но вод ства. још пре ис те ка 1829. го ди не, ца ру је све ча но пред ста
вљен ре зул тат ра да у фор ми књи ге са укуп но 104 пре глед не та бе ле. ела бо рат 
је за тим умно жен у укуп но 100 при ме ра ка, али је са мо шест, ре зер ви са них за 
нај ви ше слу жбе ни ке, са др жа ва ло и осе тљи ве по дат ке о фи нан си ја ма, вој сци 
и про вин ци ја ма. Убр зо је слу жба бро ја ла пет стал них чи нов ни ка, ко ји су у 
окви ру Др жав ног цен трал ног ра чу но вод стве ног де парт ма на, под ре ђе ног Ди
рек то ри ју му глав ног ра чу но вод ства, ра ди ли на но вим из да њи ма го ди шња ка, 
за ко ја се од из да ња за 1830. уста лио на зив „Ta feln zur Sta ti stik der Oester re ic
hischen Mo nar chie“7. Са др жај го ди шња ка био је го ди на ма та јан, број при ме ра ка 
огра ни чен, та ко да се ши ра јав ност са њи ме бо ље упо зна ла тек че тр де се тих 
го ди на 19. ве ка, ка да је до зво ље но пу бли ко ва ње од ре ђе них де ло ва. По сле ре
во лу ци је 1848/49. от па ла су сва огра ни че ња у ве зи са пу бли ко ва њем и сви 
по да ци су по ста ли јав но до ступ ни. Но ве окол но сти омо гу ћи ле су ди рек ци ји 
нео гра ни че но при ку пља ње по да та ка из чи та ве Мо нар хи је, чи ји су ре зул тат 
би ле и про ме не у струк ту ри го ди шња ка. Сим бо лич но, и сам на зив је пре тр пео 
из ме не, ти ме што је на кра ју умет нут до да так „Но ва се ри ја“.8

Све до та да, слу жбе ни ци ди рек ци је при ку пља ли су по дат ке из две глав не 
гру пе из во ра. Пр ву чи не по да ци ко је су ди рек ци ји до ста вља ле др жав не ин сти
ту ци је (су до ви, вој ска, др жав не фа бри ке итд.) и њи хо ва тач ност је ре ла тив но 

2 Од 1829. по пи си су спро во ђе ни на сва ке три го ди не уз ре ви зи је сва ке го ди не. Ов де при па да ју: 
Аустри ја из над и ис под ен са, Салц бург, Шта јер ска, Ко ру шка, Крањ ска, Го ри ца и Гра ди шка, истра, 
Че шка, Мо рав ска, Шле ска, Га ли ци ја и Бу ко ви на.

3 Трст, Ти рол, Фо рарл берг, Дал ма ци ја и Мле тач колом бар диј ска Кра ље ви на.

4 Угар ски Са бор и жу па ни је успе ва ле су све до 1850. да оне мо гу ће цен трал ним вла сти ма го то во 
све вр сте по пи са, због че га су по да ци са ових под руч ја ве о ма оскуд ни.

5 Пре ма на ред би из 1814. по пи си су во ђе ни на сва ких 5 го ди на уз ре ви зи је сва ке го ди не.

6 a. Fic ker, Volkszählung. Die Ge set zge bung in VolkszählungsAn ge le gen he i ten von 1753 bis 1857 und ihre 
Hand ha bung durch den Ad mi ni stra tivBe am ten, Sta ti stischad mi ni stra ti ve Vorträge, Wi en, 1867, 37–42.

7 „Та бе ле за ста ти сти ку Аустриј ске Ца ре ви не“

8 a. Fic ker, Skiz ze einer Geschic hte des k. k. sta ti stischen Bu re au’s in den Ja hren 1829 bis 1853, Mit the i lun gen 
aus dem Ge bi e te der Sta ti stik I, Heft (1855), 3–10; Isti, Skiz ze einer Geschic hte des k. k. sta ti stischen Bu re au’s 
in den Ja hren 1829 bis 1866, Sta ti stischad mi ni stra ti ve Vorträge, Wi en, 1867, 27.
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си гур на (по да ци о фи нан си ја ма, вој сци, пу те ви ма, же ле зни ца ма итд). Дру гу 
гру пу чи не по да ци до ста вља ни од стра не цр кве (све штен ство, па ро хи је, вен ча
ња, ро ђе ња, смр ти итд.), при ват них фи зич ких ли ца (про из вод ња у при ват ним 
фа бри ка ма и за на ти) и не ких ло кал них упра ва.9

Ду го го ди шња тај ност по да та ка, ме ђу тим, ни је би ла у пот пу но сти ис по што
ва на. ин те ре со ва ње јав но сти на ве ло је мно го број не са мо стал не ис тра жи ва че, 
тзв. „при ват не ста ти сти ча ре“, да за поч ну те жак по сао са ку пља ња ра су те ста
ти стич ке гра ђе и ње ну пу бли ка ци ју. Мно го број не по дат ке из пр ве по ло ви не 
19. ве ка, ма хом иден тич не они ма у го ди шња ци ма, об ја ви ли су ста ти сти ча ри: 
јо хан Шприн гер, Зиг фрид Бе хер, јо зеф Хајн, Алојз Ма шек, исто ри чар Франц 
Пе тер или са ми ди рек то ри ди рек ци је Карл Чер ниг и Адолф Фи кер.10 Ди рек
ци ја је, та ко ђе, пу бли ко ва ла је дан део по да та ка за пр ву по ло ви ну 19. ве ка у 
сво јим бро шу ра ма и ча со пи си ма.11 Не до ста так ових из да ња, че сто ко ри шће
них у исто ри о гра фи ји, са сто ји се у то ме што са др же са мо ма ли део укуп ног 
бро ја по да та ка. 

Пр во бит но ма ли број при ме ра ка и тај ност го ди шња ка очи глед но су усло
ви ли и то да су ка сни ји ис тра жи ва чи и мо дер на исто ри о гра фи ја би ли сла би је 
упо зна ти с овим    из во ром.12 Стра на исто ри о гра фи ја ко ри сти ла је Та бе ле у ве
ћој ме ри не го што је слу чај у срп ској. Ко ри сти ли су их, на при мер, ита ли јан ски 
ис тра жи вач ри кар до Ка ва ци на, ен гле ски ста ти сти чар Бра јан Ми чел и мно ги 
дру ги.13 У до ма ћој исто ри о гра фи ји ста ри ја из да ња ко ри сти ли су исто ри ча ри 
Ан тал Хе ге диш и Ка та ри на Чо ба но вић у де лу о де мо граф ским и аграр ним 
од но си ма у да на шњој по кра ји ни Вој во ди ни.14

9 Број ста нов ни ка за Угар ску са Хр ват ском и Сла во ни јом са мо је при бли жан, док су по да ци за 
ер дељ не што пот пу ни ји (ви ди по дроб ни је у одељ ку о Ср би ма у Угар ској). a. Fic ker, Skiz ze... 1829 bis 
1853, 1015.

10 Бе хер на во ди да су по да ци пре у зе ти од зва нич ног ста ти стич ког би роа: S. bec her, Sta ti stische 
Über sicht der Bevölkerung der Österreichischen Mo nar chie, Stut tgartTübin gen, 1841, 6. (по све та); J. Hain, 
Hand buch der Sta ti stik des Österreichischen Ka i ser sta a tes, Wi en, 1852; a. Maschek, Ge o grap hischsta ti stische 
Re per to ri um der be wohnten Or te im Königreiche Dal ma tien, Za ra, 1888; F. Pet ter, Dal ma tien in se i nen ver schi
e de nen Be zi e hun gen, I Teil, Got ha, 1857; C. Czo er nig, Et hno grap hie der Österreichischen Mo nar chie, Band I, 
Wi en 1857; a. Fic ker, Skiz ze... 1829 bis 1866, 22.

11 Нпр. ча со пис Mit the i lun gen aus dem Ge bi e te der Sta ti stik ко ји је из ла зио од 1850.

12 Че сто ци ти ра ни Фран Вр ба нић се 1899. го ди не, да кле чи та вих по ла ве ка по сле уки да ња тај но сти, 
жа лио да ни ка ко ни је мо гао да до ђе до по да та ка у ве зи са хр ват ским зе мља ма, у ко је убра ја и Вој ну 
гра ни цу. F. Vr ba nić, Jed no sto lje će u raz vo ju bro ja ži telj stva Hr vat ske i Sla vo ni je, rad Ja Zu, knj. 140, raz re di 
fi lo lo gij skohi sto rij ski i fi lo so fij skoju ri dič ki knj. 52 (1899), 35.

13 Ка ва ци на се ба вио ана ли зом  по да та ка из Та бе ла за под руч је ита ли је. Ми чел ко ри сти Та бе ле као 
из вор по да та ка за чи та ву мо нар хи ју у књи зи о ком па ра тив ној ста ти сти ци зе ма ља евро пе: r. Ca vaz zi na, 
La po po la zi o ne di al cu ni lan der se cond le Ta feln (1828–1865), Pa do va, 2009/2010. (нео бја вље на спе ци ја ли
стич ка ма ги стар ска те за); b. r. Mitchell, Euro pean Hi sto ri cal Sta ti stics 1750–1970, Lon don, 1975.  Дру ги 
исто ри ча ри, пре вас ход но са не мач ког го вор ног под руч ја, ко ри сти ли су го ди шња ке за ста ти стич ке 
про ра чу не из ра зних обла сти, али је и њи хов број ре ла тив но ма ли.

14 Та бе ле су ко ри шће не ис кљу чи во за про ра чу не из обла сти при вре де (по љо при вред на про из вод
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Струк ту ра и са др жај го ди шња ка

Основ ни из глед и струк ту ра го ди шња ка од ре ђе ни су још у пр вом из да њу 
за 1828. Пр ва из да ња су све до 1841. пи са на ру ком (кла сич ном ла ти ни цом), а 
умно жа ва на ко ри шће њем хе миј ске тин те и пре ти ском. Од из да ња за 1841. Та
бе ле су про фе си о нал но штам па не у штам па ри ји (го ти цом). Пр вих 17 го ди шта 
об ра ђу ју са мо по дат ке за јед ну од ре ђе ну го ди ну. Ди рек ци ја се, ме ђу тим, 1850. 
опре де ли ла за из да ва ње тзв. „ду плих из да ња“, од но сно из да ња ко ја об ра ђу ју 
две го ди не исто вре ме но. Због по ве ћа ног оби ма по да та ка, ова из да ња штам па на 
су у две књи ге без про ме не ре до сле да по гла вља. 

Ве ли ки не до ста так пред ста вља чи ње ни ца да стра ни це ни су ну ме ри са не, 
већ су по је ди не ста ти стич ке та бе ле гру пи са не у ве ће це ли не, ко је су као та кве 
озна че не као „Та бе ла“ („Ta fel“ у ори ги на лу) са ред ним бро јем и на сло вом ко ји 
опи су је њи хов са др жај. Ве ћи број „Та бе ла“ гру пи сан је у јед но од 6 ве ли ких 
по гла вља: Зе мља, Ста нов ни штво, Др жав но устрој ство и упра ва (по де ље но на 
пот по гла вља), Кул ту ра, Про вин циј ски пре гле ди, До да ци.15 Од из да ња за 1831. 
по гла вља о зе мљи шту и ста нов ни штву спо је на су из прак тич них раз ло га у 
јед но, та ко да је пре о ста ло 5 по гла вља. Осим та бе лар не фор ме, кре а то ри су се, 
сву да где је то би ло нео п ход но, опре де ли ли и за тек сту ал ну фор му из ла га ња 
ма те ри је (пре гле ди за ко но дав ства, школ ства, тран спор та итд.). Та бе ле ко ри сте 
до њо а у стриј ски си стем мер них је ди ни ца у свим из да њи ма, а нов ча ни из но си 
на ве де ни су у гул де ни ма (фл.).16

У по гла вљу Зе мља пред мет ин те ре со ва ња су по да ци о ве ли чи ни цар ства, 
по је ди них кру но ви на али и о по љо при вре ди. За ци слај тан ске зе мље (са Вој
ном гра ни цом) по сто ји пре глед по вр ши не ра зних вр ста зе мљи шта (ора ни це, 
ви но гра ди, па шња ци итд.) и укуп ног при но са ра зних по љо при вред них про
из во да (пше ни ца, раж, мед, ви но, др во итд.) са на ве де ном укуп ном вред но
шћу у нов цу.

У по гла вљу Ста нов ни штво фо кус је усме рен на це ло куп но ста нов ни штво 
цар ства из раз ли чи тих аспе ка та. По ред по да та ка о ап со лут ном бро ју ста нов
ни штва по про вин ци ја ма17, об ра ђе ни су и по да ци о бро ју на се ља, при сут них 

ња итд.), али не и за ком плек сна ис тра жи ва ња ста нов ни штва: a.He ge diš, K. Čo ba no vić, De mo graf ska i 
agrar na sta ti sti ka Voj vo di ne 1767–1867, no vi Sad, 1991, 258–259.  

15 Го ди шњак (Та бе ле) по де љен је, да кле, у 6 (5) по гла вља, ко ја са др же од ре ђен број „Та бе ла“ (це ли не 
у ко је су гру пи са не по је ди нач не ста ти стич ке та бе ле/та бли це).

16 1 по штан ска ми ља (7,586 км), 1 че твор на ми ља (57,54 км2), 1 ду жни хват (1,896 м), 1 че твор ни 
хват (3,597 м2), 1 ку бич ни хват (6,820 м3; за др во за огрев 3,410 м3), 1 ју тро (0,575 ха), 1 ва ган (61,486 л), 
1 ве дро (56,589 л), 1 цент (56,006 кг). 1 Гул ден у К.Н. (fl. in C.M.) = 60 крај ца ра (Kre ut zer: kr); . А. Мar
tini, Ma nu a le di me tro lo gia, os sia mi su re, pe si e mo ne te in uso at tu al men te e an ti ca men te pres so tut ti i po po li
To ri no, 1883, 827–828.  
17 Уз огра ду о не по у зда но сти по да та ка за Угар ску и ер дељ, ко ја про из ла зи из не по сто ја ња пра вих 
по пи са.
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вој них сна га, скло пље них бра ко ва и смрт них слу ча је ва пре ма по лу, ста ро сти и 
ве ро и спо ве сти, ро ђе ња пре ма по лу и ве ро и спо ве сти итд. Це ло куп но ста нов
ни штво је са прав ног гле ди шта по де ље но на „до ма ће“, „ту ђин це“ и „стран це“.18 

У та бе ла ма о вер ској при пад но сти, ста нов ни штво је 1828. по де ље но у сле
де ће ка те го ри је: ка то ли ци, грч косје ди ње ни, грч коне сје ди ње ни, еван ге ли ци, ре
фор ми са ни, дру ги, Је вре ји. Ка сни је су ка те го ри је ма ло из ме ње не и уста ли ле се 
на: ка то ли ци, грч косје ди ње ни, грч коне сје ди ње ни, про те стан ти (три ка те
го ри је: ауг збур шке кон фе си је, хел вет ске кон фе си је, уни та ри сти), Је вре ји, по 
про вин ци ја ма и без вој ске.

Пре глед ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти ни је пред мет ста
ти стич ких пре гле да, из у зи ма ју ћи из да ње за 1828. Са мо у том из да њу по сто ји 
та бе ла у ко јој је тре ба ло по про вин ци ја ма на ве сти број ста нов ни ка пре ма 
њи хо вој на ци о нал ној при пад но сти, али она ни је ком плет на.19 Та бе ле та ко ђе 
не бе ле же ни по де лу ста нов ни штва пре ма ма тер њем је зи ку. 

Ме ђу соб но укр шта ње по да та ка из ра зних ру бри ка овог по гла вља, на жа лост, 
у ве ћи ни слу ча је ва ни је мо гу ће.20

По гла вље Др жав но устрој ство и упра ва по де ље но је у 5 пот по гла вља пре
ма раз ли чи тим гра на ма др жав не упра ве: Фи нан сиј ска упра ва, Вој на упра ва, 
Пра во суд на упра ва, По ли циј ска упра ва и Кон трол не ин сти ту ци је. У та бе ла
ма су са др жа ни по да ци о др жав ним при хо ди ма и рас хо ди ма, вој ном бу џе ту, 
број ча ном ста њу и дис ло ка ци ји тру па, фон ду ко ња, бро ју и вр сти пра во суд них 
про це са, пре су да, вр сти и фи нан сиј ском ста њу ра зних фон до ва итд. За све 
гра не упра ве по сто је пре гле ди бро ја за по сле них и тро шко ва у ве зи са њи хо
вим ра дом.

У по гла вљу Кул ту ра пред ста вље ни су по да ци: о све штен ству, школ ству, 
ор га ни за ци ја ма од јав ног зна ча ја, за на ту, ин ду стри ји, ин фра струк ту ри, мор
ској пло вид би, тр го ви ни, ру дар ству, по љо при вре ди и сточ ном фон ду. 

Та бе ле по све ће не цр кви са др же по дат ке о бро ју епи ско пи ја, па ро хи ја, ма на
сти ра, све ште ни ка, мо на ха итд.21 У та бе ла ма о школ ству са др жа ни су по да ци 

18 „До ма ћи“: прав но гле да но, гра ђа нин по је ди не кру но ви не. У про вин ци ја ма где су чи сто по ли тич ке 
вла сти во ди ле по пис, ни је се бе ле жи ла раз ли ка из ме ђу до ма ћих при сут них и ту ђи на ца при сут них 
(аустриј ски др жа вља ни, али из дру гих кру но ви на) и стра на ца (ино стра ни др жа вља ни) у вре ме по
пи са на те ри то ри ји кру но ви не. Сви су за јед но по пи са ни као до ма ћи при сут ни. Вој ска је бе ле же на 
одво је но. У про вин ци ја ма где су по пи се во ди ле и вој не вла сти (Вој на гра ни ца) под ру бри ком до ма ћи 
при сут ни по пи са ни су са мо пра ви до ма ћи при сут ни без ту ђи на ца и стра на ца. Вој ска је бе ле же на 
по себ но. Због то га су по да ци о ту ђин ци ма и стран ци ма до ступ ни са мо за оне про вин ци је у ко ји ма 
су по пи се во ди ле и вој не вла сти.

19 На ве де но је све га не ко ли ко по да та ка за про вин ци је Шта јер ску, Ко ру шку и Крањ ску, Ти рол и 
Че шку. За све оста ле про вин ци је не ма по да та ка. ина че, са ста вљач је пред ви део 8 ка те го ри ја (Нем ци, 
ита ли ја ни, Сло ве ни, По ља ци, Ма ђа ри, или ри, Вла си, Дру ги). 

20 из на ве де ног раз ло га, на при мер, ни је мо гу ће укр шта ти по дат ке о ста ро сти и ве ро и спо ве сти код 
смрт них слу ча је ва и са зна ти ста ро сну струк ту ру пре ми ну лих ли ца код по је ди них ве ро и спо ве сти.

21 За че ти ри цр кве: ри мо ка то лич ка, Грч косје ди ње на, Грч коне сје ди ње на, Про те стант ска.
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о бро ју ка то лич ких и не ка то лич ких основ них, од но сно на род них шко ла, са 
бро јем уче ни ка и учи те ља. У штам па ним из да њи ма по сто је и по да ци о на род
ним шко ла ма пре ма је зи ку. Ви ше школ ске уста но ве об ра ђе не су по је ди нач но 
пре ма ве ри и вр сти. У овом по гла вљу на ла зе се и по да ци о ин ду стриј ској про
из вод њи, про сеч ним це на ма нај бит ни јих про из во да ин ду стри је и ру дар ства, 
спољ ној тр го ви ни, тр го вач кој мор на ри ци, же ле зни ца ма итд.

У по гла вљу Про вин циј ски пре гле ди пред ста вље ни су мно го број ни ста ти
стич ки по да ци у пре глед ној фор ми за свих 15 про вин ци ја цар ства.22 Ве ћи ну 
по да та ка већ са др же прет ход не та бе ле, али су они ов де су ми ра ни за јед ну 
про вин ци ју на јед ном ме сту, а че сто и за по је ди не окру ге на ко је су про вин
ци је по де ље не.23

По гла вље До да ци са др жи ста ти стич ке по дат ке из обла сти ко је по сво јој 
при ро ди ни су мо гле би ти увр ште не у прет ход на по гла вља. Ов де се на ла зе та
бе ле из бан кар ског и оси гу ра ва ју ћег сек то ра, на во ди о про сеч ним над ни ца ма 
итд. У сва ком из да њу на ла зи се и пре глед про сеч них тр жи шних це на нај бит
ни јих по љо при вред них про из во да. По не кад су ту и пре гле ди про вин циј ских 
сре ди шта (Беч, Праг итд.), гра до ва са ви ше од 2 000 ста нов ни ка и слич но.

У не ким из да њи ма по сто је пре глед не ре ка пи ту ла ци је по је ди них по да та ка 
за прет ход не го ди не, као и раз ли чи ти кар то граф ски до да ци, на цр ти гра ђе
вин ских про је ка та итд.24

О кон крет ном са др жа ју из да ња ин фор ми ше пре глед ни ин декс „Та бе ла“, 
ко ји се на ла зи на по чет ку сва ког при мер ка.

Та бе ле као из вор за исто ри ју срп ског на ро да

Чи ње ни ца да овај ста ти стич ки из вор не бе ле жи на ци о нал ну при пад ност 
или ма тер њи је зик ста нов ни штва, сва ка ко пред ста вља ве ли ко огра ни че ње. 
Упр кос то ме, мо гу ће је до ћи до мно го број них са зна ња о ста њу срп ског ста
нов ни штва Хаб збур шке мо нар хи је.

22 Аустри ја ис под ен са, Аустри ја из над ен са и Салц бург, Шта јер ска, Ко ру шка и Крањ ска, При мор је, 
Ти рол и Фо рарл берг, Че шка, Мо рав ска и Шле ска, Га ли ци ја и Бу ко ви на, Дал ма ци ја, Лом бар ди ја, Ве не
ци ја, Угар ска са Хр ват ском и Сла во ни јом, ер дељ, Вој на гра ни ца.

23 Вој на гра ни ца је по де ље на на ге не ра ла те, те ри то ри је по је ди них ре ги ме на та и вој них ко му ни те та. 
Угар ска је по де ље на на жу па ни је.

24 У из да њу за 1828. по сто ји пре глед су мар ног бро ја ста нов ни штва по про вин ци ја ма за пе ри од 
1792–1828. Сли чан пре глед за ра ни је го ди не по сто ји и у из да њу за 1840, у ко јем се, ме ђу тим, раз ли ку ју 
број ке  за 1827. и ра ни је од број ки у из да њи ма за 1828. и 1829. Ов де су број ке увек ве ће. За Дал ма ци ју 
чи ни се да су по да ци и по ме ре ни за го ди ну да на уна пред (нпр.: број ке у из да њу за 1828. за 1817. ов де 
су под го ди ном 1818). Очи глед но по сто ји раз ли чит на чин ра чу на ња, се на ма не до ступ ним по да ци ма 
(бро је ви за ту ђин це итд.). Та чан раз лог за ову по ја ву ни је по знат. Ви де ти: r. Ca vaz zi na, нав. де ло, 5–7, 
12–14. 
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Срп ски на род је и пре ма ми шље њи ма са вре ме ни ка био пре вас ход но пра
во слав не, од но сно грч коне сје ди ње не ве ре.25 Ка ко је ста нов ни штво у го ди
шња ци ма ка те го ри са но пре ма ве ри, мо гу ће је по сред ним пу тем ана ли зи ра ти 
по дат ке ко ји су та ко ђе у ве зи са Ср би ма по ра зним кру но ви на ма. Ве о ма су 
за ни мљи ви и по да ци о пра во слав ној цр кви у Аустри ји, због при пад но сти срп
ског на ро да пра во слав ној ве ри и чи ње ни це да је Кар ло вач ка ми тро по ли ја у 
мо нар хи ји би ла ујед но нај ви ша и цен трал на на род нокул тур на ин сти ту ци ја 
срп ског на ро да. Школ ство је, та ко ђе, од из у зет ног зна ча ја, по што су на ста ва 
на ма тер њем је зи ку и из у ча ва ње пред ме та о кул ту ри и исто ри ји јед ног на ро да 
ве о ма  бит ни чи ни о ци у очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та. Од из да ња за 1841. 
по сто је пре глед не та бе ле на род них шко ла пре ма је зи ку. У го ди шња ку су, из ме
ђу оста лог, на ве де не шко ле са „срп ским“, „срп скоилир ским“, „сла вон ским“ и 
„ита ли јан скодал ма тин ским“ је зи ком. Ни је са свим ја сно шта се тач но под ра зу
ме ва под овим и слич ним пој мо ви ма по што у са мом де лу не до ста ју аде кват на 
об ја шње ња је зич ких кри те ри ју ма. Од ре ђе на кон фу зи ја огле дом овог пи та ња 
уоч љи ва је и у де ли ма са вре ме ни ка. Пре ма уста ље ном ми шље њу ве ћи не ет но
гра фа и ста ти сти ча ра то га вре ме на (укљу чу ју ћи и ди рек то ре ди рек ци је Кар ла 
Чер ни га и Адол фа Фи ке ра), у Ср бе су увр шта ва ни сви ко ри сни ци што кав ског 
на реч ја без об зи ра на ве ру. 26

Ср би у Дал ма ци ји

По да ци за Дал ма ци ју до ста су ра зно вр сни и ком плет ни. То је, из ме ђу оста
лог, по сле ди ца чи ње ни це што су ов де по ли тич ке вла сти оба вља ле по пис на 
го ди шњем ни воу.

25 Ве ћи на ста ти сти ча ра и лин гви ста то га вре ме на сла же се да је пра во слав но ста нов ни штво у Дал
ма ци ји и Вој ној гра ни ци, као и од ре ђе ним де ло ви ма ју жне Угар ске, пре вас ход но срп ско. исто вре ме
но уста ље но је ми шље ње да су сви ко ри сни ци што кав ског на реч ја та ко ђе Ср би, без об зи ра на ве ру: 
Ви де ти на по ме ну 26. 

26 Ве ћи на ет но гра фа и ста ти сти ча ра то га вре ме на по зна је Ср бе ви ше ве ра, пра во слав не и ка то лич ке 
Ср бе. Глав но ме ри ло пред ста вљао је је зик, од но сно на реч је. Пре ма уста ље ном ми шље њу, сви ко ри
сни ци што кав ског на реч ја је су ет нич ки Ср би, а кај кав ског Хр ва ти. За ча кав це у Дал ма ци ји има ви ше 
ва ри јан ти, али се они ипак углав ном убра ја ју у Ср бе. Ова кво или ве о ма слич но ми шље ње де ли ли су 
во де ћи лин гви сти, ет но гра фи и исто ри ча ри то га вре ме на, по пут Па вла ј. Ша фа ри ка, јо ва на Ча пло
ви ча (рас по зна је Хр ва те, Сла вон це и Ср бе) или са мих ди рек то ра ад ми ни стра тив не ста ти сти ке Кар ла 
Чер ни га и Адол фа Фи ке ра. Због то га на ве де ни, али и дру ги ауто ри, нпр. у Дал ма ци ји пре по зна ју са мо 
Ср бе раз ли чи те ве ре. Пре ма на во ди ма го ди шња ка у Сла вон ској гра ни ци не ма „хр ват ских“ шко ла док 
су у ка сни јим из да њи ма све „сла вон ске“ и „дал ма тин ске“ шко ле пре и ме но ва не у „срп ске“ што до дат
но упу ћу је на то да су се са ста вља чи во ди ли слич ним кри те ри ју ми ма. Ви де ти:  Л. М. Ко стић, Спор не 
те ри то ри је Ср ба и Хр ва та, Бе о град, 1990, 19–40; J. Csa plo vics, Gemälde von Un garn, I Тeil, Pest, 1829, 
206; a. Fic ker, Die Völkerstämme der Oester re ic hischUn ga rischen Mo nar chie, Wi en, 1869, 71–76, 94–96; P. J. 
Šafářík, Slo vanský národopis, Pra ha 1955, 55–69, 146–147; K. Czo er nig, Нав. де ло, 56–57, 78.
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Ста нов ни штво

Дал ма ци ја је је ди на област мо нар хи је у ко јој је ре ла тив но ла ко из ра чу на
ти број пра во слав ног срп ског ста нов ни шта. То је по сле ди ца чи ње ни це да су 
при пад ни ци пра во слав не ве ро и спо ве сти на овом под руч ју ис кљу чи во срп ске 
на род но сти.27 

Пре ма по да ци ма са др жа ним у го ди шња ци ма, ста нов ни штво се пре ма ве
ро и спо ве сти кре та ло у две де це ни је на сле де ћи на чин:

Табела 1.1.128: Број домаћег становништва Далмације према вероисповести 1828, 1838, 
1848. (без војске).29

Та бе ла 1.1.230: Удео ве ро и спо ве сти у укуп ном до ма ћем ста нов ни штву Дал ма ци је 
1828, 1838, 1848. у %.

27  из у зев евен ту ел но не ко ли ко по је ди на ца ко је би др жа ва ов де по сла ла као чи нов ни ке и слич но.

28  извор: Versuch.. 1828, Tafel 7, 9 ; Darstellung... 1829, Tafel 5 ; Tafeln... 1838, Tafel 1 ; Tafeln... 1847/48, 
I Teil, II abteilung, Tafel 2.

29  Домаће становништво у смислу: домаћи присутни, туђинци и странци присутни. Видети напо
мену 18.

30  из вор: та бе ла 1.1.1.

Година

1828. 272 389
305 957
335 466

   
820
915

68 424
71 498
79 983


1



21
31

508 341 321
620 378 917
408 416 803

1838.
1848.

Католици Грчко-
сједињени

Грчко-
несједињени

Аугзбург. Хелвети Јевреји Укупно

Број становника према вероисповести

* У годишњаку се наводи да ово нису прецизне бројке за 1828. јер су подаци каснили, па су састављачи 
употребили оне из 1827. рачунајући на њих разлику умрлих/новорођених за 1826/27. Упркос томе, због 
недостатка других бројки из којих би се могли израчунати подаци за поједине вероисповести у 1828. 
користићемо оригиналне податке из издања за 1828.  Видети још напомену 24.

Година

1828.* 79,80
80,74
80,48


0,21
0,21

20,04
18,86
19,18


0,0



0,0
0,0

0,14
0,16
0,09

1838.
1848.

Католици Грчко-
сједињени

Грчко-
несједињени

Аугзбург. Хелвети Јевреји

Удео у становништву према вероисповести у %

* Видети напомену у Табели 1.1.1.
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Та бе ла 1.1.331: Про се чан го ди шњи при ра штај до ма ћег ста нов ни штва пре ма ве ро и
спо ве сти ма у Дал ма ци ји 1828–1838,  1838–1848. и 1828–1848. по ге о ме триј ском про се ку 
у %. 

из та бе ла про из ла зи да је срп ско пра во слав но ста нов ни штво то ком чи
та вог пе ри о да чи ни ло ско ро пе ти ну ста нов ни штва Дал ма ци је. За раз ли ку од 
че твр те де це ни је 19. ве ка, раст пра во слав не по пу ла ци је био је ве о ма сна жан 
че тр де се тих го ди на. 

По ста вља се пи та ње да ли су по да ци са др жа ни у го ди шња ци ма у скла ду 
са дру гим до ступ ним из во ри ма. Срп ска пра во слав на цр ква у Дал ма ци ји ре
дов но је во ди ла спи ско ве сво јих вер ни ка, а део тих спи ско ва пу бли ко ван је у 
Срб скодал ма тин ском ма га зи ну. У на ве де ном Ма га зи ну на во ди се да је 1831. 
у Дал ма ци ји би ло 272 901 ка то ли ка и 70 514 пра во сла ва ца (70 764 са Пе ро јем 
у ис три)32. Та бе ле, ме ђу тим, на во де 277 725 ка то ли ка и 66 041 пра во сла ва
ца (без 6 277 вој ни ка).33 Ма га зин на во ди за 1843. го ди ну 387 194 ста нов ни ка 
Дал ма ци је, од ко јих је 75 574 пра во слав них (19,5%).34 Та бе ле, ме ђу тим, на во де 
397 051 ста нов ни ка и 74 876 пра во сла ва ца (18,8%) без вој ске.35 Бив ши на чел ник 
ста ти стич ког оде ље ња у Бе о гра ду, Вла ди мир јак шић, у свом члан ку о срп ском 
ста нов ни штву Хаб збур шке мо нар хи је на во ди да је по дат ке о бро ју пра во слав
них вер ни ка пре у зео из не ког цр кве ног по пи са за 1848. и на во ди 81 336 пра во
слав них ста нов ни ка. То је за 1343 ви ше не го што се на во ди у го ди шња ку.36 из 

31  из вор: Та бе ла 1.1.1.

32 Т. Пе тра но вић, Ге о граф ско ста ти сти че ски пре глед Дал ма ци је, Срб скодал ма тин ски ма га зин, 3 
(1838), 4344.

33 Ta feln... 1831., Ta fel 1.

34 По да ци пре у зе ти из: b. Pr pa – Jo va no vić, Srb skodal ma tin ski ma ga zin 1836–1848. Pre po rod ne ide je 
Sr ba u Dal ma ci ji, Split, 1988, 19–20. Пр па на во ди као из вор: Ђ. Ни ко ла је вић, Дал ма ци ја, Срб скодал
ма тин ски ма га зин, 8 (1843). 

35  Ta feln... 1843. Ta fel 2.

36  Вла ди мир јак шић на во ди да је 1848. у чи та вој Дал ма ци ји би ло 417.110 ста нов ни ка (твр ди да 
је број пре ма по ли тич ком по пи су), што је, ме ђу тим, та чан на вод из Та бе ла, али за 1847. го ди ну: В. 
јак шић, Не ста ја ње срб ско га на ро да у Угар ској, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, 33 (1872), 91, 119 ; 
Ta feln... 1847/48, I Teil, II ab te i lung, Ta fel 2.

Период

1828/38. 1,168
0,925
1,046


1,102



0,440
1,127
0,783

  1,001
4,098
1,090

1,050
0,957
1,003

1838/48.
1828/48.

Католици Грчко-
сједињени

Грчко-
несједињени

Јевреји Укупно

Прираштај становништва према вероисповести у %
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прет ход но на ве де ног про из ла зи да су цр кве ни по пи си ис ка зи ва ли ве ћи број 
пра во слав ног ста нов ни штва не го зва нич на аустриј ска ста ти сти ка.37 

Сви подаци, било они из годишњака или они из црквених пописа, ипак на
воде приближно једнак удео српског православног становништва у Далмацији, 
који је износио око 20% током читавог периода.

Православна црква

Та бе ле ве о ма де таљ но об ра ђу ју по дат ке о цр кви у Дал ма ци ји. Пре ма са
др жа ним ин фор ма ци ја ма, ста ње ка то лич ке, уни јат ске и пра во слав не цр кве 
из гле да ова ко:

Та бе ла 1.2.138: Број па ро хи ја, ло кал них ка пе ла, све тов ног све штен ства пре ма цр ква
ма у Дал ма ци ји 1828, 1838, 1848.

За ни мљи во је да се по да ци о бро ју па ро хи ја за по је ди не го ди не не по ду да
ра ју са дру гим из во ри ма. У Срб скодал ма тин ском ма га зи ну на во ди се да је 
1835. би ло 115 па ро хи ја (и још јед на у ис три), што је број ко ји Та бе ле на во де 
кон стант но тек од 1841.39

Ка да се ови бро је ви укр сте и са по да ци ма о ста нов ни штву пре ма ве ро и
спо ве сти, до би ја се сле де ћа сли ка:

37 Постоје многобројне могућности: неисправни подаци који су слати у Беч, неажурирани подаци 
црквених пописа, другачија методолигија (пописивање одсутних и тд.).

38 из вор: Ver such...1828, Ta fel 63.; Ta feln... 1838, Ta fel 43; Ta feln... 1847/48, II Teil, Ta fel 10.

39 Срб скодал ма тин ски ал ма нах, 2 (1837), 113–119.

Година

1828.

1838.

1848.

Парохија/лок. капела
Св. свештеника
Парохија/лок. капела
Св. свештеника
Парохија/лок. капела
Св. свештеника

402
1723

381/62
1174

373/57
847



3
5
3
5

122
124

104/21
126
115
137

Грчко-
сједињена

Католичка Грчко-
несједињена

Црква
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Та бе ла 1.2.240: Број вер ни ка на јед ну па ро хи ју и јед ног све ште ни ка пре ма ве ро и спо
ве сти ма у Дал ма ци ји 1828, 1838, 1848.

из та бе ла про из ла зи да код свих ве ро и спо ве сти ра сте број вер ни ка на јед
ног све ште ни ка, али да је тај број код пра во слав них ипак да ле ко ве ћи не го код 
дру гих. То, сва ка ко, не га тив но ути че на ква ли тет вер ског жи во та срп ског пра
во слав ног ста нов ни штва у Дал ма ци ји и све до чи о ло шем ста ту су пра во слав не 
цр кве у про вин ци ји.

Школ ство

Што се ти че основ них, од но сно на род них шко ла, пре гле ди их де ле са мо 
на ка то лич ке и не ка то лич ке. До из да ња за 1838. по ми ње се јед на не ка то лич
ка три ви јал на шко ла, али он да не ста је. У штам па ним из да њи ма по сто је пре
глед не та бе ле о ита ли јан ским шко ла ма у Дал ма ци ји. У њи ма се на во де чи сто 
ита ли јан ске, али и ме ша не ита ли јан скодал ма тин ске, ко је ће 1847. по ста ти 
ита ли јан скосрп ске :

Табела 1.3.141: Број италијанских и мешаних школа у Далмацији према језику 1841–
1847.

40  из вор: Та бе ла 1.1.1, Та бе ла 1.2.1.

41 извор: Tafeln... 1841, Tafel 47.; Tafeln... 1842, Tafel 56.; Tafeln... 1843, Tafel...; Tafeln... 1844, Tafel 56.; 
Tafeln... 1845/46, II Teil, Tafel 11.; Tafeln... 1847/48, II Teil, Tafel 11.

Година Парохија / свештеник

1828.

1838.

1848.

једна парохија
један свештеник
једна парохија
један свештеник
једна парохија
један свештеник

678
158
803
261
899
396




273
164
305
183

561
552
687
567
695
583

Грчко-
сједињених

Католика Грчко-
несједињених

Број верника

Година

1842.
1841.

1843.
1844.
1846.

1847.

43
38

13
13

4317
5916
7337

Италијанско-српске
11947

Српске
32

Италијанско-далматинскеИталијанске
Школе према језику
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Шта се тач но под ра зу ме ва под пој мом „срп ске“, ни је са свим ја сно. је зич ки 
кри те ри јум то га вре ме на је, на и ме, го то во све сло вен ско ста нов ни штво Дал
ма ци је ра чу нао у Ср бе.42 Пре ма не ким дру гим из во ри ма, у Дал ма ци ји су 1847. 
по сто ја ле 52 срп ске вер ске шко ле.43

Што се ти че ви ших школ ских уста но ва срп ског пра во слав ног ста нов ни
штва у Дал ма ци ји, 1833. отво ре на је Бо го сло ви ја, од но сно кли ри кал на шко ла 
у Ши бе ни ку.44 Та бе ле је ре ги стру ју тек од 1839, ка да је бро ја ла 5 на став ни ка 
и 29 уче ни ка. Тро шко ви ра да на ве де ни су у ви си ни од 5636 фл. Све до 1848. 
шко ла је бро ја ла 5 на став ни ка45 и два де се так уче ни ка, ко ји су сви ујед но би ли 
и сти пен ди сти. Тро шко ви ра да и ви си не сти пен ди ја до ста су ви со ки. Та ко нпр. 
у 1847. тро шко ви ра да шко ле из но се 2 938 фл. за 5 на став ни ка и 30 уче ни ка, 
док исти при ма ју укуп но 4 235 фл. за сти пен ди је. У по ре ђе њу са шко ла ма у 
Вој ној гра ни ци, то су ви со ки из но си.

У про вин циј ским пре гле ди ма по не кад се по ми ње да у не ким шко ла ма по сто
ји исто вре ме но ка то лич ка и пра во слав на ве ро на у ка.46 Од 1845. на во ди се да по
сто ји и по се бан кућ ни сту диј за пра во слав не, ко ји ко ри сти два де се так уче ни ка.

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, школ ство пра во слав них Ср ба у Дал ма
ци ји би ло је оскуд но. Ако из у зме мо на во де о „срп ским“ шко ла ма, за ко је ни је 
са свим ја сно шта се под тим пој мом под ра зу ме ва, у Дал ма ци ји по сто ји са мо 
Бо го сло ви ја и евен ту ел но не ке ме ша не шко ле. За за јед ни цу ко ја чи ни го то во 
пе ти ну ста нов ни штва, то је из у зет но ма ло и све до чи о ло шој си ту а ци ји у ко јој 
се срп ска про све та у Дал ма ци ји та да на ла зи ла.

Ср би у Вој ној гра ни ци

По да ци о Вој ној гра ни ци као те ри то ри ји под не по сред ном кон тро лом дво ра 
до ста су бо га ти, али и ту има огра ни че ња. 

Ста нов ни штво

По пи си ста нов ни штва пре по зна ју са мо ве ро и спо вест, али не и по те ри
то ри ја ма по је ди них ре ги мен ти, већ са мо за чи та ву Вој ну гра ни цу укуп но. 

42 Во де ћи лин гви сти и ет но гра фи то га вре ме на сма тра ли су це ло куп но ста нов ни штво што кав ског 
на реч ја Ср би ма. Ви де ти на по ме ну 26.

43 исто ри чар Ко ста Ми лу ти но вић на во ди да су 1847. у Дал ма ци ји ра ди ле 52 срп ске шко ле вер ског 
ка рак те ра. По да так је пре у зео из: Срб скодал ма тин ски ма га зин, XII (1847), 143. Ви де ти: К. Ми лу ти
но вић, Ср би у Дал ма ци ји 1797–1878, исто ри ја срп ског на ро да V2, Бе о град, 1981, 288.

44 Н. Ми лаш, Пра во слав на Дал ма ци ја, Бе о град, 1989, 545.

45 Са мо за 1841. на ве де но је да су би ла 3 на став ни ка.

46 У из да њу за 1842. по ми њу се 3.
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По се бан про блем у овом слу ча ју је сте чи ње ни ца да ов де пра во слав но ста
нов ни штво ни је ис кљу чи во срп ско, већ и ру мун ско. Због то га се мо ра мо 
огра ни чи ти са мо на ста нов ни штво пра во слав не ве ро и спо ве сти (да кле Ср бе 
и ру му не за јед но).

У из да њу за 1828. са ста вља чи су у тек сту ал ној фор ми на сто ја ли да ма ло 
де таљ ни је при бли же и ме ђу на ци о нал не од но се у Вој ној гра ни ци. По ред опи
са фи зич ких и пси хич ких ка рак те ри сти ка Кра ји шни ка, ауто ри на во де да по 
та да са вре ме ној про це ни, у Вој ној гра ни ци жи ви 728 173 Ср ба (ра ца), 121 062 
Вла ха, 79 363 Ма ђа ра, 9 000 Не ма ца, 1 500 Кле мен ти на ца и 1 500 оста лих (Гр ка, 
Ци га на, је вре ја итд.). На те ме љу че га је про це на са чи ње на, ни је са оп ште но.47 
То је ујед но и је ди ни на вод о на ци о нал ној ра зно вр сно сти гра ни це. 

из рас по ло жи вих по да та ка мо гу ће је са чи ни ти пре глед при сут ног ста нов
ни штва, без при пад ни ка вој ске у на ве де них 20 го ди на48:

Та бе ла 2.1.149: До ма ће ста нов ни штво Вој не гра ни це 1828, 1838, 1848. пре ма ве ро и
спо ве сти (без вој ске).50

47  Ста ти сти чар Хи цин гер се по ми ње као аутор де ла тек ста. Ver such... 1828, Ta fel 86.

48  У овом слу ча ју ми сли се на про фе си о нал ну вој ску, не на гра ни ча ре ко ји чи не ве ћи ну ста нов ни
штва. Вој ска у пре гле ди ма по ве ро и спо ве сти ни је ни кад об у хва ће на. Ка ко не по сто је по да ци ко ји би 
нам от кри ли ме ђу вер ске од но се у вој сци, пред мет та бе ла је са мо при сут но ци вил но ста нов ни штво.

49  из вор: Ver such.. 1828, Ta fel 7, 9 ; Dar stel lung... 1829, Ta fel 5 ; Ta feln... 1838, Ta fel 1 ; Ta feln... 1847/48, 
I Teil, II ab te i lung, Ta fel 2.

50  Домаће становништво у смислу: домаћи присутни без туђинаца и странаца. Видети напомену 
18.

* У издању за 1828. писар је евидентно погрешно уписао бројеве за православне под евангелике и обр
нуто. Ми смо их овде исправили. У истом издању постоје рубрике о евангелицима и реформисаним 
а касније су рубрике промењене у: верници аугзбуршке конфесије, хелветске конфесије, унитаристи.

** Видети напомену у Табели 1.1.1.

Година

1828.** 434 344

464 075
518 431

53 073

55 952
62 395

543 154 42 659

556 774
605 565

12 154
15 062

31 010
31 297

2 539
4 537

450

475
566

1 073 680

1 122 979
1 237 853

1838.
1848.

Католици Грчко-
сједињени

Грчко-
несједињени

Евангелици* Јевреји Укупно

Број становника према вероисповести

Аугзбург. Хелвети Унитар.
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Табела 2.1.251: Удео појединих вероисповести у укупном домаћем становништву 
Војне границе 1828, 1838, 1848. у %, (без војске).

Та бе ла 2.1.352: Про се чан го ди шњи при ра штај ста нов ни штва по ве ро и спо ве сти ма у 
Вој ној гра ни ци 1828–1838,  1838–1848 и 1828–1848 по ге о ме триј ском про се ку у %.

из та бе ла се ја сно ра за зна је да пра во слав но ста нов ни штво ра сте нај спо ри је 
од свих (из у зев ма ле за јед ни це Хел ве та) и по сте пе но гу би на уде лу у Вој ној 
гра ни ци. 

По ста вља се пи та ње у ко ли кој ме ри су ови по да ци по у зда ни и да ли по
сто је дру га чи је ин фор ма ци је за на ве де не го ди не. Кар ло вач ка ми тро по ли ја је 

51  извор: Табела 2.1.1.

52  из вор: Та бе ла 2.1.1. На чин ра чу на ња је пре ма тзв. Бер ти ло но вој ме то ди (си стем ка ма та на ка ма ту, 
ра чу на ње тзв. ге о ме триј ског про се ка), ви ди: F. Vr ba nić, нав. де ло, 44; d. bre znik, De mo gra fi ja, Бе о град, 
1988, 97.

* Видети напомену у Табели 1.1.1.

Година

1828.* 40,45

41,32
41,88

4,94

4,98
5,04

50,58 3,97

49,58
48,99

1,08
1,21

2,76
2,53

0,23
0,36

0,4

0,4
0,4

1838.
1848.

Католици Грчко-
сједињени

Грчко-
несједињени

Евангелици Јевреји

Удео у становништву према вероисповести у %

Аугзбург. Хелвети Унитар.

* У овом случају упоредићемо наводе за евангелике из 1828. са укупним бројем припадника аугзбурш
ке, хелветске конфесије и унитариста заједно из 1838. Види још напомену * у Табели 2.1.1.

Период

1828/38. 0,664

1,113
0,888

0,529

1,095
0,812

0,247 0,6916

0,843
0,545

2,168 0,092
0,886

5,976

0,542

1,768
1,153

0,449

0,978
0,713

1838/48.
1828/48.

Католици Грчко-
сједињени

Грчко-
несједињени

Евангелици* Јевреји Укупно

Прираштај становништва према вероисповести у %

Аугзбург. Хелвети Унитар.
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ре дов но спро во ди ла по пи се сво јих вер ни ка. На ма је до сту пан је дан за 1847, 
ко ји је ве о ма де та љан.53 Овај по пис, ме ђу тим, не са др жи и по дат ке о ер дељ
ској вој ној гра ни ци. из тог раз ло га од би ће мо број ке из го ди шња ка за на ве де не 
те ри то ри је и упо ре ди ти са они ма из цр кве ног по пи са.54 Пре ма цр кве ном по
пи су из 1847. го ди не, на про сто ру Вој не гра ни це без ер дељ ске гра ни це би ло 
је 1 097 076 ста нов ни ка, пре ма го ди шња ку 1 104 121. раз ли ка је у 7 045 љу ди. 
То је ре ла тив но ма ло од сту па ње (ис под 1% у од но су на обе број ке). Осим то га, 
по да ци за по је ди не ге не ра ла те та ко ђе су ве о ма при бли жни. Пре ма цр кве ном 
по пи су, на том под руч ју жи ве ло је 481 323 Ср ба (тј. 43,87% од но сно 43,59% 
укуп ног ста нов ни штва, ако се узме у об зир ци фра из го ди шња ка). Ве о ма ма ла 
од сту па ња све до че о пре ци зно сти и по у зда но сти оба по пи са.

Пра во слав на цр ква

По да ци о цр кви до ста су де таљ ни, по што су у пре гле ди ма цр кве по про
вин ци ја ма са др жа ни по да ци о бро ју па ро хи ја и све штен ства по је ди них ве ро
и спо ве сти. 

У пре гле ду све штен ства огра ни чи ће мо се на 1828, 1838. и 1847. го ди ну, јер 
по дат ке за 1848. Та бе ле не на во де. 

Та бе ла 2.2.155: Број па ро хи ја ло кал них ка пе ла и све тов ног све штен ства пре ма ве ро
и спо ве сти ма у Вој ној гра ни ци 1828, 1838, 1847.

53 В. јак шић, нав. де ло, 98–99. 

54 Број ке су до би је не на осно ви по да та ка из про вин циј ског пре гле да Вој не гра ни це, где, ме ђу тим, 
не по сто ји и де о ба ста нов ни штва пре ма ве ро и спо ве сти. За то је мо гу ће упо ре ди ти са мо уку пан број 
ста нов ни ка.

55  из вор: Ver such...1828, Ta fel 63.; Ta feln... 1838, Ta fel 43.; Ta feln... 1847/48, II Teil, Ta fel 10.

Година

1828.

1838.

1847.

Парохија/лок. капела
Св. свештеника
Парохија/лок. капела
Св. свештеника
Парохија/лок. капела
Св. свештеника

321/18
364
317
524
320
547

109/1
110
140
139
125
131

733/1 99
736 99

483/3 100
705 179

534/3 93
706 194

Грчко-
сједињена

Католичка Грчко-
несједињена

Протестантска

Црква
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из табеле произлази да је код свих вероисповести растао број свештених 
лица, осим код православних. Када се наводи о броју свештеника укрсте са 
подацима о броју становника према вероисповести у наведеним годинама, 
добија се следећа слика:

Табела 2.2.256: Број верника на једну парохију и једног свештеника према вероиспо
вестима у Војној граници 1828, 1838, 1847.

из та бе ле про из ла зи да се број вер ни ка на јед ног све ште ни ка код свих ве
ро и спо ве сти у на че лу сма њи вао, са из у зет ком пра во слав них. То је, сва ка ко, 
не га ти ван чи ни лац за ква ли тет вер ског жи во та пра во слав ног срп ског ста нов
ни штва.

Школ ство

По да та ка о школ ству у Вој ној гра ни ци има мно го. Про блем са њи хо вим ко
ри шће њем са сто ји се у то ме што се у ве ћи ни из да ња основ не шко ле де ле са мо 
на ка то лич ке и не ка то лич ке. На те ме љу та квих по да та ка ни је мо гу ће са зна ти 
ни шта пре ци зно за пра во слав не (по себ но са мо срп ске) шко ле. У штам па ним 
из да њи ма по сто је и ин фор ма ци је о на род ним шко ла ма пре ма ма тер њем је зи ку 
у Вој ној гра ни ци за не ко ли ко по след њих го ди на, за кључ но са 1847. 

У пр вом штам па ном из да њу (за 1841) уве де на је пре глед на та бе ла о на род
ним шко ла ма. Шко ле су раз вр ста не пре ма је зи ку у 8 ка те го ри ја. За ни мљи во је 
да је ода бра на по де ла на хр ват скоилир ске, срп скоилир ске и сла вон ске шко
ле. Шта се у крај њој ме ри под ра зу ме ва под тим на зи ви ма, ни је са свим ја сно, с 
об зи ром на ком плек сност про бле ма је зич ке ди фе рен ци ја ци је ста нов ни штва.57 

56  извор: Табела 2.1.1 , Табела 2.2.1, Tafeln... 1847/48, I Teil, I Abteilung, Tafel 2. 

57  У го ди шња ку ни су на ве де на об ја шње ња ових пој мо ва. Пре ма пре вла да ва ју ћем кри те ри ју му то га 
вре ме на (ко ји при хва та ју и ди рек то ри ди рек ци је Карл Чер ниг и Адолф Фи кер) сви ко ри сни ци што
кав ског на реч ја су ет нич ки Ср би. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да је та кав или сли чан кри те ри јум при ме њен 
и ов де. Ви де ти на по ме ну 26. 

Година

1828.

1838.

1847.

једна парохија
један свештеник
једна парохија
један свештеник
једна парохија
један свештеник

1353
1193
1463
886

1620
947

4869
482
400
402
499
476

741 430
738 430

1152 457
789 255

1134 547
858 262

Грчко-
сједињена

Католика Грчко-
несједињена

Протестаната

Број верника
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Табела 2.3.158: Број народних школа према језику у Војној граници 1841, 1847.

Ако се на ве де не број ке за срп ске шко ле укр сте са на во ди ма о бро ју Ср ба 
у Вој ној Гра ни ци, пре ма јак ши ћу59 про из ла зи да је 1847. на 2 494 Ср ба би ла  
јед на шко ла. Ако би се у те шко ле евен ту ал но увр сти ле и сла вон ске, од нос би 
се сма њио на 1 463 на јед ну шко лу.60 По што не ма мо по дат ке о уде лу дру гих 
на род но сти у ста нов ни штву гра ни це, ни смо у мо гућ но сти да тач но од ре ди мо 
и од но се у школ ству истих. је ди но ако прет по ста ви мо да су све срп ске, вла шке 
(ме ђу ру му ни ма има и уни ја та) и грч ке шко ле пра во слав не, а оста ле дру гих 
ве ро и спо ве сти, мо гао би се из ра чу на ти од нос пра во слав них пре ма не пра во
слав ним шко ла ма:

Та бе ла 2.3.261: Удео вла шких, срп ских, грч ких шко ла у Вој ној гра ни ци 1841, 1847.

58 извор: Tafeln... 1841, Tafel 47.; Tafeln... 1847/48, II Teil, Tafel 11.

59 В. јак шић, нав. де ло,  99.

60 Ако би се узео у об зир је зич ки кри те ри јум. Ка сни је су, на и ме, сла вон ске шко ле пре и ме но ва не у 
срп ске. Ви де ти на по ме ну 26.

61 из вор: Та бе ла 2.1.2; Та бе ла 2.3.1;  Ta feln... 1847/48, I Teil, I Ab te i lung, Ta fel 2.

Година

1841.
1847.

406
408

35,21
34,14

50,58
48,92

Удео влашких, српских, 
грчких школа у %

Број влашких, српских, 
грчких школа

Удео православног 
становништва у %

Школе према
језику

Граница
Хрватска Славонска Банатска Ердељска Укупно

1841.
75Немачке

Мађарске
Грчке
Влашке
Хрв.илирске
Срп.илирске
Славонске
Словачке
Мешане
Укупно

263

338

1841.
48

2

103
128

1
1

283

1841.
41
2
1

99

85
3
3
1

235

1841.
29

145

116

7
297

1841.
193
147

3
215
263
188
131

4
9

1153

1847.
79

1

265

22
367

1847.
49

2

102
134

1
1

289

1847.
44
2
1

99

91
2
7
1

247

1847.
29

144

112

7
292

1847.
201
146

4
211
265
193
136

8
31

1195
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Удео са мо срп скоилир ских шко ла у укуп ном бро ју шко ла гра ни це био би 
16,3 % у 1841. и 16,15% у 1847.62

Ако при хва ти мо прет по став ку да је у Хр ват ској, Сла вон ској и Ба нат ској 
гра ни ци жи ве ло 481 323 Ср ба (тј. 43,87% или 43,59%)63, он да је мо гу ће из ра
чу на ти и од нос срп ског ста нов ни штва и школ ства на тој те ри то ри ји. Пре ма 
из да њу за 1847. би ло је 193 срп скоилир ске шко ле од укуп но 1195 (тј. 16,15%). 
У од но су на срп ско ста нов ни штво, то је ве о ма ма ли про це нат. Пре ма цр кве ном 
по пи су за 1847, Ср ба је у Ба нат ској гра ни ци би ло 39,13% (38,95%)69, док је удео 
срп скоилир ских шко ла пре ма го ди шња ку 35,29%. У Сла вон ској гра ни ци удео 
Ср ба био је 34,16% (33,23%)69, срп скоилир ских шко ла 36,84%. из на ве де ног 
про из ла зи да је број срп ских шко ла у обе гра ни це ви шема ње пра тио и од нос 
у ста нов ни штву. Збу њу је, ме ђу тим, по да так да у чи та вој Хр ват ској гра ни ци 
не ма ни јед не шко ле ко ја би би ла на зи ва на срп ском, а при то ме су пре ма цр кве
ном по пи су Ср би та мо чи ни ли 46,13% (46,3%)69 ста нов ни штва. из на ве де ног 
би се мо гло (уз по ме ну те огра де и прет по став ке) за кљу чи ти да пра во слав но 
ста нов ни штво Вој не гра ни це ни је има ло про пор ци о нал ни удео у на род ном 
школ ству, већ знат но ни жи.64 За срп ско школ ство вре ди (уко ли ко су на во ди 
аустриј ске ста ти сти ке тач ни), пре све га, кон ста та ци ја да у Хр ват ској гра ни ци 
не ма аде ква тан ста тус, бо ље ре че но, не по сто ји.

Тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да штам па на из да ња го ди шња ка на во де и уку пан 
број на род них шко ла у чи та вој мо нар хи ји пре ма је зи ку. Пре ма тим по да ци ма, 
1841. у мо нар хи ји је би ло укуп но 188 срп ских шко ла, од но сно оно ли ко ко ли ко 
их је би ло у Вој ној гра ни ци. За 1847. тај број већ из но си 387. Ова број ка очи
глед но је по сле ди ца чи ње ни це да су у срп ске шко ле увр ште не све сла вон ске, 
као и срп ске шко ле у Дал ма ци ји (до 1847. во ђе не су као дал ма тин ске). То ме у 
при лог иде и чи ње ни ца да у пре гле ду о ме ша ним шко ла ма све до та да озна
чи ва не као сла вон ске, име но ва не су као срп ске. Та ко је 1847. за бе ле же но још 
и 24 хр ват скосрп ских, 2 не мач косрп ске и 130 ита ли јан скосрп ских шко ла.65

Што се ти че ви ших шко ла, по да ци су не што ја сни ји и ком плет ни ји. Све 
гим на зи је,  бо го сло ви је и слич не ин сти ту ци је опи са не су кон крет но, са име
ном, се ди штем, из но сом тро шко ва и нај че шће, бро јем про фе со ра и уче ни ка. 
Шко ла ка то лич ке или про те стант ске ве ре има мно го, што се не мо же твр ди ти 
и за пра во слав не. Што се ти че шко ла грч коне сје ди ње них, од из да ња за 1831. 

62 Исто.

63 Број Ср ба пре ма јак ши ћу, а по сто ци из ра чу на ти пре ма на во ди ма јак ши ћа (пр ви број) и ко ри
шће њем та фелн за број це ло куп ног ста нов ни штва (дру ги број). 

64 Ва си ли је Кре стић на во ди да су у чи та вој Хр ват ској и Сла во ни ји за јед но са Вој ном гра ни цом у 
1856. по сто ја ле са мо 32 срп ске основ не шко ле вер ског ка рак те ра, али на по ми ње да се по да ци о бро ју 
шко ла ве о ма раз ли ку ју. В. Кре стић, Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји 1849–1868, исто ри ја срп ског на ро да 
V2, Бе о град, 1981, 137.

65 Ta feln... 1841, Ta fel 47; Ta feln... 1847/48, II Teil, Ta fel 11. Ви де ти на по ме ну 64.
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по ми њу се Кар ло вач ка гим на зи ја, Бо го сло ви ја и Кон викт, од 1836. Се ми нар,  
Алум не ум од 1842.66 

За Гим на зи ју у Срем ским Кар лов ци ма, од из да ња за 1831. све до 1847, на
во ди се број на став ни ка, уче ни ка, из но си тро шко ва за рад и сти пен ди ја за 
на ве де ни број сти пен ди ста. Та ко се нпр. за 1838.  на во ди да гим на зи ја има 6 
на став ни ка, 228 уче ни ка, 1597 фл. тро шко ва за рад и 3 сти пен ди сте, ко ји при
ма ју укуп но 200 фл.67 Број уче ни ка по сте пе но опа да да би 1847. до сти гао све га 
174. исти тренд опа да ња бро ја уче ни ка за бе ле жен је и у са чу ва ним ори ги нал
ним књи га ма Гим на зи је, али за по је ди не го ди не са бро јем ђа ка раз ли чи тим од 
оних на ве де них у го ди шња ци ма.68  

По да ци за кар ло вач ку Бо го сло ви ју та ко ђе су де таљ ни, али од 1841. не до
ста ју ин фор ма ци је о тро шко ви ма. Кон викт се не спо ми ње од 1840. го ди не, док 
за Алум не ум углав ном не до ста ју по да ци о тро шко ви ма.

Ге не рал но гле да но, пре ма рас по ло жи вим по да ци ма про из ла зи да школ ство 
пра во слав ног ста нов ни штва (срп ског та ко ђе) ни је има ло ста тус аде ква тан 
про пор ци о нал ном уде лу у ста нов ни штву, већ знат но ло ши ји.

Ср би у Угар ској (са Хр ват ском и Сла во ни јом)

От пор угар ских ин сти ту ци ја у пр вој по ло ви ни 19. ве ка оне мо гу ћа вао је 
ста ти стич ком уре ду при ку пља ње нај ве ћег бро ја по да та ка. Упр кос то ме, са ста
вља чи го ди шња ка су у про вин циј ским пре гле ди ма за Угар ску об ја ви ли не ко
ли ко за ни мљи вих ин фор ма ци ја о ста нов ни штву. По да ци о цр кви су мањ ка ви 
у пот пу но сти, док су они о школ ству ма ло број ни.

Ста нов ни штво

У пр вом из да њу за 1828. не по сто ји та бе лар ни при каз ста нов ни штва угар
ских жу па ни ја пре ма ве ро и спо ве сти, већ са мо уку пан број жи те ља жу па ни ја. 
Са ста вља чи овог пре гле да, очи глед но све сни не до ста та ка, на сто ја ли су да про
блем де ли мич но ре ше на во ђе њем по да та ка из ра зних из во ра.69 Као ре ла тив
но ак ту ел ни, на ве де ни су по да ци из ве сне кон скрип ци је му шког не пле мић ког 

66 Кон викт и Алум не ум (Бла го дје ја ни је) је су вр сте ин тер на та или сту дент ског до ма. Под се ми на ром 
ни је скроз ја сно шта се под ра зу ме ва: Ж. Ди мић, Срем ски Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци, 2003, 56–58.

67 Ta feln... 1838, Ta fel 44.

68 К. Пе тро вић, Исто ри ја срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је кар ло вач ке, Но ви Сад, 1951, 110–111. 
На во ди ком плет ну та бе лу бро ја уче ни ка по школ ским го ди на ма у пр вој по ло ви ни 19. ве ка. Та ко за шк.  
го ди ну 1837/38. на во ди по да так о 231 уче ни ку. раз ли ке мо жда про из ла зе из чи ње ни це да Пе тро вић 
на во ди бро је ве пре ма школ ским го ди на ма, док су Та бе ле огра ни че не на ка лен дар ску.  

69  У тек сту ал ној фор ми на ве де ни су по да ци прет ход них по пи са (јо зе фин ски по пи си, по пис 1805).
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ста нов ни штва из 1826. ко ја је, ме ђу тим, обе ло да ње на тек 1829.70 Пре ма том 
по пи су, у Угар ској је жи ве ло 2 357 631 ка то лик, 283 901 про те стант, 518 455 
ре фор ми са них, 579 619 грч коне сје ди ње них и 77 383 је вре ја му шког по ла и 
не пле ми ћа. Уз пре глед Угар ске, са ста вља чи су при ло жи ли и ет но граф ску кар ту 
Угар ске, ко ја је на пра вље на пре ма пред ло шку јо ва на Ча пло ви ча.71 Пре ма на
ве де ној кар ти, Ср би жи ве у ап со лут ној ве ћи ни у чи та вој ци вил ној Сла во ни ји, 
Сре му, ју жној Бач кој и за пад ном Ба на ту.

У из да њу за 1829. са ста вља чи су за пре глед ста нов ни штва угар ских жу па
ни ја ис ко ри сти ли је дан цр кве ни ка то лич ки ше ма ти зам из 1829. го ди не, пре ма 
ко јем је у Угар ској би ло 9 264 553 ста нов ни ка. Ауто ри на по ми њу да ше ма ти
зми ка то лич ке цр кве мо гу би ти у нај бо љем слу ча ју по у зда ни за на во де о ста
нов ни штву ри мо ка то лич ке ве ре, док за оста ле ве ро и спо ве сти ни ка ко. Упр кос 
то ме, овај ше ма ти зам по слу жи ће као основ за при ме ну сто пе при ра ста, ко ја 
је из ра чу на та на те ме љу јо зе фин ских кон скрип ци ја 1784–87. Од но си из ме ђу 
ве ро и спе о ве сти у укуп ном ста нов ни штву ти ме оста ју не про ме ње ни, јер су, 
пре ма та квој ра чу ни ци, све вер ске за јед ни це ра сле по истим сто па ма. На та кав 
на чин би ће из ра чу на ти сви на во ди о ста нов ни штву Угар ске, без ер де ља, све 
до 1848, ко ји су из на ве де них раз ло га увек на во ђе ни као апрок си ма тив ни.72 

Ше ма ти зам на во ди број на ста ње них ме ста, ста нов ни ка (пре ма ве ро и спо ве
сти: ка то ли ци, грч косје ди ње ни, грч коне сје ди ње ни, еван ге ли ци, ре фор ми са ни, 
Је вре ји.73), па ро хи ја и све ште ни ка ри мо ка то лич ке и грч косје ди ње не цр кве по 
свим жу па ни ја ма. 

Пре ма по ме ну том ше ма ти зму у Угар ској је 1829. од 9 264 553 ста нов ни ка 
би ло пре ма ве ро и спо ве сти:

Та бе ла 3.1.174:  Ста нов ни штво Угар ске пре ма ве ро и спо ве сти 1829.

70  Ver such einer... 1828; Ta fel 92. 

71  Ча пло вич је у том пе ри о ду из дао не ко ли ко ста ти стич коет но граф ских де ла ко ја се и да нас ко ри
сте као из во ри. Кри те ри јум ет нич ке ди фе рен ци ја ци је ни је са свим ја сан: рас по зна је Хр ва те, Сла вон це 
(Шок ци и Бу њев ци) и Ср бе). Ср би грч ке ве ре чи не ве ћи ну у чи та вој ци вил ној Сла во ни ји. J. Csa plo vics, 
нав. де ло, 156165, 206.  

72 По да ци за ер дељ су не што пре ци зни ји јер су ко ри шће ни по да ци о ро ђе њи ма/смрт ним слу ча је
ви ма. Dar stel lung... 1829, Ta fel 86; a. Fic ker, Skiz ze...1829 bis 1853, 11.

73 Од из да ња за 1830. еван ге ли ци су на ве де ни као про те стан ти ауг збур шке кон фе си је, а ре фор ми
са ни као про те стан ти хел вет ске кон фе си је.

74 из вор: Dar stel lung... 1829, Ta fel 86.
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Узи ма ју ћи у об зир да ше ма ти зам об ра ђу је по дат ке и пре ма жу па ни ја ма, 
на ве шће мо ов де по дат ке за не ко ли ко њих, за ко је се по у зда но зна да су у ве
ли ком бро ју би ле на се ље не срп ским ста нов ни штвом.

Табела 3.1.275: Становништво у одабраним угарским жупанијама према вероиспо
вести 1829.

Пре ма на ве де ном ше ма ти зму про из ла зи да је пра во слав но ста нов ни штво 
чи ни ло сле де ћи про цен ту ал ни удео у жу па ни ја ма:

Та бе ла 3.1.376: Про цен ту ал ни удео пра во слав них у укуп ном ста нов ни штву у ода
бра ним жу па ни ја ма 1829.

75 Исто.

76 Исто.

Бачка
Торонтал
Срем
Барања
Пожешка
Вировитичка
Крашовска
Тамишка

451 068
316 871
73 599

233 298
47 263

131 039
181 346
275 191

25,57
56,60
59,69
6,27

14,97
22,97
68,37
69,12

Укупно становникаЖупанија Удео православног 
становништва у %

Бачка 282 843 10 922 115 345 21 713 16 987 5 258
131 090  179 374 2 676 1979 1 752
26 813 738 43 932 69 2007 40

170 387  14 632 4 592 41 632 1 742
40 015  7 075 2  171
98 512 17 30 094 55 2 012 349
24 219 17 787 123 985 117 14 885 353
78 615  190 212 3 155 1932 1277
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Срем
Барања
Пожешка
Вировитичка
Крашовска
Тамишка
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несједињени
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У Бач кој, Сре му, Ба ра њи, По же шкој и Ви ро ви тич кој жу па ни ји пра во слав
но ста нов ни штво је, ве ро ват но, го то во у пот пу но сти срп ско. У То рон тал ској, 
Кра шов ској и Та ми шкој жу па ни ји пра во слав ни су Ср би и ру му ни.

По ста вља се пи та ње у ко ли кој ме ри су ови по да ци уоп ште по у зда ни, по што 
у њи хо ву тач ност сум ња ју чак и са ми са ста вља чи го ди шња ка. Слич не ше ма
ти зме су, ме ђу тим, ко ри сти ли ра зни при ват ни ста ти сти ча ри за сво ја де ла.77

Мо гу ће је да ка то лич ка цр ква ни је мо гла, а мо жда ни је ни хте ла, да пре те
ра но во ди ра чу на о бро ју вер ни ка дру гих кон фе си ја. Слич ни по да ци за 1829. 
ни су на дис по зи ци ји, та ко да ком па ра ци ја пред ста вља про блем. је ди ни из
вор пред ста вља ли би на во ди Ча пло ви ча, ко ји ин фор ми ше са мо о укуп ном 
бро ју ста нов ни ка по жу па ни ја ма. Ње го ви бро је ви су углав ном знат но ни жи 
од на ве де них у ше ма ти зму.78 Ко ли ка је де фи ни тив на вред ност по да та ка овог 
ше ма ти зма, ни је још са свим утвр ђе но.

Пра во слав на цр ква

На жа лост, на во ди о пра во слав ној цр кви, од но сно грч коне сје ди ње ној, ка
ко гла си њен на зив у Та бе ла ма,  ве о ма су оскуд ни. Не ма ин фор ма ци ја о бро ју 
па ро хи ја, ни ти бро ју све ште ни ка. је ди ни по да ци та кве вр сте на ла зе се у тек
сту ал ном де лу про вин циј ског пре гле да Угар ске. На том ме сту се на во ди да 
је грч коне сје ди ње на цр ква са се ди штем у Срем ским Кар лов ци ма у Угар ској 
ор га ни зо ва на у 7 епи ско пи ја.79 У штам па ним из да њи ма са др жа ни су још и 
по да ци о бро ју ма на сти ра и мо на ха.80

Школ ство

По да ци о школ ству су ве о ма оскуд ни. О основ ном школ ству ни је мо гу ће 
ни шта са зна ти. О ви шим шко ла ма пр ви на во ди су тек од из да ња за 1841, у 
ко јем сто ји да у Угар ској по сто је и две грч коне сје ди ње не гим на зи је. У из да
њу за 1842. на ве де на су и њи хо ва се ди шта (Вр шац и Но ви Сад). У из да њу за 
1844. на ве де не су већ 4 гим на зи је (Ми тро ви ца, Шид, Даљ, Ву ко вар) и по да ци 

77 Ма ђар ски ста ти сти чар елек Фе њеш ко ри сти та кве ше ма ти зме за про ра чу не ста нов ни штва за 
1838, 1840. и дру ге го ди не, а ње го ве на во де нпр. пре у зи ма че сто ци ти ра ни Фран Вр ба нић. e. Fényes, 
Un garn im Vormärz, Le ip zig, 1851, 30–31; F. Vr ba nić, нав. де ло, 34.

78 Са дру ге стра не, бро је ви за Ви ро ви тич ку, По же шку и Кра шов ску жу па ни ју знат но су ве ћи. J. 
Csa plo vics, нав. де ло, 156–165.

79  Dar stel lung... 1829, Ta fel 86.

80 У из да њу за 1842. сто ји да у Угар ској по сто је 23 грч коне сје ди ње на ма на сти ра са 156 мо на ха. Ta
feln... 1842, Ta fel 76.
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о 16 про фе со ра и 1419 уче ни ка. Ти по да ци оста ће не про ме ње ни све до 1848.81 
За што се ви ше не по ми ње гим на зи ја у Но вом Са ду, ни је ја сно. 

Због не до стат ка ста ти стич ког ма те ри ја ла, ко ли чи на ин фор ма ци ја о Ср би ма 
са под руч ја Угар ске, на жа лост, до ста је огра ни че на, та ко да је те шко из во ди ти 
за кључ ке без ком па ра ци је са мно го ве ћим бро јем дру ге гра ђе.

ЗА КЉУ ЧАК

Овим крат ким ис тра жи ва њем на сто ја ли смо да чи та о ци ма при ка же мо са
др жај и евен ту ал ни по тен ци јал овог исто риј ског из во ра за да ља ис тра жи ва
ња. исто вре ме но,  ана ли зи ран  је  је дан ма ли део рас по ло жи вих по да та ка у 
ве зи са ста нов ни штвом, цр квом и школ ством срп ског пра во слав ног ста нов
ни штва у Хаб збур шкој мо нар хи ји за пе ри од 1828–1848. Оп шти ути сак ко ји 
се на ме ће на те ме љу ре зул та та ана ли за, го во ри о не по вољ ном по ло жа ју срп
ског пра во слав ног ста нов ни штва у Аустри ји. Удео у укуп ном ста нов ни штву 
је у спо ром, али кон стант ном опа да њу. Пра во слав на цр ква рас по ла же знат но 
ма њим ре сур си ма од дру гих цр кве них ор га ни за ци ја, о че му све до чи ве ли ки 
број вер ни ка на јед ног све ште ни ка. Школ ство, по све му су де ћи, ни је про пор
ци о нал но рас по ре ђе но по ве ро и спо ве сти ма, а од нос бро ја шко ла и вер ни ка 
не по во љан је за пра во слав но ста нов ни штво. Ови оп шти за кључ ци вре де ка ко 
за Дал ма ци ју та ко и за Вој ну Гра ни цу. Ово крат ко ис тра жи ва ње, ме ђу тим, ни је 
мо гло да ана ли зом об у хва ти ти све рас по ло жи ве по дат ке. Мно го де таљ ни јим 
ис тра жи ва њем си гур но је мо гу ће от кри ти још мно го дру гих по је ди но сти, тен
ден ци ја, за ко ни то сти у ве зи са срп ским на ро дом, али и ши ре. исто вре ме но, 
оста је пи та ње по у зда но сти го ди шња ка као ста ти стич ког из во ра. Чи ње ни ца да 
се ра ди о зва нич ном до ку мен ту јед не др жа ве и да је ко ри шћен за са гле да ва ње 
ста ња од стра не др жав ног вр ха, ипак го во ре у ко рист упо тре бљи во сти из во ра.

81 Не до ста ју по да ци за 1846. и 1848. у про вин циј ским пре гле ди ма. Ta feln... 1841, Ta fel 64; Ta feln... 
1844, Ta fel 56. 
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“TA FELN ZUR STA TI STIK DER
OESTER RE IC HISCHEN MO NAR CHIE” 

(STA TI STI CAL TA bLES OF THE AUSTRIAN MO NARCHy) 
1828-1848, A SO UR CE FOR THE HI STORy OF THE SER bIAN

pO pU LA TION OF THE HAb SbURg EM pI RE

Summary:

This document focuses on a series of austrian statistical yearbooks, commonly 
called the Tafeln (Tables), containing information relevant for demographic and other 
research concerning the Serbian population in certain regions of the Habsburg Monarchy 
(dalmatia, Military Frontier, certain areas of the Kingdom of Hungary) for the 18281848 
period. The most informative and interesting were the data related to the school system, 
the church resources and the religious diversity.

The Tafeln yearbooks were published by the central statistical office of the austrian 
empire, established in 1829 with the purpose to collect, process and analyse statistical 
data of various sorts from all the provinces of the empire. There were many technical and 
political reasons for which it was not possible to fully achieve this goal. For instance, in the 
territories of the Hungarian Monarchy the steadfast and quite legal opposition of the local 
authorities hindered the data collection process almost totally. From all other provinces 
the data was collected through different state institutions (military, police, justice depart
ment etc.), Church (the data regarding mortality, birth rates etc.) and private businesses 
(industry, guilds etc.). The quantity and the quality of the data were not always of the same 
level, and the validity of the data received by some nonstate institutions could be ques
tionable. nevertheless, the amount of information collected over the years was impressive. 

The Tafeln were reproduced in 100 copies and were reserved for the highest state 
authorities alone, and yet only 6 copies contained the classified data about the finances, 
the military and the provinces. The restrictions lasted until 1850 when the office made 
all further contents publicly available.

Probably due to the secrecy and an extremely small number of printed copies, the 
Tafeln remained almost unknown to the world as well as to the Serbian historiography. 
There are only a few examples when they were referenced by historians in Serbia while 
more examples can be found with the researchers in austria, Germany and Italy.

The basic structure of the yearbooks remained almost unchanged throughout the 
said period. The content, originally divided in 6 chapters (Land, Population, State orga
nization and administration, Culture, Provincial overviews, appendix), was reduced to 
5 in 1831 when chapters on Land and Population were merged. The chapters were then 
subdivided into groups of single statistical tables named simply a Tafel (Table), all titled 
according to their content. 

The nature of the information contained in the chapters remained more or less 
the same in the course time: (Land) area of provinces, different soil types; (Population) 
population from various aspects – age, religion, mortality etc.; (State organization and 
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administration) organizational structure and the number of employees in the state institu
tions with the institution expenditures; (Culture) church, educational system, agriculture, 
industry, infrastructure, trade; (Provincial overviews) practical overview of all the data by 
provinces; (appendix) banking and insurance sector, average wages etc.. 

The Serbian population of the monarchy is not mentioned specifically by name in the 
statistical tables of the Tafeln, since the national diversity of the empire was not a subject 
of the population census. There are only a few exceptions in cases where the authors used 
other sources to complete the provincial population overviews prior to 1828. division of 
the population by their mother tongues also cannot be found. For this reason this docu
ment is focused on analysing the religious situation in dalmatia, the Military Frontier 
and certain areas of the Kingdom of Hungary – territories where the predominant part 
of the Orthodox population consisted of the Serb nationals. The yearbooks contain data 
about the total population, birth rate, mortality and the number of marriages by religions 
in different provinces. unfortunately, data crossing with other columns is usually not 
possible, i.e. the age structure of mortality of the Orthodox population. 

Data about the Orthodox Church is very interesting given the fact that the highest 
religious, political and national institutions of the Serbian population in the austrian 
empire were all represented by the Metropolis with the seat in Sremski Karlovci. Further 
information about the number of Orthodox episcopacies, priests, monasteries and monks 
can also be found in the Provincial Overviews chapters.

Facts regarding the Serbian school system are rather poor (especially for the 1830`s) 
and sometimes confusing. all the primary schools are initially sorted by Catholic and 
nonCatholic only. From 1841 classification of the primary schools by the mother tongues 
can be found, but the term “Serbian” remains rather indistinctive (it seems that the expres
sion was used in the meaning referring to all those using the što or the štokavian dialect).  
Higher educational institutions are named and presented individually, usually specifying 
the number of teachers, students and sometimes school expenditures and fellowships. 

The Serbs in Dalmatia: according to the population data, the share of the Orthodox 
population in dalmatia (which consisted almost totally of Serbs) shrunk from 20.04% 
in 1828 to 19.18% in 1848. The main reason lies in the fact that the annual Orthodox 
population growth rate during the 182838 period was extremely low (only 0.44% unlike 
the 1.05% provincial average). 

The number of believers per one priest was in constant increase with all religious 
groups but still much higher with the Orthodox (i.e. in 1848 there were 583 Orthodox 
believers per priest while with Catholics this number was no more than 396). Yet, it is an 
interesting fact that the Tafeln always cite smaller numbers of Orthodox believers than 
censuses made by the Orthodox Church in dalmatia.

The Primary schools using the “Serbian” language appear for the first time in 1847 (119 
mixed Italian/Serbian, 32 Serbian). The exact character of these schools remains unclear 
due to an indistinct meaning of the term “Serbian”. The Tafeln register the Orthodox 
Seminary in Šibenik beginning with 1839, although the school opened in 1833. It also 
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contains data about the number of students, teachers, school expenditures and student 
fellowships (which are much higher compared to those in the Military Frontier).

The Serbs in the Military Frontier: The Orthodox population in the Military Frontier 
consisted predominantly of the Serbs and the romanians (Wallachians). It is not possible 
to distinguish the two nations since no clear division of the population by their mother 
tongues was made. Yet, we can assume with certainty that the Orthodox Serbs were the 
majority in the western part of the region, while the romanians were the majority in the 
Transylvanian part of the Military Frontier.

According to the population data, the share of the Orthodox population decreased 
from 50.58% in 1828 to 48.99% in 1848. The annual population growth rate of the 
Orthodox in the 18281848 period was only 0.54% compared to 0.71% provincial aver
age. We can track the decreased number of the believers per priests in all but the Orthodox 
religion. It is a striking fact that in 1828 there were 741 Orthodox believers per priest while 
in 1848 the number got as high as 858.

Primary schools using “Serbian/Illyrian” as their language appear from 1841 to 1847 
in the Slavonic and banat Military Frontiers but never in the Croatian Military Frontier, 
although according to the Orthodox Church census in 1847, the Serbs made as much 
as 46% of the population there. The number of the “Serbian/Illyrian” primary schools 
changed from 188 to 193, the Wallachian (romanian) from 215 to 211 and the Greek from 
3 to 4. altogether their total share (we may consider them as belonging to the Orthodox) 
decreased from 35.21% to 34.14 (the Orthodox share in the population was near 50%). 
Similarly to dalmatia, the expression “Serbian” stays undetermined. Schools of higher 
level belonging to the Orthodox believers are presented in a detail. For the Secondary 
School (the Grammar School) in Sremski Karlovci, for instance, complete data concerning 
the number of teachers, students, amount of the facility expenditures and student fellow
ships for the 183147 period can be found. Compared to the number of higher education 
institutions belonging to other religions, we can clearly see that the status of the Orthodox 
education system was rather poor. 

The Serbs in the Kingdom of Hungary (including Croatia and Slavonia): due to 
political reasons, in the territories of the Kingdom of Hungary, no real and complete 
counting of population occurred in the first half of the 19th century. The creators of the 
Tafeln tried to fill in the gaps using a census made by the Catholic Church in 1829 (the so 
called Schematism), which distinguishes the population by their religion and the counties. 
This census was used to calculate the population of Hungary for the whole period, simply 
by applying the average annual population growth rate, based on conscriptions ordered 
by Joseph II (the 1784 conscription and its 1787revision), on it. The data calculated using 
this method are of no value. The Schematism, on the other hand, provides some interest
ing information about the Orthodox population in some Hungarian counties (inhabited 
by the Serbs) for a particular year; although we have to consider the fact that censuses of 
the Catholic Church are not a reliable source concerning the nonCatholic population 
(the authors of the Tafeln cite a similar warning). The exact value of this schematism is 
not determined yet. The information regarding the Orthodox Church is very poor and 
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useless. The data about Orthodox schools are scarce (only a few Serbian Orthodox gram
mar schools are listed – with poor or no data at all).

using the data regarding the Orthodox population, the church and school system 
of the Habsburg empire contained in the Tafeln yearbooks, some research results about 
the status of the Serbian Orthodox population are published in this paper. The analysis, 
focusing specifically on the 18281848 time period, proves that there was a slow but 
constant decrease of the Orthodox share in the total population mapping in the regions 
of dalmatia and the Military Frontier. a huge number of Orthodox believers per a single 
priest displays rather poor conditions and status of the Serbian Orthodox Church in both 
provinces. The comparatively small number of Orthodox and Serbian educational institu
tions, especially those of a higher level, indicates very bad conditions of the school system 
as well. all the facts gathered and analysed indicate that the status of the Orthodox Church 
and the living conditions of the Serbian population during the Habsburg empire might 
not have been at the same level compared to other religions and nationalities.
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СЛО БО ДО УМ НО ПРА ВО СЛА ВЉЕ –
 КОН ЗЕР ВА ТИВ ЦИ И МИ ЛЕ ТИ ЋЕВ ЦИ 

НА ЦР КВЕ НО-НА РОД НОМ СА БО РУ 1869–1870.

Ап стракт: Срп ска на род на сло бо до ум на стран ка и ње ни пред став ни ци на цр кве
нона род ном са бо ру кре ну ли су то ком 1869–1870 у ак ци ју пре у стро ја ва ња цр кве ног 
и школ ског жи во та. Је рар хи ја је, са дру ге стра не, по сва ку це ну по ку ша ла да од бра ни 
сте че не по зи ци је и ве ков ни по ре дак цр кве. Су коб је био не ми но ван, а на кра ју је до нео 
са мо но ве по де ле и по љу љао те ме ље са ме ауто но ми је.

Кључ не ре чи: Све то зар Ми ле тић, ли бе ра ли, кон зер ва тив ци, Ни ка нор Гру јић, 
устрој ство, пред сед ник са бо ра, епи ско пат, ми тро по лит–па три јарх

* * *

Срп ски цр кве нона род ни са бор ко ји је одр жан то ком две го ди не 1869–1870. 
спа дао је, по од лу ка ма ко је су на ње му до не те, у ред кључ них по ли тич ких до
га ђа ја у жи во ту пре ча на од вре ме на Ре во лу ци је 1848–1849. Ли бе ра ли, ко ји су 
још од Бла го ве штен ског са бо ра да ва ли тон по ли тич кој сце ни Ср ба у Мо нар хи
ји, свој вр ху нац у по сло ви ма цр кве ношкол ске ауто но ми је до се жу упра во на 
овом са бо ру.1 Нај пре не су гла сје око пред сед ни ка са бо ра и рас пу шта ње по сла

1 Све то зар Ми ле тић је као ли бе рал био при ста ли ца прав нопри род не те о ри је.  Као по ли ти чар 
је сма трао да је при род но са мо о пре де ље ње  пра во сва ког на ро да, што је ру ши ло на че ла на ко ји ма је 
по сто ја ла Хаб збур шка мо нар хи ја. Ли бе ра ли су у вре ме ну по сле Бла го ве штен ског са бо ра по ла ко али 
си гур но пре у зи ма ли ин сти ту ци је и функ ци је ва жне са по ли тич ког и кул тур ног аспек та за Ср бе у 
Мо нар хи ји. Они су у пе ри о ду 1861–1867. го ди не по сте пе но пре у зе ли во де ћу уло гу у Ма ти ци срп ској 
(чи је је сре ди ште 1864. пре не то из Пе ште у Но ви Сад), где су Ми ле ти ће ви нај бли жи са рад ни ци би

УДК: 94:323.17(=163.41)(439.5)''186/187''(093.2) ; 
271.222(497.11)(439.5)732.3''1869/1870''(093.2) ;

329.12:929 Милетић С. (093.2)
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ни ка по чет ком ју ла 1869, за тим по ку шај до но ше ња но вог Устрој ства цр кве но 
на род ног са бо ра на сед ни ца ма ма ја–ју на 1870, обе ле жи ли су рад овог срп ског 
кон гре са. На сто ја ња да се сег мент по сег мент ауто но ми је мо ди фи ку је у скла
ду са иде о ло ги јом и же ља ма ли бе ра ла, на и ла зи на од лу чан и гр че вит от пор 
је рар хи је. Су коб је на ста вљен то ком чи та вог ни за го ди на, а но во устрој ство 
оста ло је ка мен спо ти ца ња две су ко бље не стра не то ком ви ше од две де це ни је.2   

Све то зар Ми ле тић и ње го ва Срп ска на род на сло бо до ум на стран ка, кре
ну ли су да све о бу хват но ме ња ју при ли ке у срп ској ауто но ми ји, упра во кроз 
де ло ва ње на са бо ру.3 Обра зо ван на про те стант ским уни вер зи те ти ма, Ми ле тић 

ра ни на ва жна ме ста (Ла за Ко стић, Ан то ни је Ха џић, Јо ван Јо ва но вић–Змај, Јо ван Ђор ђе вић и др.). 
Све то зар Ми ле тић је у два ма ха био би ран за гра до на чел ни ка Но вог Са да. та ко ђе, ли бе ра ли су има ли 
ути ца ја и у осни ва њу Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду то ком 1861. Од 1864, под идеј ним 
ру ко вод ством ли бе ра ла, осни ва ју се и мно го број не ђач ке дру жи не. Њи хов Срб ски днев ник био је јед на 
од глав них ме та вла сти, па је због пре о штрог пи са ња по во дом до га ђа ја на Цр кве нона род ном са бо ру 
1864. за бра ње но ње го во штам па ње. то ком рас пра ва о пре у ре ђе њу Хаб збур шке мо нар хи је 1865–1867, 
Ми ле тић, Јо ван Су бо тић и Ми ха и ло По лит Де сан чић игра ли су зна чај ну уло гу на Угар ском и Хр ват
ском са бо ру. та ко ђе, Вла ди мир Јо ва но вић и Све то зар Ми ле тић су Ује ди ње ној омла ди ни срп ској, фор
ми ра ној у Но вом Са ду 27–29. ав гу ста 1866, да ва ли иде о ло шку осно ву. Цр кве нона род ни са бо ри би ли 
су по зор ни ца на ко јој су ли бе ра ли по ку ша ва ли да до би ју од лу чу ју ћи ути цај и сво ју на ци о налч нопо
ли тич ку бор бу пре тво ре у ши ро ки по крет за кључ не ре о фр ме у срп ској цр кви и школ ству. Ви де ти: В. 
Ђ Кре стић, Исто ри ја срп ске штам пе у Угар ској 1791–1914, Но ви Сад, 1980, 106–123; Ж. Ми ли са вац, 
Исто ри ја Ма ти це Срп ске, књ. 2,1864–1880, Но ви Сад, 1992, 18–34, 40–43, 58–70; Д. Ми ка ви ца, По
ли тич ка иде о ло ги ја Све то за ра Ми ле ти ћа, Но ви Сад, 2006, 149–157; Д. Ми ка ви ца, Ми ха и ло По лит 
Де сан чић, Но ви Сад, 2007, 147–155; Д. Ми ка ви ца,Срп ско пи та ње на угар ском са бо ру 1690–1918, Но ви 
Сад, 2011, 97–100; Д. М. Ко ва че вић, Све то зар Ми ле тић, Бе о град, 2009, 55–67; Б. Ко ва чек, Јо ван Ђор
ђе вић, Но ви Сад, 2006, 205–220; Ј. Скер лић, Омла ди на и ње на књи жев ност, Бе о град, 1925, 93–106; Н. 
Пе тро вић, Око Ми ле ти ћа и по сле ње га, Но ви Сад, 1964, 122–140; Све то зар Ми ле тић, Са бра ни спи си, 
II/2, при ре ди ли Ч. По пов, Д. Ми ка ви ца, Бе о град, 2001, 134–139.

2 Кон зер ва тив ци се до кра ја ни ка да ни су по ми ри ли са ва жном уло гом све тов ња ка на са бо ри ма и 
жи во ту цр кве уоп ште. та ко се у вре ме па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа два пу та, 1892. и 1897, по ку ша
ло те мељ но про ме ни ти устрој ство, у скла ду са же ља ма кон зер ва тив не стру је, та ко зва ним Је дин стве
ним ста ту том. На сто ја ња па три јар ха Бран ко ви ћа ипак ни су би ли успе шна, та ко да се су коб на ста вио 
још ве ћом же сти ном.

3 Срп ска на род на сло бо до ум на стран ка, фор ми ра на је 16/28. ја ну а ра 1869. у Ве ли ком Беч ке ре ку. У 
по ли тич ком жи во ту Ср ба пре ча на ду ги низ го ди на игра ла је пр во ра зред ну уло гу. При ли ком осни ва ња 
на ве де на су основ на на че ла стран ке: ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња у Угар ској, раз вој устав но сти и 
гра ђан ских сло бо да у Угар ској и њен од нос пре ма Аустри ји, про ме на по ло жа ја Хр ват ске, као и Сло ве на 
у аустриј ском де лу, за тим ре ша ва ње ис точ ног пи та ња. Рав но прав ност на ро да, арон да ци ја жу па ни ја 
по на ци о нал ном прин ци пу, сло бод но осни ва ње ви ших и сред њих шко ла на је зи ци ма не ма ђа ра, би ли 
су Ми ле ти ћев cre do. исто вре ме но ли бе ра ли по др жа ва ју са мо стал ност тро јед ни це и Ру му на у ер де љу, 
и зах те ва ју пра во да Ср би у Мо нар хи ји по ма жу сво ју бра ћу са дру ге стра не Са ве и Ду на ва у бор би за 
осло бо ђе ње. Ми ле тић је та ко ђе тра жио до но ше ње за ко на ко ји ће по лу фе у дал ну Мо нар хи ју до ве сти у 
ранг раз ви је них пар ла мен тар них мо нар хи ја (сло бо да штам пе, го во ра, на ста ве, уки да ње цен зу ре, сма
ње ње по ре за и сло бо да тр го ви не). Што се ти че по ли тич ке сце не у Угар ској још пре усва ја ња На год бе 
1866. на ста ла је Де а ко ва пар ти ја. У њој су би ли сви они ко ји су би ли за спо ра зум са вла да рем – ари
сто кра те, кон зер ва тив ци, ли бе ра ли, при пад ни ци плем ства, гра ђан ства, а во де ће лич но сти, сем Де а ка, 
би ли су етвеш и Ан дра ши. Нај ја ча опо зи ци о на стран ка би ла је Сред ња ле ви ца пред во ђе на Кал ма ном 
ти сом. Као глав ни за да так стран ка је има ла очу ва ње са мо стал но сти Угар ске, мир ним пар ла мен тар ним 
пу тем. тре ћа зна чај на гру па ци ја би ла је Стран ка крај ње ле ви це (Че тр де се то сма шка стран ка) пред во
ђе на Јо же фом Ма да ра сом, чи ји је фак тич ки во ђа био Ла још Ко шут. Зах те ва ла је пот пу но одва ја ње од 
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ни је мо гао да раз у ме епи скоп ску ор га ни за ци ју цр кве. Кон стант но ин си сти
ра ње на нео п ход но сти ко ре ни тих ре фор ми у цр кви и ње ној је рар хи ји, би ло 
је ал фа и оме га Ми ле ти ће ве и ли бе рал ске иде о ло ги је. На су прот та квој те зи, 
је рар хи ја је по др жа ва ла пра вац одр жа ва ња по сто је ћег ста ња, јер сем за кон
ских чла на ка ко ји ма је уза ко ње на ауто но ми ја Ср би ни су има ли дру ги осло нац 
у АустроУгар ској. Су штин ски, је рар хи ја је сма тра ла се бе је ди ним га ран том 
срп ског оп стан ка у Мо нар хи ји, ка ко од мо мен та до би ја ња При ви ле ги ја, та ко 
и 180 го ди на ка сни је. Ста во ви ове две су прот не гру па ци је до те ме ре су би ли 
су прот ста вље ни и за о штре ни да ни је по сто ја ла шан са да се кроз евен ту ал ни 
ди ја лог до ђе до ком про ми са. Обе стра не су би ле не по пу стљи ве и спрем не за 
об ра чун. та кав раз вој до га ђа ја  је во дио знат ном сла бље њу срп ске по ли тич ке 
ели те и ње не уну тра шње сна ге, а упра во је рас кол убр зо по ка зао да срп ска 
не сло га ди рект но во ди у крах и слом срп ске иде је у Мо нар хи ји.

Са мо са зи ва ње рас прав ног Са бо ра за 1. јун 1869. ус та ла са ло је стра сти.4 
Прет ход ни Са бор 1864–1865. ни је до нео ре ше ње ло ших од но са и про бле ма у 
Ми тро по ли ји. Мно го број не од лу ке Са бо ра ни су по што ва не, а ве ли ки број њих 
Двор ни је санк ци о ни сао.5 Са ма Мо нар хи ја та ко ђе је до жи ве ла круп не про ме не 
уво ђе њем Ду а ли зма 1867, и ка сни је се том за ко на о на род но сти ма то ком 1868.6 
Го ди не од 1867. до 1870. би ле су са ста но ви шта АустроУгар ске ва жне за ре ша
ва ње на ци о нал ног пи та ња. Беч и Пе шта су, сем срп ског, има ли на днев ном ре ду 
и про бле ме са на ра ста ју ћим на ци о на ли змом Че ха, Сло ва ка, Ру си на, Хр ва та. 
Мо нар хи ја је по сле уво ђе ња Ду а ли зма, би ла у не за вид ном по ло жа ју. Страх од 

Хаб збур га мир ним пу тем. Убр зо по сле до но ше ња на год бе, угар ски са бор је кре нуо у про цес из гра ђи
ва ња сво је на ци о нал не др жа ве и на ци о нал них ин сти ту ци ја. В. Кре стић, Р. Љу шић, Про гра ми и ста
ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918, Бе о град, 1991, 29–36; Н. Пе тро вић, Све то зар Ми ле тић 
и На род на стран ка, књ. 1, Срем ски Кар лов ци, 1969, 581–589; С. Ми ле тић, Са бра ни спи си, II/2, 51–56; 
П. Ро каи, З. Ђе ре, т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град, 2002, 454–459, 462–465, 467; т. Пал, 
Ма ђар ска по ли тич ка јав ност и срп ско пи та ње на Бал ка ну 1860–1878, Но ви Сад, 2000, 20–22, 52–57.

4 АСА НУК, МПА, А, 142/1869. Да на 24. апри ла1869. вла дар је одо брио са зи ва ње рас прав ног са бо ра 
у Срем ским Кар лов ци ма.

5 На цр кве нона род ном Са бо ру 1864–1865.  по че ле су по ле ми ке о ста њу у цр кви и шко ла ма. из бор 
Са му и ла Ма ши ре ви ћа за ми тро по ли та–па три јар ха и пред се да ва ње са бо ром од стра не ко ме са ра Фи ли
по ви ћа, ли бе ра ли ни су све срд но по др жа ли. Њи хов кан ди дат био је бач ки вла ди ка Пла тон Ата нац ко
вић. ин си сти ра ње вла да ра да се је ди но мо же офор ми ти ко ми си ја ко ја ће ана ли зи ра ти пи та ња ве за на 
за цр кву и шко лу, ипак ни је би ло до вољ но. Одва ја ње Ру мун ске ми тро по ли је и пи та ње де о бе имо ви не 
ни је ре ше но иако је од лу ка до не та 1865. До та ци ја све штен ства, на чин из бо ра све ште ни ка и од лу ка 
да су фон до ви и имо ви на ми тро по ли је на род на до бра, оста ју не ре ше на пи та ња и уочи на ред ног са
бо ра. Д. Ки ри ло вић, Срп ски на род ни са бо ри, 1861–1875, књ. 1, Но ви Сад, 1937, 24–32; Ђ. Сли јеп че вић, 
Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве, књ. 2, Бе о град, 1991, 168–173; Д. Ми ка ви ца, Срп ска Вој во ди на у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји 1690–1920, Но ви Сад, 2004, 101, 111–113; Н. Гру јић, Ав то би о гра фи ја, Срем ски 
Кар лов ци, 1907, 127–130.

6 Оп шир ни је: J. Ga lan tai, Der österreichisch–hun ga rische Du a li smus 1867–1918, bu da pest, 1985, 21–22, 
31–36; H. Hantsch, Die Geschis hte Österreichs 1648–1918, band 2, Graz, 1994, 374–397; r. a. Kann, A Hi story 
of the Hab sburg em pi re 1526–1918, 330–332, 333–335; H. Ma tis,  Der wirtscha ftlic he Ausgle ich mit Un garn, 
Die Hab sbur ger Mo nar chie 1848–1918, band I, Wi en, 1973, 41–45.
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екс пло зи је ис точ ног пи та ња, по том ре ша ва ње од но са са Пру ском и Ру си јом 
и све ја чи на ци о нал ни по кре ти ре зул ти ра ли су по ја ча ним при ти ском Вла де.7

Во ђа ли бе ра ла, Све то зар Ми ле тић, пи сао је пре по чет ка са бо ра да Вла да 
по др жа ва кон зер ва тив ни дух и не же ли да но ва стру ја ња, ко ја би уна пре ди ла 
про све ту, пре о вла да ју, већ одр жа ва власт по мо ћу на зад них кру го ва је рар хи је. 
Уз та кву је рар хи ју Вла да ће ла ко отва ра њем не кон фе си о нал них шко ла из вр
ши ти по ма ђа ри ва ње. Што се пак ти че из бо ра за са бор, пи сао је Ми ле тић, уко
ли ко из Вој не Кра ји не до ђу са мо офи ци ри, сав труд ће би ти уза лу дан.8 Во ђа 
ли бе ра ла био је екс пли ци тан: све штен ство у на ма (ли бе ра ли ма – Г.В.) не ма 
ни ка квих не при ја те ља, ми ни смо ни ар хи је реј ству без у слов ни про тив ни ци, но 
иде мо да се цр кве нона род ни од но ша ји сход но ду ху вре ме на и по на род ко ри сно 
уре де!9 Глав ни за да так овог са бо ра је сте да уста но ви но ви на чин би ра ња по сла
ни ка, ко ји ће рав но прав но и сви ма омо гу ћи ти из бор на Кон грес.10 Оп шти не 
ко је би ра ју по сла ни ке не по сред но има ју пред ност, али на мно гим ме сти ма 

7 Про блем ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња у АустроУгар ској у сво јој су шти ни про ис ти че из ви ше 
фак то ра. По лу фе у дал но уре ђе ње Мо нар хи је, по том сла би је раз ви је на ин ду стри ја од остат ка За пад не 
евро пе, по ра зи у ра то ви ма за ита ли јан ско ује ди ње ње 1859. и са Пру ском 1866, и на кра ју, про бу ђе на 
на ци о нал на свест мно го број них на ро да, за да ва ли су до ста про бле ма вла да ју ћим ели та ма. Фак тор 
ко ји је иза зва ла На год ба 1867. у Угар ском де лу по себ но тре ба ис та ћи као ве ли ку пре пре ку ре ша ва њу 
на ци о нал ног пи та ња. Че шка је та ко, при ме ра ра ди, би ла у са ста ву Хаб збур шке мо нар хи је на осно ву 
ви ше исто риј ских уго во ра оства ре них то ком 16 ве ка. По јам исто риј ске Че шке об у хва тао је Че шку, 
Шле зи ју и Мо рав ску. Зе мља је би ла у др жав ном и управ ном сми слу цен тра ли зо ва на, али се че шко 
ли бе рал но плем ство по угле ду на Ма ђа ре по че ло ор га ни зо ва ти 60их го ди на 19. ве ка и зах те ва ти 
на ци о нал но и при род но пра во. Па лац ки и Ри гер као во де ће лич но сти че шког по кре та по др жа ва ју 
прин цип рав но прав но сти гра ђа на Аустри је на исто риј ским осно ва ма. ин си ти ра ње Че ха да се по ло жај 
њи хо ве је ди ни це из јед на чи са по ло жа јем Кра ље ви не Угар ске ни је био одр жив. Ова кав став фак тич ки 
је не ги рао пра ва Сло ва ка на на ци о нал ну рав но прав ност.  Ма ђар ско плем ство ни је же ле ло да до зво ли 
из јед на чав ње Че ха са Угар ском. Хр ват ска ели та је по др жа ва ла иде ју фе де ра ли за ци је Аустри је, али са 
на гла ском да Кра ље ви на Хр ват ска, Сла во ни ја и Дал ма ци ја бу ду по себ на фе де рал на је ди ни ца, ко ја 
ће у том слу ча ју би ти глав ни осло нац и нај чвр шћа тач ка ослон ца за Хаб збур ге на Бал ка ну. Прав ни 
по ло жај Хр ват ске је ре шен кроз та ко зва ну Хр ват скоугар ску на год бу, ко ја је по твр ди ла до ми на ци ју 
Вла де у Бу дим пе шти. На ци о нал ни по крет Сло ва ка био је усме рен ка очу ва њу је зи ка на пр вом ме сту. 
Као и код ве ћи не дру гих на ро да Мо нар хи је, део на ци о нал ног по кре та био је идеј но окре нут Беч ком 
дво ру, док је но ва (ли бе рал на) стру ја би ла за са рад њу са Угар ском уз тра же ње по себ не те ри то ри је за 
Сло ва ке. Шмер лин го ва вла да је баш као и у срп ском слу ча ју од би ла овај зах тев. Ма ти ца Сло вач ка је 
осно ва на 1862. Ма ђар ско плем ство ни је хте ло ни да чу је за по себ ну сло вач ку те ри то ри ју. Укра јин ци 
су на Угар ском та ко ђе за тра жи ли по себ ну те ри то ри ју то ком 1861, али је зах тев ка те го рич ки од би јен. 
Кључ ни про блем за Ма ђа ре ипак је би ло пи та ње ер де ља. Ру мун ска  стра на  је ин си сти ра ла на сво јој 
ауто но ми ји. По сле мно го по ли тич ких тр за ви ца ер дељ је 1865. при кљу чен Угар ској, што је по твр дио 
и Вла дар исте го ди не. Че шки са бор је 1868. за тра жио три ја ли стич ко уре ђе ње Мо нар хи је, о че му се 
рас пра вља ло све до 1871, али је ре зул тат ипак из о стао. По пут Ср ба, и Ру си ни, Укра јин ци и Сло ва ци, 
вр ло бр зо су се на шли у не рав но пар вном по ло жа ју на те ри то ри ји Угар ске. G. Spi ra, Na ti o na litty is sue in 
Hun gary 1848–1849, bu da pest, 1992, 7–20, 38; r. a. Kann, Hi story of Hab sburg Em pi re 1526–1918, 338–342, 
345–356, 362–366.

8 Ми ле тић је сма трао у пот пу но сти на зад ном ме то дом да офи ци ри као ста леж пред ста вља ју је дан 
су ве ре ни на род на на ци о нал ном кон гре су. Са бра ни спи си, II/2, 166–167.

9 За ста ва, бр. 56, 11. мај 1869.

10 Исто.
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ко ме са ри и жан да ри се ме ша ју у ток из бо ра, што је у вре ме ка да је сва ки глас 
на са бо ру пре су дан, не до пу сти во и иде на ра чун је рар хи је. Па три јарх зна за 
све зло у по тре бе и не огла ша ва се ни јед ном реч ју, про те ство вао је Ми ле тић.11

У та квим окол но сти ма по чео је овај, за ре ша ва ње пи та ња цр кве ношкол ске 
ауто но ми је, кључ ни цр кве нона род ни са бор. тра јао је не пу них ме сец да на, а 
одр жа но је 15 сед ни ца. Ка ко су ка сни је за бе ле жи ли уче сни ци, од са бо ра се 
пу но оче ки ва ло. та ко се сма тра ло да се мо ра рас пра вља ти о устрој ству, по том 
де о би са Ру му ни ма; сед ни це су, ме ђу тим, кре ну ле дру гим то ком. Пред ства ни
ци је рар хи је ни су же ле ли да са ра ђу ју са све тов ња ци ма, већ су ин си сти ра ли на 
пр вен ству соп стве не стру је. Кључ ни про блем би ло је пи та ње пред се да ва ју ћег 
на са бо ру. Ли бе ра ли, ка ко су са ми ис ти ца ли, овај пр ви са бор без ко ме са ра 
до че ка ли су са ини ци ја ти вом да се иза бе ре пред сед ник во љом ве ћи не. Је ра
ра хи ја је од би ја ла та кву мо гућ ност уз на по ме ну да је па три јарх је ди ни мо гу ћи 
пред сед ник.12 Рас пра ва је од са мог по чет ка би ла жу стра.13 Све то зар Ми ле тић је 
обра зло жио иде ју ли бе ра ла да се Са бор са зи ва по уста ву и за ко ни ма, те сто га 
и пред сед ник мо ра би ти иза бран. тај став су по др жа ли Јо ван Су бо тић и про
та Ни ко ла Бе го вић. Вла ди ка Ни ка нор Гру јић је бра нио су прот но ми шље ње, 
од но сно да вла ди ке тре ба да по зо ву па три јар ха и да он да по гла вар Ми тро по
ли је пре у зме пред се да ва ње сед ни ца ма. та кав ток са бо ра још увек ни је до кра ја 
угро зио по зи ци ју је рар хи је. Ва жне од лу ке у овом сми слу још ни су би ле до не те. 
До ста по ле ми ка је иза звао пред лог Све то за ра Ми ле ти ћа да но ви на зив са бо
ра бу де Срб ски на род ни (или срб ски на род ни цр кве ни) са бор. Обе стру је су 
оди са ле не тр пе љи во шћу, а ка ко су са бор ске сед ни це од ми ца ле, чи ни ло се да 
је ком про мис са свим не мо гућ. По себ но ири тант но за ли бе ра ле би ло је по ку
ша ва ње је рар хи је да на мет не фик сни број по сла ни ка све ште ни ка (50, од но сно 
две тре ћи не по сла ни ка), или да се за бра ни мо гућ ност да се све ште ни ци би ра ју 

11 За ста ва, бр. 60, 21. мај 1869.

12 Ли бе ра ли су ин си сти ра ли на чи ње ни ци да је на род иза брао Јо си фа Ра ја чи ћа за па три јар ха на 
Мај ској скуп шти ни и да је тај по тез пред ста вљао част и ве ли ку мо рал ну оба ве зу. Они су на са мом са
бо ру ко мен та ри са ли па три јар ха Ма ши ре ви ћа као не стал ног, ла ко ум ног и по во дљи вог чо ве ка, ко ји за 
ин те рес ма ђар ске вла де га зи срп ске при ви ле ги је и све те ко ви не ко је су ге не ра ци је Ср ба че сто кр вљу 
за пе ча ти ле. С. Па вло вић, Срб ски на род ни са бор 1869 у Срем ским Кар лов ци ма, Но ви Сад, 1870, 29–35.

13 Већ код пр ве фор мал но сти, о то ме ко је над ле жан да оде по па три јар ха, до ла зи до пр вих не спо
ра зу ма. На кра ју је по сле кра ће рас пра ве, де ле га ци ја све тов ња ка и епи ско па до шла у са бор ни цу са 
па три јар хом Ма ши ре ви ћем. Слич но се де си ло и са до пи сом ми ни стра етве ша, ко ји је био на сло вљен 
на па три јар ха, и на пи сан на ма ђар ском. Го то во чи тав дан во ди ла се рас пра ва да ли је па три јарх ду
жан да зах те ва пре вод на срп ски, ко ји би се по сле то га чи тао по сла ни ци ма. исти је био слу чај и са 
пре тре сом по сла нич ких ман да та, по што су ли бе ра ли твр ди ли да је у ви ше сре зо ва би ло зло у по тре ба 
од стра не жан дар ма и чи нов ни ка ко ји су над гле да ли из бо ре. Ли бе ра ли су др жа ли ста но ви ште да се 
за сва ки срез мо ра уста но ви ти пу на исти на јер ни је све јед но да ли је при сут но 75 или 72 по сла ни ка, 
од но сно ко ли ки је број од иза бра них по сла ни ка на мет ну ла др жав на власт. С. Па вло вић, нав. де ло, 
44–46, 50–57, 60–64.
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на ли сти ци вил них по сла ни ка (као што је био слу чај са Ни ко лом Бе го ви ћем 
и Ђор ђем Бран ко ви ћем).14

Јо ван Су бо тић је два де сет пе тог да на из нео сво је ми шље ње у ве зи са ре ша
ва њем пи та ња пред сед ни ка Са бо ра. тра ди ци ја одр жа ва ња ду га је ско ро два 
ве ка, али кон крет но пра ви ло ипак не по сто ји, у из во ри ма не ма по да та ка, сем 
да је ко ме сар био ли це ко је отва ра и за тва ра са бор. На прет ход ном са бо ру 1865, 
ко ме сар Фи ли по вић је био и пред сед ник. Вла да је са сво је стра не до зво ли ла 
па три јар ху да са зо ве са бор, али то не зна чи по ауто ма ти зму и пред сед ни штво, 
кон ста то вао је Су бо тић. Је рар хи ја се ни је ус про ти ви ла ка да је Фи ли по вић 
пред се да вао, та ко да је овај про блем отво рен и мо рао се ре ши ти. Ка да се са
гле да да је срп ски са бор ауто ном на скуп шти на, ја сно је да ауто ном на скуп
шти на има пра во да са ма би ра пред сед ни ка. Пред лог Јо ва на Су бо ти ћа је био 
да се овај пут пред сед ник из ви че јед но гла сно и да то бу де па три јарх Ма ши ре
вић.15 Све то зар Ми ле тић је пот кре пљи вао Су бо ти ће ве тврд ње при ме ри ма да 
су ви зан тиј ски ца ре ви отва ра ли и пред се да ва ли Ва се љен ским са бо ри ма или у 
Ср би ји и Ру си ји, где Вла да са ма би ра и по ста вља епи ско пе. У да на шње вре ме 
ни је до вољ на ве ра да се Срп ство спа си. Свест ко ју су не ка да ши ри ли гу сла ри 
да нас ви ше ни је нео п ход на. По треб но је кре ну ти на пред и гра ди ти ин сти ту
ци је и сло бод но кре та ти у но ве иза зо ве (ма ђа ри за ци је – прим Г. В), за вр шио 
је бе се ду Ми ле тић.16 

та ко је 1. ју ла 1869, по сле ду ге бе се де Јо ва на Су бо ти ћа. до шло на ред гла са
ње о том кру ци јал ном пи та њу срп ске цр кве ношкол ске ауто но ми је.17 Ре зул
тат је био сле де ћи: за из бор пред сед ни ка је гла са ло 27, про тив из бо ра 38, ни је 
гла са ло 6 по сла ни ка, а при сут них ни је би ло 7 по сла ни ка.18 Ли бе ра ли још увек 

14 За ста ва, бр 67–68, 6–8. јун 1869.

15 Ар хи ман дрит Гер ман Ан ђе лић је ин си сти рао на чи ње ни ци да са бор не мо же и не сме да би ра 
пред сед ни ка, јер је при род ни пред сед ник срп ски па три јарх. Слич но је го во рио и те о фан Жив ко вић, 
да ако се па три ја ра шко зва ње де вал ви ра, по сле то га ви ше ни ко не ће мо ћи за у ста ви ти опа да ње срп ске 
ауто но ми је, шко ла, цр кве и про све те ге не рал но.

16 По сле Ми ле ти ће ве бе се де го во ри ли су мно го број ни пред став ни ци ли бе ра ла, али и је рар хи је. 
Су шти на је оста ла не про ме ње на.  епи ско пат и мо на штво су за го ва ра ли те зу о то ме да је па три јарх 
пред сед ник са бо ра, што је га рант очу ва ња је дин ства цр кве и срп ства. На су прот овој те зи, ми ле ти
ћев ци су бра ни ли став да се мо ра од стра не на ро да иза бра ти пред сед ник, што је је ди на га ран ци ја од 
мо гу ћих зло у по тре ба или са мо вољ ног рас пу шта ња са бо ра. За ста ва, бр. 70, 15. јун 1869.

17 Су бо тић је сма трао да је ве ли ка ште та што па три јарх Ма ши ре вић на ру ша ва је дин стве ну при ли ку 
да се кре не на но вим и здра вим осно ва ма и ус по ста ви пра ви ред ства ри у цр кве ношкол ској ауто
но ми ји. Ни ка нор Гру јић је, са дру ге стра не, твр дио да су ли бе ра ли ур ла њем и шта по ви ма пре ти ли 
па три јар ху, уз ху ље ње, бе срам но вре ђа ње Бо га и Бо го ро ди це, и ин си сти ра ње на на че ли ма ан ти хри ста. 
Ви де ти: Ј. Су бо тић, Ауто би о гра фи ја,  део че твр ти, Ле то, Но ви Сад, 2009, 196–202; Ј. Су бо тић, Ауто
би о гра фи ја, део пе ти, Ле то, Но ви Сад, 2009, 17–27; Н. Гру јић, Ав то би о гра фи ја, 138–139.

18 За пред лог ли бе ра ла су, из ме ђу оста лих, гла са ли: про та Ни ко ла Бе го вић, Ва са Ђур ђе вић, Све то зар 
Ка са пи но вић, Ни ка Мак си мо вић, Све то зар Ми ле тић, Јо ван Су бо тић. Про тив пред ло га су гла са ли: 
Ђу ро Да ни чић, Јо ван Жив ко вић, те о фан Жив ко вић, Ђор ђе На то ше вић, Ђор ђе Стра ти ми ро вић и 
вла ди ке Ни ко ла је вић, Кен ге лац, Стој ко вић и дру ги. Пе тар Чар но је вић и Ђор ђе Бран ко вић ни су би ли 
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ни су оства ри ли пре власт на са бо ру, али иако у ма њи ни, по ка за ли су је рар хи ји 
да је њи хо ва сна га ве ли ка. Од мах по сле гла са ња Гер ман Ан ђе лић је пред ло жио 
да се рас пра вља о пи та њу да ли је па три јарх за ко ни ти пред сед ник и да се кон
ста ту је ка ко са бор не мо же да би ра пред сед ни ка! Су тра дан, три де сет дру гог 
да на ра да, ар хи ман дрит те о фан Жив ко вић је пред ло жио да се због ве ли ких 
тро шко ва (ви ше од 10.000 фо рин ти), са бор од ло жи на из ве сно вре ме. Ли бе
ра ли су то по др жа ли под усло вом да се нај пре од ре ди из бор ни ред и но ви по
слов ник пре по чет ка сле де ћег са бо ра.19 По сле кра ћег пре ми шља ња па три јарх 
Са му и ло Ма ши ре вић је рас пу стио са бор су тра дан, 3. ју ла 1869.20

то ком два ме се ца ко ја је на ја вио па три јарх као рок за са зи ва ње и на ста вак 
ра да са бо ра, ста ње се у од но си ма две стра не (кон зер ва тив некле ри кал не и 
ли бе рал не) у по ли тич ком сми слу до дат но ис ком пли ко ва ло.21 Ми ле тић је на 
стра ни ца ма За ста ве по чео оштру по ле ми ку са кон зер ва тив ци ма. На ро чи то 
се фо ку си рао на па три јар ха Са му и ла, сма тра ју ћи га не до стој ним на след ни ком 
Ар се ни ја Цр но је ви ћа, Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа или Јо си фа Ра ја чи ћа. Ни је дан 
па три јарх до са да ни је по ка зао то ли ку за ви сност од Вла де као Ма ши ре вић, а 
ар хи је ре ји не же ле да се бо ре ра ме уз ра ме са на ро дом про тив по ма ђа ри ва ња 
и за обра зо ва ње сво је па стве. Оправ да ња да цр ква бра ни срп ство су сла ба и 
ис пра зна, кон ста то вао је во ђа ли бе ра ла.22 Па три јарх Ма ши ре вић очи глед но 
ни је имао до вољ но хра бро сти да на ста ви за по че ти са бор, а са дру ге стра не ни 
сме ло сти да у пот пу но сти рас ки не све ве зе са на род ном (ли бе рал ном) стран
ком. Ми ле тић је на сед ни ци Угар ског са бо ра ми ни стру етве шу по ста вио пи
та ње на ко ји на чин ко мен та ри ше по сту пак срп ског па три јар ха, од но сно да ли 

при сут ни на гла са њу. С. Па вло вић, нав де ло, 268–271; Ј. Су бо тић, Ауто би о гра фи ја, део пе ти, 28–34.

19 На ред ног да на, 3. ју ла, на вра ти ма са ле за сед ни це је ста ја ло да не ће би ти сед ни ца. Па три јарх је 
по сле то га ре као де ле га ци ји по сла ни ка, да не мо же да пред се да ва са бор ском ма њи ном, по што је по
ло ви на по сла ни ка пре да ла ман да те, и да се са бор од га ђа. Уско ро је и об ја вље но са оп ште ње са бор ске 
ве ћи не, ко ја је обра зло жи ла да не же ли да уче ству је у са бор ским сед ни ца ма, на ко ји ма се на не при
ме рен и не за пам ћен на чин по ку ша ва ре фор ми са ти (уни шти ти) срп ска цр ква и шко ла. та ко са бор ска 
ве ћи на пред ла же да се са бор од го ди на из ве сно вре ме. По сле то га је сти гла и об ја ва на род не стран ке, 
у ко јој је пи са ло да све га 34 по сла ни ка (од ко јих ни су сви ка лу ђе ри) стра ху је за сво ју без бед ност и 
по ре дак са бо ра, што је не тач но. Пре ма ми шље њу ли бе ра ла, па три јарх је по га зио за ко не и устав ка да 
је рас пу стио са бор по што сви по сла ни ци има ју сво је за ме ни ке. та ко ђе, од ла га ње не ће ре ши ти кључ
на пи та ња раз во ја срп ске шко ле и ауто но ми је. Пот пис на об ја ву ли бе ра ла је ста ви ло 27 по сла ни ка. 
За ста ва, бр. 79, 6. ју ла 1869; С. Па вло вић, нав де ло, 286–300.

20 Ма ши ре вић је нај пре зах те вао да се са бор рас пу сти, о че му се кон сул то вао са ми ни страр ством. 
Од го вор је био да па три јарх мо же да рас пу сти са бор, али да се са та квом од лу ком ипак оду го вла чи. 
АСА НУК, МПА, А, 224, 229/1869.

21 Па три јарх ни је био во љан да у ок то бру по но во са зо ве са бор. Он је по звао пред став ни ке обе стру је 
на Кон фе рен ци ју у Срем ске Кар лов це, да се раз го ва ра о на став ку са бор ских сед ни ца. Кон фе рен ци ја је 
би ла не у спе шна, због ису ви ше су прот ста вље них ста во ва оба та бо ра. то ком ок то бра је у па три јар ши ју 
сти гао и до пис ми ни стра етве ша да не мо же до зво ли ти на ста вак са бо ра још из ве сно вре ме. АСА НУК, 
МПА ,А, 333, 350, 359360/1869.

22 За ста ва, бр 86–87, 23–25. јул 1869.
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се бу ду ћи са бор са зи ва ис по чет ка или се са мо на ста вља ста ри? Дру го пи та ње 
би ло је: ко ја од лу ка Вла де да је па три јар ху пра во да рас пу шта и са зи ва са бор 
по сво јој во љи?23 Кон зер ва тив ци та ко ђе ни су се де ли скр ште них ру ку. По кре та
ње ча со пи са Срб ски на род и гла сна кам па ња про тив ми ле ти ће ва ца обе ле жи ли 
су је сен 1869.24 У тим но ви на ма се мо гло чи та ти о то ме да је пред сед ник срп
ског са бо ра па три јарх и од то га се ни сто пе не сме од сту пи ти, јер то је осно ва 
ауто но ми је и је ди ни за кон ски га рант је рар хи је, цр кве и на ро да.25 Са бор мо ра 
би ти у ду ху тра ди ци је и пра во сла вља, а дух на род ња штва су про тан је све му 
срп ском, би ла је кри ти ка уред ни штва Срб ског на ро да.26 

Смрт па три јар ха Ма ши ре ви ћа на Јо вањ дан 1870.  убр за ла је пи та ње по
нов ног отва ра ња рас пу ште ног кон гре са.27 Ли бе ра ли су се од мах огла си ли са 
иде јом да је са да на сту пио мо ме нат за са зи ва ње но вог са бо ра, ко ји мо ра ра
ди ти по но вим на че ли ма. Ми ле тић је пи сао да иако је умро па три јарх, и да ље 
сто ји иде ја  да се нај пре мо ра сре ди ти ста ње у ауто но ми ји, па да се тек та да 
по но вим на че ли ма и пра ви ли ма би ра ми тро по литпа три јарх. Не мо же се до
зво ли ти да Са бор од мах би ра па три јар ха, јер се за ступ ни ци би ра ју по ста ром 
из бор ном ре ду, што зна чи да се у не ким ме сти ма не ће де ле ги ра ти на за ко нит 
на чин, сма трао је Ми ле тић. Са бор се мо же са зва ти, за тим сле де ћи ко рак до

23 У свом од го во ру ми ни стар Јо жеф етвеш је уоп ште ним фло ску ла ма од го во рио о сло бо ди ве ро
и спо ве сти и ре ли ги ји у оп штим цр та ма, од но сно, ка ко за кон не ре гу ли ше од ла га ње и рас пу шта ње 
са бо ра, што зна чи да је то пра во оно га ко са зи ва са бор. Ми ле тић је пак сма трао да је ис кљу чи во пра во 
по сла ни ка кон гре са да од лу чу ју о са зи ву и рас пу шта њу. За ста ва, бр. 143, 3. де цем бар 1869.

24 Пи са ње Срб ског на ро да Јо ва на Гру ји ћа Јо те би ло је ди рект но усме ре но про тив ли бе ра ла и За ста
ве. Но ви не су по кре ну те то ком 1869, по мог ну те нов цем Па три јар ши је у Кар лов ци ма у вре ме док је 
пред сед ник Угар ске вла де био Ђу ла Ан дра ши. Но ви не је по кре нуо Ђор ђе Стра ти ми ро вић, ко ји је у 
то вре ме при хва тао На год бу и ме ђу пр ви ма кре нуо у про цес са рад ње са Вла дом у Пе шти. Ча со пис је 
од по чет ка оце њен као ису ви ше про вла дин, за шта ће ка сни је Стра ти ми ро вић оп ту жи ти Јо ту. Уред
ни штво су са чи ња ва ли Јо ван Гру јић Јо та, Ми лан Ди ми три је вић Гро зни и Ђор ђе По по вић Да ни чар. 
Гру јић од са мог по чет ка кре нуо у бор бу про тив Ми ле ти ће вих ли бе ра ла, уз ве ли ку по др шку и не ких 
цр кве них кру го ва, а нај пре Гер ма на Ан ђе ли ћа. В. Ђ Кре стић, Исто ри ја срп ске штам пе у Угар ској 
1791–1914, 367–381.

25 Срб ски на род, бр. 2, 4. ок то бар 1869.

26 Ми ле тић је пре то га, за Бо жић, на пи сао чла нак под на зи вом Хри стос се ро ди да нас осло бо ди, у 
ко ме је же сто ко на пао цр кву, ис ти чу ћи да је Бог ство рио сло бод не и јед на ке љу де, а да нас је рар хи ја 
се ди на пре сто ли ма, кру на ма се укра ша ва, по ве зу је се са др жав ним вла сти ма, Хри стос се ро ди да нас 
осло бо ди! С. Ми ле тић, Са бра ни спи си, II/2, 373–375; Срб ски на род, бр. 16, 15. фе бру ар 1870.

27 „Смрт па три јар ха Ма ши ре ви ћа  пре се кла је Гор ди јев чвор ко ји су он и вла сто љуп ци око ње
га на чи ни ли, јер умре ти у бор би са на ро дом је те шка и ужа сна ствар. Без об зи ра што је на Са бо ру 
1864–1865. до зво лио да оп шти не би ра ју па ро хе, ипак се мо ра на гла си ти да са да пр во иде уре ђе ње 
на род ноцр кве не ауто но ми је, па он да ми тро по литпа три јарх. Жи вео на род и ско ра шњи на род ни 
Са бор!” (За ста ва, бр. 4, 11 ја ну ар 1870) У свом го во ру на па ра сто су па три јар ху Ма ши ре ви ћу, вла ди ка 
па крач ки Ни ка нор Гру јић је ис та као да се упо ко јио ве ли ки и пра вед ни Ср бин, ко ји је пу но учи нио за 
цр кву и на род у вре ме ну ко је се мо же по ре ди ти са би блиј ским. У сво јим успо ме на ма вла ди ка Гру јић 
је ипак био кри тич ни ји сма тра ју ћи да су иза Ма ши ре ви ћа оста ли про бле ми, де мо ра ли са но све штен
ство, ко је је оста ло без ди сци пли не и ика вог ре да. Н. Гру јић, Цр кве не бе се де, Срем ски Кар лов ци, 2009, 
214–220; Н. Гру јић, Ав то би о гра фи ја, 142.
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ла зи да се иза бе ре но ви днев ни ред и по слов ник, а тек та да сле ди но ви из бор
ни кон грес ко ји ће иза бра ти па три јар ха. Упра во тај но ви по слов ни ред мо ра 
да утвр ди пре у стро је ње са бо ра, од но сно да уста но ви но ва пра ви ла за из бор. 
По сле то га до ла зе на ред нај хит ни је став ке у ауто но ми ји. При ме ра ра ди, то 
су: снаб де ва ње све штен ства, шко ла, фон до ва, ма на сти ра, а ка да се па три јарх 
иза бе ре по но вом ре ду и по рет ку, ства ри ће у пот пу но сти би ти скро је не по на
род ној ме ри. Уред ни штво сма тра да уко ли ко се кре не дру гим пу тем, ства ри ће 
се и да ље ком пли ко ва ти, а ауто но ми ја ру ши ти до пот пу ног сло ма.28 Ли бе ра ли 
су и да ље за го ва ра ли те зу да је рар хи ја жи ви од зло у по тре ба и да не по врат но 
ква ри шан се за раз вој срп ског школ ства и срп ске сло бо до ум не ми сли у Мо
нар хи ји. У при лог им је ишла чи ње ни ца да је на са хра ни па три јар ха Са му и ла 
од вла ди ка био са мо гор њо кар ло вач ки Лу ки јан Ни ко ла је вић. Са мо опе ло је 
про те кло без ика квог ре да, а све штен ство и мо на штво ни је би ло за сту пље но 
у ве ли кој ме ри.29 

Па ра лел но са рас пра ва ма о но вом срп ском цр кве нона род ном са бо ру те кле 
су сед ни це Угар ском са бо ра, ко је су све до чи ле о ја сној по ли ти ци при ти ска на 
не ма ђа ре, ко ју је Вла да спро во ди ла у пу ној ме ри. Би ло ка кав по ку шај срп ских 
или ру мун ских по сла ни ка да ак ту е ли зу ју или по ме ну по бољ ша ње по ло жа ја 
на род но сти, сма тран је ата ком на др жав ну це ло ви тост Угар ске.30 У та квим 
усло ви ма вр ше не су при пре ме и пре го во ри око са зи ва ња цр кве нона род ног са
бо ра. та ко је да на 28. фе бру а ра 1870. одр жа на кон фе рен ци ја На род не странке 

28 За ста ва, бр. 4, 11. ја ну ар 1870. 

29 Исто.

30 На сед ни ца ма угар ског са бо ра рас пра вља ло се при ме ра ра ди, тих да на, о до та ци ја ма Вла де за 
кул тур не ин сти ту ци је, на пр вом ме сту за На ци о нал но по зо ри ште. Упра во ова рас пра ва нај бо ље осли
ка ва ре ал но ста ње ства ри и став Вла де пре ма на род но сном пи та њу. Пред лог ру мун ског по сла ни ка 
Алек сан дра Бор леа да се осну је ру мун ско на ци о нал но по зо ри ште на и ла зи на же сток от пор ве ли ког 
де ла ма ђар ских по сла ни ка. Јо сиф Хо до ши сма тра да је Бор ле ов пред лог на уштрб рав но прав но сти 
(од но сно да Ма ђа ре до во ди у не рав но пра ван по ло жај). ти са је го во рио о то ме да Ма ђа ри не те же су
пре ма ци ји или до ми на ци ји, али да је Угар ска зе мља, ко ја но си пе чат угар ске на род но сти, јер су због 
бро ја ста нов ни ка, про све те и исто риј ске уло ге Ма ђа ри нај знат ни ји др жав ни еле ме нат у Угар ској. 
Бе ла Ма ри ја ши на по ми ње  ка ко је Угар ска је дин стве на др жа ва, што зна чи да се не по ста вља пи та ње 
на род но сти, јер ни јед на на род ност се би не сме при сва ја ти ег зи стен ци ју дру ге на род но сти. Став ма
ђар ских по сла ни ка био је не дво сми слен, Ма ђар ска др жва при па да ма ђар ском по ли тич ком на ро ду. 
На род но сти има ју пра во на кул тур ну и вер ску ауто но ми ју, али и то пи та ње ни је про шло без тр ве ња, 
по што су по сла ни ци ве ћи не би ли за сма ње ње суб вен ци ја цр ква ма уз те зу да се др жа ва мо ра што ја че 
раз дво ји ти од вер ског пи та ња. За ни мљив је због то га по глед Вла де и на суб вен ци је ко је су пред ви ђе
не за цр кве не за јед ни це у Угар ској. Ста ње је би ло сле де ће: Гр кока то ли ци су до би ли 99 000 фо рин ти, 
65 000 пра во слав ци, Је вре ји 5 000. Пал Ња ри је у свом го во ру на га ла сио да је иде ал др жа ве да цр ква 
бу де одво је на од ње, од но сно да не при ма суб вен ци је. Ми ни стар етвеш до да је да је нај бо ље уко ли ко 
др жа ва иг но ри ше цр кве ни си стем, на гла ша ва ју ћи да др жа ва мо ра да утвр ди пра во ста ње ства ри јер 
ако не ка цр ква не ма нов ца за из др жа ва ње, он да је у ре ду да се по де ле суб вен ци је, ег зи стен ци је ра ди. 
Ко ло ман ти са је на по ме нуо да се цр ква што пре мо ра од во ји ти од др жав ног фи нан си ра ња. По ста вља 
се пи та ње: ако др жа ва ин си сти ра да на род но сти има ју мо гућ но сти за вер ску сло бо ду, а по том ин си
сти ра на уки да њу суб вен ци ја за цр кве, да ли је рав но прав ност оста ла са мо сло во на па пи ру?  Ви де ти: 
За ста ва, бр. 23–24, 26. фе бру ар–1. март 1870.
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у Но вом Са ду, под пред сед ни штвом Јо ва на Су бо ти ћа, са те мом стра те ги је ове 
по ли тич ке гру па ци је за пред сто је ћи са бор.  До не те су сле де ће од лу ке: да се 
де пу та ци ја по сла ни ка упу ти за јед но са Ад ми ни стра то ром и из деј ству је код 
Вла де са зи ва ње, да се са бор са ста не сре ди ном ма ја, по том да се нај пре из ра ди 
но во устрој ство и са ста ви днев ни ред. На кра ју до ла зи из бор но вог ми тро по
ли тапа три јар ха, по но вом устрој ству са бо ра. иза бран је глав ни Од бор, ко ји 
је имао за да так да при пре ми са бор ске рад ње: Јо ван Су бо тић, Све то зар Ми ле
тић, Ла за Ко стић, Сте ван Па вло вић и Ва са Ђур ђе вић.31 Вла ди мир Јо ва но вић је 
бе се дио о то ме да ни ко не ма ве ћа пра ва од на ро да, јер су на род на пра ва кр вљу 
за пе ча ће на, на род је већ жу стро про те ство вао про тив рас пу шта ња про шлог 
са бо ра, те се мо ра и вла да упо зо ри ти да не сме кр ши ти пра ва сво јих гра ђа
на. Не сме се за бо ра ви ти по да так, на ста вио је Јо ва но вић, да Ад ми ни стра то ра 
име ну је Вла да, он је њен чи нов ник, а па три јар ха би ра на род. Обра ти ти се Ад
ми ни стра то ру, зна чи ди рект но по зи ва ти Вла ду да се ме ша у на род на пи та ња. 
Ако пред сед ник Са бо ра умре, Јо ва но вић је на ста вио, пред сед ни штво се вра ћа 
Са бо ру. Сле де ће ва жно пи та ње од но си ло се на днев ни ред бу ду ћег Са бо ра. 
Су бо тић је за го ва рао те зу да се мо ра пр во до не ти устрој ство, па да се по сле 
то га при сту пи цр кве ним пи та њи ма. Вла ди мир Јо ва но вић је на по ме нуо да су 
на род ност и па три о ти зам ал фа и оме га по кре та и стран ке. Сва ки ро до љуб и 
па три о та су до бро до шли, али од на че ла на род но сти, ро до љу бља и па три о ти
зма не ма од сту па ња. Дух на ро да и на че ла сло бо де две су нај све ти је фор му ле за 
пра ву сло бод њач ку и на род њач ку стран ку.32 Де пу та ци ја на род них по сла ни ка 
је 16. мар та 1870. по се ти ла ад ми ни стра то ра Стој ко ви ћа, ко ји је из ја вио да се 
обра тио Вла ди ра ди са зи ва ња пре ки ну тог Са бо ра чим је по ста вљен на функ
ци ју, уз на по ме ну да оче ку је Вла дин од го вор, али и срп ско на род но је дин ство 
на са бо ру.33 У не ко ли ко бро је ва За ста ве Ми ле тић се уочи тзв. Ђур ђев дан ског 
са бо ра сво јим при ста ли ца ма обра тио тек сто ви ма ко ји су на го ве шта ва ли на
ступ ли бе ра ла и же сто ку бор бу про тив је рар хи је.34

31 За ста ва, бр. 25, 1. март 1870; Ј. Су бо тић, Ауто би о гра фи ја, део пе ти, 45–51.

32 Исто. Ни кон зер ва тив ци ни су би ли ван ових по ле ми ка. У Срб ском на ро ду је об ја вљен текст под 
на сло вом Шта хо ће са бор ска ма њи на? Не по сто ји ми тро по литпа три јарх, сто га се мо ра но ви са бор 
са зва ти, не ста ри, ко ји је не ка да био, ру ше ње ка но на и пра ви ла са мо иде на ште ту срп ској шко ли и 
ауто но ми ји, био је став је рар хи је. Срб ски на род, бр 21, 27. фе бру ар 1870.

33 За ста ва, бр. 32, 18. март 1870; Н. Пе тро вић, Све то зар Ми ле тић и На род на стран ка, Гра ђа, књ. 
2, 21–22. Вла да је сма тра ла да вла ди ка Стој ко вић има по др шку и углед сво јих вер ни ка и епи ско па та, 
те да је због то га лич ност по год на за Ад ми ни стра то ра Ми тро по ли је. Чак је у из ве шта ју ста ја ло да има 
ве ли ке шан се да бу де иза бран за па три јар ха.

34 Мо ра се рас пра вља ти о кључ ним пи та њи ма (Фи нан сиј ским): до та ци ја све штен ства, до та ци ја 
ар хи је ре ја, упра ва над имо ви ном ми тро по ли је, пи та ње оп шти на и на чи на гла са ња у њи ма, о шко ла ма 
и кон зи сто ри ја ма, пи сао је во ђа ли бе ра ла. (За ста ва, бр 43–44, 15–17. април 1869.) Кон зер ва тив ци су 
има ли са свим су прот но гле ди ште, са на гла ском на чи ње ни ци да је цр ква у опа сно сти од ми ле ти ће ва ца 
и њи хо вих по ку ша ја да уки ну ве ков ни по ре дак цр кве: Мо ра се на Са бо ру бра ни ти епи ско пат, мо ра 
се бра ни ти је рар хи ја и ње но до сто јан ство од ру ше ња и по ни же ња. Ако се усво ји устрој ство, ко је ће 
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Са бор је отво рен 23. апри ла / 5. ма ја 1870. Де ле га ци ја на че лу са Јо ва ном 
Су бо ти ћем и Гер ма ном Ан ђе ли ћем оти шла је по ад ми ни стра то ра. У са мом 
го во ру ад ми ни стра тор епи коп бу дим ски Ар се ни је Стој ко вић апе ло вао је на 
је дин ство ме ђу Ср би ма, пре ва зи ла же ње раз ми ри ца, стр пље ње, су зби ја ње мр
жње и не по ве ре ња, а као глав ни за да так је по ме нуо но во устрој ство са бо ра и 
по моћ срп ској шко ли и цр кви. Ми ле тић је дао пред лог да се про ду же са бор ске 
сед ни це под пред сед ни штвом вла ди ке Стој ко ви ћа, као што је Од бор од лу чио. 
Од стра не ми ни стар ства је сти гао до пис да се сед ни це про ду же на ме сту где 
је рас пу штен Са бор из 1869.  На ста вак Сед ни це, као и за се да ње дру гог да на 
про те кло је у ве ри фи ка ци ји ман да та по сла ни ка и при мед ба ма ко је су би ле 
ве за не за из бор по је ди них за ступ ни ка.35 На по чет ку  тре ћег да на са бо ро ва ња 
(Сед ни ца, бр. 20, 4/ 16 мај) Све то зар Ми ле тић, као пред сед ник Од бо ра, чи та 
пред лог за но во Устрој ство са бо ра у 26 та ча ка. ис ти чу се у пр ви план пред ло зи 
да епар хиј ске скуп шти не би ра ју епи ско пе, по том да се све штен ство ви ше не 
мо же би ра ти као по себ на ка ста, већ са свим по сла ни ци ма, а да се на ро ду да 
сло бо да да би ра све ште ни ке рав но прав но као и на род не по сла ни ке. Ми ле тић 
је та ко ђе у име са бор ске ве ћи не тач ку по тач ку ана ли зи рао и чи тао ли бе рал
ски пред лог.

Устрој ство Са бо ра гла си: 
Сте че на пра ва по за кон ском члан ку 27 из 1790. и 9 из 1868. у оп се гу и окви

ру срп ске пра во слав не цр кве
Срп ски на род ни са бор је ор ган у окви ру срп ске пра во слав не цр кве, у гра

ни ца ма др жав них за ко на, ко ји са мо стал но уре ђу је за ко не, рас пра вља, над гле
да, из вру шу је по сло ве, ко ји се ти чу ауто но ми је, цр кве, шко ле и про све те, на
став них и до бро твор них фон до ва и срп ских цр кве нона род них до ба ра. Са бор 
об у хва та и уре ђе ње епар хи ја и из бор ми тро по ли тапа три ја ра ха и епи ско па. 

Са бор се са сто ји од лич них и иза бра них чла но ва. Лич ни чла но ви су они 
ко ји на осно ву свог по ло жа ја и до сто јан ства има ју ме сто у са бо ру, а иза бра ни 
чла но ви су они ко је би ра ју пред став ни ци на ро да на из бо ри ма.

Лич не чла но ве би ра ју па три јарх и вла ди ке
иза бра них чла но ва има 75. Све ште нич ки ста леж има 25, а све тов ни 50 

по сла ни ка. 
Све штен ство се би ра за са бор без раз ли ке кли ра за ступ ни ка (у сми слу зва

ња). У Кар ло вач кој ди је це зи се би ра 5 по сла ни ка, Бач кој 3, Бу дим ској 1, те ми
швар ској 4, Вр шач кој 4, Па крач кој 3, Гор њо Кар ло вач кој 5.

до зво ли ти да не ка ли ца за у зму ме ста ко ја им не при па да ју, та кав по тез мо же има ти до ста по сле ди ца 
по цр кву, шко лу и ауто но ми ју. Срб ски на род, бр. 44, 26. април 1870.

35 По ми шље њу де ла по сла ни ка власт у Сре му на нај бе зоч ни ји на чин га зи све што је срп ско, док 
про та Урош Ми лу ти но вић твр ди да ни је би ло го ре упра ве у Сре му у по след њих 40 го ди на. Про та 
Бран ко вић и Ла за Ко стић до да ју да су жан дар ми и пан ду ри ста ја ли на вра ти ма би рач ких ме ста и не
ким гла са чи ма до пу шта ли да уђу, а не ке су те ра ли са вра та. 
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Све тов ни ред, би ра за ступ ни ке на сле де ћи на чин: Кар ло вач ка ди је це за 7, 
Бач ка 1, те ми швар ска 8, Вр шач ка 8, Па крач ка 5, Гор њо кар ло вач ка 5.

из бор не сре зо ве од ре ђу је пред са бор ска ко ми си ја. 
По сла ни ци све ште нич ког и све тов ног ста ле жа би ра ју се на три го ди не. 
Са бор се са ста је ре дов но, сва ке тре ће го ди не у ма ју, или ван ред но ка да је 

нео п ход но.
Са бор се са зи ва по од лу ци иза бра ног Са бор ског од бо ра, по прет ход ној 

при ја ви Цар ском ве ли чан ству пу тем ми тро по ли тапа три јар ха, од но сно, пред
сед ни ка Са бор ског од бо ра у ко ли ко не ма па три јар ха. 

На пут ци би ра ча не ма ју ве зе са по сла ни ци ма.
Члан са бо ра мо же би ти сва ки пу но лет ни Ср бин, члан ми тро по ли је, са 24 

го ди не, ко ји зна чи та ти и пи са ти и да га не из др жа ва ју ро ди те љи или ста ра те
љи би ло ко је вр сте, а да при том ни је кри вич но го њен или ка жња ван.

Са бор има два пред сед ни ка. Је дан је по до сто јан ству, дру ги по из бо ру. По 
до сто јан ству то је срп ски па три јарх или нај ста ри ји вла ди ка, по из бо ру је то 
по сла ни ка ко га иза бе ре са бор ска ве ћи на. Пред сед ник по до сто јан ству отва ра 
и за тва ра Са бор, пред се да ва све ча ним сед ни ца ма и са бор ским док се са бор 
не за поч не рад у пу ном са ста ву. Свим дру гим сед ни ца ма упра вља иза бра ни 
пред сед ник. 

За са бор ске по тре бе би ра ју се два пот пред сед ни ка.
Ка да се би ра ми тро по лит – па три јарх, пред се да ва нај ста ри ји епи скоп до 

из бо ра ми тро по ли та.
Па три јарх се би ра тај ним гла са њем де ље њем ли сти ћа, а по сла ни ци упи су ју 

име епи ско па ко га же ле да иза бе ру. Пре кра ја гла са ња са бор би ра од бор од 5 
чла но ва, ко ји као ко ми си ја са ку пља па пи ре, за тим кон ста ту је да ли је гла са ње 
ус пе ло, ако ни је, по на вља гла са ње, по том уко ли ко је гла са ње успе шно, са би ра 
гла со ве и да је пред сед ни ку да про чи та ре зул тат. 

Ми тро по лит – па три јарх по ста је кан ди дат ко ји до би је нај ви ше гла со ва. У 
слу ча ју да пр ви дан гла са ња ни је дан кан ди дат не до би је ве ћи ну, да ље се по
сту па на сле де ћи на чин: ако су у пи та њу два кан ди да та, на ис тој сед ни ци се 
по на вља гла са ње, са на по ме ном да се глас пред сед ни ка бро ји као 2 гла са. та ко 
се би ра из ме ђу два кан ди да та све док је дан не до би је по треб ну нат по ло вич ну 
ве ћи ну. Мо же се до го ди ти да има ви ше кан ди да та, та да дво ји ца са нај ве ћим 
бро јем гла со ва од ла зе у сле де ћи круг и па три јарх се би ра нат по ло вич ном ве
ћи ном. 

На исти на чин се би ра ју и вла ди ке.
Са бор од ре ђу је по слов ник.
Са бор ске од лу ке по ста ју за ко ном ка да се од но се: на пра ва кру не или др жа

ве, ка да их кру на по твр ди, по ис те ку 30 да на од мо мен та ка да су са оп ште ни 
вла ди, а вла да не учи ни ни шта (ни ти по твр ди, ни ти по ни шти), 

Са бор ске од лу ке вла да не мо же јед но стра но да по ни шти.
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иза бра ни чла но ви до би ја ју днев ни це, на на чин ко ји од ре ди са бор, ис пла ту 
вр ши упра ва на род них фон до ва.

Са бор ме ђу сво јим чла но ви ма би ра чла но ве, ко ји ће над гле да ти спро во ђе ње 
са бор ских од лу ка и вр ши ти кон тро лу са бор ских ор га на. Овај од бор се са сто ји 
од 9 чла но ва и то 5 све тов них, 3 ду хов на и пред сед ни ка са бо ра. 

Овај од бор је ду жан да се са ста је на сва ка три ме се ца и над гле да и кон тро
ли ше про пи са не по сло ве.

Чла но ви од бо ра има ју пла ће не днев ни це и тро шко ве пу та.
Ме сто са стан ка Од бо ра је Но ви Сад.36

По сле чи та ња пред ло га Устрој ства по че ле су кон су лат ци је око са ме са бор
ске де ба те.37 На 22 сед ни ци, 11. ма ја, отво ре на је јед на од нај ва жни јих рас пра
ва у по ли тич ком жи во ту пре ча на у дру гој по ло ви ни 19 ве ка. Пр ви је го во
рио Све то зар Ми ле тић. У ду гом обра ћа њу при сут ни ма из нео је сво је ви ђе ње 
пред ло га устрој ства и дао у све тлу сво је по ли тич ке иде о ло ги је ми шље ње о 
нај кон тро верз ни јим тач ка ма. Од бор ко ји је са ста вљао пред лог узео је у об зир 
на са мом по чет ку све тра ди ци о нал не и већ по сто је ће оби ча је ко ји су осно ва 
срп ског за кон ског по ло жа ја, сто га се са бор мо ра пре тво ри ти из ста ле шког у 
оп ште на род но пред став нич ко те ло, а то се мо же са мо ње го вом пот пу ном ре
ор га ни за ци јом и но вим устрој ством. Од бор је сма трао да се Дал ма ци ја, иако 
у њој жи ве Ср би, не мо же об у хва ти ти устрој ством јер ни је део Ми тро по ли је. 
Број по сла ни ка је утвр ђен на 75. Део чла но ва од бо ра се за ла гао да се рас пи
шу оп шти из бо ри за по сла ни ке без об зи ра на ста леж, али је пре о вла да лао 
ми шље ње да се све ште ни ци ипак би ра ју по себ но, али не у бро ју као до са да. 
ипак са бор во ди ра чу на у ве ли кој ме ри о цр кве ној имо ви ни и цр кве ним по
сло ви ма. Број све ште ни ка је де фи ни сан на 25. Мо на си не мо гу до би ти ме сто 
на са бо ру, по што све ште ни ци бо ље по зна ју на род и са на ро дом жи ве. Са бор 
се би ра на три го ди не. Од бор се тру дио да са чу ва до сто јан ство па три јар ха и 
епи ско па та, кроз пред сед нич ку (по ча сну функ ци ју). По што са бор би ра ми
тро по ли та, ја сно је од ре ђе на про це ду ра, јер се је ди но на тај на чин мо гу из бе ћи 
су ко би из про шло сти, a исто та ко на род (са бор) би ра сво је вла ди ке. Ако са бор 
би ра па три јар ха, због че га не мо же да би ра и сво је епи ско пе. У су прот ном, 
на ро ду је на мет нут ок тро и сан из бор вла ди ка за па три јар ха, а то је при лич но 
су жа ва ње сло бо де из бо ра, на гла сио је во ђа ли бе ра ла. Не ка да се на апо стол ски 

36 За ста ва, бр. 52, 6. мај 1870; Ј. Су бо тић, Ауто би о гра фи ја, део пе ти, 64–65.

37 Кон зер ва тив ци су од мах кре ну ли у ак ци ју про тив би ло ка квог по ле ми са ња о но вом устрој ству. 
На гла сак је био на по дат ку да кроз цео пред лог кључ на иде ја ми ле ти ће ва ца је сте да у сво је ру ке пре у
зму цр кве ну имо ви ну. По да так да је на чин из бо ра па три јар ха тек 16–17 тач ка устрој ства, раз гне вио је 
епи ско пат. Срб ски на род је пре нео: У Аустро Угар ској је је ди но све то исто риј ско пра во, а где се за сни ва 
срп ско исто риј ско пра во ако не на са бо ри ма и устрој ству цр кве. Зар је па три јарх па јац ко ји слу жи за 
отва ра ње и за тва ра ње са бо ра, а пред ла жу да цен тар са бо ра пре се ле у Но ви Сад, ме ђу хон ве де? О др
жав но прав ном по ло жа ју Ср ба се рас пра вља ти не мо же, а та не серћ на го спо да са мо же ле да се до мог ну 
цр кве нона род них фон до ва! Срб ски на род, бр 48–49, 6–8.  мај 1870.
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на чин би рао епи скоп, та ко да не ма ка нон ских пре пре ка. Ка да се има на уму 
да епи ско пи ни су са мо упра вља чи епар хи ја ма, он да се мо ра ин си сти ра ти на 
по дат ку да на род мо ра се би би ра ти вла ди ке на са бо ру, док се не кон сти ту и ше 
и не за жи ви ин сти ту ци ја епар хиј ских скуп шти на, ко ја ће у пу ној ме ри сим
бо ли са ти на род ну сло бо ду. Пред ло же но је фор ми ра ње Са бор ског од бо ра као 
из вр шног ор га на, ко ји би оба вљао све те ку ће по сло ве до ре дов ног са зи ва сва ке 
тре ће го ди не. Но ви Сад је пред ло жен као ме сто цен тра са бор ских ак тив но сти, 
за кљу чио је Ми ле тић.38 

У на став ку овог го во ра ли бе рал ски пр вак је до дао да При ви ле ги је гла се на 
ар хи пе пи ско па и цео срп ски на род, да оне го во ре о сло бод ном из бо ру ар хи е
пи ско па, а не о уну тра шњем устрој ству са бо ра јер је 1790. по твр ђе но на че ло да 
се при ви ле ги је по шту ју на др жав ном ни воу, ако не ру ше ин те гри тет др жа ве. 
За кон из 1868. га ран ту је ауто но ми ју. Код ка то ли ка по сто ји ин сти ту ци ја га ли
кан ске цр кве, а код Ср ба је цр ква исто та ко по ве за на са на ро дом. У дру гим 
пра во слав ним зе мља ма, Ру си ји, Грч кој, Ру му ни ји, вла дар има ин ге рен ци је ко је 
се ди рект но од но се на цр кве не по сло ве, док си нод има пра ва са мо у ду хов ним 
ства ри ма. Си нод код Ср ба ни је у сво јој са мо стал ној др жа ви, та ко да се увек 
мо же оче ки ва ти уплив стра не вла сти у цр кве не по сло ве. Ви со ко све штен ство 
је под ди рект ним упли вом вла ди не ин тер вен ци је, та ко да је пред ло же на фор ма 
да Са бор би ра вла ди ке, бе се дио је Ми ле тић. Ло гич но из то га до ла зи по да так да 
па ро си не мо гу по пра ви лу би ти пред сед ни ци цр кве них оп шти на. еван ге ли ци 
и лу те ра ни са ми би ра ју сво је по сла ни ке, чак и при мас Угар ске до зво ља ва по
де лу све тов них и ду хов них по сло ва. Не мо же се до зво ли ти по де ла по лапо ла, 
јер је у том слу ча ју кли ру по тре бан са мо је дан глас да све ра ди по сво јој лич ној 
во љи и да оп ште ин те ре се ста ви ис под сво јих лич них ин те ре са. На тај на чин 
све ште ни ци мо гу са ми се би да од ре де пла ту и да жи ве бо ље од дру гих, а чи ни 
ми се да је то је дан од раз ло га овог пред ло га, кон ста то вао је Ми ле тић.39 

Реч о устрој ству имао је и вла ди ка бу дим ски и Ад ми ни стра тор ми тро по ли је 
Ар се ни је Стој ко вић.40 Пред мет рас пра ве је ва жан и те жак, у пи та њу је срп

38 Вла ди ка Ни ка нор Гру јић упра во из про чи та них та ча ка за кљу чу је да не мо же гла са ти за пред лог. 
Уста но ви па три јар ши је при па да ју од ре ђе на пра ва ко ја су за ко ном за га ран то ва на, то је нео бо ри во и 
не до пу сти во за рас пра ву. Ми ле тић и Су бо тић су из под му клог ча со то љу бља и сла во љу бља по ди гли 
хај ку на све штен ство, на вер ни ке и цр кву, уз на ме та ње ла и ци зи ра ња свих цр кве них по сло ва. Јо ван 
Су бо тић је пре ма тврд ња ма Ни ка но ра Гру ји ћа ре као: Ми ће мо ва ше ка но не под ку пус! Н. Гру јић, Ав
то би о гра фи ја, 144.

39 За ста ва, бр. 57, 17. мај 1870. 

40 Кон зер ва тив ци су на ро чи то кив ни би ли на вла ди ку Стој ко ви ћа. Он је име но ван за Ми ле ти ће вог 
по ма га ча и по слу шни ка про тив ни ка цр кве. За ме ра но му је што је до зво лио на ста вак ра да са бо ра, а не 
са зи ва ње но вог, од но сно због че га је до зво лио рас пра ву о устрој ству без прет ход ног из бо ра па три
јар ха. Ад ми ни стра тор је кле ве тан као из дај ник пра во сла вља, а Ми ле ти ћу (ко ји је на зи ван но во сад ски 
га лам џи ја) иро нич но је при пи са на иде ја да же ли Јо ва на Су бо ти ћа да иза бе ре за па три јар ха. (Срб ски 
на род, бр. 57–59, 27–29. мај 1870.) Са дру ге стра не, ли бе ра ли су има ли ре чи хва ле за вла ди ку Стој ко ви
ћа. Сма тра ли су га за раз бо ри тог и му дрог чо ве ка, до сто јан стве ног, скло ног ком про ми су. Објек ти ван, 
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ска цр ква, шко ла и про све та. Са бор се одр жа ва у окри љу цр кве, али је у исто 
вре ме и на род ни, у устрој ству са бо ра се мо ра обра ти ти па жња и на цр кве на 
пра ва, али се што се на ро да ти че мо ра др жа ти већ по сто је ћих пра ви ла. Цр ква 
жи ви по сво јим ка но ни ма и пра ви ли ма све тих ота ца па је те шко спро ве сти у 
де ло не ке за ми сли ко је су у не скла ду са цр кве ним пра ви ли ма и ти чу се цр кве, 
а да при то ме та иста пра ви ла по др жи са ма цр ква. Што се ти че на ро да срп ског, 
осно ва све га су срп ске при ви ле ги је, ко је су до би је не од Ца ре ва Аустри је, а кр
вљу су по твр ђе не. епи ско пат у Ми тро по ли ји не мо же да се са гла си са мно гим 
тач ка ма пред ло га. Све та је за кле тва ко ју има сва ки вла ди ка да чу ва, шти ти 
и уна пре ђу је сво ју цр кву и сво је ста до. Пред лог у мно гим тач ка ма ди рект но 
до ла зи у ко ли зи ју са цр кве ним нор ма ма, та ко да је пред лог епи ско па та да се 
не ке тач ке из ме не, па се он да мо же пред лог до не ти и јед но гла сно. епи ско пат 
не мо же одо бри ти су жа ва ње сво јих лич них пра ва, за ку чио је Стој ко вић.

Ка да је за по че ла де ба та, пр ва тач ка – на зив са бо ра од мах је би ла спор на. 
Ми ле тић је пред ла гао на зив На род ни са бор. Овај на зив по ти че од ра ни јих 
вре ме на, јер је сто ја ло срп ски на род ни са бор или Illyrischer Na ti o nal con gress, 
ser bischer na ti o nal con gress, што зна чи да се не мо же од сту пи ти од та квог на че ла, 
не сто ји при мед ба да се на та кав на чин не по шту ју или ру ше др жав ни за ко ни, 
већ јед но став но да вла да мо ра да чу је и ува жи глас на ро да.41 те о дор Ман дић 
је пред ла гао да на зив бу де Срп ски цр кве нона род ни са бор, ко ји је сво је вољ но 
усво јио Са бор из 1865, а та ко сто ји и у 9. за кон ском члан ку из 1868. Вла ди ка 
Ни ка нор Гру јић је, од го ва ра ју ћи Ми ле ти ћу око те зе да са бор мо ра во ди ти 
ра чу на о по ли тич кој сва ко дне ви ци, ре као да са бор мо же рас пра вља ти са мо о 
цр кве ним и школ ским по сло ви ма. Срп ски на род се из тог раз ло га и за ва дио 
са дру гим на ро ди ма, јер ни је би ло му дро сти да се за ста не на цр кви и шко ли, 
као што уоста лом на ла же и за кон, сма трао је Гру јић.42 Све то зар Ми ле тић је 

ко рек тан и не при стра стан епи скоп, ко ји је сво јим др жа њем омо гу ћио пра ви лан рад са бо ра, пи сао је 
Јо ван Су бо тић. те о дор Сте фа но вић Ви лов ски се се ћао вла ди ке Ар се ни ја Стој ко ви ћа као чо ве ка пу
ног до сто јан ства ко ји се на шао из ме ђу две ва тре, а ка сни је, по што је по ку шао да на ђе ком про мис и 
мир но ре ше ње, Вла да је сма тра ла да ни је био до вољ но ло ја лан, па сто га ни је до зво ли ла ње гов из бор за 
па три јар ха. На род га је истин ски во лео и по што вао, за кљу чио је Ви лов ски. т. Сте фа но вић Ви лов ски, 
Мо је ус по ме не, Бе о град, 1988, 447–454; Ј. Су бо тић, Ауто би о гра фи ја, део пе ти, 80–82.

41 Све то зар Ми ле тић је лич но твр дио да су ис по што ва ни сви оби ча ји и на че ла ко ја су тра ди ци о
нал на у срп ском на ро ду, али да су са о бра же на са ду хом вре ме на и да су у скла ду за за кон ском нор мом. 
Вла да ру се мо ра обра ти ти јер се не мо же до пу сти ти сво ђе ње са бо ра на са мо цр кве на пи та ња. Од но сно, 
вла дар мо ра да про ме ни за кон ску осно ву овог де ла срп ских при ви ле ги ја.

42 Вла ди ка Ни ка нор Гру јић пред ла же да се из тек ста из ба це сви де та љи ко ји ни су за кон ски санк ци
о ни са ни у пот пу но сти. Цр кве ни те мељ је је ди ни ујем чен и га ран то ван и он мо же би ти од у зет. При ви
ле ги је ни ка да ни су би ле за га ран то ва не за ко ни ма у пот пу но сти и ни ка да ни су у це ло сти при ме ње не. 
За кон ски члан ци из 1790–1791. го во ре о то ме да вла дар има од ре ђе не ин гер нци је у сми слу цр кве них, 
про свет них и школ ских ин сти ту ци ја, што је уни ште но за кон ским члан ком 9 из 1868. Шта ако се де си 
да за 3 го ди не ма ђар ски са бор уки не и овај члан? из тог раз ло га пред ла же да се за о би ђе би ло шта, у 
сми слу по ми ња ња ауто но ми је и нео д ре ђе них за кон ских пра ва, ко ја мо гу би ти по губ на, већ да се на 
цр кве ним осно ва ма гра де ин сти ту ци је и пра ви штит на ро ду. Цр ква срп ска је оја ча ла и на пре до ва ла, 
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бе се дио о ва жно сти пр вог чла на као нај бит ни јег у це лој са бор ској рас пра ви 
(24. сед ни ца, 13/25. мај 1870). Ни је тач но да је Од бор на би ло ко ји на чин на ру
шио не ко од пра ва и све тих ка но на сво је цр кве, упра во је обр ну то он је ра дио 
у скла ду са цр кве ним пра ви ли ма. Не ћу да се упу штам у то шта је цр ква, не го 
се мо ра са гле да ти шта цр ква има! Осно ва цр кве је њен мо рал, за тим све те 
тај не и об ре ди, а тре ће ка нон ско пра во и те ри о три јал ни оп сег. Ка нон ско пра во 
спа да у де ло круг ра да Ва се љен ског са бо ра или по ме сног цр кве ног са бо ра, на род ни 
са бор не ма у том слу ча ју ни ка ква пра ва.  На род има пра ва у пи та њи ма ју рис
дик ци је сво је је рар хи је, твр дио је Ми ле тић. При ме ра ра ди, од но си ве за ни са 
брач не пар ни це. За кон и мо рал се мо ра ју по што ва ти. Али са дру ге стра не са бор 
мо ра има ти уви ђај у по ста вља ње ли ца ко ја од лу чу ју у цр кве ној ад ми ни стра
ци ји. Ва се љен ски Са бо ри на пра ви ли су устрој ство све те цр кве, али би ра ње 
епи ско па и ми тро по ли та је пра во на ро да. У пр ва три ве ка на род је по ста вљао 
и би рао епи ско пе, о че му је пи сао и Јо ван Зо на ра: град ски пред став ни ци су 
се са ста ја ли на скуп шти на ма, и пру жа ли ру ке на кан ди да та ко га су би ра ли за 
епи ско па, оту да и на ста је на зив ру ко по ло же ње.43 У 4. ка но ну Ни кеј ског са бо ра, 

да се не мо ра бо ја ти рим ске цр кве, а са дру ге стра не др жав не вла сти се не ће ме ша ти у стро го цр кве не 
по сло ве! Ни ка нор Гру јић, твр ди да је пи та ње При ви ле ги ја у ства ри би ло кључ но за не са зи ва ње Са бо
ра, јер по зи ва ње на При ви ле ги је ни је би ло до вољ но да се по ауто ма ти зму са зо ве Са бор. За ко но да вац 
не ће до зво ли ти да се о не ким пи та њи ма рас пра вља, јер у сло ву за ко на сто ји – цр кве не и школ ске 
ства ри мо гу би ти на днев ном ре ду, али по ли тич ке не мо гу. та ко вла да мо же за кон ски да до не се од лу ку 
да не до зво ли одр жа ва ње Са бо ра, јер са бор ски по сла ни ци кр ше устав и за ко не! Срб ски на род, бр. 52, 
15. ма ја 1870.

43 По сво јој су шти ни, ова кав Ми ле ти ћев став о уче шћу ла и ка у упра вља њу цр квом био је је дан 
од основ них у ње го вој иде о ло ги ји у од но су на пра во слав ну цр кву. та ко ђе, ова кав став, ко ји је во дио 
ди рект ном ме ша њу све тов них ли ца у чи сто цр кве не по сло ве иза звао је ве ли ке про те сте је рар хи је и 
за по чео ви ше де це ниј ски су коб ове две гру па ци је. тра ди ци ја пра во слав не и хри шћан ске цр кве ипак 
сто ји дру га чи је од ту ма че ња ка но на по ли бе рал ском по и ма њу. ин сти ту ци ја епи ско па и од но са све
тов ња ка у цр кве ноли тур гиј ским по сло ви ма ни су од го ва ра ли тврд ња ма ми ле ти ће ва ца. На ро чи то је 
би ло про бле ма тич но по зи ва ње на ра но хри шћан ске тра ди ци је и по вра так из вор ним на че ли ма са мог 
хри шћан ства. Још је апо стол Па вле, у сво јим по сла ни ца ма Ко рин ћа ни ма, име но вао епи ско пе као 
сре ди ште цр кве ног и ли тур гиј ског (ев ха ри стиј ског) жи во та. Вер ни ци, све ште ни ци и епи скоп чи не 
сли ку Цр кве, ко ја је ду хов на за јед ни ца, пре ма уче њу све тих Ота ца, на ко је се че сто Ми ле тић по зи
вао. Ме ђу тим, вер ни ци се оку пља ју око епи ско па ко ји пред ста вља лик Хри ста на зе мљи. Су штин ски, 
по ме сну цр кву чи не два ва жна чи ни о ца. На род и клир. Код кли ра по сто ји ви ше ступ ње ва, ко ји су 
за ви сни од епи ско па и ду жни су да му се по ко ра ва ју. На род је та ко ђе ду жан да се по ко ра ва епи ско пу, 
али има пра во уче шћа у ва жним цр кве ним ства ри ма. Али уче шће на ро да у цр кве ним по сло ви ма је са 
ка рак те ром одо бра ва ња, а не прет по став ке. епи скоп је ду жан да од кли ра тра жи con si li um, а од на ро да 
са мо con sen sus. При из бо ру епи ско па мо гу уче ство ва ти и на род и кли ри ци, али из бор је пу но пра ван 
са мо уз уче шће дру гих епи ско па. У вре ме ну бу ђе ња на ци о нал не све сти и на ци о нал них пре по ро да 
цр ква се на шла у на ро чи то те шком по ло жа ју. Цр ква је на ци о на ли зам до жи вља ва ла као на ру ша ва ње 
бо го чо ве чан ске при ро де, због ис ти ца ња ин ди ви ду а ли зма (на ци о нал нопле мен ског). На Кон стан ти
но пољ ском са бо ру 1872. осу ђен је ет но фи ле ти зам јер је пред ста вљао ру ше ње је дин ства пра во слав них 
цр ка ва и спре ча вао цр кве да мо гу да ус по ста ве нор мал ну са рад њу. На ро чи то је осу ђен шо ви ни зам 
по је ди них цр ка ва. На тај на чин је по ку ша но да ље де ље ње пра во слав них цр ка ва и зло у по тре ба цр кве 
у на ци о нал нопо ли тич ке свр хе. Ми тро по лит пер гам ски Ј. Зи зју лас, Екле си о ло шке те ме, Но ви Сад, 
2001, 39–45; Ј. Зи зју лас, Је дин ство цр кве у све тој ев ха ри сти ји и епи ско пу у пр ва три ве ка, Но ви Сад, 
1997, 163–165; Х. Ја на рас, Исти на и је дин ство цр кве, Но ви Сад, 2004, 59–61.
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на ста вио је Ми ле тић, ста ја ло да уко ли ко не по сто ји мо гућ ност да при су ству је 
ми тро по лит, мо гу дво ји ца или тро ји ца да иза бе ру епи ско па, а да ми тро по лит 
по сле то га пи сме но по твр ди. Да нас се љу ди  ви ше ба ве ма те ри јал ним ства ри
ма, по ли ти ком, а не ре ли ги јом, па не тре ба сто га ус кра ти ти на ро ду пра во на 
уче шће у цр кве ним по сло ви ма. Ми же ли мо да вра ти мо пр во бит не хри шћан ске 
уста но ве. У Ср би ји, Грч кој и Ру му ни ји др жа ва има пра во да се ме ша у из бор 
кан ди да та. При ме ра ра ди, вла да ри тих зе ма ља су пра во слав ни, док у цар ској 
Ру си ји, ко ја је гла ни сто жер пра во сла вља, епи ско пи има ју вр ло ма ло ути ца ја, 
сем на ду хов не ства ри, баш као и у по ме ну тим зе мља ма. Шко ле су др жав
не ин сти ту ци је у тим зе мља ма, је ра хи ја мо же да има ути ца ја са мо на цр кве
не по сло ве. епи ско пат по ма же вла ду и обр ну то, те се на та кав на чин ства ра 
рав но те жа у функ ци о ни са њу све тов них и ду хов них ства ри. то ни је слу чај са 
срп ском ауто но ми јом у Мо нар хи ји, твр дио је во ђа ли бе ра ла. Епи ско пи гла са ју 
ви рил ним гла сом, има ју упли ва у др жав ну и са бор ску упра ву, за то се до дат но 
мо ра има ти га ран ци ја да они не ће би ти би ра ни ту ђим упли вом већ на род ним 
из бо ром. Не мо же се по ре ћи чи ње ни ца да је др жав на власт че сто ути ца ла на 
из бор ми тро по ли та и епи ско па, због то га је бит но да на род би ра епи ско пе. 
По што се жи вот Ср ба ве зу је за кон фе си ју, још је ва жни је да на род мо ра има ти 
ути ца ја на са став епи ско па та. При ме ра ра ди, ар хи е пи скоп Да ни ло у вре ме 
кра ља Ми лу ти на би ран је на на род ном са бо ру, по том и Јо а на ки је за па три
јар ха 1346. го ди не, би ран је на ве ли ком др жав ном са бо ру уз уче шће вла сте ле 
и на ро да, слич но сто ји за из бо ре и у сло ву Ду ша но вог за ко на. На исти на чин 
Ру му ни и да нас би ра ју вла ди ке. Епи ско пи се опет по зи ва ју на ка но не, али ни 
они са ми те ка но не у пот пу но сти не из вр ша ва ју. На во дим при мер Дал ма ци је, 
где се епи ко пи по ста вља ју ми мо ка но на, где се за из бор пи та ва ла да лац пре ко 
ко ме са ра. Или при ме ра ра ди, да се због пи јан ства или коц ке зба ци све ште ник 
или епи скоп, па се то не чи ни, или да се због да ва ња зај ма под ка ма ту та ко ђе 
зба ци епи скоп, па опет ни шта, за вр шио је сво је из ла га ње Све то зар Ми ле тић.44 

На сле де ћој сед ни ци (25. сед ни ца 14/26. ма ја 1870) по ста вље но је ва жно (у 
ма те ри јал ном сми слу кључ но пи та ње) имо ви не Ми тро по ли је и ње них фон до
ва. Све то зар Ми ле тић отва ра рас пра ву. Ма на стир ска до бра и фон до ви спа да
ју у де ло круг ра да са бо ра. Ма на стир ска имо ви на та ко ђе је на род на. У са мом 
ре скрип ту из 1868. сто ји да су и оп шти не и шко ле и цр кве вла сни ци до ба ра, 
што зна чи да је и на род вла сник. Вла ди ка Гру јић је био ми шље ња да се на тај 
на чин бри ше по след ња же ља осо ба ко је су фон до ве оста ви ле на упра ву ми
тро по ли ти ма и цр кви, јер је то осно ва сва ке фон да ци је. Ни је Са бор вла стан 
да упра вља фон до ви ма ко ји му те ста мен ти ма ни су оста вље ни, то је чи сто 
кр ше ње за ко на. Ако је те ке ли ји на или Бо жи ће ва или Ра ја чи ће ва фон да ци ја, 
он да но си њи хо во име, а не на род но или не ка ко дру га чи је, сма трао је епи скоп 
па крач ки. Не бри ше се на зив фон да, до да је Су бо тић, већ се уво ди кон тро ла 

44 За ста ва бр. 57–58, 17–19. мај 1870.



226 СРПСКе СтУДиЈе  II / SerbIan StudIeS II  

над фон до ви ма, ко је је рар хи ја зло у оп тре бља ва.45 Са бор је 1865 већ про гла сио 
ма на стир ска до бра за на род ноцр кве на до бра, па сто га не ма ви ше рас пра ве, 
се ћао се ка сни је Јо ван Су бо тић.46 

Да ље рас пра ва је во ђе на о чла ну устрој ства ко ји се од но си на оп сег и број 
епра хи ја, али и из бор епи ско па. Вла ди ка гор њо кар ло вач ки Лу ки јан Ни ко ла
је вић и ба рон Ра ја чић ин си сти ра ју да се при ме ни кла у зу ла да са бор мо ра ово 
пи та ње да уре ђу је у до го во ру са Си но дом. Са бор не мо же сам без вла ди ка уре
ђи ва ти оп сег и број епар хи ја, твр ди ли су епи ско пи.47 Са свим је био ло ги чан 
став је рар хи је у овом слу ча ју. Ли бе ра ли су ин си сти ра њем на ова квим чла но
ви ма устрој ства за и ста од у зи ма ли цр кви сва ку ин ге рен ци ју у соп стве ним, 
чи сто ка нон ским по сло ви ма. Не мо же се без кон сул та ци је Си но да ре ши ти та ко 
ва жно цр кве но пи та ње. Ни ка кав ка нон не по сто ји ко ји мо же оправ да ти ова
кво су же ње пра ва цр кве над соп стве ном ор га ни за ци јом, од но сно ди је це за ма, 
за бе ле жио је вла ди ка Ни ка нор Гру јић.48 Без до зво ле ми тро по ли та и епи ско па 
не мо же се ре ши ти ово ва жно цр кве но пи та ње.49 Све то зар Ми ле тић ни је био 
тог ми шље ња. Ако мо же пра во слав ни вла дар да од ре ди епар хи ју, због че га не 
мо же на род?  Ка но ни не по ми њу да Си нод од ре ђу је би ло шта ве за но за ди је
це зе. У тур ској је Ан ти о хиј ска па три јар ши ја за јед но са вла дом ре ше на да ис
це ди на ро ду сва ку сна гу, на 100.000 ду ша има 14 ми тро по ли та, зар се та ко сме 
до зво ли ти и код нас. Ко ће у бу ду ће да фи нан си ра то ли ке епи ско пе? Ако же ли 
не ка ва рош но вог епи ско па, не ка пре у зме фи нан си ра ње, гр мео је вођ ли бе ра ла.

На днев ном ре ду 26. сед ни це 15/27. ма ја 1870.  би ла је тач ка ко ја го во ри 
о из бо ру ми тро по ли та и епи ско па. У са бор ским рас пра ва ма би ла је јед на од 
нај жуч ни јих. епи ско пат је на ја вљи вао да не ће по пу сти ти ни пе даљ у овом ва
жном пи та њу по цр кве но устрој ство. Вла ди ка Лу ки јан Ни ко ла је вић је твр дио 
да Хри стос ни је оста вио пра ви ла за би ра ње еписк по па, да на род је сте ути цао, 
али то је био оби чај. Вре ме ном, ка ко се цр ква уста но ви ла као ин сти ту ци ја, Си
нод је по стао овла ште но те ло за из бор (4. и 6. члан Ни кеј ског са бо ра (пр вог), 
за тим 3. дру гог Ни кеј ског и 19. Ан ти о хиј ског).50 Опо зи ци ја Ни ко ла је ви ће вом 

45 За ста ва, бр. 61, 27. мај 1870.

46 Ј. Су бо тић, Ауто би о гра фи ја, део пе ти, 3–8.

47 За ста ва, бр. 61, 27. мај 1870.

48 Срб ски на род, бр. 56, 27. ма ја 1870.

49 За ста ва, бр. 62, 29. мај 1870.

50 Ова тач ка днев ног ре да та ко ђе је има ла ве ли ки зна чај по је рар хи ју. Уко ли ко све тов ња ци пре у зму 
во де ћу уло гу у из бо ру епи ско па, ру ши се и сам по ре дак Цр кве. Вла ди ке су раз ми шља ле о то ме, да их 
у ро ку од не ко ли ко го ди на са бор ска ве ћи на про сто мо же сме ни ти или на мет ну ти сво је кан ди да те, 
ко ји ће по ста ти чла но ви Си но да. На та кав на чин би по у зда но упра ва над Цр квом из ру ку епи ско па та 
пре шла у ру ке све тов ња ка. ин си сти ра ње ли бе ра ла на ова квим ре фор ма ма, во ди ло је Си нод упра во 
у по ступ ке, ко ји су кул ми ни ра ли та ко зва ним Се па рат ним Во ту мом. 
Став епи ско па та да цр кве не Све те тај не про ис ти чу од ру ко по ло же них и хи ро то ни са них ли ца имао 
је осно ву у пра во слав ним тра ди ци ја ма. По ме сне епи ско пал не пра во слав не цр кве функ ци о ни са ле 



227Горан Васин, Слободоумно православље – конзервативци и милетићевци на црквенонародном сабору 1869–1870.

ту ма че њу је би ла ве ли ка. Про блем са мој је рар хи ји пред ста вља ли су све ште ни
ци ко ји су по др жа ва ли ста во ве ли бе ра ла, по што су и са ми би ли не за до вољ ни 
од но сом сво јих епи ско па, ло шим ма те ри јал ним ста њем, или нео д го ва ра ју ћим 
по ло жа јем пред са мим вер ни ци ма. Ло ше ста ње у цр кви на тај на чин ко ри
сти ле су обе стра не за сво је ар гу мен те, али су штин ски, ни ко ни је пред ло жио 
ре ше ње да се то ста ње и окон ча. 51 Гер ман Ан ђе лић је та ко ђе на по ме нуо да 
пра во из бо ра вла ди ка има Си нод, јер ако ни је та ко, ис па да да је Си нод на ро
ду узур пи рао сте че но пра во. За та кву тврд њу мо ра ју по сто ја ти до ка зи, а не 
при ча о па ра гра фи ма ва се љен ских са бо ра. Фак тич ки на род и клир су има ли 
пра во пред ла га ња, али епи ско пи су би ра ли ме ђу со бом до стој ног. Ве ли ка је 
збр ка на ста ла оп штим ци ти ра њем ка но на, а ма ло је оних ко ји за пра во мо гу да 
по све до че о при ли ка ма и окол но сти ма у срп ској цр кви или дру гим цр ква ма 
да на шњег до ба, а то се те шко мо же по зи ва њем на Кар та ги ну, екс пли ци тан је 
био ар хи ман дрит Ан ђе лић.52 

У на став ку по ле ми ке Ми ле тић је као при мер ци ти рао Ду ша нов за ко ник, 
тач ку ко ја се од но си на зе маљ ске, а не цр кве не са бо ре. Јо ван Су бо тић је био 
ми шље ња да се све тов ња ци мо ра ју пи та ти у том ва жном слу ча ју, јер по сто ји 
ре а лан страх да се Си нод и Вла да мо гу до го во ри ти без са бо ра (слич но је бе се
дио и про та Ђор ђе Бран ко вић). Су бо тић и Бран ко вић су на рав но ин си сти ра ли 
на уста ље ној прак си да се Вла да у про шло сти че сто ме ша ла у из бор и по твр ду 
епи ско па. Ли бе ра ли су оправ да но по ку ша ва ли да ова квим из бо ром до ве ду 
до си ту а ци је у ко јој би са бор иза брао ви ше кан ди да та (ве ћи не), јер би се та ко 
из бе гла мо гућ ност да Вла да на мет не ви ше сво јих кан ди да та.

Вла ди ка Ни ка нор Гру јић се, на су прот ми ле ти ћев ци ма, во дио иде јом да је 
устрој ство са бо ра огра ни чи ло из бор епи ско па, јер се че сто де ша ва да се са
бо ри са зи ва ју не ре дов но. На род ни пред став ни ци се не мо гу са ста ја ти сва ких 
не ко ли ко ме се ци, па др жа ва мо же да не са зо ве са бор и пу них 15 го ди на. Цр ква 
не мо же у тој ме ри че ка ти из бор сво јих ве ли ко до стој ни ка. Ка ко се мо же по 

су по ка но ни ма, а про те стан ско, или чак ка то лич ко уче ње, ко је су на ме та ли ли бе ра ли, ни је има ло 
ни ка кве ве зе са тра ди ци ја ма све то сав ске цр кве. Н. Ми лаш, Пра во слав но цр кве но пра во, Ши бе ник, 
2004, 364–372.

51 Па рох Јо ван Јо ва но вић је био је дан од све ште ни ка ко ји су по др жа ва ли ли бе ра ле. У свом го во ру 
пред по сла ни ци ма је ре као и сле де ће: На мер но се уно си за бу на, цр ква је и ра ни је ми мо ка но на уно
си ла из ме не, ка ко је 1848 про гла ше на па три јар ши ја, ка да на род би ра па три јар ха и про то пре зви те ре, 
због че га не мо же да би ра и епи ско пе. Мно штво је при ме ра где су ца ре ви име но ва ли ци вил на ли ца или 
чак све ште ни ке, за па три јар хе и епи ско пе, не ки од њих ни су за слу жи ли то зва ње, па опет да нас се 
сма тра ју цр кве ним ве ли ко до стој ни ци ма ви со ког ран га. Ако се же ли на пре дак и раз ви рак, не мо же се 
кре ну ти од ло ги ке да је на род мр тва ма са, не ма га ран ци је да ће епи ско пи за на век бра ни ти на ци о нал ни 
ин те рес, што мо же на ве ли ко зло иза ћи. Слич но је твр дио и чу ве ни про та Ни ко ла Бе го вић: Ср би су 
зи да ли ви со ке тор ње ве и бе ле цр кве, али вре ме се ме ња. Не ка епи ско пи би ра ју, али са бор да се пи та 
да ли је кан ди дат до сто јан или не до сто јан и у цр кви је би ло га же ња ка но на. Вла да ће ра до упо тре би
ти си ту а ци ју  да до дат но сма њи цр кве не ин ге рен ци је и код пра во сла ва ца, јер вре ме је па ра гра фа и 
за ко на, а не еп ских пе са ма! 

52 За ста ва, бр. 62, 29. мај 1870.
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ло ги ци ства ри епи скоп иза бра ти без ика квог уче шћа дру гих епи ко па, пи тао 
се Гру јић. Вла ди ке не мо гу да по га зе сво је ка но не. Не ка да је сте би ло пра ви ло 
да епи ско пи пред ло же три кан ди да та, па да за тим ми тро по лит иза бе ре или 
име ну је, али прак са се ме ња ла. Др жав на власт се ни је мо гла у пот пу но сти ис
кљу чи ти из из бо ра епи ско па, сто га се си ту а ци ја то ком го ди на мо ра ла при ла
го ди ти. Шта уко ли ко Кон стан ти но пољ ски па три јарх или Ру ски си нод упи та ју 
због че га су срп ски ар хи је ре ји од у ста ли од уче ња сво је цр кве? тре ба схва ти ти 
те жи ну по ло жа ја срп ских вла ди ка, за вр шио је по ле ми ку Гру јић.53 

Же сто ке по ле ми ке су во ђе не и на сле де ћим са бор ским сед ни ца ма (27. 
сед ни ца 16/28. ма ја 1870). На кра ју се по но во ду гач ком бе се дом укљу чио и 
Све то зар Ми ле тић: По сто је не ке про мен љи ве, а не ке не про мен љи ве ства ри 
у цр кви. ин сти ту ци ја је не ро мен љи ва, али по ме сне ад ми ни стра ци је под ле жу 
про ме на ма. За про ме ну у ран гу ин сти ту ци је над ле жан је Ва се љен ски са бор, 
а за про ме не на ад ми ни стра тив ном ни воу се мо ра го во ри ти у окви ру сва ке 
цр кве по на о соб.  Цр ква је људ ска ин сти ту ци ја, а епи ско пи су љу ди, па сто га 
се мо же ме ња ти на чин би ра ња епи ско па. Ако су их пре би ра ли вла сте ли ни и 
вел мо же, а по сле то га вла да ри, као да нас у Грч кој, Ср би ји и Ру си ји, због че га 
на род не мо же да би ра епи ско па код Ср ба у АустроУгар ској? Је рар хи ја се по
зи ва на ка но не и на тај на чин ус кра ћу је на ро ду од ре ђе на пра ва, го во рио је вођ 
ли бе ра ла.54 Ли бе ра ли су вр ло бр зо пред ло жи ли да се гла са о ви ше та ча ка у исто 
вре ме. У на ле ту су ре ше на пи та ња ма на стир ске имо ви не и бро ја по сла ни ка на 
бу ду ћим са бо ри ма. Ли бе ра ли су ишли у су срет си гур ној по бе ди. Сле де ћа тач ка 
за рас пра ву је би ла  по пи та њу ман стир ске и фон дов ске имо ви не. Сма тра ли 
су да је  сва ка по ле ми ка су ви шна. Од лу ком од 1864/5. а по твр ђе но ре скрип том 
од 10. ав гу ста 1868, ма на стир ска до бра и при хо ди до ла зе под ад ми ни стра ци ју 
цр кве нона род них до ба ра и фон до ва, сва ки ви шак иде у ма на стир ски фонд, 
та ко да се од мах пре шло на гла са ње, па је тач ка усво је на. Ми ле тић је обра зло
жио и на ред ни па ра граф, ко ји је био од ве ли ког зна ча ја за ли бе рал ску ве ћи ну. 
У пи та њу је са став са бо ра. Усва ја ње пред ло га да се са бор са сто ји од лич них 
и иза бра них чла но ва, од но сно 75 чла но ва, од ко јих су 25 све ште ни ци, а 50 
све тов ња ци, био је га рант по бе де СНСС над је рар хи јом. По је ди ни по сла ни
ци, по пут Ла зе Ко сти ћа, би ли су про тив то га да све ште ни ци уоп ште до би ју 

53 Исто. Вла ди ка Гру јић је до дао да ако су епи ско пи и све ште ни ци но си о ци све тих тај ни, а не мир
ска ли ца. Са бор та ко мо же за тра жи ти да ми тро по лит и епи ско пи не бу ду при сут ни при из бо ру сво је 
бра ће ар хи је ре ја или да се ви ше уоп ште не пи та ју о њи хо вом из бо ру, што је ап сурд. Цр ква не мо же 
усту пи ти тек та ко пра ва ко ја су ми тро по ли ти као чу ва ри срп ске ауто но ми је сти ца ли ве ко ви ма у Мо
нар хи ји.

54 За ста ва, бр. 67–68, 12–14. јун 1870.  По сла ни ци су гла са ли: 44 за пред лог Од бо ра, а 22 про тив. 
За пред лог на по ме ни мо: Јо ван Јо ва но вић, Су бо тић, Ми ле тић, Сан дић, Мак си мо вић, Ко стић, про та 
Бран ко вић, про та Жив ко вић, про та Сте фа но вић, Пе тар Чар но је вић, ар хи ман дрит Цве тић, про та 
Бе го вић, а про тив: бра ћа Ан ђе лић, ба рон Ра ја чић, Ђор ђе На то ше вић, Ме да ко вић...
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мо гућ ност фик сног бро ја по сла ни ка, већ да свих 75 по сла ни ка би ра на род. и 
по ред же сто ког про ти вље ња епи ско па та, пред лог је усво јен.55 

По сле ових од лу ка, по бе да ли бе ра ла из гле да ла је пот пу на, је ра хи ја је пре
тр пе ла по раз и чи ни ло се ни је има ла мо гућ но сти да се од луч ни је су прот ста ви 
опо зи ци ји ми ле ти ће ва ца и де ла све ште ни ка (Јо ва но вић, Бран ко вић, Бе го вић).  
На ред не сед ни це би ле су по све ће не чла но ви ма ве за ним за број го ди на иза
бра них по сла ни ка (24 или 30 го ди на, или струч ном обра зо ва њу по сла ни ка), о 
че му су во ђе не са мо на чел не рас пра ве. Сле де ћа ве ћа по ле ми ка би ла је ве за на за 
пи та ње са по чет ка Кон гре са 1869, око пред сед ни штва на са бо ру. (Сед ни ца, бр. 
31, 23. мај/4 јун 1870). Ми ле тић по чи ње рас пра ву, Са бор има два пред сед ни ка, 
јед ног по до сто јан ству дру гог по из бо ру. (Члан 13) Вла ди ка Гру јић је пред ло
жио да сто ји: Пред сед ник Са бо ра је па три јарх, а ка да ње га не ма, нај ста ри ји 
вла ди ка. Ми ле тић до да је да се рас пра вља ло и 1869. о том пред ло гу јер са бор 
ни је са мо цр кве ни, не ре ша ва са мо цр кве ношкол ска пи та ња, он је ујед но и 
по ли тич ки и на род ни. На са бо ру се ре ша ва ју сва пи та ња на род ног жи во та – 
фон до ви, про све та, а ни су за сту пље ни са мо све ште ни ци, већ све стру ке. Ако 
па три јарх бу де по сред ник из ме ђу вла де и на ро да, по сто ји озбиљ на смет ња да 
се стра ни ути ца ји озбиљ но уме ша ју у рад са бо ра и до но ше ње од лу ка. Па три
јарх мо же као пред сед ник да сам упра вља или усме ра ва ток ра да, а на род мо же 
би ти гур нут у за пе ћак, а ако на род сам иза бе ре пред сед ни ка, он да је од го во ран 
за сва де ша ва ња.56 Ве ћи на је гла са ла за пред лог ли бе ра ла. исти је био слу чај и 

55 Исто. Све то зар Ми ле тић је на по ме нуо да ни су пред став ни ци на ро да кри ви што не ма ју по ве ре
ња у све ште ни ке. При ме ра ра ди, на род на мно гим стра на ма го во ри да се мо ра кон тро ли стаи из бор 
све ште ни ка, јер мно ги пи ју, коц ка ју се, не до стој но жи ве, све ште ни ци че сто са др жав ним вла сти ма 
на род гло бе и при ти ска ју, па он да не чу ди по ја ва на род ног не за до вољ ства. Све штен ство је се бе до ве ло 
у по зи ци ју да не бу де сто жер на ро да и срп ства, са да Ан ђе лић и Кен ге лац не тре ба да се љу те, јер на род 
не ма по ве ре ња у све ште ни ке и ка лу ђе ре. 
Кон зер ва тив ци су из тог раз ло га на па ли Ми ле ти ћа на стра ни ца ма свог ли ста. Срб ски са бор и па три
јарх ста ри ја су ин сти ту ци ја Ми ле ти ћа и Су бо ти ћа. Ови рас кол ни ци је ди ну срп ску га ран ци ју ру ше 
из те ме ља. Вла ди ка Гру јић је ди ни је сто жер оку пља ња је рар хи је, ме ђу тим по ста вља се пи та ње да ли 
епи ско пат уоп ште сме да уче ству је у из бо ри ма за ми тро по ли тапа три јар ха на рас кол нич ком са бо ру. 
Зар да са бор уре ђу ју све ште ни ци глум ци, рас кол ник Ми ле тић или љу ди ко ји су раз во ди ма и скан да
ли ма от па ли од цр кве, ве ли ки про блем и сра мо та! Срб ски на род, текст: Са бор ски док то рина род ни 
зло тво ри, бр. 59–60, 7–9. јун 1870.

56 Вла ди ка Гру јић је бе се дио да су пећ ки па три јарх и ца ри град ски па три јарх пред се да ва ли сво јим 
са бо ри ма, а увек су по сто ја ла ци вил на ли ца ко ја су има ла ва жне функ ци је у цр кви, ме ђу тим, у па три
ја ра шко до сто јан ство се ни је уда ра ло. Па три јарх је га ран ци ја да стра нач ке стра сти не ће пре о вла да ти, 
од но сно га рант да ће хри шћан ски ра зум и мо рал би ти из над лич них, или још го ре пар тиј ских ин те
ре са. Ако па три јарх има ду жно сти пре ма Кру ни и вла ди, та кве ду жно сти има и са бор (и са бор ски 
по сла ни ци). Го спо до, Ви цр кву ко ја је срп ство и пра во сла вље одр жа ла, ма на сти ре и цр кве са чу ва ла са да 
ша ље те у ин ва лид ски дом. (Срб ски на род, бр 55, 24. мај 1870.) Про та Бе го вић је у том сми слу жу стро 
од го во рио: Де мо кра ти ја ни је ствар је рар хи је, де мо кра ти ју ства ра на род, а на род је цр ква, ни је цр ква 
са мо је рар хи ја. Вла ди ке Гру јић и Кен ге лац ма ни пу ли шу на ро дом, они по ку ша ва ју да на род оп ту же 
да ни је за цр кву, не сма трам да је цр ква увре ђе на, ако је пред сед ник ли це ко га иза бе ре на род. На ша 
је рар хи ја ни је као ка то лич ка код Ма ђа ра. Ин те рес ма ђар ске др жа ве, из над је свих ин те ре са, код нас 
то ни је слу чај. Је рар хи ја че сто ра ди без ика квог до го во ра са на ро дом или на род ним по сла ни ци ма. то
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са па ра гра фом ко ји је го во рио о то ме да се са бор не мо же рас пу сти ти пре ре
ша ва ња свих пи та ња због ко јих је са зван. (Сед ни ца бр. 32, 25. мај/6. јун 1870)

Ли бе ра ли су, ка да је у пи та њу па ра граф 16, пред ло жи ли: Ми тро по лит се 
би ра тај ним гла са њем и би ва иза бран онај ко ји до би је над по ло вич ну ве ћи ну. 
По сла ни ци на па пир пи шу име оног ко га же ле за ми тро по ли та–па три јар ха. 
Ако има ви ше кан ди да та, гла са ње се по на вља до ко нач ног из бо ра. Вла ди ка Ни
ка нор Гру јић је по пра ви лу имао при мед бу да се мо ра до да ти ка ко  па три јарх 
мо ра би ти из ре до ва срп ских епи ско па по што су Ру му ни одво је ни од Ср ба па 
ова ква ин тер ев нци ја не ће шко ди ти! Про та Бе го вић је опо ни рао епи ско па ту јер 
по ка но ни ма Дух све ти не мо же са мо да се огра ни чи на не ко ли це. Ако срп ска 
је рар хи ја на пу сти свој на род, због че га се не би за ми тро по ли та иза брао Ру
мун, ко ји зна срп ски и во ли и по шту је срп ски на род? Мо же да се ка же Ср бин, 
али не тре ба од Срп ских епи ско па! (исти је био слу чај и са би ра њем епи ско па 
Кар ло вач ке ми тро по ли је.) 57 

Чи ни се да је овај пред лог ли бе рал ске ве ћи не за и ста био вр ху нац не га тив
ног ста ва пре ма срп ској је рар хи ји. Мо жда је упра во та кав по тез имао ути ца ја 
у по те зи ма је рар хи је ко ји су де ло ва ли про тив на ро да, а у ко рист Вла де, као 
што је био слу чај са Се па рат ним во ту мом. Јед но став но, епи ско пат ни је имао 
до вољ но сна ге (чи ни се и по ве ре ња код па стве) да се од луч ни је су прот ста ви, 
при ти снут че сто ан ти цр кве ним ста во ви ма ми ле ти ћа ва ца. У те жњи ка те мељ
ној ре фор ми цр кве ношкол ске ауто но ми је, ли бе ра ли ни су има ли слу ха за цр
кву и ње не по тре бе. Крај ња по сле ди ца овог су ко ба би ла је сла бље ње срп ске 
ели те у АустроУгар ској, што се на слу ти ло већ на из бо ри ма за др жав ни Са бор 
1875, а по ста ло ја сно по сле Ве ли ке ис точ не кри зе – Вла да је од но си ла по бе ду 
над срп ском иде јом.

Сле де ћи па ра гра фи (19–20), од но сно, да Са бор од ре ђу је свој по слов ник и 
да од лу ке са бо ра по ста ју за кон ка да их по трв ди Вла да, или уко ли ко од до но
ше ња од лу ке за 30 да на (од лу че но 90 да на) не ма при го во ра Вла де, усво је ни су 
та ко ђе ве ћи ном.58 ипак ко нач ни уда рац је рар хи ји за дат је на сед ни ци три де сет 
и тре ћој, да на 26. ма ја/ 7. ју на 1870.59 Са бор је пре ма на цр ту устрој ства име
но вао Од бор ко ји од ре ђу је све по сло ве ко је сам Кон грес од ре ди и ор га ни зу је, 
а што се са ста ва ти че, да се са сто ји од 3 све ште ни ка, 5 све тов ња ка и из бор ног 

ком ни за го ди на ми смо по ка за ли да не ште ди мо труд и сна гу да очу ва мо шко ле, ауто но ми ју и срп ско 
име! 

57 За ста ва, бр. 79, 10. јул 1870. У ду ху срп ске цр кве је да из бор бу де нео гра ни чен, а не огра ни чен. 
Ни ко ла је ви ћев при мер да вла ди ке не мо гу по све ти ти на род ног па три јар ха, ре ши ће мо та ко што ће мо 
у ма на стир оте ра ти оне ко ји не сме ју да бу ду уз на род и про на ћи оне ко ји то сме ју. На кра ју по сто
је ми тро по ли ти цр но гор ски, срп ски и ро ман ски па ће већ не ко ми тро по ли та и по све ти ти. Ако се 
епи ско па лич но сма тра Ср би ном зар је бит но ње го во по ре кло. Не ма сло бо де док је је рар хи ја сте гом 
кон тро ли ше. Сло бо да је нај ве ће пра во сва ког би ра ча, бе се дио је Ми ле тић.

58 Исто. 

59 За ста ва, бр. 80, 12. јул 1870.
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пред сед ни ка. На тај на чин са бор има сво је опе ра тив но те ло ко је ко ор ди ни ра 
рад по сла ни ка, спре ма бу ду ћи са бор и ди рект но из вр ша ва са бор ску во љу у 
пе ри о ду за ко ји је иза бран. 60 Вла ди ка Ни ка нор Гру јић је у јед ном емо тив ном 
го во ру дао су шти ну ви ђе ња су ко ба ли бе ра ла и кон зер ва ти ва ца, али кроз при
зму срп ске је рар хи је: Го спо до, не мо же се ме ни при го во ри ти да не по др жа вам 
ли бе рал на на че ла, али не мо гу да по др жим ру ше ње по рет ка цр кве и бе за ко ње 
ко је се спро во ди под ви дом ли бе ра ли них иде ја. Ја сам ли бе рал ни ји од Вас го спо
до, ако сам зах те вао да па три јарх бу де пред сед ник, то је тра ди ци ја и ка нон, 
ни сам ре као да је од бор опа сност, већ но ви на.  За и ста је не мо гу ће да све тов на 
ли ца за по ве да ју Си но дом и срп ском па три јар ху, али ако је оп ту жба да ни сам 
ли бе ра лан јер сам про тив тог бе за ко ња, мо лим го спо до, али ре ци те ми то јав но 
и отво ре но, да вла ди ка Гру јић не ми сли и не же ли до бро срп ском ро ду!61 Пред лог 
вла ди ке Гру ји ћа је од би јен ве ћи ном од 41 пре ма 21 гла со ва.

На сед ни ци три де сет и че твр тој из дик ти ра на је ко нач на вер зи ја Са бор ског 
устрој ства са 29 чла но ва, ко ја је по том усво је на на гла са њу. На тај на чин је тач
ку по тач ку усво је но устрој ство са бо ра ко је је ини ци ра ла ли бе рал на ве ћи на у 
срп ском са бо ру.62 Ми ле ти ће ви по сла ни ци су ус пе ли у пот пу но сти да над вла
да ју цр кве ну стру ју и од не су  по бе ду. Са бор је по сле то га на ста вио да се ба ви 
спо ред ним пи та њи ма, па се че сто де ша ва ло да не ма при сут них нај ва жни јих 
по сла ни ка или да се пред ло зи пи шу про сто на брај њем по не ко ли ко за дан, 
по што је но во фор ми ра ни од бор имао за да так да се ка сни је ба ви спро во ђе
њем од лу ка са бо ра ко је су ве за не за оп ште и сва ко днев не све тов не и цр кве не 
по сло ве.  До кра ја ра да са бо ра одр жа но је још ви ше од 30 сед ни ца, али оне по 
свом са др жа ју ни су има ле на днев ном ре ду кључ на пи та ња. Пи та ња пре сту па 
по је ди них мо на ха или су ко ба све ште ни ка око по де ле па ро хи ја и слич на пи та
ња би ла су су шти на овог де ла кон гре са. 

ипак, је рар хи ја ни је на са мом кра ју до зво ли ла ли бе ра ли ма ап со лут ни три
јумф на са бо ру. епи ско пат је пре дао по се бан до ку мент уз из гла са но са бор ско 
устрој ство, по ку ша ва ју ћи да на тај на чин за шти ти сво је пра во и ме сто у упра
вља њу цр квом као ин сти ту ци јом. Срп ске вла ди ке су из на ве де них раз ло га у 
де ба ти и за рад за шти те сво јих и цр кве них ин те ре са (ве ков ног жи во та и пре
да ња цр кве) кре ну ле у овај ко рак, ко ји ће ка сни је би ти на зи ван из дај нич ким 
и пре се да ном у од но си ма цр кве и на ро да.  Се па рат ни во тум епи ско па на 
Устрој ство са бор гла си:

Да се са бор има зва ти срб ски цр кве нона род ни са бор.

60 За ста ва, бр. 80, 12. јул 1870.

61 За ста ва, бр. 81, 15. јул 1870.

62 Устрој ство је усво је но на сед ни ци 5. ју на 1870, са 46 гла со ва за, 8 про тив, 9 уз др жа них и 14 од сут
них по сла ни ка. По сле то га је епи ско пат под нео Се па рат ни во тум као из дво је но ми шље ње, али не у 
пи сме ној фор ми већ да се као из ја ва уне се у за пи сник и по том про сле ди Вла ди. 
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Да се са бор од ре ђу је у окви ри ма за ко на, а цр кве не уста но ве у спо ра зу му 
са Си но дом.

Да са бор спо ра зум но са Си но дом од ре ђу је оп сег и број епар хи ја.
Да све ште ни ци и мо на си чи не по ло ви ну са бор ских чла но ва.
Да се не огра ни ча ва пра во па три јар ху да мо же са зва ти са бор.
Да је пред сед ник са бо ра па три јарх или нај ста ри ји епи скоп.
Да пред сед ник са бо ра мо же исти и рас пу сти ти.
Да се па три јарх би ра из ре до ва епи ско па та.
Да се из бор па три јар ха или епи ско па уре ди са са бо ром и Си но дом.
Да је пред сед ник Од бо ра па три јарх.
Сре ди ште па три јар ши је ујед но је и ме сто са бо ро ва ња.
епи ско пат мо ли са бор да увр сти Во тум уз Са бор ско устрој ство (Кар лов ци, 

5. ју на 1870). Пот пи сни ци Во ту ма су би ли: ад ми ни стра тор епи скоп бу дим ски 
Ар се ни је Стој ко вић, епи скоп вр шач ки еми ли јан Кен ге лац, епи скоп па крач ки 
Ни ка нор Гру јић, епи скоп гор њо кар ло вач ки Лу ки јан Ни ко ла је вић. У увод ном 
де лу еар хи је ре ји су на ве ли да се на ру ша ва по ре дак цр кве док не ма иза бра ног 
ми тро по ли тапа три јар ха, од но сно да епи ско пат сма тра да је но во устрој ство 
пот пу но су прот но ин те ре си ма цр кве и на ро да, па се сто га упу ћу ју пред ло зи 
за ње го во ре де фи ни са ње. Овај По себ ни глас, ста ја ло је стра ни ца ма Срб ског 
на ро да, до каз је да пра во сла вље још увек има сна ге да се су прот ста ви и да има 
сна ге да се у кључ ним мо мен ти ма из бо ри са си ла ма ко је на но се зло Ср би ма и 
њи хо вој цр кви. ин си сти ра ње на по ли тич ким пра ви ма ди рект но се ко си са уче
њем цр кве, али и ва же ћим за ко ни ма, што је по ста ву епи ско па та не до пу сти во.

 Ад ми ни стра тор вла ди ка Стој ко вић, иако је по гре шио што је до зво лио са
зив са бо ра, пот пи сао је Во тум. ипак, до Во ту ма ни је сме ло ни до ћи да се по
што вао по сту пак и про це ду ра, од но сно да је ад ми ни стра тор имао на уму да се 
ни је смео са зва ти ра суп ште ни са бор, ста ја ло је у Срб ском на ро ду.63 Пе штан ски 
ли сто ви твр де да ће устрој ство ипак би ти вра ће но Са бо ру на зад јер у овом 
об ли ку не мо же би ти усво је но јер се ко си са ва же ћим за ко ни ма.64 Ли бе ра ли 
су сма тра ли да је епи ско пат на овај на чин дао Вла ди оруж је у ру ке да од би је 
устрој ство са бо ра и ок тро и ше пот пу но дру гу вер зи ју у скла ду са соп стве ним 
ин те ре си ма.

Са бор је за вр шио сво је рас пра ве 25.  ју ла 1870, по сле че га је пред став ка и 
мол ба за по твр ду устрој ства пре да та Вла да ру и над ле жном ми ни стра ству на 
раз ма тра ње. У сло ву пред став ке је ста ја ло из ме ђу оста лог: По тре ба је срп ског 
на ро да да се у ду ху вре ме на, са бор об но ви и пре у стро ји по но вим на че ли
ма, јер је са бор је ди на га ран ци ја сло бо де ми сли и де ло ва ња Ср ба (9. чла нак 
из 1868) Сход но При ви ле ги ја ма и за ко ни ма, са бор по сто ји као те ло на ко ме 
срп ски на род ре ша ва сво ја ва жна пи та ња. Про цес об но ве пра вог са бор ског 

63 Срб ски на род, бр. 61, 10 ју на 1870.

64 Срб ски на род, бр. 66, 21 ју на 1870.
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жи во та по чео је још 1865. Ра ни је су са бо ри ста ја ли за јем ча ни При ви ле ги јом, 
по твр ђе ни 16. ју ла 1779, у 63. члан ку na ti o nal con gress, па смо ми као по том ци 
сма тра ли да се мо ра са чу ва ти и об но ви ти ова ин сти ту ци ја. У но вом устрој ству 
ва жни су сле де ћи еле мен ти:

Де ло круг ра да
Са став са бо ра (на че ло и пе ри о дич ност)
Пред сед ник са бо ра
На чин би ра ња ми тро по ли та и епи ско па
Ва жност са бор ских од лу ка
Са бор ски од бор (као стал но те ло)
Де ло круг ра да са бо ра је де фи ни сан на са мом по чет ку Устрој ства. Про стор 

се од но си на це лу ми тро по ли јупа три јар ши ју. Са бор са жа ље њем кон ста ту је 
да дал ма тин ска епар хи ја ни је об у хва ће на оп се гом са бо ра, али мо ли вла да ра да 
се та не прав да ис пра ви. Ад ми ни стра ци ја, шко ла, про све та и фон до ви (де фи
ни са но чл. 1) су штин ски су осно ва де ло ку ру га ра да са бо ра. Са бор на тај на чин 
по ку ша ва да уре ди оп сег са мо стал ног де ло ва ња, али не и да на ру ши за кон ски 
оп сег ко ји др жа ва про пи су је.  та ко ђе, са бор же ли кон тро лу над ма на стир ским 
до бри ма и при хо ди ма, јер их сма тра фун да мен тал ним за свој оп ста нак али и 
оп ста нак на род ног жи во та уоште. 65

Са бор од 1865. кре нуо је у по сту пак де фи ни са ња ма на стир ских до ба ра и 
упра вом над њи ма, а ма на стир ски фон до ви до ла зе под цен трал ну упра ву це
ло куп них фон до ва. Сам при ход је по ло ви ном ишао у кли ри кал ни и не при ко
сно ве ни фонд, та ко да је ма на стир ска имо ви на фак тич ки до шла под упра ву 
са бо ра. Са бор та ко ђе од ре ђу је оп сег ди је це за и на чин из бо ра ми тро по ли
та–па три јар ха. По вла ди ном до пи су од 10. ав гу ста 1868, то пра во не сум њи во 
при па да са бо ру. Др жа ва је ду жна да по шту је за кон ско пра во срп ског на ро да 
и да пре пу сти са бо ру да из вр ша ва сво је за ко ном пред ви ђе не функ ци је. Па
три ја ра шко зва ње ни је тек ис пра зна ти ту ла, већ до сто јан ство ко је по сто ји од 
14. ве ка, та ко да се не мо же уки ну ти или ома ло ва жи ти, као што је вла да већ 
ра ни је чи ни ла. Што се пак ти че би ра ња епи ско па, ожи вље но је јед но древ но 
хри шћан ско на че ло да на род има ути ца ја на из бор сво јих епи ско па. из бор од 
стра не на ро да да ле ко је пра вед ни ји не го из бор Си но да (ко ји име ну је три чла
на о ко ји ма се гла са). Слич но је на че ло при ме ње но и на из бор са мих епи ско па 
јер епи скоп је пред став ник на ро да, а не са мо цр кве, па је то до во љан и ва љан 
раз лог да се и на род пи та!66 

Са бор та ко ђе има пра во да од ре ди свој број ни са став и ста ле шки из глед, 
од но сно да се на пра ве дан на чин од ре ди број све тов них и све ште нич ких по сла
ни ка, али у скла ду са на род ним по тре ба ма и но вим са вре ме ним по гле ди ма на 
дру штве ну це ли ну срп ског на ро да. Што се пак ти че вој ног ста ле жа, не ка да се 

65 За ста ва, бр. 109, 18. сеп тем бар 1870.

66 За ста ва, бр. 110, 20. сеп тем бар 1870.
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др жа ло пра ви ло да се са мо офи ци ри мо гу би ра ти за за ступ ни ке на са бо ри ма. 
Сма тра мо да је на тај на чин вр ше на не прав да пре ма на род ним пред став ни ци
ма, а по што за кон ским про пи сом ни је де фи ни са на ова ква из бор на про це ду ра 
у Кра ји ни, на ро ду се мо ра до зво ли ти да сам би ра сво је пред став ни ке. Са бор 
се мо ра пе ри о дич но са ста ја ти на сва ке три го ди не, а пре ма по тре би и ван ред
но. За вре ме са зи ва ња са бо ра је од ре ђен ме сец мај. Пред сед ник са бо ра мо же 
би ти је дан по до сто јан ству, дру ги ко га иза бе ру по сла ни ци. Сло бо да и са мо
стал ност за га ран то ва ни су са мо ако се пред сед ник би ра од стра не по сла ни ка! 
Ми тро по литпа три јарх ни је ли це ко је тре ба из ла га ти вре ви и про бле ми ма 
пар ла мен тар не бор бе, што зна чи да је за пред сед ни ка бо ље иза бра ти осо бу 
ко ја има сва ко днев них пар ла мен тар них и по ли тич ких ис ку ста ва. На та кав 
на чин чу ва се до сто јан ство и углед цр кве све то сав ске.67 Па три јарх мо ра да 
ми ри пар ти је на са бо ру, да бу де ра зум и му дрост у пар тиј ским бор ба ма, а не 
да и сам не дај Бо же узме уче шћа у тим бор ба ма! Опет са дру ге стра не, са бор 
ни је са мо чи сто цр кве но те ло, па се до да је ло гич ки да пред сед ни ка би ра и 
на род. Ауто но ми ја је сте сло бо да да се рас пра вља о све му, а не да се све пре
пу сти цр кве ној са мо вла сти, јер се на тај на чин ру ше на че ла за ко на и при ви
ле ги ја. из бор ми тро по ли та пу тем си нод ских од лу ка и пред ло га ни је у скла ду 
са при ви ле ги ја ма.  Са бор ске од лу ка по ста ју пра во сна жне у ро ку од три де сет 
да на од мо мен та ка да се про гла се или уко ли ко до та да Вла да не вра ти од лу ку. 
До са да се де ша ва ло да са бор не што из гла са, а да се по сле то га ни ка да ви ше о 
то ме не го во ри ни ти да се од лу ка спро ве де у де ло  (за 90 да на). Упра во из тих 
раз ло га фор ми ра на је ин сти ту ци ја са бор ског од бо ра, јер без кон тро ле са бо ра 
у пе ри о ду од три го ди не, зло у по тре бе во ље мо гу би ти ве ли ке. Сам др жав ни 
са бор не ке од сво јих ин ге рен ци ја (при мер фи нан си је) пре пу шта те ли ма ко је 
је сам осно вао, ка ко би се на нај лак ши на чин спро во ди ла во ља гра ђа на. За то 
је нео п ход но да са бор срп ски учи ни исту ствар. За ко ни на тај на чин оста ју 
очу ва ни и ис по што ва ни, а са бор до би ја га ран ци ју да ће се ње го ве од лу ке ис
по што ва ти у пу ној ме ри. Са дру ге стра не, од бор је од го во ран са бо ру, па се на 
тај на чин из бе га ва мо гућ ност зло у по тре ба. Ме сто са бо ра мо же да од ре ди сам 
са бор. Ово су по су шти ни основ ни раз ло зи због че га се но во устрој ство ша ље 
на ми лост Ва шем Ве ли чан ству, ста ја ло је у сло ву пред став ке, ко ју је под не ла 
са бор ска ве ћи на.68 

Суд би на са бор ског устрој ства би ла је дру га чи ја од на ме ре ли бе рал ске ве
ћи не. Је рар хи ја је оста ла без но вог ми тр по ли та–па три јар ха све до 1874. По сле 
при мље ног из ве шта ја са са бо ра, пред сед ник Вла де Ђу ла Ан дра ши је на гла сио 
да је гре шка што је са бор уоп ште са зван без ин фор ма ци ја о рас по ло же њу 
по сла ни ка. Вла да је по др жа ла епи ско пат у на ме ри да спре чи усва ја ње но вог 

67 За ста ва, бр. 111, 23. сеп тем бар 1870.

68 За ста ва, бр. 112, 25. сеп тем бар 1870.
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устрој ства, уз мол бу вла да ру да не по твр ди за кључ ке са бо ра.69 Суд би на но вог 
са бор ског устрој ства на тај је ди рект но пре шла у ру ке вла да ра. Пи та ње је ре
ше но тек 1874–1875, ка да је уз ин тер вен ци је Вла де до не та дру га чи ја вер зи ја 
устрој ства у скла ду са на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма Угар ске.

Срп ски цр кве нона род ни са бор, ко ји је са пре ки ди ма одр жан 1869–1870. 
пред ста вљао је јед ну од кључ них та ча ка у од но си ма гру па ци ја ми ле ти ће ва
ца и кон зер ва ти ва ца у АустроУгар ској. Ду го трај не и бур не рас пра ве ко је су 
обе ле жи ле ви ше де се ти на одр жа них сед ни ца пер со ни фи ку ју не пре мо сти ве 
раз ли ке у на че ли ма срп ске ели те у Мо нар хи ји. Срп ски ли бе ра ли оку пље ни 
око Ми ле ти ћа и Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке те жи ли су да по сва ку 
це ну из вр ше ре фор ме и пре у стро је цр кев ношкол ску ауто но ми ју по сво јим 
ме ри ли ма. По ред еви дент них про бле ма у жи во ту и функ ци о ни са њу цр кве чи
ни се да је став на род ња ка да се је рар хи ја у пот пу но сти ис кљу чи из упра вља ња 
цр квом био пре те ран. Је рар хи ја је се бе сма тра ла сту бом од бра не пра во сла вља 
и срп ских При ви ле ги ја, од но сно га ран том је дин ства на ро да у АустроУгар ској. 
Ни је се мо гло оче ки ва ти да ће епи ско пат до зво ли ти ми ле ти ћев ци ма да де ро
ги ра ју функ ци ју па три јар ха или да до зво ле све тов ња ци ма да има ју пре суд ну 
уло гу у из бо ру епи ско па. Си но дал но устрој ство срп ске цр кве ме ња ти по лу
про те стант ским на че ли ма би ло је пре ви ше. Пи та ње упра вља ња над огром ном 
имо ви ном Кар ло вач ке ми тро по ли је спа да ло је у ред нај бит ни јих. Ма те ри јал на 
сред ства ко ја су ста ја ла на рас по ла га њу Ми тро по ли ји би ла су ве ли ки иза зов 
и за ли бе ра ле. Че сто су у овом су ко бу на са бо ру па да ле те шке, не при ме ре
не ре чи, увре де не до стој не за ову срп ску ин сти ту ци ју. Је ра ра хи ја се осе ти ла 
истин ски угро же на. По ста вља се ло гич но пи та ње: ко ли ко је по тез срп ског 
епи ско па та у ве зи са Се па рат ним во ту мом био из ну ђен? У мо мен ти ма ка да су 
ми ле ти ћев ци пот пу но раз вла сти ли вла ди ке у упра вља њу соп стве ном цр квом, 
та кав по тез де лу је не ло јал но и не смо тре но, али се за ко ју го ди ну по ка за ло да 
ни Ми ле ти ће ви нај бли жи са рад ни ци ни су у пот пу но сти спрем ни да во де рат 
са епи ско па том. Су штин ски, овај спор је са мо сла био и ру шио сна гу срп ске 
ели те у АустроУгар ској, пру жа ју ћи при ли ку ма ђар ској вла ди да убр за про цес 
ма ђа ри за ци је и по ја ча при ти сак да се у пот пу но сти де ро ги ра цр кве ношкол
ска ауто но ми ја!

69 Н. Пе тро вић, Све то зар Ми ле тић и На род на стран ка, Гра ђа, књ. 2, 324–326.
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FREE-MINDED ORTHODOX CHRISTIAN 
RELIGION – SUPPORTERS OF SVETOZAR MILETIC AND 

CONSERVATIVES ON CHURCH-NATIONAL ASSEMBLY 1869/1870.

Summary:

Serbian Church and national assembly, which was held during two years 18691870, 
was one of the major political happenings in lives of Prečan people since revolution in 
18481849 based on the decisions which were made on it. the Liberal party which was 
very influential politically among Serbs in the Monarchy ever since the annunciation 
assembly reached their political peak on this assembly addressing the affairs of church
school autonomy.  attempt to create new organization within Church and national 
assembly with the aim to modify each section of autonomy according to wishes and 
ideology of the Liberals came to decisive resistance from bishopric. the clash deepened 
between two parties involved and new organization remained everlasting stumbling block 
for over two decades.

Svetozar Miletić and his Liberals guided by their ideas of freedom, righteousness and 
equality remained deaf to centuries long tradition of church organization. educated on 
Protestant universities, they couldn’t quite understand episcopal organization of the 
church.  Many Liberals were churchgoers but they also believed that many things within 
church itself had to be changed. during the meetings held in 1869 the main discussion 
was about the election of the president of the assembly. Church dignitaries considered 
that patriarch is the president due to his position while the Liberals wanted to elect their 
own candidate. the clashes between church and Liberal party were fierce and harsh and 
inappropriate language was used very often. eventually, the election of Jovan Subotić for 
the president of the assembly led to disbanding of the assembly itself. Patriarch Maširević 
didn’t want to renounce some of his rights in favour of the Liberals. during the autumn 
of 1869 continuation of the assembly was discussed many times but without reaching 
a compromise. When patriarch Maširević died in January of 1870, the question of new 
assembly was risen again. bishopric thought that new assembly had to be elected first, 
then elect new patriarch and only then it would be possible to discuss the issues consider
ing the new organization of assembly itself. On the other hand, the Liberals wanted first 
to solve the organizational issues and elect new patriarch afterwards. the differences 
were insurmountable. the government approved the meetings to be held in May of 1870. 
Since the very beginning of these meetings, Svetozar Miletić dictated the direction of the 
disputes. the leader of the Liberals was presenting item by item of the preposition for the 
new organization. according to this proposition, church affairs were transferred to the 
hands of laymen. the patriarch was honorary president and representatives were directly 
responsible for the election of episcope and the patriarch himself. Church property was 
also under direct provision of the representatives. all suggestions from bishopric were 
rejected. In actual fact, the church was no longer able to manage its property. discontent 
of Serbian bishops culminated with submission of socalled Votum Separatum (separate 
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vow) on the decree of organization by the Liberal party. both parties had crossed rubicon. 
there was no way back. the Liberals submitted their proposal to consideration of the 
government and the tzar. bishopric appealed on breach of laws and traditional privileges. 
this clash among Serbs weakened chances for preservation of churchschool autonomy, 
which was cleverly used by the government. Liberal Party’s attempts to reform the church 
and its influence only led to clash with bishopric and destruction of traditional values 
which were one of the major foundations for opposing to Hungarisation organized by the 
government. the dispute between bishopric and the Liberals will last for the following 
three decades. Once the disputes had started, they only cleared up the way for the govern
ment to denounce churchschool autonomy which happened in 1912.
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СРПСКА ЧЕТНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У СТАРОЈ СРБИЈИ 
1903–1908. ТЕРЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Ап стракт: Рад се ба ви на стан ком и раз во јем Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је у Ста рој 
Ср би ји у пе ри о ду од 1903. до 1908. го ди не. У жи жи ин те ре со ва ња је те рен ска ор га ни за
ци ја, од но сно ре во лу ци о нар на ан га жо ва ност са мих Ср ба у Тур ском цар ству. Ана ли зом 
ре во лу ци о нар них ин сти ту ци ја вла сти и функ ци о ни са ња ре во лу ци о нар них од бо ра у 
Тур ској по ку ша но је да се од го во ри на пи та ње у ко јој ме ри је успех Ор га ни за ци је био 
плод на по ра срп ских че та а ко ли ко ор га ни зо ва ног на ро да. Рад је на пи сан на осно ву ли
те ра ту ре, на ра тив них из во ра и до ку мен тар не гра ђе срп ске и бу гар ске про ви ни јен ци је.

Кључ не ре чи: Ста ра Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ото ман ско цар ство, Илин дан ски уста нак,  
ВМРО, чет нич ка ак ци ја.  

***

Кра јем 19.  и по чет ком 20. ве ка при пад ни ци срп ског на ро да у Тур ском цар
ству на ла зи ли су се у вр ло не по вољ ном по ло жа ју. Ста ра Ср би ја,1 то јест ко сов

1 Ста ра Ср би ја пред ста вља ге о граф ски по јам, на стао на кон ства ра ња но во ве ков не срп ске др жа ве 
(за раз ли ку од осло бо ђе ног де ла исто риј ске Ср би је, обла сти ње ног сред ње ве ков ног је згра на зи ва не 
су ста ром Ср би јом). Ста ра Ср би ја је та ко, за ви сно од ци ља и обра зо ва ња пи сца ко ји би овај тер мин 
ко ри стио,  по ме ра на на гра ни це Ду ша но вог цар ства и др жа ве кра ља Ми лу ти на. До кра ја 19. ве ка, 
Ста ра Ср би ја је оме ђе на у на уч ној и ди пло мат ској тер ми ни о ло ги ји срп ске про ви ни јен ци је, као област  
се вер но од ли ни је ОхридПри лепШтип, укљу чу ју ћи и те га до ве. Све ју жно од то га сма тра но је Ма ке
до ни јом.  Ј. Цви јић, Осно ве за ге о гра фи ју и ге о ло ги ју Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је, Бе о град, 1995, 52–64; 
Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, Бе о град, 2008, 1084; С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, на ста нак име на и зна ња 
о њој до 1912, Исто риј ски ча со пис, XLII–XLII (1995–1996), 91–110.

УДК: 94:355(=163.41)(497)''1903/1908''(093.2)



240 СРПСКе СТУДИЈе  II / SerbIan StudIeS II  

ски и се ве ро за пад ни део Би тољ ског ви ла је та,2 пред ста вља ла је ет нич ки мо за ик. 
Ср би из тих кра је ва жи ве ли су у су сед ству Ар на у та, Ту ра ка, Ср ба му сли ма на, 
Ју ру ка, Чер ке за, По ма ка, Фан да, Гр ка и Гр ко ма на, Цин ца ра и бу га ра ша.

У се ве ро за пад ном де лу Ко сов ског ви ла је та (на Ко со ву и Ме то хи ји, Пре
шев ској, Го сти вар ској и Те тов ској, и де ли мич но у Скоп ској ка зи), као и у Де
бар ском сан џа ку, и Ки чев ској ка зи Би тољ ског ви ла је та,  Ср би су се на ла зи ли 
под уда ром ар на ут ских ка ча ка али и ар на ут ских се ља ка, сво јих су се да. Тур ска 
власт је на стал не ис па де Ар на у та гле да ла кроз пр сте сма тра ју ћи их, као му сли
ма не,  ба сти о ном цар ства.3 У Сје нич ком и Пље ваљ ском сан џа ку, си ту а ци ја је 
би ла ма ло бо ља,  ма да не сјај на. Тур ске вла сти су у овим сан џа ци ма то ле ри са ле 
зло де ла му сли ман ских хај ду ка и би ле скло не да на Ср бе гле да ју као при кри ве
не бун тов ни ке ко је тре ба др жа ти стра хом у зап ту, али је ста ње сва ка ко би ло 
под но шљи ви је од оног на Ко со ву и Ме то хи ји.4 

У Скоп ском сан џа ку Ко сов ског ви ла је та, и у Би тољ ском ви ла је ту, Ср би су 
се на ла зи ли на уда ру агре сив не бу гар ске про па ган де, ко ја се ни је ли би ла да у 
ци љу оства ре ња сна Сан сте фа ан ске Бу гар ске ко ри сти и те ро ри стич ке ме то де. 
Бу га ри су од 1870. има ли сво ју цр кве ну ор га ни за ци ју у Тур ској – ег зар хи ју,5 
и са мим тим би ли у бо љој по зи ци ји од Ср ба, ко ји су пот па да ли под грч ку 
Ва се љен ску па три јар ши ју. Вла да ју ћи кру го ви у Со фи ји ни су се, ме ђу тим, за
до во љи ли цр кве ношкол ском про па ган дом. Ко ри сте ћи се же љом за сло бо дом 
број них сло вен ских еми гра на та у Бу гар ској, ње не вла сти су ини ци ра ле ства ра
ње ре во лу ци о нар них ор га ни за ци ја, ко је су има ле за циљ пре врат и при па ја ње 
Бу гар ској нај ве ћег де ла европ ске Тур ске. Ок то бра 1893. у Со фи ји је ство рен 

2 Ср би су у Ста рој Ср би ји у ве ћем или ма њем бро ју по чет ком 20. ве ка на се ља ва ли сле де ће ад ми ни
стра тив не је ди ни це ова два ви ла је та: у Ко сов ском – Пље ваљ ски, Но во па зар скиСје нич ки, При штин
ски, Пећ ки, При зрен ски и Скоп ски сан џак (по след њем је 1903. при до да та Ве ле шка ка за из Со лун ског 
ви ла је та, са не ко ли ко срп ских се ла); у Би тољ ском ви ла је ту – Ки чев ску, При леп ску и Де бар ску ка зу.  
Ком пакт не срп ске за јед ни це од по не ко ли ко се ла, ко је су при зна ва ле Ва се љен ску па три јар ши ју ју жно 
од Ша ре, би ле су Скоп ска Цр на Го ра, под нож је пла ни не Ко зјак у Ку ма нов ској ка зи,  де ло ви Те тов ске 
и Го сти вар ске ка зе, По реч у Ки чев ској ка зи, Ве ле шки Азот, При леп ско По ље под Ба бу ном и Охрид
ски Дрим кол. Слаб от пор Ср ба био је усло вљен не по ве за но шћу или рет ком ме ђу соб ном по ве за но шћу 
ових њи хо вих кра је ва, а раз два ја ла су их ар на ут ска и ег зар хиј ска се ла.

3 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 2/3 (1907), при ре ди ли Љ. Алек сићПеј
ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2004, бр. 678;  До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 2/1 
(1906), при ре ди ли Љ. Алек сићПеј ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2006, При лог А, бр. 1, бр, 5, бр. 6.

4 М. Ја го дић, Срп ско ал бан ски од но си у ко сов ском ви ла је ту (1878–1912), Бе о град, 2009, 129–224; В. 
Ша ли пу ро вић, Ра о нич ка бу на, аграр ни по крет у за пад ним кра је ви ма Ста ре Ср би је 1903–1905, Сје
ни ца, 1969, 41–56;  До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 2/1 (1906), при ре ди ли Љ. 
Алек сићПеј ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2006, При лог А, бр. 1.

5 Ство ре на 1870, као ре ак ци ја Сло ве на у Тур ској про тив грч ког кле ра и ли тур ги је на грч ком је зи
ку, ег зар хи ја је убр зо по свом осни ва њу по ста ла оруж је бу гар ске на ци о нал не про па ган де. Сло ве ни 
у Тур ској, ина че ја ко по бо жни и ода ни цр кви, та ко су по ста ли ста до па сти ра ко ји су ви ше во ди ли 
ра чу на о њи хо вом на ци о на ли те ту не го о њи хо вим ду ша ма.  Р. Гру јић, Ег зар хиј ска цр ква у Ју жној Ср
би ји,  Ен ци кло пе ди ја СХС,  704–706. 
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Бу гар скома ке дон скоод рин ски ре во лу ци о нар ни ко ми тет (БМОРК), ка сни је 
по знат као ВМО РО. Сле де ће го ди не осно ван је,  та ко ђе у пре сто ни ци Кне
же ви не Бу гар ске, Вр хов ни ма ке дон скоод рин ски ре во лу ци о нар ни ко ми тет 
(ВМОРК).6  Обе ор га ни за ци је су има ле исти циљ – ши ре ње Бу гар ске на за пад 
и југ, а раз ли ка из ме ђу њих би ла је у то ме што је БМРОКВМРО пр во же лео 
ауто но ми ју Ма ке до ни је, па за тим ње но при па ја ње Бу гар ској, док се ВМО РО 
за ла га ла за не по сред но при па ја ње.

Ство ре не на чел но као осло бо ди лач ке ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је, 
БМРОКВМО РО и ВМОРК су убр зо по осни ва њу от по че ле са те ро ром над 
па три јар ши сти ма7 у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, са ци љем да их при мо ра ју да 
при ђу ег зар хи ји и у сво јим се ли ма и гра до ви ма отво ре бу гар ске шко ле и при ме 
ег зар хиј ске све ште ни ке. Бу гар ска ор га ни за ци ја је од 1893. до 1902, ство ри ла 
ја ка упо ри шта у гра до ви ма и ва ро ши ма, по себ но у Ско пљу, Ве ле су, Кри вој 
Па лан ци, Ку ма но ву, Кра то ву и Ко ча ни ма. Бу гар ска ор га ни за ци ја је има ла за 
циљ ства ра ње на ци о нал не ко хе зи је на те ре ну и ства ра ње па ра лел не бу гар ске 
па ра др жав не струк ту ре у Тур ској, па је та ко ство ри ла мре жу ре во лу ци о нар них 
од бо ра и под од бо ра, су до ва, есна фа, ку рир ских слу жби, и тај них че та. Та ква 
ор га ни за ци ја је мо гла у по вољ ном тре нут ку да омо гу ћи успе шан уста нак и 
му ње ви ту ин те гра ци ју до та да шњих ре во лу ци о нар них ре јо на у Кне же ви ну Бу
гар ску. Од 1902. Ко ми те ти ја ча ју ак тив ност по се ли ма,8 ко ја ни су би ла то ли ко 
еко ном ски за ви сна од гра до ва па су оста ла при свом ет ни те ту. Ус пе си срп ске 
ди пло ма ти је 1897,9 на ве ли су ко ми те те да по жу ре и да све оп штом ли кви да ци
јом срп ских све ште ни ка и учи те ља  ис пра зне ска ми је и пор те њи хо вих шко ла 
и цр кви, и та ко уни ште њем срп ских за јед ни ца ју жно од Ша ре па ра ли шу би ло 
ка кав ди пло мат ски или цр кве ни и школ ски рад Ср би је у овим кра је ви ма. Те 
го ди не, на дру гом кон гре су ВMРО (од но сно БМОРК) у Со лу ну, осно ва но је 

6 Го ди не 1896. Ко ми тет је про ме нио име у Тај на ма ке дон скоод рин ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци
ја (ТМО РО), да би се на кон гре су у Ри ли 1905.  пре кр стио у Уну тра шњу ма ке дон ску ре во лу ци о нар ну 
ор га ни за ци ју (ВМРО). Ј. Хам за, Мла до тур ска та ре во лу ци ја во Осман ска та им пе ри ја, Ско пје, 1995, 
2–3. Без об зи ра на зва нич ни на зив, Ор га ни за ци ја је обич но на зи ва на ВМРО и у штам пи, а и ка сни је, у 
исто ри о гра фи ји. Пр во бит но име ипак тре ба на ве сти да би се ис та кло да је њен ма ке до ни зам у осно ви 
то ле ри сан од стра не Со фи је са мо као бу гар ски ло кал па три о ти зам.

7 Вер ни ци ма Ва се љен ске па три јар ши је: Ср би ма, Гр ци ма, Цин ца ри ма и Сло ве ни ма, ко ји су се бе 
сма тра ли Гр ци ма, или јед но став но при зна ва ли Па три јар ши ју из кон зер ва ти зма, у из во ри ма обич но 
на зи ва ним гр ко ма ни ма.

8 Б. Ву че тић, Бог дан Ра ден ко вић (ма ги стар ски рад у ру ко пи су), Бе о град, 2006, 49.

9 Ср би у Тур ској су го ди не 1896. до би ли пра во да у Ра шкоПри зрен ској епар хи ји има ју Ср би на 
ми тро по ли та. Го ди не 1897. Ср би су до би ли пра во на отва ра ње сво јих шко ла у Би тољ ском и Со лун ском 
ви ла је ту. С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, Бе о град, 1990, 304–309; С. Јо ва но вић, Вла да 
Алек сан дра Обре но ви ћа, 2, Бе о град, 1990, 72–75; М. Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра
јем 19. и по чет ком 20. ве ка, Бе о град, 1988, 91–94, 138; Исти, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка Бе о град 1988, 47–49, 63–69; С. Ра јић, Вла дан Ђор ђе вић. Би о гра фи ја по у зда ног 
об ре но ви ћев ца, Бе о град, 2007, 148–158.
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Дру штво за уби ја ње Ср ба, ко је је се би за циљ по ста ви ло да „ог њем и ма чем 
ис ко ре ни Ср бе из Ма ке до ни је.“10 Усле ди ле су „го ди не смр ти и тај не бор бе,“11 
ка ко се из ра зио Ста ни слав Кра ков. Срп ске жр тве су се ре ђа ле, а срп ска про
све та је про па да ла на са хра на ма учи те ља и све ште ни ка До 1902. уби је но је од 
стра не Бу га ра 43, а ра ње но 52 на род на пр ва ка, све ште ни ка и учи те ља.12 На кон 
не у спе лог Илин дан ског устан ка13 ав гу ста 1903. при ти сак на Ср бе и Гр ке до дат
но се по ја чао. Сле ди ли су ме се ци ди вља ња му сли ман ског освет нич ког бе са,14 
и уби ства и па ле жа од стра не Ор га ни за ци је15 (ина че  иза зи ва ча устан ка), ко је 
су па сив ност Ср ба и Гр ка у устан ку сма тра ли за из да ју ко ја се мо ра ка зни ти и 
пла ти ти њи хо вим на ци о на ли те том.16

Ужа сне ре пре са ли је над хри шћа ни ма на кон устан ка, вр ше не од стра не тур
ске вој ске и му сли ман ске ми ли ци је, на те ра ле су ве ли ке си ле да ди рект ним 
упли вом при мо ра ју Пор ту да уве де ре фор ме у три ма ке дон ска ви ла је та – Ко
сов ском, Би тољ ском и Со лун ском. АустроУгар ска и Ру си ја, као две нај за ин
те ре со ва ни је др жа ве у Ис точ ном пи та њу, до би ле су ман дат Си ла да са ста ве 
план ре фор ми ко је су се има ле спро ве сти у Ма ке до ни ји. Усле дио је са ста нак 
ца ре ва, Фра ње Jозефа и Ни ко ла ја II, у Мир цште гу 24.10.1903, ко ји је, по знат 
као Мир цштег ски спо ра зум, ре зул ти рао пла ном ре фор ми у 9 та ча ка. Мир
цштег ски про грам ре фор ми ни је мо гао па ци фи ко ва ти европ ску Тур ску, на 
пр вом ме сту, за то што Пор та ни је има ла на ме ру да их спро ве де, а Си ле ни во ље 
ни ин те ре са да је на то при мо ра ју. Це ла ре фор ма све ла се на пре у ре ђе ње тур
ске жан дар ме ри је, по ку шај ре фор ме суд ства и укљу че ње хри шћа на у тур ски 
ад ми ни стра тив ни си стем. На уки да ње глав ног узро ка ми зе ри је ста нов ни штва, 
за ку па де сет ка, Си ле, као по ве ри о ци пре за ду же не Тур ске, ни су ин си сти ра ле, 
па до то га ни је ни до шло.17 Ка ко би ло, ре форм на ак ци ја Си ла у Тур ској ни је 
мо гла да за шти ти Ср бе од те ро ра бу гар ске ор га ни за ци је.

10 В. Илић, Срп ска чет нич ка ак ци ја 1903–1912, Бе о град, 2003, 15.

11 С. Кра ков, Пла мен чет ни штва, Бе о град, 1930, 49.

12 Ј. Ха џи Ва си ље вић, Чет нич ка ак ци ја у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, Бе о град, 1928, 14.  

13 О устан ку, крун ској уло зи Кне же ви не Бу гар ске и Ор га ни за ци ја у ње го вом по ди за њу ви ди, В. 
Илић, нав. де ло, 16–17.

14 Ру ски до ку мен ти за Ма ке до ни ја и ма ке дон ско пра ша ње (1859–1918,), при ре дио А. Трај ков ски, 
Ско пје, 2004, бр. 105, 106, 107, 112, 114 , 115.

15 Не по сред но на кон Илин дан ског устан ка уби је но је 19 и ра ње но 3 учи те ља, све ште ни ка и на род
них пр ва ка. В. Тр бић, Ме мо ри, Ка зи ва ња и до жи вља ји вој во де ве ле шког (1898–1912), књ. 1, приредиo 
А. Дра шко вић, Бе о град, 1996, 30; А. То до ро вић, Ре во лу ци о нар на ак ци ја срп ског на ро да у Тур ској од 
1904–1912, при ре ди ла Б. Ву че тић, Ме шо ви та гра ђа, 28 (2007), 270–272.

16 Од фе бру а ра до ју ла сле де ће 1904. го ди не 71. па три јар шиј ско се ло при шло је ег зар хи ји.
Од то га по пет срп ских се ла у Ку ма нов ској и Кра тов ској ка зи и три у Ко чан ској. Оста лих 58 се ла су 
грч ка или гр ко ман ска се ла Со лун ског и Би тољ ског ви ла је та. Очи глед но је да се ла ни су при гр ли ла бу га
ри зам без при ти ска четa. Х. Си ля нов, Осво бо ди тел ни те бор би на Ма ке до ния, II, Со фия, 1943, 125–126.

17 А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ма ке дон ско пи та ње 1903–1908, Бе о град, 2011, 121–130.
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По че ци срп ске са мо од бра не

Још и пре ав гу ста 1903. и то ком зи ме и про ле ћа 1904. спо ра дич но и не по
ве за но, срп ска се ла са обе стра не Вар да ра, на па да на од му сли ман ских и че та 
ВМРО, ра ди за шти те сво је ег зи стен ци је ства ра ју се о ске че те и стра же по узо ру 
на ме сну ор га ни за ци ју  ВМРО. Та кве се о ске че те обра зу ју се у Ма ле шу, Дрим
ко лу, По ре чу, Ки че ву, Ве ле шком Азо ту и у Ку ма нов ској ка зи.18

Се ла су мо гла бар при вре ме но да пру же не ка кав от пор. Учи те љи и све
ште ни ци у Ста рој Ср би ји, гле да ју ћи ра сап сво је па стве, а по ред то га и лич
но угро же ни, тра жи ли су од Ми ни стар ства ино стра них де ла да се под хит но 
ство ри срп ска ор га ни за ци ја као пан дан бу гар ској, и да се от пор срп ских се ла 
ко ор ди ни ра.

Њи хо ве тра жње ни су на и шле на раз у ме ва ње срп ских кон зу ла у Ско пљу и 
Би то љу, 

Ми ло са ва Кур то ви ћа и Ми ха и ла Ри сти ћа, ко ји су сма тра ли да ће ре форм
на ак ци ја от кло ни ти бар део не во ља и да срп ски екс пе ри мент са че та ма мо же 
до не ти пот пу ну про паст срп ским по зи ци ја ма ју жно од Ша ре.19

Не за ви сно од ста ва пред став ни ка зва нич не Ср би је, ав гу ста 1903. пет одво
је них цен та ра, сва ки на свој на чин, ра де на ства ра њу срп ске ре во лу ци о нар не 
ор га ни за ци је. У Бе о гра ду, на ор га ни за ци ји ра де ге не рал Јо ван Ата нац ко вић, 
шеф ле ка ра бе о град ског са ни те та Ми ло рад Го ђе вац и бо га таш Лу ка Ће ло
вић. Њих тро ји ца ра де на вр бо ва њу вој во да и чет ни ка ВМРО, и на њи хо
вом уба ци ва њу у Ста ру Ср би ју под срп ским ам бле ми ма и за срп ску ствар. У 
Вра њу, ка пе тан Жи во јин Ра фа и ло вић, за јед но са ели том овог по гра нич ног 
гра да фор ми ра, не за ви сно од Бе о гра ђа на, ло кал ни ре во лу ци о нар ни ко ми тет 
са истим стре мље њи ма као  и пре сто нич ка гру па. Тре ћу гру па ци ју пред ста
вља ли су офи ци ри за ве ре ни ци, на че лу са Во ји сла вом Тан ко си ћем. Учи те љи, 
чи нов ни ци кон зу ла та и све ште ни ци у Ста рој Ср би ји, на са мом те ре ну, већ су 

18 АС, МИД, КС, Ф. 45. Кон цепт из ве шта ја Ми ха и ла Ри сти ћа, би тољ ског кон зу ла о ста њу у ре јо
ну (без бро ја, да ту ма и адре се); Две срп ске че те у Ма леш пла ни ни су ко бља ва ле су се ја ну а ра 1903. и 
са тур ским по те ра ма и са че та ма ВМРО. Хра ном и оде ћом снаб де ва ли су их ста нов ни ци та мо шњих 
срп ских се ла, и срп ски учи те љи и све ште ни ци. До ку ман та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 
1903–1914, I,  До да так 1, при ре ди ла  Љ. Алек сићПеј ко вић, Бе о град, 2008, бр. 1; Че ту у око ли ни Ку ма
но ва фор ми рао је Па вле Мла де но вић са сво ја два си на и још пет чет ни ка ма ја 1903.  Да је Па вле био  
пи о нир срп ске са мо од бра не све до чи и Јо ван. М. Јо ва но вић, али не на во ди вре ме ње го вог од ме та ња. 
Ј. М. Јо ва но вић,  Ју жна Ср би ја од 18. ве ка до осло бо ђе ња, Бе о град, 1990, 58. Два се ла у Охрид ском 
Дрим ко лу, Не ре зи, на че лу са Ива ном Мар ко ви ћемЧу ли ћем и Ја бла ни ца са по пом Мар ком Ста ври
ћем, на о ру жа ва ју се сеп тем бра 1903. ра ди од бра не од ВМРО. А. Кр стић, На ша чет нич ка ак ци ја у 
Дрим ко лу, Ју жни пре глед 67, Ско пље, 1930, 283–285; Пла мен чет ни штва, 50; У Азо ту, 1903. че ту су 
фор ми ра ли На це из Скач кин ца и из ве сни Фи ли по вић, ве ро ват но из Азо та. Сте фа нъ Н. Авра мо въ, 
Ре во лю ци он ни бор би въ Азо ть (Ве ле шко) и По рѣчи е то, Со фия, 1929, 37.

19 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 19031914, Књ. 2,  До да так 1, при ре ди ла Љ. 
Алек сићПеј ко вић, Бе о град, 2008,  бр. 7. и 11;  Б. Ву че тић, Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја у 
Осман ском цар ству на по чет ку 20. ве ка, Исто риј ски ча со пис, 53 (2006), 359.
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уве ли ко ра ди ли на ор га ни за ци ји. Пе ту гру пу, пред ста вља ли су углед ни срп ски 
по ли ти ча ри, про фе со ри, и чла но ви ра зних па три от ских дру шта ва, ко ји су у 
ства ра њу ор га ни за ци је ви де ли ра ван пут у оства ре њу на ци о нал них ци ље ва. 
Сеп тем бра 1903. по ве зи ва њем ових гру па у јед ну на ста ла је Срп ска ре во лу
ци о нар на ор га ни за ци ја. 20

Раз вој срп ске ор га ни за ци је

На ста на ком ре во лу ци о нар ног ко ми те та, до но ше њем ста ту та и ства ра њем 
ре во лу ци о нар не мре же од бо ра и под од бо ра, ство ри ли су се у Кра ље ви ни и 
Ста рој Ср би ји пред у сло ви за успе шни ју за шти ту Ср ба од бу гар ских и ар на
ут ских зу лу ма.

Од је се ни 1903. до по зног ле та 1904. Чет нич ка ор га ни за ци ја функ ци о ни ше 
не за ви сно од др жав них вла сти, али се мо ра на гла си ти да др жа ва на ње не ак
ци је гле да бла го на кло но, не оме та је у ра ду, и че сто по др жа ва. Ор га ни за ци ја 
у овом пе ри о ду успе ва да пре ба ци не ко ли ко че та пре ко гра ни це, и чак да на  
са мом те ре ну ор га ни зу је јед ну че ту (у По ре чу)21.  Ле та 1904. Ми ни стар ство 
ино стра них де ла, схва та ју ћи да Ор га ни за ци ја са ма не мо же да по стиг не зна чај
ни је успе хе, нов ча ним сред стви ма и кон тро лом ак ци ја по ста је ста ри ји парт нер 
Ор га ни за ци је.22 

20 Ј. Ха џи Ва си ље вић, Чет нич ка ак ци ја, у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји,  Бе о град, 1928, 16–17, В. 
Илић, нав. де ло, 21–22. Б.Ву че тић, Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја у Осман ском цар ству на по
чет ку 20. ве ка, 361; Иста, Бог дан Ра ден ко вић, 53–54;  А. Јо ва но вић, Срп ске шко ле и чет нич ки по крет 
у Ју жној Ср би ји под Тур ци ма, Ско пље, 1937, 278–281; С. Си мић., Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја, 
ко мит ско че то ва ње у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји 19031912, при ре дио Ј. Ба јић, Бе о град, 1998, 52–59.

21 В. Илић, нав. де ло, 36–45. 

22 Докумeнти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, I, 21, при ре ди ли  Љ. Алек сић
Пеј ко вић и Ж. Ан тић,  Бе о град, 2006, бр. 235. Упут ство Ни ко ле Па ши ћа, по сла то срп ским пред став
ни ци ма у Тур ској кра јем ју на 1904. са др жа ло је на лог да се ег зар хи сти ма у Тур ској „од го во ри истом 
ме ром“, До да так 1, бр. 37. На сед ни ци срп ске вла де 13. ју ла 1904. Ми ни стар ство ино стра них де ла је 
за тра жи ло ван ред ни кре дит за нео д ло жне за гра нич не ак ци је у из но су од 200 000. ди на ра. Вла да је, 
све сна нео д ло жно сти по ду хва та, истог да на Ми ни стар ству одо бри ла тра же ни кре дит. По за кон ској 
про це ду ри, кре дит је на кнад но одо брио Др жав ни са вет, а краљ сво јим пот пи сом ње го ву од лу ку по
твр дио. До да так 1, бр. 45 и 50. При род но да је срп ска вла да ушпри ца ва њем нов ча них сред ста ва и 
ста вља њем свог ад ми ни стра тив ног апа ра та у слу жбу Ор га ни за ци је, од не ла пре ва гу над при ват ном 
ини ци ја ти вом.  На при ме ру ста ња у Вра њу, где је ути цај  врањ ског окру жног на чел ни ка Дра ги ћа 
Па вло ви ћа био ве ћи  од ути ца ја Из вр шног од бо ра ја сно се мо гу ви де ти ка рак те ри сти ке  од но са Ор
га ни за ци јадр жа ва.  До да так 1, бр. 46, 52, 56, 64, 66, 74, 81, 94, 98, 105, 106, 125, 149, 181. Ни у Ста рој 
Ср би ји ста ње ни је би ло дру га чи је. Са ва ти је Ми ло ше вић по ве ре ник Про свет но по ли тич ког оде ле ња и 
ње го вих ше фо ва, Све ти сла ва Си ми ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћаПи жо на, кр ста рио је ли ни јом При шти на–
Ско пље–Би тољ–Вра ње,  ре фор ми шу ћи и уре ђу ју ћи де лат но сти та мо шњих од бо ра. По ин струк ци ја ма 
Јо ва на Јо ва но ви ћа, он је ре струк ту ри рао Би тољ ски од бор  и у све му га пот чи нио Скоп ском од бо ру. У 
Скоп ском од бо ру глав ну реч  има ли су кон зул Ми ха и ло Г. Ри стић и ње гов са рад ник Бог дан Ра ден ко
вић, па је та ко це ло куп на мре жа Ор га ни за ци је на те ре ну функ ци о ни са ла по крет ња ма ди ри гент ске 
па ли це Кон зу лар ног оде ље ња у Бе о гра ду. Од лу ка да но вац При шти ни и Би то љу иде пре ко Ско пља  и 
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Та кво ста ње тра ја ло је до ју ла 1905, ка да др жа ва, од но сно Ми ни стар ство 
ино стра них де ла, пот пу но пре у зи ма кон тро лу над Чет нич ком ор га ни за ци јом. 
Но ми нал но, и да ље је по сто јао Цен трал ни од бор Ор га ни за ци је, али са мо као 
не зва нич ни ор ган Ми ни стар ства, чи ји је шеф био пред сед ник Вр хов ног од
бо ра, не по сред но над ре ђе ног Цен трал ном од бо ру.23 Две го ди не ка сни је, ју ла 
1907, Вр хов ни од бор, од но сно не фор мал но оде ље ње Ми ни стар ства, при хва та 
остав ке чла но ва Цен трал ног од бо ра24 и до ју ла 1908, ка да Мла до тур ска ре
во лу ци ја пре ки да чет нич ку ак ци ју, фи гу ри ра као је ди на ко ман да чет нич ких 
по сло ва у Ср би ји и пре ко гра ни це.   

Пред мет ин те ре со ва ња овог ра да је функ ци о ни са ње срп ске ор га ни за ци је 
на те ре ну, у Ста рој Ср би ји. Са ма ак тив ност че та на те ре ну (чет нич ка ак ци ја) и 
раз вој ин сти ту ци ја Ор га ни за ци је у Ср би ји сто га ће са мо украт ко би ти до так
ну та. Да би смо из бе гли су ви шне ступ це, раз вој Ор га ни за ци је пред ста ви ће мо 
ана ли зом ње них ста ту та, и оце ном њи хо вог оства ри ва ња у прак си.

Раз вој Ор га ни за ци је

По ста ту ту из сеп тем бра 1903, за да так  ко ми те та би ла је бор ба за осло
бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на ро да, бор ба про тив бу гар ског на си ља и про
па ган де и бу ђе ње срп ске на ци о нал не све сти у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. 
Пред ви ђе но је да се у сва ком ме сту Би тољ ског, Ко сов ског и Со лун ског ви ла је та 
осну је ме сни од бор, на ни воу ка зе, да се иза бе ру об ла сни од бо ри, а на ни воу 
ви ла је та ви ла јет ски од бо ри. Ви ла јет ски од бо ри би би ра ли Глав ни од бор Тај ног 
Ср бома ће дон ског удру же ња, ко ји би на кнад не про ме не у ви ла јет ским од бо
ри ма по твр ђи вао. Сва ки од бор, од ме сног до глав ног, имао би пред сед ни ка, 
по моћ ни ка пред сед ни ка, се кре та ра, бла гај ни ка и са вет ни ке, а њи хо во члан
ство би чи ни ли сви они ко ји же ле да ра де у ко рист ко ми те та и по ло же за кле
тву. Та ко ђе, сва ки ме сни, окру жни и ви ла јет ски од бор био је ду жан да о свим 
учи ње ним ко ра ци ма прет ход но оба ве сти над ре ђе ни од бор. Пред ви ђе но је да 
сва ки од бор има тај ну по ли ци ју ра ди кон тро ле члан ства, а ка зне за огре ше ње 
о Ор га ни за ци ју, био из вр ши лац члан или не, кре та ле су се од гло бе до смрт не 

ко нач но  је огра ди ла пре власт Ми ни стар ства. Ак сен ти је Ба це то вићБа це та, глав ни ор га ни за тор че
то ва ња и пре но са оруж ја, ра дио је ди рект но по на ло зи ма ми ни стра ино стра них де ла. До да так 1, бр. 
67, 92,  118, 132, 187, 240, 247. 

23 Од лу ку Вр хов ног од бо ра из  ју на 1905, ко ји је и фор мал но пот чи нио Ор га ни за ци ју др жа ви, фор
му ли са ли су пред сед ник Вр хов ног од бо ра – ми ни стар ино стра них де ла Јо ван Жу јо вић, шеф кон зу лар
ног оде ље ња Јо ван Јо ва но вић Пи жон, скоп ски кон зул Ми ха и ло Ри стић, со фиј ски по сла ник Све ти слав 
Си мић, шеф Гор ског шта ба Или ја Јо ва но вић Пчињ ски. Са мо ле ти ми чан по глед на од лу ке Од бо ра ја сно 
по ка зу је ко ву че кон це за гра нич ног чет нич ког ра да. В. Илић, нав. де ло, 64–67. До да так 1, бр. 264.

24 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 19031914, књ. 2, До да так 3, при ре ди ли Љ. 
Алек сићПеј ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2008, бр. 219. (=До да так 3)
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ка зне. Сва ки ре во лу ци о нар ни срез и ме сни од бор, ра ди си гур но сти чла но ва 
Ор га ни за ци је имао би по јед ну ре јон ску че ту. Тро шко ве ор га ни за ци је би по
кри ва ли до бро вољ ни при ло зи, чла на ри на и вр ло рас те гљи ва од ред ба „При хо
ди са дру гих стра на.» По след њи члан ста ту та пред ви ђа до но ше ње пра вил ни ка 
за че те, ко ји по свој при ли ци ни ка да ни је до нет.25

У но вом ста ту ту Срп ске ор га ни за ци је из ју ла 1905, ко ја од та да но си зва
нич но име Тај но удру же ње „Срп ска од бра на“, при ме тан је  ути цај ста во ва Ми
ни стар ства ино стра них де ла. У но вом ста ту ту се као основ ни циљ по на вља 
бор ба про тив не при ја те ља срп ства, истим сред стви ма ко је и „не при ја тељ“26 
ко ри сти, али и ево лу тив на бор ба кроз по др шку ре фор ми на кул тур ном и еко
ном ском по ди за њу и оку пља њу Ср ба у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји (члан 2. и 
3.). Па ра док сал на по др шка ре фор ма ма, га ран то ва на од стра не јед не пре врат
нич ке ор га ни за ци је, та ко ђе ода је ру ко пис Ми ни стар ства. Те рен ском ор га ни за
ци јом (ор га ни за ци ја у Ср би ји се не спо ми ње, из ве сно са на ме ром да се по крет 
зва нич но пред ста ви као са мо стал ни по крет Ср ба из Тур ске) по ста ту ту ру ко
во де два од бо ра, је дан у Ста рој Ср би ји, је дан у Ма ке до ни ји, и Гор ски штаб.27

Струк ту ра и ду жно сти ни жих ин стан ци – од бо ра и под од бо ра, исти су као 
и у ста ту ту из 1903. Но ви на је то што је уве ден Штаб, ко ји  пред ста вља из вр
шни ор ган од бо ра, ви ла јет ских и оних на ни воу ка зе, ко ји у до го во ру са њим 
ре ша ва ју сва ор га ни за ци о на пи та ња. Штаб је по ред из вр шних ду жно сти имао 
и оба ве зу ревизиje че та. Оби ла зио је ме сне тај не и ак тив не че те и ста рао се о 
њи хо вој буд но сти, ди сци пли ни. Удру же ње се из др жа ва ло од ме сеч них уло га 
чла но ва и до бро вољ них при ло га (што је пот пу но не ис крен члан, бу ду ћи да 
је ор га ни за ци ја фи нан си ра на др жав ним кре ди том од ав гу ста 1904). Чла но ви 
ста ту та од бро ја 14. до бро ја 34. пред ста вља ју пра вил ник срп ских че та.28 Са
ста вље ност ста ту та и пра вил ни ка,29 као и чи ње ни ца да је Штаб ко ји је по сто јао 
већ го ди ну и по да на, на кнад но уне сен у ста тут, го во ри о ре во лу ци о нар ном 
не ис ку ству и не раз ра ђе но сти Ор га ни за ци је. Мно го то га ра ди ло се у хо ду и на 
осно ву ис ку ства.30 

25 До да так 1, бр. 13.

26 У овом ста ту ту се име не при ја те ља  из ри чи то не на во ди, по че му се осе ћа ути цај ди пло мат ског 
пе ра.

27 Ме ста њи хо вог ста но ва ња на во де се као тај на, ма да је би ло оп ште по зна то да су у пи та њу Ско пље 
и Би тољ. Што се ти че гор ских шта бо ва, од про ле ћа 1905. по сто ја ла су два шта ба, за Ис точ но и За пад но 
По вар дар је. У ста ту ту се на во ди са мо је дан штаб. До да так 1, бр. 156, 166, 194, 205.

28 До да так 1, бр. 134.

29 Вој во ди Па влу Мла де но ви ћу по сла та су сре ди ном ју на 1905. пра ви ла – ста тут, за јед но са на ре
ђе њи ма и при зна њем вој вод ста ва. Д. Зо граф ски, Ав стри ски до ку мен ти за исто ри ја на ма ке дон ски 
на род 1905–1906, том 1., Ско пје, 1977, бр. 46.

30 Па ра лел но са те рен ским ста ту том Ми ни стар ство је на чел стви ма пре да ло но ту о Ор га ни за ци ји 
у Кра ље ви ни. У Ср би ји су по сто ја ли Вр хов на упра ва и Цен трал ни од бор у Бе о гра ду, Из вр шни обор 
у Вра њу, а на са мој гра ни ци По слов ни од бор. Го ди не 1905. уви де ло се да је не по треб но по сто ја ње два 
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Иде ја Ор га ни зо ва ног на ро да

Бу гар ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја је од 1893, по ред ору жа них ре во
лу ци о нар них ак тив но сти у Тур ској, спро во ди ла и из град њу суд ских, по ли
тич ких и еко ном ских па ра лел них струк ту ра.31 Кон стру и шу ћи се на те ме љу 
ор га ни за тор ских ис ку ста ва сво јих бу гар ских су пар ни ка, срп ска ор га ни за ци ја 
у Тур ској, гра ђе на, по ступ но од је се ни 1903. до ју ла 1908, на кра ју пе ри о да ко ји 
об ра ђу је мо, пред ста вља ла је струк ту ру ко ја је па ра лел но ег зи сти ра ла са ад ми
ни стра тив ном струк ту ром Тур ског цар ства.    

Ва жно је на по ме ну ти да ор га ни за ци ја на те ре ну ни је гра ђе на си стем ски. 
Гра ђе на је од о здо на ви ше, од се ла ка ви ла је ту, и ства ра ли су је љу ди раз ли чи
тог обра зо ва ња и ис ку ства, не ма ју ћи при том ни ка кав при руч ник, пра вил
ник32 ни ста тут. По ве зи ва њем и уни фи ци ра њем пло до ва ло кал не са мо од бра
не на ста ла је Срп ска ор га ни за ци ја. Та ко су ле та 1903. по руч ни ци Во ји слав 
Тан ко сић и Ђо ка Влај ко вић обра зо ва ли тај не од бо ре у По ре чу и Ки че ву, а 
Са ва ти је Ми ло ше вић, је се ни исте го ди не у би тољ ском кра ју. Про та Сте ван 
Ди ми три је вић из гра дио је 1903–1904. ру ди мен тар ну ор га ни за ци ју у Скоп ској 
Цр ној Го ри, про та Та шко, Ла зар Бо жо вић и Ва си ли је Тр бић у пре шев ском и  
ку ма нов ском кра ју.33 Тек апри ла, од но сно ју ла 1904. на ста ли су  ви ла јет ски 
од бо ри у Би то љу и Ско пљу.34 Ор га ни за ци ја је да кле, од ле та 1903. до ју ла 1904. 
фор ми ра ла од бо ре на ни воу се ла, ка зе, сан џа ка и ви ла је та, укљу чив ши та ко 
у сво ју мре жу без ма ло све Ср бе у Тур ској ју жно од Шарпла ни не.35 Ка да се 

од бо ра у бли зи ни гра ни це и по но во је њи хо вим спа ја њем ус по ста вљен је дан Из вр шни од бор у Вра њу. 
До да так 1, бр. 264, 467, 470.  По зва ност од бо ра у ка за ма на ре во лу ци о нар не по сло ве уно си ло је збр
ку у рад Ор га ни за ци је, а пи та ње снаб де ва ња че та од стра не ра зних од бо ра, то јест пи та ње њи хо вих 
над ле жно сти, до во ди ло је до то га да че те по ме сец да на иду бо се и го ле. Вој во да Јо ван Ба бун ски је 
збр ку око од бор ских над ле жно сти и ње ну по сле ди цу по опре мље ност че та из ра зио из ре ком: „ Де те 
од по ви ше оце ва без ка пу иде“, До да так 3, бр. 54.

31 Б. Ву че тић, Бог дан Ра ден ко вић, 49.

32 Со лун ски кон зул Вла ди мир Љо тић је мар та 1906. пред ла гао Ми ни стар ству да се пра вил ник 
ВМРО пре ве де и да се ње го ве од ред бе спро ве ду на те ре ну. До слов но ко пи ра ње ор га ни за ци је ВМРО 
би ло је нео п ход но на по чет ку због не раз ви и је но сти Срп ске ор га ни за ци је. До ку мен та о спољ ној по
ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 21 (1906), при ре ди ли Ж. Анић, и Љ. Алек сићПеј ко вић,Бе
о град, 2006. бр. 246.

33 М. Сте па но вић, Ср би и Бу га ри у про шло сти и са да шњо сти, Бе о град, 1913, 86, 90; Пла мен чет
ни штва, 91–92, 103–105, 136–139; Ј. М. По по вић, Не и ма ри Ју го сла ви је, Бе о град, 1934, 403; Ме мо а ри, 
35–38. Б.Ву че тић, Бог дан Ра ден ко вић, 62; Пла мен чет ни штва, 98, 152.

34 Ре во лу ци о нар на ак ци ја, 271–272; А. Јо ва но вић, Вој во да Са ва ти је, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
326 (ок то бар–но вем бар–де цем бар 1930), 136–137, Б. Ву че тић, Бог дан Ра ден ко вић, 61–62; Пла мен чет
ни штва, 98, 152.

35 Ју ла 1905. по ред два ви ла јет ска по сто ја ли су од бо ри у Ку ма но ву, Ве ле су, При ле пу, Ки че ву, По ре чу, 
Дрим ко лу , Кру ше ву,  Де бру и Охри ду. До да так 1, бр.  264. По след ња три од бо ра су ви ше би ли од раз 
ам би ци је Ор га ни за ци је не го што су за пра во функ ци о ни са ла. Срп ске че те ни ка да ни су оти шле ју жно 
од Би то ља, ни ти за пад но од Дрим ко ла, у ко ме су са мо оби ла зи ле срп ска се ла. У кру шев ском, охрид
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има у ви ду на чин на стан ка Ор га ни за ци је, ја сно је да ње но ор га ни зо ва ње ни је 
би ло сву да спро ве де но на исти на чин, и да ни је сву да пра вил но функ ци о ни
са ло.36 Ор га ни за то ри ни су увек би ли спо соб ни да се на мет ну као ауто ри тет 
ста нов ни штву, а ако би у то ме и ус пе ли, че сто ни су мо гли да из ве ду пр вил но 
ор га ни зо ва ње, јер ни њи ма са ми ма ни је би ло ја сно ка ко ор га ни за ци ја тре ба 
да функ ци о ни ше.37

Ше фо ви шта бо ва и ре јон ске вој во де ус пе ће до кра ја 1906. да спро ве ду ка
квута кву уни фи ка ци ју те рен ске ор га ни за ци је, али тек на кон што су „по де ра ли 
гво зде не опан ке.“38 Ре ла тив на па сив ност срп ских че та од ју ла 1905. до кра ја 
1906. де ли мич но се мо же об ја сни ти за у зе то шћу ше фо ва и вој во да ре ор га ни
за ци јом.

Бу ду ћи да су ор га ни за ци о ни рад и чет нич ка ак ци ја има ле два ре јо на де ло
ва ња – Ис точ но и За пад но По вар дар је, и ре во лу ци о нар на власт би ла је по де ље
на по та квој осно ви. До сре ди не 1907. Вр хов на ор га ни за ци о на власт За пад ног 
По вар дар ја био је Би тољ ски ви ла јет ски од бор39 и Гор ски штаб, док су у Ис точ
ном ре во лу ци о нар ну власт де ли ли Скоп ски и Из вр шни од бор и Гор ски штаб.40 
Ре јо не два шта ба де лио је Вар дар. Ре јон јед ног гор ског шта ба био је по де љен 
на чет не ре јо не, то јест на обла сти до де ље не ре во лу ци о нар ном ста ра њу јед ног 
чет нич ког вој во де.  Ве зу из ме ђу два штап ска ре јо на де ло ва ња одр жа вао је од 
1905. Вр хов ни од бор, то јест Ми ни стар ство ино стра них де ла.

ском и де бар ском кра ју (ако се из у зме Дрим кол у охрид ском кра ју, ко ји је имао свој од бор, и Ма ла 
Ре ка у де бар ском кра ју, где ак ци је ни је би ло) срп ске за јед ни це су би ле за не мар љи ве и ни су пре ла зи ле 
број од не ко ли ко де се ти на љу ди.

36 Апри ла 1906. шеф Гор ског шта ба на Ко зја ку, Ми ха и ло Ри стић Џер ви нац, из ри чи то ка же: „ Уви део 
сам да је на ша ор га ни за ци ја и ку са и на рђа вој осно ви, с то га сам и по сво јој уви ђав но сти и по пред ло гу 
г. Љу бин ка на ме рен да из вр шим ре ор га ни за ци ју на бо љој осно ви и пот пу ни је.“ До ку мен ти о спољ ној 
по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 2, До да так 3, при ре ди ли Љ. Алек сићПеј ко вић и Ж. Анић, 
Бе о град, 2007, бр. 70. (=До да так 2)

37 До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 19031914, књ. 22 (1906), при ре ди ли Ж. Анић, 
и Љ. Алек сићПеј ко вић,Бе о град, 2006, бр. 241. Та ко је ор га ни за ци ја ко ју су у По ре чу уво ди ле не пи
сме не вој во де Миц ко Кр стић, Ри ста Де вич ки и За фир Прем че вић 1904. би ла ор га ни за ци ја са мо по 
име ну.  До да так 2, бр. 127.

38 Ми ни стар ство ино стра них де ла је ма ја 1906. на ре ди ло оп шту ре ор га ни за ци ју на те ре ну, иако 
су ше фо ви исту спро во ди ли још од ја ну а ра.  Ре ор га ни за ци ја је по тра ја ла до кра ја го ди не, бу ду ћи да 
је му шко ста нов ни штво тек на је сен у ве ћем бро ју до ла зи ло из пе чал бе. До да так 2, бр. 112, 114, 126, 
127, 132,  185.

39 За пра во, Би тољ ски од бор ни је функ ци о ни сао од по чет ка 1907. Власт је од та да у ру ка ма Скоп ског 
од бо ра и Шта ба.  До да так 3, бр. 1 . и 205.

40 Раз гра ни че ње ре во лу ци о нар них ре јо на и де лат но сти ор га ни за ци о них ин сти ту ци ја све до сре ди не 
1907, ка да Вр хов ни од бор, од но сно Ми ни стар ство, не пре у зме кор ми ло, ни је би ло ја сно од ре ђе но.
Та ко су до апри ла 1907. 53 се ла Пре шев ске ка зе има ла над со бом пет тај них вла сти (по ред тур ске др
жа ве и сво јих бе го ва). Ре јон ски вој во да, ме сна че та, шеф шта ба, Из вр шни од бор и Бу ја но вач ки од бор 
упра вља ва ли су ре во лу ци о нар ним по сло ви ма че сто про тив реч но и на уштрб угле да Ор га ни за ци је. 
До да так 3, бр. 110.
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Ви ла јет ски од бор је за јед но са Шта бом ускла ђи вао ак ци је че та на те ре ну и 
ста рао се о функ ци о ни са њу ор га ни за ци је.41 Од бо ри на ни воу ка зе тре ба ло је 
да из но се пред ло ге и су ге сти је ви ла јет ском о ко ра ци ма ко ји би тре ба ли да се 
пре ду зму у окви ру њи хо вог ре јо на, да ме ђу соб но по ве зу ју сво је ме сне од бо ре 
и ку рир ску слу жбу, као и да се ста ра ју о снаб де ва њу сво јих ре јон ских че та.42 
Бу ду ћи да је се ди ште ових од бо ра би ло у гра до ви ма у ко ји ма је срп ска ор га
ни за ци ја би ла ви ше не го сла ба, њи хо ва де лат ност би ла је сим бо лич на, а и као 
та ква че сто штет на и збу њу ју ћа.43 Ва ку ум вла сти за то је по пу ни ла власт ре јон
ских вој во да и шта бо ва. Шеф је ра дио у са гла сно сти са Ви ла јет ским од бо ром, 
па је та ко струк ту ра ор га ни за ци је на те ре ну за пра во пред ста вља ла ко ре ла ци ју 
ме сних од бо ра, чет нич ких ре јон ских вој во да, ше фо ва и ви ла јет ског од бо ра. 

Се о ска ор га ни за ци ја 

По чет на и кључ на ће ли ја Срп ске ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је, због сла
бо сти Ср ба у ва ро ши ма,  би ло је ор га ни зо ва но се ло, на чи јем че лу је ста јао 
ме сни од бор. Ме сни од бо ри су пред ста вља ли при та је ну ло кал ну власт, ко јој 
су мо ра ли да се по ко ре сви под руч ни ста нов ни ци.44 Се о ски од бор су чи ни ли 
пред сед ник, се кре тар, бла гај ник и вој во да. Се ла ко ја су би ла по де ље на на ма ле 
има ла су и ма хал ске ча сни ке, то јест, по двој во де или де се та ре.45 Се о ски од бо
ри су има ли и сво је ку ри ре, ко ји су би ли у ве зи са ку ри ри ма дру гих се ла, та ко 
да је од о здо на ви ше, из гра ђе на со лид на ку рир ска слу жба.46 Ду жност ме сног 
од бо ра би ла је да све ста нов ни ке ме ста уве де у Ор га ни за ци ју и об у чи их за слу
жбу ре јон ским че та ма, вр ши ло кал ну и суд ску власт над су се ди мачла но ви ма. 

Сва ко ор га ни зо ва но се ло има ло је сво ју бла гај ну, та ко зва не ме та лич ке ка се 
(по сит ном нов цу ме та ли ку), у ко је је ула зио но вац од гло ба47, пре су ђи ван од 
стра не ме сног су да, и ма ли ме сеч ни при ло зи. Њо ме је ру ко во дио ме сни од
бор, од но сно бла гај ник, а утро шак је кон тро ли сао ре јон ски вој во да. Се о ске 
бла гај не пред ста вља ле су цр ни фонд, из ко га су  у слу ча ју хап ше ња се ља на, 

41 До да так 1, бр. 435.

42 Исто, бр, 406.

43 До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 19031914, књ. 21 (1906), при ре ди ли Ж. Анић, 
и Љ. Алек сићПеј ко вић, Бе о град, 2006, бр. 307, 339; До да так 3, бр. 54.

44 Ме мо а ри, 83.

45 До да так 1, бр. 139; До да так 2, бр. 110, 127. Че сто је ре во лу ци о нар ни пред сед ник исто вре ме но 
био и кмет, то јест пред став ник се ла пред вла сти ма. П. Бла жа рић, Ме мо а ри, Ле по са вић, 2006, 77. 

46 До да так 2, бр. 84, 127.

47 Гло бом од 13 тур ских ли ра ка знио је вој во да Кр ста Ко ва че вић се о ског чет ни ка јер је из гу био 
пу шку. До да так 3, бр. 162. По да так је на ве ден да би се сте као увид у сол вент ност ме та лич ких ка са. 
Три на ест ли ра би ла је зна чај на су ма у оно вре ме. П. Бла жа рић, нав. де ло, 77.
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пла ћа на њи хо ва из др жа ва ња у за тво ри ма, под ми ћи ва ни тур ски чи нов ни ци и 
пла ћа ни адво ка ти.48 Ауто ри тет вла сти ме сних од бо ра одр жа ван је пре ко се о
ских и ре јон ских че та. Дру гим ре чи ма, се о ске че те су пред ста вља ле из вр шну 
власт ме сних од бо ра. 

Мар тин ка и мо ти ка

Прак са и функ ци о ни са ње ге рил ског ра то ва ња не у мит но до ка зу је да је кре
та ње ге рил ских иле гал них че та на не кој те ри то ри ји не мо гу ће без по др шке 
и са рад ње ло кал ног ста нов ни штва. Ма ли број срп ских чет ни ка на про сто ру 
Ста ре Ср би је, ко ји ни је пре ла зио ци фру од 150–170 чет ни ка са обе стра не 
Вар да ра, до ку мен ту је сна гу ор га ни зо ва них срп ских се ла и њи хо вих че та, као 
и њи хо во жи во уче шће у ак ци ја ма ре јон ских че та.49

Се о ске че те су по сто ја ле у угро же ним срп ским кра је ви ма и пре фор ми ра
ња срп ске ор га ни за ци је, пре све га у Дрим ко лу и По ре чу. Фор ми ра њем Ор
га ни за ци је оне су ста вље не под ко ман ду од бо ра, а сва се ла ко ја су убу ду ће 
при сту па ла Ор га ни за ци ји би ла су ду жна по том при ме ру да се на о ру жа ју и 
фор ми ра ју соп стве не че те. Не ко ли ко отре си тих се ља ка чи ни ло је чет но је згро 
и они су би ли за ду же ни за чу ва ње ноћ них стра жа. Оста ли се ља ци, њи хо ви 
су се ди, та ко ђе су би ли на о ру жа ни, али су при ти ца ли у по моћ че ти са мо ка да 
је би ла у ве ли кој опа сно сти.50 У вре ме ка да ни је би ло су ко ба, на о ру жа ни се
ља ци су се ба ви ли сво јим сва ко днев ним по сло ви ма, не за по ста вља ју ћи под 
прет њом стро ге ка зне ре дов не стра жар ске ду жно сти. Као и ре јон ске че те, и 
се о ске су има ле сво ју хи је рар хи ју. Вој во да, де се тар и бла гај ник би ли су не
ка вр ста чет ног офи цир ског ко ра и шта ба, њих је име но вао ме сни од бор са 
бла го сло вом шта ба.51 По ред њих, оба ве зно су име но ва ни и ку ри ри. Њих је 
по ста вљао ре јон ски вој во да, ко ме су не по сред но би ли од го вор ни.52 По ре чи ма 

48 АС, МИД, КС, Ф 48, Ж. Ба луг џић, Ско пљеЉ. Ми ха и ло ви ћу , Би тољ, 1. 3. / 13. 3. 1908, пов. Бр. 18; 
До да так 1, бр. 448; До да так 2, бр. 16, 110, 127; До да так 3, бр. 85.

49 По бу гар ским из во ри ма, на те ре ну је 1906. и 1907. де ло ва ло око 170 чет ни ка рас по ре ђе них у 12 до 
16 че та. С. ел дъ ров, Сръб ска та въ о ръ же на про па ган да в Ма ке до ния 1901–1912, Со фия, 
1993, 95;  Ок то бра 1906. са ле ве стра не Вар да ра би ло је укуп но 67 чет ни ка са ше фом и вој во да ма. 
До да так 2, бр. 205. Мар та 1908. у Ис точ ном По вар дар ју са вој во да ма и ше фом би ло је 37 чет ни ка 
рас по ре ђе них у три че те, док је за пад но од Вар да ра, та ко ђе са ше фом и вој во да ма би ло 68 чет ни ка 
рас по ре ђе них у се дам че та. У це лом ре јо ну де ло ва ња би ло је да кле укуп но 105 чет ни ка. До ку мен ти 
о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. 31/1, 1908, при ре ди ли М. Вој во дић и Љ. Алек
сићПеј ко вић, Бе о град, 2010, бр. 200. Ве ли ка кон цен тра ци ја чет ни ка као на Че ло пе ку 1905, где их је 
би ло 130, изо ло ван је слу чај, то јест, све те рен ске че те ишле су сва ка у свој ре јон и не ода ју ре дов но 
ста ње на те ре ну. В. Илић, нав. де ло, 53–55.

50 До да так 1, бр. 139; Ре во лу ци о нар на ак ци ја, 292.

51 До да так 1, бр. 134.

52 До да так 1, бр. 125; Пла мен чет ни штва, 149; Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја, 115116; П. 
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Или је Јо ва но ви ћа Пчињ ског, се ља ци ор га ни зи о ва них се ла би ли су „да њу ра ја 
а но ћу зве ро ви.“53

Основ на функ ци ја се о ске че те би ла је од бра на ата ра од ар на ут ских ка ча
ка54 и бу гар ских ко ми та, пру жа ње по мо ћи угро же ној ре јон ској че ти; уче шће 
у по хо ду на бу га ра шка се ла или бу гар ске че те би ла је ње на ван ред на ду жност, 
до ду ше ре ла тив но че сто из и ски ва на. Се о ска ми ли ци ја или ила ва, ка ко је по
не кад вој во де на зи ва ју, ни је би ла фак тор за за не ма ри ва ње.55 У При леп ском 
По љу, По ре чу, Азо ту и ку ма нов ском кра ју се о ске че те су би ле до бро по ве за не 
и спо соб не да пру же от пор и над моћ ни јем не при ја те љу.56 Та ко су на пад ве ли
ког бро ја бу гар ских ко ми та на се ла Го сто ри жа не, Кра пу, До ве зен це, Ја чин це, 
Ста ро На го ри чи но и Бе ља ков це 1906. го ди не од би ле са мо стал но се о ске че те.57 
Сна га се о ске ми ли ци је по ка за ла се и при ли ком ар на ут ског на па да на се ло Га
бров ник у Азо ту, на Ђур ђев дан 1907.  Га бров ча ни и се о ске че те су сед них се ла, 
Мо кра ња и Ора ов до ла, пот пу но су раз би ли на пад Ар на у та не до зво лив ши им 
да учи не би ло ка кво на си ље.58  При ли ком на па да на ег зар хиј ска се ла, ма ло број
не срп ске ре јон ске че те во ди ле су се о ску ми ли ци ју, што су ре дов но чи ни ли и 
Бу га ри. Вој во да Ва си ли је Тр бић увео је та ко 1906/1907. у срп ску ор га ни за ци ју 
не ко ли ко ег зар хиј ских се ла у Ве ле шкој ка зи во де ћи уз сво ју два де сто чла ну че
ту и се о ске че те срп ских се ла.59 За хва љу ју ћи то ме, се ла су без бор бе од ба ци ла 
„бу гар ски ја рам“ и пре стро ји ла се у срп ску ор га ни за ци ју. Још де цем бра 1905. 
ма ло број не срп ске че те су у ве ле шком кра ју во ди ле у бор бе до 300 при пад ни

Ж. Илић,  Вој во да Пет ко Илић, Ју жни пре глед, 336–337; Тр но ви тим ста за ма, 42–44; Ме мо а ри, 83.

53 До да так 1, бр. 139.

54 По реч је пре от по чи ња ња срп ске чет нич ке ак ци је и ства ра ња Ор га ни за ци је био че сто на ме ти 
уда ра ар на ут ских бан ди из де бар ског кра ја и го сти вар ског кра ја. Две срп ске че те за то су увек би ле у 
По ре чу иако су свих 40 по реч ких се ла, сем јед ног,  би ла срп ска. За да так ових че та је би ла је за шти та 
се ла од на па да ка ча ка. Де ша ва ло се, ме ђу тим, да је се о ска ор га ни за ци ја по сле не ког вре ме на би ла 
спо соб на да са ма од би ја ма ње ка чач ке гру пе, као што су то учи ни ла се ла Би то во и Би ту ли ја. До да так 
2, бр. 32, 127, 147; П. Бла жа рић, нав. де ло, 72. У Скоп ској Цр ној Го ри Ср бе су на па да ли њи хо ви су се
ди Ар на у ти. Ме сне че те су ус пе ле до 1907. да сма ње њи хо ву оси о ност и да ор га ни зу ју до бру од бра ну 
сво јих се ла.  До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је књ 2, 3/2, при ре ди ли В. Кре стић, Љ. 
Алек сић – Пеј ко вић, Бе о град, 2004, бр. 678. 

55 Још де цем бра 1905. аустро у гар ски скоп ски кон зул Го тлиб Па ра пи сао је Го ло у хов ском да је по свој 
при ли ци ко ри шће ње се о ске ми ли ци је но ва оп шта так ти ка и Ср ба и Бу га ра. Ав стри ски до ку мен ти за 
исто ри ја та на Ма ке дон ски на род 19051906, том 1, при ре дио Д. Зо граф ски, Ско пје 1977, бр. 68.

56 По до брим че та ма би ла су по зна та се ла Брод и Кра па у По ре чу, Па те јац (из ми ло ште на зи ван 
срп ским Порт Ар ту ром), Го сто ри жа не и Ри ље во. До да так 2, бр. 114, и 127.

57 До да так 2, бр. 127, 147, 217, 225, 238; Ме мо а ри, 82–83.В. Сто јан че вић, Се ло Кра па у По ре чу и ње гов 
све ште ник поп Та се Ко не вић на по чет ку 20. ве ка, Брат ство, 13 (2009),  125–130. Кра па је од би ла на пад 
не ко ли ко бу гар ских ак тив них че та од 180 чет ни ка.

58 До да так 3, бр. 152, 155; Ме мо а ри, 103–104. 

59 Ме мо а ри,  92–103.
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ка ми ли ци је.60 Вој во да Ми ли во је Чо лак Ан тић је на пад на ве ли ко ег зар хиј ско 
се ло Стра цин, на гра ни ци Ку ма нов ске, Па ла нач ке и Кра тов ске ка зе, из вр шио 
уз по моћ 200 срп ских се ља ка ку ма нов ске и па ла нач ке око ли не61. У не ма лом 
бро ју слу ча је ва, се о ске че те су про би ле обруч око срп ских ре јон ских че та и 
та ко спа си ле Ор га ни за ци ју од про па сти.62

Го ве да у жи ту

Ни су са мо се о ске че те има ле за да так да пот по ма жу срп ску чет нич ку ак
ци ју. Сви се ља ци из ор га ни зо ва них се ла, по при ме ру ВМРО, пред ста вља ли 
су слу жбе ни ке срп ске ор га ни за ци је. Же не су пре но си ле оруж је са кри ве но у 
на мир ни ца ма или су но си ле бом бе под оде ћом. Вр ши ле су, као и њи хо ва де
ца, ку рир ску слу жбу, и ка да је то би ло по треб но, кри ле су у жен ским ода ја ма 
чет ни ке.63 Сиг на ли ма по зна тим чет ни ци ма  оба ве шта ва ли су срп ске че те о 
кре та њу тур ске вој ске, ар на ут ских или бу гар ских че та. Та ко су на при мер, ви ка 
се ља ка и ме теж пра ћен по ви ком „Го ве да у жи ту“ има ли  за да так да оба ве сте 
че ту да је тур ска вој ска у бли зи ни. Се ља ци су че та ма до но си ли хра ну, оба ве
шта ва ли их о ко на ци ма и кре та њу не при ја те ља и кри ли од вла сти.64 У се ли ма 
При леп ског По ља се ља ци су по на ре ђе њу че та из гра ди ли и на пу ни ли ма га ци не 
са жи том, од ко јег би се че те хра ни ле у то ку зи ме, и ис по ма га ли си ро ма шна 
по реч ка се ла.65 Де сет се ла ку ма нов ског кра ја из гра ди ла су скрив ни це за љу де 
и оруж је, и оне су са вр ше но слу жи ле свр си све до пре стан ка срп ске ак ци је.66 

Од нос ста нов ни штво – Ор га ни за ци ја био је дво сме ран. Ка на ли Ор га ни
за ци је и ње не фи нан си је би ли су у слу жби по тре ба ста нов ни штва. Та ко је, на 
при мер, је дан се љак из Чу че ра у Скоп ској Цр ној Го ри хо спи та ли зо ван чет нич
ким ка на лом у врањ ску бол ни цу на кон ује да бе сног пса, а се о ска цр ква се ла 
Ста јев ца до би ла је од Из вр шног од бо ра нео п ход не цр кве не књи ге.67

60 До да так 1, бр. 410.

61 До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 2, 4/2, при ре ди ли Љ. Алек сић – Пеј ко вић 
и Ж. Анић Бе о град, 2008, бр. 407

62 До да так 2, бр. 147, Ме мо а ри,  92–103

63 Ре во лу ци о нар на ак ци ја, 283–285; Пла мен чет ни штва, 150–154, 176–178; Срп ска ре во лу ци о нар на 
ор га ни за ци ја,  117–118.

64 Пла мен чет ни штва, 175–177; Ре во лу ци о нар на ак ци ја, 282–285; С. Си мић, Срп ска Ре во лу ци о нар
на ор га ни за ци ја. Ко мит ско че то ва ње у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји 1903–1912, при ре дио Јо во Ба јић, 
Бе о град, 1998, 114–120.

65 До да так 3, бр. 307.

66 АС, МИД, Из вр шни од бор Вра ње, Ф. 10, Из вр шни од бор – Ше фу шта ба Во ји ну По по ви ћу, 23. 11. 
/ 3. 12. 1907, бр. 1683.

67 АС, МИД, Из вр шни од бор Вра ње, Ф. 4, Скоп ски од бор – Из вр шном од бо ру,  26. 3. / 6. 4. 1907, 29. 
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До нов ца је Ор га ни за ци ја до ла зи ла ства ра њем кре дит них за во да на те ре ну, 
ма ски ра них под име ном цр кве ношкол ских фон до ва. Ти ме се по сти за ла дво
стру ка ко рист, но вац се сли вао у бла гај ну Ор га ни за ци је, а се ља ци су би ли за до
вољ ни ни ским ка ма та ма и та ко ве зи ва ни за по крет.68 Бој кот тр го ва ца бу га ра ша 
у кра је ви ма где су срп ска се ла окру жи ва ла еко ном ски и при вред ни цен тар (у 
ру ка ма ег зар хи је и ВМРО би ле су тр го вач ке чар ши је Ве ле са, При ле па, Ско
пља, као и свих гра до ва на про сто ру срп ског че то ва ња) срп ска ор га ни за ци ја 
је под у зи ма ла ка да би пот пу но ор га ни зо ва ла се ла. Мер кан ти ли стич ки ме то ди 
Ор га ни за ци је има ли су за да так да по ка жу бу га ра ши ма да  ути цај  срп ске ор
га ни за ци је не пре ста је на гра ни ца ма град ских си но ра. 

Ка зном ба ти на ња и гло бом од јед не тур ске ли ре Ор га ни за ци ја је  ди сци пли
но ва ла сво је се ља ке и за тва ра ла те зге и ма га зе тр го ва ца бу га ра ша.69 Још јед на 
еко ном ска ме ра ве зи ва ла је ста нов ни штво за Ор га ни за ци ју – пе чал ба ри су од 
над ле жних ре во лу ци о нар них вла сти, али и од про свет них и цр кве них срп ских 
уста но ва, до би ја ли по твр ду о при пад но сти Ор га ни за ци ји, ко ја им је омо гу ћа
ва ла од ла зак на рад без бед ним чет нич ким ка на ли ма и оси гу ра ва ла им по сао 
у Ср би ји.70 На осно ву по ве ре них ин ге рен ци ја од бо ри су спро во ди ли управ ну, 
суд ску и из вр шну власт ме ђу Ср би ма у Тур ској. При сут ни у сва ком се лу, ло
кал ни во ђи Ор га ни за ци је су мно го ви ше од тур ских вла сти би ли спо соб ни да 
ути чу на сва ко днев ни жи вот Ср ба у Тур ској. За ме шта не ор га ни зо ва них се ла 
ре јон ски вој во да је пред ста вљао знат но ути цај ни ју ин сти ту ци ју од тур ског 
ху ћу ма та.

Суд срп ске ор га ни за ци је 

Од бо ри су пре у зе ли функ ци је су до ва и све раз ми ри це из ме ђу се ља ка мо
ра ле су би ти раз ре ше не и пре су ђе не пред њи ма.71 Ка ди ји се сме ло ићи са мо у 
слу ча ју пар ни че ња из ме ђу му сли ма на и хри шћа на, то јест по по зи ву тур ских 
вла сти, у су прот ном је сле ди ла фи зич ка или нов ча на ка зна.72

3. / 9. 4. 1907, бр. 366. и 623; АС, МИД, Из вр шни од бор Вра ње, Ф 10, Од бор се ла Ста јев ца – Из вр шном 
од бо ру, 18/31. 10. 1907, 21. 10. / 3. 11. 1907, бр. 1564.

68 Ре во лу ци о нар на ак ци ја, 286.

69 Пла мен чет ни штва, 182–183; Ре во лу ци о нар на ак ци ја, 281–282;  До да так 1, бр. 183.

70 АС, МИД, Из вр шни од бор Вра ње, Ф. 4,  8. 5. / 21. 5.  1907, бр. 903; 4. 5. / 17. 5. 1907, бр. 553; 12. 3. 
/ 25. 3. 1907, бр. 550; 12. 3. /25. 3. 1907, бр. 551, 552, 553.

71 Ап со лут но све  раз ми ри це и пар ни це, од бра ко ра звод них до по де ле пе чал бар ске за ра де, би ле су 
у над ле жно сти ме сног су да (иако ово пра во спа да у цр кве но суд ство, че сто су га раз ре ши ва ли се о ски 
од бо ри у ко ји ма је за се дао све ште ник.) До да так 2, бр. 32, 

72 Ме мо а ри, 83, П. Бла жа рић, нав. де ло, 77,  До да так 2, бр. 32. Та ко су два пар ни ча ра пред тур ским  
пре шев ским су дом, Ма на Ан тић и То ма Спа сић ка жње ни ба ти на ма. Ма на је до био ма ње ба ти на од 
То ме из об зи ра пре ма то ме што је био епи леп ти чар. До да так 3, бр. 121. Тур ска власт је 1907. из да ла 
на ред бу да се тур ски су до ви мо ра ју оби ла зи ти, ме ђу тим, без ре зул та та. АС, МИДС, ППОред 711, Ф. 
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Су до ви су би ли тро сте пе ни – се о ски суд је био пр во сте пе ни, чет ни апе ла ци
о ни (то јест, суд ре јон ског вој во де), док је Гор ски штаб пред ста вљао ка са ци ју.73 
Из у зе так од тог пра ви ла би ла је Пре шев ска ка за, у ко јој је ре во лу ци о нар ну 
власт од 1907. вр шио Из вр шни од бор у Вра њу пре ко ме сне че те.74 Од бо ри су 
на чел но су ди ли по оби чај ном и ка нон ском пра ву, а за пра во, по „прав ди и 
здра вој па ме ти.“75 На овом по љу је Ор га ни за ци ја по ка за ла нео збиљ ност. Ни ти 
је по сто јао ор га ни за ци о ни за ко ник, ни ти се ко ри стио ту ђи. Та ко је пет не пи
сме них чет ни ка ме сне че те у Пре шев ској ка зи, по ред исто та ко не пи сме них 
чла но ва ме сних од бо ра, пре су ђи ва ло ду го го ди шње и за мр ше не пар ни це упра
во по „здра вој па ме ти.“ Са чу ва но нам је не ко ли ко пре су да ре во лу ци о нар них  
су до ва, углав ном зa Пре шев ску ка зу, а и из њих мо же мо ви де ти са ка квим се 
све про бле ми ма су сре тао ре во лу ци о нар ни суд.

Бу ду ћи да је срп ско ста нов ни штво у Тур ској би ло скло но ода ва њу пар ни
чар ским стра сти ма и ина ће њу, пред су до ве су до ла зи ле нај ра зли чи ти је ту жбе. 
У По ре чу су се ља ци зах те ва ли од од бо ра, а овај од ше фа шта ба, да се из ве сна 
„ве шти ца“ из се ла осу ди.76  Ме сни су до ви су се ба ви ли од ре ђи ва њем ме ђа 
по се да, по де лом има ња, на след ним пра вом, де лин квен ци јом, али и слу ча је
ви ма ко ји су ула зи ли под ју рис дик ци ју цр кве ног су да.77 Ор га ни за ци о ни суд се 
та ко ба вио бра ко ра звод ним пар ни ца ма, до но сио пре су де за мо рал не де лик те 
(пре љу бу)78  и из ри цао за бра не ко је су би ле ис кљу чи во пра во ми тро по ли та, 
ка ква је нпр. за бра на све ште ни ци ма да вен ча ва ју ма ло лет ни ке79 Ме ђу се о ске 
пар ни це би ле су нај ве ћа гла во бо ља Ор га ни за ци је. Ду го го ди шње пар ни це око 
се о ских ата ра, сво ји не се ла над во де ни ца ма, шу ма ма и па шња ци ма, па чак 
и ре до след ко ри шће ња за јед нич ких во де ни ца, уно си ле су злу крв и сла би ле 
по ве за ност ор га ни зо ва них се ла.80 Пре су де по овом пи та њу ре ша ва не су оби

6, Кон зу лат Ско пље, Жи во јин Ба луг џић – Ми ни стру пред сед ни ку – Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, 26. 7. 
/ 8. 8. 1908, бр. 4189.

73 Ме мо а ри, 8384: П. Бла жа рић, нав. де ло, 77, До да так 2, бр. 127, 

74 До да так 3, бр. 110.

75 До да так 2, бр. 127.

76 До да так 2, бр. 127.

77 АС, МИДС, Из вр шни од бор Вра ње, Ф 10, 7/20. 3. 1906, без адре се и бро ја; До да так 3, бр. 111, 121, 
165.

78 Из ве сна Тран да фи ла Ми тро вић из Бу ја нов ца на пу сти ла је му жа због то га што ју је ту као. Ро ђа ка 
код ко је је од бе гла про да ла је Тран да фи лу јед ном удов цу. Чет нич ки суд је пре су дио да се Тран да фи ла 
вра ти му жу, ко ме је да ље зло ста вља ње за бра ње но, а њој под прет њом смрт не ка зне по нов но бек ство. 
АС, МИДС, Из вр шни од бор Вра ње, Ф 10, Сед ни ца из вр шног од бо ра од 16/29. 6. 1907, бр. 1147.

79 До да так 3, бр. 176. У Пре шев ској, Ку ма нов ској и Па ла нач кој ка зи био је уста љен оби чај же нид бе 
ма ло лет ни ка ста ри јим де вој ка ма, то јест тра ди ци ја не чи сте кр ви, по зна та из де ла Бо ре Стан ко ви ћа. 
Ор га ни за ци ја се тру ди ла да ис ко ре ни оби чај, по што су љу бо мор ни си но ви из ве сно би ли скло ни да 
до ја ве вла сти ма ре во лу ци о нар ну де лат ност сво јих оче ва и ри ва ла.

80 АС, МИДС, Из вр шни од бор Вра ње, Ф. 4, сед ни ца из вр шног од бо ра од 29. 3. /11. 4. 1907; Исто, Ф. 
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чај ним си сте мом по ро те. Углед ни љу ди, и пред став ни ци се о ских од бо ра, свих 
пар нич них стра на и окол них се ла, би ли су ду жни да раз ре ше та кве слу ча је
ве.81 На кон до не се не од лу ке по ла га на је за кле тва на ње но по што ва ње. Че сте 
гло бе82 и те ле сне ка зне ко је је до су ђи вао ор га ни за ци о ни суд, као и за Тур ску 
не за ми сли ва ad hoc су ђе ња, убла жи ле су пар ни чар ске стра сти срп ских се ла 
и учвр сти ле Ор га ни за ци ју. У при лог ефи ка сно сти ор га ни за ци о них су до ва 
иде по да так да су ре во лу ци о нар не тур ске вла сти на кон Ху ри је та не ко вре ме 
зва нич но  до зво ља ва ле њи хов са мо стал ни рад у срп ским се ли ма у око ли ни 
Бу ја нов ца.83 

Функ ци ја вој во да и  ше фо ва у Ор га ни за ци ји  

Функ ци ја во ђе на о ру жа не че те ни је би ла и је ди на функ ци ја ре јон ског вој во
де, ко га је по ста вљао, у ства ри, че шће по твр ђи вао Цен трал ни од бор у Бе о гра
ду.84 Бу ду ћи да је срп ско че то ва ње у осно ви за свој циљ има ло од бра ну срп ских 
кра је ва од бу гар ских и ар на ут ских че та, и да је чет нич ка бор ба има ла за циљ 
да ство ри ор га ни зо ва ну од бра ну, вој во да је уз то што је био во ђа че те мо рао 
да бу де и гор ски „обор кнез“ свог ре јо на. Ње го вом ста ра њу би ли су по ве ре ни 
мно ги сег мен ти дру штве ног жи во та обла сти у ко јој је де ло вао. У окви ру сво је 
че те вој во да је на те ре ну пред ста вљао власт са ауто ри те том ко ји под прет њом 
смрт не ка зне ни је смео би ти до ве ден у пи та ње. Од лу чи вао је о кре та њу че те, 
но сио чет ну бла гај ну, ста рао се о оде ћи, хра ни, хи ги је ни и здра вљу сво јих 
чет ни ка.85 У ње го вој лич но сти био је оли чен чет ни суд, ко ји је слу жио и као 
апе ла ци ја на од лу ке ме сних од бо ра. Цр кве нопро свет не ак тив но сти би ле су 
та ко ђе део ње го вог по сла. Из Ср би је је до но сио, или при ку пљао но вац за из
град њу или оправ ку шко ла и цр ка ва.86 Да ри вао је пи сме ним се ља ци ма књи ге,87 
док је не пи сме ни ма по не кад и чи тао88 – не ки од вој во да су би ли учи те љи пре 
од ме та ња у че те, па то сто га не тре ба да чу ди. И са ни тет ска слу жба је ула зи ла 

5, бр. 1639, 9/22. 11. 1906; Исто, Ф. 10, Се ло Лу ка ри цаИз вр шном од бо ру, 27. 10 / 10. 11. 1907, бр. 1147.

81 АС, МИДС, Из вр шни од бор Вра ње, Ф. 10, Се ло Лу ка ри цаИз вр шном од бо ру, 27. 10. / 10. 11. 1907. 
бр. 1147.

82 До да так 2, бр. 16.

83 АС, МИДС, ППОред 711, Ф. 10, Кон зу лат Ско пље, Жи во јин Ба луг џић – Ми ни стру пред сед ни
ку –Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, 9. 8. / 22. 8. 1908, бр. 4443.

84 Срп ска чет нич ка ак ци ја, 51.

85 До да так 1, бр. 139.

86 Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја,  116;  До да так 1, бр. 160, 187.

87 До да так 1, бр. 183, 160, 177, 186. У пи та њу су нај че шће би ле збир ке на род них еп ских пе са ма.

88 Крв чет ни ка, 14–15.
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у оквир њи хо вих ду жно сти. Се ља ци ма су да ва ни ле ко ви на ме ње ни чет ни ци ма 
ка да је то би ло ну жно.89 

Вој во де су тре ба ле да бу ду чу ва ри и еко ном ског ста ња ста нов ни штва ре
јо на у ко ме су че то ва ли. Већ је ре че но да су кон тро ли са ли утро шак ме сних 
бла гај ни, али се ту њи хо ва бри га о фи нан си ја ма ста нов ни штва ни је за вр ша
ва ла. Они су шти ти ли ста нов ни штво од гло бље ња Ар на у та и Ту ра ка. Та ко је 
вој во да Ри ста из Де ви ча за бра нио 1904. да ико пла ћа гло бе ко је је си ло ви ти 
Ар на ут у По ре чу про пи си вао.90 

Вој во де су се ста ра ле и о мо ра лу, ка ко сво јих чет ни ка та ко и ста нов ни штва. 
Вој во да Пет ко Илић про пи сао је пра ви ло да се сва ка же на ко ја бу де си ло ва
на ка зни са 25 ба ти на, за јед но са свим сво јим му шким уку ћа ни ма. Та су ро ва, 
и мо ра се ре ћи, не пра вед на ка зна, тре ба ла је да мо ти ви ше ста нов ни ке да се 
по све те да но ноћ ном чу ва њу сво је жен ске че ља ди од на па да бу га ра ша и Ар
на у та.91

Ше фо ви шта бо ва но си ли су још ве ћу од го вор ност од вој во да, по што су 
они пред ста вља ли над зор ну ре во лу ци о нар ну власт, ко јој су под ле га ле вој во
де, чет ни ци али и це ло куп на ор га ни за ци ја на те ре ну. Ше фо ви су по твр ђи ва ли 
ме сне и ре јон ске вој во де, из ви ђа ли жал бе на њи хо ву са мо во љу, ко нач но пре
су ђи ва ли спо ро ве, вр ши ли ре ви зи ју се о ског и чет ног оруж ја, али су во ди ли 
ра чу на и о свим аспек ти ма дру штве ног жи во та у свом ре јо ну. Шеф шта ба 
Па вле Бла жа рић Би стрич ки, на при мер,  до дао је на спи сак сво јих ду жно сти 
и бри гу о хи ги је ни под руч них се ља ка. Аљ ка ве же не ка тран џиј ског се ла Та же ва 
у По ре чу, ко је су за по ста ви ле сво је до ма ћич ке ду жно сти, до зво лив ши да те ло 
њи хо вих му же ва и де це бу ду за ма за не ка тра ном а оде ћа пу на ва ша ка и бу ва, 
ис ку си ле су ка зну од де сет ба ти на по ње го вој на ред би.92 Шеф Пан та Ра до са
вље вић Ду нав ски из дао је по чет ком 1906. на ред бу свим се ли ма да де цу од 7 до 
12 го ди на ша љу у шко лу. Учи те љи су пра ви ли спи сак не са ве сних ро ди те ља, 
а ме сна или ре јон ска че та до слов но је шта пом се ља ци ма уту вљи ва ла свест о 
по тре би обра зо ва ња.93

89 До да так 1, бр. 139, 183. Гор ски штаб је чак тре бо вао Пе ла ги ће вог На род ног учи те ља за по тре бе 
упо зна ва ња ста нов ни штва са ис ку стви ма на род не ме ди ци не.

90 До да так 1, бр. 136.

91 П. Ж. Илић, Вој во да Пет ко Илић, Ју жни пре глед, 335.

92 П. Бла жа рић, нав. де ло, 78.

93 До да так 2, бр. 127.
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ЗА КЉУ ЧАК

Срп ска чет нич ка ор га ни за ци ја је на ста ла 1903. као ору жа ни од го вор  Ср ба 
из Ста ре Ср би је и па три от ских кру го ва у Ср би ји на на па де бу гар ске ор га ни
за ци је ВМРО и ар на ут ских ка ча ка. Из гра ђе на је по ве зи ва њем у са мо од бра ни 
ор га ни зо ва них срп ских се ла и ре во лу ци о нар них град ских од бо ра у Ста рој 
Ср би ји и Кра ље ви ни. Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја је из гра ђе на по 
узо ру на бу гар ску ор га ни за ци ју ВМРО и пред ста вља ла је па ра лел ну др жав
ну струк ту ру Ср ба у Осман ском Цар ству. Ор га ни за ци ју су у Ср би ји чи ни ли 
Цен трал ни (од 1905. и Вр хов ни од бор) и Из вр шни од бор у Бе о гра ду и Вра њу. 
У Ста рој Ср би ји Ор га ни за ци ју су од о здо на го ре чи ни ли ме сни од бо ри, од
бо ри у ка за ма и ви ла јет ски од бо ри у тур ским ад ми ни стра тив ним цен три ма, 
Ско пљу и Би то љу. 

Гор ски штаб, над ле жан за срп ске че те, и ре јо ни срп ских чет нич ких вој во да 
има ли су сво је бор бе не ду жно сти, али су пред ста вља ли и ва жне ин сти ту ци је 
за функ ци о ни са ње Ор га ни за ци је. Од 1903. до сре ди не 1904, вла сти Кра ље ви не 
Ср би је су то ле ри са ле рад при ват не ре во лу ци о нар не ини ци ја ти ве. Од сре ди не 
1904. до ју ла 1905. др жа ва је по ма га ла ор га ни за ци ју нов цем, опре мом и ад ми
ни стра тив ним апа ра том. Од ју ла 1905. до ју ла 1907. срп ске вла сти пре у зи ма ју 
све кон це ре во лу ци о нар ног ра да, за др жа ва ју ћи ре во лу ци о нар не од бо ре са мо 
као по сред ни ке ко ји ис пу ња ва ју ње на на ре ђе ња. Од ју ла 1907. до ју ла 1908, ка да 
мла до тур ска ре во лу ци ја пре ки да ре во лу ци о нар ну де лат ност, Ор га ни за ци ја у 
Ср би ји и пот пу но по ста је са мо део ад ми ни стра тив ног апа ра та.

Ор га ни за ци о на струк ту ра и ста ту ти ре во лу ци о нар ног ра да ме ња ли су се 
то ком пе ри о да ко ји об ра ђу је мо, али је основ на ће ли ја Ор га ни за ци је – ме сни 
од бор, или од бор на ни воу се ла, оста ла ма њеви ше не про ме ње на. Ме сни ре
во лу ци о нар ни од бо ри су пред ста вља ли пр во сте пе не ло кал не су до ве, кре дит
не за во де, тај ну упра ву и уоп ште, оства ри ва ли су пот пу ну власт над сво јим 
ме стом. Сва ко се ло, то јест ме сна ре во лу ци о нар на власт, има ло је се о ску че
ту, ко ја је шти ти ла се ло од не при ја те ља и слу жи ла као нео п ход на по др шка 
пот пу но од мет ну тим срп ским че та ма. Срп ска се ла су би ла по ве за на мре жом 
ку ри ра и тај ним чет нич ким ка на ли ма и бар на тај на чин чи ни ла ком пакт ну 
це ли ну. Це ло куп но ста нов ни штво, без об зи ра на пол и го ди не,  би ло је укљу
че но у Ор га ни за ци ју и пру жа ло јој услу ге. Срп ске чет нич ке вој во де и ше фо ви 
шта бо ва пред ста вља ли  су за Ср бе у Ста рој Ср би ји тај ну за ко но дав ну,  суд ску 
и из вр шну власт и мно го стру ко ути ца ли и на при ват не аспек те жи во та ста
нов ни штва.

Срп ска Ор га ни за ци ја је ус пе ла да, у пе ри о ду ко ји овај рад об ра ђу је, за шти ти 
од ар на ут ских и бу гар ских на па да го то во све Ср бе ју жно од Шарпла ни не и 
да их, у кон стант ној бор би за на ци о нал не ци ље ве њи хо ве ма ти це Кра ље ви не 
Ср би је, ује ди ни. 
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SERBIAN CHETNIK ORGANISATION IN THE 1903‒1908 OLD 
SERBIAN TERRITORIES – FIELD ORGANISATION

Summary:

the Serbian Chetnik organisation was formed in 1903 as an armed response of the 
Serbs living in the Old territories and the patriotic circles of Serbia Proper to the raids 
by the bulgarian IMrO and the albanian kaçak. the organisation was created through 
connecting the Serbian villages in their selfdefence and the town revolutionary councils 
in both the Old territories and the Kingdom of Serbia. the Serbian revolutionary organi
sation was modelled by the bulgarian IMrO and was a parallel state organisation of the 
Serbs within the Ottoman empire. In Serbia, the Organisation consisted of the Central 
Council (from 1905 the Supreme Council)  and the executive Council of belgrade and 
Vranje. In the Old territories, the Organisation consisted, from bottom to top, of lo
cal councils, caza or district councils and vilayet or provincial councils in the turkish 
administrative centres of Skopje and bitola. besides their combat duties, the Mountain 
Headquarters, in charge of the Serbian companies, and the district Serbian Chetnik com
manders, were institutions important for the Organisation operations.

From 1903 to mid1904, the Kingdom of Serbia authorities tolerated those private rev
olutionary initiatives. From mid1904 to July 1905, the state supported the Organisation 
with funds, equipment and an administrative apparatus. From July 1905 to July 1907, the 
Serbian authorities took over all the revolutionary operations, keeping the revolutionary 
councils only as intermediaries following its orders. From July 1907 to July 1908, when 
the Young turk revolution ends it revolutionary activities, the Organisation in Serbia 
completely boils down to just a part of the administrative apparatus. In the period we 
are dealing with, the organisational structure and the revolutionary activity statutes were 
changing, but the basic Organisation cell – the local council or a village council remained 
more or less unchanged. the local revolutionary councils were also the local first instance 
courts of law, credit institutions and secret service, generally exercising authority in their 
local places. each village or its local revolutionary authority had its village company, 
protecting it from the enemy and providing support to the outlawed Serbian companies. 
the Serbian villages were also connected by a network of couriers and secret Chetnik 
channels, in this way, at least, making a coherent organisation. the entire population, 
regardless of gender and age, was involved in the Organization, providing it with services. 
For the Serbs in the Old territories, the Chetnik and the headquarters commanders were 
the secret legislative, judiciary and executive authority, in many ways exercising influence 
on much more private aspects of the population.

during the period considered in the paper, the Serbian Organisation managed to pro
tect almost all the Serbs in the regions south of the Shara Mountain against the albanian 
and bulgarian raids and to unite them in their constant struggle for the national interests 
of their mother land, the Kingdom of Serbia.



ПОГЛЕДИ, КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ /
VIEWS, CRITICS AND REVIEWS





Др Радош Љушић
редовни професор
Филозофски факултет, Београд
rljusic@f.bg.ac.rs

СРПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА 
О БЕРЛИНСКОМ КОНГРЕСУ

 

Стицање независности

Мла ди исто ри чар Ми лош Ко вић из ја вио је не дав но у јед ној еми си ји о спољ
ној по ли ти ци Ср би је, еми то ва ној на дру гом про гра му РТСа, да има исто ри
ча ра ко ји ми сле да је Бер лин ски кон грес до нео ко ри сти срп ком на ро ду, али 
се он са тим ми шље њем не сла же, бра не ћи већ уста ље ну оце ну да су од лу ке 
Кон гре са би ле по ра жа ва ју ће по Ср бе. Иако ни је име на по ми њао, ла ко је пре
по зна ти на ше име ме ђу оним рет ким ко ји су од лу ке Бер лин ског кон гре са оце
ни ли дру га чи је од оста лих срп ских по ве сни ка.  

При пи са њу тек сто ва за пр ви том Срп ске ен ци кло пе ди је од ред ни ца о “Бер
лин ском кон гре су“ да та је мла дом исто ри о гра фу Уро шу Та ти ћу. Од ред ни ца је 
на пи са на на не пу не две стра не, нео д ре ђе но, не ја сно и уоп ште но, оста вља ју ћи 
ути сак не до ре че но сти или, да бу де мо кон крет ни ји – не си гур но сти мла дог по
ве сни ка ко ме су до де ли ли да на пи ше јед ну од нај ва жни јих од ред ни ца у пр вом 
то му Срп ске ен ци кло пе ди је. На на шу ин тер вен ци ју тек сте је вра ћен да би био 
про ши рен и до пу њен. Исти аутор на пи сао је и од ред ни цу о “Беч ком кон гре су“, 
ко ја је оби мом не што ма ло кра ћа. И овај при мер ука зу је на не ре ал но са гле да
ва ње од лу ка Бер лин ског кон гре са о Ср би ма у од но су на Беч ки кон грес, ко ји 
срп ски на род ни је ни спо ме нуо.1

На ве де ни при ме ри ре чит су све док не ре ал ном при сту пу срп ске исто ри о
гра фи је овој из у зет но зна чај ној те ми, не са мо за европ ску и свет ску исто ри ју, 

1 Срп ска ен ци кло пе ди ја I2, Но ви СадБе о град, 2011, 100–101, 118–119. 

УДК: 930:342.2(497.11)''1878'' ;
930:94(=163.41)(497)''1878''
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већ и срп ску. На раз ли чи те по гле де и оце не од лу ка Бер лин ског кон гре са, ко ји 
се не по сред но од но се на срп ски на род, ука за ли смо у књи зи Срп ска др жав
ност 19. ве ка.2 

* * *

Од не ко ли ко ме ђу на род них кон гре са: Беч ки (1814/5), Па ри ски (1856), Бер
лин ски (1878), Вер сај ски (1919), за срп ски на род по след ња два су нај зна чај ни ја, 
при че му је Бер лин ски бит ни ји за Ср би ју и Цр ну Го ру, са мим тим и срп ски 
на род, док је Вер сај ски зна чај ни ји за ју го сла ви ју и ју го сло вен ске на ро де, убра
ја ју ћи ту и Ср бе. Они су одр жа ни у ра спо ну ма ло ве ћем од јед ног сто ле ћа, са 
ми ров ним пе ри о ди ма од 41, 22 и 41 го ди не, оме ђе ни ве ли ким рат ним епо ха ма 
– На по ле о но вом и Ве ли ког ра та. Њи ма је при па ло из у зет но ме сто у свет ској 
исто ри ји, па им је исто ри о гра фи ја по све ти ла мно ге зна чај не ра до ве у окви
ри ма ди пло мат ске исто ри је и по ве сти на ро да ко ји су би ли пред мет њи хо вих 
од лу ка. Нај ви ше ра до ва на пи са но је по во дом сто го ди шњи це Бер лин ског кон
гре са 1978. го ди не, али они ни су пред мет на шег ин те ре со ва ња у овом ра ду.

Две срп ске др жа ве – Ср би ја и Цр на Го ра – би ле су на мра ги ни уче шћа и 
од лу чи ва ња, без об зи ра на то што су ак тив но уче ство ва ле у до га ђа ји ма ко ји 
су ко гре си ма прет хо ди ли. Са мо је Кра ље ви на Ср би ја би ла при зна ти ак тер у 
Вер са ју, у свим прет ход ним слу ча је ви ма на ла зи ли смо се у пре двор ју са ла где 
су се до но си ле суд бо но сне од лу ке о евро пи и на ма.

У вре ме Беч ког кон гре са и Па ри ског ми ра и Ср би ја и Цр на Го ра су фор
мал ноправ но про вин ци је Осман ског цар ства, ко је ужи ва ју ауто ном ни ста тус. 
Ср би ја, по лу а у то ном на од 1815, ауто ном на од 1830, однoсно 1833, са учвр шће
ном ауто но ми јом од 1853, а Цр на Го ра са не ја сним и не де фи ни са ним ста ту сом 
Вла ди чан ства, и од 1852. го ди не Кне же ви не, уз ру ску за шти ту и европ ско 
по кро ви тељ ство од 1856. го ди не. Ср би су при ста ли у Вер са ју да уга се сво је 
са мо стал не др жа ве за рад ју го сло вен ске за јед ни це, уто пив ши и се бе и оста ле 
срп ске су на род ни ке у ни ка да ја сно де фи ни са ну и опре де ље ну ју го сла ви ју. Са
хра на Ср би је и Цр не Го ре у име Кра ље ви не СХС, одн. ју го сла ви је, је сте чин 
ко ји је у срп ској и ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји хва љен и ку ђен, иза зи ва ју ћи 
по ле ми ке и раз ли чи та ту ма че ња и да нас, а та кавв је слу чај и са  Бер лин ски 
кон грес. 

је су ли од лу ке Бер лин ског кон гре са и Вер сај ског ми ра ениг ме срп ске по ве
сни це, то ли ко ду бо ке и не по зна те, кон тра дик тор не и нео д ме ре не, по зи тив не 
и не га тив не, за но сне и по лет не, да се не ко ли ко по ко ле ња исто ри ка ни је мо гло 
сло жи ти и уса гла си ти сво ја ми шље ња о њи хо вим од лу ка ма, осим у јед ној ства
ри – пр ви ни је омо гу ћио срп ско ује ди ње ње, дру ги је омо гу ћио срп ско ује ди
ње ње, али у окви ри ма за јед ни це ко ја ни је би ла срп ска већ ју го сло вен ска. Све 
оста ло би се мо гло под ве сти под окри ље спо ре ња, при сут но и да нас.

2 Бе о град, 20082, 171–172.
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* * *

У исто ри ји но во ве ков не др жав но сти срп ског на ро да Бер лин ском кон гре су 
при па да зна чај но ме сто. Раз вој ср би јан ске др жав но сти до 1878. го ди не те као је 
спо ро, а ка рак те ри ше га мно штво ме ђу на род них јав них ака та, као и до ма ћих. 
Нај ва жни ја ме ђу на род на ак та је су: Ич ков мир (1806), Бу ку ре шки мир (1812), 
Акер ман ска кон вен ци ја са Одво је ним ак том (1826), је дрен ски мир (1829), Па
ри ски ми ров ни уго вор (1856), Про то кол Кан лич ке кон фе рен ци је (1862)… Њих 
пра те, по сред но или не по сред но по ве за ни, ха ти ше ри фи: 1829, 1830, 1833, 1838; 
бе ра ти – 1830 и свих по то њих ср би јан ских вла да ра до сти ца ња не за ви сно сти; 
устав ни ак ти и уста ви – 1805, 1808, 1811, 1835, 1838, 1869. Да кле, раз вој ср
би јан ске др жав но сти те као је спо ро и ду го, и био је му ко тр пан, ис пре пле тен 
спољ ним ути ца ји ма и за ви сно шћу од ме ђу на род них од но са, као и уну тра
шњим тр за ви ца ма и про бле ми ма.

Зна чај на ак та на ко ји ма по чи ва из град ња цр но гор ске др жав но сти, као не
спор ног огран ка срп ске др жав но сти, ко ја се па ра лел но раз ви ја уз ср би јан ску, 
је су: Од лу ка/За кле тва и Сте га – 1796; За ко ник об шчи цр но гор ски и берд ски 
– 1798. и 1803; про глас Кне же ви не – 1852; Па ри ски кон грес – 1856. и уго во ри 
о раз гра ни че њу са хер це го вач ким и ска дар ским па ша ма. Раз вој цр но гор ске 
др жав но сти, за раз ли ку од ср би јан ске, ни је пра ћен ме ђу на род ним и др жа во
твор ним ак ти ма (из у зе так чи ни Па ри ски мир), већ углав ном фак тич ким ста
њем и знат но ма њим бро јем уну тра шњих прав них ака та, по пут уста ва, ко ји 
је до не ла тек 1910. го ди не.

* * * 

Од лу ке Бер лин ског кон гре са су, са оп ште срп ског ста но ви шта, не сум њи во, 
ва жни је од од лу ка прет ход но по ме ну тих кон гре са. Са њи ма не мо гу да се упо
ре ђу ју чак  ни пра ва сте че на ха ти ше ри фи ма из 1829, 1830. и 1833. и Бе ра том из 
1830. го ди не, ако се по сма тра ју са мо у од но су на Кне же ви ну Ср би ју. И од лу ке 
Па ри ског ми ра да ле ко су иза од лу ка до не тих на Бер лин ском кон гре су. Сто га 
је Бер лин ски кон грес са сво јим ре ше њи ма срп ског пи та ња иза зи вао и иза зи ва 
жи во ин те ре со ва ње срп ских др жав ни ка и исто ри ча ра. У про те кле 123 го ди не 
на пи са но је ви ше ра до ва о ње му, али оп шта мо но гра фи ја о овом ва жном ме
ђу на род ном до го во ру, ње го вим од лу ка ма о срп ском на ро ду и ње го вим др жа
ва ма, као и о по сле ди ца ма ни је још на пи са на. То не зна чи да не ма це ло ви тих 
по гле да о ра ду Бер лин ског кон гре са, већ да он ни је мо но граф ски об ра ђен, што 
је, не сум њи во, очи глед на сла бост срп ске исто ри о гра фи је. 

У овом исто ри о граф ском пре гле ду ра до ва о Бер лин ском кон гре су и њи
хо вој оце ни и вред но ва њу, ука за ће мо на сва ва жни ја де ла ко ја се од но се на 
срп ске др жа ве и обла сти у ко ји ма су жи ве ли Ср би, а о ко ји ма се рас пра вља ло 
на Бер лин ском кон гре су. Ана ли за од лу ка Бер лин ског кон гре са и сам ње гов 
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рад ни су пред мет овог при ло га, јер су они до бро по зна ти, већ оце не и су до ви 
ко ји се ти чу Ср ба и срп ских др жа ва.

За раз у ме ва ње он да шњих при ли ка, као и са мих од лу ка Кон гре са, ко је се 
нас ти чу, ва жни су Рај хштат ски спо ра зум (1876)3 и Бу дим пе штан ска кон вен
ци ја (1877)4, скло пље ни из ме ђу Ру си је и АустроУгар ске. Не ко ли ко да на пре 
Рајхсшта та (20 јун/2. јул 1876) об ја вљен је “Про глас на ро да бо сан ског” ко јим се 
про гла ша ва “да се до мо ви на на ша Бо сна при са ју жа ва кне же ви ни Ср би ји, за
ко ни том пра вом на след ни ку др жа ве ста рих на ших кра ље ва и ца ре ва и про гла
ша ва мо на шим на след ним го спо да ром кња за срп ског Ми ла на М. Обре но ви ћа”. 
Про глас су пот пи са ли Го луб Ба бић и 71 че то во ђа. Био је то пр ви кон кре тан 
акт о ује ди ње њу ових две ју про вин ци ја Тур ског цар ства, при че му је Ср би ја 
би ла ауто ном на Кне же ви на, а Бо сна и Хер це го ви на нај и сту ре ни ја област Тур
ске у евро пи – Бо сан ски ви ла јет.5 У “Ме мо ран ду му бо сан ске ра је” под не том 
Бер лин ском кон гре су по кре ну то је по дру ги пут ово пи та ње, те је тра же но од 
ве ли ких си ла “да би нас – Бо сну спо ји ли са Кне же ви ном Ср би јом и ти ме да ли 
за до во ље ња веч ној прав ди и же љи угње те не ра је”. Ако је ује ди ње ње са Ср би јом 
не мо гу ће, бо сан ски Ср би су те жи ли до би ја њу “ва зал не др жа ве” слич не Бу гар
ској, или не ки об лик ауто но ми је. У Ме мо ран ду му пи ше: “Бо сна же ли или  да 
се сје ди ни са Ср би јом или да бу де са мо стал на, али ни ка ко и ни у ком слу ча ју,  
да не при пад не АустроУгар ској. Ако би би ла оку па ци ја, да не бу де аустро
у гар ска не го срп ска”.6 Ова же ља бо сна ко хер це го вач ких Ср ба, ко јом су би ли 
оп се ње ни од вре ме на Ка ра ђор ђа ни је има ла ја ку пот по ру у успе ху устан ка и 
у по др шци Ср би је и Ру си је. Уста нак у Бо сни и Хер це го ви ни ни је за вр шен са 
успе хом, већ по лу у спе хом – ни ти је Тур ска мо гла да по ко ри по бу ње ни ке, ни ти 
су по бу ње ни ци ус пе ли да оства ре сво је на ме ре и осло бо де се тур ске вла сти. 
Ру си ја, Ср би ја и Цр на Го ра ни су би ле у мо гућ но сти да оста вре сво је ци ље ве 
(Ру си од у ста ја њем од Сан Сте фа на), те сто га и ни су би ле у при ли ци да по мог ну 
уста ни ке да се из бо ре за ауто но ми ју или ује ди ње ње.7 

3 Реч је о тај ном спо ра зу му Алек сан дра II и Фран ца јо зе фа, одн. њи хо вих ми ни ста ра Гор ча ко ва 
и Ан дра ши ја.  Од лу ке: 1) У слу ча ју по бе де Тур ске – ста тус кво за Ср би ју и Цр ну Го ру и не за ви сност 
Ср би је и Цр не Го ре. 2) У слу ча ју по ра за  Тур ске – Ср би ја се ши ри по ред Дри не,  пре ма Но вом Па за ру 
и Ста рој Ср би ји пре ма Ли му. Цр на Го ра до би ја део Хер це го ви не до Ли ма. Лим де ли Ср би ју од Цр не 
Го ре. Оста так Бо сне и Хер це го ви не анек ти ра АустроУгар ска.  3) Бу гар ска, Ру ме ли ја и Ал ба ни ја – по
ста ју ауто ном не, а Те са ли ја и Крит при па шће Грч кој. Ца ри град се про гла ша ва сло бод ним гра дом.

4 Кон вен ци ја се од но си ла на вој на пи та ња. Ру си ја је оси гу ра ла не у трал ност АустроУгар ске у ње
ном бу ду ћем ра ту про тив Тур ске, а у за ме ну је Хаб збур шка мо нар хи ја до би ла пра во да оку пи ра Бо
сну и Хер це го ви ну. Ако би се Тур ска рас па ла, не би се од ње не те ри то ри је ства ра ла ве ли ка сло вен ска 
др жа ва, а не за ви сност су мо гле да стек ну Бу гар ска, Ал ба ни ја и оста так Ру ме ли је. Оста ле од ред бе су 
сход не ра ни јем спо ра зу му.

5 АС, ПО, XXXIX, 146; В. Чу бри ло вић, Бо сан ски уста нак 1875–1878, Бе о град, 19962, 182; М. ек ме
чић, Уста нак у Бо сни 1875–1878, Бе о град 19962, 257; Р. Љу шић, Срп ска др жав ност 19. ве ка, 471–472.

6 Чу бри ло вић, Бо сна ски уста нак, 267–268; ек ме чић, Ута нак у Бо сни, 383. 

7 Ов де је украт ко из нет про блем ује ди ње ња Бо сне и Ср би је у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе са мо 
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Сан Сте фан ским ми ром сви сло вен ски на ро ди у Тур ској сте кли су ви ше 
пра ва не го од лу ка ма Бер лин ског кон гре са. Бо сна и Хер це го ви на до би ла је тим 
ми ром ауто ном ни по ло жај, што по себ но ис ти че мо јер је ова од лу ка бит но 
ути ца ла на је дан део срп ских исто ри ка у оце ни зна ча ја Бер лин ског кон гре са 
за срп ски на род. 

У Бер ли ну су се са ста ле сиг на тар не си ле ко је су пот пи са ле Па ри ски мир. 

Ср би ја

Јо ван Ри стић је уче сник Бер лин ског кон гре са и пи сац  ди пло мат ске исто ри
је Ср би је. “До са да је би ло у све ту ви ше Кон гре са. О сва ком се зна, да је за сту
пао не ко на че ло, а зна ло се и ка кво на че ло. Та ко се је дан ру ко во дио  на че лом 
ле ги тим но сти, дру ги на че лом осва ја ња итд. Ну ка кво је на че ло овај Бер лин ски 
Кон грес за сту пао, те шко би се зна ло из ра зи ти, ван ако би се  ре кло, да се тра
жи ло и ра ди ло, да се ве ли ки за до во ље, а ма ли да се ис ти сну из по ло жа ја, ко ји  
би би ли од ва жно сти и мо гли  да сме та ју ве ли ки ма. – Сва ко ја ко мо же се ре ћи, 
да је на Бер лин ском Кон гре су из вр ше на пр ва по де ла Тур ске, и тај дух вла дао је 
Кон гре сом”...  Ри стић ве ру је да је Ср би ја у Бер ли ну, “пре ма при ли ка ма, срећ но 
про шла”. Он је од лу ке из Сан Сте фа на и Бер ли на упо ре дио и не дво сми сле но 
се из ја снио: “И Ср би ја, као Кне же ви на, мо гла је, по сле Св. Сте ван ских од лу ка, 
за и ста би ти за до вољ на ис хо дом сво га  пи та ња на Бер лин ском кон гре су. Али, 
са гле ди шта оп ште Срп ско га, мо ра се жа ли ти за Уго во ром Св. Сте ван ским 
због ре ше ња, ко је  је у Бер ли ну да но пи та њу о суд би ни Бо сне и Хер це го ви не”. 

У кне же вој Про кла ма ци ји, ко јом је оба ве стио гра ђа не Ср би је, а у чи јем са
ста вља њу је не сум њи во имао уде ла и Ри стић, ис ка за но је зва нич но ми шље ње 
љу ди ко ји су де ли ли суд би ну др жа ве и по сред но уче ство ва ли у до но ше њу од
лу ка у Бер ли ну. “И ако овај Уго вор ни је на ми рио све же ље срп ске, опет, пре ма 
при ли ка ма, у ко ји ма је ова ве ли ка ме ђу на род на по год ба утвр ђе на, Ср би ја  има 
да бу де за хвал на на ви со кој бла го на кло но сти Ве ли ких си ла”. Ср би ја је од лу ка
ма Кон гре са до би ла “но ву чвр сту осно ву за по во љан раз ви так”.8 

Иако је то би ло пр во ми шље ње ис ка за но о Сан Сте фа ну и Бер ли ну, нај ре
ал ни је је и нај бли же је исти ни. Ди ле ма ко јом је још Ри стић, и као др жав ник 
и као по ве сник, био оп сед нут, о ко ри сним и не по вољ ним од лу ка ма Сан сте
фан ског и Бер лин ског ми ра о Ср би ма (“ова ве ли ка ме ђу на род на по год ба”), уз 
не ке из ме не и ту ма че ња, пре о вла дав ће у исто ри о гра фи ји до да на шњег да на.9

за то што је бит но ути цао на исто ри о гра фе при ли ком оце њи ва ња ра да Бер лин ског кон гре са, са јед не 
стра не, и не у спе ха Устан ка, са дру ге стра не. О иде ја ма ује ди ње ња Ср би је и Цр не Го ре ви де ти – Љу шић, 
Срп ска др жав ност 19. ве ка, 425–446.

8 Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је, II, 231, 242, 249, 271.

9 У прат њи јо ва на Ри сти ћа на Кон гре су био је пе сник Ла за Ко стић, ко ји је пи сао тек сто ве о Ср би
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Вла дан Ђор ђе вић је на пи сао сту ди ју о Бер лин ском кон гре су на осно ву Ри
сти ће ве књи ге и у њој не ма  ни чег но вог. Он на кра ју  ода је за хвал ност кне зу 
Ми ла ну и јо ва ну Ри сти ћу што су 1878. го ди не “би ли на ви си ни свог по ло жа
ја”.10 

Ва сиљ По по вић се по за ба вио овим про бле мом знат но озбиљ ни је у ра ду 
Бер лин ски кон грес (По во дом пе де се то го ди шњи це 13 ју на13 ју ла 1928).11 Он је 
дао са жет пре глед ра да Кон гре са пре ма ње го вим сед ни ца ма. Од у век је по зна
то да је Ру си ја пре пу сти ла Ср бе АустроУгар ској, као и ен гле ска. Овим две ма 
си ла ма при дру жи ла се и Фран цу ска. 

На шу па жњу за др жа ва зкљу чак По по ви ћа. По што је из нео са мо два ми шље
ња о зна ча ју Кон гре са (Брун свик, Ано то), он је ис та као да је Бер лин одр жао 
је дан и на мет нуо дру ги ана хро ни зам, а то зна чи да је спа сао Тур ску од ра су ла, 
за др жав ши је у евро пи, и про ши рио аустроугар ску власт на део Бал ка на. 

Сле де ће за па жа ње По по ви ћа је сте да је Ру си ја оне мо гу ће на да “по сво јој 
во љи им пе ри ја ли стич ки де ли Бал кан”. Он твр ди да је Кон грес до нео, по ред 
не га тив них од лу ка, “и ве ли ких бла го де ти”. Ср би ја је би ла при си ље на да жр
тву је сво је аспи ра ци је пре ма Бо сни и Хер це го ви ни, али је спа сла Ма ке до ни ју 
и Ста ру Ср би ју. Бер лин је Кне же ви ни оси гу рао рат не те ко ви не, ко је јој је од
у зи мао СанСте фан. При зна ње не за ви сно сти Ср би ји и Цр ној Го ри “оја ча ло 
је на ци о нал но на че ло  и ство ре но нам је у сло бод ној Ср би ји чвр сто упо ри ште 
за осло бо ди лач ку бор бу про тив две ве ли ке др жа ве: Тур ске и АустроУгар ске”. 

О Цр ној Го ри је из нео ми шље ње ко је је цр но гор ска исто ри о гра фи ја ка сни је 
спо ри ла: “У рас пра ви о од ред би: “Ви со ка Пор та при зна је де фи ни тив но не за
ви сност Кне же ви не Цр не Го ре” тра жио је Сол збе ри да се ис пу сти реч “де фи
ни тив но”, јер ње го ва вла да ни је ни ка да при зна ва ла ту не за ви сност”.12 

Бер лин ски кон грес је спа сао европ ску Тур ску од ра су ла ко ји јој је про пи сао 
Сан сте фан ски мир, а Ру си ју спре чио да ре ша ва Ис точ но пи та ње као “спе ци
јал но сво је пи та ње”. АустроУгар ска је по но во за ко ра чи ла на Бал кан и ти ме 
по вре ди ла на ци о нал но на че ло, а ина у гу ри са ла гер ман ски про дор на ис ток. С 
дру ге стра не, на ци о нал но на че ло је оја ча но при зна њем не за ви сно сти три ма 
бал кан ским др жа ва ма – Ср би ји, Цр ној Го ри и Ру му ни ји. 

ји и Бо сни за раз не но ви не. Ње го ви су по гле ди бли ски ста во ви ма Ри сти ћа: “Сло бо да и не за ви сност! 
У те две ре чи са др жа на је сва бу дућ ност срп ске на ци је, а мо же се ре ћи и бу дућ ност ко ја обе ћа ва“, и: 
“Чи је су зе мље да нас /1878/ Бо сна и Хер це го ви на? Тур ске ни су, јер их је за у зе ла вој ска аустроугар ска; 
аустроугар ске ни су, јер то не до пу шта бер лин ски уго вор;  сво је ни су јер је у њи ма стра на ин ва зи ја. 
Ова кве ано ма ли је још ни кад у све ту би ло ни је“ – Д. Ми ка ви ца, По след њи срп ски пан ка лист. По ли
тич кофи ло зоф ска би о гра фи ја Ла зе Ко сти ћа, Но ви Сад, 2004, 198, 210.

10 Ср би ја на Бер лин ском кон гре су, Бе о град, 1890, 96.

11  Бра ство XXII, 1928, 122–146.

12 Ци та ти са стра на – 146–147, 139. 
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Ва сиљ По по вић се уз др жао од да ва ња ја чих оце на о Бер лин ском кон гре су, 
али је с бла гом иро ни јом на гла сио да су ен гле зи, спре ча ва ју ћи ру ски про дор, 
на ву кли “аустроне мач ко про ди ра ње пре ма Ис то ку”.13

Вла ди мир  Ћо ро вић ни је се по себ но ба вио Бер лин ским кон гре сом, али је 
оста вио сво је ми шље ње о ње му. Он је без ко мен та ра, са свим ин ди фе рент но, 
као да се од лу ке ни су ти ца ле две ју срп ских др жа ва, пи сао: “Ср би су на Бер
лин ском кон гре су до би ли при зна ње не за ви сно сти за Ср би ју и Цр ну Го ру” и 
те ри то ри јал но про ши ре ње. Тек у на ред ном па су су, оку па ци ју Бо сне и Хер це
го ви не ока рак те ри сао је као “ве ли ку не сре ћу за наш на род”. 

До ба ко је је сле ди ло оце нио је као: “на ци о нал ни по ра зи”, “оп ште раз о ча ра
ње” и “аустроугар ска пре власт”. Низ срп ских не у спе ха у Ве ли кој ис точ ној кри
зи озва ни чен је у Бер ли ну. “Бер лин ски кон грес је био, пи ше Ћо ро вић, че твр то 
ве ли ко раз о ча ра ње за срп ски на род и де фи ни ти ван по раз срп ске на ци о нал не 
ро ман ти ке 19. ве ка”. Бо сна и Хер це го ви на и  Но во па зар ски сан џак, “нај све
сни је срп ске обла сти” (sic!) би ле су из гу бље не за “срп ску др жа ву”. По сма тра но 
са ста но ви шта две ју срп ских др жа ва, Ср би је и Цр не Го ре, “има ти Аустри ју 
као су се да у Бо сни би ло је мно го  го ре не го има ти Тур ке”, за па зио је тач но 
Ћо ро вић. А ка да је реч о Ср би ма из Бо сне и Хер це го ви не, по што се већ ни су 
ује ди ни ли са Ср би јом, “ви ше су во ле ли Аустри ју као хри шћан ску и сре ђе ну 
др жа ву, не го Тур ску, у  ко јој се био из гу био сва ки ред”.14 

Слич но Ћо ро ви ће вом би ло је ми шље ње Ва се Чу бри ло ви ћа, ко ји је опи сао 
рад Бер лин ског кон гре са у сво јој док тор ској ди сер та ци ји Бо сан ски уста нак 
1875–1878, али ни је из нео оце ну о ње го вим од лу ка ма. Не што ка сни је на пи
сао је да је Бер лин ски кон грес био “пре крет ни ца у  исто ри ји Ср би је”. Њи ме 
је окон чан њен бур ни по лет “пун на ци о нал ног ро ман ти зма”.15 Из ње го вог на
сло ва “Аустриј ска пре власт у срп ским зе мља ма” упо тре бљен у мо но гра фи ји 
Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји у XIX ве ку,16 и у члан ку Пе ри о ди за ци ја  
срп ске исто ри је у  19. Ве ку,17 за па жа се да је за др жао не про ме њив и ја сан став 
о Кон гре су. 

И Ми ло рад Ек ме чић је ишао ста зом ко ју су утр ли Ћо ро вић и Чу бри ло вић, 
што се за па жа по јед ном од ње го вих на сло ва: “По ли тич ки не у спе си и пре до
ми на ци ја Аустри је на Бал ка ну 1875–1878”.18 За раз ли ку од прет ход них исто
ри ча ра, ек ме чић се по себ но ба вио Бер лин ским кон гре сом и пи сао о ње му. 

13 Ис точ но пи та ње, Бе о град, 1996, 196. Ове ста во ве по но вио је у књи зи Евро па и срп ско пи та ње у 
пе ри о ду осло бо ђе ња 18041918, Бе о град,  sa, 128–131.

14 Исто ри ја Ју го сла ви је, Бе о град, 1933, 528/9; Исто ри ја Ср ба, Бе о град, 2000, 654/5; Ве ли ка Ср би ја. 
Ује ди ње ње, Бе о град, 1990, 53, 57; Ср би ја 1858–1903, Бе о град, sa, 113 (ко а у тор В. Чу бри ло вић).

15 Ср би ја 1858–1903, Бе о град, sa, 111.

16 Бе о град, 1982, 272.

17 јИЧ V, 12, 1939.

18 Исто ри ја Ју го сла ви је, Бе о град, 1972, 315.
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У док тор ској ди сер та ци ји – Уста нак у Бо сни 1875–1878, ни је да вао ка рак
те ри сти ку Бер лин ског кон гре са, али је твр дио: “Бо сан ски уста нак је до жи вео 
пот пу ни по раз”.19 

На XV ме ђу на род ном кон гре су исто ри ча ра у Бу ку ре шту (1980) ек ме чић је 
под нео ре фе рат под на сло вом – So lu tion of a Cri sis: The Ber lin Con gress 1878 and 
af ter, об ја вив ши га ка сни је под на сло вом – Ка рак те ри сти ке Бер лин ског кон
гре са 1878. го ди не.20 До бро оба ве штен и са ис тан ча ним осе ћа њем по ве зи ва ња 
свет ских до га ђа ја са срп ским, ек ме чић је по шао од то га да су сви европ ски 
кон гре си – Беч ки, Па ри ски, Вер сај ски –  па и Бер лин ски, “би ли дик тат у име 
јед ног ви шег прин ци па”. Од че ти ри ка рак те ри сти ке Бер лин ског кон гре са, ко је 
је он на вео, за нас је нај бит ни ја дру га: “кла си чан мо дел де о бе ин те ре сних сфе ра 
на Бал кан ском по лу о стр ву” ус по ста вљен је из ме ђу Ру си је, АустроУгар ске, ен
гле ске и Не мач ке. И оста ле су та ко ђе за ни мљи ве: пр ва –  “тра же ње европ ског 
ми ра и кон тра ре во лу ци ја иду за јед но”, тре ћа – “ко ор ди на ци ја пре ли ми нар ног 
ми ра у Сан Сте фа ну са оштим ин те ре си ма евро пе” и че твр та –  “крх кост ми
ра на кон 1878. у евро пи”. Из у зи ма ју ћи Не мач ку ко ја ни је има ла не по сред не 
ин те ре се на Бал ка ну, оста ле три си ле има ле су сво је ми ни мал не и мак си мал не 
ци ље ве и ин те ре се.

ек ме чић по на вља још јед ном да су “сва ре ше ња Бер лин ског кон гре са би ла 
исто риј ски крат ко трај на и све ће се ка сни је ре ви зи је од лу ка  Кон гре са, до 
1918. и 1945, вр ши ти на осно ви ет нич ког прин ци па и пра ва на ро да на са мо о
пре де ље ње” (подв. Р. Љ). Грч ка је до би ла Те са ли ју (1881), Цр на Го ра из вр ши ла 
про ме ну те ри то ри ја (1880), Бо сна и Хер це го ви на су  анек ти ра не (1908). Не мач
ка, АутроУгар ска и Ру си ја скло пи ле су са вез (1881), а Ср би ја се Тај ном кон вен
ци јом ве за ла за  АустроУгар ску  (1881), па је та ко ство рен “ћор со как ко ји се 
на зи вао ми ром” (Ме дли кот). Ме ђу оп штим те ко ви на ма Бер лин ског кон гре са 
ек ме чић је из дво јио и сле де ће: “Ду бо ка кри за ју жно сло вен ских на ци о нал них 
по кре та и бал ка ни за ци ја њи хо вих ан та го ни за ма, ко ји ће се осе ћа ти до 1945”.

У ра ду Ме сто Бер лин ског кон гре са 1878. у срп ској исто ри ји21 ек ме чић је 
из нео ви ше кон крет ни јих су до ва о Кон гре су. Основ ни сми сао Бер ли на 1878. 
ви део је у то ме што је “пре ки нуо при род ни раз вој на ци о нал них по кре та за 
ин те гра ци јом су ве ре них на ци о нал них др жа ва на ет нич ким и при род ним те
ме љи ма. Уме сто то га, у Бер ли ну је 1878. оства рен три јумф ми то ло ги је о нео п
ход но сти ци ви ли зо ва ња зе ма ља не мач ком екс па ни зи јом”. И, да ље: “Бер лин ски 
кон грес је три јумф ра ни је иде о ло ги је ‘ка то лич ког ли бе ра ли зма’”, па је сход но 
то ме “учи нио бро до лом осло бо ди лач ких по кре та про шлог ве ка”.

19 с. 396.

20 Ра до ви из исто ри је Бо сне и Хер це го ви не 19. ве ка, Бе о град, 1997, 257–282.

21 Евро па и ис точ но пи та ње (1878–1923). По ли тич ке и ци ви ли за циј ске про ме не, Бе о град, 2001, 
67–100.
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Уве ре ни смо да Бер лин ско кон грес ни је пре ки нуо већ за у ста вио и ус по рио 
ин те гра ци ју на ци о нал них по кре та са нес за ви сним срп ским др жа ва ма. Ако је 
Бер лин ски кон грес био бро до лом бал кан ских осло бо ди лач ких по кре та, ка кве 
би тек оце не до био Беч ки кон грес! 

У не скла ду са ова квим ста во ви ма је сте ек ме чи ћев ре зон да су се по сле 1878. 
го ди не про ме ни ли но си о ци срп ске на ци о нал не све сти у Бо сни и Хер це го ви
ни, а као по сле ди цу то га на во ди: “Ср би су по ста ли мо де ран европ ски на род”. 
Шта им је омо гу ћи ло  да то по ста ну, ни је дао од го вор, а да је реч о не скла ду у 
ми шље њу, ни је по треб но по себ но на гла ша ва ти. 

Ово ме ва ља при до да ти још две оце не ек ме чи ћа: “Срп ски на ци о нал ни по
крет је до жи вео ду го ро чан исто риј ски по раз” и “Ислам ски по крет је био по
ра жен”.22 Обе кон ста та ци је су тач не. Ме ђу тим, на слов јед ног по гла вља у Исто
ри ји Ју го сла ви је, дат је по угле ду на прет ход ни ке – Ћо ро ви ћа и Чу бри ло ви ћа: 
“По ли тич ки не у спе си и пре до ми на ци ја Аустри је 1875–1903”.

У Исто ри ји срп ског на ро да ек ме чић ис ти че да је Бер лин пред ста вљао “три
јумф ве ли ких си ла” и “био ду бок по раз ју го сло вен ских по кре та и срп ског на
ци о нал ног по кре та”, на гла ша ва ју ћи још сле де ће ње го ве не га тив не по сле ди це: 
“раз дор из ме ђу Ср ба и Хр ва та”, “уда рен клин из ме ђу Ср ба и Бу га ра”, “ми гра
ци је ста нов ни штва”. И за кљу чио: “Узев ши у це ли ни, Бер лин ски кон грес је 
по гор шао ста ње на Бал кан ском по лу о стр ву; пред ста вљао је го ру ал тер на ти ву 
не го да је та мо ство ре на ја ча ју жно сло вен ска др жа ва и отва рао је ду го ро чан 
про цес су ко бља ва ња озло је ђе них на ци о на ли за ма”.23 Те шко је до ка зи во да је 
ста ње на Бал ка ну би ло го ре по сле 1878, од оно га пре те го ди не, док је иде ја о 
ју жно сло вен ској др жа ви увек би ла ма гло ви та, не ја сна и  нео ства ри ва.

Гр гур Јак шић је на пи сао по себ ну сту ди ју: Бо сна и Хер це го ви на на Бер лин
ском кон гре су  (рас пра ва из ди пло мат ске исто ри је),24 не упу шта ју ћи се у оце
њи ва ње ње го вих од лу ка. Са мо по след њом ре че ни цом сту ди је ис ка зао је свој 
суд: “Бер лин ски уго вор је, да кле, то ли ка пи та ња та ко не пра вич но ре шио да је 
кри за ко ју је хер це го вач ки уста нак отво рио тим ре ше њи ма са мо при вре ме но, 
фор мал но за тво ре на”.

Че до мир По пов пи ше да је “Бер лин ски кон грес оста вио мно ге ра зор не исто
риј ске ре зул та те и  по сле ди це”, ме ђу њи ма и “ши ре ње но ве ту ђин ске вла сти”, 
нпр. у Бо сни и Хер це го ви ни. Не за ви сност Ср би је, Цр не Го ре и Ру му ни је и 
њи хо ва те ри то ри јал на про ши ре ња су, ипак, “не сум њи ви и ве о ма зна чај ни 
ре зул та ти ово га раз до бља. Ти ре зул та ти су ма ње или ви ше би ли сра змер ни 
та да шњој сна зи и мо гућ но сти ма са мих бал кан ских на ро да ко ји су уче ство
ва ли у вр тло зи ма ис точ не кри зе” (подв. Р. Љ). Ис прав но ре зо ну ју ћи По пов  

22 Ства ра ње Ју го сла ви је, 2, 330.

23 V1, Бе о град, 1981, 524–526.

24 Бе о град, 1955.
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из бе га ва по ми ња ње Бер лин ског кон гре са и ко ри сти из ра зе “ово раз до бље”. 
Он на гла ша ва и не га тив не по сле ди це, слич не оним што их је из нео ек ме чић: 
“рас пи ри ва ње мр жње и не тр пе љи во сти ме ђу бал кан ским на ро ди ма”.25

У нај но ви јој књи зи Ис точ но пи та ње и Срп ска ре во лу ци ја 1804–1918 По
пов ја че на гла ша ва ње го ве “ра зор не не га тив не по сле ди це”: спре чио оства ре ње 
“не до вр ше не со ци јал не и на ци о нал не ре во лу ци је”, на пра вио АустроУгар ску 
“там ни цом на ро да” итд.26

Ра дош Љу шић у Исто ри ји срп ске др жав но сти 19. ве ка пи ше о овом Уго во ру, 
по себ но у од но су на Ср би ју и Цр ну Го ру: “Кад се са гле да са оп ште срп ског ста
но ви шта, а по себ но Ср би је и Цр не Го ре, 1878. го ди на,  и по ред ни за сла бо сти, 
мо же се оце ни ти као из у зет но успе шна. Ве ли ка ис точ на кри за (18751878) ни је 
до не ла срп ском на ро ду оно што је же лео – ује ди ње ње, али су Ср би ја и Цр на  
Го ра по ста ле не за ви сне др жа ве са знат ним те ри то ри јал ним про ши ре њем”.

Као ва зал на Кне же ви на Осман ског цар ства Ср би ја је мо ра ла да по шту је 
ре жим ка пи ту ла ци ја, њу су оба ве зи ва ли ца рин ски уго во ри Тур ске, а ни вој но 
уре ђе ње ни је би ло са мо стал но и ни јед но на о ру жа ва ње ни је мо гло да про ђе без 
Пор ти них прет њи. Тур ска се сва ком по вољ ни јом при ли ком ме ша ла у срп ске 
уну тра шње од но се, као ар би тар из ме ђу др жав них вла сти и опо зи ци је. Да кле, 
Ср би ја ни је би ла ни вој но, ни еко ном ски, ни по ли тич ки сло бод на и са мо
стал на. Сто га се мо же ре ћи да су 1878. го ди на и сти ца ње не за ви сно сти, по сле 
1804. и из би ја ња Срп ске ре во лу ци је, нај зна чај ни ји до га ђај у исто ри ји срп ског 
на ро да  19. ве ка. 

Иако је 1878. до не ла Ср би ји, по ред Тур ске, још два про тив ни ка, Бу гар ску 
и АустроУгар ску, она је сти ца њем не за ви сност, по сле ско ро по лу ве ков ног 
ва зал ног по ло жа ја, по ка за ла до вољ но на ци о нал не енер ги је за са мо стал ну др
жав ну де лат ност. ”Спо ља му дри, а уну тра чвр сти од но ша ји – то су је ди ни 
пу то ви на ко ји ма мо же про цве та ти Не за ви сна Ср би ја, ре као је кнез Ми лан 
при ли ком об ја вљи ва ња од лу ка Бер лин ског кон гре са”.27

Урош Та тић је при ка зао рад Бер лин ског кон гре са и од лу ке ко је су се од но
си ле на Бу гар ску, Ср би ју, Цр ну Го ру и Бо сну и Хер це го ви ну. Он ни је из но сио 
свој суд о од ред ба ма Кон гре са о Ср би ма, осим што је на гла сио да “пред ста вља 
ве ли ки за о крет у срп ској спољ ној по ли ти ци”, ко ји се огле дао у на пу шта њу Ру
си је и тра же њу по др шке од АустроУгар ске.28

25 “Ср би ја 1868–1878”  у Исто ри ја срп ског на ро да, V1, 420  и Ср би ја на пу ту осло бо ђе ња 1868–1878, 
Бе о град, 1980, 173/4.

26 Бе о град, 2008, 238–240.

27 170–171.

28 На кра ју је дао оп шти суд: “Б.к. ни је ус по ста вио трај ну по ли тич ку рав но те жу из ме ђу ве ли ких си
ла. Су прот но га ран ци ји ми ра, у ње му су се на ла зи ле кли це бу ду ћих ве ли ких су ко ба у евро пи“, Срп ска 
ен ци кло пе ди ја, 101.
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Љи ља на Алек сић, ко ја се ду го и успе шно ба ви ла срп ском спољ ном по ли
ти ком, ни је вред но ва ла Бер лин ски уго вор, али је ука за ла на ње го ве “зна чај не 
про ме не” у вре ме ну ко ји је сле дио – Бер лин ски уго вор као ме ђу на род ни ок
вир спољ не по ли ти ке Ср би је.29 Из ње ног из ла га ња ни је јед но став но из дво ји ти 
сла бо сти и пред но сти што их је Кон грес до нео Ср би ји. По ве сни ку као да је 
не до ста ја ла хра брост да их оце ни, за др жа ва ју ћи ско ро не у тра лан став, бли
жи по ли ти ча ру не го исто ри ку, осим у јед ном слу ча ју. Бер лин ски кон грес је 
су зио окви ре срп ске на ци о нал ноосло бо ди ча ке по ли ти ке, од ју го сло вен ске и 
бал кан ске вра тио ју је на “уско срп ске ин те ре се”. Ова ква оце на исто ри о гра
фа у ју го сло вен ској др жа ви увек је сма тра на не га тив ном. Да нас, она оста вља 
дру га чи ји ути сак. Као за кљу чак мо гле би се узе ти ауто ро ве ре чи: “Ср би ја и 
срп ско пи та ње по ти сну ти /су/ по сле 1878. го ди не на мар ги не евросп ке по ли
тич ке сце не као за по ста вље ни чи ни о ци аустрору ског ри вал ства на Бал ка ну”.30 

Цр на Го ра

Јо во Ву кић је при ка зао рад  Сан сте фан ског ми ра и Бер лин ског кон гре са у 
два ра да. Он ни је оце њи вао од лу ке Кон гре са, већ је ис та као да је мир про ви
зор но вра тио и оста вио по лу ре ше на мно га пи та ња. “Бал кан ски на ро ди пак 
оста до ше ду бо ко раз о ча ра ни,  а на ро чи то срп ски на род, ко ји је био нај ви ше 
кр ви про лио и нај дра го це ни је жр тве под нио за сво је осло бо ђе ње”. Бо сна и 
Хер це го ви на пре да те су АустроУгар ској, а Ср би ја и Цр на Го ра ни су ује ди ње не 
већ раз дво је не Сан џа ком.31 

Нај о збиљ ни је се по за ба вио Бер лин ским кон гре сом Но вак  Ра жна то вић по
све тив ши му књи гу – Цр на Го ра и Бер лин ски  кон грес, у ко јој је пра тио до га ђа је 
ко ји су му прет хо ди ли, као и оне ко ји су му сле ди ли, а би ли су у не по сред ној 
ве зи са ње го вим од лу ка ма. Цр на Го ра је мо ра ла да се за до во љи скром ни јим 
ре зул та ти ма од оче ки ва них. “И по ред не пра вич них по ти ски ва ња и на мет ну
тих огра ни че ња, Цр на Го ра је сте кла ми ни мал не усло ве за са мо стал ну др жав ну 
ег зи стен ци ју и раз вој.” Овај успех на ру ша ва  чи ње ни ца  да ис точ на кри за ни је 
ре ше на Кон гре сом.32 

Ми ло мир Да шић се ус пут за ни мао за од лу ке Кон гре са: “Од лу ке Бер лин ског 
кон гре са  пред ста вља ле су ве ли ки ди пло мат ски по раз за све ју жно сло вен ске 

29 Евро па и ис точ но пи та ње,107–124.

30 Исто, 116, 123–124.

31 Цр на Го ра на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не, За пи си, II5, 1928, 281.

32 Це ти ње, 1979, 81.
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на ро де и зе мље – Цр ну Го ру, Ср би ју, Бу гар ску и Бо сну и Хер це го ви ну (оку пи
ра ла је АустроУгар ска)”.33 Та кво ми шље ње под се ћа на ек ме чи ће ве по гле де.

Бер лин ски кон грес је при знао не за ви сност Цр не Го ре,  а то је зна чи ло да је 
при зна ју Ви со ка пор та и све си ле пот пи сни це (чл. 26). У цр но гор са кој исто ри
о гра фи ји пре о вла да ва ми шље ње да је  у  члан 26 Бер лин ског уго во ра уне та реч 
“де фи ни тив но” (défi ni ti ve ment). На сед ни ци одр жа ној 1. ју ла 1878. го ди не рас
пра вља ло се о пр вој али не ји дру гог чла на Сан сте фан ског уго во ра: “La  Su blim 
Por te reconnaît défi ni ti ve ment l` indépen den ce  de la prin ci pa uté du Monténégro”. 
Лорд Сол збе ри је при ме тио да ен гле ска ни ка да ни је при зна ва ла не за ви сност 
Цр не Го ре, па је тра жио да се реч défi ni ti ve ment из ба ци. По сле ди ску си је гроф 
од La u nayа је при ме тио “да мо же оста ти овај члан уго во ра, а да ће у про то
ко лу би ти на зна че на из ра же на ми шље ња”, па је Би змарк  про гла сио рас пра ву 
за вр ше ном  и об ја вио “од лу ку да се овај члан упу ти ко ми си ји за ре дак ту ру”. 
Ко ми си ја је чл. 26. Бер лин ског уго во ра са ста ви ла ова ко: “L`indépen dan ce du 
Monténégro est re con nue par la Su bli me Por te et par to u tes cel les des Ha u tes Par ti es 
con trac tan tes qui ne l`a va i ent pas en co re ad mi se”. Да кле, не ма ре чи défi ni ti ve ment. 
Сто га пре вод овог чла на, у ко јем се по ми ње реч де фи ни тив но или ко нач но, 
пред ста вља кла си чан при мер ин тер по ла ци је. За то се не мо же при хва ти ти пре
вод овог чла на  од стра не цр но гор ских исто ри ча ра: “Не за ви сност Цр не Го ре 
де фи ни тив но при зна ју Ви со ка Пор та и све Ви со ке стра не Уго вор ни це ко је је 
још ни је су при зна ле”.34 

Та чан пре вод овог чла на је: “Цр ној Го ри при зна ју не за ви сност Ви со ка Пор та 
и све оне ви со ке уго вор не стра не ко је то до сад ни су учи ни ле”.35 

Ми шље ње Или је Ра до са во ви ћа да је “Цр на Го ра би ла су ве ре на др жа ва при је 
Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не” нео сно ва но је и не при хва тљи во.36

Ра дош Љу шић пи ше: “Од лу ке Бер лин ског кон гре са, иако не по вољ ни је од 
од лу ка Сан сте фан ског ми ра, од ве ли ког су зна ча ја за да љи др жав ни раз вој 
Цр не Го ре. Она је сте кла ми ни мал не усло ве за са мо стал ну др жав ну ег зи стен
ци ју и при вред ни и дру штве ни раз ви так. Ка ко ће тај раз ви так те ћи, мо жда је 
нај бо ље ис ка зао гроф Ан дра ши, нај ва жни ја лич ност 1878. го ди не, бар кад је 
у пи та њу суд би на срп ског на ро да: ‘У оп штем је ин те ре су да др жа ве при зна те 

33 Пла но ви за те ри то риј слно уве ћа ње цр но гор ске др жа ве од кра ја XVI II сто ље ћа до 1878. го ди не, 
јИЧ 12, 1998, 46.

34 Ви ди: Ра жна то вић, Цр на Го ра и Бер лин ски кон грес, 81; Р. јо ва но вић, Исто ри ја срп ског на ро да, V1, 
Бе о град, 1981, 446; Г. Пе ра зић, Р. Рас по по вић., Ме ђу на род ни уго во ри Цр не Го ре 1878–1918, Под го ри ца, 
1992, 108, 111, 119–120, 123, 126; Рас по по вић, Ди пло ма ти ја Цр не Го ре 1711–1918, Под го ри цаБе о град, 
1996, 175, 281.

35 Ср би ја 1878. До ку мен ти, Бе о град, 1978, 565; a. Scho poff, Les réfor mes et la pro tec tion des Chréti ens 
en Tur qu ie : 1683–1904, Pa ris, 1904, 381.

36 Ме ђу на род ни по ло жај Цр не Го ре у 19. ви је ку, Бе о град, 1960,  68.
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не за ви сним по ста ну го спо да ри сво је суд би не и да се на у че жи вје ти од сво је 
вла сти те ег зи стен ци је’”.37

Успех или не у спех

1. Ру си су Ср бе, на по ла за хва ће не европ ском ци ви ли за ци јом,  Бу дим пе
штан ском кон вен ци јом пре пу сти ли хаб збур шкој за шти ти. 

За ток Кон гре са би тан је спо ра зум ен гле ске и АустроУгар ске од 6. ју на 
1878, ко јим је Сол збе ри обе ћао да ће по др жа ти Ан дра ши ја у по гле ду Бо сне 
и Хер це го ви не и до би ти по др шку у по гле ду по де ле Бу гар ске. Ма ке до ни ја и 
Бо сна и Хер це го ви на су два успе ха Кон гре са, али са бу ду ћим жа ри шти ма за 
Бал кан ски  и Пр ви свет ски рат. Усле ди ло је три де сет го ди на европ ског ми ра, 
пи ше по зна ти ен гле ски по ве сни чар.38

2. Срп ска исто ри о гра фи ја, при ли ком оце њи ва ња Бер лин ског кон гре са, има
ла је на уму, пре све га, Бо сну  и Хер це го ви ну. Не у спех, не по раз, ко ји је по го дио 
срп ски на род ње ним усту па њем АустроУгар ској (“Бес крв но осва ја ње” – цар 
Ви љем I) при пи си ва ла је вас це лом Срп ству

3. Срп ски исто ри ци ко ји су се ба ви ли устан ком у Хер це го ви ни и Бо сни, по
ре клом из тих кра је ва (Ва сиљ По по вић, Вла ди мир Ћо ро вић, Ва са Чу бри ло вић 
и Ми ло рад ек ме чић), ве ли ка су име на срп ске и ју го сло вен ске исто ри о гра фи је, 
па су на мет ну ли ми шље ње о по ра жа ва ју ћим од лу ка ма Бер лин ског  кон гре са. 
Иако су Бо сна и Хер це го ви на би ле у са ста ву Тур ске, за по се да ње ових обла сти 
од стра не АустроУгар ске сма тра ло се по ра зом и гу бит ком. “Аустро у гар ска 
оку па ци ја за бо ле ла нас је до ср ца; Бо сна је би ла сан це лог јед ног на ра шта ја, и 
њен гу би так по ра зио нас  је као но во Ко со во”, пи сао је Сло бо дан јо ва но вић.39 
И сам Ћо ро вић је ис ти цао да Ср би из Хер це го ви не и Бо сне, кад се већ  ни су 
ује ди ни ли са Ср би јом, “ви ше /су/ во ле ли  Аустри ју као хри шћан ску и сре ђе ну 
др жа ву, не го Тур ску, у ко јој се био из гу био сва ки ред”.40 Ако већ ни је мо гло 
до ћи до ује ди ње ња са Ср би јом, би ло је бо ље би ти под АустроУгар ском не го 
Тур ском. То, очи то, ни је би ло нај го ре ре ше ње, као што ни је би ло ни нај бо ље, 
већ сред ње, од но сно по ло вич но.  

4. Раз мо три мо ово пи та ње са ста но ви шта ко је је не у о би ча је но у исто ри
о гра фи ји. Ује ди ње ње Бо сне и Хе це го ви не са Ср би јом  и Цр ном Го ром 1878. 
био би ве ли ки те рет за обе ма ле не и не ја ке др жа ве. Ср би ја 1834. и 1862. одн. 
1867. го ди не ни је мо гла да иза ђе на крај са ша ком му сли ма на, па је мо ра ла 

37 Исто, 396.

38 А. Теј лор, Бор ба за пре власт у Евро пи, Са ра је во, 1968, 238, 244, 246, 247.

39 Вла да кра ља Ми ла на Обре но ви ћа, I, Бе о град, 1926, 429.

40 Исто ри ја Ср ба, III, Бе о град, 1989, 145.
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да их про те ра и исе ли. Шта би тек ра ди ла1878. го ди не, као и Цр на Го ра, са 
знат но ве ћим бро јем му сли ма на, при де још и ка то ли ка? Да ли су Ср би јан ци и 
Цр но гор ци уоп ште би ли спрем ни на ује ди ње ње са Бо сном и Хер це го ви ном? 
Исто ри о гра фи ја не са мо да се овим про бле мом ни ка да ни је по за ба ви ла, не го 
ни ка да ни је ни по ста ви ла та кво или слич но пи та ње. 

Пре пре ке срп ском ује ди ње њу, са мо на зна че не, без пот пу ни јег ана ли тич ког 
при сту па, је су: 1) Док три на ре во лу ци о нар не Ср би је – што ма ње му сли ма на 
(Ту ра ка) сло бод ни ја зе мља. Срп ска (ср би јан ска и цр но гор ска) по ли ти ка ни
ка да се ове док три не ни је од ре кла. Са мо је Или ја Га ра ша нин по ку ша вао да 
из ме ни ту док три ну, али ни ма ло успе шно. 2) Ср би ја је зе мља без фе у да ли зма 
од 1835. го ди не, а Бо сна и Хер це го ви на су фе у дал на зе мља и то са фе у да ли змом 
ко ји ни је био ви ше кла си чан осман ски ти мар ски си стем, већ ње го ва ва ри јан та 
за сно ва на на оџа клук ти ма ри ма (бе го ват). Аграр но пи та ње у Бо сни и Хер це
го ви ни ре ша ва но је ду го, чак и по сле 1918! Ср би ја и Цр на Го ра, по је ди нач но 
ма ње од Бо сне и Хер це го ви не, чи ни ле би с њом у јед ној др жав ној за јед ни ци 
два па ра лел на дру штве ноеко ном ска си сте ма, бар у пр во вре ме, и ве ли ко је 
пи та ње да ли би би ле у мо гућ но сти да ре ше про блем уки да ња фе у да ли зма без 
по бу на, не ми ра, а мо жда и гра ђан ског  ра та. 3) Да су Ср би ја и Цр на Го ра до
би ле пра во оку па ци је – да ли би би ле ка дре да је из ве ду, ка да се зна са ко ли ко 
је на по ра то ура ди ла моћ на АустроУгар ска. Срп ска ди пло ма ти ја озбиљ но се 
за но си ла 1876. пи та њем оку па ци је Бо сне. Ри стић се за ла гао да се од  Пор те 
тра жи да Ср би ја “уве де ред на осно ву рав но прав но сти за све три ве ре и на
род но сти”. На пи та ње кне за Ми ла на шта би ура дио ако би Пор та при ста ла, 
од го во рио је: “По љу био бих у ру ку”, на шта је вла дар сми сле но уз вра тио: “А ја 
бих пла као”!41 Кнез, ко ји се тек при кло нио рат ној гро зни ци, био је ре ал ни ји, 
чак и од Ри сти ћа.42 

5. Основ но пи та ње, кад је реч о Бо сни и Хер це го ви ни, је сте: за што ни је 
мо гла да по ста не ауто ном на област или ва зал на др жа ва као што је би ла Ср
би ја, или евен ту ал но као Цр на Го ра?  Иде ја о то ме да би Бо сна и Хер це го ви на 
мо гле да бу ду тре ћа др жа во твор на це ли на, би ло да су но си о ци иде је Ср би 
пра во слав ни или Ср би  му сли ма ни (код Хр ва та је ово пи та ње са свим не раз
ви је но) нај ја че је ис по ље на у вре ме Устан ка 1875–78. го ди не. Два на ро да са три 

41 ј. Ри стић, Ди пло мат ска исто ри ја Ср би је, књ. 1, Бе о град, 1896, 90/1.

42 Чи та о це упу ћу је мо на Успо ме не Ри сте Гр ђи ћа (Бе о град 2002) у ко ји ма је сли ко ви то опи сао ста ње у 
Бо сни и Хер це го ви ни од мах по сле оосло бо ђе ња од АустроУгар ске 1918. го ди не. Ци ти ра мо не ко ли ко 
за па жа ња: “Кад смо се отре зни ли, ви де ли смо да се ста ри аустриј ски ре жим рас па да, а ни шта но во не 
ства ра. На род ни од бо ри ни су би ли ни ка ква власт и ми, на вик ну ти на из ве стан ред ка кав је по сто јао 
у Аустри ји, ко ји је тра јао све до ње ног ра су ла, осе ти смо се не ма ло раз о ча ра ни... /АустроУгар ска/ је 
има ла од ли чан би ро крат ски апа рат, са вр ше ну би ро кра ти ју, на ко јој се одр жа ва ла сто ти на ма го ди на... 
Нај го ри ка дар, по ли тич ки за тро ван, по слан је у те кра је ве да за ме ни је дан са вр шен би ро крат ски апа
рат ко ји је би ла ство ри ла Аустри ја... Ми смо оче ки ва ли да ће, кад до ђе Ср би ја, све би ти срп ско, а сад 
смо мо ра ли да слу ша мо /јо си па/ Мер џа ка ко на па да Ср би ју, ди на сти ју и све што је срп ско, и твр ди да 
је Бо сна хр ват ска зе мља.“ (с. 129, 133, 136).
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ве ре ни су пру жа ли ни ка кву осно ву за оства ре ње ове иде је у 19. ве ку. Ни ко од 
ме ро дав них на Бер лин ском кон гре су том пи та њу ни је при да вао ве ћи зна чај. 
Да на шње ста ње у Бо сни и Хер це го ви ни ле па је по твр да ова квог ми шље ња 
др жав ни ка из вре ме на ра да Бер лин ског кон гре са.

6. Би ланс тур ске вла да ви не (не оку па ци је, ка ко се че сто пи ше) до бро је 
по знат. Би ланс аустроугар ске упра ве (не оку па ци је) у Бо сни и Хер це го ви ни 
ни је са чи њен, али ни је ни не по знат. У исто ри о гра фи ји су углав ном  ис ти ца не 
ње не не га тив не стра не, по зи тив не су пре ћут ки ва не. Крај ње је вре ме да се при
ка жу и по зи тив не стра не, ка ко би смо има ли ре ал ну сли ку о ста њу у Бо сни и 
Хер це го ви ни од 1878. до 1918. го ди не. ево за што. Од па да под Тур ке до  1788, 
од но сно 1804. го ди не Ср би су сло бо ду оче ки ва ли од Хаб збур шке мо нар хи је, 
све сни да је не мо гу са ми из во је ва ти  у моћ ном Тур ском цар ству. Го ди не 1788. 
и 1804. на ста је пре лом и Ср би по чи њу да ве ру ју да се мо гу са ми осло бо ди
ти. Од при ја те ља, по сте пе но, Хаб збур шка мо нар хи ја по ста је не при ја тељ, јер 
спре ча ва да се Ср би ја ши ри пре ма Бо сни и Хер це го ви ни. На ши ре ње из над 
Са ве и Ду на ва ср би јан ски др жав ни ци тек по чи њу озбиљ ни је да раз ми шља ју 
по чет ком  20. ве ка. Због то га су Бо сна и Хер це го ви на ве ћи ка мен спо ти ца ња 
из ме ђу Ср би је и АустроУгар ске не го по ло жај Ср ба у ју жној Угар ској.

Ни је спор но да је АустроУгар ска да ва ла пред ност Хр ва ти ма и ка то лич кој 
цр кви у од но су на Ср бе и пра во слав ну цр кву, и има ла  ви ше раз у ме ва ња за 
му сли ма не не го за Ср бе, али ве ру је мо да би, по ред све га, ва ља ло на пра ви ти 
би ланс до брих стра на (упо ре до са ло шим) аустроугар ске упра ве у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Сто га ов де по на вља мо Ћо ро ви ће во ис прав но за кљу чи ва ње да 
је Ср би ма ви ше од го ва ра ла сре ђе на АустроУгар ска од ха о тич не Тур ске.

7. Зар је по треб но ука зи ва ти на не спор ну чи ње ни цу да је не за ви сност, би ло 
ко је др жа ве, нај ви ши сте пен др жав но сти. Са мо не за ви сне др жа ве и на ро ди 
ко ји у њи ма жи ве рав но прав ни су чла но ви др жав них за јед ни ца, пре ма пра
ви ли ма ме ђу на род них од но са. За срп ски на род од не мер љи вог је зна ча ја што 
је до био две не за ви сне др жа ве – Ср би ју и Цр ну Го ру. Тај успех ба ца у за се нак 
све нео ства ре не ро ман ти чар ске же ље Ср ба 1878. го ди не. 

8. Те ри то ри јал но про ши ре ње обе др жа ве ни је за пот це њи ва ње,  по себ но 
Цр не  Го ре. И то се мо же ура чу на ти у ве ли ки успех.

9. Спрем ност, спрет ност и хи три на кне за Ми ла на и јо ва на Ри сти ћа, али 
и дру гих, бу ду ћих ли бе ра ла и на пред ња ка, на про ме ну спољ но по ли тич ког 
прав ца, дик ти ран ме ђу на род ним окол но сти ма, усме рен од Ру са, при хва ћен 
од АустроУгар ске, је сте пре о крет за по што ва ње. Ни је би ло ни ма ло ла ко ни 
јед но став но на пу сти ти тра ди ци о нал но ру со фил ство и при кло ни ти се за шти ти 
АустроУгар ске, моћ ног се вер ног су се да и ни ка да искре но на кло ње ног. Али 
дру гог из бо ра ни је би ло. је ди но по ко ле ње срп ских по ли ти ча ра ко је је би ло 
спрем но да на пра ви та кав за о крет је сте ге не ра ци ја кне за и кра ља Ми ла на и 
увек од ме ре ног по ли ти ча ра и ди пло ма те јо ва на Ри сти ћа. По сле њих, сли чан 
за о крет из ве шће још јо сип Броз, у дру гој др жа ви и у дру га чи јим окол но сти ма.
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10. У срп ској исто ри о гра фи ји ни ка да ни је раз ма тра но пи та ње успо ре ног 
или од ме ре ног и убр за ног или на глог др жа во твор ног раз во ја. Као при мер пр
вог на во ди мо успо рен др жав ни раз вој Ср би је од Устан ка до Не за ви сно сти 
(1804 – 1878), а као при мер дру гог слу ча ја ис ти че мо на гли пре о крет у др жав
ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, са за о кре том од срп ске ка ју го сло вен ској 
по ли ти ци, од 1914. до 1918. го ди не.  Без упу шта ња у би ло ка кву ана ли зу, вред
ну чи та ве јед не мо но гра фи је, из вла чи мо у ви ду за кључ ка по сле ди це та квог 
раз во ја: 1) ју го сла ви ја се два пу та уру ша ва ла и не ста ла, 2) Ср би ја је, и по сле 
про па сти сво је тво ре ви не и на след ни це, оп ста ла, иако оса ка ће на. Ако би смо 
хте ли да пра ви мо слич ну па ра ле лу са не ком од су сед них др жа ва, по ре ђе ње са 
Бу гар ском и Бу га ри ма би ло би у мно го че му  по уч но, по себ но у па ра лел ном 
са гле да ва њу из др жљи во сти у на ци о нал ном и др жав ном опре де ље њу и њи хо
вом по сте пе ном оства ри ва њу.

11. Сло бо дан јо ва но вић је на пи сао дав не 1926. го ди не, има ју ћи на уму оп
ште срп ске ин те ре се, под ра зу ме ва ју ћи ту и Бо сну и Хер це го ви ну, да је у Бер
ли ну по стиг нут “по ло ван успех, ко ји је да ле ко из о ста јао иза на ших на да ња, 
али се ми сли ло да је по лов ни успех ипак успех”.43 Ми би смо до да ли да су Ср би 
на Бер лин ском кон гре су оства ри ли не што ви ше од по ло вич ног успе ха, али 
не и пот пу ни успех. Да ле ко смо од то га да де ли мо ми шље ње да је Бер лин ски 
кон грес био по ра жа ва ју ћи за Ср бе. У исто ри ји ср би јан ске др жав но сти, по сле 
1804, нај зна чај ни ја је 1878. го ди на, док је у по ве сти Цр не Го ре она не сум њи во 
нај зна чај ни ја. А Бо сни и Хер це го ви ни је би ло бо ље под АустроУгар ском не
го под Тур ском, са свим си гур но Хр ва ти ма и Ср би ма, али не и му сли ман ском 
ста нов ни штву. 

Бер лин ски кон грес је до нео пред но сти Ср би ма ка кве они, до та да, ни су 
има ли, ни ти до би ли од прет ход них кон гре са. За ма ли срп ски на род ра сут у ви
ше др жа ва, без пра ве по др шке ијед не ве ли ке си ле, од лу ке Бер лин ског кон гре са 
би ле су не сум њив успех, ма њи од ро ман ти чар ски оче ки ва ног, али при ме рен 
мо гућ но сти ма и ме ђу на род ним окол но сти ма.

43 Вла да Ми ла на, I, 429.
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РУСКИ ЦАРИЗАМ И САМОДРЖАВЉЕ НА БАЛКАНУ – 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ И РЕВИЗИЈА ИСТОРИОГРАФИЈЕ

Име Вла ди ле на Ни ко ла е ви ча Ви но гра до ва до бро је по зна то струч ним и ши
рим кру го ви ма кад су у пи та њу ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ру си је 
у пе ри о ду од 18. до 20. ве ка, а по себ но ру скобри тан ски од но си, те исто ри ја Ру
му ни је. Исто рик од за на та, ко ји је сво ју ка ри је ру за по чео по ло ви ном про шлог 
ве ка, Ви но гра дов је ру ској и свет ској на у ци по да рио ви ше ка пи тал них де ла.1 
Ин сти тут Сла вја но ве де ни ја при Ру ској ака де ми ји на у ка и мо сков ска из да вач ка 
ку ћа  „Ин дрик“ об ја ви ли су 2010. још јед но зна ме ни то де ло Н. В. Ви но гра до ва, 
чи ја је те ма ти ка на про ла зна и за ко ју ине ре со ва ње ве ко ви ма не је ња ва. Ра ди 
се о на сло ву Дву гла ви ый рос си й ский орел на Бал ка нах 1683–1914. Су бли ми
ра ју ћи ви ше де це ниј ско ис тра жи вач ко ис ку ство и огром ну еру ди ци ју, Ви но
гра дов је сме ло и ја сно оцр тао и по ја снио све нај ва жни је фа зе ру ске бор бе за  
Бал кан, де ман ту ју ћи не рет ко со вјет ску, али и ру ску исто ри о гра фи ју. Аутор је 
у екс по зеу отво рен, ср чан и стра ствен у од бра ни сво јих ар гу ме на та и по став
ки, а све са ци љем да кроз спољ ну по ли ти ку Ру ске им пе ри је об ја сни ме сто и 
зна чај бал кан ског про сто ра, за ко ји су би ле за ин те ре со ва не све он да шње ве

1 Рос сия и объ е ди не ние ру мын ских кня жеств, Мо сква, 1961; Ве ли ко бри та ния и Бал ка ны: от Вен
ско го кон грес са до Крым ской во й ны, Мо сква, 1985; Бри тан ский лев на Бос фо ре, Мо сква, 1991; Рос сия и 
Бал ка ны: от Ека те ри ны Ве ли кой до Пер вой ми ро вой во й ны, Ль ю и стон (США), 2000; Ми ро вые во й ны 
ХХ в, Мо сква, 2002; Бенд жа мин Ди зра э ли и Фея на пре сто ле, Мо сква, 2004; Бал кан ская эпо пея кня зя 
А.М. Гор ча ко ва, Мо сква, 2005; Ис то рия Ру мы нии но во го и но ве й ше го вре ме ни, Мо сква, 1964 (ко а у тор); 
Ис то рия Ру мы нии, 1848–1917, Мо сква, 1971 (ко а у тор); Очер ки общ е ствен нопо ли ти че ской мы сли в 
Ру мы нии, вто рая по ло ви на XIX – на ча ло XX в, Мо сква, 1975 (ко а у тор);  Век Ека те ри ны II: Рос сия и 
Бал ка ны, Мо сква, 1999 (ко а у тор); За бал кан ски ми фрон та ми Пер вой ми ро вой во й ны, Мо сква, 2002 
(ко а у тор); В “по ро хо вом по гре бе Евро пы”, 1878–1914 гг, Мо сква, 2003 (ко а у тор).

УДК: 94:327(470:497)''1683/1914''(049.32) ; 
94:929 Виноградов В. Н. (049.32)
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ли ке си ле – Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Хаб збур шка мо нар хи ја, пру ска тј. 
доц ни је Не мач ко цар ство.

Нај зна чај ни ја осо бе ност ме то до ло ги је ко јом се аутор слу жио, не сум њи во 
се на ла зи у циљ ном из два ја њу нај ва жни јих ме ђу на род них зби ва ња, по чев од 
кра ја 17. ве ка, у чи јем кон тек сту аутор пред ста вља аспи ра ци је свих за ин те
ре со ва них стра на, те оста вља чи та о цу ши ро ки про стор да сам из ве де нај
ло гич ни је за кључ ке и да та ко и сам уче ству је у раз от кри ва њу про шло сти, а 
по на о соб мно гих тај них и скри ве них уго во ра и до го во ра ко ји су ути ца ли да 
ме ђу на род ни од но си и свет ска ди пло ма ти ја по ста ну си но ни ми за „пр ља ву 
игру“ у ко јој не ма пра ви ла. Ко ли ко је у та квој по став ци пред ста вља ња исто
ри је био до сле дан и кон ци зан, го во ри и чи ње ни ца да је ус пео да ви ше од два 
ве ка ди на мич не ме ђу на род не по ли ти ке сме сти на ма ње од пет сто ти на стра
на. У том опу су на сло ви по гла вља су са мо оквир но хро но ло шки, док њи хо ва 
са др жи на из у зет но сна жно обе ле жа ва до тич ну епо ху, од но сно оно по че му је 
сва ка ко мо ра мо пам ти ти. 

пр вих три де сет стра на књи ге по све ће но је пи о нир ском по ку ша ју пе тра 
Ве ли ког да се при кљу чи по хо ду хри шћа на и Све те ли ге на тур ско цар ство, 
кра јем 17. ве ка. Цар се на дао да ће ус по ста ви ти кон тро лу над Цр ним мо рем 
и да ље, над бал кан ским хри шћа ни ма, ко ји су ро бо ва ли тур ци ма. тај по ку шај 
је пра тио и ње гов про глас хри шћа ни ма да се ста ве под ру ску за шти ту, што су 
они са оду ше вље њем при хва ти ли. Ме ђу тим, ка ко је цео по ду хват по сле по ра за 
на ре ци прут 1711. го ди не про пао, со вјет ска и ру ска исто ри о гра фи ја је би ла 
скло на да га оце ни као јед ну не у спе шну и из ли шну епи зо ду, ко ја је ову ве ли ку 
си лу од вра ти ла од ње ног при мар ног пу та – Бал ти ка и бал тич ког при о ба ља. Ви
но гра дов, на про тив, не при хва та та кву ин тер пре та ци ју и на во ди да је Бал тик 
Ру си ји пру жао мно го, али не све, бу ду ћи да је се о ско ста нов ни штво жи ве ло 
на још нео сво је ном цр но мор ском ју гу, а не на за ле ђе ном Бал ти ку. плод на 
око ли на Цр ног мо ра би ла је за Ру си ју ва жни ја, твр ди аутор, и из те пре ми се 
из вла чи мо тив за што се ру ска спољ на по ли ти ка окре ће ју гу, ка то плим мо ри
ма, а са мим тим и ка Бал ка ну као ва жном за ле ђу. та кви пла но ви су во ди ли у 
не ми нов не су ко бе Ру си је и тур ске, али и Ру си је и оста лих ве ли ких си ла ко је 
су је сма тра ле „азиј ском зе мљом“.

Без об зи ра на не по во љан ис ход пр вог по ку ша ја, Ви но гра дов сма тра да су 
упра во због про гла са пе тра I хри шћа ни ма, ве зе из ме ђу Ру си је и хри шћа на 
на Бал ка ну ја ча ле, док се у по ли тич кој ми сли Ру си је уко ре ни ла иде ја о нео п
ход но сти ши ре ња на југ, ка Цр ном и то плим мо ри ма. та ко ђе, циљ пе тра I  да 
уве де Ру си ју у европ ски по ли тич ки си стем остао је као трај на те жња ње го вих 
на след ни ка. по сле пе тра Ве ли ког зе мља  ни је оста ла без спољ но по ли тич ког 
пла на, ка ко је то твр ди ла со вјет ска исто ри о гра фи ја, јер су спољ ну по ли ти ку 
на ста ви ли да во де љу ди из „пе тро вог гне зда“.    

У на став ку из ла га ња цен трал но ме сто за у зи ма те ма ка ко је Ру си ја и по сле 
смр ти ца ра и да ље на ста ви ла да се при бли жа ва Бал ка ну. Ово га пу та, пе тро ви 
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на след ни ци су тра жи ли мир не на чи не и по год не са ве зе да се при бли же свом 
ци љу.  Не пре ста ни ра то ви ко је је цар во дио до сво је смр ти 1725. го ди не ис
цр пли су зе мљу, а се о ско ста нов ни штво је не пре ста но бе жа ло, оста вља ју ћи 
нео бра ђе не по вр ши не. Ру си ја је до па ла ме ђу на род не изо ла ци је. те не по го де 
мно го су ути ца ле, ис ти че аутор, на су ви ше ка сно укљу чи ва ње Ру си је у тр ку 
за бал кан ске те ри то ри је. Аустри ја је већ уве ли ко ис та кла сво је пре тен зи је на 
тај про стор, док је Ве ли ка Бри та ни ја оства ри ла нео спор но пр вен ство у Сре
до зем ном мо ру. У та квим окол но сти ма Ру си ја је ва пи ла за са ве зом са не ком 
европ ском др жа вом и из бор је, не слу чај но, пао на Аустри ју (1726), при лич но 
не моћ ну да на мет не на сво јој те ри то ри ји по што ва ње праг ма тич не санк ци је, 
али и да за др жи На пуљ и Си ци ли ју

Знат но ре ха би ли то ва на кроз де се так го ди на, Ру си ја је 1735. мо гла да кре не 
у об ра чун са тур ском, али не са ма, већ са сво јом са ве зни цом Аустри јом. На
па да ти тур ску на два фрон та би ло је упра во оправ да ње за са вез са Ду нав ском 
мо нар хи јом. Што су не у спе си Аустри је у ра ту би ли ве ћи, то су ак ци је Ру си је 
код бал кан ских хри шћа на ви ше ра сле. Им пе ра то ри ца Ана је схва ти ла да тре ба 
ис ко ри сти ти шан су за утвр ђи ва ње вла сти на Кри му и цр но мор ским оба ла ма 
ко је се про сти ру до Ду на ва. Оту да је по те као и циљ да се Мол да ви ја и Вла шка 
ста ве под про тек то рат ца ри це. Ме ђу тим, и ви ше не го скром ни ус пе си на бој
ном по љу учи ни ли су ове же ље илу зор ним, а то је по твр дио и вр ло не по во љан 
мир по Ру си ју из 1739. го ди не.  Ипак, то је био пр ви по нов ни до дир Ру са и 
та ко зва них тур ских хри шћа на, по сле прут ског по ра за 1711.

Ру ска ца ри ца Ана је пре ми ну ла 1740, а на тро ну се на шла је ли са ве та пе
тров на. Аустриј ска ца ри ца Ма ри ја те ре зи ја сту пи ла је на пре сто 1741, али ни је 
та ко јед но став но ус пе ла да учвр сти сво ју власт и да се из бо ри са ан ти а у стриј
ском ко а ли ци јом. пе тро град је још ду го остао ван свих зби ва ња у евро пи, бо
ре ћи се са уну тра шњим про бле ми ма скоп ча ним са про ме ном ди на сти је. Сво
јом па сив но шћу у пре суд ном тре нут ку, Ру си ја је спа си ла Аустри ју од фи ја ска 
ко ји су јој спре ма ли ује ди ње ни са ве зни ци, а за уз врат је 1746. го ди не усле дио 
са ве зни до го вор из ме ђу Ру си је и Аустри је. Ме ђу тим, од пе тра Ве ли ког до Ка
та ри не Ве ли ке, зна чи око че ти ри де це ни је, Ру си ја се ни је ма кла да ље од сво јих 
же ља у ве зи са Бал ка ном. А он да, ства ри  по чи њу дра стич но да се ме ња ју.

Го ди не 1762.  на сце ну сту па моћ на, ако не и нај моћ ни ја же на свог до ба, 
Ка та ри на, доц ни је про зва на Ве ли ком. Она је за те кла вој ску и зе мљу у ра су лу. 
Глав ну ди ле му – мир или рат – опре де ли ли су жи вот ни ин те ре си Ру си је. тр
го ви на на Бал ти ку одав но ни је за до во ља ва ла при вред не по тре бе др жа ве, а на 
пу ту ка Цр ном мо ру пре пре чио се Крим ски ка нат, тур ски ва зал. Ако је же ле ла 
да се раз ви ја у из во зни ка жи та ри ца и у но ву свет ску си лу, Ру си ји је би ло по
треб но плод но тле. та кав став ме њао је из ко ре на до та да шње са ве зни штво са 
Бе чом, ко ји ни је же лео Ру си ју на Ду на ву и на Бал ка ну. Ца ри ци се још увек ни је 
ра то ва ло. Она је хте ла да се што бо ље при пре ми за об ра чун, али до га ђа ји ни су 
хте ли да че ка ју. Аустри ји је тре ба ло ста ви ти на зна ње да Бал кан ни је са мо ње на 
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сфе ра ути ца ја. С дру ге стра не, по ста ло је вр ло опа сно по Ру си ју на ср та ти на 
Бал кан пред очи ма це ле евро пе. Ду пло број ни ја тур ска вој ска прог но зе ри ма 
је чи ни ла пред сто је ћи су коб из ве сним, као што је по ка за ло ис ку ство прет
ход ног ра та. Ру си ја је по но ви ла свој ста ри циљ – да сло бод но пло ви Цр ним 
мо рем. Исто вре ме но је скро јен смео план да се Осман ска им пе ри ја на пад не 
фло том из Сре до зем ног мо ра, где су бро до ви под ру ском за ста вом пр ви пут 
за пло ви ли 1764. го ди не. Го спо да ри ца Сре до зе мља, Ве ли ка Бри та ни ја, ћу та ла 
је, уве ре на да ће Ру си по сле по ра за схва ти ти да им ни је ме ша ти се у оп ште е
вреп ска де ла. Го ди не 1768. по чео је рат из ме ђу Ру си је и тур ске. по зи ци је пр ве 
ни су би ле ни ма ло по вољ не: у Азов ском мо ру је би ла при сут на са мо при вид но, 
јер јој без пра ва на сло бод ну пло вид бу Цр ним мо рем Азов ни је зна чио мно го. 

Иако је у рат ушла са скром ним же ља ма – да се уз Азов и Ка бар ду, ње ни 
бро до ви поч ну сло бод но кре та ти Цр ним мо рем, а да се Мол да ви ји и Вла шкој 
из деј ству је ауто но ми ја – оста ле ве ли ке си ле су на њих вр ло бур но ре а го ва ле. 
тим пре, јер су не скри ве не те жње бал кан ских на ро да ка Ру си ји и вој ни ус пе си 
Ру си је озбиљ но за бри ну ли европ ску ди пло ма ти ју. Ма да је ви ше пу та по на вља
ла да не те жи би ло ка квом те ри то ри јал ном про ши ре њу, то оста ле ве ли ке си ле 
ни је мно го уми ри ло. Сум ње да ће ње на гра ни ца са тур ском на Ду на ву би ти 
стал на прет ња јер Ру си ју де ли „са мо ко рак до Бал ка на“, би ле су све при сут не. 

по сле шест го ди на ра то ва ња усле дио је мир, ко јим су ова пло ће не основ
не же ље Ру си је: до би ла је не ко ли ко ва жних твр ђа ва на Азов ском мо ру, ко је 
су кон тро ли са ле улаз у Цр но мо ре, за тим сло бод ну пло вид бу Цр ним мо рем, 
укљу чу ју ћи про ла зе Бос фор и Дар да не ли, за ру ске тр го вач ке бро до ве. Вра та 
ко ја во де у Сре до зе мље би ла су пред Ру си јом отво ре на. Али, то ни је би ло све. 
Чак шест чла но ва Ку чу ка нај џир ског ми ра би ло је по све ће но по ло жа ју хри
шћа на у тур ском цар ству. На прав ној осно ви, уви је ној у ре ли о ги о зни плашт, 
утвр ђе но је по кро ви тељ ство пра во слав ног мо нар ха над пра во слав ним по да ни
ци ма сул та на. Рет ки са вре ме ни ци су схва ти ли пра ви зна чај 14. тач ке ми ров ног 
уго во ра – да ру ски ди пло мат ски пред став ник у Ца ри гра ду има пра ва да го во ри 
у ко рист јед но ве ра ца. Ви но гра дов на гла ша ва да је на тој осно ви, у на ред них 
осам де це ни ја, све до Крим ског ра та 1856, ба зи ра на бал кан ска по ли ти ка Ру си је.

по што се 1783. го ди не учвр сти ла на Кри му, анек ти ра ју ћи га, Ру си ја је мо гла 
да пла ни ра да ље пу те ве свог про до ра ка Бал ка ну. ти пла но ви, ко је је ца ри ца 
при хва ти ла го ди ну да на ра ни је (1782), а ко је је раз ра ди ла у са гла сно сти са 
ње ним пр вим са рад ни ком по тем ки ном, ну ди ли су огром не про ме не на ју го
и сто ку евро пе, на ко је дру ге ве ли ке си ле ни су би ле спрем не. Био је то по зна ти 
„Грч ки про је кат“, ко ји аутор до во ди у ве зу са про гла сом пе тра I хри шћа ни ма 
уочи по хо да на прут. Иако фа во ри зу је грч ки на род и об но ву Грч ког цар ства, 
Ви но гра дов де ман ту је став со вјет ске исто ри о гра фи је да се ра ди ло о „агре сив
ном екс па зи о ни стич ком са мо др жа вљу“, али оспо ра ва и за пад ну исто ри о гра
фи ју, ко ја и дан да нас твр ди да се ра ди ло о „нео б у зда ној стра сти“ Ру са. Он, 
на про тив, твр ди да је „Грч ки про је кат“ „пр во се ме из ко јег је из ни кло др во 
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це ло куп не ру ске по ли ти ке на Бал ка ну“. то у пре во ду зна чи, ка ко на во ди аутор, 
да је Ру си ја од у ста ла од те ри то ри јал ног ши ре ња на бал кан ским про сто ри ма 
и да је, уме сто осва ја ња, иза бра ла пут вас кр са ва ња иде је др жав но сти ме ђу 
бал кан ским хри шћа ни ма, а за рад обез бе ђи ва ња цр но мор ског ба се на пре ко 
пра во слав них др жа васа те ли та. Ви но гра дов не не ги ра мањ ка во сти чи та вог 
пла на, по пут оних да је из о ста вље на иде ја све сло вен ске уза јам но сти, те по
што ва ње прин ци па на ци о нал но сти. 

За та кву по де лу Осман ског цар ства Ру си ји је по но во био по тре бан са ве
зник. Ме ђу тим, аустриј ски цар јо сиф II ни је био по у здан са бо рац, а бо љег ни је 
би ло.  то је по ка зао аустрору скотур ски рат 1788–1791. Мир у ја ши ју ни је 
од го ва рао ру ским жр тва ма и рат ним ус пе си ма. Гра ни ца са тур ском оста ла 
је на Дње стру, а Мол да ви ја и Вла шка у са ста ву тур ске. Ду нав је још увек био 
да ле ко. До ба ца ри це Ка та ри не Ве ли ке је про ла зи ло. пред освит 19. ве ка, Ре во
лу ци ја у Фран цу ској шо ки ра ла  је оста так све та. Ру си ја је не ми нов но мо ра ла 
би ти упле те на у про ме не ко је су усле ди ле.  

Сви реп на чин на ко ји су скон ча ли Бур бо ни у Фран цу ској иза звао је со ли
дар ност ме ђу мо нар си ма евро пе. Уни штив ши Мле тач ку ре пу бли ку, Фран цу
ска ре пу бли ка је кре ну ла да на па да тур ску и ње ни по хо ди на јон ска остр ва и 
еги пат ја сно су на го ве шта ва ли На по ле о но ве пла но ве да уни шти тур ску им
пе ри ју и на сле ди ње не по се де.  то је, пред крај 18. ве ка збли жи ло ка ко мо нар
хе та ко и Ру си ју и тур ску, ко је су пот пи са ле од брам бе ни са ве знич ки уго вор 
1799. го ди не. Ру ски цар је по мо гао сул та ну да од бра ни од Фран цу за јон ска 
остр ва, а по бед нич ка ру ска фло та кре та ла се кроз Бос фор и Дар да не ле, „као 
по сво јој ку ћи“. Усле ди ло је цар ско пи смо упу ће но ју жним Сло ве ни ма, с ва
жном по ру ком: „Не ће мо пре ста ти да ра ди мо на ва шем осо бо ђе њу, ко ли ко год 
нам то на ши усло ви до зво ле“. Бал кан се чи нио Ру си ма ла ко до сту пан, јер су 
јој од бра ном тур ске сва вра та би ла отво ре на. то је и на ве ло Ро стоп чи на, но во 
ли це у Ми ни стар ству ино стра них де ла, да пред ло жи ца ру да при сту пи по де ли 
„бо ле сне“ тур ске из ме ђу Ру си је, Аустри је, Фран цу ске и пру ске. Ме ђу тим, цар 
се ни је сло жио с тим про јек том, остав ши на ли ни ји пе тра I и ца ри це Ка та ри не 
о об у ста ви ан та го ни зма пре ма Фран цу ској, јер су Фран цу ска и Ру си ја то ли ко 
уда ље не да не мо гу јед на дру гу по вре ди ти, те да им ва ља из гра ди ти при ја тељ
ске од но се. Ме ђу тим, та иде ја још увек ни је има ла пер спек ти ве. На по ле он ни је 
хтео да зна за из ја ву ру ског ца ра па вла да сва ко тре ба да гле да сво ја по сла и 
да се не ме ша у уну тра шње ства ри дру гих др жа ва, као и да по шту је на че ло 
мо нар хи стич ког ле ги ти ми зма. Упра во је то и до ве ло до ра та из ме ђу Фран
цу ске и Ве ли ке Бри та ни је. Ви но гра дов се по зи ва на нај но ви ја ис тра жи ва ња 
ко ја по ка зу ју да исто ри о гра фи ја на пу шта по сто је ћу кон цеп ци ју да се ра ди ло 
о бор би из ме ђу ре ак ци о нар не мо нар хи је и но си о ца иде је сло бо де, јед на ко сти 
и брат ства. јер, у вре ме ну ко је је сле ди ло и Бри та ни ја и Ру си ја ни су ра то ва ле 
про тив Фран цу ске ре пу бли ке као та кве, већ про тив ње ног за во је вач ког кур са, 
ко ји је кре нуо да ру ши ста ре мо нар хи је и да ус по ста вља хе ге мо ни ју па ри за. И 
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но ви цар Алек сан дар I за др жао је ви ђе ње сво јих прет ход ни ка – уз др жа ва ти се 
од оба ве зу ју ћих са ве за, за др жа ти до бре од но се са це лом евро пом, на ро чи то са 
Бри та ни јом, а при том об у зда ва ти ча сто љу бље Фран цу ске. Ме ђу тим, ве ли ки 
број по бу на у тур ској ста вљао је све че шће у из глед ско ру про паст Цар ства.

Ру си ја је кре ну ла да оства ру је сво ја пра ва, сте че на Ку чукка нај џир ским 
ми ром 1774. Нај пре је из деј ство ва ла ха ти ше ри фе за Мол да ви ју и Вла шку 1802. 
го ди не, ко ји ма су ове про вин ци је до би ле не ма ли сте пен ауто но ми је, а њи хо ви 
кне же ви се ни су мо гли сме ни ти без са гла сно сти ру ског цар ског дво ра. Већ сле
де ће го ди не пла но ви Ру си је об у хва та ју зна чај но про ши ре ње пра ва хри шћа на у 
тур ској – не за ви сност јон ске ре пу бли ке од тур ског про тек то ра та, не за ви сност 
Цр не Го ре, де фи ни са ње ауто ном них пра ва Ср би је, а ако је мо гу ће и Грч ке, те 
вр ло ва жну став ку ко ја се од но си ла на сло бо дан про лаз ру ских бро до ва кроз 
мо ре у зе, а њи хо во за тва ра ње за фло те свих дру гих зе ма ља. Де сет хи ља да вој
ни ка на Ду на ву рас по ре ђе но је као „по др шка“ у ре а ли за ци ји по ста вље них 
ци ље ва. Ови по след њи ушли су у но ви са ве знич ки ру скотур ски уго вор од 23. 
сеп тем бра 1805. Ипак, за зах те ве ко ји су се ти ца ли хри шћа на сул тан Се лим 
III ни је хтео ни да чу је, из ја вив ши да је да ва ње при ви ле ги ја ра ји и тра же ње 
рав но прав но сти за њу про тив но свим по ли тич ким и ре ли ги о зним прин ци
пи ма тур ске.

Стр пљи во че ка ју ћи по во љан тре ну так, Ру си ја је нај ве ћи део до та да шњих 
пла но ва оства ри ла у вре мен ском ин тер ва лу од 1828. до 1833. го ди не. На рав но, 
по што је у прет ход ном пе ри о ду по ло жи ла огром не људ ске и ма те ри јал не жр тве 
у оства ре њу сво је бал кан ске по ли ти ке. по сле све га учи ње ног у ко рист Гр ка, 
за пе тро град је био нео че ки ван гу би так пре сти жа у Грч кој, у ко рист Ве ли ке 
Бри та ни је (1831). За то је успех у де фи ни са њу ауто но ми је Ср би је, Мол да ви је 
и Вла шке, био пот пун. 

Ме ђу тим, иако је у дво го ди шњем ра ту Ру си ја по бе ди ла тур ску и дик ти ра ла 
мир у је дре ну (1829), она је, по ко зна ко ји пут, мо ра ла да по но ви евро пи да 
не ће по се за ти за те ри то ри ја ма на Бал ка ну. Из те пре ми се је и по те као чвр сти 
спољ но по ли тич ки циљ пе тро гра да да је очу ва ње тур ске у ин те ре су Ру си је и 
да њој не тре ба ју но ве те ри то ри је, већ са мо да успе шно ши ри свој ути цај на 
окол не на ро де. И до и ста, др же ћи се та кве по ли ти ке, Ру си ја је три де се тих и 
че тр де се тих го ди на 19. ве ка пре о бра ти ла Цр но мо ре у ру скотур ски ба сен, 
а тур ску у свог по сил ног. Све то је ве о ма раз дра жи ва ло и Ве ли ку Бри та ни ју 
и Фран цу ску, па је Ру си ја 1841. при пот пи си ва њу Кон вен ци је о мо ре у зи ма 
опет мо ра ла да по но ви да се од ри че свих те ри то ри јал них пре тен зи ја на Бал
ка ну. Ипак, пот пи сни це тог до ку мен та, схва тив ши моћ Ру си је и не моћ тур ске, 
учи ни ле су Ис точ но пи та ње ме ђу на род ним про бле мом, са мо да би оне мо гу
ћи ле Ру си ју да са тур ском да ље пре го ва ра на са мо, „очи у очи“. Услед си ли не 
про тив нич ких ен гле ских и фран цу ских ак ци ја, Ру си ја се по ву кла на це ло
куп ном фрон ту, при хва тив ши по ме ну том кон вен ци јом за тва ра ње мо ре у за 
за бро до ве свих др жа ва. Зна чи, Ру си ја се ти ме од ре кла и ве ли ких ам би ци ја да 
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пре ко то плих мо ра иза ђе у Сре до зем но мо ре и ту по ку ша да оспо ри до ми на
ци ју Лон до на. Уме сто то га, она се по ву кла у за шти ту сво јих ју жних гра ни ца, 
при ста ју ћи да се ње на до ми на ци ја сте че на Ун кја ри ске ле сиј ским ми ром 1833. 
под врг не стро гој ре ви зи ји и да се ско ро ану ли ра. 

па ра лел но са уси ље ном ак ци јом ве ли ких си ла на су зби ја њу ути ца ја Ру си је 
у тур ској, оне бал кан ске др жа ве ко је су се осло бо ди ле тур ског роп ства за хва
љу ју ћи Ру си ји, у да љој сво јој из град њи  окре ну ле су се евро пе и за ци ји у по ли
тич ким и кул тур ним обра сци ма. Мол да ви ја и Вла шка, као и Ср би ја, же ле ле су 
да се, по што су се осло бо ди ле од пор те, осло бо де и ру ског ца ри зма. Бри та ни ја 
је то зду шно по др жа ва ла, узи ма ју ћи Ср би ју за глав ну бра ну ру ском про до ру на 
Бал ка ну. Слич ни трен до ви су вла да ли и у ду нав ским кне же ви на ма, у ко ји ма 
је до шло до зна чај ног кул тур ног и про свет ног на прет ка, по сле сти ца ња ауто
но ми је и до вид ног окре та ња ка Фран цу ској. У та квим окол но сти ма Ру си ја је 
мо ра ла да пре и спи та ме то де и прав це сво је бал кан ске по ли ти ке. тај про цес 
је до вео до по нов ног ра та са тур ском (1853–1856), али и са остат ком евро пе, 
ко ја је по што по то же ле ла да је изо лу је и укло ни из ре јо на мо ре у за, а сва ка ко и 
са Бал ка на. пла но ви ма са ве зни ца (тур ска, Бри та ни ја, Фран цу ска, Сар ди ни ја) 
на ди пло мат ском пла ну при дру жи ла се и Аустри ја, као ве ро лом ник ко јем је 
Ру си ја спа си ла жи вот 1849. го ди не. Њен мла ди вла дар Фра њо јо сиф бу дућ ност 
сво је им пе ри је ви ди на Ис то ку, а ис ти ски ва ње Ру си је са свих по зи ци ја сма тра 
сво јим глав ним ци љем. Ви но гра дов сма тра да се у та квој од лу ци хаб збур шког 
мо нар ха на ла зи „смрт це ло куп не ру ске бал кан ске по ли ти ке“ и спољ не по ли
ти ке уоп ште. И ка да је ру ска вој ска за у зе ла Мол да ви ју и Вла шку, пре ко чи јих 
те ри то ри ја је во дио пут на Бал кан, би ло је ја сно да ће оста ле ве ли ке си ле учи
ни ти све да је ода тле укло не. Ме ђу тим, да нас је ве ћи на исто ри ча ра са гла сна да 
је на чин на ко ји је ко а ли ци ја то из ве ла био крај ње не про ми шљен, јер упра во 
Крим ски рат пред ста вља „тре ну так ра ђа ња свет ске пре мо ћи Ру си је“.

по ра зу и по ни же њу ко је је Ру си ја до жи ве ла по сле Крим ског ра та на па
ри ском кон гре су 1856,  сле дио је но ви спољ но по ли тич ки курс Ру си је, чи ји је 
ар хи тек та био но во и ме но ва ни ми ни стар ино стра них де ла Алек сан дар Ми ха
и ло вич Гор ча ков. по сту ла ти ко је је по ста ви ла Ка та ри на Ве ли ка по слу жи ли су 
му као глав ни ком пас. Ана ли за по ра за, ко ју је он на чи нио, са др жа ла је су ро ве 
чи ње ни це: до ми на ци ја Бри та ни је на Цр ном, Бал тич ком, Ка спиј ском мо ру и у 
ти хом оке а ну и пот пу но уни ште ње ви ше ве ков них пло до ва ру ских ак тив но сти 
на Ис то ку, а кон крет но на Бал кан ском по лу о стр ву до ми на ци ја Аустри је. Су о
ча ва ње са стра хо ви тим гу би ци ма омо гу ћи ло је Гор ча ко ву да спољ но по ли тич ки 
план кре и ра на ре ал ним осно ва ма. три основ не ње го ве тач ке су би ле: об но ва 
зе мље, по вра так Бе са ра би је и по вра так ути ца ја на Бал ка ну. За та кве ци ље ве 
би ло је нео п ход но иза ћи из ме ђу на род не изо ла ци је и про на ћи са ве зни ка. Ру
ко во ђен из ре ком ца ри це Ка та ри не да „евро па ви ше тре ба Ру си ји, не го Ру си ја 
евро пи“, и да је по тре бан са рад ник чи ји ин те ре си на Бал ка ну ни су ди рект но 
су че ље ни с ру ским ин те ре си ма, но ви са ве зник је про на ђен у Фран цу ској. та лас 
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ре фор ми зма ко ји је за хва тио тур ску ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 19. 
ве ка во дио је пре рас па ду те др жа ве не го ста њу sta tu su quo, за ко ји се бо рио 
Фо рин офис. Ви дев ши у тој чи ње ни ци но ву при ли ку да се вра ти у игру, Ру си ја 
је на сто ја ла да се по слу жи пла но ви ма за на ци о нал но осло бо ђе ње бал кан ских 
хри шћа на и да се у њи хо ву ре а ли за ци ју ак тив ни је укљу чи.

по врат ку Ру си је на европ ску ме ђу на род ну по зор ни цу умно го ме је до при
нео и фран цу скопру ски рат 1870/71. го ди не, јер је у стра ху од ре ван ши зма 
Фран цу ске Ру си ја пре ћут но сте кла уло гу ар би тра и „ан ђе ла чу ва ра“ европ
ског ми ра. Са те но ве по зи ци је, Ру си ја ни је ус пе ла да се на го ди с па ри зом око 
укла ња ња пре пре ка па ри ског ми ров ног уго во ра из 1856, али је за хва љу ју ћи 
упор но сти не мач ког кан це ла ра Би змар ка 1873. г. по ста ла чла ни ца трој ног са
ве за, ко ји су обра зо ва ли Хо ен цо лерн, Хабзбзбург и Ро ма нов. Иако ни је из др
жао озбиљ ну про бу у Ве ли кој ис точ ној кри зи (1875–1878), тај са вез је озна чио 
но ве ак те ре у од ре ђи ва њу суд би не Бал ка на, те су уме сто Ве ли ке Бри та ни је и 
Фран цу ске, три са ве знич ка цар ства пре у зе ла  при мат. 

Ин тер пре та ци ја до га ђа ја ко ји се од но се на пе ри од Ве ли ке ис точ не кри зе, 
по твр ђу је да је Ви но гра дов озби љан ре ви зи о ни ста со вјет ске и ру ске исто ри о
гра фи је. Ка да је ре ши ла да оруж јем по вра ти сво је по зи ци је на Бал ка ну, Ру си ја 
ни је хте ла да по но ви свој успех из 1828. го ди не, ко ји је ишао за уни ште њем 
тур ске. На про тив, хте ла је ре ви зи ју Крим ског ра та и пра вед ни је де фи ни са ње 
ње ног уде ла у Ис точ ном пи та њу. Ње на глав на су пар ни ца, Хаб збур шка мо нар
хи ја, та кав пред лог је сма тра ла не при хва тљи вим, те је на мер но кре и ра ла рат ну 
пси хо зу у јав ном мње њу, зна ју ћи да се Ру си ја не мо же бо ри ти на два фрон та. 
За не у трал ност тра жи ла је са гла сност за оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не, и 
до би ла ју је. 

У пла ни ра ни рат са тур ском Ру си ја је ушла са скром ним ци ље ви ма: да по
вра ти ју жну Бе са ра би ју, ко ја је та да би ла у са ста ву Ру му ни је, за тим да у Се
вер ној До бру џи обез бе ди Ру му ни ји на док на ду, као и при зна ње не за ви сно сти, 
да по ку ша да по пра ви по ло жај Бу га ра у тур ској обез бе ђи ва њем ауто ном не 
кне же ви не до пла ни не Бал кан и да по вра ти пра ва сво јој фло ти у Цр ном мо ру. 
Зна ју ћи ка кав је став Ве ли ке Бри та ни је пре ма очу ва њу тур ског ин те гри те та, 
Ру си ја ни је има ла пла но ве о ства ра њу ве ли ке сло вен ске др жа ве на Бал ка ну, 
ни ти о те ри то ри јал ним про ши ре њи ма бал кан ских ва зал них др жа ва а ка мо ли 
о њи хо вој не за ви сно сти. И са та ко скром ним ам би ци ја ма, Цар Алек сан дар II 
и кан це лар Гор ча ков пре ми шља ли су се и стра хо ва ли да не до ђе до кон флик та 
европ ских раз ме ра као 1853, ко ји ће зе мљу опет гур ну ти у мрач ни по нор. Гор
ча ков је хтео „ма ли рат“ а цар „блиц криг“, ко ји ће кроз три до че ти ри ме се ца 
обез бе ди ти Ру си ји до бре пре го ва рач ке по зи ци је са тур ском.

Од по чет ка ра та апри ла 1877, до га ђа ји се на те ре ну ни су од ви ја ли по пла ну. 
Рат је от по чео 24. апри ла ца ре вим ма ни фе стом „у име осло бо ђе ња Бу гар ске 
и дру гих бал кан ских зе ма ља“. За ма ње од го ди ну да на Ру си ја је по ка за ла сво ју 
не сум њи ву пре моћ на бој ном по љу, али је исто вре ме но ис ку си ла сву те жи ну у 
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про це су очу ва ња и учвр шћи ва ња рат них те ко ви на. Њен пре ли ми нар ни уго вор 
са по ра же ном стра ном из СанСте фа на ре ви ди ран је на Бер лин ском кон гре су 
у ју ну и ју лу 1878. Ме ђу тим, Ви но гра дов екс пли цит но твр ди и ар гу мен ту је свој 
став да та ре ви зи ја ни у ком по гле ду ни је зна чи ла ни по да шта ва ње рат них те ко
ви на Ру си је и ње ну ка пи ту ла ци ју пред за пад ним опо нент ним др жа ва ма. Он не 
не ги ра не сла га ње из ме ђу ца ра и ње го вог бра та, глав но ко ман ду ју ћег Ду нав ске 
ар ми је, Ни ко ла ја Ни ко ла је ви ча, те по сла ни ка у Ца ри гра ду Иг ња ти је ва, ко ји је 
био екс по нент знат но ши рих зах те ва пре ма по ра же ној стра ни и исто ми шље
ник не зва нич них сло ве но фил ских ру ских кру го ва, ко ји су тра жи ли да Ру си ја 
иза ђе из изо ла ци је и „на ди ше се све жег ва зду ха са мо ра и оке а на“. Ипак, аутор 
сто ји на чвр стом ста но ви шту да је Ру си ја по сти гла ви ше од пла ни ра ног: се би је 
по вра ти ла ју жну Бе са ра би ју и за о кру жи ла ути цај у За кав ка зју, за у зев ши Карс, 
Ар да ган и Ба тум; три бал кан ске др жа ве (Ср би ја, Ру му ни ја и Цр на Го ра) сте кле 
су ме ђу на род но при зна ње свог не за ви сног ста ту са, чи ме је от кри ве на но ва 
стра ни ца у исто ри ји Бал ка на. Све три су, та ко ђе, сте кле не ма ла те ри то ри јал
на про ши ре ња на ра чун тур ске, а при дру жи ла им се и Грч ка, ко ја је до би ла 
део епи ра и те са ли ју. На Бал ка ну је на ста ла још јед на ауто ном на кне же ви на, 
Бу гар ска. За Ру си ју је по себ но би ла ва жна чи ње ни ца да је услед по ја ве Дру
гог не мач ког рај ха, ко ји је пре моћ Бри та ни је на европ ском кон ти нен ту гу рао 
у дру ги план, та моћ на острв ска др жа ва пре не ла ин те ре се сво је им пе ри је из 
зо не цр но мор ских мо ре у за ка Су ец ком ка на лу. та ко ђе, Ви но гра дов по твр ђу је 
став аме рич ког исто ри ча ра тур ског по ре кла Ке ма ла Кар па та да го ди на 1878. 
пред ста вља ва жну во до дел ни цу за тра ди ци о нал но Осман ско цар ство, ко је је 
би ло у фа зи од у ми ра ња, а исто вре ме но, та ва жна го ди на је от кри ла но ве пу
те ве ка раз вит ку мо дер не на ци о нал не тур ске др жа ве.

Ру ски ге не ра ли, ко ји су на по чет ку ра та пред ви ђа ли „ве ли ку по бе ду“, по ву
кли су се и усту пи ли ме сто ди пло ма та ма, чи је су ква ли те те до та да пот це њи
ва ли. Су пар ни ци Ру си је, АустроУгар ска, Бри та ни ја, Не мач ка, ни су оства ри ле 
сво је рат не прет ње, на про тив, кре ну ле су пу тем до го во ра и ком про ми са са 
Ру си јом. Ко а ли ци ја про тив Ру си је, по узо ру на Крим ски рат из пе де се тих, ни је 
за жи ве ла, а глав на жр тва кон гре са у Бер ли ну по ста ла је СанСте фан ска Бу гар
ска, ко ја ни је ни би ла у рат ним ци ље ви ма Ру си је. С тим у ве зи сто ји и кон ста
та ци ја рет ких са вре ме ни ка, по пут пу бли ци сте Чи че ри на, да 1878. го ди на ни је 
го ди на по ра за, оча ја и дез о ри јен та ци је за Ру си ју, као што су је сло ве но фи ли 
пред ста ви ли. јер, шта би Ру си ја до би ла за у зи ма њем Ца ри гра да и пре ме шта
њем свог цен тра са се ве ра на југ, у не ру ске зе мље, ло гич но је пи та ње ауто ра. 
па ра лел но с тим пи та њем на ме ће се став да при ли ке још ни су би ле до вољ но 
са зре ле за ру ше ње тур ског цар ства. по зи ва ју ћи се и на сво је са вре ме ни ке, не 
број не, Ви но гра дов ка рак те ри ше Бер лин ски уго вор као ве ли ки ком про мис, 
ко ји је бр зо иза звао ве ли ке про ме не на Бал кан ском по лу о стр ву. по чет ком 20. 
ве ка бал кан ске др жа ве су ус пе ле да, по сле пет сто ти на го ди на, соп стве ним 
сна га ма сру ше Осман ско цар ство.
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У са гле да ва њу зна ча ја круп них по сле ди ца Ве ли ке ис точ не кри зе сто је, исто 
та ко ма ло број ни, пред став ни ци срп ске исто ри о гра фи је на че лу са Ра до шем 
Љу ши ћем, ко ји ви ше од де це ни је ука зу ју на по зи тив не стра не Бер лин ског 
уго во ра по но во ве ков ну срп ску др жав ност. та ком па ти бил ност у по гле ди ма 
на јед но од нај ва жни јих раз до бља 19. ве ка ука зу је на по тре бу за трај ном и 
чвр стом ре ви зи јом по сто је ћих ста во ва ко ји не мо гу из др жа ти на уч ну кри ти ку.

пра те ћи пут кре и ра ња и ре а ли за ци је ру ске бал кан ске по ли ти ке то ком два 
сто ле ћа, В. Н. Ви но гра дов с пра вом кон ста ту је да Бал кан ни је ни ка да био за 
Ру си ју „са мо су сед.“ На про тив, он је пред ста вљао ва жну сфе ру де ло ва ња у 
спољ ној по ли ти ци Ру си је, ко ја је омо гу ћи ла том цар ству да ис ко ра чи из Ази је 
и по сег не ка свет ској мо ћи. Ра зним ме то да ма – ди пло ма ти јом, вој ском, ве ром, 
пле мен ским за јед ни штвом – Ру си ја је то ком два ве ка из ме ни ла ма пу Бал ка на 
и уре за ла не из бри си ве тра го ве, фор ми ра њем на ци о нал них др жа ва ју жних 
Сло ве на. Фи нал ни за кљу чак В. Н. Ви но гра до ва је сте да је, упр кос спо ра дич
ним пре ви ди ма им пе ра то ра и њи хо вих др жав ни ка, ру ска по ли ти ка на Бал ка ну 
увек спро во ђе на план ски и са тач но од ре ђе ним ци ље ви ма. Оштре осу де ру ског 
ца ри зма, у со вјет ској али и у ру ској исто ри о гра фи ји, за аван ту ри зам и агре си ју 
мо ра ју се од ба ци ти у ин те ре су стрикт но на уч не ва ло ри за ци је исто ри је Ру ске 
им пе ри је у раз до бљу од 18. до по чет ка 20. ве ка, на гла ша ва аутор. Он сво јом 
књи гом ну ди но ви на уч ни и из вор но пот кре пље ни при ступ у са гле да ва њу јед
ног ком плек сног пи та ња ка да је у пи та њу не са мо ру ска већ и свет ска исто ри ја.
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ОМЕР-ЕФЕНДИЈА, ОД СРПСКОГ АГЕНТА ДО ИСЛЕДНИКА 
ТУРСКОГ ПРЕКОГ ВОЈНОГ СУДА

Та лас ве ли ких на ци о нал них по кре та хри шћа на на Бал ка ну, за по чет 1804. 
го ди не, срп ском ре во лу ци јом, зна чај но је пред о дре дио суд би ну срп ског на ро да 
у но ви јој исто ри ји. Иако је до бар део Ср ба по за вр шет ку срп ске ре во лу ци је 
још увек жи вео под тур ском и аустриј ском упра вом, ме ђу срп ским ста нов ни
штвом у свим срп ским зе мља ма био је при су тан сна жан осе ћај на ци о нал ног 
и ду хов ног је дин ства. Због то га је глав ни по ли тич ки циљ Кне же ви не Ср би је, 
од ње ног осни ва ња, био осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на ро да. Ис точ на 
кри за, ко ја је по че ла Хе це го вач ким устан ком у ју лу 1875. го ди не, вр ло бр зо се 
пре тво ри ла у срп скотур ски рат, ко ји је 1877. го ди не у овај кон фликт уву као 
и Ру си ју. Не же ле ћи да до зво ле Ру си ји да ре ши Ис точ но пи та ње у сво ју ко
рист, у ова зби ва ња су се уме ша ле ве ли ке европ ске си ле. Бер лин ски кон грес 
је још јед ном, као и мно го пу та ра ни је, пред ста вљао три јумф ле ги ти ми стич ке 
по ли ти ке над на ци о нал ноосло бо ди лач ким по кре ти ма бал кан ских на ро да.1 

По сле 1878. го ди не, по ли тич ка си ту а ци ја на про сто ру  Ста ре Ср би је и Ма
ке до ни је би ла је ве о ма те шка. Са не јед на ким успе хом, и Пор та и АустроУгар
ска су по ку ша ле да ин стру мен та ли зу ју ар ба на шки на ци о нал ни по крет, ко ји 
је по сле Бер лин ског кон гре са бук нуо. На кон оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не, 
за шта је ман дат до би ла на Бер лин ском кон гре су, АустроУгар ска је на ја ви
ла сво ју да љу екс пан зи ју у ду би ну Бал ка на. У свом пла ни ра ном про до ру у 
прав цу Со лу на, Беч је глав ну пре пре ку ви део у Ср би ји и Цр ној Го ри. Због 
то га је аустро у гар ска по ли ти ка упор но на сто ја ла да тек про бу ђе ни ар ба на

1 В. Сто јан че вић, Ср би и Ар ба на си 1804–1912, Но ви Сад, 1994, 165–180.
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шки на ци о нал ни по крет усме ри про тив две ју срп ских др жа ва.2 Не за ви сно од 
1878. го ди не, Ср би ја и Цр на Го ра, су без по др шке Ру си је или би ло ко је дру ге 
ве ли ке си ле, би ле не моћ не да осет ни је ути чу на по ло жај сво јих су на род ни ка 
уну тар гра ни ца Тур ског Цар ства. Без пра вог при ја те ља или са ве зни ка ме ђу 
ве ли ким си ла ма, Ср би ја је оста ја ла уса мље на у сво јој бор би за оства ри ва ње 
на ци о нал них ци ље ва. Док је Ру си ја ра ди је по др жа ва ла но во ство ре ну Бу гар
ску, за пад но е вроп ске си ле су сум њи ча во гле да ле на Ср би ју због ње не вер ске и 
ет нич ке бли ско сти се Ру си јом. Ова кав став ве ли ких си ла нај ви ше се од ра зио 
на ис пу ње ње ци ља срп ске на ци о нал не по ли ти ке, а то је би ло, осло бо ђе ње и 
ује ди ње ње срп ског на ро да.3

И по ред ве ли ког не рас по ло же ња и раз о ча ра ња ко је су до не ле од лу ке пр во 
Сан сте фан ског ми ра а по том и Бер лин ског кон гре са, ак тив но сти усме ре не на 
спро во ђе њу срп ске кул тур нопро све те не де лат но сти у срп ским обла сти ма 
у Тур ској ни су пре ста ле. То се углав ном од но си ло на сла ње нов ча не по мо
ћи шко ла ма, учи те љи ма, цр кве но школ ским оп шти на ма и ман сти ри ма, сла ње 
књи га и уџ бе ни ка, шко ло ва ње пи то ма ца итд.4 Цео тај по сао је углав ном ишао 
пре ко срп ских аге на та и по ве ре ни ка, чи ја је ак тив ност би ла од пре суд ног зна
ча ја за успех срп ског на ци о нал ног ра да. Без њи хо вог ан га жо ва ња на те ре ну, 
мно ги срп ски про па ганд ни пла но ви не би има ли ни ка кав зна чај. Га ра ша нин 
је нај пре у На чер та ни ју а по том и у „Уста ву по ли тич ке про па ган де има ју ћи 
се во ди ти у зе мља ма сла ве нотур ским“ под ву као ве ли ки зна чај ко ји су срп
ски аген ти има ли за за гра нич ни на ци о нал ни рад.5 Мно ги од њих, нпр. Ва са 
Ђор ђе вић из При шти не, Пе тар Цу пић из Ву чи тр на, Ди ми три је Си ме у но вић 
из Ки че ва или То дор Ко стић из Би то ља, цео свој жи вот су по све ти ли бор би 
за осло бо ђе ње од ви ше ве ков не тур ске вла сти.6   Пр ве го ди не по сле за вр шет
ка Ве ли ке ис точ не кри зе би ле су за срп ско ста нов ни штво у Ста рој Ср би ји и 
Ма ке до ни ји ве о ма те шке. Про гла ше ни за бун тов ни ке и ве ле и здај ни ке, Ср би 
у Тур ској су и да ље сма тра ни је ди ним крив ци ма за иза зи ва ње ра та 1876–1878. 
го ди не и ве ли ке те ри то ри јал не гу бит ке ко је је тур ска ца ре ви на у њи ма пре тр
пе ла.7 Иако се Тур ска по свр шет ку ра та оба ве за ла да ће по ми ло ва ти цар ским 

2 В. Сто јан че вић, Срп ски на род у Ста рој Ср би ји у ве ли кој ис точ ној кри зи 1876–1878, Бе о град, 1998, 
95–105.

3 М. Вој во дић, Ср би ја и бал кан ско пи та ње (1875–1914), Но ви Сад, 2000, 4050; Исти, Пу те ви срп ске 
ди пло ма ти је, Бе о град, 1999, 14–30.

4 К. Џам ба зов ски, Гра ђа за исто ри ју ма ке дон ског на ро да из Ар хи ва Ср би је, том III, књи га II (1874–
1878), Бе о град, 1984, 94–100.

5 Р. Љу шић, Књи га о На чер та ни ју, Бе о град, 1993, 95–107.

6 Ар хив Ср би је (да ље: АС), Ми ни стар ство ино стра них де ла, Ино стра но оде ље ње (да ље: МИДИ), 
1868, ф V, р 135, Бе о град 28 мај 1869; АС, Ми ни стар ство про све те и цр кве них де ла (да ље: МПсП), 
1872, ф X, р 210, Бе о град 18. но вем бар 1872; Исто, 1875, ф IX, А no 103, бр 4419, Со фи ја Ђор ђе вић
Ми ни стар ству про све те и цр кве них де ла, Бе о град 18. ав густ 1875. 

7 Ар хив Срп ске Ака де ми је На у ка и Умет но сти (да ље: АСА НУ), Исто риј ска збир ка (да ље: ИЗ); бр 
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де кре том сво је по да ни ке ко ји су се у ра ту на би ло ко ји на чин огре ши ли о тур
ске за ко не, све је то има ло са мо фор мал ни зна чај. Про кла мо ва на цар ска ам не
сти ја ни је има ла ни ка кву прак тич ну вред ност, док је сва ка ак тив ност срп ског 
ста нов ни штва би ла буд но пра ће на од стра не тур ске вој ске и по ли ци је. Од мах 
по сле за вр шет ка ра та, у Со лун ском ви ла је ту је по чео са ра дом тур ски пре ки 
вој ни суд „Ди ва ни Ур фи је“. Уме сто да свој рад по све те хва та њу раз бој нич ких 
че та и за во ђе њу ре да у Ма ке до ни ји, тур ски ислед ни ци су се око ми ли на све
ште ни ке, учи те ље и тр гов це та ко да је ве ли ки број хри шћа на, ме ђу ко ји ма је 
би ло до ста Ср ба, бес тра га не стао у тур ским азиј ским ка за ма ти ма.8 

Тур ске вла сти су по ку ша ва ле на сва ки на чин да спре че кон такт срп ског 
ста нов ни штва из Тур ске са Ср би јом, што се на ро чи то од ра зи ло на ње ну кул
тур нопро свет ну и на ци о нал ну де лат ност на овом про сто ру. Ме ђу тим, и по ред 
свих про бле ма на ко је је на и ла зи ла, на ци о нал на де лат ност Ср би је на овом под
ру чи ју ни је ста ла. Ова ак тив ност, ко ја се у том пе ри о ду углав ном спо ра дич но 
ја вља ла, од ви ја ла се пре ко Ми ни стар ства ино стра них де ла и Ми ни стар ства 
про све те и цр кве них де ла Ср би је. По себ на уло га у одр жа ва њу ве за са срп ским 
ста нов ни штвом у срп ским зе мља ма у Тур ској би ла је по ве ре на срп ским по ве
ре ни ци ма и аген ти ма. 

Ка да се го во ри о ра ду срп ских по ве ре ни ка у Тур ској, тре ба ис та ћи чи ње ни
цу да је на по сло ви ма ве за ним за ши ре ње срп ске на ци о нал не иде је уче ство ва
ло мно го љу ди. То су би ли тр гов ци, све ште ни ци, учи те љи, као и сви они ко ји 
су има ли при ли ку да пу ту ју, и да у тим опа сним вре ме ни ма, ри зи ку ју ћи свој 
жи вот, пре но се књи ге, пи сма, усме не по ру ке, и ра зна оба ве ште ња срп ским 
по гра нич ним вла сти ма. Све су то ра ди ли ис кљу чи во из сво јих па три от ских 
по бу да и из же ље да се срп ске обла сти у Тур ској ко нач но осло бо де и при по
је ма ти ци Ср би ји. Ме ђу тим, за раз ли ку од ових па три о та ко ји су пре да но и 
ис трај но ра ди ли на по сло ви ма на ци о нал не про па ган де, би ло је и оних ко ји 
ис пред се бе ни су има ли ни ка ве на ци о нал не ци ље ве и ко ји су се тим ства ри ма 
ба ви ли ис кљу чи во ра ди соп стве не ко ри сти. је дан од њих био је Ни ко ла Ђу ри
шићАна ста си је вић.9 Овај чо век, по на род но сти Цин ца рин, био је ро дом из 
се ла Го пе ша у Би тољ ском окру гу и до 1881. го ди не био је ан га жо ван као срп ски 
агент на по сло ви ма срп ске про па ган де у Ма ке до ни ји и Ста рој Ср би ји. Де цем
бра 1881. го ди не, Ни ко ла је пре шао у Ср би ју ка ко би од Ми ни стар ства ино
стра них де ла на пла тио за о ста лу не ис пла ће ну нов ча ну на гра ду (око 20 ди на ра). 
Ка да ја до био од го вор да мо ра да са че ка пар не де ља ка ко би до био тра же ни 

9514, М. С. Ми ло је вићМи ни стар сту ино стра них де ла, Бе о град 4. јул 1881.

8 Кли мент Џам ба зов ски, Гра ђа за исто ри ју ма ке дон ског на ро да из Ар хи ва Ср би је, том IV, књи га I 
(1879–1885), Бе о град, 1985, 177–178; АС, МИД, По ли тич ко оде ље ње (да ље ПО), 1881, ф I, р 161, Ђор ђе 
С. Кам пе ре лићМи ни стру ино стра них де ла, Пов. no 265, Бе о град 15. март 1883.

9 АСА НУ, лич ни фонд јо ва на Ри сти ћа (да ље: јР), инв.бр.17/36, сигн. XVII/1, ар хи ман дрит Са ва
јо ва ну Ри сти ћу, Вра ње 27. ав густ 1880.
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но вац, Ни ко ла је од лу чио да оде у Тур ску и ста ви се на рас по ло же ње та мо
шњим вла сти ма. Кра јем де цем бра је пре шао у Тур ску и пре дао се окру жној 
тур ској вла сти у Пре ше ву, ода кле је стра жар но спро ве ден у При шти ну. Ка да је 
био пре дат ви ла јет ским вла сти ма, Ни ко ли је би ло по ну ђе но да се исла ми зу је, 
што је он од мах при хва тио узев ши име Омерефен ди ја.10  

На не сре ћу Ста ро ср би ја на ца, све ово се де ша ва ло у вре ме ка да је у При
шти ни од лу ком ви ла јет ских вла сти био осно ван пре ки вој ни суд. Овај суд је 
по чео са ра дом на сам дан про гла ше ња Ср би је за кра ље ви ну – 22. фе бру а ра 
1882. го ди не. За пет го ди на ра да су да, би ло је уби је но око 7.000 Ср ба, а још око 
300 је би ло осу ђе но на ро би ју у тра ја њу од 5 до 101 го ди не.11 Све је то тре ба ло 
да пред ста вља је зи во упо зо ре ње срп ском на ро ду у Тур ској на то шта га че ка 
уко ли ко сво јим по ли тич ким де ло ва њем по но ви си ту а ци ју из 1875. го ди не и 
угро зи мир и те ри то ри јал ни ин те гри тет Тур ске ца ре ви не. Осни ва њем тур ског 
вој ног су да, та лас по гро ма спу стио се на та мо шње срп ско ста нов ни штво. Осу
ђи ва ни су нај у глед ни ји све ште ни ци, учи те љи тр гов ци и кме то ви и од мах по 
до но ше њу пре су де би ли су упу ћи ва ни у со лун ске ка за ма те или у про гон ство 
у Ма лу Ази ју. О то ме да Тур ци у свом раз ра чу на ва њу са Ср би ма ни су има ли 
ни ка кву ме ру нај бо ље све до чи по да так да је пред сед ник су да у При шти ни, 
Ибра химпа ша лич но ба цио кроз про зор срп ског тр гов ца Сте ва на Ву че ти ћа, 
због то га што Сте ван  ни је хтео да се од рек не сво је срп ске на род но сти.12 Та ква 
си ту а ци ја је ства ра ла ве ли ке про бле ме срп ским на ци о нал ним рад ни ци ма у 
Ма ће до ни ји и Ста рој Ср би ји. Они су мо ра ли да бу ду ве о ма опре зни и да ве о ма 
ве што при кри ва ју свој рад јер је и нај ма ња гре шка мо гла да их ко шта жи во та.

До ла ском Ни ко ле у При шти ну и ње го вим пре ла ском у ислам, при штин ски 
Ибра химпа ша ви део је од лич ну при ли ку за оства ре ње ње го ве на ме ре да се 
об ра чу на са та мо шњим срп ским ста нов ни штвом. Због то га је Ибра химпа ша, 
по ста вио Омерефен ди ју за чла на пре ког вој ног су да, што је он ис ко ри стио за 
су ро во раз ра чу на ва ње са сво јим до ју че ра шњим по зна ни ци ма и при ја те љи ма.13 
Под оп ту жбом да се спре ма ју да по диг ну ве ли ки уста нак у Тур ској, Омерпа
ша је окле ве тао око три ста Ср ба ко ји су жи ве ли на про сто ру од Пље ва ља до 
Ки че ва. Он је сва ком оп ту же ном Ср би ну при пи си вао од ре ђе ни за да так ко ји 
је он на вод но имао у при пре ми пла ни ра ног устан ка.14 У за ви сно сти од Оме ро
вих из ми шље них при ча, за то че ни Ср би су би ли или ли кви ди ра ни или по сла ти 
на ду го го ди шњу ро би ју. Та ко је на став ни ка При зрен ске бо го сло ви је, Ђор ђа 

10 АС, МИД, ПО, 1882, П/6III, Пов. no 423, П 52, је врем Гру јићјо ва ну Ри сти ћу, Вра ње Бе о град 17. 
март 1883.

11 Д. Т. Ба та ко вић, Де чан ско пи та ње, Бе о град, 1989, 29.

12 Д. Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, Бе о град, 1990, 184.

13 АС, МИД, ПО, 1882, П/100, Пов. no 833, С 72, је врем Гру јићМи ла ну Пи ро ћан цу, Ца ри град 19. 
но вем бар 1882.

14 П. Ко стић, Ауто би о гра фи ја, при ре ди ла Вје ра Ми тро вић, При зрен, 1997, 93–94.
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Кам пе ре ли ћа, ко га су тур ске вла сти ухап си ле апри ла 1882. го ди не, оп ту жио 
да је две го ди не ра ни је бо ра вио у Ср би ји, где је од срп ског кне за Ми ла на до
био Та ков ски крст и 200 ду ка та. Омерефен ди ја је Кам пе ре ли ћа оп ту жио и за 
то, да је он од срп ских ми ни ста ра и ге не ра ла био по ста вљен за пред сед ни ка 
уста нич ког ко ми те та, и да је за вре ме срп скотур ских ра то ва као до бро во љац 
ак тив но уче ство вао у бор ба ма про тив тур ске вој ске. По сле ова квих оп ту
жби, Кам пе ре ли ће ва суд би на би ла је за пе ча ће на, уза луд но је по ри цао ла жне 
оп ту жбе и био осу ђен на де сет го ди на те шке ро би је. Са пре су дом ока че ном 
о вра ту и око ва ним ру ка ма, он је 1. ок то бра 1882. го ди не, као нај ве ћи не при
ја тељ Ца ре ви не, био спро ве ден по при штин ским ули ца ма, а он да по слат на 
из др жа ва ње ка зне у Акру. У це лој овој не во љи, Кам пе ре ли ћа је по слу жи ла 
из не над на сре ћа. Ње гов пра ти лац, ко ји га је спро во дио до за тво ра, био је му
ха џир из Хер це го ви не, Али Ом ба ша. Же ле ћи да и сам на пу сти Тур ску, он је 
чим је брод при спео у Алек сан дри ју, за 20 тур ских ли ра и јед но ци вил но оде
ло осло бо дио Кам пе ре ли ћа око ва и пре дао му пре су ду. Али Ом ба ша је остао 
у Алек сан дри ји, док је Кам пе ре лић пре ко Кр фа, Цр не Го ре и Аустри је, мар та 
1883. го ди не сти гао у Бе о град.15 

У исто вре ме ка да је Кам па ре лић био ухап шен и осу ђен, тур ске вла сти су 
ухап си ле и јо си фа Сту ди ћа, учи те ља из Ву чи тр на, про то је ре ја Дан че та Фр ту
ни ћа из Ву чи тр на, тр гов це из Гњи ла на, бра ћу Ха џи Та су и Ма на си ја Стој ко
ви ћа, јо ва на Де ни ћа и Ла за ра Та си ћа. Омерефен ди ја је на су ђе њу из ја вио да 
су бра ћа Стој ко вић за вре ме ра та срп ској ко ман ди сла ли из ве шта је о кре та њу 
тур ске вој ске, због че га су би ли осу ђе ни на де сет го ди на ро би је. јо ва на Де ни
ћа је оп ту жио да је но сио по вер љи ва пи сма у Ср би ју, па је Де нић осу ђен на 
осам го ди на ро би је, ву чи трн ског про ту Дан че та је оп ту жио да је во дио стал ну 
пре пи ску са срп ским вла сти ма, за шта је про та осу ђен на ве чи ту ро би ју, док 
је учи тељ јо сиф Сту дић, због по мо ћи ко ју је пру жио про ти Фр ту ни ћу, био 
осу ђен на осам го ди на ро би је. На осно ву сво јих опу жби, Омерефен ди ја је у 
там ни цу по слао и Сте фа на Ха џи Ар си ћа, бра та по зна тог срп ског на ци о нал
ног рад ни ка Акеснти ја Ха џи Ар си ћа, Сте фа на Ву чи ћа, Ак сен ти ја Ђор ђе ви ћа, 
Не дељ ка Роч ко ма но ви ћа и мно ге дру ге.16

По сле то га, Омерефен ди ја се око мио на  Ср бе из Ма ке до ни је, на ко је је 
по себ но био ки ван. На осно ву ње го вих ла жних оп ту жби, ве ћи број Ср ба из 
Ско пља, Ку ма но ва, Те то ва, Шти па и дру гих ме ста, био је ухап шен и по слат у 
при штин ску там ни цу. Та ко је за Угри на Пе тро ви ћа, хан џи ју из Ско пља, Омер
ефен ди ја на су ђе њу из ја вио да је срп ски агент, ко ји је оба вљао по вер љи ве 
по сло ве за Ср би ју, због че га је Пе тро вић био осу ђен на 8 го ди на за тво ра. Ди
ми три је Пан ди ло вић из Ку ма но ва је оп ту жен да је иле гал но пре ба ци вао на
о ру жа не срп ске до бро вољ це у Тур ску, због че га је био осу ђен на 13 го ди на 

15 АС, МИД, ПО, С/423, Ђор ђе Кам пе ре лићМи ни стар ству ино стра них де ла, Бе о град 3. март 1883.

16 Исто
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ро би је. Про ту Ата на си ја из Шти па оп ту жио је да је из Ср би је до би јао но вац 
за иза зи ва ње не ми ра у Ма ке до ни ји, па је про та осу ђен на 10 го ди на за тво ра. 
Слич но су про шли све ште ни ци из Пре ше ва, Цве тан и Спа со је По по вић, ко је 
је Омерефен ди ја оп ту жио да су са кри ли не ко ли ко сто ти на пу ша ка и да су 
глав ни срп ски аген ти на том под ру чи ју. На осно ву оп ту жби, тур ске вла сти су 
осу ди ле Цве та на на 10 а Спа со ја на 15 го ди не те шке ро би је.17 Тур ски ислед ни
ци су се пре ма ухап ше ним Ср би ма оп хо ди ли ве о ма су ро во не би ли од њих из
ву кли би ло ка кво при зна ње. Та ко су од по сле ди ца исле ђи ва ња у при штин ској 
там ни ци пре ми ну ли тр го ва ци Не дељ ко Роч ко ма но вић из При шти не и Дан ко 
Кр стић из Ку ма но ва. Раз ра чу на ва ње Омерефен ди је са Ср би ма из Ста ре Ср би
је и Ма ке до ни је на ро чи то је би ло ин тен зив но у је сен 1882. го ди не, ка да је са мо 
у сеп тем бру, на осно ву Оме ро вих оп ту жби ухп ше но и у там ни цу ба че но око 
пе де сет углед них Ср ба „све од са мих нај бо љих љу ди из Ко сов ског ви ла је та“.18 

Ди вља ње Омерефен ди је тра ја ло је до сеп тем бра 1884. го ди не, ка да је срп
ско по слан ство у Ца ри гра ду уз по моћ ам ба са до ра ве ли ких си ла ус пе ло да из
деј ству је на Пор ти да се Омерефен ди ја укло ни из Ди ван Ур фи је. Убр зо по сле 
то га, Омерефен ди ја је оти шао пр во у При зрен а по том у Пећ. У При зре ну је 
бо ра вио крат ко – са знав ши да је у њи хо ву ва рош сти гао по злу чу ве ни Омер
ефен ди ја, та мо шњи Ср би су би ли ре ше ни да се по сва ку це ну раз ра чу на ју са 
њим, а кад је он за то до знао, на пу стио је то ком но ћи При зрен и у прат њи 
не ко ли ко на о ру жа них Ар бан са оти шао у Пећ. Та мо се јед но вре ме пред ста
вљао као по ве ре ник вој ног су да у При шти ни же ле ћи да на тај на чин стек не 
по ве ре ње та мо шњих тур ских вла сти. Док је бо ра вио у Пе ћи, Омерефен ди ја 
је на ста вио са де нун ци ра њем Ср ба. На осно ву ње го ве до ја ве, тур ска по ли ци ја 
је ви ше пу та пре тре са ла Пећ ку па три јар ши ју и окол не цр кве тра же ћи са кри
ве на пи сма и оруж је.19 Ка ко у тим пре тре си ма ни је би ло про на ђе но ни шта, 
по ве ре ње тур ских вла сти у Омерефен ди ју је не ста ја ло. По што ви ше ни је био 
у др жав ној слу жби, те пре ма то ме ни је мо гао да ра чу на на за шти ту тур ске 
по ли ци је, а све стан чи ње ни це да је сво јим по ступ ци ма за вио у цр но ве ли ки 
број љу ди, Омерефен ди ја је ре шио да по бег не у Ср би ју и пре да се та мо шњим 
влла сти ма. У прат њи дво ји це Ар ба на са, до шао је до срп ске гра ни це, а за тим 
је стра жар но спро ве ден у Ча чак, где је био при тво рен. Срп ске вла сти су се 
на шле у ве ли кој не до у ми ци – њи хо во де ло ва ње је огра ни ча ва ла чи ње ни ца да 
је он био тур ски по да ник иако су му зло де ла би ла до бро по зна та. О до ла ску 
Омерефен ди је у Ср би ју би ле су оба ве ште не и тур ске вла сти и пред став ни ци 
стра них ди пло мат ских пред став ни шта ва. Об ја шња ва ју ћи Пе тру Ко сти ћу шта 

17 Кли мент Џам ба зов ски, Гра ђа за исто ри ју ма ке дон ског на ро да, том IV, књи га I (1879–1885), 183–
185; АС, МИД, ПО, С/424, мфр. 70, Ђор ђе Кам пе ре лићМи ни стру ино стра них де ла, Бе о град 15. март 
1883.

18 Исто

19 П. Ко стић, Ауто би о гра фи ја, 100–104.
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ва ља са Омерефен ди јом да ље чи ни ти, Сто јан Но ва ко вић је ис та као да „иако 
он и ина че за слу жу је смрт ну ка зну, ми му не сме мо ни ка кву ка зну из ре ћи за то 
што смо ми уве ра ва ли и сво је при ја те ље и не при ја те ље ка ко Ни ко ла ни је био 
ни ка кав наш агент, већ јед на про да на ду ша. За то кад би тог зло тво ра ка зни ли, 
ти ме би по твр ди ли оно што смо стал но о ње му по ри ца ли, те би до шли у ве о
ма не зго дан по ло жај“. Ка ко ње го во вра ћа ње у Тур ску ни је до ла зи ло у об зир, 
до не та је од лу ка да се он уз са гла сност ру мун ске вла де про те ра у Ру му ни ју. 
Омерефен ди ја је знао да су ње го ви да ни у Тур ској за вр ше ни, па је ра до при
хва тио од ла зак у Вла шку. И по ред то га што је у смрт по слао ве ли ки број љу ди 
и уни штио чи та ве по ро ди це, Ни ко ли Ђу ри ши ћу – Омер ефен ди ји суд би на је 
би ла на кло ње на, па је из бе гао за слу же ну ка зну. Из ве сно вре ме је имао огра ни
че но кре та ње и на ла зио се под стро гим над зо ром ру мун ске по ли ци је, а по том 
је, као и сви оста ли гра ђа ни, жи вео сло бод ним жи во том.20 

20 Исто, 107–119.
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и об у хва тио хро но ло шки пе ри од од 16. до 18. ве ка. Реч је о де лу за јед нич ког 
про јек та Град ске ар хив ске упра ве гра да Мо скве и Ар хи ва Ср би је, чи ји је циљ 
да се пред ста ви сло же ност срп ско-ру ских од но са кроз нај ва жни ја до ку мен та 
у пе ри о ду од 16. до 21. ве ка, све стра ним освр том на по ли тич ку, при вред ну, 
вој ну са рад њу, кул тур не и ду хов не ве зе. То је иде ја во ди ља ко ја је оства ре на 
од стра не при ре ђи ва ча дру гог то ма.

То ком 19. ве ка опа да уло га Мо скве у зва нич ним ве за ма Ру ске им пе ри је, 
а ра сте њен зна чај као ду хов ног цен тра ру ске ци ви ли за ци је – за Ср бе је она 
сим бол и си но ним Ру си је, сре ди ште пра во сла вља, сло вен ског све та. Кра так 
пре глед срп ско-ру ских од но са, у кон тек сту пред ста вља ња са др жи не Збор ни ка, 
дат је у пред го во ру ре дак ци је, на ру ском и срп ском је зи ку па ра лел но. За тим 
сле ди текст др Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа, Ср би ја и Ру си ја 1804–1878: по ли ти ка, 
тра ди ци ја и пер цеп ци ја (окви ри ту ма че ња и кон тек сту а ли за ци је), ко јим се 
пред ста вља про бле ма ти за ци ја, раз у ме ва ње и ту ма че ње два раз ли чи та ви ђе ња 
Ру са и Ру си је од стра не Ср ба, јед ног, иде а ли зи ва ног и фик тив ног, с по чет ка 
Пр вог срп ског устан ка 1804, и дру гог, пу ног ин диг на ци је и раз о ча ра ња, у вре ме 
Бер лин ског кон гре са 1878, а ко ји су по сле ди ца пре ло ма и пре о бра жа ја кроз 
ко је су про ла зи ли срп ско-ру ски од но си.

У на став ку Збор ни ка је текст др Љ. М. Ку зми чо ве Мо сква и срп ско пи та ње 
1804–1878, у ко ме се ис ти че да је у вре ме све стра не по мо ћи и по др шке Ру си је 
ре ша ва њу срп ског др жав ног пи та ња на стао дру штве ни по крет у Ру си ји 19. 
ве ка као по др шка Ср би ји. Ру ска до ку мен та дру гог то ма пред ста вља ју Мо скву 
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као ини ци ја то ра срп ског пи та ња у дру штве ном и по ли тич ком мње њу Ру си је. 
На ини ци ја ти ву мо сков ске дру штве не сре ди не зби ло се пет кључ них до га ђа ја 
у раз во ју срп ско-ру ских од но са дру ге по ло ви не 19. ве ка: на по ри ма мо сков ских 
сла ве но фи ла осно ван је 1859. Мо сков ски сло вен ски ко ми тет;  1860.  об ја вљен 
је рад А. С. Хо мја ко ва К сер бам. По сла ние из Мо сквы; 1867. ор га ни зо ва на је 
Све ру ска ет но граф ска из ло жба, ко ја је по ста ла Мо сков ски сло вен ски кон грес; 
отвoрено је по двор је Срп ске пра во слав не цр кве у Мо скви 1874. и ор га ни зо ва-
на по моћ Ср би ји у Мо скви за вре ме ис точ не кри зе 1875–1878. г.

Пр ви део Збор ни ка об у хва та ма те ри ја ле ру ских збир ки у пе ри о ду 1804–
1856, а пр ва гла ва по све ће на је јед ном од нај ва жни јих пе ри о да у из гра ђи ва њу 
срп ске др жав но сти – до би ја њу ауто но ми је. У дру гој је пред ста вље на срп ска 
те ма у дру штве ном и на уч ном жи во ту Мо скве 1840–1850. го ди не.

Дру ги део књи ге са др жи ру ска до ку мен та из пе ри о да 1856–1875, с гла ва-
ма по све ће ним по мо ћи Мо сков ског сло вен ског ко ми те та Ср би ма, отва ра њу 
Срп ског по двор ја у Мо скви, срп ској де ле га ци ји на Све ру ској ет но граф ској 
из ло жби 1867. и вој ној са рад њи Ру си је и Ср би је ше зде се тих го ди на 19. ве ка.  

По след њи део Збор ни ка са ру ским до ку мен ти ма по све ћен је по мо ћи Мо-
скве срп ској бор би за не за ви сност у пе ри о ду Ве ли ке ис точ не кри зе.

Оста так Збор ни ка са др жи ар хив ску гра ђу срп ских збир ки, по све ће ну са др-
жа ји ма о вој но-по ли тич кој са рад њи (са це ли на ма Срп ски устан ци (1804–1817), 
Раз до бље по кро ви тељ ства (1817–1855), На пу ту ка не за ви сно сти (1856–1875) и 
ис точ на кри за (1875–1878)), цр кве ним и ду хов ним ве за ма, дру штве но-кул тур-
ним ве за ма и са рад њи (са це ли на ма Обра зо ва ње и на у ка, ет но граф ска из ло жба 
1867. и Пла но ви, ви зи је и уза јам на пер цеп ци ја). На кра ју је дат спи сак крат ко 
пре при ча них до ку ме на та, имен ски и ге о граф ски ре ги стар. 

Књи га са др жи из у зет но бо гат, са др жин ски све стран и тех нич ки из у зет но 
при пре мљен, ре пре зен та ти ван илу стра тив ни ма те ри јал ру ске и срп ске про ве-
ни јен ци је, као и уку сну опре му. Збор ник је сва ка ко ка пи тал но из да ње, у ко је је 
уло жен ве ли ки труд и ши ро ка ме ђу на род на са рад ња, и до при но си пот пу ни јем, 
све стра ни јем и ду бљем ту ма че њу сло же них срп ско-ру ских од но са.

Мирослав Поповић



Александар Растовић, Велика Британија и македонско питање 
1903–1908. године, Историјски институт, Београд, 2011, 247.

Мо но гра фи ја Алек сан дра Ра сто ви ћа, ван ред ног про фе со ра Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ни шу, ба ви се ма ке дон ским пи та њем по сма тра ним из угла Ве ли ке 
Бри та ни је. У вре мен ском по гле ду оме ђе на је на пе ри од из во ђе ња ре фор ми у 
Ко сов ском, Би тољ ском и Со лун ском ви ла је ту, тј. на вре ме ка да је, ка ко аутор 
сма тра, ма ке дон ско пи та ње ушло у сво ју на кри тич ни ју и нај те жу фа зу.

Књи га је по де ље на на две ве ли ке це ли не. У пр вој гла ви, на сло вље ној Ве ли ка 
Бри та ни ја о Ма ке до ни ји (стра не 27–170) аутор је об ра дио ста во ве и гле ди шта 
раз ли чи тих, од го вор них и нео д го вор них, чи ни ла ца бри тан ске по ли ти ке пре ма 
Ма ке до ни ји. Нај пре су ана ли зи ра ни по гле ди ме ро дав них по ли тич ких лич но
сти, а по том и ва жни јих бри тан ских пу бли ци ста, пу то пи са ца и но ви на ра на 
за мр ше ни ет нич ки и на ци о нал ни чвор Ма ке до ни је. Аутор је у том сми слу, с 
пра вом, не што ви ше па жње по све тио но ви на ру ли ста Тајмс, Џеј мсу Деј ви ду 
Ба у че ру, има ју ћи у ви ду ути цај тих но ви на на бри тан ско јав но мње ње. Оп шти 
је ути сак да је ве ћи на об ра ђе них лич но сти га ји ла ма хом бу га ро фил ске осе ћа је. 
По том је Ра сто вић па жњу по све тио рас пра ва ма о Ма ке до ни ји во ђе ним у бри
тан ском пар ла мен ту, ко јих је у на ве де ном пе ри о ду би ло ви ше од 80. Про грам 
из Мир цште га и ток ре фор ми при вла чи ли су нај ви ше па жње по сла ни ка, ма да 
је, ка ко је аутор ле по уочио, зах тев Осман ског цар ства за по ве ћа ње ца ри на, 
у кон тек сту тих истих ре фор ми, на и ла зио на ве ли ки от пор бри тан ских за
ко но да ва ца. Ме ђу тим, еко ном ски аспект од но са Ве ли ке Бри та ни је и Тур ске 
уоп ште, као и ре форм ских ви ла је та по себ но, ни је у књи зи ви ше тре ти ран. 
Пи са ње ен гле ске штам пе о Илин дан ском устан ку де таљ но је ана ли зи ра но, при 
че му је аутор за кљу чио да су би ли пре о вла ђу ју ћи то но ви осу де ре пре сив них 
ме ра тур ских вла сти ко је су усле ди ле по гу ше њу по бу не. При то ме је ис та као 
чи ње ни цу да су но ви не пи са ле о хри шћа ни ма у Ма ке до ни ји ис кљу чи во као о 
Бу га ри ма. Бу га ро фил ство је та ко ђе пре о вла да ва ло ме ђу чла но ви ма Бал кан
ског ко ми те та, сво је вр сне гру пе за при ти сак осно ва не 1903. го ди не, чи ју је 
де лат ност Ра сто вић по дроб но при ка зао. У за себ ним пот по гла вљи ма аутор је 



298 СРПСКе СТУДИје  II / SerbIan StudIeS II  

об ра дио још и др жа ње бри тан ске по ли ти ке пре ма про гра му из Мир цште га, 
то ку спро во ђе ња ре фор ми 1905–1908. и ре форм ском про гра му едвар да Гре ја 
из 1908. го ди не. Срп ској пу бли ци би, ра зу мљи во, нај за ни мљи ви је би ло пот
по гла вље о ста во ви ма Ве ли ке Бри та ни је пре ма срп ским ак ци ја ма у Ма ке до ни
ји, тј. пре ма де ло ва њу Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је. Ана ли за бри тан ских и 
срп ских из во ра по ка за ла је по сто ја ње стал ног при ти ска из Лон до на на Ср би ју 
да об у ста ви сла ње че та у Ма ке до ни ју, ко ји је до се гао вр ху нац у 1907. го ди ни.

Дру га гла ва књи ге на сло вље на је Ср би ја и ма ке дон ско пи та ње (стра не 172–
208). На ме ра ауто ра би ла је да у њој раз мо три срп ске по гле де на ма ке дон ско 
пи та ње и срп ску де лат ност у Ма ке до ни ји, и то у кон тек сту зва нич не бри тан ске 
по ли ти ке, тј. пре по ру ка бал кан ским зе мља ма да се уз др же од чет нич ке ак
тив но сти. На осно ву ли те ра ту ре и не ко ли ко об ја вље них на ра тив них из во ра, 
аутор је при ка зао ге не зу по ли ти ке Кра ље ви не Ср би је пре ма Ма ке до ни ји од 
1878. до 1903. Не што ви ше па жње по све ће но је ре ак ци ји Ср би је на Илин дан
ски уста нак, фор ми ра њу и ра ду Срп ске чет нич ке ор га ни за ци је и ста во ви ма 
зва нич ног Бе о гра да пре ма ре фор ма ма у три ви ла је та од 1904. до 1908. Ипак, 
из ла га ње је углав ном све де но на срп ску по ли ти ку у Ма ке до ни ји, док је ње но 
ста вља ње  у кон текст бри тан ске оста ло у дру гом пла ну. Та ко се сти че ути сак 
да је ова це ли на књи ге пре ме ха нич ки не го ор ган ски по ве за на са прет ход ном.

Мо но гра фи ја је на пи са на на осно ву нео бја вље них и об ја вље них из во ра 
пре вас ход но бри тан ског, али и срп ског по ре кла и од го ва ра ју ће ли те ра ту ре. 
По сма тра на у це ли ни, она пред ста вља зна ча јан до при нос по зна ва њу ста во ва 
бри тан ске по ли ти ке и за ин те ре со ва не јав но сти пре ма ма ке дон ском пи та њу у 
ре форм ском пе ри о ду и од луч но раз ве ја ва сва ку сум њу у по гле ду њи хо ве пре
о вла ђу ју ће на кло но сти пре ма бу гар ској ства ри у Ма ке до ни ји.

Милош јагодић



Momir Samardžić, Roads to Europe. Serbian Politics and the Railway Issue, 
1878-1881, Pisa University Press, 2010, 196.

Мо но гра фи ја Мо ми ра Са мар џи ћа об ја вље на је у окви ру CLI O HRES про
јек та Европ ске уни је. Пред ста вља из ме њен и до пу њен део ње го ве док тор ске 
ди сер та ци је Же ле знич ко пи та ње у спољ ној по ли ти ци Ср би је 1878–1888, од
бра ње не 2008. го ди не на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду. Бу ду ћи да је штам па на 
на ен гле ском је зи ку, уме сно је при ла го ђе на чи та лач кој пу бли ци ко ја ни је у 
до вољ ној ме ри упо зна та са исто ри јом Ср би је у 19. ве ку.

Про блем из град ње же ле зни це у Ср би ји ну жно је, у Са мар џи ће вој књи зи, 
ста вљен у ши ри кон текст тран сбал кан ске же ле зни це, по ве зи ва ње сред ње и 
за пад не Евро пе са Осман ским цар ством. У том сми слу је ука за но на раз ли чи те 
при вред не и вој не ин те ре се ве ли ких си ла, пре свих АустроУгар ске. 

Аутор је пра тио пи та ње же ле зни це у Ср би ји од ње го вог отва ра ња пе де се
тих го ди на 19. ве ка до Бер лин ског кон гре са 1878, са гле да ва ју ћи га из спољ но
по ли тич ког и уну тра шње по ли тич ког угла. На пла ну спољ не по ли ти ке, оно 
је сва ка ко би ло скоп ча но са ин те ре си ма АустроУгар ске и срп ског си зе ре на 
до 1878, Осман ског цар ства. Не што ви ше па жње је по све ће но уну тра шњим, 
по себ но при вред ним, при ли ка ма у Ср би ји. Аутор је при ка зао струк ту ру и 
сту пањ раз ви је но сти срп ске еко но ми је ру ко во де ћи се те о ри јом мо дер ни за
ци је. Ко ри сте ћи по сто је ћу ли те ра ту ру, усво јио је, по на шем ми шље њу, те шко 
до ка зи ву те зу да је за ко но дав ство ко је је шти ти ло ма ли зе мљи шни по сед у 
Ср би ји пред ста вљао коч ни цу ин ду стриј ског и уоп ште при вред ног раз вит ка 
зе мље. Пи шу ћи о по ли тич кој исто ри ји Ср би је, аутор је об ја снио основ не по
зи ци је глав них гру па ци ја, уста во бра ни те ља, ли бе ра ла, со ци ја ли ста, ра ди ка ла 
и мла до кон зер ва ти ва ца (на пред ња ка), обра ћа ју ћи па жњу на њи хо ве ста во ве 
о пи та њу из град ње же ле зни це у Ср би ји.

Цен трал ни део књи ге по све ћен је по чет ку ре а ли за ци је оба ве зе Кне же ви не 
Ср би је да из гра ди же ле зни цу до гра ни це са Тур ском, про ис те кле из Бер лин
ског уго во ра. Де таљ но је при ка зан ток пре го во ра са АустроУгар ском о скла па
њу же ле знич ке кон вен ци је 1878–1880, уз ука зи ва ње на из у кр ша ност ин те ре са 
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Хаб збур шке мо нар хи је и ру си је у овом пи та њу. По том су об ра ђе ни ста во ви 
опо зи ци о них пар ти ја, ра ди ка ла и на пред ња ка, пре ма же ле знич кој кон вен ци ји. 
Про блем фи нан си ра ња из град ње же ле зни це ис прав но је ста вљен у кон текст 
не до вољ них мо гућ но сти срп ског др жав ног бу џе та и спољ но по ли тич ке ори
јен та ци је зе мље. Ана ли зи ра не су раз ли чи те по ну де ино стра них дру шта ва за 
из во ђе ње овог по сла пре скла па ња кон вен ци је 1880. и на кон то га. Ко нач но, 
де таљ но је об ја шње но ка ко је, за хва љу ју ћи, ла жној пред ста ви о фи нан сиј ској 
сна зи, по др шци аустроугар ске ди пло ма ти је и под ми ћи ва њу вла ди них и опо
зи ци о них по ли ти ча ра, ка ко аутор за кљу чу је, до шло до скла па ња уго во ра са 
Ге не рал ном уни јом 1881. Ова, у срп ској исто ри о гра фи ји ина че до бро по зна та 
афе ра, об ра ђе на је са ви ше аспе ка та (фи нан сиј ског, спољ но по ли тич ког, уну
тра шњо по ли тич ког). По себ на па жња је по све ће на скуп штин ској рас пра ви и 
гла са њу о усту па њу кон це си је за из град њу же ле зни це. На кра ју књи ге аутор 
је из нео за кљу чак да је из град ња же ле зни це у Ср би ји пред ста вља ла из у зет но 
ва жно, али пре вас ход но по ли тич ко пи та ње, и то у кон тек сту спољ но по ли тич ке 
бор бе зе мље за по ли тич ку и еко ном ску не за ви сност, али и у кон тек сту су прот
ста вље них кон цеп ци ја мо дер ни за ци је др жа ве уну тар срп ске по ли тич ке ели те.

Мо но гра фи ја Мо ми ра Са мар џи ћа је на пи са на на осно ву ар хив ске гра ђе 
срп ског, аустро у гар ског, бри тан ског и фран цу ског по ре кла, об ја вље них из во
ра, штам пе и од го ва ра ју ће, срп ске и ино стра не, ли те ра ту ре. Са аспек та до ма
ће исто ри о гра фи је, нај зна чај ни ји су ње ни де ло ви ко ји до но се но ва са зна ња о 
раз во ју же ле знич ког пи та ња до 1878, о то ку пре го во ра за скла па ње кон вен ци је 
са АустроУгар ском и о по ну да ма раз ли чи тих ком па ни ја, ко је су прет хо ди ле 
при хва та њу уго во ра са Ге не рал ном уни јом. ипак, нај ве ћа вред ност ове књи ге 
ле жи у чи ње ни ци да је на 196 стра на тек ста, ко ли ки је њен обим, ва жан део 
исто ри је Кне же ви не Ср би је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, уте ме љен до бро из
во ри ма, при ка зан ино стра ној пу бли ци.

Милош јагодић



Человек на Балканах глазами русских: сборник статей,
отв. ред. Р. П. Гришина, А. Л. Шемякин,
Алетейя, Санкт-Петербург, 2011, 344.

Збор ник ра до ва „Че ло век на Бал ка нах гла за ми рус ских“ пред ста вља про ду
же так ис тра жи ва ња на про јек ту „Че ло век на Бал ка нах“ в про цес се мо дер ни за
ции (се ре ди на XIX – XX век). Но ви на ра до ва у овом збор ни ку је су за па жа ња 
ру ских пу то пи са ца о бал кан ској со ци о кул тур ној и по ли тич кој ствар но сти 
обич них љу ди. Вред ност ових из во ра ле жи у чи ње ни ци да су стран ци оста вља
ли све до чан ства по ве за на са мно гим обла сти ма сва ко днев ног жи во та, за па
жа ли на из глед ру тин ске де та ље ко ји су им би ли нео бич ни, а ту стра ну исто
ри је нај че шће не ма мо у до ма ћим исто риј ским из во ри ма. За па жа ња стра на ца 
о Бал кан ском по лу о стр ву са др же дра го це не по дат ке о ано ним ним и по зна тим 
по је дин ци ма, ло кал ној и на ци о нал ној исто ри ји, за јед ни ца ма и на ро ди ма, ста
нов ни штву и број ним ми гра ци ја ма, ве ра ма и ве ро ва њи ма, цр ква ма, о шко ла ма 
и обра зо ва њу, о оби ча ји ма, о но шњи и из гле ду ку ћа, пу те ви ма и ха но ви ма, 
ре ка ма и мо сто ви ма, на чи ну и усло ви ма пу то ва ња, се о ским су ко би ма, ви ше
ве ков ним кон флик ти ма. 

Сли ке о дру ги ма, осо бе но сти пред ста ва ко је се чу ва ју у на ци о нал ним кул ту
ра ма сва ког на ро да, на ци о нал ни ми то ви и сте ре о ти пи, об ја шња ва ње њи хо вог 
на стан ка, струк ту ре и функ ци ја, из у ча ва ли су се у го то во свим ху ма ни стич ким 
на у ка ма, да би од сре ди не 20. ве ка по ста ли пред мет про у ча ва ња има го ло ги је. 
Ова син те тич ка под ди сци пли на у окви ру раз ли чи тих ху ма ни стич ких на у ка 
раз ви ла је по себ ну ме то до ло ги ју. У ана ли зи пу то пи са као исто риј ског из во ра 
по ста вља ју се два основ на пи та ња: шта је пу то пи сац ви део и шта је пу то пи
сац за бе ле жио. Ова два пи та ња ра чва ју се на дру га ма ња, али не бе зна чај на 
пи та ња. Пре све га, ко је пу то пи сац и ка кво му је прет ход но обра зо ва ње? Ко ји 
му је циљ на пу то ва њу, а ко ји при об ја вљи ва њу сво га де ла? У пи та њу шта 
ви ди кри ју се пи та ња: шта хо ће да ви ди, шта уме да ви ди, шта мо же да ви ди 
и шта му је ре че но, ако му је ре че но, да гле да? А ка да бе ле жи оно што је ви
део и при пре ма ру ко пис за штам пу пи та ње је шта је био ве ћи фил тер: ње го во 
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обра зо ва ње, вас пи та ње или емо ци је, сте че ни или дик ти ра ни по ли тич ки став, 
ма ње или ви ше по у зда на ме мо ри ја.

Збор ник „Че ло век на Бал ка нах гла за ми рус ских“ са др жи 16 ра до ва, чи ји су 
ауто ри ис тра жи ва чи ин сти ту та сла вя но ве де ния рАН, Мо сков ског др жав ног 
уни вер зи те та им. М. В. Ло мо но со ва, Мо сков ског др жав ног ин сти ту та за ме
ђу на род не од но се (Мид рФ), др жав ног уни вер зи те та из Ни жњег Нов го ро да 
и на уч ни ци из Ср би је. 

Пр ви део збор ни ка чи не три ра да ко ји пред ста вља ју до бар увод, ко јим се 
чи та о цу при ка зу је те рен има го ло ги је, те о ри је и ме то до ло ги је про у ча ва ња. У 
овим ра до ви ма да је се јед на но ва пред ста ва про у ча ва ња кул тур них ве за пре ко 
има го ло ги је. Сва ка пред ста ва пу то пи са ца про из и ла зи из јед ног ста ња све сти, 
из јед ног ја ко је из ве шта ва о дру гом, из јед ног Ов де ко је го во ри о не ком та мо. 
Сли ка је, да кле, из раз зна чај ног раз ма ка, од но сно зна чај не раз ли ке из ме ђу два 
по рет ка, две кул ту ре. Про у ча ва ти сли ку зна чи схва ти ти ка ко је она кон стру и
са на, ка ко је учи ње на аутен тич ном, ка ко се пре но си, ко ји до га ђај ис ти че, и да 
ли на ли ку је сли ка ма у дру гим слич ним де ли ма. Ауто ри су по себ но ис та кли и 
на уч ну ана ли зу прин ци па, тер ми на и ме то да у ру ској на у ци дру ге по ло ви не 
19. ве ка, ко ји су ко ри шће ни при ли ком пред ста вља ња дру гог. та ко су и до шли 
за кључ ка да су пред ста ве дру гог у ру ској на уч ној и по пу лар ној ли те ра ту ри, по
сле пе ри о да ре фор ми ше зде се тих го ди на 19. ве ка, би ле под сна жним ути ца јем 
про све ти тељ ске док три не, али су има ле и сна жан на ци о нал ни и ет нич ки пе чат.

дру ги део збор ни ка чи ни 13 ра до ва, ко ји на спе ци фич не на чи не при ка зу ју 
сли ке о Бал ка ну ви ђе не очи ма ру ских и со вјет ских пу то пи са ца, књи жев ни ка, 
вој них спе ци ја ли ста, офи ци ра у 19. и 20. ве ку. Од по себ ног зна ча ја су по гле ди 
са стра не на мо дер ни за ци ју Бал ка на, спе ци фич но сти по ли тич ке кул ту ре и 
тра ди ци је, уло гу вла да ра и ели те у  по ли тич кој струк ту ри. ре ша ва ње на ци о
нал ног пи та ња на Бал ка ну, нај че шће у иде а ли зо ва ној фор ми, до ста је за о ку
пља ло па жњу стра на ца. У по је ди ним ра до ви ма при ка за на су пи та ња стре
мље ња ка ус по ста вља њу гра ни ца сред њо ве ков них кра љев ста ва и цар ста ва 
(др жа ва Сте фа на ду ша на за Ср би ју и Цр ну Го ру, Ви зан тиј ско цар ство за Гр ке, 
Сан сте фан ска Бу гар ска за Бу га ре), на ци о нал ноте ри то ри јал них про бле ма, 
мо гућ но сти њи хо вог ре ша ва ња и по мо ћи ве ли ких си ла. По себ на па жња је 
обра ће на на по ја ву сте ре о ти па у ру си ји и ру ском дру штву о Бал ка ну у це ли ни 
и бал кан ским на ро ди ма по је ди нач но.

Ма те ри ја ли овог збор ни ка пред ста вља ју ва жан чи ни лац у по гле ду ру ше
ња ми то ва ко ји се ти чу бал кан ских др жа ва, а ко ји су и да нас за сту пље ни у 
исто ри о гра фи ји. У ра до ви ма су по кри ве на број на пи та ња, од ме то до ло шких 
и исто ри о граф ских, до по ли тич ких, вој них, дру штве них и кул тур них. По сма
тран у це ли ни, збор ник пред ста вља не за о би ла зну ма те ри ју за све про у ча ва о це 
Бал ка на у бал кан ских др жа ва и дру шта ва у 19. и 20. ве ку.

данко Леовац



Искра В. Чуркина, Протоиерей Михаил Федорович Раевский и  
Югославяне, Институт Славяноведения РАН, Москва, 2011, 200+8.

Као вр сни по зна ва лац ру ско-ју жно сло вен ских ве за, ути ца ја ру ске дру-
штве не ми сли и ру ске кул ту ре на Ју жне Сло ве не, те уло ге цр кве у фор ми ра њу 
иден ти те та и на ци о нал не кул ту ре Ју жних Сло ве на, И. В. Чур ки на је на пи са ла 
де ло од ви ше стру ког зна ча ја. Про у ча ва ју ћи рад М. Ф. Ра јев ског и ње го ве ви-
ше де це ниј ске по све ће но сти сло вен ском де лу аутор ка је пре ва зи шла уоби ча је не 
исто риј ске окви ре и осве тли ла број на, до са да не ра све тље на пи та ња. Кроз 
шест ма њих це ли на: Пер вы го ды де я те ль но сти М. Ф. Ра ев ско го (стр. 4–21), Ра
ев ский во вре мя ре во лю ции 1848–1849. гг. (стр. 22–47), Пер вое рус ское общ е ство 
по мо щи сла вя нам (стр. 48–107), Мо сков ский сла вян ский бла го тво ри те ль ный 
ко ми тет (стр. 108–134), Эт но гра фи че ская выс тав ка и Сла вян ский съ езд в Мо
скве в 1867. г. (стр. 135–159) и По след ние го ды (стр. 160–193) аутор ка је ус пе ла 
да при ка же жи вот М. Ф. Ра јев ског и осли ка нај ва жни је ета пе ње го вог ра да и 
од но са пре ма Ју жним Сло ве ни ма.

Од на и ме но ва ња за све ште ни ка цр кве при ру ском по слан ству у Бе чу 1842. 
го ди не, где је про вео ви ше од 40 го ди на (1842–1884), до ре во лу ци је 1848. го-
ди не, М. Ф. Ра јев ски је ус пео да из гра ди зна ча јан ауто ри тет код сло вен ских 
на ро да, о че му све до чи и по зив на Сло вен ски кон грес у Пра гу 1848. го ди не. 
Ње го во име би ло је пр во на ли сти Ру са, ко ји су по зва ни на Кон грес. Ме ђу тим, 
Ра јев ски се ни је ода звао по зи ву, стра ху ју ћи да не бу де уву чен у ре во лу ци о нар-
не до га ђе је, те је по чет ком ју ла 1848. го ди не узео од су ство и от пу то вао у Ру си ју. 
Са по врат ком у Беч по че ла је но ва ета па у ње го вом ра ду, оли че на у до га ђа ји ма 
1848/49. го ди не. Де лат ност про то је ре ја Ра јев ског, и у Ре во лу ци ји и ка сни је, 
под вла чи аутор ка, би ла је вр ло по мир љи ва и ми ро љу би ва, а он сам се ни ка да 
ни је ме шао у уну тра шње по ли тич ке од но се ме ђу на ро ди ма на Бал ка ну. У то ме 
се, ка ко ис ти че аутор ка, и огле да ње гов ду ги бо ра вак у Бе чу, где је аустриј ска 
вла да па жљи во мо три ла на све ве зе и мо гућ но сти осло бо ди лач ких по кре та на 
Бал ка ну. Ра јев ски се чак од ли ко вао по пу лар но шћу ме ђу аустриј ским вла сти ма, 
а по се до вао је и не ко ли ко аустриј ских ор де на. 
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Про то је реј М. Ф. Ра јев ски је био ду бо ки по што ва лац и по кло ник иде је сло-
вен ског је дин ства, ко јој је по све тио ско ро цео свој жи вот ни век. Од ли ко ван 
је од стра не вла сти Кне же ви не Ср би је и Кне же ви не Цр не Го ре, био је члан 
број них сло вен ских дру шта ва. Ак тив но је са ра ђи вао са ис так ну тим сло вен-
ским де лат ни ци ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји и на Бал ка ну, по чев од Љу де ви та 
Га ја и Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, до кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, па три јар ха 
Јо си фа Ра ја чи ћа и Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. Ру ски сло ве но фи ли, про фе-
со ри и на уч ни ци су пре ко ње га кон так ти ра ли са ис так ну тим лич но сти ма на 
Бал ка ну. Од вре ме на осни ва ња Сло вен ског ко ми те та (1858), пре ко Ра јев ског 
као по ча сног чла на, рас по ре ђи ва на је нов ча на по моћ за об но ву пра во слав них 
цр ка ва и ма на сти ра, пре ко ње га је ишла по моћ ру ских дру шта ва, Си но да и 
ру ских др жав них кру го ва сло вен ским кул тур ним дру штви ма, ча со пи си ма, 
пра во слав ним цр ква ма и сту ден ти ма. Ка ко ис ти че аутор ка, Ра јев ски је био 
ве о ма бла го на клон пре ма омла ди ни из сло вен ских кра је ва на Бал ка ну, те су 
се ње го вом за слу гом и шко ло ва ли мно ги од сту де на та из тих кра је ва. До са да 
рет ко ис ти ца ном ан га жма ну Ра јев ског око ор га ни за ци је ет но граф ске из ло жбе 
и Сло вен ског кон гре са у Мо скви 1867. го ди не аутор ка је по све ти ла по се бан део 
књи ге. Ис тра жу ју ћи и ка ри је ру М. Ф. Ра јев ског до смр ти 1884. го ди не, аутор ка 
је да ла ин те ре сант на ту ма че ња о ње го вом де ло ва њу за вре ме Ве ли ке ис точ не 
кри зе, Бер лин ског кон гре са и вре ме на ка да су две срп ске др жа ве, Ср би ја и 
Цр на Го ра, по ста ле не за ви сне.

Аутор ка је успе шно ис та кла јед ну од нај ве ћих за слу га Ра јев ског за Сло-
вен ство у це ли ни, За пи се, ко је је пред ста вио ру ским вла сти ма и Сло вен ском 
ко ми те ту. У њи ма је об ја снио и обра зло жио по ло жај Сло ве на у Хаб збур шком 
и Осман ском цар ству и ти ме ути цао, не са мо да се по моћ упу ћу је та мо где је 
нај по треб ни ја, већ и да се у од ре ђе ној ме ри ко ри гу је ру ска спољ на по ли ти ка.

Као плод ви ше го ди шњег ра да И. В. Чур ки не на ста ла је ова мо но гра фи ја о 
М. Ф. Ра јев ском и ње го вом ра ду и од но су пре ма Ју жним Сло ве ни ма. Књи га је  
на пи са на на осно ву нео бја вље не гра ђе ру ског по ре кла и ре ле вант не ли те ра ту ре 
и пред ста вља не за о би ла зно шти во за све ис тра жи ва че ко ји се ба ве про у ча ва-
њем ве за и ути ца ја ру ске дру штве не ели те на Ју жне Сло ве не.

Данко Леовац
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БИБЛИОГРАФИЈА ШТАМПЕ
НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 1881–1915.

Осни ва ње по ли тич ких стра на ка у Ср би ји пра ти ло је и осни ва ње њи хо вих 
јав них гла си ла. Из ла ском из штам пе зва нич ног ор га на На род не ра ди кал не 
стран ке Са мо у пра ва, 8. ја ну а ра 1881. го ди не, на ја вље но је и осни ва ње са ме 
стран ке.

У до са да шњој исто ри о гра фи ји штам па На род не ра ди кал не стран ке (у да
љем тек сту НРС) на те ри то ри ји Кне же ви не / Кра ље ви не Ср би је ни је по себ но 
об ра ђи ва на. По је ди ни ауто ри, по пут Дра го сла ва Јан ко ви ћа1, Ми ло ша Три фу
но ви ћа2, Ја ше Про да но ви ћа3, Ан дри је Ра де ни ћа4, раз ма тра ли су са мо уз гред 
раз вој штам пе, и то нај ви ше цен трал них стра нач ких гла си ла Са мо у пра ве и 
Од је ка. Ли сто ви ко је су по кре та ли ло кал ни од бо ри стран ке по уну тра шњо сти 
Ср би је углав ном се не по ми њу или се по ми њу са мо у тре ну ци ма ка да су цен зу
ри са ни или за бра њи ва ни. Та ко ђе не по сто ји би бли о гра фи ја ли сто ва На род не 
ра ди кал не стран ке, већ су по да ци ра су ти по ра зним би бли о гра фи ја ма ло кал
ног5 и оп штег ка рак те ра. Зна чај ни је и пот пу ни је би бли о гра фи је су об ја ви ли 

1 Ра ђа ње пар ла мен тар не де мо кра ти је. По ли тич ке стран ке у Ср би ји XIX ве ка, Бе о град, 1997.

2 Исто ри ја Ра ди кал не стран ке, Бе о град, 1995.

3 Исто ри ја по ли тич ких стра на ка и стру ја у Ср би ји, Бе о град, 1947.

4 Про го ни по ли тич ких про тив ни ка у ре жи му Алек сан дра Обре но ви ћа 1893–1903, Бе о град, 1973.

5 М. Про тић, Пе ром у ри зни цу, Бе о град, 1974.; Д. Мир че тић, Ни шка штам па: 1871–1971, Ниш, 
1972; С. Си мо но вић, Би бли о гра фи ја кру ше вач ке пе ри о ди ке 1889–2000, Кру ше вац, 2004; М. Авра мо
вић, Ужич ка штам па (би бли о гра фи ја), Но ви нар ски ле то пис, год. II (1989), бр. 2, 11–44; В. Бу ји шић, 
Штам па у Шап цу и Под ри њу (би бли о гра фи ја),  Но ви нар ски ле то пис, год. II (1989), бр. 2, 45–78; Љ. 
Ан дрић, При лог би бли о гра фи ји под рин ске пе ри о ди ке: 1833–1941, Го ди шњак исто риј ског ар хи ва, XII 

УДК: 014.3:[070.48:329(497.11)''1881/1915'' 
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Јо ван Скер лић (Исто риј ски пре глед срп ске штам пе 1791–1911, Бе о град, 1911), 
Је ре ми ја Ми тро вић (Гра ђа за исто ри ју и би бли о гра фи ју срп ске пе ри о ди ке до 
1920. го ди не, Бе о град, 1984) и Ми ли ца Ки сић и Бран ка Бу ла то вић (Срп ска 
штам па 1768–1995, исто риј ско – би бли о граф ски пре глед, Бе о град, 1996)

Ме то до ло шки при ступ из ра ди ове би бли о гра фи је је спе ци фи чан јер до са да 
у на шој на у ци ни су об ја вљи ва не би бли о гра фи је гла си ла по је ди них по ли тич ких 
стра на ка. Ли сто ви ко ји су се од мах по об ја вљи ва њу де кла ри са ли као ор га ни 
НРС ни су број ни, већ је ве ћи на ко ри сти ла фор му ла ци је ти па „лист по ли тич ки, 
еко ном ски и књи жев ни“. Због то га је би ло нео п ход но да се ко ри сти ана ли за 
са др жа ја као основ ни ме то до ло шки при ступ. Та мо где то ни је би ло мо гу ће, 
због не са чу ва но сти по јед них ли сто ва, пре у зи ма не су тврд ње из ли те ра ту ре да 
се ра ди о ра ди кал ским ли сто ви ма, што је у на по ме на ма и на ве де но. У об зир 
су узи ма ни и ли сто ви ко ји су са мо не ко вре ме свог по сто ја ња бра ни ли ин те
ре се НРС, а ка сни је су по ста ја ли гла си ла не ких дру гих по ли тич ких гру па ци ја. 

НРС је то ком 1889. го ди не у Бе о гра ду осно ва ла сво ју штам па ри ју, ко ја је 
ме ња ла име на у им пре су ми ма ли сто ва.6 Од 1902. го ди не не ја вља ју се ви ше 
штам па ри је са име ном стран ке у на зи ву већ се по ја вљу је са мо Штам па ри ја 
Аце Ста но је ви ћа – „До си теј Об ра до вић“, та ко да се мо же прет по ста ви ти да 
је то на след ни ца прет ход ног пред у зе ћа. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма ни је 
при ме ће но да је „ра ди кал на“ штам па ри ја штам па ла би ло шта из ко мер ци јал
них по бу да, те су сви ли сто ви ко ји су штам па ни у њој узи ма ни у об зир при 
са ста вља њу би бли о гра фи је. 

Рас по ред на сло ва у би бли о гра фи ји је азбуч ни, а об ра ђе ни су пре ма ме ђу на
род ним би бли о граф ским стан дар ди ма. По ред име на ли ста на ве ден је пе ри од 
ње го вог из ла же ња, име на уред ни ка и вла сни ка, штам па ри ја, пе ри о дич ност 
из ла же ња као и про ме не под на сло ва, уред ни ка, вла сни ка, итд. Азбуч ни ре ги
стар уред ни ка и вла сни ка ли сто ва до ла зи на кра ју7.

При ли ком до но ше ња пр вог Ста ту та8, при вре ме ни глав ни од бор НРС схва
тио је зна чај штам пе за функ ци о ни са ње стран ке, па је јед но це ло по гла вље (XII) 
по све тио стра нач кој штам пи и ре гу ли сао од но се из ме ђу стра нач ких ор га на и 
штам пе. Као гла си ло НРС во ди ће се са мо они ли сто ви ко је глав ни скуп при
зна, а глав ни од бор стран ке ће иза бра ти ре дак ци о ни од бор ли ста, ко ји ће се 
бри ну ти о уре ђи вач кој по ли ти ци и фи нан си ја ма ли ста. Про фит од из да ва ња 

(1975), 159–169; С. Во ји но вић, Би бли о гра фи ја штам па них књи га, ча со пи са и ли сто ва у Ле сков цу од 
1887–1942. го ди не, Ле ско вач ки збор ник, XV (1975), 253–259; М. Чо мић, Гра ђа за би бли о гра фи ју за ви чај не 
пе ри о ди ке, Ко ра ци, 10 (1968), 7 –75.

6 Штам па ри ја На род не ра ди кал не стран ке; Пар на штам па ри ја На род не ра ди кал не стран ке; Пар на 
ра ди кал на штам па ри ја.

7 Број у ауторском регистру означава број библиографске јединице.

8 В. Кре стић, Р. Љу шић, Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Бе
о град, 1991, 131–138.
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стра нач ких гла си ла се пре ба ци вао у стра нач ку ка су, ода кле би се под ми ри вао 
и де фи цит.9 Ка сни је до но ше ни ста ту ти10 стран ке ни су ме ња ли ове од ред бе све 
до Ста ту та из 1911. го ди не. Тим ста ту том11 је уве ден и глав ни стра нач ки лист 
(ор ган) ко ји из да је глав ни од бор, с тим да је оста вље на мо гућ ност да и ме сни, 
сре ски и окру жни од бо ри, као и стра нач ки клу бо ви, из да ју сво ја гла си ла уз 
одо бре ње глав ног од бо ра. Од ред бе о уре ђи ва њу и фи нан си ра њу гла си ла ни су 
ме ња не у од но су на прет ход не ста ту те.12

На кон до но ше ња из ме на За ко на о штам пи 1882. го ди не, вла сти су све че
шће за бра њи ва ле по је ди не члан ке и пле ни ле бро је ве но ви на у ко ји ма су ти 
тек сто ви об ја вљи ва ни.  Са мо у пра ва од 3. ју ла 1882. под бро јем 99 због два 
тек ста13 је за пле ње на, пре штам па на је као број 10014 без за бра ње них тек сто ва. 
Истог да на је иза шао лист Сло бо да, са са др жа јем иден тич ним оно ме у за пле
ње ном бро ју Са мо у пра ве15, што пре ста вља сво је вр стан по ку шај ре дак ци је да 
за о би ђе за бра ну.  По мо де лу Сло бо де иза шао је лист Брат ство16 5. ок то бра 
1882. го ди не, с тим да у од го ва ра ју ћим бро је ви ма Са мо у пра ве ни смо ус пе ли 
да про на ђе мо раз лог ње го вог штам па ња. Ка ко се вре ме ном кри за у зе мљи по
гор ша ва ла, а вла сти су све че шће за бра њи ва ле и пле ни ле лист, уред ни штво 
Са мо у пра ве је при бе гло јед ном не кон вен ци о нал ном ме то ду рас ту ра ња ли ста. 
Лон чар ски тр го вац Сте ван А. Сте ва но вић, члан глав ног од бо ра НРС, уви јао је 
сво је ар ти кле у бро је ве ли ста и слао их куп ци ма ши ром зе мље.17 

Спе ци фич но сти по ли тич ког раз во ја Кра ље ви не Ср би је кра јем XIX и по чет
ком XX ве ка усло ви ле су да НРС ве ли ку па жњу по све ти при сут но сти у јав ним 
гла си ли ма тог вре ме на. Ка да год су то при ли ке до пу шта ле, ра ди ка ли су по ред 
свог зва нич ног ор га на, из да ва ли и ви ше „не за ви сних“ ли сто ва, чи ме су на сто
ја ли да ути чу на јав но мње ње. По ред оп ште по ли тич ких днев ни ка, из да ва ја 
се лист Ускок, ко ји је из ла зио у пе ри о ду 1895–1897. го ди не. Ју ла 1895. го ди не 
у Де лу се об ја вљу је по зив на прет пла ту за лист Ускок, ко ји је ујед но и про грам 

9 Ви ди: чл. 28, 31–34 Ста ту та Срп[ске] на род не ра ди кал не стран ке, В. Кре стић, Р. Љу шић, нав. де ло, 
137.

10 Ста тут из 1889. го ди не са до пу на ма из 1892. и од лу ком о по твр ђи ва њу ста рих ста ту та из 1905. 
Исто, 189–195.

11 Исто, 445–466.

12 Исто, 81–82, 460.

13 „Го спо ди ну Ми ла ди ну Ли ша ни ну, по ча сном по руч ни ку и по сла ни ку сре за тр нав ског“ и „До пи си: 
ис под Шу ма тов ца, ју на 1882“, Са мо у пра ва, бр. 99, 3. јул 1882, 4. 

14 Оба ве ште ње о за пле ни бро ја 99 и пре штам па ва њу без за бра ње них тек сто ва на ла зи се на пр вој 
стра ни бро ја 100. На род на би бли о те ка Ср би је по се ду је оба бро ја.

15 Про ме њен је са мо на слов, а под на слов и им пре сум су оста ли исти као и у Са мо у пра ви. Ви ди: 
Сло бо да, бр. 49, 3. јул 1882.

16 Брат ство, бр. 25, 5. ок то бар 1882.

17 Р. Ми ло ше вић, Ти моч ка бу на 1883. го ди не. Успо ме не, Бе о град, 1923, 148.
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но вог ли ста.18 Уред ни штво об ја вљу је да ће се бо ри ти за осло бо ђе ње „по ро бље
ног срп ства“ у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји и Ста рој Ср би ји, уз по се бан 
на гла сак на да ва ње истих по вла сти ца Ср би ма, ка кве су већ ужи ва ли Бу га ри у 
Ма ке до ни ји. Вла сник и од го вор ни уред ник ли ста је био Па вле Ка раРа до ва но
вић19, а Де ло је из бро ја у број из ве шта ва ло сво је чи та о це о из ла же њу Уско ка20, 
и по зи ва ло на прет пла ту ре чи ма: „И овом при ли ко скре ће мо па жњу чи та ла ца 
на овај лист, ко ји ће мо ћи још бо ље цве та ти и ра ди ти на срп ској ми сли, са мо 
ако га што обил ни је прет пла том по мог не мо.“21 На осно ву све га го ре на ве де ног 
мо же се са си гур но шћу твр ди ти да је лист Ускок био под ути ца јем НРС, ко ја 
је на овај на чин же ле ла да има сво је гла си ло и ме ђу „па три от ском“ штам пом 
ко ја се тих го ди на по че ла из да ва ти у Кра ље ви ни Ср би ји.22  

Фор ми ра њем Са мо стал не ра ди кал не стран ке, не спо штед на по ли тач ка бор
ба се пре не ла и на по ље штам пе. Од 1905. го ди не у Бе о гра ду је иза шло не ко ли
ко „пет па рач них“ ли сто ва23, чи ја се уре ђи вач ка по ли ти ка сво ди ла на вер бал ни 
об ра чун са са мо стал ци ма, по го то во са са рад ни ци ма Од је ка и Днев ног ли ста 
Ја шом Про да но ви ћем и Јо ва ном Скер ли ћем24. У том об ра чу ну је пред ња чи ла 
На род на са бља, ко ја је као део на сло ва штам па ла два цр те жа ко ји пред ста вља ју 
чи та о ци ма уред ни ке са мо стал ских ли сто ва (као ле ши на ре) ка ко скр на ве гроб 
Љу бе Ди ди ћа, а ка сни је за оштре ње са бље ко ри сте део над гроб ног спо ме ни ка 
и „су зе си ро ча ди из ги ну лих на Кра ље ви ци“25. За ова кве ли сто ве је за јед нич ко 
да су из ла зи ли тек по ко ји ме сец, осим По бе де, ко ја је 1908. го ди не по ста ла 
ор ган ра ди кал не омла ди не. Са дру ге стра не 1906. го ди не по кре нут је лист Ра
ди кал но је дин ство: ор ган ује ди ње них ра ди ка ла, а 1909. Ра ди кал не но ви не: лист 
ме сних од бо ра Ра ди кал не и Са мо стал не ра ди кал не стран ке у Шап цу, али они, 
на жа лост, ни су са чу ва ни.  

Ако из у зме мо Бе о град, ра ди кал ски ли сто ви су из ла зи ли у 15 гра до ва26 у 
Кра ље ви ни Ср би ји, с тим да у Под рин ском, Мо рав ском, Алек си нач ком, Кња
же вач ком, То плич ком окру гу27 ни су из ла зи ле ни јед не ра ди кал ске но ви не.

18 “Бе ле шке: но ви ли сто ви“, Де ло, год. II (1895), књ. 7, 155.

19 Па вле Ка ра ра до ва но вић је био ис так нут ра ди кал ски но ви нар и кан ди дат за по сла ни ка у Бе о гра ду. 
Ви ди: Илу стро ва ни ра ди кал ни ал ма нах, књ. I, Бе о град, 1924, 104.

20 Укуп но де вет ве сти за две го ди не из ла же ња.

21 “Бе ле шке: Ускок“, Де ло, год. III (1896), књ. 14, 188.

22 У Бе о гра ду је 1895. го ди не по кре нут лист Ма ће до ни ја, а 1896.  Бо сан скохер це го вач ки гла сник.

23 Бор ба, На род на Са бља, По бе да, Сме лост.

24 Ка рак те ри стич ни су члан ци: „Ја ша уљез“, Сме лост, год. I (1905), бр. 5; „Ко бес ча сти јав ну реч“, 
По бе да, год. I (1907), бр. 10.

25 На род на са бља, год. I (1905), бр. 1.

26 Ва ље во, Гор њи Ми ла но вац, За је чар, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле ско вац, Не го тин, Ниш, 
Пи рот, По жа ре вац, Сме де ре во, Ча чак, Ужи це и Ша бац. 

27 Не ра чу на ју ћи Но ве обла сти при по је не 1912. го ди не.
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Ова би бли о гра фи ја, по ред по ку ша ја да по пи ше све ли сто ве ко ји су за сту
па ли ци ље ве и ин те ре се НРС, има за циљ да под стак не про у ча ва ње по ли тич ке 
пе ри о ди ке Кра ље ви не Ср би је. Штам па са ма по се би ни је пр во ра зред ни исто
риј ски из вор, али нај бо ље мо же од сли ка ти ат мос фе ру у ко јој су се од ви ја ли 
по ли тич ки и дру штве ни про це си тог вре ме на.
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1. БИЧ: лист за ша лу и са ти ру / вла сник 
С. [Сима] Лу кин Ла зић ; од го вор ни уред
ник Дра го љуб Ми ро са вље вић.  Год. 1, бр. 
1 (1. април 1889)  год. 2, бр. 42 (23. ок
то бар 1890).  Бе о град: [б.и.], 1889 1890 
(Бе о град: Штам па ри ја На род не ра ди кал
не стран ке). – 36 cm

Из ла зи је дан пут не дељ но.  Под на слов 
од бр. 15 (1889) Лист за ша лу и зби љу. – 
За ступ ник од го вор ног уред ни ка од бр. 3 
(1889) Да вид Ба тић; од бр. 10 (1889) од го
вор ни уред ник Јо ван То дић. 

2. БОР БА: лист по ли тич ки, еко ном ски 
и књи жев ни / вла сник Драг. Сви ло ко
сић ; глав ни уред ник С. Ку кић; од го вор
ни уред ник На ум Ди ми три је вић.  [Год. 
1, бр. 1 (1890)][год. 5 (1894)].  Бе о град : 
[Драг. Свилокосић], [18901894] (Бе о град 
: Пар на штам па ри ја На род не ра ди кал не 
стран ке).  49 цм

По не дељ ком, сре дом и пет ком.  У бр. 1 
(14. сеп тем бар 1892) на по ме на ре дак ци је 
да се лист ве зу је за Бор бу из 1882. и 1883. 
го ди не. 1

3. БОР БА: ра ди кал ни лист / од го вор ни 
уред ник Аран ђел Ни ко ла је вић.  Год. 1, 
бр. 1  бр. 64 (26.март12.јул 1905).  Бе
о град :

1 Ана ли зом са др жа ја бр. 11 (1892) са си гур
но шћу се мо же твр ди ти да је лист у то вре ме за
сту пао ин те ре се НРС.  Та ко ђе одг. уред ник Н. 
Ди ми три је вић је исто вре ме но вла сник ли ста 
„Ге џа“ и оба ли ста су сме ште на на ис тој адре си  
(Оби ли ћев ве нац бр. 2). Вла сник ли ста Дра го
љуб Сви ло ко сић је при па дао НРС ви ди: „Чи ту
ла“, Де ло, год. II (1895), књ. 6, 350–351.

[Аранђел Николајевић], 1905 (Бе о град : 
Штам па ри ја Ан дре Јо ва но ви ћа).  53 цм
Днев но.

3а. БРАТ СТВО: лист по ли тич ки, еко ном
ни и књи жев ни: ор ган На род не ра ди кал
не стран ке / вла сник На род на ра ди кал на 
стран ка; од го вор ни уред ник Сто јан М. 
Про тић.  Год. 1, бр. 1 (1882).  Бе о град: 
На род на ра ди кал на стран ка, 1882 (Бе о
град: Пар на штам па ри ја «За дру ге штамп. 
ра де ни ка»).  48 цм

4. ВА ЉЕВ СКЕ но ви не / вла сник и од
го вор ни уред ник Јов.[Јован] Ј. Мол нар. 
 Год. 1, бр. 1 (2. сеп тем бар 1887)  год. 6 
(де цем бар 1893) ; 1923.  Ва ље во : [б.и.], 
1887  1893; 1923 (Ва ље во : Штам па ри ја 
Јов.[Јована] Ј. Мол на ра).  29 цм

Из ла зи сре дом и не де љом.  Но ви не су из
ла зи ле од 2. сеп тем бра 1887. до 21. апри ла 
1888.; од 4. ок то бра до 13. де цем бра 1889.; 
од 1. ју ла 1890. до кра ја 1893. По чет ком 
1893. но си ле су озна ку Ор ган На род не 
ра ди кал не стран ке у окру гу ва љев ском. 

5. ВА ЉЕВ СКЕ но ви не: ра ди кал ни лист / 
вла сник Ву чић Ми ло ва но вић; од го вор ни 
уред ник Во ји слав Ан дрић.  Год. 1, бр. 1 
(4. мај 1906).  Ва ље во: Ву чић Ми ло ва но
вић, 1906 (Ва ље во: Шт. «Чи ка Љу ба Не
на до вић»).  32 цм
Два пу та не дељ но.

6. ВА ЉЕВ СКИ глас / [власник и од го вор
ни уред ник Та со Стојановић].  Год. 1, бр. 
1  бр. [25] (1899).  Ва ље во: [б.и.], 1889 
(Ва ље во: Штам па Јов. Ј. Мол на ра).  30 цм

Из ла зи сре дом и не де љом. – Ор ган
На род не ра ди кал не стран ке.
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7. ВЕ ЛИ КА Ср би ја = La Ser bia fará da se / 
власт ник и уред ник Ст. Вла ди сав. Ка ћан
ски.  Год. 1, бр. 1 (14. ја ну ар 1888)год. 6, 
бр. 15 (14. април 1893).  Бе о град : [б.и.], 
18881893 (Бе о град: Штам па ри ја За дру ге 
штам пар ских рад ни ка).  56 цм

Сва ке не де ље.  Под на слов од ван ред ног 
бро ја (1890) (21. ју на) Ор ган Дру штва 
«Ве ли ке Ср би је».  Од бр. 2 (1888) власт
ник и уред ник Ст. Вла ди сав. Ка ћан ски; од 
бр. 9 (1888) вла сник и уред ник Ст. Вла ди
сав. Ка ћан ски; од бр. 12 (1888) вла сник 
Вла ди слав Ст. Ка ћан ски, уред ник Ст. 
Вла ди сав. Ка ћан ски; од бр. 23 (1888) вла
сник Вла ди слав Ст. Ка ћан ски, од го вор ни 
уред ник М. О. Ђор ђе вић; од бр. 34 (1888) 
од го вор ни уред ник А. Ву чи ће вић; од бр. 
33/34/35 (1888) од го вор ни уред ник М. 
О. Ђор ђе вић; од бр. 25 (1889) од го вор ни 
уред ник Ст. Вл. Ка ћан ски; од бр. 19 (1890) 
вла сник и од гов. уред ник Вла ди слав Ст. 
Ка ћан ски.  Штам па ри ја: од бр. 22 (1888) 
Штам па ри ја К. С. Та у ша но ви ћа; од бр. 42 
(1888) Штам па ри ја Све то зо ра Ни ко ли
ћа; од бр. 14 (1889) Штам па ри ја На род
не ра ди кал не стран ке; од бр. 26 (1889) 
Штам па ри ја «Код Про све те»; од бр. 46 
(1890) Штам па ри ја Све то за ра Ни ко ли
ћа; од бр. 49 (1891) На род на штам па ри ја 
Љуб. Ј. Бо јо ви ћа; од бр. 37 (1892) На род
на штам па ри ја [Љуб. Ј. Бојовића]; од бр. 
48 (1892) Штам па ри ја «Код Про све те» С. 
Хо ро ви ца.
                                                                                             
8. ВРА ГО ЛАН : лист за ша лу и са ти ру / 
вла сник Ни ко ла Ж. Хри стић «Бур»; од
го вор ни уред ник Р. По по вић.  Год. 1, бр. 
118 (15. јун14. сеп тем бар 1903).  Бе о
град: [б.и.], 1903 (Бе о град: Штам па ри ја 
Ан дре Јо ва но ви ћа).
 43 цм

Не дељ но2

9. ГЕ ЏА : лист за ша лу и са ти ру / вла
сник Н. [Наум] Ди ми три је вић ; од го вор
ни уред ник Ко ста Ту ту но вић.  Год. 1, бр. 
1 (10. но вем бар 1892)год. 4, бр. 26 (27. 
април 1895).  Бе о град: [Наум Ди ми три
је вић  Сколомерија], 18921895 (Бе о град: 
Пар на ра ди кал на штам па ри ја).  36 cm; 
30 cm; 42 cm

Не дељ но. – Од бр. 9/1893. лист за озбиљ
ну са ти ру;  од бр.26/1895. лист за са ти ру, 
ша лу и за ба ву.  Од бр. 9/1893. од го вор
ни уред ник На ум Ди ми три је вић; од бр. 
33/1894. Гво зден С. Пан тић  Зо ња; од бр. 
26/1895. На ум Ди ми три је вић.  Од бр. 
2/1894. Штам па ри ја Пе тра К. Та на ско ви
ћа; од бр. 33/1894. Штам па ри ја Све то за ра 
Ни ко ли ћа. 

10. ГЛАС из Кру шев ца: лист за по ли
ти ку, на род ну при вре ду и књи жев ност 
/ вла сник и од го вор ни уред ник Ми лан 
Ар се ни је вић.  Год. 1, бр. 1 (15. но вем бар 
1890)  год. 2, бр. 19 (1891). – (Кру ше вац: 
Штам па ри ја А. Ма ла ће ви ћа и Ђ. Бу ди ми
ро ви ћа), 18901891. – 47 cm. 

Сва ког че тврт ка, а по по тре би и че шће.3

11. ГЛАС НА РО ДА: по ли тич ки лист: ор
ган ле ско вач ких ра ди ка ла / вла сник Ди
ми три је Ада мо вић; уред ни ци Ди ми три је 
Ада мо вић, Ми лу тин Та дић.  Год. 1, бр. 1 
(1. ок то бар 1887)  год. 2, бр. 1 (1. ја ну ар 

2 Ана ли зом са др жа ја бр. 18 (1903) мо же се 
твр ди ти да је за сту пао ин те ре се НРС.

3 Ана ли зом са др жа ја до ступ них бро је ва мо
же се твр ди ти да је лист за сту пао ин те ре се НРС. 
Ви ди: В. Стар че вић, Ста ро срп ско књи жар ство, 
Бе о град, 2011, 214.  



314 СРПСКе СТУДИЈе  II / SerbIan StudIeS II  

1888).  Ле ско вац: Ди ми три је Ада мо вић, 
18871888 (Ле ско вац: Штам па ри ја Ди ми
три ја Ада мо ви ћа). 
42 цм

Из ла зи че тврт ком и не де љом. 

12. ГРА ЂА НИН / вла сник и од го вор ни 
уред ник Јов.[Јован] С. Јо ва но вић.  Год. 
1, бр. 1 (25. но вем бар 1887)  год. 8, бр. 
53 (јун 1895) ; год. 1, бр. 1 (3. ав густ 1900) 
год. 20, бр. 55 (10. јул 1914) ; год. 29, бр. 1 
(ја ну ар 1924) год. 46, бр. 14 (март 1941). 
– По жа ре вац: [Јов.[Јован] С. Јовановић], 
18871941
(По жа ре вац: Штам па ри ја Ми хај ла Ко сти
ћа). – 41 цм

Два пу та не дељ но (че тврт ком и не де љом). 
 На слов од бр. 1 (1900) Срп ски гра ђа
нин.  Под на слов: од бр. 41 (1895) Лист 
за по ли ти ку, при вре ду и књи жев ност; од 
бр. 1 (1900) Лист за за на тлиј ство, за ба
ву и по у ку;   Вла сни ци и из да ва чи: од 
бр. 9 (1889) Ра ди кал на стран ка у окру гу 
по жа ре вач ком; од бр. 41 (1895) Ми хај ло 
Ко стић; од бр. 1 (1900) Ђор ђе На у мо вић. 
 Од го вор ни уред ни ци: од бр. 32 (1888) 
Ста ни слав Ста ни са вље вић; од бр. 9 (1889) 
Мих.[Михајло] Ко стић; од бр. 1 (1900) 
Љуб. Цве јић;  Од 1900. Штам па ри ја Ђор
ђа На у мо ви ћа. 

13. ДАН : лист по ли тич ки, еко ном ски и 
књи жев ни : ор ган ја го дин ских ра ди ка ла ца 
/ од го вор ни уред ник Мих.[аило] Ми јо вић. 
 Год. 1, бр. 1 (де цем бар 1892)год. 2, бр. 
19 (2.март 1893).  Ја го ди на : Ја го дин ски 
ра ди кал ци, 18921893 (Ја го ди на : Штам па
ри ја Стра ши ми ра Ге мо ви ћа). – 40 цм

Не де љом и че тврт ком. 

14. ДЕ ЛО: лист за на у ку, књи жев ност и 
дру штве ни жи вот / уред ник Драг. М. Па
вло вић.  Год. 1, књ. 1, св. 1 (1894)год. 6, 
књ. 22, св. [3] (1899) ; год. 7, књ. 23, св. 1 
(1902)год. 20, књ. 74, св. 2 (1915).  Бе
о град : А. [Аца] М. Ста но је вић (Пар на 
ра ди кал на штам па ри ја, 18941899; 1902
1915).  25 цм

Под на слов од књ. 2 (1894) Лист за на у ку, 
књи жев ност и дру штве ни жи вот. 

Уред ни ци: од књ.1, св. 2 (1894) Сто јан М. 
Про тић; од књ. 5, св. 1 (1895) Ми ло ван З. 
Ми ло ва но вић; од књ. 14, св. 1 (1897) Дра
го љуб М. Па вло вић; од књ. 22, св. 2 (1899) 
Љу ба Да ви до вић; од књ. 23, св. 1 (1902) 
Дра го љуб М. Па вло вић; од књ. 54 (1910) 
Дра го љуб М. Па вло вић и Ри ста Ј. Ода
вић; од књ. 62 (1912) Драг. М. Па вло вић; 
од књ.70 (1914) Драг. М. Па вло вић и Ла
зар Мар ко вић.  Вла сни ци: од св. 1 (1985) 
Сто јан М. Про тић; од књ. 23 (1902) Дра
го љуб М. Па вло вић; од бр. књ. 54 (1910) 
Аца М. Ста но је вић.  Штам па ри је: од књ. 
23 (1902) Штам па ри ја Аце М. Ста но је
ви ћа  «До си ти је Об ра до вић»; од књ. 72 
(1915) Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не 
Ср би је, Ниш.  Од 1915.
из ла зи у Ни шу. 

15. ДНЕВ НИ лист / [власник и од го вор ни 
уред ник Све то зар Николић].  Год. 1, бр. 
[1] (не де ља 29. но вем бра 1887)  [год. 32 
(1914)].  Бе о град: [б. и.], 1887  1914 (Бе
о град: Штам па ри ја За дру ге штам пар ских 
рад ни ка). – 58 цм

Из ла зи сва ки дан осим да на иза пра зни
ка; од бр. 214 (1896) из ла зи сва ки дан.  
Бро је ви 1, 30, и 31 (1893) има ју на слов 
«На род не но ви не»; бр. 98 (1897) но си 
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на слов «Шу ма ди ја»; бр. 18 (1899) но
си на слов «Но ви днев ни лист»; од бр. 6 
(1903) на слов упо ре до лат. и на франц. је
зи ку.  Од бр. 175 (1898) под на слов: лист 
за за ба ву, књи жев ност, при вре ду и тр го
ви ну; од бр. 18 (1899): лист за по ли ти ку, 
за ба ву, књи жев ност, при вре ду и тр го ви
ну; од бр. 69 (1902) не ма под на слов; од бр. 
305 (1904): не за ви сан де мо крат ски лист: 
нај ста ри ји по ли тич ки лист у Ср би ји; од 
бр. 20 (1908): не за ви сан де мо крат ски 
лист.  Вла сни ци: Па вле
Ран ко вић (од бр. 256/1902), Си ма По по
вић (од бр. 44/1907), Вла ди мир Стан ко
вић (од 1908), Пе тар Јо ва но вић (од бр. 
6/1910), Ста но је Гој ко вић (од бр. 8/1910), 
Бо ри во је Ро го је вић (од бр. 203/1910).  
Од го вор ни уред ни ци: Ан дра На де ждић 
(од бр. 65/1893), Св. Ни ко лић (и вла сник 
од бр. 254/1894), Па вле М. Сто ја но вић 
(од бр. 70/1895), Ми ло рад По по вић (од 
бр. 229/1895), Жи ван С. Ле кић (од бр. 
230/1895), Св. Ни ко лић (од бр. 1/1896), 
Жи ван С. Ле кић (од бр. 1/1897), Ни ко
ла Нај да но вић (од бр. 250/1897), Јан ко 
М. Ве се ли но вић (од бр. 179/1898), Д. А. 
Ко ен (од бр. 38/1900), Аврам По по вић 
(од бр. 185/1900), Алек сан дар Ђор ђе
вић (од бр. 3/1901), Ми лош Здрав ко вић 
(од бр. 201/1901),  До бри во је По па дић 
(од бр. 92/1902), Чи ча Ми ло је Па јић (од 
бр. 98/1902), Па вле Ран ко вић (од бр. 
234/1902), Јо ван Ри стић (од бр. 315/1902), 
Пе тар Ша хин (од бр. 40/1903), До бри во
је По па дић (од бр. 68/1903), Па вле Ран
ко вић (од бр. 1/1905), Ми лош Стој ко
вић (од бр. 4/1907), Вла ди мир Лу кић (од 
бр. 342/1907), Вла ди мир Стан ко вић (од 
1908), Пе тар Јо ва но вић (од бр. 6/1910), 
Ста но је Гој ко вић (од бр. 8/1910), Бо ри во
је Ро го је вић (од бр. 203/1910), Јо ван Ће
бић (од бр. 32/1911). – Од бр. 231 (1888) 

На род на штам па ри ја Љ. Ј. Бо јо ви ћа; од 
бр. 268 (1888) Штам па ри ја Св. Ни ко ли
ћа; од бр. 75 (1890) Штам па ри ја за дру ге 
штам пар ских ра де ни ка; од бр. 81 (1890) 
Штам па ри ја Св. Ни ко ли ћа; од бр. 20 
(1908) Де мо крат ска штам па ри ја; од бр. 
231 (1908) Штам па ри ја «Ср би ја»; од бр. 
47 (1909) Штам па На у мо вић и Сте фа но
вић; од бр. 330 (1909) Штам па ри ја «Мер
кур» Мил. Сте фа но ви ћа; од бр. 25 (1910) 
Штам па ри ја «Ср би ја»; од бр. 87 (1910) 
Штам па ри ја На у мо ви ћа и Сте фа но ви ћа; 
од бр. 2 (1911) Штам па ри ја «Св. Са ва»; од 
бр. 202 (1911) Штам па ри ја На у мо ви ћа и 
Сте фа но ви ћа; од бр. 279 (1911) Штам па
ри ја Ђ. Мун ца и М. Ка ри ћа. 

16. ДРА ГА ЧЕ ВО : лист за по ли ти ку, књи
жев ност и при вре ду / вла сник Дра гу тин 
Т. Ва сић; од го вор ни уред ник Ко ста Ста
но је вић.  Год. 1
(1905)  год. 4 (1908).  Ча чак: Дра гу тин 
Ва сић, 19051908 (Ча чак: Шт. Сте ва на Ма
ти ћа).  48 цм

Не дељ но. 4

17. ЗА ДРУ ГА: лист по ли тич ки, еко ном ни 
и књи жев ни / [власник Од бор Окру жне 
за дру жне штампарије]; уре ђу је и од го
ва ра Ла зар А. Пет ко вић; глав ни уред ник 
Ник. Стан ко вић.  Год.1, бр.1 (1. но вем
бар 1893)  год. 2, бр. 34 (8. мај 1894).  У 
Сме де ре ву: [б.и.], 18931894 (Сме де ре во: 
Штам па ри ја Ми ла на Ј. Или ћа). – 41 cm

4  Лист за сту па ин те ре се и бра ни про грам 
НРС ви ди: Р. М. Ма рин ко вић, М. П. Ђо ко вић, 
Штам па у ча чан ском кра ју,  Но ви нар ски ле то
пис, год. III, бр. 3, 25.
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Из ла зи не де љом и че тврт ком; од бр. 21 
(1894) утор ни ком и пет ком; од бр. 32 
(1894) че тврт ком и не де љом.  Од бр. 8 
(1893) глав ни и од го вор ни уред ник Ник. 
Стан ко вић; од бр. 5 (1894) глав ни и од го
вор ни уред ник Ђо ка Ни ко лић; од бр.11 
(1894) глав ни уред ник Ђо ка Ни ко лић, 
од го вор ни уред ник Јо ван Ј. Мар ко вић; 
од бр. 29 (1894) од го вор ни уред ник Све
то зар Шу ле јић.5 

18. ЗЛА ТИ БОР: на род ни лист / вла сник 
Ма ли ша Ата нац ко вић; од го вор ни уред
ник Пе ро Сто ја но вић.  Год. 1, бр. 1 (5. мај 
1885); год. 2, бр. 1 (16. јул 1887)  год. 8, 
бр. 25 (14. април 1893).  Ужи це: [власник 
и од го вор ни уред ник Ла зар Ђ. Тришић],
1885; 1887  1893 (Ужи це: Штам па ри ја Ла
за ра Ђ. Три ши ћа).  49 цм

Од бр. 67 (1890) без под на сло ва.  Од бр. 
67 (1890) вла сник Ра ди кал на стран ка у 
Окру гу ужич ком; од бр. 37 (1891) вла сник 
Мил. Ф. Ста нић; од бр. 11 (1892) вла сник 
Ра ди кал на стран ка.  То ком 1887. уред ни
ка у од су ству за сту па Лу ка Жи ва но вић; 
од бр. 37 (1891) од го вор ни уред ник Драг. 
Н. Лап че вић; од бр. 43 (1891) одг. уред ник 
Ва со То мић; од бр. 11 (1892) одг. уред. Ма
ли ша Ата нац ко вић; од бр. 20 (1893) одг. 
уред ник Дра гу тин Ко стић. 

19. ИСКРА : илу стро ва ни књи жев ни лист 
/ вла сник и из да ва лац А. М. Ста но је вић; 
уред ник Ан дра Га ври ло вић.  Год. 1, бр. 
1  бр. 23/24
(1. ја ну ар  1. и 16. де цем бар 1898). 

5 Из члан ка „Пред оп штин ске из бо ре“ бр. 7 
(1893) се ја сно ви ди да је лист под кон тро лом 
ме сном од бо ра стран ке у Сме де ре ву. Уред ник 
ли ста Ни ко ла Стан ко вић био је члан ме сног од
бо ра. Ви ди: бр. 8 (1893), бр. 12 (1893). 

Бе о град: А. М. Ста но је вић, 1898 (Бе о град: 
Пар на ра ди кал на штам па ри ја). – 41 цм

Из ла зи 1. и 16. у ме се цу.  Од бр. 20 вла
сник и уред ник Ан дра Га ври ло вић.

20. ЈАВ НОСТ : ра ди кал ни лист / вла сник 
и од го вор ни уред ник Дим. Ду кић.  Год. 
[1], бр.1 [недеља 1. јун 1903]год.[8, бр.? 
[1908].  Кра гу је вац : [Дим. Дукић], 1903
1908 (Кра гу је вац : Штам па ри ја Рад.Јо ва
но ви ћа). 50 цм

Из ла зи че тврт ком и не де љом. 

21. ЈУ ТРО / вла сник и од го вор ни уред ник 
Ан дри ја Ан дри је вић.  Год. 1, бр. 1  бр. 
277 (5. март  14. де цем бар 1904).  Бе о
град: Ан дри ја Ан дри је вић, 1904 (Бе о град: 
Штам па ри ја Ан дре Јо ва но ви ћа).  51 цм

Сва ки дан.  Од бр.189 (1904) под на слов: 
Ра ди кал ни лист.  Од бр. 195 (1904) вла
сник и од го вор ни уред ник Ди ми три је 
Тан чић. – Од бр. 117 елек трич на штам
па ри ја «Св. Са ве»; од бр. 148 Штам па ри ја 
Ан дре Јо ва но ви ћа; од бр.233 Штам па ри ја 
Да ви до ви ћа и Ро си ћа; од бр. 238 Штам па
ри ја Ан дре Јо ва но ви ћа. 

22. КРА ЈИ НА: лист по ли тич ки, еко ном
ски и про свет ни / [власник и од го вор ни 
уред ник Ми ха и ло Н. Раш ковић].  Год.1, 
бр.1 (1. ја ну ар)бр. 48 (1890).  У Не го ти
ну Штам па ри ја А. И. Ста но је ви ћа, 1890 
(Не го тин: Штам па ри ја А. И. Ста но је ви
ћа).  44cm

Че тврт ком и не де љом.  Од бр. 28 (19. 
апри ла) Штам па ри ја Јо ва на С. Жив ко
ви ћа у За је ча ру; од бр. 33 Штам па Ми ла
на Т. Јов. Ле се дрен ца у За је ча ру. – Услед 
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про бле ма око вла сни штва ме ња ме сто 
штам па ња те се пре се ља ва из Не го ти на у 
За је чар од бр. 28 (1890).6

23. КРА ЈИ НАЦ: ор ган кра јин ских ра ди
ка ла / вла сник и од го вор ни уред ник Ва са 
К. Фра ни че вић; уред ник Со фро ни је Си
мић.  Год. 1, бр.1 (уто рак 8. сеп тем бра 
1892)  1906. – (Не го тин: Окру жна штам
па ри ја), 1892  1906.  41 cm

24. НА РОД: ра ди кал ни лист / вла сник 
Ко ста С. Та у ша но вић; од го вор ни уред
ник Ја ков Р.  Во ји но вић; ди рек тор Јо ван 
Ђа ја.  Год. 1, бр. 1 (1. сеп тем бар 1896)  
год. 2, бр. 94 (април 1897); год. 3, бр. 1 (5. 
мај 1902)  год. 4, бр.? (1903); год. 5, бр.1 
(1906)  год. 6, бр.? (1907).  Бе о град : Ко
ста С. Та у ша но вић, 18961897;19021907 
(Бе о град: Пар на ра ди кал на штам па ри ја). 
 58 цм

Из ла зи сва ки дан осим пра зни ка; од
бр.77 (1897) дво днев но; од бр. 1 (1902) 
сва ко га да на.  Од бр. 1/1902 вла сник и 
од го вор ни уред ник Ан дра Га ври ло вић. 
 Од бр. 27/1896 од го вор ни уред ник Ми
ло рад По по вић; од бр. 54/1896 Јо ван Ко
цић; од бр. 10/1897 Иван Ја ко вље вић; од 
бр. 2/1903 Ник. Љу би са вље вић.  Про
ме не штам па ри ја: од бр. 1/1902 Штам
па ри ја «До си ти је Об ра до вић»; од бр. 
2/1903 Штам па ри ја «Вук Ка ра џић»; од 
бр. 24/1903 Штам па ри ја “Ми лош Ве ли
ки” Бо јо ви ћа и Ми ћи ћа; од бр. 38/1903 
Но ва тр го вач ка штам па ри ја.  Пре ма: Ју
го сло вен ска штам па.  Бе о град, 1911, 797: 

6  У увод ни ку бр. 1 (1890) сто ји: „Кра ји на по
др жа ва про грам стран ке ра ди ка ла, не за ви сност 
Ср би је, ...“

вла сник и ди рек тор Јо ван Ђа ја.  Бе о град: 
Шт. Са ви ћа и комп.

25. НА РОД НА во ља: ра ди кал ни лист за 
по ли ти ку, при вре ду, про све ту и на род ну 
од бра ну / вла сник и од го вор ни уред ник 
Жи во јин М. Си мић.  Год. 1, бр. 1 (6. ја
ну ар 1902)год. 2, бр. 25 (15. ав густ 1903). 
 Бе о град: Жи во јин М. Си мић, 19021903 
(Бе о град : Штам па ри ја Ан дре Јо ва но ви
ћа).  41 цм; 50 цм

Из ла зи сва ки дан; од бр. 14 (1903) сва
ки дан сем да на иза пра зни ка.  Од бр. 4 
(1903) под на слов: ра ди кал ни лист за по
ли ти ку и књи жев ност.  Од бр. 207 (1902) 
глав ни и од го вор ни уред ник Жи во јин М. 
Си мић; од бр. 4
(1903) уред ник Ал. Ста но је вић, од го вор
ни уред ник Жи во јин М. Си мић; од бр. 25 
(1903) од го вор ни уред ник Но ви ца Га ври
ло вић.  Од бр.
29 (1902) Штам па ри ја Га вр. Да ви до ви ћа; 
од бр. 207 (1902) Но ва елек трич на штам
па ри ја Пе тра Јоц ко ви ћа; од бр. 4 (1903) 
«Ми лош Ве ли ки» штам па ри ја Бо јо ви ћа 
и Ми ћи ћа; од бр. 25 (1903) Штам па ри ја 
Га вр. Да ви до ви ћа и Комп. 

26. НА РОД НА реч: ор ган руд нич ке ра ди
кал не омла ди не / вла сник Урош Ло мо вић; 
уред ник Бо го мир М. Јев тић; од го вор ни 
уред ник Дра гић Си мић.  Год.1, бр. 123 
(16.март  14. сеп тем бар 1908).  Гор њи 
Ми ла но вац:  Урош Ло мо вић, 1908 (Ча
чак: штам па ри ја Сте ва на Ма ти ћа).  38 цм

Не дељ но. 

27. НА РОД НА са бља: ра ди кал ни лист / 
вла сник глав ни и од го вор ни уред ник Ми
лан Д. Ку бу ро вић.  Год.1, бр. 1  бр. 5 (1 
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 28 ок то бар 1905).  Бе о град: Ми лан Ку
бу ро вић, 1905 (Бе о град: На род на штам
па ри ја).  47 цм

Из ла зи три пу та у не де љи. 

28. НА РОД НА са мо у пра ва: лист На род
не ра ди кал не стран ке / уред ник Ко ста 
Ста но је вић.  Год. 1, бр. 1 (фе бру арсеп
тем бар 1904).  Ча чак: [Радикална стран
ка], 1904 (Ча чак: Шт. Сте ва на Ма ти ћа)

29. НА РОД НИ по крет: ра ди кал ни лист 
/ вла сник за Ра ди кал ни од бор Окру га 
мо рав ског Ми ка Т. Аран ђе ло вић; од го
вор ни уред ник Ми ка Т. Аран ђе ло вић.  
Год.1, бр.1  бр. 144 (6. ја ну ар  29. де цем
бар 1904)  1905; 1908  1909.  Ја го ди на : 
Ра ди кал ни од бор окру га мо рав ског, 1904 
(Ја го ди на: Штам па ри ја Ђор ђе ви ћа и Ги
ли ћа). – 45 цм

Из ла зи сре дом, пет ком и не де љом.  Из ла
зио с пре ки ди ма, 19041905 и 19081909.

30. НО ВИ гра ђа нин: лист по ли тич ки, 
еко ном ни и књи жев ни / вла сник Или ја 
С. Ми лен ко вић.  Год. 1, бр. 1 (1897)  год. 
2, бр. ? (9. јул 1898).  По жа ре вац: Или ја С. 
Ми лен ко вић, 18971898 (По жа ре вац: Шт. 
Ђор ђа На у мо ви ћа)

31. НО ВИ шу ма ди ски лист: не за ви сан за 
на род не ин те ре се / глав ни и од го вор ни 
уред ник М. Р. Па вло вићЗрак ; вла сник 
Ан дра Јо ва но вић.  Год. 1, бр. 1бр 47 (24. 
јун  2. ок то бар 1893).  Кра гу је вац : [б. 
и.], 1893 (Кра гу је вац : Штам па ри ја Ан дре 
Јо ва но ви ћа).  42 цм

Из ла зи че тврт ком и не де љом.  Прет пла
та за Ср би ју 12 ди на ра.  До бр. 12 лист 

из ла зио под на сло вом «Шу ма диј ски 
лист», од бр. 48 (но вем бар 1893) пре ла зи 
у «Пот по ру». 

32. ОД БРА НА: лист за по ли ти ку и на род
не ин те ре се / вла сник и од го вор ни уред
ник Свет.[Свет озар] М. По па дић.  Год. 1, 
бр. 1 (22. април 1894)  год. 3. бр. 101 (674) 
(30. април 1896).  Бе о град: Све то зар М. 
По па дић, 18941896 (Бе о град: Пар на ра
ди кал на штам па ри ја).  47 цм

Днев но.  Од бр. 230/1894 за сту па вла сни
ка Ни ко ла Р. Ђор ђе вић; од бр. 285/1895 
Све то зар М. По па дић; од бр. 292/1895 
Вла ди мир Ри ста но вић; од бр. 1/1896 Све
то зар М. По па дић.
 Од го вор ни уред ни ци: од бр. 230/1894 
Ни ко ла Р. Ђор ђе вић; од бр. 43/1895 Ан
дра В. Ри стић; од бр. 57/1895 Све то зар М. 
По па дић; од бр. 68/1895 Ан дра Ри стић; 
од бр. 76/1895 Све то зар По па дић; од бр. 
83/1895 Ду шан Тр бо је вић; од бр. 136/1895 
Све то зар По па дић; од бр. 292/1895 Вла
ди мир Ри ста но вић; од бр. 53/1896 Гво
зден Пан тић; од бр. 59/1896 Јо ван Жив ко
вић. – Од бр. 150/1894 Штам па ри ја Ма те 
Јо ва но ви ћа; од бр. 151/1894 Штам па ри ја 
Сми ље во; од бр. 133/1895 Штам па ри ја 
Пе тра Ђур чи ћа; од бр. 314/1895 Ко са но
ви ће ва штам па ри ја. 

33. ОД БРА НА: ра ди кал ни лист.  Год.1, 
бр.1 – 19 (29. јун  14. де цем бар 1908).  
Ниш : [Б.и.], 1908.

34. ОД ЈЕК: лист по ли тич ни, еко ном ни 
и књи жев ни / [власник и уред ник Сто
јан М. Протић].  Год. 1, бр. 1 [2. ок то бар 
1884]год. 15, бр. [13] [1898]; год. 1, бр. 
1[130] (1899) ; год. 1, бр. 1 (1. ок то бар 
1902)год. 13, бр. 249 (14. ок то бар 1915); 
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1923, бр. 1 (25. де цем бар)год. 35, бр. 2 (2. 
ја ну ар 1929); год. 1, бр. 1 (2. јул 1936)  год.
2, бр. 33 (4. јул 1937).  Бе о град : Сто јан 
М. Про тић, [18841937] (Бе о град: За дру га 
штам пар ских ра де ни ка).  48 цм; 57 цм; 
50 цм

Лист је че сто за бра њи ван, па је ме њао 
на сло ве и због про ме на на сло ва го ди шта 
су че сто по гре шно ну ме ри са на: Дру ги 
Од јек (од 2. апри ла 1889. по што је бр. 
36/1885 на сло ва Од јек био за бра њен); 
Тре ћи Од јек (од бр. 1, 27. ју на 1885); од 
1886. опет Од јек (као пр во го ди ште); На
род ни Од јек (од бр. 1, 12. ав гу ста 1898); 
Срп ски Од јек (од бр. 1, 9. ок то бра 1898); 
Но ви Од јек (од бр. 2, 20. ја ну а ра 1899); 
Исти Од јек (од бр. 133, 25. апри ла20. ју
на 1903); Од јек (од бр. 34, 21. ју на 1903). 
У бр. 1/1885 (од 2. ју на) уред ни штво оба
ве шта ва чи та о це да је од го вор ни уред ник 
мо рао од у ста ти од из да ва ња ли ста због 
из др жа ва ња ка зне у за тво ру  уме сто Од
је ка из ла зи Дру ги Од јек са истим про гра
мом као и пр ви. У бр. 2/1885 (од 28. ју на) 
уред ник оба ве шта ва да је и Дру ги Од јек 
пре стао са из ла же њем и да је уред ник за
тво рен, али са истим про гра мом по чи ње 
да из ла зи Тре ћи од јек.
Про ме не под на сло ва: Лист по ли тич ни, 
еко ном ни и књи жев ни, Ор ган Ра ди кал не 
стран ке (од бр. 1/1886); Лист по ли тич ни, 
еко ном ни и књи жев ни, Ор ган На род
не ра ди кал не стран ке (од 1890); Лист за 
по ли ти ку и књи жев ност (од бр. 1/1898); 
Ор ган ра ди кал не де мо кра ти је (од бр. 
1/1902).  Вла сни ци: Ми ха и ло Ву ки ће вић 
(Дру ги Од јек, од бр. 1/1885), Ко ста Ар се
ни је вић (Тре ћи Од јек, од бр. 1/1885), Са ва 
Ку кић (од бр. 14/1885), Ми лан К. Стан ко
вић (од бр. 17/1886), Ко ста С. Та у ша но вић 
(од бр. 55/1887), Ми лан К. Стан ко вић (од 

бр. 10/1888), Ми ха и ло Ђ. Ми јо вић (од бр. 
78/1888), На род на Ра ди кал на Стран ка (од 
1890), Пар на Ра ди кал на штам па ри ја (од 
бр. 1/1898), Љу бо мир Жив ко вић (од бр. 
1/1902), Мил. Па вло вић (од бр. 1/1903), 
Ни ко ла Ни ко лић (од бр. 95/1903), Ја ша 
М. Про да но вић (од бр. 184/1903), Љуб. 
Сто ја но вић (од бр. 1/1904), Љуб. Да ви
до вић (од бр. 113/1905), Пан та Ту ца ко
вић (од бр. 253/1905), Љу ба Сто ја но вић 
(од бр. 270/1906), Ди ми три је Дер. То мић 
(од бр. 83/1907), Ми лош Стој ко вић (од бр. 
2/1908), Ми лан То мић (од бр. 137/1908), 
Ђу ра Јо ва но вић (од бр. 27/1909), Вла ди
мир Стан ко вић (од бр. 33/1912), Пе ра 
Јо ва но вић (од бр. 215/1912), Бла го је М. 
Илић (од бр. 1/1913).  Уред ни ци:  Ми
ха и ло Ву ки ће вић (од бр. 1/1885, Дру
ги Од јек), Ко ста Ар се ни је вић (од бр. 
1/1985, Тре ћи Од јек),  Са ва Ку кић (од бр. 
14/1885), С. Ја но ше вић (од бр. 27/1885), 
Ми лан К. Стан ко вић (од бр. 11/1886), 
Све ти слав Д. Ог ња но вић (од бр. 37/1887), 
Ми лан Аџић (од бр. 55/1887), Ко ста С. 
Та у ша но вић (од бр. 87/1887), Ми лан К. 
Стан ко вић (од бр. 10/1888), Ми хај ло Ђ. 
Ми јо вић (од бр. 78/1888), Н. Ди ми три
је вић (од бр. 28/1889), Р. Сто ја ко вић, (од 
бр. 48/1889), Оки ца Глу шче вић (од бр. 
178/1889), М. [Милован] Ђ. Гли шић (од 
бр. 119/1893), Оки ца Глу шче вић (од бр. 
154/1893), Пе тар Р. Ма рић (од бр. 1/1895), 
С. [Светислав] Са вић (од бр. 89/1895), 
Апо стол Ду ди нић (од 1897), Ни ко ла Ђор
ђе вић (од бр. 155/1897), Ни ко ла Ђор ђе
вић и Све то лик Са вић (од бр. 205/1897), 
Ми ло ван Фи ли по вић (од бр. 1, 12. ав гу
ста 1898), Ми лош Пе ја но вић (од бр. 1, 9. 
ок то бра 1898), Јо ван Жив ко вић (од бр. 
10/1898), Сте ван Бо јо вић (од бр. 34/1898), 
Ми ло рад По по вић (од бр. 82/1898), Ни
ко ла Илић (од бр. 92/1898), Ник. Је вр. 
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Дам ња но вић и Ја ша Про да но вић (од бр. 
1/1902), Ми ле Па вло вић (од бр. 1/1903), 
Пан та Ту ца ко вић (од бр. 1/1904), Ра
до слав К. Ра ду ло вић (од бр. 253/1905), 
Слав ко П. Ду ка нац (од бр. 170/1906), Ди
ми три је То мић (од бр. 223/1906), Пе тар Р. 
Ми ло са вље вић (од бр. 31/1907), Све то зар 
Па вло вић (од бр. 67/1907), То ма Сто ја но
вић (од бр. 27/1908), Ми лан То мић (од бр. 
48/1908), Ђу ра Јо ва но вић (од бр. 27/1909), 
Вла ди мир Стан ко вић (од бр. 33/1912), 
Ми лан М. Жив ко вић (од бр. 1/1913).  
Штам па ри је: Бе о град ски днев ник (од 
бр. 11/1886), Про све та (од бр. 6/1887), 
Тр го вач ка штам па ри ја Ђор ђа Ким по но
ви ћа (од бр. 12/1887), Штам па ри ја Ла за
ра Иса ко ви ћа (од бр. 87/1887), Штам па
ри ја Мат. Јо ва но ви ћа (од бр. 130/1887), 
За дру га штам пар ских рад ни ка (од бр. 
10/1888), Про све та (од бр. 39/1888),                                                                                            
Штам па ри ја На род не Ра ди кал не Стран ке 
(од 1890), Пар на Ра ди кал на штам па ри ја 
(од бр. 1/1895), Штам па ри ја Свет. Ни ко
ли ћа (од бр.1/1902), Но ва Штам па ри ја 
Да ви до ви ћа (од бр. 176/1905), Штам па
ри ја На у мо ви ћа и Сте фа но ви ћа (од бр. 
209/1912), Но ва Штам па ри ја – Да ви до вић 
(од бр. 1/1913), Штам па ри ја Ђ. Мун ца и 
М. Ка ри ћа (од бр. 114/1915).

35. ПО БЕ ДА : ра ди кал ни лист / вла сник и 
ди рек тор Жи во јин М. Си мић; од го вор ни 
уред ник Ми лу тин К. Сав ко вић.  Год. 1, 
бр.1 (ок то бар 1907)  год.2, бр. 144 (28.ап
рил 1908). – Бе о град: Жи во јин М. Си мић, 
19071908 (Бе о град : Штам па ри ја « Ср би ја 
« Ми ха и ла Јо ва но ви ћа и Комп.).  52 цм

Из ла зи сва ки дан сем не де ље. – Од бр. 
61(1908) под на слов: ор ган ра ди кал не 
омла ди не.  Од бр.22(1907) вла сник и 
уред ник Ђур ђе Је ле нић; од бр. 39(1907) 

вла сник Кр ста Љ. Ми ле тић; од бр.77(1908) 
од го вор ни уред ник Кр ста Љ. Ми ле тић; од 
бр. 80(1908) од го вор ни уред ник Спи ра 
Илић; од бр.112(1908) од го вор ни уред ник 
Кр ста Љ. Ми ле тић; од бр.116(1908) од го
вор ни уред ник Жи во та Мар ко вић. 

36. ПО КРЕТ: ра ди кал ски лист / вла сник 
Ти мо ти је Ж. Са во вић; од го вор ни уреднк 
Ди ми три је Ха џиМи нић.  Год.1, бр.1 (1. 
де цем бар 1905)(1910).  Пи рот: [Б.и.], 
19051910

37. ПОТ ПО РА: лист за на род не ин те ре
се / вла сник и од го вор ни уред ник Ан дра 
Јо ва но вић.  Год. 1, бр. 1 [1893]год. [6 
(1898)].  Кра гу је вац: Ан дра Јо ва но вић, 
18931896 (Кра гу је вац: Штам па ри ја Ан
дре Јо ва но ви ћа).  42 cm

38. РАД: лист за на у ку и књи жев ност / 
вла сник и уред ник Пе ра То до ро вић.  Год. 
1881, књ. 1, св. 1 (ок то бар) год. 1882, књ. 
2, св. 3 (де цем бар).  Бе о град: Пе ра То до
ро вић, 18811882 (Бе о град: Штам па ри ја 
За дру ге штам пар ских рад ни ка).  24 cm
Ре дак ци о ни од бор: Св. Ни ко ла је вић 
проф. Ве ли ке шко ле, Г. Гер шић проф. Ве
ли ке шко ле, др Л. Ђ. До кић проф. Ве ли ке 
шко ле, Н. Па шић ин же њер, Ј. Жу јо вић 
супл. Ве ли ке шко ле, др Л. Па чу ле кар, А. 
Алек сић ин же њер, А. Ни ко лић проф. бе
о град ске гим на зи је.

39. РА ДИ КАЛ: ор ган ра ди ка ла Окр. 
под рин ског / вла сник за Клуб Ра ди кал не 
омла ди не пред сед ник Ми ха и ло Ј. Јо ва но
вић; глав ни уред ник Мил. Ј. Мар ја но вић; 
од го вор ни уред ник Дра гу тин Т. Ми ло са
вље вић.  Год. 1, бр. 1 (1905)год. 3 (1907). 
 Ша бац: [ б.и.], 19051907 (Ша бац: Штам
па ри ја Гр да нич ки).  46 цм
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Из ла зи че тврт ком и не де љом. 

40. РА ДИ КА ЛАЦ: лист за на род не ин те
ре се / вла сник и од го вор ни уред ник Пе ра 
А. Сто ја но вић.  Год. 1, бр. 1 (март 1889) 
 год. 6 (1894).  Ша бац: Пе ра А. Сто ја но
вић, 18891894 (Ша бац: Штам па ри ја А. А. 
Сла ву ја).  47 цм

Од бр. 7/1889 вла сник и од го вор ни уред
ник  Па вле Ј. Па вло вић.  Од 1892. уред
ник Јан ко Ве се ли но вић. 

41. РА ДИ КАЛ НЕ но ви не : лист ме сних 
од бо ра Ра ди кал не и Са мо стал не ра ди кал
не стран ке у Шап цу / вла сник Драг[омир] 
С. Пе тро вић; глав ни уред ник Сте ва Пи
са ре вић; од го вор ни уред ник Гли го ри је 
Кр стић.  Год. 1, бр. 1 (1909) год. 2, бр. [?] 
(1910).  Ша бац: Драг. С. Пе тро вић, 1909
1910 (Ша бац: штам па Гр да нич ки).  49 цм

Из ла зи не де љом. 

42. РА ДИ КАЛ НО је дин ство: ор ган ује
ди ње них ра ди ка ла / вла сник Свет. Сте
ва но вић.  Год. 1, бр. 1  24 (11. мај10. јун 
1906).  Бе о град: Свет. Сте ва но вић, 1906 
(Бе о град: Шт. Гре го ри ћа и дру га)

43. РАЗ ВИ ТАК: лист за на род но оба ве
ште ње.  Год. 1, бр. 1бр. 19 (12. мај16. јул 
1885).  Кра гу је вац: [б. и.], 1885.7

7  Ли сту је упу ћен тај ни цир ку лар чла но ва 
глав ног од бо ра НРС из 1885. го ди не, у ко ме се 
пред ла же осни ва ње фон да из ко га би се по ма га
ло из ла же ње ли ста Од јек. Ви ди: М. Три фу но вић, 
Исто ри ја ра ди кал не стран ке (од осни ва ња до 
1903), Бе о град, 1995, 151; Т. Ву лић, Кра гу је вач ка 
штам па у XIX ве ку, Кра гу је вац, 2007, 131.

44. РА СИ НАЦ: ра ди кал ни лист.  Год. 1, 
бр. 1  3 (815. но вем бар 1907).  Кру ше
вац: [б. и.], 1907 (Кру ше вац)

45. СА МО СТАЛ НОСТ : ве чер њи лист за 
на род не по тре бе / вла сник и од го вор ни 
уред ник М. Г. Дрин чић.  Год. 1, бр. 1 (но
вем бар 1893)  год.2 (мај 1894).  Бе о град: 
М. Г. Дрин чић, 18931894 (Бе о град: Штам
па ри ја Пе тра К. Та на ско ви ћа). – 47 цм

Од бр.38/1894 Лист за на род не по тре бе. 
–  Од бр.111(1894) вла сник и од го вор ни 
уред ник Гво зден С. Пан тићЗо ља.  Од 
бр.38/1894 Штам па ри ја  Ма те Јо ва но ви
ћа; од бр.111(1894) Штам па ри ја Пе тра К. 
Та на ско ви ћа до Де лиј ске че сме. 

46. СА МО У ПРА ВА: лист по ли тич ки, 
еко ном ски и књи жев ни: ор ган На род не 
Ра ди кал не Стран ке / [издаје и уре ђу је 
Ми лу тин Ј. Марковић].  Год. 1, бр. 1 (8. 
ја ну ар 1881)год. 3, бр. 131 (22. ок то бар 
1883); год. 1, бр. 1бр. 48 (1. априлјун 
1886); год. 1, бр. 106 (сеп тем бар 1886); 
год. 1, бр. 1 (19. ок то бар 1903)год. 13, бр. 
284 (15. ок то бар 1915); год. 15, бр. 1 (19. 
но вем бар 1918)год. 26, бр. 6 (6. ја ну ар 
1929); год. 56, бр. 1 (20. фе бру ар 1936)год. 
61, бр. 1149 (21. фе бру ар 1941).  Бе о град 
 Ниш  Бе о град : Ми лу тин Ј. Мар ко вић, 
18811941 (Бе о град : За дру га штам пар
ских рад ни ка). – 49 цм

Од бр.1(1886) ор ган Срп ских ра ди ка ла ца: 
лист за по ли ти ку, на у ку и књи жев ност; 
од бр. 38 (1903) ор ган Ра ди кал не стран
ке;.  Од бр. 38 (1903) вла сник Ра ди кал
на Стран ка; од бр. 12 (1904) Ни ко ла Је вр. 
Да мја но вић; од бр. 5 (1905) Пе тар Р. Ма
рић; од бр. 89  (1907) вла сник у име Глав
ног од бо ра Ра ди кал не стран ке Све то лик 
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Ра до ва но вић; од бр. 235 (1907) вла сник 
Пе тар Р. Ма рић; од бр. 122  (1909) вла сник 
у име Глав ног од бо ра ра ди кал не стран
ке На стас Н. Пе тро вић  Од бр. 30 (1881) 
уре ђу је Ми ка По по вић  Бон чић; од бр. 42 
(1881) Сто јан М. Про тић; од бр. 43  (1881)  
уре ђу је Ми ка По по вић  Бон чић; од бр. 
130 (1881)  уре ђу је Сто јан М. Про тић; од 
бр. 53 (1883) уред ник Пе ра То до ро вић; од 
бр. 4856; 7092; 100300 (1886) за ступ ник 
од го вор ног уред ни ка П. То до ро ви ћа 
Свет. Љ. Га ври ло вић; од бр. 38 (1903) од
го вор ни уред ник Ни ко ла Је вр. Да мја но
вић; од бр. 5 (1905) од го вор ни уред ник 
Пе тар Р. Ма рић; од бр. 65 (1906) од го вор
ни уред ник Ми хај ло С. Про фи ро вић; од 
бр. 99125  (1907) за ступ ник од го вор ног 
уред ни ка Ми лан Сте ва но вић; од бр. 269 
(1909) од го вор ни уред ник Ми лан Га ври
ло вић; од бр. 276 (1909) Пе тар Ста мен ко
вић; од бр. 91 (1910) Са ва Сте ва но вић; од 
бр. 231 (1911) Јо ван Ми ло ше вић; од бр. 
255 (1913) Са ва Сте ва но вић; од бр. 208 
(1914) Ник. Је ре мић; од бр. 257 (1914) Ди
ми три је Га ври ло вић;   Из да ва чи за На
род ну ра ди кал ну стран ку: од бр. 30 (1881) 
Ми ка По по вићБон чић; од бр. 128 (1881) 
Сто јан М. Про тић.  Од бр. 208 (1914) из
ла зи у Ни шу.   Од бр. 38 (1903) Штам
па ри ја «До си ти је Об ра до вић»; од бр. 208 
(1914) Но ва Ак ци о нар ска Штам па ри ја; 
од бр. 266 (1915) Штам па ри ја Мун ца и 
Ка ри ћа.

 На сва ком бро ју на зна че но је да је лист 
осно ван 1881. го ди не. У бр. 1144 (1941) 
у члан ку «Ше зде сет го ди на Са мо у пра ве» 
ка же се да је лист ви ше пу та рас ту ран и 
по но во об на вљан. Та ко је 1882. го ди не 
је дан део ти ра жа, због че стих за бра на и 
цен зу ра, из ла зио под на сло ви ма «Сло бо
да» и «Брат ство».

47. СЛО БО ДА: лист за по ли ти ку, при вре
ду и књи жев ност / вла сник и од го вор ни 
уред ник Ж. [Жика] Ра до ва но вић; уред
ник Ни ко ла Мар ко вић.  Год. 1, бр. 1 (1. 
фе бру ар 1889)   год. 6, бр. 79 (18. сеп тем
бар 1894); год. 7 (1904)  год. 8 (1905); год. 
9 (1907)    год. 10 (1908); год. 11 (1910). 
 Ниш: Ж. Ра до ва но вић, 18891894; 1904
1910 (Ниш: Пр ва ни шка штам па ри ја Ж. 
Ра до ва но ви ћа).  47 цм

Из ла зи сре дом, пет ком и не де љом; од 
бр. 50/1894 че тврт ком и не де љом.  Од 
бр. 88/1892 Ор ган ни шких ра ди ка ла; од 
1894. Лист за днев не но во сти, при вре ду и 
књи жев ност. Од 1893. вла сник и уред ник 
Ко ста Та сић. Од исте го ди не уред ник Јев
ти мир Д. По по вић; од ју на 1893. од го вор
ни уред ник Жи ка Ра до ва но вић.

48. СЛО БО ДА: лист по ли тич ки, еко
ном ски и књи жев ни: Ор ган На род не 
Ра ди кал не стран ке / вла сник На род на 
Ра ди кал на стран ка; уред ник Сто јан М. 
Про тић.  Год. 1, бр. 1  бр. [?] (1882).  Бе
о град: На род на Ра ди кал на Стран ка, 1882 
(Бе о град: За дру га штам пар ских рад ни
ка).  50 цм

49. СЛО БО ДА: ор ган ра ди ка ла Окру
га по жа ре вач ког.  Год. 1, бр. 118 (сре да 
9. јул  6. сеп тем бар 1903).  По жа ре вац: 
[б.и.], 1903.

50. СМЕ ЛОСТ: ра ди кал ни лист / вла сник 
и од го вор ни уред ник Ми лу тин Сав ко
вић.  Год. 1, бр. 1  ? (1905).  У Бе о гра
ду : Ми лу тин Сав ко вић, 1905 (Бе о град: 
Штам па ри ја Ан дре Јо ва но ви ћа). – 52 цм

Сва ки дан.  Од бр. 35 (1905) Штам па ри ја 
Ч. Сте фа но ви ћа                                                                                           
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51. СТА РИ ра ди ка лац / уред ник Сте ван 
Алек сић.  Год.1, бр.1 (1911) (1912).  Ша
бац : Ме сни од бор На род не ра ди кал не 
стран ке, 19111912 (Шт. «Гр да нич ки»)

Не де љом.

52. ТА КО ВО: лист за на род не по тре бе / 
вла сник и од го вор ни уред ник Сте ван Ма
тић.  Год. 1, бр. 1 (25. мај 1890) год. 15 
(1904).  Гор њи Ми ла но вац: Сте ван Ма
тић, 18901904 (Гор њи Ми ла но вац: Штам
па ри ја Сте ва на Ма ти ћа и Дру га).  38 цм

Из ла зи че тврт ком и не де љом.  Од бр.
26 (1894) вла сник и од го вор ни уред ник 
Че до мир Ми ха и ло вић.  Од бр. 2 (1894) 
Штам па ри ја Сте ва на Ма ти ћа.  Вл. и одг. 
уред ник Сте ван Ма тић ко га ре дом  сме
њу ју Ми ха и ло
Бе кић, Че до мир Ми ха и ло вић и Љу бо мир 
Јо ва но вић. Од 1903. по на слов: ра ди кал ни 
лист. Пре стао с бр. 10 (1904). Два пу та не
дељ но. Лист штам па Штам па ри ја Мак си
ма Сре те но ви ћа.

53. ТИ МО ЧА НИН: лист за на род не по
тре бе / вла сник Ра ди кал на стран ка у Ти
моч кој Кра ји ни; од го вор ни уред ник Ра
до ван Ми цић.  Год. 1, бр.1 (1889)  год.5, 
бр. [?] (1893).  За је чар: [б.и.], 18891893 
(За је чар: Штам па ри ја Ми ло ша Т. Ј. Ли се
дрен ца).  43 цм

Пет на е сто днев но; не дељ но (од бр. 83/1890 
не дељ нобр.33/1891); два пу та не дељ но 
(од бр. 34/1891).  Од бр. 3/1892. под на
слов: Ор ган ра ди ка ла Ти моч ке Кра ји не; 
од бр. 60/1891 вла сник и од го вор ни уред
ник Сте ван Д. Шум ка рац; од бр. 3/1892 
вла сник Под од бор ра ди кал не стран ке; 
Од го вор ни урeдници: од бр. 17/1890 Свет. 

С. Си мић; од бр. 50/1890 Драг. М. Па вло
вић; од бр. 24/1891 Мих. Р. Жив ко вић; од 
бр. 31/1891 То ма У. Ми ло ше вић; од бр. 
3/1892 Сте ван Ни ко лић.  Од бр. 30/1889 
Штам па ри ја Јо ва на С.Жив ко ви ћа; од бр. 
82/1890 штам пач и из да вач Јо ван С. Жив
ко вић. 

54. ЋО СА: лист за ша лу и зби љу: су вре
ме ни сли кар на шег јав ног жи во та / вла
сник Ни ко ла Па шић ; од го вор ни уред ник 
Ми ка По по вићБон чић.  Год.1, бр. 1/2 (1. 
мај 1881)  год. 3, бр. 28/29 (ок то бар 1883); 
год. 1 (1887) – год. 2. (1888)  Бе о град: Ни
ко ла Па шић, 18811883; 18871888 (Бе о
град: Штам па ри ја За дру ге штам пар ских 
ра де ни ка). – 34 цм

Из ла зи 1, 10. и 20. у ме се цу; од бр. 13 
(1882) из ла зи 1, 8, 16. и 24; од бр. 20 (1883) 
сва ке не де ље.  Од бр. 10 (1881) вла сник 
и одг. уред ник Влад. Ми ло је вић; од ван
ред ног бр. 12 (1882) вла сник и уред ник 
Љу бо мир Пе тро вић; од бр. 13 (1882) вла
сник и одг. уред ник Влад. Ми ло је вић; од 
бр. 20 (1883) вла сник Влад. Ми ло је вић, 
одг. уред ник Ми лан М. Но ва ко вић.  Од 
бр. 14 (1881) Штам па ри ја код «Св. Са ве» 
у Бе о гра ду; од ва нр. бр. 12 (1882) Штам
па ри ја За дру ге штам пар ских ра де ни ка; од 
бр. 13 (1882) Шт. код «Св. Са ве»; од бр. 
33 (1882) Шт. За дру ге штам пар ских ра де
ни ка; од бр. 20 (1883) Пар на штам па ри ја 
за дру ге штам пар ских ра де ни ка.  Бр. 17 
(1882) дру го из да ње.8  Лист по сле бр. 1/2 
(1881) по ве ћа ва фор мат са 28 на 32 цм.  

8  Ори ги нал ни бр. 17 је за пле њен, ди стри бу
и ран је са мо по Бе о гра ду, а на кон из ба ци ва ња 
ин кри ми ни са ног са др жа ја штам па но је дру го 
из да ње. Ви ди: „Ћо си ним прет плат ни ци ма“, Са
мо у пра ва, год. II (1882), бр. 101, 4.
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Лист су по кре ну ли Па вле Ми ха и ло вић и 
Ан та Алек сић.9 

55. УСКОК: лист за срп ску на род ну ми
сао: ор ган бо ра ца за осло бо ђе ње и ује
ди ње ње срп ства / вла сник и од го вор ни 
уред ник П. Ка ра ра до ва но вић.  Год. 1, 
бр. 1 (но вем бар 1895)  год. 3, бр. ? (де
цем бар 1897). – Бе о град: [б.и.], 18951897 
(Бе о град : Пар на ра ди кал на штам па ри ја). 
 48 цм

Из ла зи не де љом.  Под на слов од бр. 
8/1896. Но си лац срп ске на род не ми сли. 
Ор ган бо ра ца за осло бо ђе ње и ује ди ње
ње Срп ства; од бр. 25/1896. вла сник Дру
штво «Ускок».  Од го вор ни уред ни ци: од 
бр. 3/1896. П.Ка раРа до ва но вић; од бр. 
100/1897. Па вле Ка раЈо ва но вић.
                                                                                                  
56. УСТАВ НА Ср би ја: ра ди кал ни ор ган / 
вла сник Аца М.Ста но је вић; глав ни уред
ник Св. Ст. Си мић.  Год. 1, бр. 1   бр. 250 
(сре да 1. ја ну ар  ? 1903).  Бе о град: [б.и.], 
1903 (Бе о град: Штам па ри ја « До си ти је 
Об ра до вић»).
 48 цм

Из ла зи сва ки дан

9  М. Ки сић,  Срп ска ху мо ри стич ка штам па, 
Но ви нар ски ле то пис, год. III (1990), бр. 3, 71. 

57. ШУ МА ДИЈ СКИ лист: за на род не ин
те ре се, не за ви сан / вла сник и од го вор ни 
уред ник М[Милан] Р. Па вло вићЗрак.  
Год. 1, бр. 1  бр. 27 (мајјул 1893).  Кра гу
је вац: Штам па ри ја Алек се Ј. Јо ва но ви ћа, 
1893.  39 цм

Из ла зи че тврт ком и не де љом, од бр. 8 сре
дом, пет ком и не де љом.  Од бр. 12 (1893) 
из ла зи као «Но ви шу ма ди ски лист»; од 
но вем бра (1893) као «Пот по ра». 



325Немања М. Калезић, Библиографија штампе Народне радикалне странке 1881–1915.

А
Адамовић, Димитрије  11
Алексић, А.   38, 54
Алексић, Стеван  51
Андријевић, Андрија  21
Андрић, Војислав 5
Аранђеловић, Мика Т. 29
Атанацковић, Малиша  18

Б
Батић, Давид  1
Бекић, Михаило  52

В
Васић, Драгутин Т.  16
Веселиновић, Јанко  15, 40
Војиновић, Јаков Р. 24
Вучићевић, А.  34

Г
Гавриловић, Андра 19, 24
Гавриловић, Димитрије 46
Гавриловић, Милан 46
Гавриловић, Новица, 25
Гавриловић, Свет. Љ. 46
Гершић, Г[ига]  38
Глушчевић, Окица 34
Гојковић, Станоје 15

Д
Давидовић, Љуба 14, 34, 
Дамјановић, Никола Јевр. 46
Димитријевић, Наум  „Сколомерија“ 2, 9, 34 
Докић, Лазар Ђ.  38
Дринчић, М. Г.  45
Дукић, Дим.   20

Ђ
Ђаја, Јован 24
Ђорђевић, Александар 15
Ђорђевић, М. О. 7 
Ђорђевић, Никола Р. 32, 34

З
Здравковић, Милош 15

И
Илић, Благоје М. 34
Илић, Никола 34
Илић, Спира 35

Ј
Јаковљевић, Иван 24
Јевтић, Богомир М.  26
Јеленић, Ђурђе 35
Јеремић, Ник. 46
Јовановић, Андра 31, 37

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР ВЛАСНИКА,
ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ УРЕДНИКА 
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Јовановић, Ђура  34
Јовановић, Јов[ан] С. 12
Јовановић, Михаило Ј. 39 
Јовановић,  Љубомир 52 
Јовановић, Петар 15, 34

К
КараЈовановић, Павле 55
КараРадовановић, Павле 55
Каћански, Ст. Владисав 7
Коен, Д. А. 15
Костић, Драгутин 18
Костић, Михајло 12 
Коцић, Јован 24
Крстић, Глигорије 41
Кубуровић, Милан Д. 27
Кукић, С[ава]  2, 34

Л
Лазић, Сима Лукин 1
Лапчевић, Драг. Н.  18
Лекић, Живан С. 
Ломовић, Урош 26
Лукић, Владимир 15
Љ
Љубисављевић, Ник. 24

М
Марић, Петар Р. 34, 46
Марјановић, Мил. Ј. 39
Марковић, Живота 35 
Марковић, Јован Ј.  17
Марковић, Лазар  14
Марковић, Милутин  Ј.  46 
Марковић, Никола 47
Матић, Стеван 52
Мијовић, Мих[аило] 13, 34
Миленковић, Илија С. 30 
Милетић, Крста Љ. 35
Миловановић, Вучић  5 
Миловановић, Милован З. 14
Милојевић, Влад. 54

Милосављевић,  Драгутин Т. 39
Милосављевић, Петар Р. 34
Милошевић, Јован 46
Милошевић, Тома У. 53
Миросављевић,  Драгољуб 1
Михаиловић, Павле 54
Михаиловић, Чедомир 52
Мицић, Радован 53
Молнар, Јован  Ј. 4

Н
Надеждић, Андра 15
Најдановић, Никола 15
Наумовић, Ђорђе 12
Николајевић, Аранђел 3
Николајевић, Св.  38
Николић, А. 38, 
Николић, Ђока 17
Николић, Никола 34
Николић, Светозар 15
Николић, Стеван  53
Новаковић, Милан М. 54

О
Одавић, Риста  Ј. 14

П
Павловић,  Драгољуб М. 14, 53
Павловић, Милан  Р. „Зрак“ 31, 57
Павловић, Миле 34
Павловић, Павле  Ј.  40
Павловић, Светозар 34
Пајић, Милоје „Чича“ 15
Пантић, Гвозден С. „Зоња“ 9, 32, 45
Пашић, Никола 38, 54
Петковић, Лазар А. 17
Петровић, Драгомир С. 41
Петровић, Настас Н. 46
Петровић, Љубомир 54
Писаревић, Стева 41
Попадић, Добривоје 15 
Попадић, Свет[озар] М. 32
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Поповић, Аврам 15
Поповић, Јевтимир В. 47
Поповић, Милорад 15, 24, 34 
Поповић – Бончић, Мика 46, 54
Поповић, Р. 8
Поповић, Сима 15
Продановић, Јаша 34
Протић, Стојан М. 3а, 14, 34, 46, 48
Профировић, Михајло С. 46

Р
Радовановић, Ж[ика] 47
Радовановић, Светолик 46 
Ранковић, Павле 15
Рашковић, Михаило Н. 22
Ристановић, Владимир 32
Ристић, Андра В. 32
Ристић, Јован 15 
Рогојевић, Боривоје 15

С
Савковић, Милутин К. 50, 53
Савовић, Тимотије Ж. 36
Свилокосић, Драг[ољуб] 2
Симић, Драгић 26
Симић, Живојин М. 25, 35
Симић, Свет. С. 53, 56
Симић, Софроније 23
Станић, Мил. Ф. 18
Станисављевић, Станислав 12
Станковић, Владимир 15, 34
Станковић, Милан К. 34
Станковић, Ник[ола] 17
Стевановић, Милан 46
Стевановић, Сава 46
Стевановић, Свет. 42
Стаменковић, Петар 46
Станојевић, Аца М. 14, 19, 25, 56
Станојевић, Коста 16, 28
Стојановић, Љуба 34
Стојановић, Павле М. 15
Стојановић, Перо 18

Стојановић, Пера А. 40
Стојановић, Тасо 6
Стојановић, Тома 34
Стојковић, Милош 15, 34

Т
Тадић, Милутин 11
Танчић, Димитрије 21
Тасић, Коста 47
Таушановић, Коста С. 24,34,
Тодић, Јован 1
Тодоровић, Пера 38, 46
Томић, Васо 18 
Томић, Димитрије Дер. 34
Томић, Милан 34
Трбојевић, Душан 32
Тришић, Лазар Ђ. 18
Тутуновић, Коста  9

Ћ
Ћебић, Јован 15

Ж
Живановић, Лука 18
Живковић, Јован 32, 34
Живковић, Љубомир 34
Живковић, Милан 34
Живковић, Мих. Р. 53
Жујовић, Јован 38

Ц
Цвејић, Љуб. 12

Х
Хаџи – Минић, Димитрије 36
Христић, Никола Ж. „Бур“ 8

Ш
Шахин, Петар 15
Шулејић, Светозар 17
Шумкарац, Стеван Д. 53
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BIBLIOGRAPHY OF PERIODICAL 
“PEOPLES RADICAL PARTY” 1881–1915. 

Summary:

this bibliography is an attempt to present periodicals which supported interests 
Peoples radical party from its foundation until October 1915. the main sources for this 
paper, methodological approach and specific cases of newspapers which are not publicly 
declared as radical party organ are given in the preface. because of that content analy
sis was chosen as the basic methodological approach, as stated in the footnotes. Great 
number of newspapers from that period wasn’t preserved so data from other literature 
and memoirs where used. newspaper titles in bibliography are in alphabetical order and 
described according to international bibliographical standards. next to newspaper title is 
date range during which they were published, names of editors and owners, printing house 
and periodicity. alphabetical register of editors and owners is at the end of the paper.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Ра до ви ко је ауто ри ша љу за об ја вљи ва ње у ча со пи су Срп ске сту ди је мо ра ју 
би ти ори ги нал ни, до са да нео бја вље ни или по сла ти за об ја вљи ва ње у другe 
часописe. Ра до ви мо гу би ти на пи са ни на срп ском, ру ском или ен гле ском је зи
ку. Мо ли мо Вас да ша ље те сво је ра до ве у Word фор ма ту у фор ми attachmentа 
на email адре су: serbian.studies@gmail.com. Ре дак ци ја ша ље по твр ду о при је му 
тек ста, а за тим се ра до ви про сле ђу ју ре цен зен ти ма. Две по зи тив не ре цен зи је, 
са ста вље не пре ма од ре ђе ном обра сцу за ре цен зен те нео п ход не су да би текст 
био штам пан.

На ша пре по ру ка је да члан ци са др же од 6.000 до 12.000 ре чи, а при ка зи 
књи га од 800 до 1.500 ре чи. Нео п ход но је да по ша ље те и ап стракт до 200 ре чи 
и кључ не ре чи, до осам пој мо ва. Уз рад је нео п ход но по сла ти и ре зи ме на ен
гле ском је зи ку, до 2.000 ре чи. Би бли о гра фи ја се не на во ди на кра ју радовa, јер 
се де таљ не ре фе рен це да ју у фу сно та ма (за де та ље око на во ђе ња ви де ти да љи 
текст). Мо ли мо Вас да сва пи та ња ша ље те на email адре су: serbian.studies@
gmail.com.

Ауто ри се мо ле да по шту ју сле де ћа упут ства при ли ком при пре ме тек ста:

Име и пре зи ме ауто ра, ме сто за по сле ња и email адре са на во де се у сле де ћем 
фор ма ту: ti mes new ro man 12 pt, обич ним сло ви ма, у гор њем ле вом углу, без 
про ре да. Ис под ме ста за по сле ња оста је јед на сло бод на ли ни ја (14 pt).

На зив ра да на во ди се у сле де ћем фор ма ту: ti mes new ro man 14 pt, ве ли ким 
сло ви ма, бол до ва но, на сре ди ни стра не, про ред 1,5. Ис под на зи ва ра да оста је 
јед на сло бод на ли ни ја (14 pt).

Ап стракт (са же так) на во ди се у сле де ћем фор ма ту: ti mes new ro man 12 
pt, обич ним сло ви ма, без про ре да. Из ме ђу ап страк та и кључ них ре чи оста је 
јед на сло бод на ли ни ја (12 pt).

Кључ не ре чи на во де се у фор ма ту: ti mes new ro man 12 pt, обич ним сло
ви ма. На во ди се до 8 кључ них ре чи (или гру па ре чи). Из ме ђу кључ них ре чи 
и тек ста члан ка оста ју три сло бод не ли ни је (3´12 pt), са три зве зди це (***) у 
дру гој сло бод ној ли ни ји.

Глав ни текст члан ка на во ди се у сле де ћем фор ма ту: ti mes new ro man 12 
pt, обич ним сло ви ма, са оп ци јом ju stify и про ре дом 1,5.

На сло ви и под на сло ви на во де се у фор ма ту: ti mes new ro man 12 pt, кур зи
вом, бол до ва но, са про ре дом 1,5. На сло ве и под на сло ве не тре ба ну ме ри са ти.
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На слов ра да у ре зи меу тре ба да бу де у сле де ћем фор ма ту: ti mes new ro man 
12 pt, ве ли ким сло ви ма, бол до ва но, без про ре да. Из ме ђу на сло ва ра да у ре зи
меу и тек ста ре зи меа тре ба да бу ду три сло бод не ли ни је (3´12 pt), са тек стом 
Sum mary: у дру гој сло бод ној ли ни ји. Текст ре зи меа на во ди се у фор ма ту: ti mes 
new ro man 10 pt, обич ним сло ви ма, са оп ци јом ju stify, без про ре да.

Бро је ви стра на се на во де у до њем де сном углу

Мо ли мо Вас та ко ђе, да па жљи во про чи та те сле де ћа упут ства за на по
ме не:

фу сно те тре ба да бу ду озна че не бро је ви ма у тек сту ко ји сле де ПО СЛе озна
ка за ин тер пунк ци ју.

Стра ни це се на во де у сти лу: 1–9, 11–19, 20–29, 100–109.
У пр вој фу сно ти се да је пу на ре фе рен ца ра да, са мо гућ но шћу да ва ња скра

ће ни це ко ја ће би ти ко ри шће на ка сни је. Ре фе рен це тре ба да бу ду на ве де не по 
сле де ћим при ме ри ма:

По себ на из да ња: име ауто ра се пи ше ини ци ја лом, са раз ма ком из ме ђу 
име на и пре зи ме на, на слов де ла кур зи вом (ита лик), ме сто из да ња и го ди на 
из да ња, са за пе том из ме ђу. Ци ти ра не стра ни це пи шу се на кра ју без скра ће не 
озна ке за стра ну.

При мер: Р. Љу шић, Срп ска др жав ност 19. ве ка, Бе о град, 2008, 62–66.

Ра до ви у ча со пи си ма: име ауто ра ини ци ја лом, раз мак до пре зи ме на, на
слов ра да кур зи вом, име ча со пи са (пун или са скра ће ни цом), ме сто из да ња 
(по по тре би), број (арап ским ци фра ма), го ди на у за гра ди и ци ти ра на стра на.

При мер: С. Ра јић, Из остав шти не кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа, Ме шо
ви та гра ђа, 31 (2010), 309–323; М. Ја го дић, Кра гу је вац у дру гој по ло ви ни 19. ве ка 
у све тлу ста ти сти ке, Исто риј ски ча со пис, 59 (2010), 321–340.

Чла нак у збор ни ку ра до ва: име ауто ра ини ци ја лом, раз мак до пре зи ме на, 
на слов ра да кур зи вом, на слов збор ни ка, ме сто из да ња и го ди на и ци ти ра на 
стра на.

При мер: Р. Љу шић, До се ља ва ња, исе ља ва ња и гу би ци ста нов ни штва у 
но во ве ков ној Ср би ји (1804–1918), Се о бе срп ског на ро да од XIV до XX ве ка. 
Збор ник ра до ва по све ћен три ста го ди шњи ци ве ли ке се о бе Ср ба, Бе о град, 
1990, 78.

Об ја вље ни из во ри: име ауто ра ини ци ја лом, раз мак до пре зи ме на, на слов 
ра да кур зи вом, име и пре зи ме при ре ђи ва ча, ме сто из да ња и го ди на и ци ти
ра на стра на.

При мер: М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, при ре ди ла С. Ра јић, Бе о град, 2004, 464.
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InSTRuCTIOnS FOR AuTHORS

Contributors should note that material submitted for publication to the journal 
Serbian studies must be original, must not have already appeared in another publica
tion and must not be submitted for publication elsewhere while under consideration 
by the journal. Contributions can be written in Serbian, russian or english language. 
Please submit your texts in Word format in the form of an email attachment to the 
email address: serbian.studies@gmail.com. every author receives a mail confirming 
its reception, and then they are distributed to peerreviewers. two positive reviews, 
made according to peerreviewing pattern, are prerequisites for publishing.

Our recommended length of main articles is 6.000 to 12.000 words, and for book 
reviews approximately 800 to 1.500 words. an abstract of up to 200 words and key 
words of up to eight words is also required. Summary in Serbian or language other 
than english, of up to 2.000 words is also required. use footnotes and not endnotes. 
no bibliography in the end of the manuscript, as full details of reference should be 
given in footnotes (for referencing style, see below). Please address all submissions 
to the email address: serbian.studies@gmail.com.

Authors are asked to observe the following guidelines when preparing their 
text:

the name of author(s) and Authors’ affiliation has the following format: times 
new roman 12 pt., regular, in the top left corner, single spacing. under the affilia
tion, there is left a free line (14 pt.).

the title of the paper has the following format: times new roman 14 pt., capital 
letters, bold, centered along the page, 1,5 spacing. under the title, there is left a free 
line (14 pt.).

the Abstract text format is: times new roman, 12 pt., regular, single spacing. 
between the abstract and the key words, there will be left a free line (12 pt.).

the Key words text format is: times new roman 12 pt., regular. there will be 
written up to 6 significant key words (or groups of words). between the key words 
and the text of the article, there will be left three free lines (3´12 pt.), with the three 
star (***) in the second free line.

the Main text of article has the following format: times new roman 12 pt., 
regular, justify along the page, 1,5 spacing. 

Headings and subheadings text format is: times new roman 12 pt., italic, bold, 
1,5 spacing. Headings and subheadings should be left unnumbered.
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the title of the summary has the following format: times new roman 12 pt., 
capital letters, regular, bold, single spacing. between the title of the summary and 
the text of the summary, there will be left three free lines (3´12 pt.), with the word 
Summary in the second free line. the summary text format is: times new roman 
10 pt., regular, justify along the page, single spacing.

number pages consecutively in the bottom righthand corner

Please also observe carefully the following requirements for notes and refer
ences:

notes should be indicated by numbers subscribed AFTER punctuation.
Page ranges follow the style: 19, 1119, 2029, and 100109.
Give full reference of the work you have quoted in the first relevant footnote, ac

companied by abbreviations to be used later. references should be listed as follows:

For a book: reference should consist of initials and last name of author(s), title 
of book (italicized), place and year of publication of book, with a comma between. 
the cited pages are written at the end without the abbreviation for the page.

For example: L. Guymer, Curing the Sick Man: Sir Henry Bulwer and the Ottoman 
Empire 1858–1865, dordrecht, 2011, 155–158.

For a journal article: reference should consist of initials and last name of 
author(s), title of article (italicized), title of journal (full or abbreviated name), place 
of publication (as needed), number (arabic numerals), year of publication in brack
ets and cited pages.

For example: H. temperley, The Treaty of Paris of 1856 and Its Execution, Journal 
of Modern History, Vol. 4, no. 3 (1932), 387–414.

For an article in Proceedings: reference should consist of initials and last name 
of author(s), title of article (italicized), the title of the Proceedings, place and year of 
publication of book, with a comma between and cited pages.

For example: G. r. berridge, Dragomans and Oriental Secretaries in the British 
Embassy in Istanbul, Ottoman diplomacy – Conventional or unconventional, 
Houndmills, basingstoke, Hampshire and new York, 2004, 151–166.

For a published sources: reference should consist of initials and last name of 
author(s), title of the work (italicized), initials and last name of editor(s), place and 
year of publication of book, with a comma between and cited pages.

For example: The Parliamentary Diaries of Sir John Trelawny 1858–1865, ed. t. 
a. Jenkins, London, 1990, 258.
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